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4. RÉSZ

„Ott az a vén, vidéki gyógytár”

Kosztolányi Dezsô anyai ági fölmenôi a Brenner-család tagjai voltak. A szorgalmas
és munkabíró gyógyszerész-família német ôsökkel büszkélkedhetett. „Valami ho -
mályos legenda arról szólt, hogy talán Frankfurtból kerültek Temesvárra”,252 on nan
pe dig a Vajdaságba. Ôseik egyszerû emberek lehettek, jobbágy is akadt köztük.
Ahogyan errôl késôbb Kosztolányi Dezsô nagybátyja, Brenner József ügyvéd ír vissza-
emlékezéseiben: „Ameddig vissza tudtunk emlékezni ôseinkre, nem volt közöttük
más, mint a néphez, talán jobbágyokhoz is tartozó egyszerû polgár, aki vagy a
földet túrta, vagy másként kereste megélhetésének e módját eszével vagy kezé -
vel”.253

Kosztolányi Dezsô édesanyja – keresztnevén Eulália – apja, idôsebb Brenner
József árva gyerekként nôtt föl. Anyja – Vornwald Elisabeth254 – belehalt a szülésbe.
Az anyai nagyapa Temesváron született, 1826. október 3-án. Az ô édesapja, Kosz -
to lányi Dezsô dédapja – kit szintén Brenner Józsefnek hívtak – Németországban
élt egy ideig, ahol vándorló tímárlegény volt.255

Özvegyként újra megnôsült, így fia mostohaanyát kapott. A gyerek azonban
„nem szenvedhette, [s a mostohaanya] hamarosan el is marta otthonról a kisfiút,
[és] anyai nagynénje, Vornwald Terézia nevelte, taníttatta”.256 Teréziáról tudjuk,
hogy apjától 500 gulden vagyont örökölt – akárcsak testvére, Elisabeth –, valamint
azt, hogy „nem ment férjhez és 76 éves korában bekövetkezett haláláig sógorának
a családjával élt együtt”.257 Más forrás még azt is elárulja, hogy egy Vornwald Ignác
nevû pap-rokon is nevelte az idôsebb Brennert, aki Temesvár közelében, Malinec -
falván volt plébános, és 1831-ben kolerában halt meg.258

A mostoha-motívum késôbb ismétlôdik majd a családban, hiszen az unoka –
Kosztolányi Dezsô unokatestvére –, a legifjabb Brenner József (írói nevén Csáth
Géza) szintén korán elveszítette édesanyját, s ôt is mostoha nevelte. Kosztolányi a
tör ténetrôl regényt kezdett írni, amelyet azonban nem fejezett be.259 Az édesanya
elvesztésének kétszeres elôfordulása a Brenner-ágon belül a pszichoanalitikus
isko la értelmezôi számára különös jelentôséggel bírt. Tudjuk, hogy Csáth Géza
1919-ben öngyilkos lett, miután feleségét, Jónás Olgát megölte. Morfinizmusa hatal -
masodott el rajta. A lélektan egyik ága pedig éppen az anya–gyerek kapcsola tok
sérüléseiben találja meg a késôbbi függôségek – így a gyógyszer- és kábítószer -
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függôség – okát: „A kábítószer hatása és használata nem véletlenül vonható pár -
huzamba a legkorábbi anya–gyerek kapcsolattal és annak zavaraival. […] Amennyi -
ben a kapcsolat traumatizálódik, és bekövetkezik az »ôstörés« […] az én struktúrá-
ja hiányos, töredezett, szétesô lesz. […] A fragmentálódó szelf kénytelen kompen-
zációs, védelmi »berendezéseket« kialakítani, patológiás megoldásokat eszközölni.
Ilyen álmegoldás, kóros önszabályozási kísérlet a kábítószer-használat, ami az ön -
gyógyítási vágy kifejezôdése.”260

A családi emlékezet szerint Herczeg Ferenc nagyanyja faragott a fiúból pa -
tikust.261 Egy napon a verseci patikusné, özvegy Herzogné Temesvárra ment, hogy
gyakornokot keressen. A városi gimnáziumban az ifjabb Brenner-fiút – azaz a
legidôsebb Brenner Józsefet – ajánlották neki. Az asszony föl is kereste az akkor
még fiatalembert, s rábeszélte, hogy menjen vele. „Aber Pepi, machens [machen
Sie] keine Geschichten […] Sie müssen mitkommen”262 – mondta, mikor a fiú sza -
badkozott, hogy nevelôanyjára kell vigyáznia, nem pedig a patikusmesterséget ki -
tanulnia. Ám akad olyan feltételezés is, miszerint a gyógyszerészet hagyománya
még korábbra vezethetô vissza a családban.263 A verseci tanulóéveket követôen,
pár esztendôvel késôbb már Szabadkán nyitja meg saját gyógytárát – ez lett a har -
ma  dik engedélyezett patika a városban – a Brenner-nagyapa. A család ezen ágával
kapcsolatban az emlékiratokat író Brenner József ügyvéd – elôbbinek fia – meg -
jegy zi: „Magyarul nemigen tudtak. Apám kisgyerek korában jól tudott magyarul,
de ké sôbb elfelejtette nagyrészt s csak fiatalember korában tanult meg újra ma -
gyarul. A temesvári gimnáziumban csak latinul és németül tanultak és beszéltek
akkor.”264 A patikus nagyapa unokája születését éppen csak megérte, hisz „gyönge
testû” ember volt.265 Kosztolányiné könyvének hetilapbeli közlésébôl az is kiderül,
hogy „régóta betegeskedett. A gyomrával szenvedett sokat. Sohasem panasz -
kodott. Morfiummal élt.”266 Ügyvéd fia így emlékezik vissza rá: „Apám sok szép
dolgot csináltatott. Általában szerette a szépet. Nem volt még a városban senkinek
für dôszobája, de ô már a 60-as években szerzett be egy zuhany-fürdôt, mely
eleinte a padlás-följárásban nyert elhelyezést; oda jártunk fürdeni; persze csak
nyáron”.267 Kosztolányi Dezsô mindössze két esztendôs volt, amikor nagyapja
meg  halt, 1887. február 11-én. Kenyér és bor címû kötetében egy verset még az ô
em lékének szentelt, Anyai nagyapám arcképe címmel.268 A költeményt késôbb A
szegény kisgyermek panaszainak hatodik kiadásába is be válogatja, valamint az
ötvenedik születésnapja alkalmából napvilágot látott, össze gyûjtött költeményeket
tartalmazó könyvben szintén közli.269

A Brenner-nagyapa szerencsés házasságának köszönhetôen a gyógyszerész
mes terség majdnem az egész család megélhetési forrása lett, hiszen 1855. október
3-án azt a Hofbauer Auréliát vette el feleségül, akinek apja – Hofbauer István –
szin tén patikus volt. Szabadka egyik legnépszerûbb gyógytára volt az öreg Hofba -
ueré, így a Brenner-féle tulajdonnal egyesülve valóban tekintélyes vállalkozást
vihettek a városban. Aurélia – Kosztolányi Dezsô anyai nagyanyja – azonban nem-
csak gyógyszerész elôdökkel, hanem egy francia származású édesanyával is büsz -
kélkedhetett. Cléry Magdolna 1815. november 6-án született, s 1907. november 26-
án halt meg, Hódságon.270 Eredetileg a Cléry-ág birtokában volt a Hofbauer-patika
is, majd késôbb szállt az apai ágra. Magdolna férje Hofbauer Ignác volt, akinek

28



élettörténetérôl nem találtunk adatokat,271 édesapját pedig Cléry Imrének hívták,
aki családjával föltehetôen még a francia forradalom idején menekült Szabadkára.
„Ab ból a Cléry famíliából származtak, amelynek egyik tagja XVI. Lajos király ama
ko mornyikja volt, aki ôt lefejeztetése reggelén, 1793. január 21-én fölöltöztette,
mielôtt elvitték a vesztôhelyre. Cléry Imre tehát minden bizonnyal még Francia or -
szágban született 1784-ben.272 […] Kosztolányi is büszkén emlegette szépanyja,
Madeleine Cléry francia származását.”273 Mostoha címû, töredékben maradt regé -
nyé nek elsô, naplófüzetbe írt vázlataiban is szerepel a név.274 A kritikai kiadás elsô
levelezéskötetének egyik sajtó alá rendezôje, Sárközi Éva azonban kiderítette,
hogy a komornyik nem volt rokona a szabadkaiaknak. Ahogyan írja: „Madeleine
Cléry nem leányanyaként szülte meg gyermekét 1784-ben, azaz asszonyneve volt
Cléry. A hû komornyik keresztnevét ugyan sem a családi legendárium, sem Dér
Zoltán közleményei nem említik, azonban számos történeti munka megörökíti
alak ját. Jean-Baptiste Cléry-nek hívták, de egészen bizonyosan nem volt ôse a sza -
badkai Hofbauereknek. […] 1759. május 11-én született, Vaucresson-ban, Jean-
Bap tiste Cant Hanet néven. Nagyapjuk Jean Hanet egy Cléry nevû kis birtokot
vásárolt meg Normandiában, e birtok után vették fel leszármazottai a Cléry nevet.
[…] A családtagjai nevét is feljegyzik a krónikák”.275 Mindezt alátámasztja az is,
hogy Brenner József ügyvéd az emlékirataiban csak feltételes módban beszél a le -
hetséges rokonságról: „Lehet, hogy Kléry gyógyszerész, öreganyám apja francia
ere detû s abból a Cléry családból való, melynek egyik tagja XVI. Lajos francia király
ama komornyikja volt, aki ôt lefejeztetése reggelén felöltöztette mielôtt elvitték a
vesztôhelyre. (Lamartine: Histoire des Girondins.)”276

Imrérôl – Magdolna apjáról – azonban tudjuk, hogy „egy eszéki bôrgyáros lá -
nyát, Stäger Alojziát vette feleségül”.277 Hofbauer Ignác – Magdolna késôbbi férje –
segédként dolgozott a Cléry-patikában, s mivel Imre a lányára hagyta a tulajdonát,
így került az idôvel Hofbauer-kézre. Az ô elsôszülött gyermekük volt a szeszélyes
Au rélia (a keresztségben: Aranka – Eulália – Amália),278 aki az egész Kosztolányi-
és Brenner-család hôskorának egyik jellegzetes alakja volt. „A fényképek tanúsága
sze rint egészséges, magas termetû, szép nô lehetett. Ô maga szoptatta mind a hat
gyermekét, akik közül az elsôt huszonegy éves korában szülte meg.”279 A „Grószi” –
ahogyan unokái nevezték – „zömök, vérmes, szeleburdi asszony volt”, aki „mindig
túlzott, mindig lelkesedett, mindig rajongott. Mohón evett és kiabált.”280 Ugyan ak -
kor egyik fia, Brenner József ügyvéd azt is megjegyzi visszaemlékezéseiben, hogy
„édes anyám többször megvert. Hirtelen haragú volt mindig; nem nézte, hogy
mivel üt, és hova üt”.281 A szigorúbb, inkább befelé forduló székely Kádár Ro -
záliához képest Aurélia élénk és beszédes nô volt. Ahogyan Kosztolányi Dezsô
vall errôl a két személyiségtípusról: „Az ô vérük lüktet ereimben, össz[e]vegyülve,
de még mindig harcolva. Úgy érzem, mind a kettô támogat mesterségemben. Apai
öreganyám vére talán ahhoz segít, hogy megfigyeljek és kigondoljak valamit,
anyai öreganyám vére pedig ahhoz, hogy ezt kiszínezzem, végtelenbe feszítsem és
tú  lozzam.”282 Kosztolányiné életrajzi könyvében leírja azt a családi anekdotát is,
amelyik elmeséli, hogy a két nagymama egymással szemközt ette a dinnyét, s míg
a „Grószi” lelkesedett a gyümölcsért, addig Rozália csak annyit tudott mondani,
hogy az bizony „tök”.283 Az 1835. február 11-én született Aurélia bohém, örömteli
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nô volt, nyitott az emberekre, sôt nyitott ajtóknál is aludt, hisz „nem félt senkitôl és
semmitôl”.284 Kosztolányi róla rajzolt portréja alapján mondhatjuk, hogy kicsit ren -
det len volt, kicsit szertelen, és nagyon sok macskát tartott. Nevenapján mindig
nagy ünnepet ültek. Ahogyan Kosztolányi visszaemlékezik ezekre az alkalmakra:
„Nekünk külön szobában, a macskaasztalnál terítettek. […] Nem tudtam, hogy
hány nap mult el, hogy ebédelünk-e vagy vacsorázunk? A muri szakadatlanul folyt,
a cigánybanda húzta és megitta a savanyú csigert, a kénes lôrét, melyet ô pancsolt
össze a pincéjében s a városi hajduk meg a cselédek folyton hordogatták a friss
fánkot, a friss töpörtôspogácsát.”285 A házában lévô bolthelyiségeket koporsósok-
nak adta bérbe, s az így kapott pénzbôl rendezték a mulatságot. Idôvel azonban a
jó kedélyû nagyanyát is utolérte a végzete: rövidlátó volt, és az évek múlásával
megvakult mindkét szemére. Fogyatékosságát el akarta hallgatni, még a család
elôtt is. „Orvosokat nem engedett magához közel. […] Szégyelte hibáját? Nem.
Egyszerûen nem akarta tudomásul venni. Így nem is létezett a számára. […] Ezzel
a két igével: nézni és látni tüntetôleg élt. Magányos kirándulásaiból kisebb-na -
gyobb sérülésekkel tért haza, karcolásokkal az orrán vagy arcán” – írja róla Kosz -
tolányi Dezsô.286 Id. Kosztolányi Árpádné levelébôl az is kiderül, milyen orvosi
problémák álltak még a háttérben: „A groszi is végkép nem lát semmit, a lábai
olyanok mint a mozsár egész nap ül nem bir menni, holnap meglátogatom, a dok-
tor csak anyit mondott mikor kérdeztem, hogy hogy van a groszi »Minden ora neki
ál dás az Istentöl« vese baja van.”287

„Az öregasszony »egyiptomi gráciája«, erôteljes, meglepô, formás kiszólásai és
em berszólásai, nyiltan és színesen megmutatkozó erôszakossága és önzése tetszett
a fiúnak, annál is inkább, mert ezt az önzést teljes mértékben alkalmazta leg -
öregebb unokája érdekében is. A lieber Dide (mindíg ezzel a jelzôvel emlegette a
ne vét) mindenek felett fontos volt. A legfontosabb és az egyedülvaló” – olvasható
Kosztolányi Dezsôné könyvében.288 A családi emlékezetben fönnmaradt az anyai
nagyanya következô megállapítása is, unokájával kapcsolatban: „Azt szeretem a
Di duskában, hogy olyan nagy benne az ipar. Nagyon nagy ipar van a Di dus ká -
ban”.289 Hofbauer Aurélia sokáig élt: 81 éves korában, 1916. március 25-én hunyt
el. Hat gyermeke közül kettô élettörténetét emeljük ki a továbbiakban: Brenner Jó -
zsefét, aki a családi hagyománnyal ellentétben nem patikus, hanem ügyvéd lett, s
aki  nek fia a tragikus sorsú orvos-író, Csáth Géza volt; valamint Brenner Euláliát,
Kosztolányi Dezsô édesanyját. Elôtte azonban még egy fontosabb szereplôt ki -
emelünk a családi krónikákból, Hofbauer Babilászt.

„Babilász bácsi” az ügyvéd Brenner Józsefnek és Brenner Euláliának volt közös
nagybátyja. A rokonsági fokot az ügyvéd emlékiratai alapján rekonstruálhatjuk:
„Anyám nak hat fiútestvére volt. Többnyire nagy kort értek el. Kisebb mûvelt-
ségûek voltak. Három volt közöttük patikáros: Adolf, elzülött, ennek egyik fia ma -
rosvásárhelyi polgármester lett. Tehetséges fiú volt. Él-e még, nem tudom. Egy
másik patikárus Vilmos volt, kit Babilásnak hívtak. Hóbortos, bolondos ember volt.
Van egy fia, Bandi szintén patikus. Kis Zomborban van. A harmadik Hafbauer [!] fiú
Simon volt, szintén patikus Boszniában, legénykorban megnôsült s meghalt. Meg -
itta a patikája összes tineturáit és spirituszait. Deliriummal végezte.”290 Lányi Vik tor
egy, a Pesti Hírlapban közölt visszaemlékezésében szintén említi Babilász nevét:
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„A »patikának üvegajtajában« búsuló gyógyszerészsegédet, az anyai ágról ro kon
Decsy patikusnemzetség egyik fiatal tagját is ismertem, meg Babilászt, a pántli -
kákkal, pacsuli illattal cifrálkodó félkegyelmû atyafit”.291 Kosztolányi Dezsôre olyan
nagy hatással volt nagy-nagybátyja viselkedése, hogy külön portréban örökítette
meg alakját. Egyik találkozásukat így ugyanitt írja le: „Pél dául ki nyújtotta karját, rá -
fek tette sétapálcáját, egyik szemét lehúnyta és sokáig célzott rám. Ezt mondta:
»puk« vagy: »pamm«. És elsietett, mintha mi se történt volna.”292 Il latfecskendôkkel
fölszerelkezve járta az utcákat, s a húsvéti ünnepeken kí vül is lövöldözte az általa
„amazonoknak” nevezett nôket. Volt, hogy ismer ke désre is használta ezt a trükköt,
s a vonatfülkékben is kipróbálta sajátos udvarlási mód szerét. A rokonok címû vers
soraiban az ô alakjára ismerhetünk:
„Ez tréfás úr és macskabajsza szúrdos
és tarka, mint egy rút törökbazár.
Csupa illatszer, csat és gyûrü, szurtos,
fülén virzsínia és szalmaszál.
Vadászkalapján tollak, össze-vissza,
az élceit ki sem veszi zokon.
Vén nôcsábító, kártyás és borissza.�
Én is nevetem: a bolond rokon.”293

Olyannyira bolondos volt, hogy felesége294 halálakor – aki minden kilengését meg-
bocsátotta, és sokat tûrt mellette – álarcosbálba akart menni. Föl is öltözött a meg -
felelô maskarába, azonban a részvétlátogató rokonok lebeszélték tervérôl.295 Kosz -
tolányi vele való utolsó találkozását szintén abból a portréból ismerjük, amelyet
em lékének szentelt: „Hetvenhatéves korában láttam utoljára. […] Részegen bó bis -
kolt, nyilván többnapi korhelykedés után. Fején panama-kalap volt, sárga szalag-
gal. Anyám megszólította: »Hát te hol jártál, Babilász bácsi?« Ránk se pillantott, úgy
válaszolt: »Ott, ahol a madár se jár.« Azt tanácsoltuk, hogy menjen haza és fe küdjék
le, de ô megvetôleg csak ennyit mondott: »Nem ismerlek titeket. Semmi kö zöm
hoz zátok.« Aztán elfordult és a levegôbe bámult.”296

Hofbauer Auréliának még két katona testvére is volt, akikrôl csak fia, az ügy -
véd Brenner József emlékirataiban esik szó, illetve Kosztolányi Dezsô kereszt le ve -
lén297 is találkozhatunk egyikôjük nevével. „Két testvére anyámnak katona volt. Az
egyiknek Bénusnak adósságai miatt le kellett köszönni hadnagyi rangjáról. Ha -
zakerült Szabadkára s itt kapitánysági írnok lett, 1865 vagy 66-ban meg is nôsült,
de iszákossága miatt elzüllött, s eltûnt innen. Meg is halt fiatalon. A másik katona
István volt. Ez tábornokságig vitte. Nem volt rossz ember. Engem szeretett. Sok jó -
ban részesültem házánál, mikor Budapesten az egyetemen voltam. Felesége is jó
volt hozzám egy ideig. Késôbb elhidegült s ma már nem igen érintkezünk. Férje
mintegy altábornagy halt meg öreg korban pár év elôtt. 1918. körül.”298 Az említett
„Bénus” Hofbauer Benjamán volt, aki 1839. március 3-án született, azonban ennél
töb bet nem tudtunk kideríteni róla. Kosztolányi István299 és felesége, Oravecz Iza -
bella voltak Dezsô keresztszülei, s István még az elsô világháború idején is segí -
tette – a katonaság alóli felmentés kérelmezésekor.

Hofbauer Aurélia ügyvéd fia, ifjabb (és egyben idôsebb)300 Brenner József 1860.
március 27-én – „a nagyhetet megelôzô keddi napon”301 – született Szabadkán.



Gyak ran emlegette, hogy éppen egy nappal azt követôen, hogy Madách befejezte
Az ember tragédiáját.302 Abban a házban látta meg a napvilágot, ahol apja gyógy -
szertára is mûködött: „Az a szoba, amelyben a világra jöttem, földszintes utcai volt,
a patikából nyílt közvetlenül abban a házban, mely ma is úgy áll, mint akkor, a
mostani Jelasics, azelôtt Deák utcában a város 6. körében, de virágosbolt lett a
szülôszobámból.”303 Egyelôre még kéziratban lévô memoárjaiból azt is megtudjuk,
hogy anyja „mindenáron azt akarta, hogy Józsefre kereszteljék, ahogyan a férjét és
az apósát hívták, de a család, különösen pedig annak nôi tagjai ellenezték, ba bo -
nából, mivel másfél évvel elôbb a bátyja, akit ugyanúgy neveztek, négy hónapos
korában agyvelôgyulladásban elhunyt.”304 Ahogyan maga Brenner fölidézi az
esetet: „»Nem bánom«, mondta anyám. »Ha meg hal, akkor a harmadik is Józsi lesz.«
Anyám akarata gyôzött, mert ô kemény asszony volt, nemcsak testileg erôs, de lel -
kileg is.”305 A Szent Teréz templomban ke resztelték meg, születése napján. A ke -
reszt ségben fölvett neve „Josephus Ig na tius” lett.306

Brenner József fiatal éveirôl az Emlékiratok. Emlékeim címû kézirategyüttesbôl
tu dunk.307 Egyik kisgyerekkori élményére például így gondolt vissza: „Az édes
apám, hogy a gyávaságomat, mert annak tartotta, ki ölje belôlem egy nagyszomba -
ton elvitt magával a föltámadás ünnepére a templom elé. Mindig szerettem apám-
mal menni s most is vígan lépkedtem mellette, fogva kis kezemmel az ô mutató uj -
ját. Elértünk az utca sarokra, amely a templom téren van. Ott álldogáltunk. Egyszer -
re csak eldördül a mozsár; én megrettenek; utána még egy dördülés. Szörnyûséges
bömbölést vittem véghez. Hiába bíztatott apám, hogy ne féljek, én csak üvöltöt-
tem. Haza is vezetett mindjárt. Ekkor aligha voltam több 2-3 évesnél”.308Az emléki -
ra  tokból megtudhatjuk azt is, hogy már óvo dában is olvasott, hatévesen egybôl a
második elemibe íratták be, s „Huberth bá csi” nevû házitanítója oktatta németül is
az írásra–olvasásra.

A család szorgalmazta, hogy a fiatal Brennerbôl orvos legyen. Diákkorában asszisz -
 tált is egy szabadkai orvosnak, Kiss György szemésznek és sebésznek. Idô vel
azonban az ügyvédi pályát választotta, mivel azoknak jobban ment a soruk Sza -
bad kán. Tanulmányairól és szakmai indulásáról szintén maradtak fönn dokumen-
tumok, melyeket a Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában ôriznek. 1877. június
11-én érettségizett a Szabadkai Fôgimnáziumban, s az 1877/78-as tanévtôl az
1880/81-es tanévig a Budapesti Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudo mányi
Karán végezte tanulmányait. Hallgatott többek között európai jogtörténetet, ró mai
magánjogot, bölcsészeti erkölcstant, statisztikát, egyházjogot és politikát, köz -
igazgatási jogot és pénzügyi törvényismét, vasúti jogot és házassági jogot, va lamint
a „római alkotmány és jogkútfôk”, illetve az „egyedáruságok és illetékek”, az „eu -
ró pai kultúrviszony” és a „kötelmi jog tervezete” címû szemináriumokat is láto -
gatta.309 Fönnmaradt egy szigorlati bizonyítványa, amelybôl kiderül, hogy ró mai
jog ból, jogbölcsészetbôl és nemzetközi jogból 1881. október 25-én, „és az egy-
házjogból ismétlôleg 1881-ik év decemb[er] hó 7-ik napján letette [a vizsgát], és
ezekbôl oly készültséget tanusított, hogy a 2-ik szigorlatra bocsátandónak találta-
tott”.310 Államvizsgájának minôsítését 1880. szeptember 11-én szerezte meg. Bíráló
bi zottságának elnöke Sághy Gyula, tagok pedig Cherny József, Kantz Gyula,
Csillag Gyula és Lechner Ágoston doktorok voltak.311 Miután 1884. június 7-én jog-
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tudorrá is fölavatták, kérvényben folyamodott a szabadkai ügyvédi kamarához,
hogy jegyezzék be ebbéli minôségében. A titkár válaszából kiderül, hogy
kérvényének helyt adtak, s még folyó hó 26-án fölvették az ügyvédjelöltek közé.312

Szabadkai ügyvédjelölti mûködésével kapcsolatban fönnmaradtak bi zonyítványok,
melyeket azokban az ügyvédi irodákban állítottak ki, ahol Brenner József gyakor -
nokoskodott. 1881. december 10-tôl 1884 júliusáig Szarvati Ede ügyvéd kö -
telékében szolgált.313 Ezt követôen, még az év decemberéig Gyelmis Gerônél
volt,314 majd december 3-tól 1885. május 21-ig Reisner Lajos köz- és váltóügyvéd
jog gyakornoka lett. Reisner szorgalmas, önzetlen és becsületes fia talembert ismert
meg Brennerben, s a következôként nyilatkozott róla ajánlásában: „a felekkel való
érintkezésben kifogástalan modora […] ôt mindenkinek tiszta lel kiismerettel a leg -
me legebben ajánlom”.315 Ügyvédi vizsgájának kérvényéhez316 csatolta Szarvati,
Gyelnis és Reisner ajánlóleveleit is.

Arról, hogy mennyire volt sikeres ügyvéd, szintén emlékirataiban esik szó.
Ahogyan megélhetési nehézségeirôl, majd a késôbbi ügyészi állás jövedelme zé -
sérôl ír: „Az ügyvédség gyenge megélhetést adott nekem. Nem nagyon tolongtak
hoz zám az emberek. Persze mert nem tartottam fogd-megeket. Nem volt isme -
retségem a nép között. Lassan jöttek a kliensek, nem éltem a reklámozás útján. Ép -
pen csak hogy szerényen meg tudtam élni, de adósságot is kellett csinálnom. […]
Tizenhét évi ügyvédkedés után – szerencsémre – az akkor uralomra került városi
ellenzéki párt illetve a polgármester fölszólitására városi ügyészi állást vállaltam
[…] Az ügyvédi mesterségem nekem nem sok haszonnal járt, vagyont nem sze -
reztettem vele, pedig – magamnak megvallhatom – értettem hozzá, tisztességesen
képzett jogásznak tartom magam, talán mások is, (hiszen az ügyvédi kamarának
so káig az elnöke és végéig 5 éven át tényleges elnöke is voltam) pedig nem ke -
restem ezt az állást s nem jártam utána.”317

Brenner József neve nem utolsó sorban az 1888-ban alapított Szabadkai Dal -
egyesület révén vált ismertté a városban, hiszen ô volt az egyik fô kezde mé nyezô
és vezetô. Az alapító tagok között volt sógora, Kosztolányi Árpád is.318 A zene
szeretetérôl és az egyesületrôl szintén vall visszaemlékezéseiben: „Nem tu dom,
hogy hány éves lehettem talán 12 éves, amikor el kezdtem tanulni fuvolázni.
Apám szerette a fuvolát s általában a zenét, de ô maga nem tudott semmiféle
hangszert, gyermekét azonban valamennyit tanittata muzsikálni. Testvérnéném
lánykorában elég szépen zongorázott mint kis lány, de késôbb abbahagyta, többi
test véreim is. Csak én maradtam hû hozzá, úgy hogy ma, aggkoromban is rende-
sen naponta zongorázok. […] A zene és ének szeretete késôbb arra vitt, hogy
megalakitsam a »Szabadkai Dalegyesületet«, melyet sokáig én tanítottam és vezet -
tem. […] Nem hagyom emlités nélkül azt sem, hogy Lányi Ernôvel megalakitottuk
a »Filharmóniai társulatot«, melynek egyik alelnöke és I. fuvolása voltam sokáig.
Ezt a társulatot is halálra ítélte az elsô világháború 1918-ban.”319

Brenner elsô felesége Decsy Etelka volt, aki 1861-ben született, és 1886. június
15-én ment férjhez az ügyvédhez. Bátyja, Decsy Dezsô – szintén patikus, s József
testvérét, Brenner Lujzát vette el –, esküvôjén ismerkedtek össze. „Amikor Etelka
el végezte a szabadkai tanítóképezdét, a fiú pedig a budapesti jogi egyetemet […]
ötévi hosszú várakozás és tervezgetés után végre egybekeltek. A fiatalasszony

33



azonban hamarosan erôs szívdobogásra kezdett el panaszkodni” – írja Dér Zoltán
életrajzi tanulmányában.320 Tôle tudjuk azt is, hogy Wilhelm Adolf volt a család or -
vosa, aki megállapította: Etelkának szívbillentyû-zavara van. Akkoriban még nem
állt olyan szinten az orvostudomány, hogy ezt a rendellenességet gyógyíthatták
volna, így a fiatal feleség fokozatosan veszített életenergiáiból. Gyermekeit csak 8
hó napig tudta kihordani, s kettôt szoptathatott a négy közül. Utolsó hónapjaiban
már ágyban fekvô beteg volt, azonban még egy fiumei dalversenyre elutazott –
tagja volt a dalegyesület vegyeskarának –, s Velencébe is ellátogattak a férfjével.
1895. február 6-án, mindössze 33 évesen hunyt el, árván hagyva a lányát és két
fiát: Etelkát, Józsefet (a késôbb Csáth Géza néven ismertté vált orvos-írót) és De -
zsôt (aki Jász Dezsô néven publikált felnôttkorában). Volt másik lánya is, Aranka,
aki azonban csak 11 hónapot ért meg, bélhurut vitte el.321 A megözvegyült Brenner
másfél esztendô múltán „ismét megnôsült, hogy három gyermekének nevelô any -
juk legyen. Budanovits Antal iskolaigazgató és Sturcz Jusztina tanítónô húszéves
lányát, a szép, mûvelt és szerény Ilonát vette el, akinek ugyancsak nyolc testvére
volt, köztük az 1976-ban, 92 éves korában elhunyt Mária, az Operaház örökös tag -
ja, aki 1914-tôl 1946-ig az ország elsô dalszínházában nagy drámai mezzoszoprán
szerepeket énekelt. Az új házasságból újabb két gyermek született: Ilonka és Lász -
ló. Az elôbbi azonban agyhártyagyulladásban korán meghalt, az utóbbi viszont
magas kort ért meg. Az anya, aki – mielôtt férjhez ment – elôbb elemi, késôbb pol-
gári iskolában tanított, ugyancsak fiatalon: 53 éves korában, 33 évi boldog házas -
élet után elhunyt. Jó mostohának és jó feleségnek bizonyult. Tisztelte Decsy
Etelkát, akit már lánykorában jól ismert, mert együtt énekeltek a dalárdában.”322

A család Brenner József elsô házasságának köszönhetôen a Decsy-ággal gyara-
podott. Kosztolányi Dezsô gyerekkori éveire rányomta bélyegét ez a színes rokon-
ság. Csáth Gézával (ifj. Brenner József) és Jász Dezsôvel (Brenner Dezsô) szellemi
partnerek is voltak, a lány unokatestvérek pedig az elsô szerelmei lettek: „A sze -
gény gimnáziumi tanár fia a divatosan öltözködô, délceg Decsy-fiúk vi selt ruhái -
ban jár; elsô ábrándképei a Brenner–Decsy-lányok. Brenner Etelka: az el sô ka -
masz-szerelem, Decsy Mimike: az elsô barátnô, aki sok-sok hosszú, téli délu tánon
ül az ideges kisfiú ágya mellett, játszik vele, felolvas neki türelmesen.”323

„de él egy nô”

„de él egy nô,
kitôl baj, átok
nem szállt reám, akit szerettem,
aki szeret most is szüntelen:
érette mindnek megbocsájtok
s a vétkezôt is áldanám;
e nô: anyám” – írja Kosztolányi Dezsô Epigramma címû versében.324 Brenner Eulá -
lia 1866. február 12-én látta meg a napvilágot, Szabadkán. Még aznap meg is
keresztelték, a Szent Teréz templomban, ahol késôbb majd gyermekeit is megke-
resztelik. Az egyházi anyakönyv alapján az „Eulália, Gizella, Elisabeth” neveket
kapta, keresztszülei pedig Majoros Klára („Clara Majoros”) és Szép György
(„Georgii Szép”) voltak.325 Lehoczy Imre keresztelte meg, aki 1822-ben született
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Ószivácon, és 1875-ben halt meg Bátyán. A bezdáni plébánia jelentése szerint
1849-ben honvédnek állt, majd folytatta papi hivatását.326 A család által választott
név nem volt hagyomány nélküli, hiszen az édesanyát, Hofbauer Auréliát „Aranka
– Eulália – Amáliá”-ra keresztelték. Születésére és csecsemôkori szamárhurutjára
így emlékezik vissza testvére, Brenner József ügyvéd: „Hat éves voltam, amikor
Láli húgom született. Egy reggel fölébredés után azzal fogadtak, hogy hozott az
Ellinger-néni (a bábaasszony) egy kis lányt. Ez nekem nem tetszett, nem tetszé-
semnek azzal adtam kifejezést, hogy kijelentettem, hogy »nem szeretem se a tatát
se a mamát.« Késôbb persze megszerettük húgocskánkat, aki hat hetes korában
ve lünk együtt szamárhurutba esett; mi nagyobbak bár erôsen szenvedtünk, még is
könnyebben viseltük a bajt, de Lálika nagyon beteg volt, többször elalélt, sôt egy-
szer halottnak is hittük már; szomorú volt mindenki, arra is emlékszem, hogy nem
ebé deltünk. Egyszerre csak elkezdett sírni; volt öröm; meg is gyógyult.”327

Az „Eulália” név görög eredetû, s „szépen, ékesen beszélô” a jelentése. Koszto -
lányiné a könyvében úgy jellemzi késôbbi anyósát, mint akinek nemcsak beszéde,
ha nem egész lénye is „szépen csevegô” volt, „mint a csobogó, hömpölygô, messze
út ról jövô folyó, amelyet nem akaszt meg semmi útjában”, s „multak árját hordoz-
za magával”.328 A leírásból megtudjuk azt is, hogy gyermeki, s inkább befogadó ter -
mé szetû, tiszta nô volt, aki nem kívánta erôszakosan irányítani saját sorsát, illetve
a környezetében élôk életét. „Délszaki szigetek nôies asszonyaira emlékeztet, akik
számára az is említésre méltó esemény, ha egy levél leesik a fáról, vagy egy madár
felrebben az ágra.”329 Világéletében társas lény volt, sosem ma radt egyedül. A be -
szél getést részesítette elônyben, a kártyázás vagy a hadakozás he lyett. Fia, Koszto -
lányi Dezsô róla írt portréjából az is kiderül, hogy eléggé öntudatos volt, ám idôn -
ként változtatta nézeteit: „Mindig változtatja nézetét, a helyzet szerint. Tündéri, ud -
varias és kedves mindenkivel, én ebben a tekintetben hozzá hasonlítok. Érzi min-
den dolog viszonylagos voltát. Német, okos, európai. Emlékezete is olyan, mint az
enyém. Kedves, zavart, amellett lelkes, vonzó, együtt érzô. […] Tôle örököltem az
el lenállásomat az életben. […] Szereti önmagát, és önzô. Tehát dölyfös, gôgös,
mint én. Lenézi az embereket. Sokat csalódott, mint én.”330 Szintén Kosztolányi írja,
hogy egyúttal vidám természet is volt Eulália. Könnyen sírva fakadt ugyan, ám
könnyen meg is vigasztalódott. A régi dolgaihoz azonban ragaszkodott. Mélyen
val lásos volt, de a szertartásokat inkább színjátéknak látta. Jó háziasszony is lehe -
tett, remekül fôzhetett, hiszen Kosztolányi egy le ve lében így ír neki, már Buda -
pestrôl: „Drága Anyikánk jó fôztjére számítunk mindnyájan, fôképp Ádámka, ki
sok szor szeretettel emlegeti az otthoni jó ételeket”.331

Ahogy a családi levelekbôl és Kosztolányi naplóiból kiderül, Brenner Eulália
nem volt mindig egészséges. Sokat fájt a gyomra332 és sokszor volt migrénje is. „Va -
lami házilag készült cseppeket szed s gyomrára meleg cserepet rak.”333 1918 júliu -
sában pedig nôgyógyászati panaszai is adódtak. Ahogyan fia írja feleségének:
„még ezen a héten, valószínûleg csütörtökön Pestre kell mennem, Anyikát visszük
fel egy nôorvoshoz, újra vérzései vannak,334 s meg kell vizsgáltatni”.335 Pár évvel ké -
sôbb fülproblémát említ Kosztolányi, apjához címzett leve lé ben: „Ma kaptuk meg
le velét, melyben megérkezésérôl ad hírt, és arról, hogy édesanyám még mindig
gyön gélkedik. Sürgôs választ kérek, vajon mit mondott a fülorvos.”336 A harmincas
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években azonban a szemével lesz a legtöbb gondja, akár csak édesanyjának,
Hofbauer Auréliának. Ô azonban nem vakul meg, fia pedig mindvégig mellette áll,
s Budapesten keres neki orvosokat. „Édesanyám csütör tö kön, 14-én du. fél
négykor érkezik a Keletin. Szemét jön megnézetni, s Imre tanár hoz viszem. Esetleg
mûtétrôl is lehet szó. Nagyon boldog volnék, ha meglátogatná akár itt minálunk,
akár késôbb a szemklinikán” – olvasható egy 1932. január 12-én kelt levélben.337

Az ez idô tájt keletkezett gyorsírásos napló – Koszolányi tollából – szintén említi
édesanyja szembaját: „Anyám fél a megvakulástól. Levagdossa kis karácsonyfája
maga készítette cukrait, melyek összeolvadtak a papírral, ehe tetlenek. Narancsot
küld, fügét, aszalt szilvát. Szent. Fél az éhenhalástól.”338 Egy ludasi emlék
fölelevenítésekor is szerepet kap a nyomasztó betegség és a megvakulástól való
félelem: „1931 karácsonyán, amint Ludasra megyünk Anyikával, megállunk a
befagyott Palicsi tó elôtt. A kocsi vár. Nézünk. Mnt az északsarki vidék. Már
tudom, hogy anyám szemét operálni kell. Szívem fáj. Azt hiszem, hogy meg fog
vakulni. Karjába kapaszkodom és vezetem. Végtelenül szeretem.”339

Kosztolányi Dezsô édesanyja iránt érzett szeretetét a törôdésén túl az is
bizonyítja, hogy több verset is írt hozzá.340 Szép asszonynak tartotta, s még idôsko-
rában is védelmezte szépségét:
„Megsértették az én édesanyámat,
azt mondták róla, hogy már öregasszony,
ráncos a homloka, napja múlóban
s ily korba bizony látása homályos”.341

Ám Eulália is imádta gyerekeit: Didust, Árpikát és Mariskát. „Költô fia sokáig ôt
érzi egyedüli vigasztalásnak, az élet egyedüli értelmének. Csak késôbb, sokkal
késôbb nehezményezi makacsságát, gyermetegségét. Azt sem nyíltan.”342 Talán az
volt Brenner Eulália életének legnagyobb tragédiája, hogy túlélte a fiát. Rendsze resen
látogatta az Új Szent János kórházban a nagybeteget – mikor az már a rák utolsó
stádiumában szenvedett –, 1936 augusztusa és novembere között.343 Akkor már het-
ven esztendôs volt, s csak tizenkét évvel késôbb, azaz 1948. június 20-án hunyt el.

Elsôszülött fiának világra hozásakor azonban még mindössze tizenkilenc esz-
tendôs, „vékonyka” lány volt Brenner Eulália. Elôtte egy évvel, 1884. július 5-én
ment férjhez Kosztolányi Árpádhoz. Családi legenda szól arról, miként is esett meg
a szülés. Egy aranyóra volt a ludas, ahogyan azt Kosztolányi Dezsôné Harmos
Ilona elmeséli, férjérôl szóló életrajzi könyvében: „Úgy történt, hogy még vagy két
hét mulva várta az örömöt, de amikor öltözködni kezdett, valahová letette az
arany óráját. Az óra pedig eltûnt. Ellopta valaki. A fiatalasszonyt nagyon bántotta a
veszteség. Duplafedelû, kulcsra járó aranyóra volt, a kis lánc végében szûzmáriás
érem fityegett, tömör aranyból. Keservesen siratta a férjétôl kapott kedves aján -
dékot s a nagy izgalomban, sírásban hamarosan meglett a gyermek. Szállóigévé
vált Szabadkán a gyermeket váró, szüléstôl rettegô fiatal anyák között: »Bárcsak
ne kem is ellopnák már az aranyórámat, mint Brenner Lálikának.«”344

Kosztolányi Dezsô 1885. március 29-én, húsvét elôtt egy héttel – virágvasár-
napkor –, déltájban született meg.

(folytatjuk)
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JEGYZETEK
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támaszkodik az emlékiratokra. A Brenner-család földolgozásánál elsôsorban a kéziratot, valamint Dér
összefoglalását használtam.

254. Az adatot a Dér Zoltán által összeállított családfa, valamint id. dr. Brenner József emlékiratai –
me lyen alapul a családfa-összeírás – után közlöm. Lásd: Dér, 1987, i. m., 195., és: Id. dr. Brenner, 1943,
i. m. Ezek alapján tudhatjuk, hogy Elisabeth szülei Vornwald Gáspár és Krämmer Franciska voltak.
Kosztolányi Dezsô ükapja, Elisabeth apja, Majna-Frankfurtban született, és Temesváron halt meg, 1819.
július 16. után. Dér közlése szerint „temesvári gremialis (kebelbeli) polgár volt”. Ezt igazolandó egy do -
kumentumból is idéz: „Eugen Marković gyûjteményében fönnmaradt az a latin nyelvû irat, amely ezt
bizonyítja: »Mi, Temesvár szabad királyi város bírója, konzulja, kapitánya és más szenátorai ezennel
érte sítjük mindazokat, akiket illet, hogy a nagyra becsült Furmwaldot, e város lakosát, szabályszerûen
beterjesztett kérelmére, e szabad királyi város kebelbeli polgárává fogadtuk, ennélfogva részesül min-
den polgári kiváltságban, szabadságjogban és könnyítésben. Ezért szükségesnek tartottunk kiadni neki
bi zonylatot az így szerzett polgári jogról, hogy bizonyítékként szolgáljon számára. Magisztrátusunk
1810. március 21-én Temesvárott megtartott ülésén. Fölolvasta és kiadta a fennebb említett város es -
küdt írnoka, Andr. Nikolich.” (I. m., 193–194.)

A dokumentum latin eredetije – mely Eugen Marković (1908–1984) szabadkai mûgyûjtônél volt Dér
Zoltán kutatómunkája idején – is olvasható a cikk végén: „NOS N. N. IUDEX CONSUL, CAPITANEUS
CAETERIQUE Liberae & Regiae Civitatis Temesvariensis Senatores Memoriae commendamus tenore
prae sentium significantes, quibus expedit, universis; quod, siquidem Circumspectus Furmwald gremi-
alis Inhabitator erga factam praevie Condecentem requisitionem pro vero, ac indubitato Liberae, Regia -
eque Civitatis istius Cive per Nos assumptus, cunctorum item beneficiorum, libertatum, ac immunita-
tum Civilium particeps effectus fiusset.

Hinc Eidem super taliter adepto jure Concivilitatis hasce Nostras pro nesessaria legitimatione
deservituras, extradandas, & concedendas esse duximus Litteras Testimoniales. Datum e Sessione
Nostra Magistratuali die 21-a Mensis Martii Anno 1810 Temesvarini celebrata.

PECSÉT: SIGILLUM LIBER ET REGIAE CIVITATIS TEMESVARIENSIS
Lectum & extradatum per jurisfato Cittis
Actuarium And. Nikolich”. A latin szöveg átiratát és a fordítást ellenôrizte Takács László.
Az ükanyánál csak a halálának a hozzávetôleges idôpontját tudjuk megadni: 1821. április 25 után.

A szülésben elhunyt dédanya, Vornwald Elisabeth nevét Dér „Fornwald” névváltozattal is hozta, a
Bren ner-emlékirat pedig „Formwald”-ként említi. Jelen dolgozatban Kosztolányi Dezsôné verzióját –
„Vornwald” – követtük, mivel az eredeti németes írásmódot adja vissza. Lásd a 256-os jegyzetet is.

255. „A 19. század elején jött be Magyarországba mint tímár vándorló legény, talán »aus der Pfalz«
el jutott Temesvárra, s ott ragadt.” – Id. dr. Brenner, 1943, i. m.

256. Kosztolányiné, 1938, i. m., 12.
257. Dér, 1987, i. m., 194.
258. „Még egy fia volt ennek a dédapámnak: Ignác, aki malenicfalvi plébános volt Temesvárhoz

kö zel. Török nevû csanádi püspöktôl való kinevezései okmánya nálam van. Ez a pap bácsi nevelte
apá mat, mert anyja korán meghalt. […] A Formwald Ignác pap bácsi a nagy kolerában (1831) halt
meg.” – Id. dr. Brenner, 1943, i. m.

259. Kosztolányi Dezsô: Mostoha és egyéb kiadatlan mûvek, jegyz. Dér Zoltán, Szabadka: Forum,
1965.

260. Kôváry Zoltán: Morfium, matricidium és pszichoanalízis. Témák és variációk Csáth Géza és
Kosztolányi Dezsô életében és mûveiben, in Csányi Erzsébet (szerk.): Csáth–járó át–járó. Csáth Géza,
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Patikus család hû fia,
könyved se volt több
csak egy latin, ó Pharmacopoea.

Bolyongtál a magyar mezôn,
lankadt zarándok,
fájó göröngyre estél könnyezôn.

Hányszor látlak, ifjú füvész,
alélva menni
egy tájon, hol az inség fütyürész.

Szívedbe méreg és virág,
bot a kezedben,
a válladon egy ócska hátizsák.

Ánizs, kamilla, jószagú
gyökér volt benne
és benne volt, már benne volt a bú.”
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az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja, Újvidék: Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági
Magyar Felsôoktatási Kollégium, 2009, 60.

Csáth tragédiája azonban összetettebb jelenség annál, hogysem egyedül a korai anya–gyerek
sérülésekre vezethessük vissza. Az ô történetére a késôbbi fejezetek során még részletesebben is vissza-
térek az életrajzban.

261. A történetet leírja Kosztolányi Dezsôné is életrajzi könyvében. Lásd: Kosztolányiné, 1938, i. m., 12.
262. „Na de Pepi, ne csináljon jelenetet […] velünk kell jönnie”. Takács László fordítása.
263. „Patikus család hû fia,

könyved se volt több
csak egy latin, ó Pharmacopoea”. Idézi: Kôváry, 2009, i. m., 59. Lásd még a 268-as jegyzetet is.

264. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
265. Kosztolányiné, 1938, i. m., 8.
266. Kosztolányi Dezsôné: Kosztolányi Dezsô. A költô feleségének emlékirata, Képes Vasárnap, II.

évf. 13. sz., 1938. márc. 27., 6.
267. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
268. A vers elsôként a Világ címû napilapban jelent meg (Anyai nagyapám arcképe, Világ, VI. évf.

142. sz., 1915. máj. 23., 15.), majd A Hétben látott napvilágot (Anyai nagyapám arczképe, A Hét, XXVII.
évf. 17. sz., 1916. ápr. 23., 216.). Ezt követôen A Társaság címû lapban is közölték: Régi arckép, A
Társaság, V. évf. 24. sz., 1918. jún. 16., 377. Késôbb pedig az Új Idôk hasábjain is megjelent,
Nagyapám… címmel: Nagyapám…, Új Idôk, XXIX. évf. 16. sz., 1923. ápr. 15., 271. Az adatok forrása:
Arany Zsuzsanna (szerk.): Kosztolányi Dezsô napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak
jegyzéke 1–3, Budapest: Ráció, 2008–2010., illetve: Hitel Dénes folyóirat szerinti Kosztolányi-bibliográ-
fiája [szerkesztett változat, az MTA Könyvtára Kézirattárában ôrzött Ms 4645/6–11. és Ms 4646/6–8.
jelzetû dokumentumok alapján], szerk. Végh Dániel, www.kosztolanyioldal.hu (források/kéziratos bib-
liográfiák). A költemény szövege a következô:

„Szemem gyakorta visszanéz,
és úgy idézlek,
anyámnak atyja, régi gyógyszerész.

Arcodon mély magány jegye.
Te félreültél,
hogy mulatott cigánnyal a megye.

Azt mondják régi emberek,
tej, szódavíz volt
italod hangos asztalok megett.

Ruhádon nincs egy árva folt,
oly szûzi-rendes,
de körmöd a sok jódtól sárga volt.

269. A kötetek adatai, a megjelenés idôrendjében: Kenyér és bor. Új versek, Békéscsaba: Tevan,
1920, 17–18; A szegény kisgyermek panaszai. Versek [6. kiadás], Budapest: Genius, 1923, 52–53; Kosz -
tolányi Dezsô Összegyûjtött költeményei. 1907–1935, Budapest: Révai, 1935, 65–66. Az adatok forrása:
www.kosztolanyioldal.hu (mûhely/kötetlista)

270. A születési, házassági és halálozási adatok forrása: Dér, 1987, i. m., 195.
271. Dér Zoltán családfája alapján tudjuk, hogy Ignác 1804. július 1-jén született, 1834. október 13-

án házasodott és 1870. január 29-én hunyt el. Kosztolányi dédapja ebben az összeállításban Gottfried
Ig nác néven szerepel. – Dér, 1987, i. m., 195.
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272. 1814. szept. 26-án nôsült és 1826. aug. 19-én halt meg. – Dér, 1987, i. m., 195.
273. Dér, 1987, i. m., 194.
274. Lásd még: Sárközi, 2013, i. m.
275. Sárközi, 2013, i. m.
276. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
277. Dér, 1987, i. m., 194. A családfa alapján tudjuk, hogy Alojzia 1861-ben halt meg. – I. m., 195.
Dér a Brenner ügyvéd tollából származó emlékiratokban olvasható történetet foglalja össze cik -

kében. Lásd: Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
278. A szülôknek – Ignácnak és Magdolnának – „Aurélia után még hét fiuk született. Közülök hár-

man gyógyszerészek voltak: Adolf (egyik fia Marosvásárhely polgármestere lett), Vilmos és Simon, aki
Bosz niában élt, de már legénykorában megôrült, tinktúrát és spirituszt ivott és meghalt. Ketten a kato-
natiszti pályát választották. Benjáminnak azonban adósságai miatt le kellett köszönnie hadnagyi rang -
járól, elzüllött és fiatalon elhunyt. István azonban altábornagyként ment nyugdíjba és megérte az öreg -
kort. Ferdinánd kivándorolt Amerikába. A legkisebbik gyerek, Miklós orvos lett.” – Dér, 1987, i. m.,
199.

279. Dér, 1987, i. m., 193. Gyermekei voltak: Lujza (1856–1943), József (1858–1858), József
(1860–1945), Dezsô (1862–1882), Jenô, Eulália (1866–1948).

280. Kosztolányi Dezsô: Rövidlátó, kövér öreganyám, in Kosztolányi, [1933], i. m., 170.
281. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
282. Kosztolányi Dezsô: Rövidlátó, kövér öreganyám, in Kosztolányi, [1933], i. m., 170.
283. „– Jaj, de fínom ez a dinnye – lelkendezett Grószi, amikor a tikkasztó bácskai délutánon egy-

egy jégbehûtött, magatermelte görög- vagy sárgadinnyét felvágtak a kerti ozsonnánál. – Az ember a
szájába veszi és mintha már benn se volna – jellemezte a maga külön mûvészi módszerével a dinnye
fi  nomságát. Kosztolányi-nagymama szemközt ült vele, szó nélkül, kecsesen szájába vett egy darabkát
az égig magasztalt dinnyébôl, aztán hirtelen tányérjára visszaköpve, nyomatékos tárgyilagossággal csak
ennyit mondott: – Tök. Egy-egy ilyen jelenet hetekre feldúlta a családi békét.” – Kosztolányiné, 1938, i.
m., 34.

284. Kosztolányi Dezsô: Rövidlátó, kövér öreganyám, in Kosztolányi, 1933a, i. m., 171.
285. Kosztolányi Dezsô: Rövidlátó, kövér öreganyám, in Kosztolányi, 1933a, i. m., 172–173.
286. Kosztolányi Dezsô: Rövidlátó, kövér öreganyám, in Kosztolányi, 1933a, i. m., 174.
287. Id. Kosztolányi Árpádné levele Kosztolányi Dezsônek, [1915. nov.], in Dér (szerk.), 1988, i. m., 37.
288. Kosztolányiné, 1938, i. m., 16.
289. Kosztolányiné, 1938, i. m., 34.
290. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
291. Lányi Viktor: „Szülôföldemnek bús határa!…” Képek, emlékek, alakok Kosztolányi Dezsô szü -

lôvárosából, Pesti Hírlap, LVIII. évf. 256. sz., 1936. nov. 8., 9.
292. Kosztolányi Dezsô: Bohó nagybátyám, in Kosztolányi, 1933a, i. m., 181.
293. Kosztolányi Dezsô: A rokonok, in Kosztolányi Dezsô Összegyûjtött költeményei. 1907–1935,

Bu dapest: Révai, 1935, 52–54.
294. „Vilmos bácsi felesége Cili néni volt, aki igen szeretett minket mi is ôt. Halványképû sovány

asszonyka volt, szelid modorú.” – Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
295. Nem zárjuk ki, hogy alakja hatott Kosztolányira az Édes Anna címû regény Patikárius Jan csijá -

nak megformálásakor. „A Patikárius név régi családi emlékeket idézett” – olvasható a kritikai kiadás-
nak, A regényalakokról címû kísérôtanulmányában. – Kosztolányi Dezsô: Édes Anna. Kritikai ki adás,
szerk. Veres András, Pozsony: Kalligram, 2010, 653.

A kiadás jegyzete föltehetôen a Brenner-famíliára utal, mint gyógyszerészekre, azonban Babilász
alakja a (XVII.) Farsang címû fejezet eseményeivel is társítható, a jelmezes jelenet (regény) és a feleség
te metésének története (portré) hasonlósága okán. Ugyanakkor Kosztolányi életmûvében nemcsak az
Édes Annában, hanem több helyen is megjelenik a bohóc-figura, a karneváli jelenet, és Pierrot alakja.
Például: K[osztolányi]. D[ezsô].: Ôrültek Karneválja, A Hét, XIX. évf. (1. köt.) 9/938. sz., 1908. márc. 1.,
138–139.; Kosztolányi Dezsô: Bohóc, Nyugat, XI. évf. 13. sz., 1918. júl. 1., 69.; Kosztolányi Dezsô: Bo -
hóc, in – –: Alakok, Budapest: Magyar Egyetemi Nyomda, 1929, 129–132.

296. Kosztolányi Dezsô: Bohó nagybátyám, in Kosztolányi, 1933a, i. m., 184.
297. Errôl bôvebben lásd majd az életrajz második fejezetét.



298. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
299. Született: 1844. június 18., meghalt: Eger, 1918. nov. 30. Az adatok forrása: Id. dr. Brenner,

1943, i. m.
300. Apját szintén így hívták, valamint fiát is, aki késôbb Csáth Géza néven vált ismertté.
301. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
302. „Madách Imre pedig 1860. március 26-án, tehát egy nappal elôbb fejezte be Az ember tra gé -

diáját, én pedig elkezdettem élni az ember tragédiáját másnap. Szüleimnek harmadik gyereke va gyok.” –
Id. dr. Brenner, 1943, i. m.

303. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
304. Dér, 1987, i. m., 193.
305. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
306. „Kivonat a szabadkai szent Teréz r[ómai]. kath[olikus]. plebániai egyházban kereszteltek anya -

könyvébôl, ezernyolcszáz hatvanadik (1860) évrôl. […] 309. 1860. 27. marti. [március] Josephus Igna -
tius. Szülôk: Josephus Brenner / Aurelia Hofbauer R. Ch. [római katolikus] Lakhelyök: M[aria-]The r[e -
siapolis]. [Szabadka]” – PIM Kézirattára, id. Brenner József személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11.,
Gynsz. 385/10.

307. Lásd a 243-as jegyzetet.
308. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
309. „Végbizonyítvány (Absolutorium). Mi, a magyar tudomány-egyetem Rectora és a királyi ma -

gy[ar]. Tudomány-egyetem jog- és államtudományi karának Dekánja, ezennel bizonyítjuk, hogy Bren -
ner József úr, a ki szabadkán [!], Bács megyében 1860 évben született, és a római katholika hitvallást
kö veti, a szabadkai fôgymnasium által 1877 évi junius hó 11-én 1. sz. alatt kiállított érettségi bi zo -
nyítvány alapján, a budapesti jog- és államtudományi kar hallgatói közé felvétetett, s rendes hallgató
mi nôségben az 1877/8 tanév téli szakától az 1880/81-ik tanév végeig félbeszakítás nélkül terjedô idô
alatt a budapesti királyi tudomány-egyetemen a jog- és államtudományi 4 évi tanfolyamot a fennálló
sza  bályok szerint bevégezte és azon idô alatt a következô elôadásokat hallgatta […].” – PIM Kézirattára,
id. Brenner József személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/3.

310. Szigorlati bizonyítvány, 1881. dec. 7., PIM Kézirattára, id. Brenner József személyi dokumentu -
mai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/4.

311. „Államvizsgálati bizonyítvány. Szabadkai születésû Brenner József úr, az 1874. évi február 5-én
3055. sz[ám]. a[latt]. kelt vallás- és közokt[atási]. ministeri rendelettel ujjászervezett államtudományi vizs -
gá latot letevén, képesítettnek itéltetett. Kelt Budapesten, 1880 szeptember hó 11[-é]n.” – PIM Kéz irat -
tára, id. Brenner József személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/1.

312. „Dr. Brenner József kérvénye jogtudorságának feljegyzése tárgyában. […] Folyamodó ké rel mé -
nek hely adatik s az ügyvédjelöltekrôl e kamarában vezetett lajstromban kérvényezô nevénél ama kö -
rülmény, hogy 1884 évi junius hó 7-én a budapesti egyetemen jogtudorrá avattatott feljegyeztetni ren -
del tetik. Kelt Szabadkán az ügyvédkamaránál 1884 junius 26-án.” – PIM Kézirattára, id. Brenner József
sze mélyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/2.

313. Bizonyítvány. Szabadka, 1884. júl. 17. Szarvati Ede aláírásával. – PIM Kézirattára, id. Brenner
Jó  zsef személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/5.

314. Bizonyítvány. Szabadka, 1884. dec. 3. Gyelnis Gerô aláírásával. – PIM Kézirattára, id. Brenner
József személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/6.

315. Bizonyítvány. Szabadka, 1885. máj. 21. Reisner Lajos aláírásával. – PIM Kézirattára, id. Brenner
József személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/8.

316. Válasz dr. Brenner József kérvényére az ügyvédi vizsga tárgyában, Szabadka, 1885. máj. 27. –
PIM Kézirattára, id. Brenner József személyi dokumentumai, Gynsz. 2012/11., Gynsz. 385/9.

317. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
318. Lásd a 242-es jegyzetet és a hozzá tartozó szövegrészt.
319. Id. dr. Brenner, 1943, i. m.
320. Dér, 1987, i. m., 200.
321. Született: 1891. november 3., meghalt: 1892. október 8.
322. Dér, 1987, i. m., 201.
323. Kosztolányiné, 1938, i. m., 31.
324. Idézi: Kosztolányiné, 1938, i. m.
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325. Matricula Baptisatorum Parochialis Ecclesiae, Szabadkai Történeti Levéltár, F451, könyv 24.
161/1866. A vonatkozó rész szövege: Numerus Currens: 161. Annus et Dies mensis / Nativitatis: 1866
12 Feb ruar. Collati S[ancti]. Baptismi: [1866] 12 Februar. Baptisati nomen: Eulalia Gizella Elisabeth.
Sexus: fe m[ini nus]. Legit[imus]/illeg[itimus]: legit[imus]. Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio:
Josephus Brenner, Aurelia Hofbauer R[omanus]Cath[olicus]. Civil[is]. Locus Domicilii cum Numero
Domus: M[aria].[–]Ther[esiapolis]. 3940. Nomen Patrinorum, eorum Conditio et Religio: Clara Majoros,
[olvasha tat lan szó] / Georgii Szép, R[omanus]Cath[olicus]. Civil[is]. Nomen Baptizantis: Emericus Le -
hocz ky Administrator.

Magyar fordításban: „Kereszteltek Anyakönyve Parochialis Ecclesiae. Folyószám: 161. Születés éve
és napja, hónapja: 1866 12 Február. A szent keresztség fölvételének éve és napja: [1866] 12 Február. A
megkeresztelt neve: Eulalia Gizella Elisabeth. Neme: nô. Törvényes/törvénytelen: törvényes. A szülôk
ne ve, állapotuk és vallásuk: Josephus Brenner, Aurelia Hofbauer római katolikus, polgár. Lakóhely
házszám mal: Szabadka, 3940. A keresztszülôk neve, állapota és vallása: Majoros Klára, [a latinban itt
olvas hatatlan szó szerepel] / Szép György római katolikus, polgár. A keresztelôpap neve: Lehoczky Im -
re Administrator [=plébánoshelyettes].” – A latin szöveg átírása és a fordítás Takács László munkája.
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