
59

mûhely
ARANY ZSUZSANNA

Kosztolányi Dezsô élete
ÔSÖK CSARNOKAC

„a véreim, az ôseim”

C. RÉSZ

„Igen tisztelt Uram,
nagyon megörvendeztetett bácskai családfám elküldése által. Én magam ezen a
téren avatatlan mûkedvelô vagyok. De bátyám, Kosztolányi Attila, aki a Zsigmond
ut cában lakik – pontosabb címét nem tudom, csak a házát ismerem –, kész örö-
mest segítségére lehet a búvárkodásban, mert ô szenvedélyesen mûveli ezt a mû -
fajt, s ismer eleveneket és holtakat. Írjon hozzá egy levelet, én majd továbbítom
ne ki” – olvashatóak Kosztolányinak Bajsai Vojnich Józsefhez írt sorai, C9D8-ból.D A
ja kabszállási történész, numizmatikus és családfakutató – aki mindezek mellett ló -
tenyésztô és agarász is volt – közgyûjteményben hozzáférhetô hagyatékában azon-
ban e levélnél többet nem találtunk. Így egyelôre nem tudjuk pontosan megmon-
dani, milyen adatokat sikerült kiderítenie, pedig „külön gyûjteményt létesített a
Bácska nemes családainak leszármazásaira vonatkozólag”.E Kiss Ferenc, Kosz to -
lányi egyik monográfusa, mikor C985-ben a Szabadkai Történeti Levéltárban föl-
térképezte a Vojnich-hagyatékot, még több forrással is találkozott. Az Üzenet címû
fo lyóirat cikkében közölte kutatásának eredményeit. Ez alapján tudjuk, hogy
akkor még hozzáférhetôek voltak a családfához készült jegyzetek: „[Bajsai Vojnich
József] Levelezett a Kosztolányi család leszármazottjaival, s levéltárakban is dolgo-
zott. Elkészítette a Kosztolányi család családfáját. Elômunkálatai során feljegyzése-
it a Szabadkai Történeti Levéltár (SZTL) CFAD jelzetûF irataiban találtam. A családfát
elküldte a költônek is”.5 Az idézett levélben említett Kosztolányi Attila kilétét szin-
tén az ô tanulmánya alapján azonosítjuk, mivel további forrásokat eddig nem talál-
tunk róla: „A Vojnich-jegyzetekbôl tudom, hogy Kosztolányi Attila m[agyar]. ki -
r[ályi]. pénzügyi tanácsos (Budapest, XI. Lágymányosi út CFAb) C9EF-ben írt Voj -
nich nak.”6 Azt, hogy a Vojnich-hagyaték eredetileg valóban bôvebb lehetett, Ma -
gyar László szabadkai kutató írása is alátámasztja: „Egy nagyobb borítékban fel -
jegy zések, újságcikkek, családfát szemléltetô rajzok és levelek idézik a családot”.7

Szintén ô idézi Kosztolányi Attila Vojnich-hoz címzett levelét is: „Sajnálattal értesí-
tem, hogy a három Kosztolányinak szüleire vonatkozó adatokkal nem szolgálha-
tok. A bácskaiakról – Kosztolányi Dezsô szülein kívül – leszármazási adataim nin-
csenek. Nagyon lekötelezne, ha a nemzetségünkre vonatkozó s birtokában levô
adatokat velem közölni szíves lenne”.8 Magyar László cikke alapján azt is tudjuk,
hogy Vojnich föltehetôen megpróbálta fölvenni a kapcsolatot a felvidéki Koszto lá -
nyiakkal is. Az akkor még teljesnek mondható levéltári anyagban szerepelt



Kosztolányi István levele is, aki Nemcsényben – egy Nemeskosztolánytól pár kilo -
mé terre lévô kisközségben – élô családtag lehetett. C9EE-ban írja a családfakutató-
nak: „Mikor itt a megyék megszûntek, a Bars vármegyei levéltárt Nyitrára vitték, ta -
lán még ott van, de az is lehetséges, hogy az úgynevezett nagyzsupák meg szûn -
tével Pozsonyba vitték, ott-e van vagy az okmányok sajtcsomagolásra lett[ek]-e
eladva, nem tudom. […] Hogy hol lehet András testimóniája, nem tudom, de nin-
csen kizárva, hogy az a Nemes-Kosztolányban levô családi levéltárunkban van…”9

A Bajsai Vojnich megbízására utaló Kosztolányi-levélen kívül fönnmaradtak a
költô zöld tintával írt családi adatai is, melyeket saját címkéjû levélpapírjára jegy-
zett föl.CB Késôbbi családfa-összeírásról is tudunk, ami azonban már Kosztolányi
ha lálát követôen történt. Kosztolányi Árpád, a költô öccse C9FC-ben állított össze
egyet, mikor nem zsidó származását kellett igazolnia. Kiss Ferenc föltételezése sze-
rint ez a változat a Vojnich-féle összeállításon alapult, s csak az akkor legújabbnak
számító adatokkal egészítették ki a családtagok.CC Nemrégiben azonban elôkerül-
tek magánkézen lévô dokumentumok is,CD melyekbôl kiderül, hogy a Bajsai Voj -
nich-féle hagyaték egy része Kosztolányi Attilához került. Ezek közt olyan család-
faágrajz is akad, melynek adatai egybevágnak Kosztolányi Dezsô zöld tintás föl-
jegyzéseivel.
Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Kosztolányit komolyabban is érdekelte

leszármazási története. Mindezt igazolhatja az is, hogy több szépirodalmi munkájá-
ban elôkerülnek az ôsökkel kapcsolatos motívumok, sôt külön portrékat szentel
emléküknek.CE „Kétségkívül dr. Vojnichnak jelentôs része volt abban, hogy költônk
késôbb felkeresi Nemes-Kosztolányt.”CF C9EE-ban Nemes-Kosztolány címen tárcát is
kö zöl A Pesti Hírlap Vasárnapjában,C5 melyben ôsei emlékét eleveníti föl.C6

„Földedben elpihenni, Kosztolány”

„Hosszú, fárasztó vonatozás után, nagy vargabetûkkel érkezem Bars megyének
eb be az északi csücskébe, ahonnan a XVII. században egyik ükapám elindult,
kezében vándorbottal, az Alföldre. Feketén néznek rám a trencséni hegyek. Feny -
veserdôk zöld legyezôje legyez. A levegôben keserû mákillat lebeg. Úgy rémlik,
hogy mindent ismerek itten s hunyt szemmel, alvajáró ösztönnel is megtalálnám az
utat, mely emlékeimhez vezet. […] Minden sírkövön olyan név, mint az enyém.
Bemegyek a barokktemplomba, aztán a családi sírboltba, sok rokoni csont közé.
Ko porsókat látok, az idôtôl meghalványodva és szétrepesztve, egy kis koporsót is,
melyben egy tizennégyéves fiúcska fekszik, aki költônek készült s hirtelen halt
meg. Egyetlen halál-sejtô versét ma is gyöngéden ôrzi az anyai kegyelet. Ima
helyett elmondom magamban ennek a versnek egyik sorát: »Földedben elpihenni,
Kosztolány«” – olvashatóak Kosztolányi Dezsô sorai ôsei szülôföldjérôl.C7

Családjában nagy hagyománya volt tehát a nemesi rokonok tiszteletének, a
NemeskosztolánybólC8 való származás hangsúlyozásának. Ahogyan errôl Kosz -
tolányi Dezsôné ír életrajzi könyvében, mely férje halála után két évvel látott nap -
vi lágot: „legszívesebben vállalta az álmatag-szláv és a hôsi-magyar – a nemzô, a
név adó, a szépen hangzó Kosztolányi családfát. […] Maga a név latinul castella-
nust, várnagyot jelent, de jelent templomos vitézt is, a szlovákok pedig a sekres-
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tyést, a templomszolgát hívják kostolniknak. Az ôsi lakhely Nemeskosztolány, –
Nyitra- és Bars-vármegyék szögén terül el. […] Ma is öt, különbözô korban épült
Kosztolányi-kastély van itt. Legrégibb a Vár, a XIV. századból maradt s még lak-
ható. […] Még a század elején éltek ott Kosztolányiak, akik hatlovas hintón hajtat-
tak vé gig Aranyosmarót utcáin. A család Mária Terézia-renddel bárósított ága
pedig ma is fôúri házat visz. […] A Kosztolányi-család a Divék-nemzetségbôl eredt.
Hon szerzô ôseiknek még Ázsiából származó medvés címerû nemességét CFE5-ben
megerôsítette Zsigmond király. »Zöld mezôben áll egy medve és hazudik« – ismé-
telgette ômaga, nevetve a csúfondáros szólást, de a tréfálkozással talán csak lep-
lezte, hogy mennyire büszke nemzetségére.”C9 Ám ha megnézzük a nemesi csalá-
dok jegyzékeit, a bácskai ágat nem találjuk bennük. A rokonság természetesen
nem kizárt, csak távolibb lehet annál, mint ami szájhagyományként, illetve a kor-
társ visszaemlékezésekben fönnmaradt. Kosztolányiné közlésével egyeznek a csa-
lád eredetérôl hírt adó azon adatok, amelyeket Kempelen Béla fölsorol: „Ôsrégi
barsmegyei család, melynek birtoka a Divék-nemzetség családainak birtokaival
volt határos. Régen elpusztult sziklaváruk nyomai az alsókameneczi hegyek olda-
lán még ma is láthatók. […] CFE5. Zsigmond király új adománylevelével az akkor
élt családok Báthory István országbíró által Al- és Fel-Kosztolányi és Kéth Uj Le -
hotai birtokaikba bevezettetnek. […] A Mária Terézia által felállított nemes testôr-
ségben szolgált a Mihály ágbeli fentebb említett Zsigmond unokája Péter (sz. C7F5.
† C8B9.). […] Czímer: a Divék (Devek) nemzetségbôl leszármazott családok czíme-
rével azonos. Kékben, zöld alapból emelkedô zöldlombos fa elôtt jobbra haladó
medve, a jobb felsô szögletben csillag, a baloldaliban befelé fordult ezüst félhold;
sisakdísz: a koronából növekvô jobbra fordult medve; takarók: kék-arany, kék-
ezüst.”DB A bárói rangra emelkedett ágról és a címerrôl Nagy Iván szintén említést
tesz Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal címû munká-
jában: „A családból C79B-ben Kosztolányi László báróságra emeltetett, de ágazata
kihalt. Ennek a báróságkor nyert czímere egy négyfelé osztott paizs, egy közép ki -
sebb paizzsal, melynek vörös udvarát jobbról balra három rézsútos fehér vonal
futja át. A nagyobb paizs C-sô kék udvarában egy arany koronából kiemelkedô
arany medve; a D-ik ezüst mezôben egy vörösbe öltözött, sárga csizmás, kalpagos
magyar vitéz kivont kardja hegyén levágott török fejet tart; a E-ik ezüst udvarban
egy vörös oroszlán ágaskodik elsô jobb lábával kivont kardot, a másikkal levágott
török fejet üstökénél fogva tart; a F-ik kék udvarban egy zöldellô fa alatt arany
medve lépeget, a fa fölött jobbról arany csillag, balról ezüst félhold ragyog. A
paizst bárói korona födi, és azon három koronás sisak nyugszik. A jobboldali sisak
ko ronájából az arany medve, a középsôbôl a magyar vitéz, a baloldaliból a vörös
oroszlán (a paizsbeliekhez mindenben hasonlólag) emelkedik ki. Foszladék jobb-
ról arany-kék, balról ezüst-vörös.”DC Szluha Márton Bács–Bodrog vármegyei össze-
írása szintén tartalmazza a címer bemutatását, valamint a bárói ágat is említi.DD Míg
Kem pelen szerint a család birtokai a Divék-nemzetség földjeivel csak határosak
vol tak, Nagy Iván pedig nem tér ki a kérdésre, ifj. Hellebronth Kálmán fölveti an -
nak lehetôségét is, hogy a család mégis a Divék-nemzetségbôl ered. Ahogyan írja:
„Nem lehetetlen, hogy a Divék-nemzetségbôl származik, tekintve az ôsi birtokvi-
szonyokat és fôleg a czímer azonosságát. De ezen feltevés még jelenleg adatok
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hiányában el nem dönthetô.”DE Szintén Hellebronth tér ki részletesebben is a bárói
ágra: „A család rövid életû bárói ágát László alapította. C7E9-ben született N[e -
me]s.–Kosztolányban és mint C5 éves ifjú belépett a D. sz. gyalogezredbe, amellyel
végigküzdötte a hétéves háború elsô három hadjáratát. C759-ben fôhadnagy, majd
mint százados a toscánai herczeg szolgálatába lépett. C787-ben a török háborúk-
ban mint alezredes vett részt és C788-ban külön hadosztályt vezényelt. C789-ben
mint ezredes Clerfayt tábornok hadtestében Mehádiánál D5.BBB fônyi török csapa-
tot szalasztott meg huszárjai élén, mely hadi tettéért a M.–Terézia-rend lovagke-
resztjét nyerte és Bécsben, C79B november D7-én II. Lipóttól bárói rangra emelte-
tett. […] Fiában kihalt a bárói ág.”DF

A nemeskosztolányi ágban több neves személyt is találunk, akikrôl Kosztolányi
tudott, s akikre büszkén hivatkozott, ôseiként számontartva ôket. A feleség köny-
ve e szereplôkre szintén kitér: „A nemzetség legkiválóbb tagjai a múltban: Kosz -
tolányi György (Georgicus Polycarpus de Kostolan) Mátyás király diplomatája és
kancellárja, Kosztolányi Sándor, ferences szerzetes, író a XVIII. században és Kosz -
tolányi Móric, aki utolsóul maradt az ostromlott komáromi várban. Görgey Artúr
anyja is Kosztolányi-lány volt: Mária.”D5 Az említett nemesi adattárak ezekrôl az elô -
dökrôl is szolgálnak információval. A Mátyás király idején élô Györgyrôl Kempe -
lennél az alábbiakat olvashatjuk: „A közélet terén szerepelt CF58–CF89-ig a Paska
ágból származó Pálnak CFEB. táján született fia György (Georgius Polycarpus de
Kos  tolan), akit Fraknói a renaissance kor egy kiváló diplomatájának mond; – Má -
tyás király a legkényesebb diplomácziai megbízásokkal tüntette ki.”D6 A Nagy Iván-
fé le kiadvány azonban azt is kiemeli, hogy Kosztolányi György CF79-ben „Mátyás
ki rály által makacsságon marasztaltatott el”.D7 Reiszig Ede, a Borovszky Samu szer-
kesztette, Magyarország vármegyéi és városai címû sorozat vonatkozó kötetében
így ír: „Paska ágából Pál fia György (Policarp) Mátyás király tudós diplomatája.
CF58-ban Mátyás király magántitkára, CF6B-ban követségben járt a pápánál, CF7D-
ben veszprémi kanonok, majd Rómában a pápai széknél követ”.D8 Ifj. Hel lebronth
Kál mán C9CD-es, Családtörténeti jegyzetek címû könyvében szintén érdekes leírást
ta lálunk a Mátyás idején szolgáló Györgyrôl. Megtudjuk, hogy Ferrarában tanult,
ahol Janus Pannonius-szal is megismerkedett, s csak ezt követôen került Mátyás
ud varába. A történet e változata szerint a király elégedett volt György szolgálatai-
val, s teljhatalmú ügyvivôjévé nevezte ki a pápai udvarnál. Késôbb a Kosztolányi-
ôs tehát papi pályára lépett, kanonok lett. A pápai udvar követévé választották, s
éle te végéig Rómában tartózkodott.D9 Kosztolányi Dezsô olyan büszke volt rá,
hogy egy tárcában is megemlékezett róla: „Néha találkozom a rokonaimmal. […]
Ír ni is csak kettô írt közülük, nagyon régen. Az egyik Kosztolányi György latinul
írt, Georgius Polycarpus néven, elegáns verseket és jó prózát, Mátyás király diplo-
matája volt”.EB Tolnai Vilmosnak írt egyik levelében szintén említette, amikor a
„magyarságáról és a magyarságról való véleményérôl” fejtette ki gondolatait: „Aki
tökéletesen, mûvészien beszéli Arany nyelvét, közelebb van szívemhez, noha
német vagy tót származású, mint a zsíros fajmagyar, ki hatszáz lóval él és nincs
semmi öntudata. Nyugodtan hirdethetem ezt én, ki fajmagyar vagyok, vér szerint
va ló rokona annak a Kosztolányi Györgynek, ki Mátyás király idejében beírta ne -
vét latin versével a magyar irodalom történetébe”.EC Naplójából kiderül, hogy kutat-
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ta is a témát, illetve a Századok címû folyóiratot is föllapozta: „Kosztolányi. Frak -
nói. György. Mátyás diplomatái. Polycarpus. Századok, C898. I. Ábel J. Phil. közle-
mény. György kalocsai érsek. C88B (ED. old.)”.ED Egy korai – C9B6 februári – levelé -
bôl pedig azt is megtudjuk, hogy elôször Mérey Ágost, Kosztolányi Dezsô történe-
lem–földrajz szakos, gimnáziumi tanáraEE juttatta adatokhoz nemesi származásával
kap csolatban: „Egyébképen ott volt Mérey is, ki egy engem nagyon érdeklô kér-
dést tisztázott. Fáradságos történelmi kutatás után kideritette, hogy családunk, a le -
hotai Kosztolányiak már Zsigmond elôtt éltek, dúsgazdagok voltak, a legelôkelôbb
állásokat viselték a KIRÁLY MELLETT s ha nem tôs gyökeres magyarok is, semmi -
esetre sem tótok, hanem bizonyára csehek”.EF A kritikai kiadás elsô levelezéskötete
(C9BC–C9B7) családtörténeti fejezetének szerzôje azt is megjegyzi, hogy „ezidôben
kezd te használni a Lehotai írói álnevet, sôt néhány következô levelét is így írta
alá”.E5

Kosztolányi Sándorról mindössze Nagy Iván könyve tud, és a következôket írja
róla: „Tán e családhoz számítandó K[osztolányi]. Sándor C78F-ben Nagy-Károlyban
a Ferenczes rend kolostori fônöke”.E6 Ezenkívül maga Kosztolányi is említi, téve-
sen, a Nyugatban közölt cikkében: „prédikátor C8DB körül, aki öt kötet szentbe-
szédet adott ki, ékes magyar nyelven, valami vérszegény és gyomorbajos szenve-
dô, Kosztolányi László, »keményebb rend tartású szerzetbéli, Idvezítônk Pro vi n tzi -
ájából való szegény szerzetes«”.E7

Kosztolányi Móric neve azonban már több forrásban is szerepel, mint például
Kem pelennél: „A Mihály ágból Károly fia Móricz (sz. C8B6. † C88F.) C8F8–F9-ben
hon védezredes, a VIII. hadtest parancsnoka, komáromi hôs, a katonai érdemrend
II. és III. osztályával kitüntetve.”E8 Hellebronth pedig a következôket tudja: „Az
újabb idôben kitûnt a családból K[osztolányi]. Mór, sz. C8B6-ban. Fiatalkorában, a
katonasághoz lévén kedve, belépett a EE-ik gyalogezredbe, hol C8DF-tôl C8F7-ig
szol gált és mint ôrnagy ment nyugalomba. A szabadságharcz kitörésekor, ezredesi
ranggal Komáromban a CE. sz. hadosztály parancsnoka lett. Meghalt C88F-ben.”E9

Ön életrajzának kézírásos töredéke megtalálható a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
Kézirattárában. E dokumentumban részletesen bemutatja, hogy milyen csatákban
vett részt, illetve adatokat közöl arról, hogy melyik ezred milyen felszereltséggel
rendelkezett. A szöveg tartalmaz továbbá egy körlevelet is, amiben Kosztolányi
Mór a hadseregben tapasztalt fegyelmezetlenségrôl számol be, s szorgalmazza a
moz gó önkéntes nemzetôrök támogatását: „Éljenek hát a mozgó önkéntes nemzet -
ôr ök! tanuljunk Uraim! bennök bizni és megismerni, hogy eredményei[k] vala-
mennyink várakozását az idei hadjáratokban felülmulták; hogy ezen eszmének
élet beléptetése nélkül vajmi más menetele leende a muló év borus eseményei-
nek”.FB A rokonsági fokkal kapcsolatban Kiss Ferenc megjegyzi: „Az a Móric példá-
ul, akire a költô olyan büszke volt, aki C8F9-ben Komáromot védte, Kempelennél
a tisztán kirajzolt IV. ág leszármazottja, de elôdjei közt nincs János. A költô rokon-
sága vele csak nagyon távoli lehet”.FC Kosztolányi Dezsô külön megemlékezik róla,
Rap szódia. Vallomás öt strófában címû cikkében: „a többi mind katona, ez a hété-
ves [!] háborúban, az »erôs Komárom« védôje, C8F9-ben utolsó magyar rebellis,
vagy amerikai emigráns, földönfutó”.FD Nemeskosztolányról írt tárcájában, C9EE-
ban pedig így fogalmaz: „Mutatják azt az öreg gesztenyefát, mely alatt Komárom
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védôje, Kosztolányi Móric borozgatott a szabadságharc után, csalódottan. Mutatják
a temetôben a sírját, egy kôlap födi s rajta piros temetôbogarak mászkálnak”.FE

Nem említi azonban sem Kosztolányiné, sem az ismert adattárak szerzôi nél
nem szerepel Kosztolányi József neve, aki szintén Komáromban szolgált, bár pár
év tizeddel korábban, még a napóleoni háborúk idején. Kosztolányi Dezsô C9DC-
ben levelet kapott Kathreiner Gyula szentesi tanítótól, aki egy József nevû ro kon
C8B9-es keltezésû írását küldi el neki. A tanító az alábbi sorok kíséretében jut tat ta
el a dokumentumot a költôhöz: „Nagyságos Uram! A Birtokomban lévén egy le vél,
me lyet a Kosztolányiak egyik ôse, Kosztolányi József, C8B9-ben [a] komáromi tá -
borból, az utolsó nemesi insurectió idején irt haza nejének N. Becskerekre. A Ér -
dek lôdöm, vajon a nevezett levél irója Kosztolányi úr nemzetségéhez[,] ill. csa lád -
já hoz tartozik-e? Mely esetben a levél Önnél méltóbb helyen lenne, mint ná lam.”FF

Kosztolányi a küldött dokumentumot saját címkéjû borítékjába rakta, s ráírta:
„Kosztolányi Joseff rokonom levele feleségéhez, a Napoleon ellen hadrakelt in sur -
rekciós táborból”. Ezek alapján arra következtetünk, hogy ha nem is volt köz vet -
len kapcsolat Kosztolányi József és Dezsô családja között, a költô mindenképpen
ro konaként tartotta számon a napóleoni háborúkban résztvevô katonát. A ka pott
levelet Kosztolányi József feleségének, Madame Rosalia de Kosztolányi-nak ír ta,
C8B9 júliusában, a komáromi lágerbôl. Gönyûnél megszalasztotta az ellenség a se -
regüket, s úgy menekültek a táborba.F5 Nem sokkal elôtte, C8B9. június CF-én, Kis -
megyeren volt az ún. gyôri csata, mely a napóleoni háborúk egyetlen, a Magyar
Ki  rályság területén lezajlott ütközeteként maradt meg az emlékezetben. Ebben az
ös szecsapásban – utoljára – még a magyar nemesi felkelés hadai vettek részt.
Kosztolányiné életrajzi könyvében említi a Görgey Artúrral való rokon ság ot is.

Bá nó Attila Régi magyar családok, mai sorsok címû kiadványában, a Gör gey-család
adatait tartalmazó fejezetben fölsorolja a „Kosztolányi” családnevet is.F6 Nagy Iván
szin tén kiemeli a kapcsolatot, és le is vezeti a rokonsági fokot: „Kosz to lá nyi Mik -
lósnak neje Görgey Anna-Mária, kinek leánya Éva Kosztolányi Sándorné, ki nek fia
Kosztolányi László, kinek neje Szirmay Teréz C8CE-ban”.F7

Kosztolányi Dezsô legtávolabbi ismert egyenesági ôse id. Kosztolányi Já nos
volt. Az öccse által följegyzett családfán mindössze a neve szerepel, illetve fe le sé -
geként van jelölve Szôlôsi Éva.F8 János neve mellett Nyitra megye ugyan föl van
tün tetve, azonban sem a pontos településnév, sem a születési évszám nem de rül
ki. Három gyermekük született: János, András és Anna. Ifj. Kosztolányi János volt
te hát Dezsô dédapja – dédanyja, azaz János felesége Filáczy Veronika volt –, aki a
családfa alapján Topolyán látta meg a napvilágot, C79E-ban, s ott is halt meg, C8EC-
ben. Kosztolányi saját jegyzeteibôl azonban kiderül, hogy: „Dédapám: Ne mes kosz -
 tolányi Kosztolányi János (sz C79E Felsôlelócon [kiem. A. Zs.], megh C8EC To polyán
(Szôllôsi Éva az anyja)”.F9 Felsôlelóc (Horné Lelovce) szintén Nyitra me gyé ben
található, s jelenleg Nyitranovák városrésze, Szlovákiában, mindössze 6.8 km-re
Nemeskosztolánytól. Ugyan a nemesi adattárakban nem szerepel id. és ifj. Kosz to -
lányi János neve a megadott születési dátummal – illetve a nevezett felesé gek kel –,
mégis nehezen zárhatjuk ki, hogy Kosztolányi Dezsô fölmenôinek ne len ne köze
a nemeskosztolányi famíliához. A nemesi származás igazolása nemcsak a költô
számára, hanem az ôsöknek is fontos volt, hiszen kérvényt is kértek ennek bi -
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zonyítására. Ahogyan Kosztolányiné ír errôl a Család és hagyományok fejezetben:
„Hivatalos írások bizonyítják, hogy Kosztolányi Dezsô dédanyja, Filáczy Ve ro  nika,
férje, Kosztolányi János édes bátyjának, nemeskosztolányi és felsôlehotai5B Kosz to -
lányi Athanáznak, a topolyai plébánosnak hagyatékából örökrészét kéri az il  le -
tékes hatóságoktól; az aranyosmaróti C8FC-i decemberi közgyûlés jegyzôköny vé -
ben, DD98. szám alatt pedig ez van: Filáczy Veronika, Kosztolányi János özvegye,
fia, Kosztolányi Ágoston [ti. KD apai nagyapja] részére nemesi bizonyságlevelet kér
és kap. Ennek a kérvénynek mellékletében Kosztolányi Dezsô dédanyjának, Fi -
láczy Veronikának, fel kellett terjesztenie az egész családfát.”5C Kosztolányi csa ládi
jegy zeteiben szintén olvashatjuk az adatot: „K[osztolányi]. Attila bátyám sze rint
Ara nyosmaróthon, Bars megye Levéltárában C9BB v[agy]. C898 táján az alábbi lele-
tet találta: Az C8FC decemberi közgyûlés jegyzôkönyvében DD98 szám alatt ez áll:
»Fi láczy Veronika, Kosztolányi János özvegye, fia Kosztolányi Ágoston ré szé re ne -
mesi bizonyságlevelet kér és kap.« E levél nyomának okvetlenül meg kell len nie a
Bács[-]Bodrogh v[ár]megyei levéltárban, illetôleg a közgyûlési jegyzôkönyvben
Zom borban.”5D Kiss Ferenc, az Üzenetben közölt cikk írója föltételezi, hogy ezen
epi zódot követôen bízhatták meg Bajsai Vojnich József történészt a ku ta t ással.
Kosztolányi Dezsônek az édesapjához címzett egyik, C9D6 májusában írt le velében
szin tén találkozhatunk az utalással: „Attila bácsi vasárnap fölkeresett, s nagy öröm-
mel közölte velem, hogy családfánkra vonatkozólag döntô bizonyítékot szer zett.
Amik or Aranyosmaróthon járt, C898 táján, a következô adatot lelte: Az C8FC. de -
cemberi közgyûlés jegyzôkönyvében DD98. szám alatt ez áll: »Filáczy Ve ro nika,
Kosztolányi János özvegye, fia, Kosztolányi Ágoston részére nemesi bizon y ság -
levelet kér és kap.« Nézete szerint tehát e levél nyomának okvetlenül meg kell len -
nie a fönti iktatószám alatt Bács-Bodrog m[egyei]. levéltárában, Zomborban, és
Ara nyosmaróthon is, ahol dédanyámnak a kérvény mellékletében föl kellett ter -
jesz tenie egész családfánkat. Arra kérem tehát Árpi öcsémet, hogy keressen össze -
köt tetést, talán valamilyen ismerôs ügyvéd által, a zombori levéltárossal, aki most
már kis fáradsággal elôkeresheti nemesi levelünket, amelyrôl másolatot is készít -
tet hetünk.”5E A levélben említett Kosztolányi Attila az a magyar királyi pénzügyi ta -
ná csos, akihez a költô Bajsai Vojnich-ot irányította, C9D8-ban. Kiss Ferenc további
a da tokat is közöl: „Átnéztem a topolyai plébánia anyakönyvének vonatkozó be -
jegy zéseit, s azokban arról is meggyôzôdtem, hogy Kosztolányi Jánost mindenütt
»pre nobilis«-nak titulálják. Tehát Kosztolányi Attila […] felfedezése […] hitelesnek
te  kinthetô akkor is, ha nem láttuk ezt az igazolást”.5F

A Kosztolányi-levelezés kritikai kiadásának egyik sajtó alá rendezôje, Sár közi
Éva azonban tanulmányozta a nyitrai adattárakat, s a következô eredmé ny re jutott,
Re iszig Edét55 is idézve: „»A nyitrai kerületbôl az C7DE. évi nemesi vizsgá la tok alkal -
má val következô armálista családok irattak össze: […] Kosztolányi C7CF. […]. A
baj móczi kerületben C7ED-ben tartott vizsgálat alkalmával, következô két ség telen
nemes családok irattak össze: […] Kosztolányi. (Nemes-Kosztolányi.) Bars vár -
megyébôl származik. Elsô ismert ôse K. György CF79-ben szerepelt. Rang e melés:
K. László ezredes s a Mária Terézia-rend vitéze, bárói rangra emeltetik. Egy tagját
a XVII. században Vág-Ujhelyen találjuk. A mult században Bori községben volt
bir tokos, ezen kívül Kis-Prónán bírt földesúri joggal.« Az C75F–55-ös ne me si össze-
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íráskor Nyitra megyében Kosztolányi András, özvegy Kosztolányi E lek né és Kosz -
tolányi Imre tudta igazolni nemességét. A Levéltárosok Lapjában buk kan tunk rá a
Fel sôlelóci Kosztolányiakra: »[…] Kosztolányi Imre és Illés féltestvérek néhai
György fiai Felsô Szelôcén, kiknek elôdei ôs idôk óta a nemesi elôjogok hasz ná -
latában voltak és jelenleg is élvezik, köztudomású dolog, hogy ezen családnak a
szomszéd Bars vármegyében fekvô Nemeskosztolányban valamint itt Felsô Le ló -
con ôsi nemes birtokaik vannak. Ezek alapján kétségtelen ne me sek .« Rom há nyi
so  rozatának egy korábbi darabjában pedig azt is megtaláltuk, hogy a fent említett
Kosztolányiak mikor éltek Felsôlelócon: Kosztolányi Imre C75E-ban nemesség iga -
zolási vallomást tett az alsólelóci Jelenffy András érdekében.”56 Szintén Sárközi
Évá  nak sikerült fölvenni a kapcsolatot Kosztolányi Attila egyik leszármazottjával,57

aki nél megtalálható Filáczy Veronika folyamodványának másolata az arany os ma -
ró ti közgyûléshez,58 valamint a válaszként kiadott nemességigazolás59 és a Bars vár -
me gye közgyûlése által kiadott bizonyságlevél másolatai.6B Ha a nemeskosztolányi
föl  menôkkel nem is találjuk a közvetlen kapcsolódási pontokat, a források alapján
a család nemesi eredetének kérdését eldöntöttnek tekinthetjük.

A topolyai káplán históriája

Ifjabb Kosztolányi János, a költô dédapja C79E-ban még Felsôlelócon látta meg a
nap világot, azonban már Topolyán nôsült, C8DC-ben, s tíz évvel késôbb ott is
hunyt el. Filáczy Veronikát vette el feleségül, kinek szülei Filáczy József és Fe hér -
pa  taky Klára voltak. Kosztolányi kézírásos följegyzéseiben, a dédszülôk adatai
után, zárójelben, a következô információ olvasható: „Kosztolányi Lajos Áthanáz
(sz C77F Felsôlelóc ‹megh› C8BF [C8B5?] plébános Topolyán, C8EB kanonok Ka lo -
csán.).”6C Kosztolányi Lajos neve a történész Bajsai Vojnich jegyzeteiben is elôfor-
dul. Ahogyan Kiss Ferenc említett cikkében ír róla: „Vojnich jegyzeteibôl egy érde-
kes adalék: »Kosztolányi Lajos C8CC–C5-ben Kalocsán deficienciában volt bezárva,
mert lóháton bement a templomba. Barsy plébános (C9EF. 8. D7.) mondta el a tör -
té netet, aki elôdeitôl hallotta.« (Nekem a költô húga, Kosztolányi Mariska mondta
el. K. F.).”6D Kosztolányi Lajos C77F-ben született,6E s Pécsett végzett filozófiai és jo -
gi tanulmányokat. Ezt követôen Kalocsán lett papnövendék, majd C8BB-ban To po -
lyá ra került káplánnak, ahol július C6-án tartotta elsô miséjét. Kray Ferenc báró,
To polya földesura szintén említi ôt egyik, feleségéhez szóló levelében.6F Az igazán
je lentôs, fönnmaradt forrás a káplán életérôl azonban André István kéziratos kró -
ni  kája, a „topolyai históriás”, amely C8B8 és C8CC között történt eseményekrôl szá-
mol be.65 Ahogyan olvassuk vonatkozó sorait: „Ezen T, Kosztolányi ur jött ide C8BB
e sztendôben, és a Primitzióját […] is itt mondta: A :ha jól emlékezem: A C6-iki Ju li -
us ban T. Cervus Urnak […] bôkezûségbül, és akkor káplánnak is itt maradot.”66 A
his  tória történetét kutató Virág Gábor annak lehetôségét is fölvetette, hogy Kosz -
to  lányi Lajos lenne az írásmû szerzôje. Ezt azonban késôbb kizárja, mivel a káplánt
ne  gatív színben föltüntetô részleteket is olvashatunk a kéziratban. A verses epizód
be  szél a Kalocsára való rendelésrôl is. „A krónikának vannak olyan részei, ame-
lyek kizárják ennek a lehetôségét: C8CB decemberében Kosztolányit viselt dolgai
és betegsége miatt Kalocsára rendelik. Nem nagyon akaródzik neki elmenni, de
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vé gül is kénytelen ezt megtenni. Elrendeli híveinek, úgy búcsúztassák, ahogyan
fo g adták, midôn Topolyára érkezett Adáról: harangszóval” – írja Virág Gábor.67

C8BE-ban ugyanis a plébános Adára került adminisztrátornak, s a história azzal ma -
gya  rázza késôbbi magatartását, hogy az ottani szabad légkör – ti. hogy senki fel -
jebb valója nem volt – „megrontotta”, hozzásegítve „nagyzási” hóbortjai kiéléséhez.
Ezt követôen érkezett Topolyára – C8B5-ben, özvegy Kray Borbála kérésére –, ahol
már „nagyúrként” ünnepeltette magát a mezôváros népével. Kiss Lajos helytörté -
ne ti könyvében szintén olvashatunk a plébános botrányaira vonatkozó utalásokat.
Kosz tolányi Lajos itt „nemes kosztolányi”-ként szerepel: „Beck János jámbor életû
plé  bános három évi mûködése után nemes kosztolányi Kosztolányi Lajos lett a
plé bános, aki hogy megmutassa a parasztoknak az ô nemességét és ennek elôjo -
ga it, több ízben lóháton ment be a templomba. Az érseki hatóság azonban nem
vet te figyelembe az ô nemességét és négyévi penitenciára ítélte, melyet a kalocsai
szem ináriumban kellett letöltenie. Ezt a négy évet ô »Kalocsai zarándoklat«-nak
jegy ezte be az anyakönyvbe.”68 A családi emlékezetben is a botrányokat elhallgató
vál  tozattal találkozunk: Kosztolányiné könyvében mindössze pár sor olvasható a
plé bános-ôsrôl.69 Kalocsai tartózkodását követôen, Kosztolányi Lajos Athanáz C8C5
szep temberében visszatér Topolyára, s „az anyakönyvi bejegyzések tanúsága sze-
rint C8D6. december CB-ig”7B ott él és mûködik. Kosztolányi Dezsô följegyzései
alap ján C8EB-ban ismét Kalocsára kerül, ezúttal kanonokként.7C Az Érseki Levéltár
a da tai alapján azt is tudjuk, hogy C8E5. március C-jén halt meg.7D Föltételezésem
szerint Virág Gábornak van igaza, amikor a házassági és a születési anyakönyvek
tü ze tes átvizsgálása után megállapítja, hogy Kosztolányi Lajos nagybátyja lehetett
ifj. Ko sz tolányi Jánosnak, azaz a költô dédapjának. Az a tizenegy esztendô, amit a
ka lo csai „zarándoklatot” követôen Topolyán töltött „megnyugvást és anyagi biz-
tonságot je  lentett […] a támogatásra szoruló családtagoknak is. […] Kosztolányi
Lajos és az ük apa Kosztolányi János, Szôllôssi [!] Éva férje voltak testvérek”.7E A
nemeskoszto lá nyi ôsök eredetileg evangélikusok voltak.7F A Bácskába került csa-
lád azonban már katolikus. Föltételezzük, hogy a katolikus hitre való áttérésben
vagy a topolyai plé bánosnak lehetett nagy szerepe, vagy egy nem sokkal elôtte
született rokon tér  hetett át, s Kosztolányi Lajos pályaválasztását is ez inspirálhatta.
Az akkori Topolya a Kray-család birtokához tartozott. „II. Ferenc császár, ha di

ér demeinek elismeréséül a falu és Emusic puszta hûbéri jogát báró Kray Pál tá -
borszernagyra ruházta.”75 A mindennapok történéseit fôleg a topolyai históriásból
tud  hatjuk meg, ám elsôsorban a fôúri udvar került középpontba. „A bárói udvar -
tar  tás sok újat hozott Topolya életébe. Az C8B5-ben szerencsétlenül járt báró Kray
Fe renc özvegye, Gesell Borbála az év felét rendszerint topolyai birtokán töltötte.”76

Ün nepekkor „katonáikat a templom és a kastély elôtti téren parádéztatták, az ak -
kor már mezôváros lakosainak legnagyobb örömére”.77 A Kosztolányi-család eb -
ben a virágzó idôszakban jelent meg a mezôvárosban. Késôbb azonban – az
C8F8–F9-es szabadságharcban – mostohább idôket élt meg a lakosság. Ám elôtte
még – C8DF. augusztus DC-én – megszületett, majd katonakorúvá cseperedett Kosz -
to  lányi Dezsô „daliás nagyapja”, Ágoston.

(folytatjuk)
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JEGYZETEK

C. A szerzôt munkájában az MTA TKI támogatja, kutatásait az MTA–ELTE Hálózati Kritikai Szö -
vegkiadás Kutatócsoport tagjaként végzi. A Kosztolányi-életrajz kezdô fejezetének elsô, folyóiratbeli
meg  jelenésre szánt változatát közöljük.

D. Kosztolányi Dezsô: Levelek – Naplók, s. a. r. Réz Pál, Budapest: Osiris, C998, 7C7. A kézirat lelô helye:
Sza badkai Történeti Levéltár [a továbbiakban: SzTL], FC. kut. FF. omot CF6. predmet D. A levél kel tezése a kéz -
irat szerint: „Budapest C9D8. XI. 6.” A borítékon olvasható címzés: „Dr. Vojnich József föld birtokos úrnak”. Élet -
rajzi fejezetem elkészítésével párhuzamosan zajlottak Kosztolányi Dezsô leve lezésének kritikai kiadási mun ká -
latai. A kézirat itt közölt változatának lezárásakor még nem állt rendel kezésemre az elkészült kötet (a leve lezés
elsô része), így hivatkozásaim hol autográfokra, hol a Réz Pál szer kesztette kiadványra vonatkoznak. A kri tikai
ki adás kötetének családtörténettel foglalkozó fe jezeteit azonban Sárközi Éva kéziratban rendel kezésemre bo -
csá  totta, így az ott közölt adatokra már támaszkodhattam. A megjelenô könyv adatai: Kosztolányi Dezsô leve -
lezése 1. 1901–190F, szerk. Buda Attila, s. a. r. Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva, Pozsony: Kalligram, DBCE.

E. Palóczi Edgár: Bajsai Vojnits József, Kalangya, XIII. évf. C. sz., C9FF. jan. C5., DB.
F. A fenti jelzet alatt mindössze Kosztolányi Dezsô levele található – lásd a D-es jegyzetet.
5. Kiss Ferenc: Adalékok Kosztolányi életrajzához, Üzenet, C985AD–E, DC8.
6. Kiss, C985, i. m. A levél keltezése a kézirat szerint nem C9EF, hanem: „Budapest C9D8. XI. 6.”

Lásd még a D-es jegyzetet is.
7. Magyar László: Martinovicsok és Kosztolányiak nyomában. A szabadkai levéltár anyagából, Ma -

gyar Szó, XXXVL. évf. 6B. sz., C979. márc. E., CE.
8. Magyar, C979, i. m.
9. Magyar, C979, i. m.
CB. A kézirat teljes szövege: „Adatok családunk történetéhez: 
Dédapám: Nemeskosztolányi Kosztolányi János (sz C79E Felsôlelócon, megh C8EC Topolyán (Szôl -

lôsi Éva az anyja) 
Dédanyám: Filáczy Veronika (Filáczy József és Fehérpataky Klára leánya Felsôlelóc.) 
[Kosztolányi Lajos Áthanáz (sz C77F Felsôlelóc ‹megh› C8B5 plébános Topolyán, C8EB kanonok Ka -

locsán.)] [KD jele itt a szögletes zárójel]             
Kosztolányi Ágoston (öregapám) sz C8DF Csantavér, megh C895 Szabadkán, honv százados, emigráns

Kossuthtal Törökországban, Amerikába[n]. (Lásd Weress Ignác [helyesen: Veress Sándor] Emlékiratai-t.)
[Húga K. Mária férjezett Matasovits Józsefné, lápvidék, gyermekágyban meghal fiatalon] [KD jele itt

a szögletes zárójel];  
Kádár Rozália (öreganyám) Kádár József és Loósz Johanna leánya.
[verzó:] Kosztolányi Árpád (apám) sz C859 Szabadka Anyám Brenner Eulália (anyja: Hofbauer Au -

rélia, apja: Brenner József gyógyszerész.)
Kosztolányi Dezsô C885 Szabadka, (neje Harmos Ilona), testvérei Árpád Mariska.
Árpád neje Kováts Teréz 
K Ádám (Dezsô fia) szül C9C5. IV C8 Bpest
K Éva (Árpi lánya) C9DC VI. E Szabadka
K. Attila bátyám szerint Aranyosmaróthon, Bars megye Levéltárában C9BB v. C898 táján az alábbi

leletet találta: Az C8FC decemberi közgyûlés jegyzôkönyvében DD98 szám alatt ez áll:
»Filáczy Veronika, Kosztolányi János özvegye, fia Kosztolányi Ágoston részére nemesi bizonyság -

levelet kér és kap.«
E levél nyomának okvetlenül meg kell lennie a Bács Bodrogh vmegyei levéltárban, illetôleg a köz-

gyûlési jegyzôkönyvben Zomborban.” (MTA Könyvtár Kézirattára, Ms F6DBAC.)
CC. Ezt a családfát közli is Kiss Ferenc említett cikkében: Kiss, C985, i. m., DC9.
CD. Kosztolányi Károly – a pénzügyi tanácsos Attila egyik testvérének leszármazottja – olyan forrá-

sokat bocsátott a Kosztolányi kritikai kiadássorozat levelezéskötetén dolgozók rendelkezésére, melyek
a családfával kapcsolatos eddigi tudásunkat egészíthetik ki. Az újonnan elôkerült forrásokat Sárközi Éva
közlésébôl ismerhetjük majd meg részletesebben.

CE. Kosztolányi Dezsô: Édesapám; Rövidlátó, kövér öreganyám; Daliás nagyapám; Bohó nagybá-
tyám; Ezüsthajú, szikár nagyanyám, in – –: Bölcsôtôl a koporsóig, Budapest: Nyugat kiadása, Viktória
ny., [C9EE], C6E–C89. [A továbbiakban: Kosztolányi, C9EEa, i. m.]
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CF. Magyar, C979, i. m.
C5. Kosztolányi Dezsô: Nemes-Kosztolány, A Pesti Hírlap Vasárnapja, LV. évf. FC. sz., C9EE. okt. 8.,

8. [A továbbiakban: Kosztolányi, C9EEb, i. m.]
C6. Az utazás körülményeirôl lásd bôvebben: Sárközi Éva: Családtörténet. Ôsök, in Kosztolányi,

DBCE, i. m. [megjelenés elôtt] Sárközi Éva itt közli azt a levelet is, amit Kosztolányi Attila küldött
Dezsônek, C9EE. július DF-én, s melyben ekként ír a felvidéki rokonokról: „A helyzet ott most ez: K.
Józsiné, aki C ½ év óta özvegy, szállóvendégeivel többfelé kirándulgat, legközelebb Stubnyára. Nôvére
An na bizton velünk tart. Gyula ezeknek testvéröccsük feleségével rokonok látogatására készül Túrócz
me gyébe. – Boldogult Károly testvérem özvegye szintén útra készül Rómába. – Ilka testvérem, aki a
nyarat K-ban szokta élvezni, – jelenleg Miskolczon vagy a Mátrában van. Ezért, nehogy üres fészket
találj, ajánlom írj Józsinénak s kérdezd meg mikor találod valamelyiküket otthon.” – Kosztolányi Attila
levele Kosztolányi Dezsônek, Budapest, C9EE. júl. DF., MTA Könyvtár Kézirattára, Ms F6DEAF7F.

C7. Kosztolányi, C9EEb, i. m.
C8. Község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. Szlovákul: Zemianske Kostoľany.
C9. Kosztolányi Dezsôné: Kosztolányi Dezsô, Budapest: Révai, C9E8, CB–CC.
DB. Kempelen Béla: Magyar nemes családok, VI. köt. Khár–Lyukáts, Budapest: Grill Károly Könyv -

ki a dóvállalata, C9CE, C65–C66.
DC. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, VI. köt., Pest: Ráth

Mór, C86B, E85–E87. Az adattárat egyébként maga Kosztolányi is említi, Pacsirta címû regényében, Vaj -
kayról írván: „Egyetlen szenvedélye, mely a multból megmaradt, az volt, hogy beült az udvarra nézô ki -
csiny, mindig nyirkos szobájába s elôvette Nagy Iván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról,
vagy Csergheô Géza élvezetes, becses mûvecskéjét, a címerek fejlôdésérôl és lapozgatta.”; illetve: „No -
ha nem fázott, betakarta magát vastag, meleg teveszôrtakarójával. Nézte a mennyezet figuráit, majd el -
unva ezt, könyvespolcához nyúlt, melyet fektében is elért, kiemelve onnan a Fôrangú Családok és a
Góthai Almanach közül Nagy Iván tizenegyedik kötetét, Magyarország családairól. Szórakozottan la -
poz gatta. Semmi különöset sem lelt benne, hiszen ismerte már minden adatát, minden betûjét.” – Kosz -
tolányi Dezsô: Pacsirta. Kritikai kiadás, s. a. r. Bucsics Katalin, Pozsony: Kalligram, DBCE, 66–67,
C5D–C5E. A megjelenés elôtt álló kritikai kiadás betördelt változatának adatait Bucsics Katalin bocsátot-
ta rendelkezésemre. Az elsô szöveghelyre Sárközi Éva hívta föl a figyelmem.

DD. „A kiterjedt családból K László (C7E9–C8B6) tábornok, a Mária Terézia rend vitéze C79B. novem-
ber D7-én Bécsben bárói rangot kap (Liber Regius LV. CD7), de ága benne kihal. […] Címer: Kékben
zöld földön lombos fa alatt jobbra lépô medve felette jobbról ezüst félhold, balról hatágú arany csillag.
Sisak dísz: növekvô pajzsbeli medve. Takarók: kék–arany mindkétfelôl.” – Szluha Márton: Bács-Bodrog
vár megye nemes családjai, Budapest: Heraldika Kiadó, DBBD, C69.

DE. Ifj. Hellebronth Kálmán: Családtörténeti jegyzetek, Budapest: Pesti Könyvnyomda Rt., C9CD, 6E–66.
DF. Ifj. Hellebronth, C9CD, i. m.
D5. Kosztolányiné, C9E8, i. m., CC.
D6. Kempelen, C9CE, i. m.
D7. „A családfa közlésére nem juthatván, csak annyit tudunk a családról közleni, hogy CF79-ben élt

Ko sz  tolányi György, ki azon évben Mátyás király által makacsságon marasztaltatott el.” – Nagy, C86B, i. m.
D8. Reiszignél a családról az alábbiakat is megtudhatjuk: „A legrégibb idôk óta, ott a hol közelében

a Divék nemzetségbôl leszármazott különféle nevû családok, mint a Rudnayak, Divékújfalussyak,
Majthényiak stb. az egész vidéken el voltak terjedve, voltak a Kosztolányiak is birtokosok. Al- és Fel-
Kosztolányban, hol régen elpusztult sziklaváruk nyomai még ma is láthatók.” – Reiszig Ede: Bars vár -
me gye nemes családai, in Borovszky Samu (szerk.): Bars vármegye, Budapest: Apollo, C9BE, 5E9. [Ma -
gyarország vármegyéi és városai sorozat]

D9. „Kiváló tagja volt a családnak György, aki CFEB. kör. született. Mint DE éves ifjú Ferrarában a hu -
manista Gvarinó elôadásait hallgatta, hol megismerkedett Janus Pannoniussal is. Innen visszajôve, Má -
tyás király udvarába került, hol CF58-ban udvari titkár, majd CF6B-ban a pápai udvarnál követ. Meg -
bízásának eleget téve, ismét a királyi udvarnál mûködött, majd CF68-ban a pápai udvarban tesz szol-
gálatot mint apostoli írnok. Fényes szolgálataiért Mátyás király a pápai udvarnál teljhatalmú ügyvi vô -
jévé nevezte ki. Késôbb lemondva a világ örömeirôl, a papi pályára lépett és CF7D-ben veszprémi és
szé kesfehérvári kanonok, majd ismét követ a pápai udvarnál. Meghalt CF89 után Rómában.” – Ifj. Hel -
le bronth, C9CD, i. m.
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B0. Kosztolányi Dezsô: Rapszódia. Vallomás több strófában, Nyugat, VIII. évf. C5. sz., C9C5. aug. C., 8FF.
EC. Kosztolányi Dezsô levele Tolnai Vilmosnak [Budapest, C9DD eleje], in Kosztolányi, C998, i. m., F7B.
ED. A naplókat közreadó Réz Pál jegyzete a címszavakhoz: „Kosztolányi a Századok címû folyó -

iratban ôsei után nyomozott. Ebben a folyóiratban C898-ban Fraknói Vilmos Mátyás király magyar dip -
lomatái címmel hat folytatásban tanulmányt közöl. Az elsô rész részletesen foglalkozik Kosztolányi
Györggyel, aki »mind a saját, mind a mások irataiban következetesen a Georgius Polycarpus nevet vi -
seli«. E tanulmányok jegyzetében utal Ábel Jenô György kalocsai érsek (Egyetemes Philológiai Közlöny,
C88B) címû cikkére.” – Réz Pál: Napló 19BB–BC [Jegyzetek], in Kosztolányi, C998, i. m., CB76. A fent idé -
zett Kosztolányi-jegyzet: i. m., 8F6.

EE. „Mérey Ágost, a 6. osztály fônöke, a földrajzi szertár ôre. Született C8F5. aug. CB-én, Baján. Ké -
pesítése történelem–földrajz. Mûködési ideje e tanintézetnél D8 év 9 hó […].” Az C9BBAC9BC-es Ér te -
sítôbôl az is kiderül, hogy a latin nyelv tanárát is helyettesítette: „Elôadta ezenkívül a latin nyelvet a III.
A) osztályban, a hiányzó tanerô helyett”. Forrás: Szabadka Sz[abad]. K[irályi]. Város Községi Fô gim -
náziumának Értesítôje az C9BEAF. tanévrôl. Közli: Kosztolányi Árpád, Szabadka: Krausz és Fischer
Könyv nyomdája, C9BF, 9F., és: Szabadka Sz[abad]. K[irályi]. Város Községi Fôgimnáziumának Értesítôje
az C9BB–C9BC. tanévrôl. Közli: Kosztolányi Árpád, Szabadka: Krausz és Fischer Könyvnyomdája, C9BC,
96., A Szabadkai Városi Könyvtárban, illetve a Szabadkai Városi Múzeumban ôrzött dokumentumok
fény  képfelvételeit Sárközi Éva bocsátotta rendelkezésemre.

EF. Kosztolányi Dezsô levele Csáth Gézának és ifj. Kosztolányi Árpádnak, [Szabadka, C9B6. február
DD. után], in Kosztolányi, C998, i. m., 98. A levél szövegét a megjelenés elôtt álló kritikai kiadás kézira -
tos anyagából idéztem, Józan Ildikó betûhû átiratában.

E5.     Sár  közi, DBCE, i. m. Az idézett szakaszhoz tartozó jegyzetbôl azt is megtudjuk, melyik volt
Kosztolányi elsô, Lehotai név alatt közölt cikke: (Lehotai.) [=Kosztolányi Dezsô]: Vallomás, Bácskai Hír -
lap, X. évf. EE. sz., C9B6. febr. CC., 7. A cikk adatainak forrása: Arany Zsuzsanna (szerk.): Kosztolányi
De zsô napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke A. Határon túli lapok 1. Bácskai
saj tó anyaga, Budapest: Ráció, DBB9, 5F. Miután a kritikai kiadás forrásgyûjtô munkálatai még nem fe -
jezôdtek be, így csak valószínûsíthetjük, hogy ez a szöveg az elsô, Lehotai néven jegyzett tárca.

E6. Nagy, C86B, i. m.
E7. Kosztolányi, C9C5, i. m. A kritikai kiadás levelezéskötetének családtörténeti fejezete ezzel kap -

cso latban megjegyzi: „Itt bizonyára Kosztolányi Sándor ferences rendi szerzetesre gondol KD, aki a
nagykárolyi kolostor rendfônöke volt a XVIII. század végén, XIX. század elején. Az ô két – C8BE-ra és
C8B5-re keltezett – munkáját megtaláltuk az OSZK kézirattárában, de Kosztolányi Lászlónak semmilyen
mû vére nem akadtunk rá, s a katolikus adattárak sem ismernek ilyen nevû szerzetest. A Kosztolányiak
hí res László nevû tagja az az ôs volt – ezredes, a Mária Terézia-rend vitéze –, akinek a család a bárói
rang ra emelkedést köszönheti”. – Sárközi, DBCE, i. m.

E8. Kempelen, C9CE, i. m.
E9. Ifj. Hellebronth, C9CD, i. m.
FB. Kosztolányi Mór (alsó és felsôkameneczi, nemes-kosztolányi) C8F8AF9-iki honvéd önéletrajzá-

nak töredéke. C9CD, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Ms DC55.
FC. Kiss, C985, i. m., DC8.
FD. Kosztolányi, C9C5, i. m.
FE. Kosztolányi, C9EEb, i. m.
FF. Kathreiner Gyula levele Kosztolányi Dezsônek, Szentes, C9DC. júl. 6., MTA Könyvtár Kézirattára,

Ms F6DBAE. Közli: Kôhegyi Mihály: Kosztolányi József levele feleségének az utolsó nemesi felkelés ko -
máromi táborából, Forrás, C986ACC, 59–6F. A levél szövegét saját, betûhû átiratomban hozom.

F5 Kosztolányi József levele feleségéhez, Komárom, Ca Julii 8B9 [C8B9. júl. C.], MTA Könyvtár Kéz -
irattára, Ms F6DBAD. Közli: Kôhegyi, C986, i. m. A levél szövegét saját, betûhû átiratomban hozom.

F6. Bánó Attila: Régi magyar családok, mai sorsok, Budapest: Gemini, C996, 96.
F7. Nagy, C86B, i. m.
F8. Kiss, C985, i. m., DC9.
F9. Lásd a CB-es jegyzetet.
5B. Község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, az Alsókubini járásban. CDD km-re található Fel sô -

le lóctól, CEE km-re Nemeskosztolánytól. Szlovákul: Horná Lehota.
5C. Kosztolányiné, C9E8, i. m., CC.
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5D. Lásd a CB-es jegyzetet.
5E. Kosztolányi Dezsô levele Kosztolányi Árpádnak, Budapest, C9D6. május CB., in Kosztolányi,

C998, i. m., 5E9.
5F. Kiss, C985, i. m., DDB.
55. Reiszig Ede: Nyitra-vármegye nemes családai, in Sziklay János – Borovszky Samu (szerk.):

Nyitra vármegye, Budapest: Légrády testvérek, [é. n.].
56. A hivatkozásokkal együtt lásd: Sárközi, DBCE, i. m.
57. Lásd a CD-es jegyzetet.
58. „Tekintetes karok és rendek alol írt néhai nemes Kosztolányi János özvegye miután nevezett

férjem tettes Bács vármegyébe által tette lakását alázatosan tekintetes karok és rendekhez folyamodni
bá torkodom.” – Idézi: Sárközi, DBCE, i. m.

59. „Nemes Kosztolányi Samu és Kosztolányi József Bars vármegye közgyûlése elôtt elismerô nyi-
latkozatokat tettek arról, hogy »Nemes Kosztolányi János Kosztolányi-nemzetség Maszlák-ágából szár-
mazik, azt osztályos Atyámfia légyen, ezennel elesmérem«, és »fenntnevezett Kosztolányi János Nemzet -
sé günkbôl származik, ezennel elismerem.” – Idézi: Sárközi, DBCE, i. m.

6B. „A kívánt Nemesi Bizonyság Levél kiadatni rendeltetvén, valamint a Bizonyságok során elôfor-
dul.” – Idézi: Sárközi, DBCE, i. m.

6C. Lásd a CB-es jegyzetet.
6D. Kiss, C985, i. m., DC8.
6E. Katona István A kalocsai érseki egyház története címû összeállításának második kötete alapján

nem Felsôlelócon született a káplán, ahogyan azt Kosztolányi írta jegyzeteiben, hanem Novákon.
„Kosz tolányi Lajos: Novákon született C77F-ben. Pécsett elvégezte a filozófiát és a jogot, ezután papnö -
vendék lett Kalocsán. Elvégezte a teológiát és C8BB-tól káplán Topolyán. [Jegyzetben folytatódik a le -
írás:] Káplán Topolyán (–C8BE). Ezt követôen káplán, majd plébánoshelyettes Adán (C8BF–C8B5), ké -
sôbb plébános Topolyán (C8B6–C8CB). Ezután a lelkipásztori szolgálat alól felmentve (C8CC–C8C5), eza-
latt karkáplán (C8CE–C8C5), majd újból plébános Topolyán (C8C6–C8E5), de idôközben ismét felmentve
(C8D8-tól; ezalatt Topolyán plébánoshelyettesek mûködtek). […] Meghalt C8E5. március C-[j]én Ka -
locsán. L. Lakatos Adél – Lakatos Andor – Szabó Attila: Érseki Levéltár DB7.” – Katona István: A kalo csai
érseki egyház története, D. köt., ford. Takács József, szerk. Romsics Imre – Thoroczkay Gábor, Ka locsa:
Kalocsai Múzeumbarátok Köre, DBBE, D89.

6F. „[M]indennap kétszer – délelôtt és délután – az itteni káplántól leckét veszek magyar nyelvbôl,
amit szorgalmasan tanulok, mert meg vagyok gyôzôdve a nyelvtanulás fontosságáról és szük-
ségességérôl, és már bizonyos elôrehaladást mutattam fel az olvasásban és a fejbôl tanulásban. (C8B[B].
okt C6.)” – Idézi: Virág Gábor: A Kosztolányiak Topolyán C., 7 Nap, XLVII. évf. F6. sz., C99D. nov. CE.,
C6. [A továbbiakban: Virág, C99Da, i. m.]

65. A topolyai verses históriáról bôvebben lásd: Virág Gábor: Elôszó, in Topolya mezôváros his -
tóriája C8B8–C8CC, Újvidék: Forum, C99D, 5–EF. [A továbbiakban: Virág, C99Db, i. m.]

66. Idézi: Virág, C99Da, i. m. – Virág Gábor két megjegyzése a szövegrészhez: „[Primitzió:] el sô -
mise”; „[Cervus úr:] Cervus Ádám, akkori topolyai plébános”.

67. Virág, C99Db, i. m., DB.
68. Kiss Lajos: Kiszakított lapok Topolya történelmébôl, Topolya: Kiss Lajos bankigazgató kiadása,

C9FE, EC.
69. Lásd az 5C-es jegyzetet.
7B. Virág, C99Da, i. m.
7C. Lásd a CB-es jegyzetet.
7D. Lásd a 6E-as jegyzetet.
7E. Virág Gábor: A Kosztolányiak Topolyán D., 7 Nap, XLVII. évf. F7. sz., C99D. nov. DB., C6. [A to -

váb biakban: Virág, C99Dc, i. m.]
7F. „A bars-nyitrai ág ugyanis protestáns, evangélikus.” – Kosztolányiné, C9E8, i. m., CC.
75. Virág Gábor: A topolyai mûvelôdés története, in Harkai Imre (szerk.) Topolya monográfiája

C75B–C9F5, Újvidék: Dániel Print, DBBC, C57.
76. Virág, DBBC, i. m.
77. Virág, DBBC, i. m. 7C


