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„Zord volt. Nem is mertünk fölnézni rája...”

„De néha este ellágyult, megolvadt,
nyitotta nékünk az ablak kilincsét
és megmutatta mesebeli kincsét,
az ôszi égbolton a tiszta holdat” – írja Kosztolányi Dezsô Apám címû versében.
Aho gyan kettejük viszonyáról – immár az apa halála után – vall a fiú egy portré-
ban is: „Abba az iskolába jártam, ahol ô tanított. […] Magam is a tekintély-rombo-
ló ifjúsághoz tartoztam. De amíg a többiek könnyûszerrel kiélhették az apjuk elle-
ni lázadásukat, úgy, hogy az apjuk jelképét, a tanárokat gyûlölték, nálam ez a fo -
lyamat bonyolultabb volt. Egyaránt szítottam társaimhoz, akik forradalmi ösztönei-
met szólaltatták meg s a tanárokhoz, akikben apámat, a kegyeletet, védelmeztem.
Megértettem mind a két pártot. Igy bizonyos lelki hasadás és kettôsség támadt
bennem. Fájni már akkor fájt, hogy nem tudok semmiféle párthoz tartozni, de már
ak kor vigasztalt korai elfogulatlanságom függetlensége.”AF8

Kosztolányi Árpád A8E9. január AA-én született Szabadkán. A Szent György
templomban keresztelték meg másnap, január AB-én. A keresztségben fölvett neve
„Ar pad Ernestus Felix” volt. A keresztlevélAF9 alapján azt is tudjuk, hogy keresztszü-
lei Schmirl Bálint („Valentinus Schmirl”) és felesége, Antalfy Mária voltak, a keresz -
te lést végzô segédlelkészt pedig Thum Adolfnak („Adolphus Thum”) hívták. Gye -
rek korából mindössze három rövid levél maradt fönn, melyeket nagyanyjához, Fi -
láczy Veronikához, édesapjához, Ágostonhoz, valamint anyjához, Kádár Rozáliá -
hoz címzett. Utóbbi föltehetôen egy nyaralás emlékét idézi, amikor gyermekként
nagy bátyjánál, Kádár Józsefnél tölthette a vakációt. Mindezt igazolja az a levél,
ame lyiket írásához csatoltak, s nagybátyja sorai olvashatók rajta.A70

Gimnáziumi bizonyítványai közül mindössze egyetlen található az MTA Könyv -
tá rának Kézirattárában, az A8F8/A8F9-es tanévbôl.A7A Ebbôl kiderül, hogy a tízesz -
ten dôs, római katolikus vallású fiú, a Szabadkai Községi Fôgymnasium elsôosztá -
lyos tanulója csak egyes és kettes osztályzatokat kapott – akkoriban ezek voltak a
leg jobb jegyek –, s szorgalma hol „példás”, hol „ernyedetlen” volt, írásbeli dolgo-
zatainak külalakja „tiszta”, magaviselete pedig hol „példás”, hol „dicséretes” megje -
lölést kapott. Tantárgyai közt szerepelt a hittan, a magyar nyelv, a latin nyelv, a
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földrajz, a természetrajz, a mennyiségtan, a rajz, a szépírás, az ének, valamint a
fran cia nyelv is. Az iskola igazgatója ekkor – a bizonyítvány szerint – Jámbor Pál
volt, helyettese pedig Frankl István. A gimnáziumot A7D7-ben alapították, s A8FA-
ben nyitották meg a felsôbb osztályokat. Az intézmény igazgatójává ekkor nevez-
ték ki Jámbor Pált, aki Kalocsán tanult a papi szemináriumban. A8DD-ben szentel-
ték föl, s versírással is foglalkozott. Az A8D8-as forradalom idején a közoktatásügyi
mi nisztériumban dolgozott, majd Párizsba emigrált. Visszatértét követôen Kis -
hegyesen lett plébános, A8FA-ben és A8FE-ben pedig országgyûlési képviselônek is
megválasztották, a kúlai kerületben. A87A-ben tért vissza Szabadkára, ám már elôt-
te is tanított a gimnáziumban.A7B Ebben a magyar tannyelvû iskolában A8F8-ban in -
dították el a híres önképzôkört – Farkas Antal vezetésével –, mely az ifjúságot a
köl tészet és a tudomány mûvelése felé orientálta.A7C Késôbb e csoportosulás ad
majd alkalmat Kosztolányi Dezsônek és unokatestvérének, Csáth Gézának is a
kez deti szárnypróbálgatásokra.
„A8FB/FC-ban B00 tanuló járt gimnáziumba, A890/9A-ben pedig már EBC.”A7D Az

évek folyamán változott a tanterv, s ezzel együtt a tantárgyak köre is bôvült, minek
kö szönhetôen új tanárok érkeztek az intézménybe. Hicsik Dóra kutatásai alapján
tud juk, hogy Kosztolányi Árpád gimnáziumi évei idején kik tanítottak az iskolá-
ban.A7E A jelentôsebb tanáregyéniségek közül említésre méltó az önképzôkört is
ve zetô Farkas Antal, aki A87E-tôl a szegedi gimnázium tanára lett. A tanításon kívül
elbeszéléseket és költeményeket írt több lapba is, mint például a Fôvárosi La -
pokba, az Új Idôkbe vagy a Vasárnapi Újságba. Egy másik oktató, Fischer Lajos
szin tén pap volt, akárcsak Jámbor Pál. Antropológiát is tanult Berlinben, majd
A87D-tôl az evangélikus egyház tagja lett. Több lapnak is írt, sôt a Szabadkai Köz -
lönyt szerkesztette is. Idôsebb Frankl István, aki igazgatóhelyettesként írta alá az
el sôéves Kosztolányi Árpád bizonyítványát, klasszika filológiát tanult, s késôbb Új -
vi déken lett az ottani gimnázium vezetôje. Többek között munkatársa volt a
Bács–Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvét szerkesztô gárdának. Hó -
man Ottó szintén ennek a tanári karnak a tagja volt. Ôt Göttingában avatták dok -
tor rá, illetve a pesti és a kolozsvári egyetemeken adott elô. A87A-ben Bartal An -
tallal együtt megalapította a Philológiai Közlönyt, mely mindössze két évfolyamot
ért meg, és érdeklôdés hiányában meg kellett szüntetni.A7F Iványi István, a klasszi-
ka filológia és a német nyelv tanára pedig megírta Szabadka monográfiáját, vala-
mint számos történelmi, néprajzi, nyelvészeti munkát adott közre.
A Szabadkai Városi Katholikus Gimnázium Értesítôjébôl azt is megtudhatjuk,

hogy Kosztolányi édesapja az A8F9/A870-es tanévben Széchenyi-ösztöndíjbanA77 ré -
szesült, valamint A db aranyat kapott a Casino alapítványából. Az A870/A87A-es
tan évben ismét kapott aranyat, ezúttal hármat. A87C/A87D-ben újra kitûnô, s jutal-
mul Jámbor Pál igazgató díszkötésû könyvet ajándékoz neki. A rákövetkezô esz-
tendôben tornából hármasa van, de szintén jutalmat kap a Casino aranyaiból. Az
érettségi évében kitûnô – mindössze testnevelésbôl hármas –, s a Takarékpénz tár -
tól C0 forintot, a Mukits-féle alapítványtól pedig F0-at kap.A78 Kosztolányi Árpád
érett ségi bizonyítványa alapján az alábbi tanárok elôtt kellett tudásáról tanúbi-
zonyságot tennie (az okiraton szereplô sorrendben): Mészáros Pál és Jámbor Pál
(el nökök), Vojnics Nándor, Chobot Ferenc, Sziebenburger Károly, dr. Fischer La -

DC



jos, Slosziarik János, Matkovich Bertalan, Tipka Antal és Balás Imre. A87F. június
BF-án tehát hivatalosan is éretté avatták, s minden egyes tantárgyból „praecel len -
tes” (kitûnô) minôsítéssel jelentkezett az egyetemre.A79

Kosztolányi édesapja Budapesten és Berlinben végezte felsôfokú tanulmányait.
Ezekbôl az évekbôl szintén fönnmaradtak bizonyítványok és indexek. A budapes-
ti egyetemi indexek közül az A87F/A877-es tanév ôszi és tavaszi szemeszterének
adatait ôrzik a MTAK Kézirattárában. A Királyi Magyar Tudományegyetem Questu -
rá jának pecsétjével ellátott okirat tanúsága alapján Kosztolányi Árpád a következô
tantárgyakat hallgatta: általános és részleges kísérleti vegytan, általános kísérleti
természettan, elemi csillagászat, francia nyelvtan kezdôk számára, etika, logika,
természettani gyakorlatok, gyakorlatok a fizikai dolgozdában, a mechanika alapel-
vei, az újkori nevelés történelme, a különös neveléstan lényegesb részei, a vegy-
tan általános története, elemzô vegytan. A természettanból és vegytanból diplomá-
zó fiatalembert számos neves professzor oktatta.A80 Az elôadók között találjuk báró
Eöt vös Lorándot, a torziós inga föltalálásáról híres fizikust, aki az A8D8-as kor -
mány ban vallás- és közoktatásügyi miniszter is volt, valamint az MTA elnökének is
megválasztották. Az ifjú Kosztolányinak két féléven át alkalma nyílt együtt is dol-
gozni vele, a Magyar Királyi Tudományegyetem Fizikai Intézetében. Eötvös elége-
dett volt a hallgató munkájával, mint ahogyan azt az A88A. július AB-én kelt, saját
ke zûleg aláírt bizonyítványból is megtudhatjuk: „Bizonyítvány. Kosztolányi Árpád
úr a vezetésem alatt álló budapesti m[agyar]. kir[ályi]. tud[omány]. egyetemi physi-
kai intézetben két féléven át kiváló szorgalommal s ügyességgel dolgozott, mit kí -
vánatára ezennel saját kezû aláírásommal bizonyítok.”A8A

Rajta kívül tanította a dinamóelv leírásáról híres természettudós és bencés szer-
zetes Jedlik Ányos, a politikai szakemberként is ismert Kármán Mór, valamint a ki -
rályi tanácsos és MTA-tag Than Károly. A természettudományos tárgyak mellett az
if jú egyetemista azonban érdeklôdött olyan stúdiumok iránt is, mint a „részletes
széptan” vagy a „magyar stílusgyakorlatok”, mivel indexébe fölvette ezeket is, s ér -
demjegyet szerzett belôlük. Fia, Kosztolányi Dezsô késôbb így emlékezik vissza
ap ja többirányú érdeklôdésére, s – a portré alapján – kényszerûnek is nevezhetô
pá lyaválasztására: „Másoktól tudtam meg, hogy egy lelki rázkódtatás hatása alatt
menekült a természettudományhoz, vidékre is azért vonult vissza, hogy megôrizze
egyensúlyát. Kedélyes mulatónak, furfangos szójátszónak ismerték”.A8B Az akkor
még irodalmat is tanuló apának a stílusgyakorlatok és a széptan tanára Greguss
Ágost esztéta volt, aki szintén az MTA tagjai közé számláltatott, mint Than. Gre -
guss elsôsorban a hegeli esztétika elveit hirdette, s a platóni kalogathia-elv alapján
tarthatta elôadásait is. E mûvészetbölcselet a szépet a jóval és az igazzal teszi
egyenlôvé, ezek egységét hangsúlyozza, valamint a szépséget erkölcsi alapokra
he lyezi. Kosztolányi Árpád késôbbi pályamunkáiban – melyekben filozófiai és iro-
dalmi kérdésekkel foglalkozik – részben visszaköszönnek e tanok is, a klasszikus
gö rög–latin mûveltség mellett.
Ezekbôl az évekbôl származik az az anekdota is, amit késôbb fia vetett papírra,

s melynek hitelességét már nem ellenôrizhetjük. A történet szerint „mint húszéves
egyetemi hallgató a húsvéti ünnepek elôtt meglátogatta rokonait, akik a pesti Du -
napart egyik régi bérpalotájában laktak. Unokahúgai kikísérték a lépcsôházba. Ô a
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harmadik emelet legfelsô lépcsôfokán állt. A lépcsôk, melyek már egy évszázada
bom ladoztak, ép abban a pillanatban érkeztek el ellenálló-képességük végsô ha -
táráig s zuhanni kezdtek lefelé. Egyik leány a pihenôszigetrôl kezét nyújtotta neki.
Ô nem fogadta el. Az összedôlt lépcsôzettel emeletrôl-emeletre bukdácsolt s pár
pillanat múlva eszméletlenül esett egy földszinti kamrába, egy szekrény tetejére, a
befôttes üvegek közé. […] Életét annak köszönhette, hogy az önfenntartás ösztö-
nével a vele együtt zuhanó karfába kapaszkodott. Ez viszont a vas-alkatrészeivel
cafatokra szaggatta testét. Combjain, mellén öregkorában is látszottak a vastag for-
radások. Így menekült meg a haláltól az az ember, aki késôbb az én apám lett.”A8C

Az egyetemista fiatalember – apja, Ágoston anyagi támogatásának is köszönhe-
tôen – Berlinben végezte el az A879. október AF. és az A880. március B0. közötti
szemesztert. A Königlichen Friedrich–Wilhelms Egyetem filozófiai fakultására járt.
Her mann Ludwig Helmholtz, a híres fizikus, vegyész és élettan-kutató – aki orvosi
tanulmányokat is folytatott, s az energiamegmaradásról is írt –, valamint Glan és
Tie mann professzorok voltak a mesterei, akiknél fizikát és kémiát tanult.A8D A bizo-
nyítványt A880. március AA-én állították ki. A dokumentumot szintén az MTA
Könyv tár Kézirattára ôrzi.A8E Amit tudhatunk még Kosztolányi Árpád berlini tartóz -
ko dásáról, azt a családi levelek alapján rekonstruálhatjuk. Lakása a városközpont-
ban volt, közel az egyetemhez.A8F Édesapja drágállotta is, hiszen a szülôk fizették a
külhonban tanuló fiú költségeit. Ahogyan Kosztolányi Ágoston fogalmaz: „a lakást
magam is egy kisé dráganak tartom […] igyekez valamit az étkezésen meggazdál-
kodni, szóval kérlek a lehetôségig takarékos lenni, hogy havi budgeted tulságos-
san ne terhelje külömben is szerény évi jövedelmeinket”.A87 Ágoston rendszeres
elszámolást kért fiától, s elôre megadott idôpontokban küldte a havi apanázst. A
család számára jelentôséggel bírt, hogy gyermekük külhoni taníttatásáról gondos-
kodjanak, anyagi áldozatok árán is. „Ôrizd fiam a pénzt, helyezd biztos helyre, s
ne dicsekedj senki elôtt azzal. Te tudod legjobban mily fáradsággal nélkülözéssel
hosszú évek során gyûjtögettük ezen összeget, a te kiképzésedre össze” – írta
édesapja.A88 A rôfösüzlet hasznán és az esetleges bankpénztári fizetésen kívül a
csa lád bevételi forrásai közé tartozott még a vendégszobák kiadása is. Árpád távol-
létében az ô szobáját is kiadták idegeneknek.
A levelekben az aktuális problémákon és az anyagi kérdéseken kívül olyan ta -

nácsokkal is találkozhatunk, amelyek nevelési elvekrôl vallanak. Tükrözik azt az
ér tékrendet, amelyet Árpád örökölt: „szakmádban bôvebb ismereteket szerezni, és
a nagy világot egészen közelrôl megismerni, azt hiszem azt Berlinben is meg fo -
god lelni, ha erôs akarat és igyekezet dagasztja kebledet. A német fôleg a Porosz
nép kiváló tulajdonai a munkaszeretett, igyekezett, tudvágy és nagyratörés, mely
tu lajdonok minden egyes embernek valamint nemzeteknek a mai korban tudni és
elsajátítani nem felesleges dolog, különösen minékünk Árpád unokáinak, kik még
máig is ázsiai eredendô bûnök terheiben szenvedünk”.A89 Ágoston azonban nem-
csak a kötelességeire figyelmeztette fiát, hanem figyelmébe ajánlotta a szórakozási
lehetôségeket is, mint például a színházat vagy a gôzfürdôt.A90 Alapvetô fontossá-
gúnak vélte a világlátást és az emberismeretet, amit talán az magyaráz, hogy az
emig rációban ô maga is megjárt idegen földrészeket. „Azt kell tapasztalnom, hogy
ez ideig vajmi kevés világ vagy tán emberismeret hiányában vagy. […] csak férfias
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kitartás minden cselekedetben, s a kívánt eredmény lassacskán bár de majd meg
jô” – fogalmaz A880. január BE-én kelt levelében.A9A A szülôk írásai arról is tanús -
kod nak, hogy Árpád már ekkor közölt tárcákat, amelyek a Szabadkai Közlönyben
jelentek meg. Kosztolányi Ágoston A879. november AF-án kelt levelében számol
be fiának az írások szabadkai fogadtatásáról.A9B A nevezett lapnak – a levél kelte-
zését megelôzô számaiban – három olyan cikkét is megtaláltuk, melyeket Kosz -
tolányi Árpád írt, Berlini tárcalevél címen.A9C

A szülôi levelekbôl kiderül még, hogy hideg volt az akkori tél, így aggódva vár-
ták fiúk válaszait. Ahogyan édesanyja, Kádár Rozália írja: „Kedves fijam itküdök F
f tót e kis potolást túdom hogy ameleg harisnyájád nem alegjob álapotba vannak
végy egy jo párt mért a hideg nagy hogy átnéhüzs magad, […] elégé agaszt engem
ez a szigorú tél és a te távolléted teis kedves fijam eltalátad a kûlföldre utazást
alegszigorub télbe”. A vizsgaidôszak módosulása pedig – mint nem várt esemény
– kétségbeeséssel töltötte el Ágostont, az apát. „Kedves sorajid nem alegjob han-
gulatba taláta atyádat, hogy egész máskép történik a vizsga letétel mint ahogy szá-
mítotátok” – olvasható szintén Kádár Rozália, A880. február 7-én kelt levelében.A9D

A Berlinben töltött idôszakot követôen – több mint egy esztendô múlva – A88A.
má jus AC-án vehette át Kosztolányi Dezsô apja a tanképesítô oklevelét. Szövege a
következô: „D8F. sz. Tanképesítô Oklevél / Mi országos középtanodai tanárvizsgá-
ló bizottsági elnök és vizsgáló tagok Kosztolányi Árpád urat ki Szabadkán A8E9.
évben születvén, felsôbb tanulmányait a budapesti tud[omány]. egyetemen végezte
és a szabályzat követelte tanárvizsgálaton általános mûveltség tekintetében dicsé-
retesen megfelelt és szigorlatait a természettanból mint fôtárgyból, a vegytanból
mint melléktárgyból elégséges eredménnyel kiállotta, ugyanezen tantárgyaknak
magyar tannyelvû középtanodákon való tanítására a nmlt. [nagyméltóságú] vallás
és közoktatásügyi minister által reánk ruházott hatalomnál fogva ezennel Ké -
pesítettnek nyilatkoztatjuk.”A9E Pályáját a szabadkai fôgimnáziumban kezdi – A88C-
ban lett matematika és fizika szakos tanár –, s ott is fejezi majd be, az intézmény
ve zetôjeként. Mûvelt tanár volt, aki olyan egyéniségekkel közösen lépett föl, mint
Iványi István (aki korábban tanította is), Toncs Gusztáv és Loósz István. Az ô
generációjuk mûködött Kosztolányi Dezsô iskolaévei alatt is. Oktatói tevékenysé-
gérôl bôvebbet is megtudhatunk abból a Tanári minôsítvényi táblázatból, amit fô -
igazgatói kinevezése elôtt – A900. július BE-én – írt róla Haverda Mátyás, az intéz-
mény akkor leköszönô vezetôje. A dokumentumból kiderül, hogy A88A. május AC-
án vizsgázott le a Középiskolai tanárvizsgáló bizottság elôtt. Fôtárgya a természet-
tan volt, melybôl elégséges minôsítést kapott, melléktárgya a vegytan, szintén
elégségessel. A88B. december B7-én választották meg az intézmény rendes tanárá-
vá, és A88D. július 8-án erôsítette meg kinevezését a minisztérium, majd A887. de -
cem ber 9-én nyerte el véglegesítését. Az elsô, a harmadik és a nyolcadik évfolya-
mokban tanított természettant, fizikai földrajzot, mennyiségtant és rajzot. A minô-
sítvényi táblázat kiállításának idôpontjában heti óráinak száma BA volt, valamint a
nyolcadikosok osztályfônöke. Alapfizetése B800 korona, amit megnövelt a D00 ko -
rona lakbér és a F00 korona pótlék. Utóbbit az oktatásban eltöltött évei szá mának
függvényében kapta.



A Haverda által aláírt okmányból azt is megtudjuk, hogy „tanitja a Gábels ber -
ger–Markovics rendszer szerint a gyorsirást három fokozatban (kezdôk és hala-
dók). A kezdôk tanfolyamában részt vett FE, a haladókéban BE tanuló. Jutalomdíja
évi C00 korona Szabadka szab[ad]. kir[ályi]. város házipénztárából.”A9F Mindebbôl
ar ra következtethetünk, hogy Kosztolányi Dezsô nem pusztán az iskolában, ha -
nem otthon is találkozhatott a gyorsírás gyakorlatával. Mûveinek kéziratai több
gyors írásos szakaszt is tartalmaznak, fönnmaradt naplóinak jelentôs hányadát pe -
dig szintén ebben a formában jegyezte. „A KD által ismert és használt Gabels ber -
ger–Markovits-féle gyorsírás a hivatalos szabályok szerint A9B7-ig volt érvényben,
s a Radnai-rendszer váltotta fel. Az új gyorsírás megjelenése ellenére – másokkal
egye temben – KD, Szabó Lôrinc és Vikár Béla is életük végéig kitartottak a Ga -
bels berger–Markovits-rendszer mellett” – olvasható Lipa Tímea megállapításaA97

arról a rendszerrôl, melyet Kosztolányi Árpád is tanított a gimnáziumban. Konk -
rétan Kosztolányi Dezsô írásmódjáról pedig az alábbiakat tudhatjuk meg a gyors-
írás szakértôjétôl: „KD gyorsírásos kéziratainak fejtése arra enged következtetni,
hogy kiválóan ismerte a rendszert, minden apró szabályával, kitételével együtt, s a
min dennapokban rendszeresen használta magánjellegû és irodalmi feljegyzések
ké szítésére egyaránt. Az írásrendszerben papírra vetett szövegei olyan magabiztos
jegyzôrôl adnak tanúbizonyságot, aki önálló nyelvet fejlesztett ki a Gabelsber -
ger–Markovits-rendszerbôl, kizárólag saját használatra.”A98

A Tanári minôsítvényi táblázat – mely Koszolányi Árpádról rögzít adatokat –
azon ban további információkkal is szolgál. Haverda jellemzése a következôket tar -
tal mazza még: „Az ifjúsági könyvtár tankönyvcsoportjának kezelôje. Népfelkelô
tiszt feltételes beosztással. Tanítási és fegyelmezési ügyessége: dicséretes; hivatali
szor galma: dicséretes; erkölcsi, politikai és társadalmi magaviselete: példás. Kö -
zép magasságu, egészséges testalkata van. Irodalmilag is mûködött. A következô
értekezéseket írta: »A szülôi ház közremûködése a természettudományok oktatásá-
ban« […] »A percentszámolás tanításának módszere« […] »A kamatszámolás reform-
terve« […] »A szabadkai fôgymnasium uj épülete« […] »A szappanlé-hártyák« […]
»Folyadékhártyák mint mechanikai tételek bizonyítékai« […] »Az elektromosság el -
helyezkedése jó vezetôkön«”.A99

Árpádot apjának, Ágostonnak nevenapján választották meg a fôgimnázium
igazgatójává, A900. augusztus B8-án.B00 A Szabadkai Történeti Levéltár több olyan
do kumentumot is ôriz, melyek a kinevezésének körülményeirôl tudósítanak.
Kosz to lányi Árpád A900. július BB-iki dátummal írta alá kérelmét, melyet „a Fô is -
pánhoz és a Közgyûléshez” nyújtott be.B0A Elôdje, Haverda Mátyás A900. júli us–au -
gusztus folyamán kérelmezte nyugdíjaztatását, és e hónapokban zajlott az új igaz-
gató kinevezése körüli hivatalos ügymenet is. Haverda július BE-én levélben keres-
te föl Schmausz Endrét – aki Szabadka és Baja városok fôispánja volt abban az idô-
ben –, s értesítette az utódlás kérdésérôl, mellékelve Kosztolányi Árpád folyamod-
ványát is.B0B Szabadka szabad királyi város törvényhatósági bizottsága A900. au -
gusz tus B8-án tartott közgyûlésének jegyzôkönyvi kivonata alapján elsô helyen
Toncs Gusztávot jelölték a fôigazgatói székbe, második helyen pedig Kosztolányi
De zsô édesapját. Elôbbi mindössze B8, utóbbi AEA szavazatot kapott.B0C Ugyanezen
a napon a határozat is megszületett a kinevezésrôl.B0D Ezt követôen értesítették a
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döntésrôl a Szegeden székelô tankerületi királyi fôigazgatót,B0E aki válaszlevelében
föl kérte a városi tanácsot a mûködési engedély megadására, valamint az újonnan
ki nevezett igazgatót eskütételre szólította.B0F A tankerületi fôigazgató A89B és A907
kö zött Platz Bonifác ciszterci szerzetes, biológus volt, aki mint az MTA tagja is te -
vékenyen részt vett mind az oktatásban, mind a tudományos életben. Nevéhez fû -
zôdik a budapesti ciszterci tanárképzô intézet megalapítása. A biológiai kutatáso-
kon túl – Darwin elméletének egyik ellenzôje volt – egyiptológiával is foglalko-
zott, valamint egyházi vonatkozású munkákat publikált. A900. szeptember A8-án
kelt levelében Platz tankerületi fôigazgatói minôségében jóváhagyta az addigra
már föltehetôen esküt tett Kosztolányi Árpád kinevezését.B07 A levéltári dokumen -
tu mok tanúsága szerint A90E. augusztus CA-ig havi CB00 korona illetményt kapott,
ezt követôen pedig havi CF00 koronára emelték a fizetését. A nyugdíjalapba AB0
ko ronát kellett befizetnie, havi részletekben.B08

Kalapis Zoltán életrajzi lexikonában a következôképpen foglalja össze Kosz -
tolányi Árpád igazgatói tevékenységét: „Vezetése alatt a tanintézet felvirágzott,
nagy tekintélyre tett szert. Elôdeinél a módos és befolyásos családok csemetéi vi -
szonylag könnyen jutottak hozzá az átmenô, vagy éppen a jeles osztályzathoz, ô
azonban kellô szigorral megkövetelte az azonos elbírálást, s ezt következetesen
gya korlattá is tette, bár emiatt nemegyszer érte támadás a városi tanácsban és a
helyi sajtóban. Ô azonban kitartó és hajthatatlan maradt, s ezzel megôrizte mind a
saját, mind az iskola tekintélyét.”B09 Ugyanakkor bíráló megjegyzéseket is olvas ha -
tunk mûködésérôl. Tápay-Szabó László visszaemlékezésében például így ír róla:
„Matematika-tanárom, Prokesch Ignác rettegett ember volt […] Azonban tanítani
annyira tudott, hogy hozzá hasonlítható matematika-tanárt sohasem láttam; az in -
tézet másik híres matematikusa, Kosztolányi Árpád (Dezsônek, az írónak az atyja),
ki néhány órán át helyettesítette nálunk Prokescht, mint pedagógus nem volt oly
kiváló.”BA0 A trianoni békeszerzôdésnek köszönhetôen Szerbiához csatolt Szabad -
kán a fôgimnázium is átalakult, s a szerb lett a kötelezô nyelv. Kosztolányi Árpád
már nem tudott és nem is akart az új korszak követelményeinek megfelelni. FD
éve sen kellett volna az új államnyelvet elsajátítania, de a hivatalos vizsgától való
ódz kodása miatt inkább nyugdíjaztatását kérte. Az igazgatói tisztet A9A8-ig látta el,
majd nem sokkal késôbb nyugdíjba vonult. A9BF. december C-án halt meg.
Életrajzát megtaláljuk a Szinnyei József által összeállított Magyar írók élete és

munkái címû, közel C0 ezer író munkásságát lajstromba foglaló, többkötetes soro-
zatban is.BAA Irodalmi tevékenységét az utókor számára is említésre méltónak talál-
ták a korban. Dezsô fiának érdeklôdése nem elôzmény nélküli a családban, s tud-
juk, hogy Árpád pályaválasztását egy régi trauma nagyban befolyásolta. Még fiatal
volt, mikor szerelmes lett Dietrich Mariskába. Virágzott a kapcsolatuk, mikor a férfi
elu tazott Reichenhallba, üdülni. Hazatértekor szerelme halálhíre fogadta. A fiatal
lány tüdôbajban halt meg.BAB Bár Kosztolányi apja nem vált híressé az írásainak kö -
szönhetôen, a fönnmaradt alkotásoknak – köztük néhány pályamunkának – mégis
érdemes nagyobb figyelmet szentelnünk. Ahogyan a vajdasági életutakat összegzô
kötet szerkesztôje, Kalapis Zoltán fogalmaz Kosztolányi Árpád ebbéli tevékenysé-
gét illetôen: „Az akkor negyvenéves szabadkai matematika- és fizikatanárt fôleg
iro dalmi munkássága kapcsán tartja számon a lexikon. Elbeszéléseket, tárcákat



közölt a Képes Családi Lapokban, a városi kispolgárság népszerû lapjában, a Va -
sár napi Újság epigonjában, amelynek Lauka Gusztáv volt a fômunkatársa. Epi -
grammáival, versparódiáival, az Üstökös címû élclapban jelentkezett, ezt a lapot
an nak idején még Jókai Mór alapította. Gyakori munkatársa a helyi lapoknak, a
Szabadkai Hírlapnak, a Szabadkának, de népszerû tudományos cikkei jelentek
meg a szakfolyóiratokban, az idôszakos kiadványokban is, a Természettudományi
Köz lönyben, a Matematikai és Fizikai Lapokban, meg igen rendszeresen a szabad-
kai fôgimnázium Értesítôjében.”BAC Középiskolásként már az önképzôkörben is te -
vékenyen részt vett, s az A87C-as évkönyvben meg is jelent egy verse, A szélhez
cím mel.BAD

Az MTA Könyvtárának Kézirattára több olyan pályamunkát ôriz, amelyeket
Kosztolányi Árpád A87E–A87F-ban írt. A87F májusában például Széchenyi István
gon dolatairól készített értekezést. A kézirat alapján nem derül ki, milyen pályázat-
ra szánta munkáját. Az írás azonban nyert, BE forintot, ami föltehetôen kitüntetést
je lentett akkoriban. A hazáról, a társadalomról és a lelkialkatokról olvashatunk el -
mélkedéseket benne. Széchenyit mint a magyarokat a tespedésbôl fölrázó zsenit
mu tatja be, mikor így fogalmaz: „Széchenyinek kellett ledönteni az elôítéletek, a
hát ramaradás sötét épületét, hogy ennek zuhanása tespedô nemzeti életünket fel-
rázza. És célt is ért. Ami oly ritkán sikerül, mire csak egy Demosthenes lángszó-
noklata képes, azt ô egyszerû szavaival, de nagyszerû tettével elérte: lelkesedést
tu dott önteni a fásult lelkekbe. Mert hiába a magyart nem teremtette az isten hi -
degvérûnek, csak a balkörülmények teszik ôt kevés idôre azzá.”BAE Egy másik pá -
lyamunkában – mellyel F forintot nyert – pedig Horatius szavai adják a gondolat -
me net kiindulópontját. Az inkább bölcseleti jellegû írásban Kosztolányi Dezsô apja
az emberi lét értelmérôl, az ember isteni és egyben állati (tehát kettôs) voltáról, va -
lamint a szív és az ész összhangjának megtalálásáról értekezik. „Egy szebb, dicsôb
esz mének kell ôt vezérelni az életen át, melyet egy percig sem szabad szem elôl
té vesztenie, mert csak ez vezetheti ôt be az ígéret földére, mint a tûzoszlop a siva-
tag homályaiban bolygó izraelt [!], ezt követve kell neki ereje és állásához mérten
anyagilag vagy szellemileg küzdeni a nagy célért, melynek elômozditása minden
embernek elsô és legszentebb feladata, s melynek neve: tökéletesbülés. […] a ter-
mészet alkotó keze sohasem pusztít csak látszólag, mert egy-egy romon száz és
száz új élet fakad […] nagy célok elérésére nemcsak lelkesedés, de kitûrés s állha-
tatosság kell” – írja.BAF A87E decemberébôl pedig Chria verbalis e költeményszak fe -
lett: „Jó az ember, mig nem volt teremtve…”BA7 címmel maradt fönt pályamunka,
mely tíz forintot nyert. Ebben az értekezésben teológiai és erkölcsi kérdések me -
rülnek föl. Az Isten ellen lázadó ember alakját rajzolja meg a szerzô, s a Gonosz
ter mészetét mutatja be. Mind a romantikus költészet, mind a romantikus esztétika
– Greguss Hegel alapján tanította Kosztolányiékat – hatása fölfedezhetô az alkotá-
son. „A földön felgyúlt hajnal elsô sugárai az embert vétkezni látták; vétkezni az el -
len, kinek örök hálával tartozék, s kihez e helyett gôgösen így kiálta fel: nem is -
merlek el uramnak, utól érlek, túl szárnyallak! […] a jó és rosz között a külömbsé-
get; egyik vagy másik célhoz visz – én isten leszek! […] A természet föllázadt elle-
ne, megvoná tôle javait, s neki harcolni kellett a viszontagságok, de fôkép önma-
gával, hallani amaz üldözô szellem szavát, mely folyton fülébe sugá: ó mily fekete
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hálátlanság ül a te és utódaid homlokán! […] csak az ember nem fér meg önmagá-
val […] a nagyravágyás széttépi az egyesülés vékony szálait” – fogalmaz Kosz to -
lányi Dezsô apja. Mitológiai és történelmi nagyságok példáit sorolja, köztük azét a
Neróét is, akirôl késôbb fia majd külön regényt ír, A véres költô címmel. Neró alak-
ját ekként mutatja be: „a zsarnokok zsarnoka: Nero. Mint ember, mint császár
egya ránt iszonyú ô. Mint ember széttépi a családi és társadalmi kötelék utolsó szá-
lait is; tôr, méreg, máglya nyujtottak neki ebben segédeszközt; anyja, fivére, Bri -
tan nicus, neje Poppea, bölcs nevelôje Seneca Lucanussal, a »Pharsalia« irojával
egyen ként estek dühének áldozatául. Mint császár még nagyobb mérvben érdem-
li meg gyülöletünket. Ô egy hatalmas birodalom feje volt, hivatva milliók jóléte és
bol dogsága felett ôrködni, és mit tesz e helyett? Felgyujtatja Rómát, elhamvaszt
vagyont, boldogságot, mindent, hogy lázas képzelmének tápot nyujtson Trója égé-
sérôl; az égô zsarátnokok közé dobatja az ártatlan keresztény vértanukat hisz a
nép a hatalmas úr szavainak hitelt ad s büneért ezer bûntelen életét oltja ki. For -
ditsuk el tekintetünket e szörnyrôl, ki mégis csak ember; eléggé meggyôzôdhet-
tünk, hogy a mely faj ilyen s ehhez hasonló lényeket megtûr keblében, alacsony
fo kán áll az az erkölcsi sülyedésnek.”BA8

Az MTA Könyvtárának Kézirattárában ôrzött borítékban – rajta Kosztolányi De -
zsô írásával szerepel, hogy „Édesapám ifjukori irásai, versei” – megtalálható egy el -
beszélô költemény is – „Budapest, Palics, Szabadka. A877. december – A878.
augusztus” keltezéssel –, mely az aranyról szól. A mû az aranypénz nézôpontjából
mu tatja be az emberi gyarlóságokat. Az egyes szám elsô személyû narrátor maga
az arany, ô meséli el viszontagságait. Elôször aranyásók találják meg, s pénzt ve -
retnek belôle. Egy zsugori vénember ôrizgeti ezt követôen, majd az örökös arany-
ifjú akarja rajta megvenni egy koldusleány szerelmét. Szüntelen bolyongás, bûnök
és kínok követik egymást. A költemény az alábbi szentenciával zárul, mely szintén
a „Jó”, a „Szép” és az „Igaz” egyenlôségét hirdetô erkölcsi fölfogás összefoglalása-
ként fogható föl:
„ha majd nem cél leszek, hanem
Csak eszköz az ember szemeiben;
S ha mint ilyen majd végre nem nyögök
Önzéseik vasvesszeje alatt,
De e helyett hódolva tisztelem
Vezérimûl a jót, szépet s igazt; […]
S ha végre útamon nem szolgaság
kórója fog buján burjánzani,
De illatozva nyilnak e helyett
A népszabadság szent virágai.”BA9

Amikorra Kosztolányi Dezsô országszerte híres lett, édesapja még mindig pró-
bálkozott a versírással. Nem egy ízben elôfordult, hogy az irodalmi életben ottho-
nosan mozgó fiát kérte meg cikkei közöltetésére. Több írása is megjelent Sza -
badkán, s még a fôvárosi lapokban is közöltek tôle költeményeket. Ahogyan egy
A9BD augusztusában kelt levélben olvashatjuk Kosztolányi Dezsô ígéretét: „Tegnap
ér kezett meg hosszú leveled, melyben ismét érdekes és finom verseket találok,
utolsó napjaid termését. Nekem az általános véleményem az, melyet már kifejtet-
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tem. Áltatni téged nem lenne értelme. Nemcsak nekem kedvesek ezek a versek,
ha nem föltétlen értékek. Az elme és szív kedves játékai. A szeretet összegzése címû
köl teményed bennünket hármunkat is meghatott, és ez a három szempár mosoly-
gó szeretettel néz rád mindig. Különös öröm nekem, hogy a humorod és a szatí-
rád olyan elevenen lüktet, ami a benned lakozó hatalmas életerô jele. Nem kell
ne kem orvosi vélemény ezután. A kéziratok megadják a diagnózist, mely száz évre
szól. Jövô héten már beszámolhatok részletesen is arról, hogy melyik versedet hol
he lyezem el. A Vén Sas álnevet nem tartom jónak, mert már le van foglalva. Sas
Ede ír ilyen név alatt. Én majd találok neked jobbat. Engedd meg, hogy irodalmi
ke resztapád legyek. Te annak idején nekem adtál nevet, most én adok neked.”BB0

A versek végül „Filáczy Árpád” név alatt jelentek meg, azaz dédanyja, Filáczy Ve -
ronika vezetéknevét adta Kosztolányi az édesapjának.
Többek között az Érdekes Újság és az Új Idôk hozott az apától szövegeket.BBA

Kosztolányi Dezsô ezekkel a közlésekkel kapcsolatban említi egyik levelében azt
az esetet is, amikor Antonio Widmar megdicsérte a munkáit. „Widmar olasz fordí-
tó, kit most helyeztek ide az olasz követségre, és ki ezután állandóan itt él, meg -
lepô dve és nagy lelkesedéssel beszél a Gondolat címû költeményedrôl, melynek
mélységét és eredetiségét nem gyôzte eléggé dicsérni.”BBB Késôbb, A9BE végén szintén
fölmerül az Új Idôkben való szereplés lehetôsége. Kosztolányi Dezsô vonatkozó
levelébôl nem derül ki pontosan, hogy a szerkesztôség vajon hogyan fogadta a
Filáczy-költeményeket. Mindössze annyit tudunk meg, hogy a lap nem kívánta
közölni mindegyik verset. Indokot nem kapunk, csupán Kosztolányi udvarias sza-
vait olvashatjuk: „Az Új Idôk jár neked, teljes joggal. […] A többi költeményed is
közzétennék, de még megkövetelik, hogy kisürgessék a közlést, amit meg is
teszek adandó alkalommal. Más világ ez, mint a régi. Minden üzleti alapon áll, az
irodalmi dicsôség is.”BBC Fia édesanyjának írt – A9BF februárjában kelt – levelében
tovább nyugtatta apját, s jelezte, hogy nincs szó szándékos rosszindulatról,
egyszerûen csak a nagy lap rengeteg anyagát kezelik gépiesen.BBD Apja azonban
tántoríthatatlan volt, s nem hitt már fiának: „Az Új Idôk febr. AD-iki száma nem ér -
kezett meg […] Ismételten kérlek, édes fiam ne tégy egyetlen lépést sem a további
küldés, sem pedig a Téli alkony közlése érdekében, mert igazán már bosszantóan
unalmas a folytonos halogatás […] fogadni mernék, hogy ez sem fog beválni, hi -
szen már közeledik a tavasz és így a Téli alkony már alig mondható idôsze -
rûnek.”BBE Végül A9BF. március 7-én jelent meg a költemény,BBF melynek tiszteletdí-
ját föltételezhetôen megelôlegezte Kosztolányi az édesapjának.BB7 Mindenesetre az
apa mindvégig kételkedett saját tehetségében. A9BE februárjában például, mikor
szintén várta költeményei megjelenését, az alábbi elkeseredett sorokat intézte
Kosztolányi Dezsôhöz: „Az Új Idôk elmaradt számai még mindig nem érkeztek
meg; úgy látszik, a te általad ott elhelyezett verseim szépen papírkosárba kerültek
és így egy tiszteletpéldány küldésével kevesebb a gondja a szerkesztôségnek is, a
kiadó hivatalnak is.”BB8 A9BF májusában pedig a következô önvallomást teszi: „Én a
magam szórakoztatására verselgetek, és azért is, hogy ezekkel a kis csemetékkel
téged kedélyállapotom hullámzásáról tájékoztassalak, de a nyilvánosság elôtt való
sze replése [!] viszketegség nem bánt.”BB9 EA
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Ide vonatkozó filológiai adalékot kínál az apa halálakor közölt, Zarándok-út cí -
mû naplójegyzet esete. Az írás a Bácsmegyei Naplóban jelent meg,BC0 s a szöveg ol -
vastán nem zárhatjuk ki, hogy Kosztolányi Dezsô stilizálta a cikket, mielôtt elküld-
te a szerkesztôknek. Mindezt igazolhatja az is, hogy ugyanez a tárca nem sokkal
elôtte napvilágot látott a Pesti Hírlap hasábjain is, ám ekkor még nem az apa, ha -
nem a fiú neve alatt.BCA Tudjuk, hogy a fiú Budapestrôl rendszeresen küldött anya-
gokat a bácskai lapok számára is – ezek jelentôs része másodközlés –, azonban
eb  ben az esetben, fôként a kézirattári anyag alapjánBCB mondhatjuk, hogy valóban
Kosztolányi Árpád írásáról beszélhetünk. Mindezt az is alátámasztja, hogy a halála
al kalmával közölték a cikket, a Fenyves Ferenc – aki a Bácsmegyei Napló felelôs
szerkesztôje (egy ideig tulajdonosa) volt és Dezsô gyerekkori barátja – által jegy-
zett nekrológgalBCC azonos oldalon, valamint egy névtelen szerzô tollából származó
másik nekrológot megelôzôen. Utóbbi külön kitér az irodalmi tevékenységre is,
amikor az alábbiakról tudósítja olvasóit: „csak kevesen tudják, hogy az exakt tudo-
mányokkal foglalkozó professzor nagy szeretettel foglalkozott legutolsó éveiben is
a költészettel”.BCD A Munka címû lap pedig különösen nagyra értékelte megemléke -
zésében Kosztolányi Árpád irodalmi mûködését, ami jelenkori távlatunkból elfo-
gult véleménynek hat: „meleg, drága s mindenkinek kedves írásokkal gyarapította
en nek a vérszegény vajdasági magyar kultúrának az erôforrásait, kedves és érde-
kes, értékes és magukban helytálló cikkekkel segítette ennek a sorvadó magyar-
ságnak a lankadó életenergiáját ahhoz, hogy megmaradjon. […] nevét századokra
ír ta be a magyarság kultúrtörténetébe és a generációk hosszú sora fogja emlegetni,
mint tanárát, az apja, a nagyapja legkedvesebb oktatóját”.BCE

Azonban nem pusztán pedagógusi és irodalmi tevékenysége ismert a matema-
tika- és fizikatanár apának, hanem számos felolvasóestélyen is részt vett. A887
telén például a szabadkai katolikus legényegyletben, egy zsúfolásig megtelt terem-
ben tartott elôadást A nap melege és munkája címmel.BCF A Szabadkai Nemzeti Ka -
szinó ugyanis három esztendôvel elôtte határozott arról, hogy kéthetenként felol -
va sásokkal egybekötött estéket fog rendezni. Ezen alkalmakkor olyan jeles szemé-
lyek léptek föl, mint például Káldy Gyula zeneíró. A rangosnak számító esemé-
nyek még Mikszáth Kálmán figyelmét is fölkeltették.BC7 Az egyleteken, társulatokon
kívül a fôgimnáziumban is élénk társadalmi élet folyt. Kosztolányi Dezsô édesapja
itt is tartott elôadásokat, nem egy esetben kísérletekkel demonstrálva mondandó-
ját. Ilyen volt például A gázvilágításról címû is, A890. március AF-án, mellyel a sze-
gény tanulókat segélyezô egyesületet kívánta szolgálni. A szabad lyceumban tar-
tottak közül pedig A900. március A8-iki elôadásról tudunk, melynek címe A han-
gok világából volt.BC8

A zord matematika- és fizikatanár apa és a szépirodalmi ambíciókat is tápláló,
szen vedélyesebb lelkületû bölcselô kettôssége vegyülhetett Kosztolányi Árpád
alakjában. Fiával is nehéz kapcsolata volt, aminek nyoma nem egy Kosztolányi-
mû ben tetten érhetô. Apjáról rajzolt portréjában kifejezetten szigorú emberként
tünteti föl ôt: „úgy vett körül, mint valami sötét erdô. Félelmes volt a nagysága és
ereje. Ha becsapta maga mögött az ajtót, az egész ház dörgött. Szigorának szemöl-
dökrebbenésére megszegett a lélekzetem. Szivarszagot árasztott, még a kispárnája
is. Figyeltem ôt, amint a lámpa alatt ül és a sakktáblára bámul. Próbáltam kitalálni,



hogy mit gondolhat felôlem, vagy felôlünk. Többnyire hallgatott.”BC9 Ugyanakkor a
má sik arcát is megmutatja, amikor például gyerekeinek barkácsol ajándékokat,
vagy éppen fölfedezéseit osztja meg velük. Egyik karácsonyra játékszínházat ka -
pott tôle a fia. Ahogyan Kosztolányi Dezsôné ír errôl férjérôl szóló életrajzi köny-
vében: „Dezsôke egyszer egy kis színházat kapott, amelynek minden bábját, min-
den díszletét édesapja csinálta. A bábokhoz, díszletekhez »Aranyóra« címen verses
színdarabot írt Kosztolányi Árpád.”BD0 És ahogyan Kosztolányi Dezsô visszaemléke-
zik más epizódokra: „Munkatermében pepecselt, kémcsövek és vegyszerek kö -
zött. Nálunk még hírét se hallották a telefonnak s négyéves koromban odaállított
egy fadoboz elé, fülemre kapcsolta a hallgatót, az udvar végébe sietett s pár pilla-
nat mulva a hallgató lemezén hallottam hangját. Valami zöld lámpával világította át
ke zem s kis csontjaimat pillantottam meg egy tejüvegen. Egy tölcsérbe énekeltetett
velem s a tölcsér visszaénekelt nekem. Fúrt-faragott, ezermesterkedett. Játékainkat
ma ga barkácsolta össze. Leydeni palackokat kaptunk, viaszlemezeket, rókafarkat,
táncoló bodzabélbábokkal. Szegény ember volt: a természetet tette elénk, mint
játékszert.”BDA Szintén a fiú által rajzolt portréból tudjuk meg, hogyan élte Árpád a
hétköznapjait. Hajnali ötkor kelt, s a macskáival folytatott „beszélgetéssel” indítot-
ta a reggelt. Utána zongorázott – többnyire Beethovent –, majd azt követôen indult
csak el gyerekeivel az iskolába. Énekelt is – akárcsak Ágoston, a nagyapa –, és
vezetô tagja volt a szabadkai dalárdának. „A város kulturéletének egyik jelentôs
tényezôjévé vált a dalárda, vagy hivatalos néven a Szabadkai Dalegyesület. A888-
ban Brenner József ügyvéd [KÁ sógora] lakásán összegyûjtötte néhány barátját,
azo kat, akik értettek a muzsikához és szerették a dalt s ezek eleinte csak a maguk
mulatságára énekelgettek. Brenneren kívül négy tanárból állott ez a kis társaság.
Ezek voltak: Tipka Antal, Ruprecht Alajos, Takács Ede és Kosztolányi Árpád.”BDB Az
ala pító Brenner József így emlékezik vissza ezekre az idôkre Emlékiratok – Em -
lékeim címet viselô kéziratos följegyzéseiben: „Ez a kis társaság nyilvános kaszinói
estéket is rendezett, hol is két dalt énekeltünk. Rendesen nálam énekeltünk, meg
ettünk-ittunk […] Kosztolányi apjának nem tetszett, hogy egy izben nála is vol-
tunk. Ki is léptette fiát a társaságból legott. Az öreg úr nem volt vendégszeretô. Fia
csak akkor állt be újra közénk, mikor nyilvános dalárdává lettünk.”BDC A889. október
B0-án válik hivatalossá a mûködésük, amikor a belügyminisztérium is jóváhagyja a
szervezetet. Elnöke elôször Gyelnis Gerô ügyvéd volt, vezetô karnagya pedig Gál
Fe renc zeneigazgató. Az MTA Könyvtárának Kézirattárában található egy levél,
Bertha Sándortól, A89D. augusztus BB-i, franciaországi keltezéssel.BDD A dalegyesület
által kiírt egyik pályázat elveszítésérôl árulkodnak a sorok. Mivel Kosztolányi Ár -
pád a címzett, így arra következtetünk, hogy ô is tagja volt a bíráló bizottságoknak.
Fenyves Ferenc korábban említett nekrológjából szintén fény derül arra, hogy szí-
vesen hegedült is: „Szigorú volt-e valóban? A megszépítô messzeség derûs, jólelkû
és jókedvû tanárnak mutatja. Elôttem sokáig úgy élt, ahogyan egy elkeseredett dél-
után, láttam, amikor belestem a szobájába, ahonnan talán a tanári noteszt, vagy az
írásbeli dolgozatot akartam elcsenni. Hegedült a gyerekeinek s olyan szeretet ömlött
el az egész lényén, ami még az éretlen, idegen kis diákot is meghódította.”BDE

„Egész lényével ahhoz a mûvelt középréteghez tartozott, amely oly jellemzô
mó don uralta a századvégi Szabadkát. Közülük többen is baráti köréhez tartoztak,

EC



úgymint Milkó Izidor, Brenner József, Csáth Géza apja, dr. Klein Adolf gyermek -
gyó gyász, egy ismert méhészeti szaklap szerkesztôje, dr. Bíró Károly polgármester
és még sokan mások”BDF – írja róla Kalapis Zoltán, rövid életrajzi bejegyzésében. A
korabeli társadalmi élet makulátlan polgára azonban zárkózott karakter lehetett.
„Bogaras” kísérletezgetései, reggelentei zongorázgatásai ellenére „zordnak” tûnt
gyerekei számára: „Mint gyermek meg-megkíséreltem – ügyetlenül és félszegül –,
hogy a közelébe férkôzzem. Minden alkalommal kitért elôle, elzárkózott. Nem
bírta a vallomásokat, az ellágyulásokat, az érzelmi megnyilatkozásokat. Engem kis -
sé le is nézett miattuk s afféle ripacsnak tarthatott. Érett ésszel is csak távolról sze-
rethettem, gondoskodása közegén keresztül. Boldog voltam, ha rám tekintett és
kért tôlem valamit. Gyakran elbeszélgettünk. Elôtte nem egyszer szenvedélyesen
bír álgattam az embereket. Meghallgatott. De sohase hallottam, hogy valakirôl rosz-
szat mondott volna. Az emberi gonoszság csak elszomorította.”BD7 Ám nemcsak
port réban, hanem például A szegény kisgyermek panaszai címû versciklusban is
meg jelenik az érzelmileg zárkózott apa alakja:
„Akárcsak egy kormos szénégetô,
fekete az apám és szigorú.
[…] Az udvar alján
kel az újhold – oly vézna, furcsa, halvány –
olyan, mint egy arcél. Oly hallgatag,
akár apám kemény és sárga arca
egy fekete keménykalap alatt.”BD8

Az apa szerepe különös fontossággal bír Kosztolányi egész életében. Többek
között az Aranysárkány Novák Antal nevû tanára,BD9 a Pacsirta öreg Vajkay-ja idézi
föl az alakját. „Amíg erôsnek, keménynek látta apját, félt tôle, haragudott rá, oly-
kor, be nem vallottan, gyûlölte. Gépiesnek, modorosnak érezte, tréfás, tanáros ki -
szólásai sokszor gyötörték érzékeny fülét. Ridegnek gondolta. Amikor ô fuldoklási
ro hamokkal, halálfélelmekkel küszködött, kétségbeesetten rémüldözött, apuska
kíméletlenül, többnyire csak ezt harsogta felé: »Ha meghalsz, tisztességgel elteme-
tünk«.”BE0 A rideg viselkedés nem egyszer múltbeli sérelmeket takarhat. Kosztolányi
De zsô már felnôtt fejjel fedezte föl apja esendôségét. Kényszerességei – rendre
zárt minden ajtót és folyton ellenôrizgette a kulcsokat – és ivászata – kapatosan
ment be az iskolába is tanítani – elárulták, hogy a külvilág felé mutatott páncél
mö gött félelmek is rejlenek. Árpád még Berlinben volt egyetemista – útlevelének
ügyét nem tudta önállóan elintézni –, amikor apja, Ágoston, A879. október B0-án,
e sorokat írta hozzá: „Azzal [ti. a szükséges igazolvánnyal, amit apja postázott
végül neki] sies az egyetemre hogy még jókor felvétesél a halgatok sorában, és
elejét vedd egy még nagyobb nehézségnek, melyet a te félénk egyéniséged leküz-
deni aligha tudna. […] Az álszemérmes, magában visszavonulós sohasem volt jó,
de hasznos sem. Azért édes fiam igyekezz saját magad kárán e nagy hibából ki -
gyógyítani magadat”.BEA

(folytatjuk)
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JEGYZETEK

AF8. Kosztolányi Dezsô: Édesapám, in Kosztolányi, A9CCa, i. m., AFE.
AF9. Matricula Baptisatorum, SzTL, FDEA, könyv ABD. 7/A8E9.
A vonatkozó rész szövege: Numerus Curr[ens]: 7. Annus et Dies Nativitatis: A8E9 AA Janu[arius].

Collati S[ancti] Baptismi: [A8E9] AB Janu[arius]. Baptisati nomen: Arpad Ernestus Felix. Sexus: masc[uli-
nus]. Legit[imus]/illegit[imus]: legit[imus]. Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio: Augusztinus
Kosz tolányi et Rosalia Kádár RCath[olicus]. Locus Domicilii cum Numero Domus: M[aria].[–]Ther[esiapo -
lis]. ad S[ancti] Georgii AD7. Nomen Patrinorum, eorum Conditio et Religio: Valentinus Schmirl mar[itus]
Ma riae Antalfy RCath[olicus]. Nomen Baptizantis: Adolphus Thum Cooper[ator].

Magyar fordításban: „Kereszteltek Anyakönyve. Folyószám: 7. Születés éve és napja: A8E9. Január
AA. A szent keresztség fölvételének éve és napja: [A8E9.] Január AB. A megkeresztelt neve: Arpad Ernes -
tus Felix. Neme: férfiú. Törvényes/törvénytelen: törvényes. A szülôk neve, állapotuk és vallásuk: Au -
gusz  tinus Kosztolányi et Rosalia Kádár római katolikus, civil polgár. Lakóhely házszámmal: Sza badka,
Szent György [utca?] AD7. A keresztszülôk neve, állapota és vallása: Valentinus Schmirl férje Antalfy
Máriának római katolikus, civil polgár. A keresztelôpap neve: Adolphus Thum segédlelkész.” – A latin
szöveg átírása és a fordítás Takács László munkája.

A70. Az MTA Könyvtára Kézirattárában található levelek szövegei a következôk: Ms DFB0/B0:
„Kosz  to lányi Veronika asszonyságnak tiszteletel Szabadka [olvashatatlan szó] / Kedves édes nagymama.
Köszönom hogy megemlékezet rulam és <kém> kérem, hogy megsüsék a libát de megneegyék nálam-
nékü / maradok unokája kézcsokolo Arpádja”. Ms DFB0/BA: „Kedves édes Apám, igen joérzem magam,
amával [?] fürdötem C csapos kádba, a nagymamát, és amajkát százezerszer csokolom jozsi bácsival
együt, és téged kedves Apám százezerszer csokol a tedudujkád, majdha hazamegyek, akor sokat fogok
beszélni apáterkát tisztelem”.

Ms DFB0/BB: „Édes kedves mamám,
Igen ôrûltem levelednek. Mi Istennek hála egéségesek vagyunk. És én az egzámentre készûlôk.
Agúsztús elején zongorázni tanúlok
Maradok holtig kézcsokolo fíad Árpád”.
A7A. Id. Kosztolányi Árpád gimnáziumi bizonyítványa, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/D.
A7B. A tanárokra vonatkozó adatok forrása: Hicsik Dóra: Alma mater. A szabadkai fôgimnázium

tanárai, Szabadka: Életjel, B0A0.
A7C. „Az önképzôkör az urak adományaiból, alapítványaiból 9 folyóiratot járat.” – Kiss, A98E, i. m.,

BBD. [A Szabadkai Városi Katholikus Gimnázium Értesítôje alapján.]
A7D. Hicsik, B0A0, i. m., 9.
A7E. Az adott tanévekben – A8F8/F9 és A87E/7F között – a szabadkai „alma mater”-ben tanítottak

(betûrendben): Balás Imre (bölcsészettan, történelem, földrajz), Chobot Ferenc (természettan, vegytan,
mennyiségtani földrajz, német nyelv), Farkas Antal (magyar nyelv), Ferenczi Gyula (latin–magyar–
görög nyelv), dr. Fischer Lajos (magyar–német nyelv), Frankl István (magyar nyelv, természetrajz),
Groschmid Ferenc (helyettes tanár, német nyelv), Haverda Mátyás (latin nyelv, tör ténelem), Héjja
Endre (A870/7A-ben igazgató, természettan, nézlettan), Hóman Ottó (latin–görög nyelv), Iványi István
(latin–görög nyelv), Kovács Vazul (magyar–latin nyelv), Kutna Mór (mózesvallású hit tanár), Lengyel
Géza (latin–görög nyelv, történelem, földrajz), Major Menyhért (hittan), Matkovich Ber talan (római
katolikus hittan), Merl Ferenc (helyettes tanár, természettan), Mérey Ágost (latin–magyar nyelv), Pap
István (testgyakorlat), Paulik István (latin nyelv, szépírás, földrajz), Polyákovics Alajos (helyettes tanár,
szabadkézi mértani rajz), Pottokár Endre (latin nyelv), Prokesch Ignác (helyettes tanár, ter mészettan,
vegytan, mennyiségtan), Radics György (helyettes tanár, mennyiségtan, természetrajz, tör ténelem),
Rádics János (görögkeleti hittan), Slosziarik Jámos (természetrajz, német nyelv), Szie benburger Károly
(történelem, földrajz, magyar nyelv), Tipka Antal (magyar–latin–német nyelv, természetrajz, földrajz),
Vojnics Nándor (mennyiségtan), Zambauer Ágoston (latin–görög–német nyelv). – For rás: Hicsik, B0A0,
i. m., E0–EF.

A7F. Az Egyetemes Philológiai Közlöny, mely az ókortudománynak is nagyobb teret szentelt, nem
sokkal késôbb, A877-ben indult, Ponori Thewrewk Emil és Heinrich Gusztáv szerkesztésében.

A77. A díjról az Értesítô említésén kívül külön adatokat nem találtunk. EE



A78. Az adatok forrása: a Szabadkai Városi Katholikus Gimnázium Értesítôje. Közli: Kiss, A98E, i.
m., BBD–BBE.

A79. Az érettségi bizonyítványt az MTA Könyvtárának Kézirattára ôrzi, Ms DFB0/E-ös jelzet alatt. A
do   kumentum pontos szövege: Testimonium maturitatis

Arpadus Kosztolányi in Lib[era]. Reg[ia]. Civit[ate]. Maria Theresiapoli Hungariae natus, annorum
duodeviginti, Rom[anam]. Kath[olicam] fidem professus, postquam studiorum, quae in gymnasiis trac-
tari solent, cursum peregit et quidem cl[asses/ium?]. I.–VIII. Maria–Theresiapoli tentamen, quo se matu-
rum studiis academicis probaret, publice subiit.

Legibus et institutis scholasticis exemplariter obtemperavit. In tentamine autem, cui eum legitime
subjecimus, hos in disciplinis progressus nobis probavit.

In doctrina religionis praecellentes / In lingva latina praecellentes / In lingva graeca praecellentes
/ In lingva hungarica praecellentes / In lingva germanica praecellentes / In lingva historia et geo-
graphia praecellentes / In mathematica praecellentes / In physica praecellentes / Classis V. praecel-
lentes / Classis VI. praecellentes / In elementis philosophicae institutionis praecellentes

Itaque, cum videatur eximio modo praestitisse, quae ad rite ineunda studia academica leges
requirunt, eum maturum judicavimus.

Ejus rei in fidem hancce ei tabulam sigillo gymnasii Maria–Theresiapolitani munitam dedimus, et
nomina nostra ipsi subscripsimus.

Datum Maria–Theresiapoli, die B8-a junii, anni millesimi octingentesimi septuagesimi sexti /:A87F:/.
Magyar fordításban: „Érettségi bizonyítvány
Kosztolányi Árpád, született Magyarország szabad királyi városában, Szabadkán, tizennyolc éves,

ró mai katolikus vallású, miután azoknak a tantárgyaknak, amelyeket a gimnáziumokban szokásos ta -
nulmányokat végigjárta, és ráadásul az I–VIII. osztályok szabadkai vizsgáját, hogy bizonyítsa az aka -
démiai tanulmányokban való érettségét, nyilvánosan letette. A törvényeknek és az iskolai szabályoknak
pél damutatóan engedelmeskedett. A vizsgán pedig, amelynek ôt a törvény elôírása szerint alávetettük,
a tantárgyakban a következô elômenetelekrôl tett tanúbizonyságot számunkra.

Hittanban kitûnô / Latin nyelvben kitûnô / Görög nyelvben kitûnô / Magyar nyelvben kitûnô /
Német nyelvben kitûnô / Történelemben és földrajzban kitûnô / Matematikában kitûnô / Fizikában ki -
tûnô / E. osztály kitûnô / F. osztály kitûnô / A filozófia elemi ismereteiben kitûnô

Így, miután látszik, hogy kiváló módon helyt állt (azokban a dolgokban), amelyeket a törvények az
aka démiai tanulmányok megkezdéséhez szabály szerint elôírnak, ôt érettnek nyilvánítjuk.

E dolog hiteléül ezt, a szabadkai gimnázium pecsétjével megerôsített érettségi bizonyítványt (tabu-
la) adjuk neki, s neveinket magunk aláírjuk.

Kelt Szabadkán, június B8-án, A87F-ban.” – A latin szöveg átiratának lektorálása és a fordítás Takács
László munkája.

A80. A tanárok névsora az index alapján (betûrendben): dr. báró Eötvös Loránd, Greguss Ágost, dr.
Jed lik Ányos, dr. Kármán Mór, dr. Lengyel Béla, dr. Lubrich Ágost, dr. Petzval Ottó, Rákosy Károly, dr.
Than Károly. Forrás: Id. Kosztolányi Árpád indexe a budapesti egyetemrôl, MTA Könyvtár Kézirattára,
Ms DFB0/F–7.

A8A. „Báró Eötvös Loránd levele és bizonyítványa édesapámhoz”, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms
DFB0/BE–B7. A Kosztolányi Dezsô kézírásával ellátott borítékban Eötvös levele és az idézett bizo -
nyítvány található. A kísérôlevél szövege (Ms DFB0/BF.): „Budapest A88A Jul. AB

Tisztelt Kosztolányi úr!
Kívánatára itt küldöm a bizonyítványt. Örvendenék, ha jó sikere lenne. Tisztelettel igaz híve
b Eötvös Loránd”.
A8B. Kosztolányi Dezsô: Édesapám, in Kosztolányi, A9CCa, i. m., AFF.
A8C. Kosztolányi Dezsô: Édesapám, in Kosztolányi, A9CCa, i. m., AFC–AFD.
A8D. Forrás: Id. Kosztolányi Árpád indexe a berlini egyetemrôl, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms

DFB0/8. Tantárgyak és tanárok: „Erster Theil der Experimentalphysik (Prof. Helmholtz) / Die Elemente
der theoretischen Physik (Prof. Helmholtz) / Einleitung in die theoretische Physik (Dr. Glan) /
Qualitative chemische Analise (Dr. Tiemann) / Quantitative chemische Analise (Dr. Tiemann)”.

Magyar fordításban: „Kísérleti fizika elsô része (Prof. Helmholtz) / Az elméleti fizika alapjai (Prof.
Helm holtz) / Bevezetés az elméleti fizikába (Dr. Glan) / Minôségi kémiai analízis (Dr. Tiemann) /
Mennyi ségi kémiai analízis (Dr. Tiemann)”. – A fordítás Takács László munkája.
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A8E. Ld. Kosztolányi Árpád bizonyítványa a berlini egyetemrôl, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms
DFB0/9.

A8F. Egy fönnmaradt, id. Kosztolányi Árpádhoz címzett levelezôlap alapján „Berlin, Dorotheen–
Stra sse [=utca] BE. I. Treppe. [=lépcsôház] III. Etage. [=emelet]” lehetett a címe. Vö. Farkas Géza leve -
lezôlapja Kosztolányi Árpádnak, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/B8. Egy A87E-ös térkép szerint
ebben, a Berlin belvárosában lévô utcában volt a kémiai labor, valamint az egyetem könyvtára is.
(Lásd: Ber liner Stadtplanarchiv, http://www.alt-berlin.info/cgi/stp/lana.pl?nr=8&gr=E) A lakcím azo no -
sításában Ta  kács László segített.

A87. Kosztolányi Ágoston levele fiához, id. Kosztolányi Árpádhoz, Szabadka, A879. okt. A9., MTA
Köny vtár Kézirattára, Ms DFB0/C0. A nagyszülôk által írt levelek szövegébôl saját, betûhû átiratomban
idé zek. Teljes terjedelemben közli: Kiss, A98E, i. m., BBB–BBC.

A88. Kosztolányi Ágoston levele fiához, id. Kosztolányi Árpádhoz, Szabadka, A879. nov. AF., MTA
Könyv tár Kézirattára, Ms DFB0/CD.

A89. Lásd a A87-es jegyzetet.
A90. „Továbba hanem is gyakran, de elvétve látogasd meg a szinházakat is […] A fürdôt átaljában,

de fôleg a gôzfürdôt figyelmedbe ajánlom. Én is mióta pompás gôzfürdônk megnyílt már kétszer
voltam benne. A mama is készül megpróbálkozni a gôzerôvel.” – Kosztolányi Ágoston levele id. Kosz -
tolányi Árpádhoz, Szabadka, A879. nov. B., MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/CC.

A9A. Kosztolányi Ágostonné fiához, id. Kosztolányi Árpádhoz Berlinbe, Szabadka, A880. jan. BE.,
MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/C9.

A9B. Kosztolányi Ágoston levele fiához, id. Kosztolányi Árpádhoz, Szabadka, A879. nov. AF., MTA
Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/CD.

A9C. [Szerzô nélkül]: Berlini tárcalevél. Apróságok egy nagy városból I., Szabadkai Közlöny, IV. évf.
D9. sz., A879. nov. 9., B.; Kosztolányi Árpád: Berlini tárcalevél. Apróságok egy nagy városból I.,
Szabadkai Közlöny, IV. évf. E0. sz., A879. nov. AF., B.; [Szerzô nélkül]: Berlini tárcalevél. Apróságok egy
nagy városból II., Szabadkai Közlöny, IV. évf. EB. sz., A879. nov. C0., B–C.

A cikkek földerítésében Hicsik Dóra volt segítségemre, aki a Szabadkai Városi Könyvtár gyûj te -
ményében találta meg az adott lapszámokat, mivel a budapesti közgyûjteményekben hiányosan volt
meg a Szabadkai Közlöny. A tárcák szövegét hamarosan folyóiratban közölni is fogja. Fejezetem írá -
sakor még nem tudtunk bôvebb információt a megjelenési adatokról.

A9D. Kosztolányi Ágostonné fiához, id. Kosztolányi Árpádhoz Berlinbe, Szabadka, A879. okt. A9.,
MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/DF. Teljes terjedelemben közli: Kiss, A98E, i. m., BBD.

A9E. Ld. Kosztolányi Árpád tanképesítô oklevele, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/A0.
A9F. Tanári minôsítvényi táblázat Kosztolányi Árpád adataival, Haverda Mátyás aláírásával, Sza -

badka, A900. júl. BE., SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.] A dokumentumból közöl szemelvényeket
Kiss Ferenc is. Lásd: Kiss Ferenc: Kosztolányi-tanulmányok, Miskolc: Felsômagyarország Kiadó, A998,
BAB–BAE.

A97. Lipa Tímea: A kéziratban szereplô gyorsírásos sorokról, in Arany Zsuzsanna (szerk.): „most el -
mondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezsô betegségének és halálának dokumentumai, Pozsony: Kal -
li gram, B0A0, FE–FF.

A98. Lipa, B0A0, i. m., FF–F7.
A99. Tanári minôsítvényi táblázat Kosztolányi Árpád adataival, Haverda Mátyás aláírásával, Sza -

badka, A900. júl. BE., SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]
B00. „Ágoston napjára, boldogult nagyapád névnapjára, mely B9 év elôtt még családi ünnep volt

nálunk; e napon lettem én is igazgató BD év elôtt.” – Id. Kosztolányi Árpád levele Kosztolányi De -
zsônek, Szabadka, A9BD. augusztus B8., in Dér Zoltán (szerk.): A Kosztolányi család levelezésébôl, Sza -
badka: Életjel, A988, ADA.

B0A. Kosztolányi Árpád kérelme a Fôispánhoz és a Közgyûléshez, a fôigazgatói állás ügyében, Sza -
badka, A900. júl. BB. A levél szövege a következô: „Hivatkozással a f[olyó]. é[v]. július A0-én A0,8E7 tan.
sz[ám]. a[latt]. kelt pályázati hirdetményre, tisztelettel alulirott, azon alázatos kérelemmel járulok a te -
kintetes közgyûlés elé, hogy engem a Szabadka szab[ad]. kir[ályi]. város által fentartott fôgymnasiumnál
üresedésben lévô igazgatói állásra megválasztani kegyeskedjék.” – SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB.
B98C.] E7



B0B. Haverda Mátyás levele Schmausz Endrének, Szabadka, A900. júl. BE., SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900.
[FB. B98C.]

B0C. Szabadka sz[abad]. kir[ályi]. város törvényhatósági bizottsága A900 évi augusztus hó B8-án tar-
tott közgyûlésének jegyzôkönyvi kivonata, SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]

B0D. „A törvényhatósági bizottság ezen kijelölés után Toncs Gusztáv jelöltre adott B8 szavazat el -
lenében Kosztolányi Árpád fôgymnáziumi tanárt AEA szavazattal fôgymnáziumi igazgatóvá megválasz-
totta. Mirôl a megválasztott és a Tanács a további intézkedések megtétele végett értesíttetnek.” – Sza -
badka sz[abad]. kir[ályi]. város Tanácsának Határozata, Szabadka, A900. aug. B8., SzTL, FB. Kut.
I–DAD/A900. [FB. B98C.]

B0E. Szabadka sz[abad]. kir[ályi]. város Tanács levele dr. Platz Bonifácnak, Szabadka, A900. aug. B8.,
SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]

B0F. Tankerületi királyi fôigazgató levele Szabadka sz[abad]. kir[ályi]. város tekintetes Tanácsának,
Sze ged, A900. aug. C0., SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]

B07. Dr. Platz Bonifác levele Szabadka sz[abad]. kir[ályi]. város tekintetes Tanácsának, A900. szept.
A8., SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]

B08. Ezzel kapcsolatban az alábbi dokumentumok találhatók meg az SzTL-ben: Kosztolányi Árpád
le vele a Tekintetes Tanácshoz, Szabadka, A90E. júl. CA.; Rendelkezés fizetésemelésrôl, Szabadka, A90E.
aug. A9.; Határozat a fizetés megszüntetésérôl, Szabadka, A90E. aug. CA. – SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900.
[FB. B98C.]

B09. Kalapis, B00B, i. m., EDF.
BA0. Tápay-Szabó László: Szegény ember gazdag élete. Szabó László emlékezései, I. köt., Budapest:

Athenaeum, A9B8, A79.
BAA. Kosztolányi Árpád adatai a Szinnyei-féle munkában: „(nemes-kosztolányi), fôgymnasiumi ta -

nár, K[osztolányi]. Ágoston A8D8–D9. honvéd-százados, utóbb bankhivatalnok, és Kádár Róza fia, szül.
A8E9. jan. AA. Szabadkán (Bácsm[egye].); középiskolai tanulmányait szülôvárosában, a bölcseleti tanfo -
lyamot pedig a budapesti s berlini egyetemen végezte. A88A-ben középiskolai tanári oklevelet nyert és
A88C óta a szabadkai fôgymnasiumban a mathematika és physika rendes tanára. – Ifjú korában szépiro-
dalommal foglalkozott és több tárczaczikket, elbeszélést, epigrammát írt, melyek a szabadkai lapokban,
az Üstökösben (Censor álnév alatt) és a Képes Családi Lapokban (A88A. elb.) jelentek meg. Czikkei a
Természettudományi Közlönyben (A880. Szappanléhártyák, A88A. Folyadékhártyák, mint mechanikai
tételek bizonyítékai); a Mathem[atikai]. és Physikai Lapokban (Az elektromosság elhelyezkedése); a
szabadkai fôgymnasium Értesítôjében (A88F. A szülôi ház közremûködése a természettudományok
oktatásában, A889. A perczentszámolás tanításának módszere, A897. A kamatszámolás reformterve); a
Szabadkai Hírlapban (A898. AF. sz. Kókainé. Paródia Gyulai Pál Pókainé cz[ímû]. költeményére.) –
Munkája: Az ingamozgás elmélete. Dissertatio inauguralis. Eszék, A88C.” – Szinnyei József: Magyar írók
éle te és munkái, VI. köt., Budapest: Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, A899, AAEE.

BAB. A történetet részletesen is elmeséli Kosztolányi gyermekkori naplójában: „Édesanyám hozzám
jô – ô szeret velem beszélgetni. Egy couvertbôl kivesz egy sárga, színehagyott arcképet. Fiatal, szôke
nôt ábrázol ez, finom metszésû kellemes arccal, szôke hajjal, égô fekete szemekkel, ezekben oly nyá-
jassággal vegyes lángoló tûz ég, melyet csak addig értünk meg, míg ránézünk, tüstént elfelejtjük azt,
mi re levettük róla tekintetünket. Ez édesatyám elsô szerelmének tárgya: Dietrich Mariska. Szegény
szülôk gyermeke volt,– s ôk szerették egymást véghetetlenül. Oly idôs volt atyám, mint én most, midôn
megismerte. S viszonyuk folyton fennállt, a szerelem kapcsolta össze szíveiket; de édesatyám, ki fiatal
korában beteges ifjú volt, Reichenhallba ment üdülni! Ezalatt szétválasztotta a két szívet a halál.
Rettenetes zsarnok ez, mely kímélet nélkül letöri a legszebb rózsaszálat is. A tüdôvész ölte meg
szegényt. […] S midôn hazajött atyám Reichenhallból és megtudta a leány esetét, az öngyilkosságra
gondolt. Késôbb búskomor lett, nagyon sokáig került minden társaságot, míg végre édes jó anyámmal
is merkedett meg.” – Kosztolányi Dezsô naplója, A90A. jan. A9., in Kosztolányi, A998, i. m., 79E.

BAC. Kalapis, B00B, i. m., EDF.
BAD. A vers szövege: 

„Láthatatlan elem,
Mely táj szülötte vagy?
Honnan keletkezel
S merre terjed utad?
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Ott vagy a rónákon
S a magas bérczeken;
Csendes csermely partján
S a zúgó tengeren.



E9

Kényed völgyet váj ki,
Ismét hegyet állit,
Amott szétrombolja,
És újat épít itt.

Közli: Kiss, A98E, i. m., BBF.
BAE. Ld. Kosztolányi Árpád: Értekezés Széchenyi István gróf e mondata felett: „Sok ember oly jám-

bor…”, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/AB.
BAF. Ld. Kosztolányi Árpád: Szónoki kifejtése Horác ezen szavainak: „Iustum et tenacem propositi

vi rum… [Igaz s kitartó, hûszivû férfiút – Bede Anna fordítása]”, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/AC.
– Horatius: Carmina, C, C, A–8. A Pallas nagy lexikona jegyzete ezzel kapcsolatban: „(lat.) a. m. igaz és
szándékában állhatatos férfiut (kiegészítve: sem a hatalmasok komor tekintete, sem polgártársainak
heve soha el nem tántorít). Horatius ez odáját (C, C, A–D) szavalva, lépett vérpadra A79E. máj. B0[-án].
Laczkovics János, a Martinovics-összeesküvés részese. Ez volt továbbá Kossuth Lajos beköszöntôje a
Pes ti Hírlap elsô számában A8DA[-ben].” – A Pallas nagy lexikona, IX. köt., Budapest: Pallas Rt., A89E,
A0AC. A jegyzet elkészítésében Takács László volt segítségemre.

BA7. Chria verbalis: A korban népszerû tankönyv az alábbi meghatározást adja: „Mondattárgyalás
(chria verbalis), melynek valamely jeles, és tanulságos mondat szolgál alapjáúl, milyen lenne pl. A’ de -
rék egyedûli célja jeles tett! Köl.” – Szvorényi József: Ékesszólástan vezérletül a’ remekirók’ fejtegetése-
szép-irásmûvek’ kidolgozásában, Eger, A8EC, ADD. A jegyzet elkészítésében Takács László volt segítsé -
gemre.

BA8. Ld. Kosztolányi Árpád: Chria verbalis e költeményszak felett: „Jó az ember, mig nem volt te -
remtve…”, MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/AD.

BA9. Ld. Kosztolányi Árpád költeménye az Aranyról [Kosztolányi Dezsô írásával címzett kézirat:
„Apám ifjúkori költeménye az Arany-ról”], MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/AE.

BB0. Kosztolányi Dezsô levele id. Kosztolányi Árpádnak, Budapest, A9BD. aug. C0., in Kosztolányi,
A998, i. m., E00.

BBA. Az Érdekes Újságban az alábbi Filáczy-versek jelentek meg: A) Filáczy Árpád [=id. Koszto lá nyi
Árpád]: Végtelenség, Érdekes Újság, XII. évf. C7. sz., A9BD. szept. A8., AD.; B) Filáczy Árpád [=id. Kosz -
tolányi Árpád]: Ifjukori arcképemre, Érdekes Újság, XII. évf. D9. sz., A9BD. dec. AA., AE.

A versek szövegei a következôk: 
A) Végtelenség

„Bölcsônkben együtt szendereg velünk
Egy titkos, édes és bus sejtelem:
A végtelenségnek fogalma, mely
Versenyt velünk nô együtt, szüntelen.

De nem halad velünk karöltve, fut,
Rohan tôlünk egész éltünkön át,
Utól nem érjük ôt, csak itt meg ott
Láthatni fürge lábai nyomát.

S addig futunk ez álomkép után
Feszült inakkal, vágyva szüntelen,
Mig megbotolnak egyszer lábaink,
S alattunk megnyilik a – sírverem.”

Most rengetegnek vágsz
Bôszült tigris gyanánt,
S rontsz, törsz minden tárgyat,
Mi csak utadba állt.

Majd mind szelíd zaphir
nyíló rózsák között
Lágy suttogással jársz
Ábrándozók fölött.”

Gyarló eszünk nem tud felszállani,
De kuszni sem a végtelen nagyig
És szédülünk, hajolni nem tudunk
A végtelen kicsiny parányiig.

Hiába üzzük igy a végtelent:
Mi vergôdünk s ô szüntelen gyötör,
Nevet reánk, s e meddô küzködés
Ugy fáj nekünk, neki pedig gyönyör.



B) Ifjukori arcképemre [szerkesztôi jegyzetben: „Ennek a szép és finom versnek az ad külön ér -
dekességet, hogy irója, Filáczy Árpád, nem más, mint Kosztolányi Árpád igazgatótanár, Kosztolányi
De  zsô édesapja.”]

„Elnézdelem ifjukoromból
Egy ittmaradt arcképemet.
S elgondolom, mi furcsa benne,
Életre kelni látni ezt.

Ha ebbôl a kicsiny keretbôl
Kilépne ez az arc, alak,
S életnagyságba jönne hozzám:
Megdöbbenés ez volna csak.

Idegenül néznôk mi egymást,
Bemutatkozni kellene,
S bámulva hallanók, hogy ime
Megegyezik kettônk neve.

Az idô címû vers az Új Idôk A9BD. szeptember B8-i számában látott napvilágot, a következô jegy zet -
tel: „Ennek a szép és mély versnek különös érdekessége az, hogy a szerzôje egy hatvanötesztendôs
öreg úr kiváló paedagógus, egy nagy magyar költô édesapja: Kosztolányi Dezsôé, akinek írásait e ha -
sábokról is jól ismeri az olvasó.” A költemény szintén Filáczy Árpád név alatt jelent meg, szövege a kö -
vetkezô:

„Mi vagy te nagy talány: idô?
Egy óriás, mi egyre nô,
De szüntelen fogy is s rohan
A végtelenbe úntalan.
Nem létezel, – hisz’ semmi vagy,
S mégis lakásod: ember-agy.
Mérünk, föl is darabolunk;
Érzünk, de föl nem foghatunk.
Te nélküled nincs gondolat
Fejünkben itt az ég alatt.
Bölcsôd: az ôs Ádám feje;
Sírod is ember-fej leszen:
Azé, ki végsônek marad
Meghalni itt a földszínen.
A mult, jelen, s jövô veled
Együtt hal el és nem marad,
Ki megsiratna tégedet,
Hiszen nem lesz több gondolat.”

Filáczy Árpád [=id. Kosztolányi Árpád]: Az idô, Új Idôk, XXX. évf. D0. sz., A9BD. szept. B8., B80.
BBB. Kosztolányi Dezsô levele id. Kosztolányi Árpádnak, Budapest, A9BD. okt. A8., in Kosztolányi,

A998, i. m., E0C.
BBC. Kosztolányi Dezsô levele id. Kosztolányi Árpádnak, [Budapest], A9BE. okt. AB., in Kosztolányi,

A998, i. m., EA9.
BBD. „Bizony mindenki termel gyöngébb verseket […] Nincs igaza azonban abban, hogy a szer -

kesztôség részérôl, mely elragadtatással fogadta, s tényleg azonnal kifizette versét, valami szándékos
rosszindulatot tételez föl. Ismernie kellene egy ilyen nagy lap rengeteg anyagát, melyet gépiesen, lélek
nél kül kezelnek, s akkor elhinné nekem, amit már sokszor említettem, hogy mindig szívesen látják.” – Kosz -
tolányi Dezsô levele id. Kosztolányi Árpádnénak, Budapest, A9BF. febr. 8., in Kosztolányi, A998, i. m., ECD.

BBE. Id. Kosztolányi Árpád levele Kosztolányi Dezsônek, A9BF. febr. A8., in Dér (szerk.), A988, i. m., BED.F0

S én kérdeném: »Ifju barátom,
Miért visel ily csuf szakállt?«
S ô mondaná: »Jó bácsikám! Kár
Borotváltatnia magát!«

Én megdicsérném a haját, mely
Dus és sötét, mint a korom,
S ô kérdené, hogy én enyémet
Mióta s mért puderozom?

S ez ifju ember szólna igy is:
»Jó volna egy kis dáridó!«
S én azt felelném néki erre:
»Békén aludni, ágyba jó!«”



BBF. Filáczy Árpád [=id. Kosztolányi Árpád]: Téli alkony, Új Idôk, XXXII. évf. A0. sz., A9BF. márc. 7.,
BE7. Az Országos Széchenyi Könyvtár szabadpolcos állományában található példányban ugyanezen a
la pon Somlyó Zoltán Drávapart… címû verse szerepel; a mikrofilmes állományban, illetve a Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár gyûjteményében pedig a Filáczy-költemény. A példányok eltéréseinek okát
egyelôre nem tudtuk megfejteni. A vers megtalálásában Varga Kinga volt segítségemre.

A Filáczy-költemény szövege:

„Szerény, havas kis háztetô fölött
Az ég bíborruhába öltözött.

Leáldozó nap szór reája fényt
A fellegek közül dobálva szét.

Tündéri laknak látszik ez a ház,
Ahol csak gondtalan öröm tanyáz.

Igy oszlik el minden illuzió,
Költészet itt csak egy-két percre jó.”

BB7. A leveleket összegyûjtô és sajtó alá rendezô Réz Pál jegyzete: „A szerkesztôség vélhetôen nem
fi zetett tiszteletdíjat, azt Kosztolányi »megelôlegezte« apjának.” – Réz Pál: [Jegyzetek], in Kosztolányi,
A998, i. m., 977.

BB8. Ld. Kosztolányi Árpád levele Kosztolányi Dezsônek, Szabadka, A9BE. febr. A7., in Dér (szerk.),
A988, i. m., A87.

BB9. Ld. Kosztolányi Árpád levele Kosztolányi Dezsônek, Szabadka, A9BF. máj. AB., in Dér (szerk.),
A988, i. m., BF8.

BC0. Kosztolányi Árpád: Zarándok-ut. Naplójegyzet, Bácsmegyei Napló, XXVII. évf. CCC. sz., A9BF.
dec. E., D.

BCA. Kosztolányi Dezsô: Zarándok-út. Naplójegyzet, Pesti Hírlap, XLVIII. évf. B7B. sz., A9BF. nov. B8., C.
BCB. Ld. Kosztolányi Árpád többi írásával egy borítékban található az újságkivágat, az MTA Könyv -

tárának Kézirattárában, Ms DFB0/A9-es jelzet alatt.
BCC. F[enyves]. F[erenc].: Kosztolányi Árpád, Bácsmegyei Napló, XXVII. évf. CCC. sz., A9BF. dec. E., D.
BCD. [Szerzô nélkül]: Kosztolányi Árpád meghalt. Vasárnap délután temetik a szuboticai gimnázium

volt igazgatóját, Bácsmegyei Napló, XXVII. évf. CCC. sz., A9BF. dec. E., E.
BCE. [Szerzô nélkül]: Kosztolányi Árpád, A Munka, II. évf. E0. sz., A9BF. dec. AB., AA.
BCF. Szintén a legényegyletben tartott elôadása: A hangokról, A888. dec. 8. Forrás: Tanári minô sít -

vényi táblázat Kosztolányi Árpád adataival, Haverda Mátyás aláírásával, Szabadka, A900. júl. BE., SzTL,
FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]

BC7. Az adatok forrása: Magyar, B00D, i. m., A70.
BC8. Az adatok forrása: Tanári minôsítvényi táblázat Kosztolányi Árpád adataival, Haverda Mátyás

alá írásával, Szabadka, A900. júl. BE., SzTL, FB. Kut. I–DAD/A900. [FB. B98C.]
BC9. Kosztolányi Dezsô: Édesapám, in Kosztolányi, A9CCa, i. m., AFD.
BD0. Kosztolányiné, A9C8, i. m., B7.
BDA. Kosztolányi Dezsô: Édesapám, in Kosztolányi, A9CCa, i. m., AFD–AFE.
BDB. [Szerzô nélkül]: Szabadkától – Szuboticáig. VII. A dalárda, Napló, XXXIII. évf. CCE. sz., A9CB.

dec. D., BC.
BDC. Ld. dr. Brenner József: Emlékiratok. Emlékeim, A9DC. márc. C. [?], kézirat. A szöveg gépelt –

online – változatát Szegedy-Maszák Mihály bocsátotta rendelkezésemre, akinek Dévavári Beszédes Va -
lé ria küldte el, hogy a Kosztolányi kritikai kiadáson dolgozó kutatócsoport tanulmányozhassa. Se -
gítségüket ezúton is köszönöm.

BDD. MTA Könyvtár Kézirattára, Ms DFB0/BD.
BDE. Fenyves, A9BF, i. m.
BDF. Kalapis, B00B, i. m., EDF.
BD7. Kosztolányi Dezsô: Édesapám, in Kosztolányi, A9CCa, i. m., AFF–AF7.

FA

De ime már a nap leáldozott
S a szép biborfény véle ment legott.

A ház, amely tündértanyát mimelt,
Megint csak kis, szerény kunyhócska lett.

Vén néni jön az ajtaján elô,
Havat söpör nagy-görnyedezve ô.



BD8. Kosztolányi Dezsô: [Akárcsak egy kormos szénégetô…], in A szegény kisgyermek panaszai.
Versek, Budapest: Sziklai, A9A0, AF.

BD9. Kosztolányi egyik levelében ugyan megjegyzi, hogy ne keressen az olvasó valós személyeket
az alakokban, mégsem tudunk teljes mértékben elvonatkoztatni az apa alakjától. Ahogyan édesanyjá-
nak írja: „Az alakokban ne keressetek élô személyeket. Öt-hat emberbôl formáltam egyet, mint az
álomban. De amit írtam, azt hiszem, igaz.” – Kosztolányi Dezsô levele id. Kosztolányi Árpádnénak, Bu -
dapest, A9BE. márc. C0., in Kosztolányi, A998, i. m., E07.

BE0. Kosztolányiné, A9C8, i. m., D0.
BEA. Idézi: Kosztolányiné, A9C8, i. m., DA. A levél eredetije megtalálható az MTA Könyvtárának Kéz -

i rattárában, Ms DFB0/CA-es számon. A szövegbôl a kézirat alapján, betûhû átiratban idéztem. A levél fe -
kete tintás kézírásának azon sorai vannak piros ceruzával aláhúzva, amelyeket Kosztolányi Dezsôné is
idéz. Föl tevésem szerint Kosztolányi kiemeléseirôl lehet szó, tekintettel arra, hogy szépirodalmi
mûveinek au tográfjain ugyanilyen jelölések találhatók. Bizonyítékul hozom továbbá, hogy az a boríték,
melyben a levelek találhatók, Kosztolányi zöld tintás kézírásával van címezve. Szövege: „Öregapám,
Kosztolányi Ágos ton levelei édesapámhoz Berlinbe (A878)”. A boríték külön jelzet alatt szerepel: Ms
DFB0/B9.

FB


