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� Németh Ferenc

Ismeretlen Kosztolányi- 
közlések nyomában
Egykori bácskai és bánsági lapokban, folyóiratokban

Egy írói életmű módszeres áttekintéséhez, értékeléséhez és teljes fel-
térképezéséhez mindenképpen nélkülözhetetlen a közlések maradék-
talan számbavétele, miközben nemcsak az első-, hanem a másod- vagy 
harmadközlések is fontos, jelzésértékű információkat szolgáltatnak az írói 
opus gazdagságáról, publikációs kiterjedtségéről . Végső soron az írónak a 
lapokkal és lapszerkesztőkkel való – az első közlések esetében rendszerint 
személyes ismeretségen alapuló – kapcsolatairól . Ez a helyzet Kosztolányi 
Dezső publikációival is, amelynek módszeres feltárása már folyamatban 
van, s amelyhez ez az írás csak apró adalék, eligazítás kíván lenni . 

Az alábbiakban egykori bácskai és bánsági lapok meg folyóiratok ez 
idáig ismeretlen Kosztolányi-közléseiről lesz szó, melyeket időrendi sor-
rendben mutatunk be . Ezek a Kosztolányi-írások ismertek ugyan, de az 
itt felfedett megjelenéseikről az eddigi Kosztolányi-bibliográfiák nem 
tudnak . Közöttük van néhány első közlésű írás is, amely mindenképpen 
nagyobb jelentőséget biztosít e földrajzilag félreeső, vidéki publikálások-
nak, de egyben figyelemfelkeltő és további kutatásokra ösztönző, mert a 
kutatók figyelmét Kosztolányi kiterjedt vidéki baráti és lapszerkesztői kap-
csolataira irányítja . 

A bánsági lapoknál nem volt széleskörűen elterjedt gyakorlat, hogy el-
sőkötetes fővárosi szerző könyvéből közöljenek ízelítőt, ezért mindenkép-
pen meglepő és feltétlenül személyes ismeretségre, baráti kapcsolatra utal 
az a körülmény, hogy mindössze egy hónappal Kosztolányi Négy fal között 
című kötetének1 megjelenése után a Délvidéki Ujság már közölt belőle ver-
set . 1907 júniusának végén adta hírül a Vasárnapi Ujság, hogy „Kosztolányi 

1  Kosztolányi Dezső: Négy fal között. Költemények . Kürthy György rajzaival . Pallas 
r .-t ., Budapest, 1907
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Dezső most kiadta verseit egy kötetben”, dicsérve szerzőjének „nem kö-
zönséges irodalmi műveltségét” .2 Egy hónappal később a Délvidéki Ujság 
már e kötetből hozta Kosztolányi Cigányok című versét .3 Ez semmiképpen 
sem lehetett véletlenszerű gesztus, feltételezésünk szerint Borsodi Lajos 
vagy Todor Manojlović közvetítésével kerülhetett Schröder Béla felelős 
szerkesztőhöz a kötet . Ugyancsak lehetséges, hogy a Budapesten gyakran 
megforduló dr . Várady Imre, a lap főszerkesztője révén került közlésre e 
Kosztolányi-vers . Sőt, nem ez volt az egyetlen Kosztolányi-vers, amelyet a 
Délvidéki Ujság közölt . Igazi irodalomtörténeti csemege Kosztolányi egyik 
Baudelaire-fordításának, A kísértetnek a megjelentetése4, amely két oknál 
fogva is fontos . Egyrészt azért, mert két héttel korábban jelent meg a Dél-
vidéki Ujságban mint a Pesti Naplóban5 – tehát első közlésnek számít –, 
másrészt szövegvariáns volt, amely módosított változatban került később 
Kosztolányi több kiadást is megért, Idegen költők című kötetébe .6 Hadd 
szemléltessük az alábbiakban e két változatot .

A kísértet
Fülkédbe surranok sötétlőn,
Mint lángszemű angyal, ha éj jön
S feléd kuszom majd zajtalan
A hosszú árnyon egymagam.

Csókot lopok rád, büszke barna,
Miként a hold a hűs avarra
S ölellek is, te bódító,
Mint sírt a reszkető kígyó.

S ha jő az ólomszínű regg,
Hideg lesz a bús ágy-üreg
S estélig elhagyatva látod.

2  Anonim: Négy fal között = Vasárnapi Ujság, 1907 . jún . 23 .
3  Kosztolányi Dezső: Cigányok = Délvidéki Ujság, 1907 . júl . 28 .
4  Kosztolányi Dezső: A kísértet . (Baudelaire) = Délvidéki Ujság, 1907 . júl . 17 .
5  Kosztolányi Dezső: A kísértet. Baudelaire = Pesti Napló, 1907 . aug . 2 . Lásd a PIM 

honlapján található Magyar írók bibliográfiája című adatbázisban található Kosz-
tolányi-tételeket, kiegészítve az Erdélyi Helikon, a Kalangya és a Pásztortűz anya-
gával . Összegyűjtötte Arany Zsuzsanna (Erdélyi Helikon internetes repertóriuma), 
Hermann Veronika (Kalangya), Szabó Laura (PIM-adatbázis), Vincze Ferenc 
(Pásztortűz) . Forrás: www .kosztolanyioldal .hu – műhely/segédletek)

6  Charles Baudelaire: A kísértet. Fordította Kosztolányi Dezső = Kosztolányi Dezső: 
Idegen költők . Révai Kiadás, Budapest, 1947, 512 .
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Míg más szelíd, szivet ural:
Én meghódítom bosszuval
Az életed, az ifjúságod!7

A kísértet
Ágyadhoz surranok sötétlőn,
mint lángszemű angyal, ha éj jön,
s feléd kúszom majd zajtalan
a hosszú árnyon, egymagam.

Csókot lopok rád, büszke barna,
miként a hold a hűs avarra,
s ölellek is, te bóditó,
mint sírt a reszkető kigyó.

Ha jő az ólomszinű regg,
hideg lesz a bús ágyüreg,
s estélig elhagyatva látod.

Más lágy, szelíd szivet ural:
én rémülettel, bosszuval
tiprom le majd az ifjúságod!8

Kosztolányi műveinek idegen nyelvű kiadásáról értekezve, s a legko-
rábbi német nyelvű fordításokra utalva Szegedy-Maszák Mihály megál-
lapítja, hogy „Lámpafény című szonettjét Horvát Henrik átköltetésében 
Hans Bethge fölvette Die Lyrik des Auslandes is neuerer Zeit című 1907-ben 
kiadott gyűjteményébe .9 Nos, e korai német nyelvű Kosztolányi-fordítá-
sok sorába szükséges felvenni az Augusztusi reggel című verset is, amely 
1909 áprilisában jelent meg a Temesvárer Zeitungban Todor Manojlović 
fordításában .10 Az Augusztusi reggel című költemény Kosztolányi 1907-ben 
megjelent első verseskötetéből származik .11

7  Kosztolányi Dezső: A kísértet . (Baudelaire) = Délvidéki Ujság, 1907 . júl . 17 .
8  Charles Baudelaire: A kísértet. Fordította Kosztolányi Dezső = Kosztolányi Dezső: 

Idegen költők . Révai Kiadás, Budapest, 1947, 512 .
9  Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi művei idegen nyelven . Prae, 2010 . április, 

5–12 .
10  Desider Kosztolányi: Augustmorgen . Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlović = 

Temesvárer Zeitung, 1909 . ápr . 11 .
11  Kosztolányi Dezső: Négy fal között. Költemények . Kürthy György rajzaival . Pallas 

r .-t ., Budapest, 1907
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Augusztusi reggel 
Kékül az ég, az éjjel haldokol,
pihennek a házak még csendben alva,
de már lángtól vörös az égnek alja,
és égni kezd az óriás pokol. 
Az ember ébred – a láng sustorog –
fájdalmasan liheg, kikél az ágyból,
beteg a fénytől, nincs nyugalma, lángol,
fejét paskolják a lángostorok. 

És nő a fényár, zúg a virradat,
a tűzpokol harsog, dübörg, dagad,
az árva ember fetreng benne főve. 

Véres sarokkal, bőszen ront előre,
és este elnyúlik az ugaron,
mint egy agyonhajszolt, véres barom.12

Manojlović német nyelvű átköltésében e vers így fest:

Augustmorgen
Der Himmel blaut, die Nacht bricht tot zusammen,
Die Häuser ruhn noch still und schlafgebannt,
Doch feuerrot ist schon des Himmels Rand,
Die Riesenhölle fangt schon an zu flammen.

Der Mensch erwacht – die flammen summen, säuseln –
Keucht schmerzlich und verlässt des Lagers Schoss,
Vom Lichte krank, gebrannt und ruhelos,
Es klatschen auf sein Haupt die flammengeisseln.

Es wächts die Lichtflut und die Dämmrung saust,
Die fenerhölle poltert, schwillt und braust,
Drin windet sich der Mensch und will verkohlen.

Ergrimmt stürtzt vorwärts er mit blutgen Sohlen –
Und Abends streckt er auf sich auf dem Feld
Ein blutges Vieh,  zutotgehetzt, geprellt.13

12  Uo .
13  Desider Kosztolányi: Augustmorgen . Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlović = 

Temesvárer Zeitung, 1909 . ápr . 11 .
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Manojlovićnak azonban nem ez volt az első német nyelvű Kosztolá-
nyi-fordítása . Nagyváradi naplójegyzeteiben olvassuk14 az alábbi adatot, 
1908 . március 4-i keltezéssel: „Lefordítottam egy szonettet Kosztolá-
nyitól .”15 Valamivel később, 1909 . április 9-én pedig ezt: „Lefordítottam 
Kosztolányi Dante-ját, és írtam egy költeményt .”16 Ezeknek a közléseit 
kellene feltárni a korabeli német lapokban, amelyeknek a modern magyar 
költészettől megihletett Manojlović – aki 1907 ősze és 1910 tavasza kö-
zött Nagyváradon bohémkedett a holnaposokkal – szorgalmasan küldte 
német nyelvű fordításait . Ott, Nagyváradon Manojlović Kosztolányi-él-
ményét nemcsak a költő német nyelvű fordítójával, Horvát Henrikkel 
való barátság táplálta17, hanem két Kosztolányi-barát, Juhász Gyula és 
Babits Mihály folyamatos jelenléte is .18 Volt még egy fontos mozzanat, 

14  Lásd nagyváradi naplójegyzeteit a szerző tulajdonában .
15  Uo .
16  Uo .
17  Uo .
18  Lásd: Babits–Juhász–Kosztolányi levelezése (szerk .: Tóth Dezső és Vargha Kálmán) . 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete . Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1959 [Új Magyar Múzeum 3 .]

Az Áprilisi ezüst eső kézirata



89

amely Manojlovićot Kosztolányi költészete felé irányította: költői vilá-
guk hasonlatossága . Erre utal egyik tanulmányában Lazar Merković is, 
mondván, hogy „a Februári óda – Kosztolányinak e reprezentatív verse 
– a sötétség megidézésével, saját csillagrendszerének halvány remegésé-
vel, amelyben mintha egyéni sorsa lenne tetten érhető, Todor Manojlović 
verseit juttatja eszünkbe” .19

Manojlović Kosztolányi-igézete nemcsak a nagyváradi években tartott, 
hanem később is dokumentálható . Így, hagyatékában maradt fenn a Mágia 
(1912)20 című Kosztolányi-kötetből, szálkás írással saját kezűleg kimásolt 
– minden bizonnyal fordításra előkészített – Áprilisi ezüst eső című vers .21 
Ennek is fontos volna felkutatni esetleges korabeli közlését . Ha mindeh-
hez hozzáadjuk azt a tényt is, hogy Manojlović, annak idején, saját beval-
lása szerint külföldi német lapoknak is küldte sikerültebb alkotásait, töb-
bek között a Leipziger Illustrierte meg a Simplicissimus szerkesztőségének22, 
akkor azonnal világossá válik, hogy Kosztolányi (még ismeretlen) német 
nyelvű közléseit igencsak kiterjedt sajtópalettán kell majd keresni . E fordí-
tások, illetve átköltések vizsgálata pedig – mint Hózsa Éva írja – minden 
bizonnyal „igazi kihívást jelent a kutatónak” .23 

Igazi meglepetés az ismeretlen Kosztolányi-közlések sorában a 
nagybecskereki Fáklya, amely 1922 . március 4-i számában egy eredeti 
Kosztolányi-írást, március 11-i számában meg egy Kosztolányiról szóló 
tanulmányt tett közzé .24 A Babák című prózájának ez volt az első közlése, 
amely egy évvel előzte meg az Érdekes Újságot .25 A Fáklya A véres költő 
címmel Révay Józsefnek Kosztolányi Nero kötetéről szóló tanulmányát is 

19  Lazar Merković: Termékeny találkozások = Az emlékezés elevensége . Kosztolányi De-
zső napok a szülőföldön . Szerk .: Hózsa Éva, Arany Zsuzsanna, Kiss Gusztáv . Vá-
rosi Könyvtár, Szabadka, 2007, 153–158 .

20  Kosztolányi Dezső: Mágia . Verseskönyv . Tevan A ., Békéscsaba, 1912 
21  Lásd: Todor Manojlović hagyatéka, Történelmi Levéltár, Nagybecskerek (Fond 

39 – ikt . sz . 150) .
22  Lásd 1908 . márc . 10-i naplójegyzetét . 
23  Hózsa Éva: Kosztolányi-versek, korabeli német fordítások = Hózsa Éva: Melyik 

Kosztolányi(m)? Kapcsolatformálódások . Életjel, Szabadka, 2011, 99 . [Életjel 
Könyvek 144 .] 

24  Kosztolányi Dezső: Babák = Fáklya, 1922 . márc . 4 ., 6 . sz ., 85–86 .; Révay József:  
A véres költő . Tanulmány Kosztolányi Dezső Neró-regényéhez = Fáklya, 1922 . 
márc . 11 ., 7 . sz ., 97–100 .

25  Kosztolányi Dezső: Babák = Érdekes Újság, 1923, 13 . sz ., 9 . Lásd: Kosztolányi Dezső 
írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban. Ösz-
szegyűjtötte: Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár 
Fábián, Szabó Laura, Lőrincz Anita . Szerkesztette: Arany Zsuzsanna és Dobás 
Kata . (Forrás: www .kosztolanyioldal .hu – források/repertóriumok)
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közölte .26 Kosztolányinak a becskereki folyóirattal való kapcsolata érthe-
tőbbé válik, ha tudjuk, hogy szerkesztője az egykori pesti vasutas emig-
ráns, Harsányi-Hesslein József volt, néhány évvel korábban még a Nyugat 
munkatársa .27 Innen eredhet személyes kapcsolatuk, amely később, az első 
világháborút követően is fennmaradt .

Érdekes a sorsa Kosztolányi A küszöbön című elbeszélésének is, amely-
nek első közlését a Kosztolányi-írások jegyzéke 1924 áprilisára datálja .28 
Pontosabban ezt a közlését ismeri legkorábbinak . Holott, az írás csaknem 
másfél évvel korábban (!), 1922 . december 24-én Tizenegy perc címmel je-
lent meg szülővárosának napilapjában, a szabadkai Hírlapban .29 A Hírlap 
– a Magyar Párt későbbi lapja –, amely „politikai és közgazdasági napilap” 
volt, 1921 . december 16-án indult, és Piukovich János volt a tulajdono-
sa .30 Feltehetően színvonalas karácsonyi olvasmánynak szánta a szerkesz-
tő, miközben fontos mozzanat volt szerzőjének szabadkai származása is . 
A Kosztolányi–Piukovich-kapcsolat esetleges behatóbb elemzése derítene 
több fényt e szabadkai közlés részleteire . Ám, mindentől eltekintve nem 
hagyhatjuk szó nélkül, hogy egy sajtótörténeti pontatlanság is hozzájárult 
ahhoz, hogy e szabadkai Kosztolányi-közlésre mindeddig ne derüljön fény . 
A Kosztolányi-írások jegyzékének második kötete31, amely több bácskai 
lapot dolgoz fel a Kosztolányi-írások vonatkozásában, s kitér a szabad-
kai Hírlap anyagára is, e szabadkai sajtótermék neve mellett, a vonatkozó 
sajtótörténeti tények felsorakoztatásával egyetemben – megtévesztő mó-
don – az 1923–1929 évjelzetet közölte .32 Ez úgy (is) értelmezhető, hogy a 

26  E tanulmány másodközlés lehet, lévén, hogy Az Est három hónappal korábban, 
1921 . dec . 25-én a szerző megjelölése nélkül hozta A véres költő című írást . Lásd: 
Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye reper-
tóriumokban. Összegyűjtötte: Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics 
Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura, Lőrincz Anita . Szerkesztette: Arany Zsuzsan-
na és Dobás Kata . (Forrás: www .kosztolanyioldal .hu – források/repertóriumok)

27  Lásd: Hesslein József: A köztisztviselő-probléma = Nyugat, 1917/18 . sz ., 433–450 .; 
Hesslein József: Új társadalmi és politikai berendezkedés = Nyugat, 1918 . 2 . sz ., 143–
155 . stb .

28  Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke I . (szer-
kesztette Arany Zsuzsanna .) Ráció Kiadó, Budapest, 2008, 92 . – A küszöbön 1924 . 
ápr . 6-án jelent meg a Pesti Hírlapban .

29  Kosztolányi Dezső: Tizenegy perc = Hírlap, 1922 . dec . 24 .
30  Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919–1945). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1979, 

473 .
31  Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke II . Ha-

táron túli lapok . 1 . A bácskai sajtó anyaga (szerkesztette Arany Zsuzsanna) . Buda-
pest, 2009 . 283 .

32  Uo .
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Hírlap ebben az időszakban jelent meg, ami természetesen téves! Első szá-
ma 1921 . december 16-án látott napvilágot . Hogy ezért, vagy másért, ám 
mindenképpen tény, hogy a lap 1923 előtti példányait nem kutatták át, így 
az 1922 . december 24-i Kosztolányi-közlésre sem derülhetett eddig fény .

Végezetül, a maga nemében sokatmondó nagybecskereki Tükör riport-
lap 1934 októberében közölt Kosztolányi Dezsőről szóló írása, amelyben 
Huszár Sándor, László B . Jenő revolverlapjának műkedvelő poétája kikel 
„Kosztolányi Dezső írói és emberi személye” ellen (az Ady-támadások 
miatt), s elrettentő példaként közli Kosztolányi Lassan lefelé című versét, 
amelyet valamivel korábban a szabadkai Napló közölt:

A pohár eltörik
s eltörik a fog.

A ruha szétszakad,
s gyengül a szem.

Elvész a kulcs, a gomb
s fakul a kedv.

A gyertya fogyva fogy,
s lassúbb a vér.

A lámpa lezuhan,
s a szív megáll.

Jaj nékem és neked,
jaj, jaj nekünk.33

„Vers . Vers? Ez vers? Node már engedelmet kérek!?” – áprendálta Kosz-
tolányi líráját Huszár Sándor .34 Az ellenszenvet kiváltó ok Kosztolányinak 
Az írástudatlanok árulása című, Ady-ellenes cikke volt, amelyben, Huszár 
szerint „»A szegény kisgyermek panaszai«-nak picsogó költője”, a „para-
zita-művész” kétségbe merte vonni Ady zsenialitását .35 A támadás a sza-
badkai Napló ellen is irányult, amely a cikkíró szerint „érthetetlen okokból 
Kosztolányi Dezsőt fogadta fel kedvenc poétájának” .36 Úgy tűnik azonban, 

33  Kosztolányi Dezső: Lassan lefelé = Tükör, 1934 . okt . 27 .
34  Huszár Sándor: Kosztolányi Dezső = Tükör, 1934 . okt . 27 .
35  Uo .
36  Uo .



92

hogy ezt a cikket mégsem A Toll 1929 . évi (tehát öt évvel korábbi, már 
lecsengett) Ady-vitája, azaz Kosztolányi ott közölt írása generálta37, ha-
nem Kosztolányi 1934 tavaszán tett erdélyi körútja, amelyet megelőzően 
a lapok hasábjain ismét aktuálissá vált az Ady-revízió kérdése .38 Revolver-
zsurnalisztikáról lévén szó, a becskereki Tükör írása nem kavart nagyobb 
vitát a vajdasági magyar sajtóban . Inkább érdekes sajtómegnyilatkozása ez 
Kosztolányi korabeli bánáti ellentáborának – ha egy-két példát leszámítva 
egyáltalán létezett ilyen!

Az itt ismertetett, illetve felfedett Kosztolányi-közlések amellett, hogy 
pótolják az eddig ismert publikációinak lajstromát, mindenképpen újabb 
kutatásokra ösztönözhetnek, hiszen az elmondottakból is kitűnik, hogy 
akad még bőven feltárnivaló .

37  Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről =  
A Toll, 1929/13 . sz ., 7–21 .

38  Lásd: Kunda Andor: Kosztolányi erdélyi útja előtt újra aktuális lett egy betemetett kér-
dés: az Ady-revizió = Napló (Nagyvárad), 1934 . ápr . 5 .


