Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent
írásainak jegyzéke 2.
Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

1

Készítette:
MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport
Kutatócsoport-vezető: Szegedy-Maszák Mihály

Szerkesztette:
Arany Zsuzsanna

Összegyűjtötte:
Arany Zsuzsanna, Gorove Eszter, Guth Holda, Molnár Fábián, Szabó Laura, Tamás Péter, Végh
Dániel, Winkler Tímea
A kisebb terjedelmű anyagok áttekintésében segítségünkre volt:
Csányi Erzsébet, Hermann Veronika, Hicsik Dóra, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Kaszás
Angéla
Az átnézett lapok listájának összeállításában és azok adatainak összegyűjtésében közreműködött:
Molnár Fábián
Sorozatunk korábbi kötetének hibajegyzékét készítette:
Arany Zsuzsanna, Szabó Laura, Tamás Péter
A borítón Fónagy Réka grafikája látható.
Budapest, 2009.

Kötetünket kutatócsoportunk nemrég elhunyt tagjának, Zágonyi Ervin emlékének ajánljuk
Tartalomjegyzék
Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2..........................1
2

Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga...................................................................................1
Előszó..........................................................................................................................................8
A műfajokról.............................................................................................................................13
Rövidítésjegyzék.......................................................................................................................14
1. Átnézett lapok listája: bácskai lapok, melyekben szerepelt Kosztolányi-írás.......................17
2. Átnézett lapok listája: bácskai lapok, melyekben nem szerepelt Kosztolányi-írás...............20
3. Bácskai lapok, melyeket nem leltünk fel a felsorolt közgyűjteményekben..........................43
Az átnézett lapok listájának elkészítéséhez felhasznált források (szerző, illetve cím szerinti
betűrendben):............................................................................................................................46
Alföld – Képes Hetilap (1936).............................................................................................47
1936.............................................................................................................................47
Bács-Bodrog (1915-1916)....................................................................................................48
1915.............................................................................................................................48
MŰFORDÍTÁSOK.........................................................................................................49
1916.............................................................................................................................49
Bácsalmási Járás (1914).......................................................................................................50
1914.............................................................................................................................50
Bácskai Hírlap (1904-1910).................................................................................................51
1904.............................................................................................................................51
1905.............................................................................................................................51
1906.............................................................................................................................57
1907.............................................................................................................................61
1908.............................................................................................................................61
1909.............................................................................................................................62
1910.............................................................................................................................63
MŰFORDÍTÁSOK.........................................................................................................64
1904.............................................................................................................................64
1905.............................................................................................................................64
1906.............................................................................................................................65
1908.............................................................................................................................65
1910.............................................................................................................................66
KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK.............................................................................................67
1905.............................................................................................................................67
1906.............................................................................................................................67
Bácsmegyei Napló (1909-1930)...........................................................................................69
1909.............................................................................................................................69
1910.............................................................................................................................70
1911.............................................................................................................................70
1913.............................................................................................................................71
1914.............................................................................................................................71
1916.............................................................................................................................71
1917.............................................................................................................................71
1920.............................................................................................................................71
1921.............................................................................................................................71
1922.............................................................................................................................72
1923.............................................................................................................................73
1924.............................................................................................................................75
1925.............................................................................................................................81
1926.............................................................................................................................95
1927...........................................................................................................................103
3

1928...........................................................................................................................112
1929...........................................................................................................................127
1930...........................................................................................................................133
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................135
1909...........................................................................................................................135
1910...........................................................................................................................135
1911...........................................................................................................................135
1916...........................................................................................................................135
1917...........................................................................................................................135
1921...........................................................................................................................135
1922...........................................................................................................................135
1923...........................................................................................................................135
1924...........................................................................................................................136
1925...........................................................................................................................136
1926...........................................................................................................................138
1927...........................................................................................................................139
1928...........................................................................................................................139
1929...........................................................................................................................141
NYILATKOZATOK, INTERJÚK.................................................................................145
1926...........................................................................................................................145
1927...........................................................................................................................145
1929...........................................................................................................................145
KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK...........................................................................................146
1912...........................................................................................................................146
1913...........................................................................................................................146
1924...........................................................................................................................146
1925...........................................................................................................................158
1926...........................................................................................................................175
1927...........................................................................................................................197
1928...........................................................................................................................220
1929...........................................................................................................................243
1930...........................................................................................................................258
KÉTES HITELŰ MŰFORDÍTÁSOK...........................................................................264
1913...........................................................................................................................264
1914...........................................................................................................................266
1929...........................................................................................................................269
Bácsország (1904-1906).....................................................................................................270
1904...........................................................................................................................270
1905...........................................................................................................................270
1906...........................................................................................................................270
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................271
1905...........................................................................................................................271
Baja-Bácska (1932-1933)...................................................................................................272
1932...........................................................................................................................272
1933...........................................................................................................................272
Bajai Hírlap (1906-1914)...................................................................................................273
1906...........................................................................................................................273
1907...........................................................................................................................273
1908...........................................................................................................................273
1909...........................................................................................................................274
4

NYILATKOZATOK, INTERJÚK.................................................................................275
1914...........................................................................................................................275
A Csajkás (1910)................................................................................................................276
1910...........................................................................................................................276
Délbácska (1922-1927)......................................................................................................277
1922...........................................................................................................................277
1925...........................................................................................................................277
1927...........................................................................................................................277
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................278
1926...........................................................................................................................278
Az Érdekes Újság (1928)...................................................................................................279
1928...........................................................................................................................279
Független Magyarság (1935)..............................................................................................280
1935...........................................................................................................................280
Hétről-Hétre (1934-1935)...................................................................................................281
1934...........................................................................................................................281
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................282
1934...........................................................................................................................282
1935...........................................................................................................................282
Hírlap (1923)......................................................................................................................283
NYILATKOZATOK, INTERJÚK.................................................................................283
1923...........................................................................................................................283
Igazság (1906)....................................................................................................................284
1906...........................................................................................................................284
Kalangya (1934-1936)........................................................................................................285
1934...........................................................................................................................285
1936...........................................................................................................................285
Katonalap (1917)................................................................................................................288
1917...........................................................................................................................288
Napló (1930-1936).............................................................................................................289
1930...........................................................................................................................289
1931...........................................................................................................................296
1932...........................................................................................................................303
1933...........................................................................................................................311
1934...........................................................................................................................320
1935...........................................................................................................................330
1936...........................................................................................................................335
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................339
1930...........................................................................................................................339
1931...........................................................................................................................344
1932...........................................................................................................................350
1933...........................................................................................................................357
1934...........................................................................................................................366
1935...........................................................................................................................372
1936...........................................................................................................................375
NYILATKOZATOK, INTERJÚK.................................................................................376
1930...........................................................................................................................376
1932...........................................................................................................................376
1934...........................................................................................................................376
1935...........................................................................................................................376
5

KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK...........................................................................................377
1930...........................................................................................................................377
1931...........................................................................................................................381
1932...........................................................................................................................387
1933...........................................................................................................................391
KÉTES HITELŰ MŰFORDÍTÁSOK...........................................................................393
1934...........................................................................................................................393
1936...........................................................................................................................393
Óbecsei Újság (1913).........................................................................................................394
1913...........................................................................................................................394
Revü (1926-1927)...............................................................................................................395
1926...........................................................................................................................395
1927...........................................................................................................................395
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................396
1926...........................................................................................................................396
KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK...........................................................................................397
1927...........................................................................................................................397
Szabadka és Vidéke (1905)................................................................................................398
MŰFORDÍTÁSOK.......................................................................................................398
1905...........................................................................................................................398
Színházi Napló (1903)........................................................................................................399
NYILATKOZATOK, INTERJÚK.................................................................................399
1903...........................................................................................................................399
Színházi Újság (1911)........................................................................................................400
1911...........................................................................................................................400
Zentai Függetlenség (1906)................................................................................................401
1906...........................................................................................................................401
Zentai Közlöny (1909-1910)..............................................................................................402
KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK...........................................................................................402
1909...........................................................................................................................402
1910...........................................................................................................................402
Függelék..................................................................................................................................403
Előre (1901)........................................................................................................................403
Hibajegyzék............................................................................................................................404
Kimaradt tételek......................................................................................................................404
A Hét...................................................................................................................................404
1909...........................................................................................................................404
Pesti Hírlap.........................................................................................................................404
KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK...........................................................................................404
1930...........................................................................................................................404
1931...........................................................................................................................407
1932...........................................................................................................................410
1933...........................................................................................................................417
1934...........................................................................................................................417
1935...........................................................................................................................418
1936...........................................................................................................................418
A Pesti Hírlap Vasárnapja...................................................................................................418
Javított, illetve kiegészített tételek..........................................................................................418
A Hét...................................................................................................................................418
Nyugat................................................................................................................................419
6

Pesti Hírlap.........................................................................................................................419
A Pesti Hírlap Vasárnapja...................................................................................................420
A Pesti Hírlap különkiadványai..........................................................................................420
Új Idők................................................................................................................................420
Névmutató...............................................................................................................................421

7

Előszó
Kiadványunk immáron második kötete annak a sorozatnak, mely Kosztolányi Dezső hírlapokban és
folyóiratokban megjelent írásainak bibliográfiai adatait gyűjti egybe. Létrejöttének apropója a
Kosztolányi kritikai kiadás munkálatainak megkezdése, s elsődleges célja a köteteken dolgozók
segítése. Az egész sorozat koncepcióját is ennek fényében alakítottuk ki, ám az adott
irodalomtörténeti korszakkal, illetve a Kosztolányi-filológiával foglalkozók érdeklődésére is
számítunk. Mindezek fényében az egyes hírlapok és folyóiratok feldolgozását olyan sorrendben
végezzük, s adjuk közre, hogy azokat a periodikumokat vesszük előre, melyeknél Kosztolányi vagy
hosszabb időn keresztül dolgozott, vagy ahol mennyiségében több írását publikálta. A második
kötet (s annak on-line verziója) ennek függvényében Kosztolányi szülővárosa, Szabadka vidékének,
azaz a Bácskának a magyar nyelvű sajtótermékeit vette célba. A bácskai sajtó feltérképezésénél
nemcsak a sajtótörténeti munkák csoportosításait tartottuk szem előtt, hanem földrajzilag is
konkrétan behatároltuk azt a területet, melyen belül vizsgáltuk a megjelent folyóiratokat, hírlapokat.
Ennek függvényében az egykori Bács-Bodrog vármegye területén található települések
sajtótermékeit lapoztuk át, tehát a következőkét:
● Városok:
Apatin (járásszékhely), Bácsalmás (járásszékhely), Baja (járásszékhely, törvényhatósági jogú
város), Hódság (járásszékhely), Kula (járásszékhely), Magyarkanizsa (vármegyeszékhely, rendezett
tanácsú város), Óbecse (járásszékhely), Palánka (járásszékhely), Szabadka (vármegyeszékhely,
törvényhatósági jogú város), Titel (járásszékhely), Topolya (járásszékhely), Újvidék (járásszékhely,
törvényhatósági jogú város), Zenta (járásszékhely, rendezett tanácsú város), Zombor
(vármegyeszékhely, törvényhatósági jogú város), Zsablya (járásszékhely)
● Kisebb települések:
Ada, Alsókabol, Bács, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsfeketehegy, Bácsföldvár, Bácsgyulafalva,
Bácskeresztúr, Bácskertes, Bácskossuthfalva, Bácsordas, Bácspéteri, Bácsszentiván, Bácstóváros,
Bácsújfalu, Bácsújlak, Bajmok, Bajsa, Bátmonostor, Begecs, Béreg, Bezdán, Bogyán,
Boldogasszonyfalva, Borócz, Borota, Bulkeszi, Csantavér, Csátalja, Csávoly, Cservenka, Csikéria,
Csonoplya, Csurog, Dávod, Dernye, Doroszló, Dunabökény, Dunacséb, Dunagálos, Dunagárdony,
Felsőkabol, Felsőszentiván, Gádor, Gara, Gombos, Herczegszántó, Jánoshalma, Káty, Katymár,
Kelebia, Kerény, Kishegyes, Kiskér, Kisszállás, Kissztapár, Kiszács, Kossuthfalva, Kölpény,
Körtés, Kuczora, Kunbaja, Küllőd, Liliomos, Madaras, Martonos, Mátételke, Mélykút, Militics,
Mohol, Monostorszeg, Mozsor, Nádalja, Nagybaracska, Nemesmilitics, Ófutak, Ókanizsa, Ókér,
Ópalánka, Ósóvé, Ószivácz, Óverbász, Őrszállás, Pacsér, Palicsfürdő, Palona, Paripás, Parrag,
Péterréve, Petrovác, Petrőcz, Pinczéd, Piros, Regőcze, Rém, Sajkásgyörgye, Sajkáslak,
Sajkásszentiván, Szeghegy, Szentfülöp, Szenttamás, Szépliget, Szilágyi, Szilbács, Szilberek, Szond,
Sztapár, Tataháza, Temerin, Tiszaistvánfalva, Tiszakálmánfalva, Tompa, Torzsa, Tündéres, Turja,
Újfutak, Újpalánka, Újsóvé, Újszivácz, Úrszentiván, Újverbász, Vajszka, Vaskút, Veprőd,
Wekerlefalva

Források (időrendben):
➢ Magyarország vármegyéi és városai. Bács-Bodrog vármegye I-II., szerk. Borovszky Samu, kiad.
MTA Országos Monografia Társaság, Budapest: Légrády, 1909.
➢ Kemény Simon: Csonka-Bácska Tükre. A megye kulturális és gazdasági viszonyai, Homok:
Beniczky Fiúotthon Nyomdája, szerzői kiadásban, 1931.
➢ A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914, szerk. Zentai László, Pécs: Talma Kiadó,
2001.
Munkánk befejeztével, összegzésként tervezzük kiadni Kosztolányi Dezső írásainak
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bibliográfiáját, megfelelő mutatókkal, indexekkel, valamint különböző hivatkozásokkal és
kereszthivatkozásokkal ellátva, melyet immáron a szélesebb szakmai közönségnek szánnánk. Mivel
kutatásaink jelenleg is folyamatban vannak, így a hírlapi, illetve folyóiratbeli megjelenéseket
számba vevő, lényegében tematikus alapú sorozatunk darabjainál fenntartjuk az esetleges
változtatások, kiegészítések jogát, melyeket elsősorban jegyzékünk internetes változatában
szeretnénk elvégezni, valamint jelen kötetünktől folyamatosan az utolsó fejezetként szereplő
Hibajegyzékben feltüntetni. E, világhálón olvasható verzió annyiban tér el a nyomtatásban
megjelenttől, hogy itt az egyes Kosztolányi-szövegek és műfordítások, valamint a kétes hitelű
írások első sorát (vers esetén), illetve mondatát (próza esetében) is közöljük, s tervezzük idővel a
teljes szövegek rögzítését is. Célunk ezzel is, hogy a kritikai kötetek szerkesztői fontos tájékozódási
forrásként használhassák jegyzékünket, illetve folyamatosan bővülő adatbázisunkat, valamint
megkönnyítsük ezáltal is az egyes szövegváltozatok felderítését, a szövegkezdetek esetleges
egyezéseinek felfedezhetővé tételével.
Jelen munkánk felépítésénél – elsődleges céljából következően – az egyszerűségre és az
áttekinthetőségre törekedtünk, s követtük sorozatunk első kötetének mind szerkesztési elveit, mind
az egyes tételek leírási szabványát. Mindössze annyit változtattunk, amennyit a bácskai sajtóanyag
sajátosságai megköveteltek. A lapokat, melyekben a Kosztolányi-írásokat felleltük, tehát ismételten
betűrendben közöljük, s az egyes tételeket azon belül kronológiai sorrendben, évszámonként
csoportosítva hozzuk. Amennyiben kimaradnak évszámok az egyes lapok alatti kronológiai
sorrendből, úgy azokban az évfolyamokban nem találtunk Kosztolányitól közléseket. Ezeket az
évfolyamokat külön nem tüntettük fel. Ismételten különválasztottuk azonban a műfordításokat,
valamint a kétes hitelű írásokat – illetve a kétes hitelű műfordításokat is –, melyeket minden
periodikumnál új alfejezetben közlünk. Újdonság az előző kötethez képest, hogy az interjúkat és a
nyilatkozatokat is külön csoportosítva hozzuk, még a kétes hitelű szövegek előtt. Az álnév alatt
megjelent írásokat, amennyiben bizonyítható Kosztolányi szerzősége, a szignált szövegek adataival
együtt hozzuk.
A bácskai sajtóanyag esetében is – akárcsak az első kötetben szereplő, Pesti Hírlapban
napvilágot látott Pesti utca címet viselő rövidebb írásoknál – szólhatunk névtelenül vagy ismeretlen
álnéven közreadott tárcasorozatokról. A Bácskai Hírlap esetében a Heti levél címet viselő
tárcasorozat minden darabja aláírás nélkül látott napvilágot. Mivel ezek azonosítását, egy
szerkesztői bejegyzésre hivatkozva ([Szerző nélkül]: „A »Heti levél« irója”, Bácskai Hírlap, IX.
évf. 251. sz., 1905. okt. 29., 6.)1 egyrészt Hitel Dénes,2 másrészt Réz Pál3 már előttünk elvégezte,
így ezen cikkek mindegyikét azonosított szövegekként fogtuk föl, s ennek megfelelően
csoportosítottuk azokat, illetve nem jeleztük külön az azonosítás alapját. Szintén a Bácskai Hírlap
hasábjain találkoztunk egy eddig ismeretlen Kosztolányi-álnévvel, a Clou.-val. Az ezzel jegyzett
szövegek közül kettőt Réz Pál szintén közöl az Álom és ólom című gyűjteményben, többet azonban
nem. Ez esetben – az írások témáit és stílusát figyelembe véve –, egyetértve Réz Pállal, mi is
amellett döntöttünk, hogy a kérdéses cikkek szerzője valóban Kosztolányi. A két ismert szövegnél
jeleztük az azonosítás alapját, az ismeretleneknél azonban nem, ám azok adatait az azonosított
szövegeket tartalmazó csoportban közöltük.
A fentiekkel némileg ellentétesen jártunk el a Bácsmegyei Naplóban, illetve utódjában, a
Naplóban megjelent tárcasorozatok esetében. A Tere-fere sorozat aláírás nélküli darabjait kétes
1 „A »Heti levél« irója, a mi kiváló munkatársunk, Kosztolányi Dezső egy hónapi szabadságot kért. Nélkülöznünk
kell tehát egy egész hónapig az ő nagy tudással, kedves ötletességgel megirt »Heti leveleit.« Az ő levelei helyébe
mai naptól kezdve Lázár Antal »Bécsi leveleit« kapják olvasóink. – Lázár Antal, ki régi ismerőse közönségünknek,
egy esztendeig a császár katonája volt. Ez azt hisszük, elég ok volt arra, hogy ne – politizáljon. Kosztolányi Dezső
egy hónap mulva friss erővel fog ismét tollat, hogy a »Bácskai Hirlap« olvasóközönsége azután minden vasárnap
gyönyörködhessék az ő Heti leveleiben.”
2 Hitel Dénes kéziratos bibliográfiája, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára, Ms4645/6–11.
jelzet alatt, az általunk használt, átszerkesztett változatot készítette Végh Dániel.
3 Kosztolányi Dezső: Álom és ólom, szerk. Réz Pál, Budapest: Szépirodalmi, 1969.
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hitelű szövegekként tüntettük föl, annak ellenére, hogy szerkesztőségi üzenet jelzi Kosztolányi
szerzőségét: „Érdeklődő, Vrsac. A »Tere-fere« rovatunkat Kosztolányi Dezső irja.”, Bácsmegyei
Napló, XXV. évf. 259. sz., 1924. szept. 21., 15. [Rovat: Szerkesztői üzenetek.] Miután az 1924.
május 11. és 1935. március 31. közti időszakban, szinte mindvégig heti rendszerességgel, számos
Tere-fere látott napvilágot, melyek egy részét jegyezte Kosztolányi, nagyobbik részét azonban nem,
így fenntartottuk annak lehetőségét – az 1924 szeptemberében íródott szerkesztői üzenet ellenére –,
hogy nem mindegyik szöveg szerzője lehet ő. Hasonlóképp jártunk el az ugyanitt megjelenő Tudjae...? sorozattal is, melyek közül párat jegyzett Kosztolányi, számosat azonban nem. Ez esetben
azonban előfordult, hogy Stella Adorján álneve alatt is napvilágot láttak írások a rovat cikkei
között: (s. a.): „TUDJA-E…?”, Bácsmegyei Napló, XXV. évf. 303. sz., 1924. nov. 4., 2. Ez esetben
e konkrétum tette indokolttá abbéli döntésünket, hogy a sorozat aláíratlan cikkeit kétes hitelű
szövegekként fogjuk föl. Harmadik, hasonló jellegű sorozatunk a Színházi kistükör. Ez esetben
mindössze egyetlenegyszer írja alá Kosztolányi a cikket (a sorozat indító darabjáról van szó:
Kosztolányi Dezső: „Szinházi kistükör. Szinészhistóriák. Milyen volt a régi olasz szinház”,
Bácsmegyei Napló, XXVII. évf. 29. sz., 1926. jan. 30., 2.), mely tapasztalatunk szintén arra sarkallt
bennünket, hogy úgy járjunk el, mint a többi kétes hitelűnek feltüntetett írás esetében.4
A bibliográfiai adatok leírásánál jeleztük az esetleges álnevet, szerzőt, fordítót, a műcímet
az alcímmel, illetve a napilap vagy folyóirat adatait, majd ezt követően, szögletes zárójelben az
esetleges közcímeket, a rovatcímet, a műfajt, az esetleges ajánlást, mottót, jegyzetet, az első sort,
illetve mondatot, az annotációt, valamint ismeretlen álnév vagy nem jegyzett szöveg esetén az
azonosítás alapját. Ezt követően tüntettük föl a tétel másod-, illetve harmadközlés voltát is,
amennyiben erről tudomásunk volt, sorozatunk első kötetére (a továbbiakban: FJ1) való
visszautalással, az ott előforduló tételszámmal: „lásd FJ1/abc is”. Végül ismételten jeleztük a
kötetbeli megjelenést is, „kötetben:” jelöléssel felvezetve. Ha a napilap-, illetve folyóiratbeli
megjelenés, az FJ1-ben közölt változat és a kötetbeli közlés eltérő címmel rendelkezett, az FJ1 és a
kötetbeli megjelenés adatait követően feltüntettük az ott található címváltozatot is. Csak azon
köteteket vettük alapul, melyek Kosztolányi életében láttak napvilágot, tehát még azok szerzője,
szerkesztője rendelkezett felőlük. Ennek megfelelően nem számoltunk már a Révai Kiadó által
megjelentetett összkiadás darabjaival, még akkor sem, ha azok Kosztolányi halála évében, azaz
1936-ban jelentek meg. Kivételt képez a Tengerszem. 77 történet címet viselő kötet, melyről
biztosan tudjuk, hogy még a szerző életében adták ki, s Kosztolányi látta a kéziratot, illetve
dolgozott rajta. Miután a jelentősebb tételszámmal bíró folyóiratokat és hírlapokat, valamint a
köteteket rövidítve szerepeltetjük, így kiadványunkat külön rövidítésjegyzékkel is elláttuk. Abban
az esetben, amennyiben egy-egy tárca vagy esszé, illetve tanulmány műfordítás-részleteket is
tartalmazott, annotációként azt külön feltüntettük, „benne:” megjelöléssel felvezetve, illetve az
adott részleteket, külön tételként, a műfordítások között szintén szerepeltettük. Az idegen nyelvről
átültetett szövegeknél a „műfordítás” megjelölést követően jeleztük a műfajt, valamint a nem
magyar anyanyelvű szerző teljes nevét, a mai helyesírás szerint. A műcímeket, valamint az első
sorokat és mondatokat betűhű átírásban közöljük, a periodikumot és a rovatcímet azonban már a
mai helyesírás alapján írtuk. Az esetleges tipográfiai kiemeléseket minden esetben megtartottuk.
Annotációinkban közöljük recenzió esetén a szóban forgó szerző vagy mű címét, vitairatnál a
szöveg létrejöttének apropóját, illetve a tétel értelmezéséhez szükséges további fontos tudnivalókat.
Ha a cím vagy az alcím, illetve a közcímek és a szövegkezdetek adnak ezek felől felvilágosítást, az
annotáció közlésétől eltekintettünk.
A versfüzérek esetében (A szegény kisgyermek panaszai, illetve A bús férfi panaszai) a
kötetbeli közlésekhez igazodva, különvettük az egyes verseket, s az első sorokat tüntettük fel
4 Másodlagos forrásokat nem vettünk figyelembe. Így csak ezúton utalunk a következő adatra: Lyozol [=Kosztolányi
Dezső]: „[A kis Mariska”], Bácskai Hírlap, 1911. febr. 19. [Műfaj: vers; kötetben: Mágia1, 57–58: „Chanson”,
Mágia2, 59–60: „Chanson”, ÖGYK, 135–136; annotáció: Somlyó Zoltán Vasárnapi riport című cikkének részeként
közölve.] Forrás: Somlyó Zoltán: Szabadkai karnevál. Válogatott írások, Szabadka: Életjel, 1982, 42–43. (Az adatért
Bíró-Balogh Tamásnak tartozunk köszönettel.]
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címként, külön tételként kezelve azokat. A címleírást követően, az annotáció részeként jeleztük,
hogy az egyes darabok milyen összefoglaló cím alatt jelentek meg. Ugyanígy jártunk el azon
műfordításoknál is, ahol egy költőtől több verset közöl egyszerre Kosztolányi, valamint ahol azonos
nemzet alkotóitól fordít verseket, csokorba gyűjtve (pl. „Nietzsche versei”; „Kinai költők”).
A színikritikák esetében, amennyiben több darab bemutatójáról ír Kosztolányi, s a címben
mindegyik fel van tüntetve, úgy mi is a cikk címének részeként értelmeztük azokat, s nem kezeltük
közcímként. A Színházi kistükör sorozatnál gyakorta előfordult, hogy több, kisebb mozaik
sorolódott három-négy alcímet tartalmazó címleírás alá, így a címadás következetlensége miatt
ezeket egy tételbe soroltuk. Amennyiben azonban az alcímekhez külön szövegeket tudtunk
rendelni, külön tételekbe szedtük azokat.
Miután a bácskai anyag feltérképezésénél külön sajtótörténeti kutatásokat is végeztünk,
minek eredményeként összeállítottuk mindazon lapok listáját, melyek megjelentek a térségben 1903
és 1936 között, így ezeket is közöljük kiadványunkban. Ezek közül számos folyóiratban, illetve
napilapban nem találtunk Kosztolányitól írást, azonban ezek adatait is feltüntettük, külön listában,
azon periodikumok címlistáját követően, melyekben fordult elő Kosztolányinak műve. Az egyes
lapok alatt közöljük az átnézett évfolyamokat, zárójelben utána a hiányokat, majd a gyűjtést végző
munkatárs nevét, valamint a lelőhelyet, segítve ezzel is a későbbi kutatásokat. Amennyiben
tartalmazott az adott periodikum tételt, úgy annak leírását, rövid történetét a tételeket megelőzően
hoztuk, ha azonban nem tartalmazott tételt, úgy a kötet elején, az érintett lapok listájánál, a későbbi
könnyebb beazonosítás végett. A találatokat tartalmazó, illetve nem tartalmazó folyóiratok és
napilapok adatainak felsorolását követően olyan sajtótermékek – általunk felderített – adatait is
közöljük, melyeknek a felkeresett közgyűjteményekben nem bukkantunk nyomára, de forrásaink
alapján léteztek. Kiadványunk Függelékben hozza az 1901-ben, mindössze egyszer napvilágot látó
Előre című diáklap anyagát, melyet litografált volta és inkább kuriózum-jellege miatt nem
tekintettünk nyomtatott sajtóterméknek.
A kritikai kiadás munkálatait segítendő, szükségesnek véltük a jegyzékben előforduló
személynevek mutatóját is elkészíteni, s azt kiadványunk végén közölni. Névmutatónkban
mindazon személynevek szerepelnek, melyek vagy az egyes tételek címében, alcímében,
közcímeiben, vagy az annotációkban felbukkannak, a tételek sorszámainak mellérendelésével.
Amennyiben szépirodalmi szöveg címeként fordult elő személynév, azt a fikció részének tekintve,
nem vettük fel névmutatónkba. Felvettük azonban minden olyan személy nevét, akikre úgy
hivatkozik Kosztolányi, hogy az adott hivatkozásra épül cikkének gondolatmenete. Ezzel
ellentétben – magától értetődően – nem vettük fel azon személyek neveit, akikre csak rövid utalás
történik a szövegben (főként tárcákban, esszékben és tanulmányokban). A színtársulatok neveit
azonban szintén fontosnak tartottuk névmutatónkban szerepeltetni. A japán és kínai nevek átírásánál
nagymértékben támaszkodtunk a következő kiadványokra: Kosztolányi Dezső: Idegen költők I-II,
szerk. Réz Pál, Budapest: Szépirodalmi, 1988;5 Kosztolányi Dezső: Kínai és japán költők,
Budapest: Sziget, 2004., illetve felhasználtuk Zágonyi Ervin és Kolozsy-Kiss Eszter kéziratos
gyűjtéseit is.
Kötetünk zárásaként Hibajegyzéket is közlünk, mely az FJ1 javításait, kiegészítéseit
tartalmazza. Külön csoportban közöljük a kimaradt találatokat, hivatkozható sorszámmal ellátva
(mely folytatólagosan követi a jelen kötetben közölt tételek sorszámozását), illetve különvettük
azon tételeket, melyeket kiegészítettünk, javítottunk. Kiegészítés, valamint javítás esetén
kiemeléssel jelöltük az eltérést, az FJ1-hez képest. A tétel sorszáma ez esetben FJ1 felvezetéssel
indul, s az FJ1-ben szereplő sorszámmal megegyező számot kapta.
Gyűjtéseinket a napilapokban és folyóiratokban található anyagok alapján végeztük, az
alábbi könyvtárakban (betűrendben): Bieliczky Károly Városi Könyvtár (Zombor, Szerbia), ELTE
5 „A japán versek költőinek születési és halálozási adatait Mártonfi Ferenc, a kínai versek költőinek adatait Csongor
Barnabás állította össze, a nevek írását ugyancsak ők igazították át a mai magyar átírásnak megfelelően.” (Réz Pál:
Jegyzet, in Kosztolányi Dezső: Idegen költők I-II, szerk. R. P., Budapest: Szépirodalmi, 1988, 542.)
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Egyetemi Könyvtár (Budapest), A Matica srpska Könyvtára (Újvidék, Szerbia), Nemzeti és
Egyetemi Könyvtár (Zágráb, Horvátország), Országgyűlési Könyvtár (Budapest), Országos
Széchényi Könyvtár (Budapest), Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged), Történelmi
Levéltár (Zenta, Szerbia), Városi Könyvtár (Szabadka, Szerbia), Városi Múzeum (Zenta, Szerbia).
Az eddigi – nem teljes vagy más jellegű – bibliográfiákat, illetve a kötetbeli
megjelenéseket mindössze visszaellenőrzés céljából használtuk: a Szépirodalmi Könyvkiadónál
megjelent Réz Pál által szerkesztett sorozat forrásmegjelölései és jegyzetei; Hitel Dénes
bibliográfiája (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára, Ms4645/6–11. jelzet
alatt, az általunk használt, átszerkesztett változatot készítette Végh Dániel); Magyar irodalmi
folyóiratok, szerk. Lakatos Éva, Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum; Magyar Írók Bibliográfiája a
Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján (Szabó Laura közreműködésével); az ELTE BTK
Irodalomtudományi Intézete Modern Magyar Irodalom Tanszékén, a T034278 számú OTKApályázat (2001-2004.) keretében folyó munkálatok során végzett gyűjtések adatbázisa; az MTA ITI
Illyés Archívumában található újságkivágatok, valamint a következő repertóriumok: A Hétről-Hétre
repertóriuma, szerk. Pató Imre, Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
Intézete, 1983. (feldolgozta: Szabó Laura), A Híd repertóriuma 1934-1941, szerk. Pató Imre,
Újvidék: Hungarológiai Intézet – Forum – Híd, 1976. (feldolgozta: Szabó Laura), A Kalangya írói
és írásai 1932-1944, összeáll. Galambos Ferenc, Budapest, 1957. (feldolgozta: Gorove Eszter,
Szabó Laura), A Mi Irodalmunk 1930-1933. Repertórium, szerk. Hornyik Miklós, Újvidék,
Hungarológiai Közlemények, 1986. október (feldolgozta: Szabó Laura).
Ezúton mondunk köszönetet a Kosztolányi-bibliográfiát előkészítő sorozatunk kiadásának
szorgalmazásáért Horváth Ivánnak, illetve a szerkesztéssel kapcsolatos szakmai tanácsaiért és
segítségéért Réz Pálnak, Szegedy-Maszák Mihálynak, Buda Attilának és Bengi Lászlónak. A
Kosztolányi életében megjelent kötetek jelentős részét, a közgyűjteményeken kívül – különös
tekintettel az első kiadásokra – ismét a Ráday Antikvárium bocsátotta rendelkezésünkre, melyért
szintén köszönettel tartozunk.
További köszönet illeti a munkánkat segítő könyvtárak, közgyűjtemények és intézmények
képviselőit (név szerinti betűrendben), úgymint:
● az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársait;
● a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársait;
● az újvidéki A Matica srpska Könyvtára részéről: Miro Vuksanović igazgatót, valamint segítő
kollégáit, Radovan Mićić osztályvezetőt, Heinermann Péter és Raffa Katalin
könyvtárosokat;
● a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár részéről: Marina Mihalić-t, a Központi
Információs és Tájékoztatási Osztály vezetőjét;
● az Országgyűlési Könyvtár részéről: az Olvasószolgálati Osztály munkatársait és
könyvtárosait;
● az Országos Széchényi Könyvtár részéről: Boka László tudományos igazgatót, valamint a
tájékoztatási igazgatóság részéről Tóth Ferenc igazgatót és Szeli Valéria osztályvezetőt,
illetve kollégáikat;
● a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár részéről: Szerdahelyi Péterné
könyvtárost;
● a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részéről: Hajnal Jenő igazgatót és munkatársát,
Kaszás Angélát;
● a szabadkai Városi Könyvtár részéről: Hicsik Dóra könyvtárost.
A Szerk.
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A műfajokról
Az egyes műfajok meghatározásánál igyekeztünk minél pontosabb leírást adni, s minden más
tekintetben is – mind a szerkesztési elvek, mind a formai szabvány tekintetében – követtük
sorozatunk első kötetének útmutatásait. Abban az esetben, ha egy adott írásművet több műfajba is
besorolhatónak véltünk, minden lehetséges értelmezést megadtunk.
Külön műfajnak tekintettük az ún. mozaikokat, melyeknél – amennyiben az egyes
szövegrészek szerkezetileg nem kapcsolódtak egybe – a közcímeket is közöltük, a tétel leírását
követően, szögletes zárójelben. Mivel Kosztolányi gyakran közölte újra úgy szövegeit, hogy
korábban megjelent mozaikjaiból új válogatást adott közre, vagy néhányat kiemelt, s újabbakat írt
hozzá, ezért fontosnak tartottuk ezeket is részben külön szövegként kezelni, a kritikai kötetekhez
szükséges szövegváltozatok felderítésének megkönnyítése végett.
Néhány műfaj egymástól való megkülönböztetésénél egységesítenünk kellett eljárásunkat.
A tárcát és a tárcanovellát Kosztolányi esetében nehéz egymástól elkülöníteni. Ha például
családtagjairól ír le egy történetet, akkor vitatható, hogy szubjektív véleménynyilvánításról
beszélhetünk-e, vagy pedig rövidebb narrációról. A családtag szerepeltetését egyaránt felfoghatjuk
az újságíró élménybeszámolójának egy publicisztikai szövegben, vagy fiktív hősökről is
olvashatjuk a leírtakat. Amennyiben történetet mesél el a szöveg, úgy tárcanovellaként értelmeztük,
ha pedig nem fedeztünk fel cselekményt, úgy tárcaként.
A színikritikákat elkülönítettük a szavalóesteket és táncesteket bemutató-elemző írásoktól,
s az utóbbiakra az előadás-kritika műfaji megjelölést alkalmaztuk.
Mindezek alapján jegyzékünkben az alábbi műfajokba igyekeztünk besorolni Kosztolányi
periodikumokban napvilágot látott műveit: (betűrendben) dialógus, elbeszélés, előadás-kritika,
esszé, filmkritika, interjú, jegyzet, karcolat, kritika, megnyitó beszéd, mese, mozaikok, nekrológ,
novella, nyílt levél, nyilvános beszéd, paródia, portré, recenzió, regény, riport, színikritika, színpadi
jelenet, tanulmány, tárca, tárcanovella, tudósítás, útirajz, vers, vezércikk, vitairat. Az idegen
nyelvekből átültetett művek esetében „műfordítás” felvezetéssel adtuk meg a műfaji megjelölést.
Miután sorozatunk második kötete számos olyan Kosztolányi-írást tartalmaz, mely
másodközlésnek minősül (nagyrészt a Pesti Hírlap és A Pesti Hírlap Vasárnapjában megjelent
cikkekről, tárcákról, novellákról és műfordításokról szólhatunk), így a műfajok tekintetében
következetességre kellett törekednünk, azaz ugyanazon megjelölést igyekeztünk adni az ismételten
előforduló műveknek.
A Szerk.
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Rövidítésjegyzék
Közgyűjtemények (betűrendben):
BKVK = Bieliczky Károly Városi Könyvtár, Zombor, Szerbia
EEK = ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest
MS = A Matica srpska Könyvtára, Újvidék, Szerbia
NEK = Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, Zágráb, Horvátország
OGyK = Országgyűlési Könyvtár, Budapest
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
SK = Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged
TL = Történelmi Levéltár, Zenta, Szerbia
VK = Városi Könyvtár, Szabadka, Szerbia
VM = Városi Múzeum, Zenta, Szerbia

Hírlapok, folyóiratok (betűrendben):
BMN = Bácsmegyei Napló
N = Napló
PH = Pesti Hírlap
PHV = A Pesti Hírlap Vasárnapja

Kosztolányi Dezső életében megjelent kötetei (a rövidítések betűrendjében):
A = Alakok, Budapest: Magyar Egyetemi Nyomda, 1929, 144 [1]. [Illusztrálta: Molnár C. Pál.]
B = Bolondok. Novellák, Budapest: Athenaeum, [1911], 128. [Sorozat: Modern Könyvtár 95–97.;
sorozatszerk.: Gömöri Jenő.]
BB = Béla, a buta. Kosztolányi Dezső új elbeszélései, Budapest: Athenaeum, 1920, 84 [4].
[Sorozat: Modern Könyvtár 629–631. / Korunk Mesterei.]
BE = Boszorkányos esték, Budapest – Szabadka: Jókai–Krausz–Fischer, [1908], 164 [1].
BFP = A bús férfi panaszai, Budapest: Genius, 1924, 104.
BK1 = Bölcsőtől a koporsóig, Budapest: Nyugat, Viktória, [1933], 189.
BK2 = Bölcsőtől a koporsóig, Budapest: Nyugat, Viktória, [1934], 189.
BL = Beteg lelkek. Elbeszélések, Budapest: Athenaeum, [1912], 56. [Sorozat: Modern Könyvtár
215–216.; sorozatszerk.: Gömöri Jenő; annotáció: Karinthy Frigyes Kosztolányi Dezső profilja
című előszavával és Kosztolányi-rajzával.]
Bű = Bűbájosok. Novellák, Budapest: Franklin, 1916, 266 [2].
CS = Csokonai Vitéz Mihály legszebb költeményei, bev. Kosztolányi Dezső, Budapest: Somló Béla
Könyvkiadó, [1935], 190, 1.
EK1 = Esti Kornél, Budapest: Genius, 1933, 255 [1].
EK2 = Esti Kornél, Budapest: Genius, Révai Irodalmi Intézet, [1934], 255 [1]. [Annotáció: felcím:
A Magyar Nemzeti Könyvnap emlékére.]
ÉA1 = Édes Anna, Budapest: Genius, 1926, 264 [4].
ÉA2 = Édes Anna, Budapest: Genius, [1929], [3] 264 [2].
KA = Katona-arcok, Budapest: A Tábori Levél Kiadóhivatala, Pátria, [1917], 16. [Sorozat: Tábori
Levél 3.; sorozatszerk.: Horváth Jenő.]
Káin1 = Káin. Kosztolányi Dezső novellái, Budapest: Pallas, 1918, 144.
Káin2 = Káin. Kosztolányi Dezső novellái, Budapest: Légrády, [1922], 139 [1].
KB = Kenyér és bor. Új versek, Békéscsaba: Tevan, 1920, 117 [3]. [Annotáció: Horvát Henriknek
ajánlva.]
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LLE = Lánc, lánc, eszterlánc. Kosztolányi Dezső új versei, Békéscsaba: Tevan, 1914, 41 [7].
[Sorozat: Tevan Könyvtár 13.]
M = Meztelenül. Kosztolányi Dezső új versei, Budapest: Athenaeum, [1928], 67.
Mágia1 = Mágia. Kosztolányi Dezső verseskönyve, Békéscsaba: Tevan, 1912, 79 [1].
Mágia2 = Mágia. Kosztolányi Dezső verseskönyve, Békéscsaba: Tevan, 1920, 84.
Mák1 = Mák. Kosztolányi Dezső új versei, Békéscsaba: Tevan, 1916, 81 [3].
Mák2 = Mák. Kosztolányi Dezső versei, Békéscsaba: Tevan, 1920, 84 [4].
Mécs1 = Mécs, Békéscsaba: Tevan, 1913, 72. [Sorozat: Tevan Könyvtár 34–35.]
Mécs2 = Mécs, Békéscsaba: Tevan, [1918], 64. [Sorozat: Tevan Könyvtár 34–35.]
Mécs3 = Mécs, Békéscsaba: Tevan, [192?], 64.
Nero1 = A véres költő, Budapest: Genius, 1921, [8] 257 [7]. [Sorozat: A regényírás művészei VII.;
sorozatszerk.: Kállay Miklós; annotáció: Kállay Miklós Kosztolányi Dezső című előszavával.]
Nero2 = Nero, a véres költő, Budapest: Genius, Kunossy, [1929], 257 [1]. [Annotáció: Thomas
Mann levelével.]
Nero3 = Nero, a véres költő, Budapest: SzEFHE, Révai, [1935], 272. [Sorozat: Magyar regények.]
NFK1 = Négy fal között. Versek, Budapest: Pallas, 1907, 185 [3]. [Illusztrálta: Kürthy György.]
NFK2 = Négy fal között. Versek, [Békéscsaba]: Tevan, [1917], 59 [5].
NFK3 = Négy fal között. Versek, Békéscsaba: Tevan, [1921], 61 [3].
NFK4 = Négy fal között. Versek, Békéscsaba: Tevan, [1922], 61 [3].
Öcsém = Öcsém. 1914–1915, Békéscsaba: Tevan, 1915, 51 [1]. [Sorozat: Tevan-könyvtár 68.;
annotáció: ifj. Kosztolányi Árpádnak ajánlva.]
ÖGyK = Kosztolányi Dezső Összegyűjtött költeményei. 1907–1935, Budapest: Révai, 1935, 412.
ŐK = Őszi koncert. Kártya, Budapest: Politzer, 1911, 29 [3]. [Sorozat: Magyar Költők III. / Modern
Könyvtár 54.; sorozatszerk.: Gömöri Jenő.]
Páva1 = Páva. Elbeszélések, Budapest: Légrády, [1911], 173 [1].
Páva2 = Páva. Elbeszélések, Budapest: Légrády, [1920], 173 [3].
RO1 = A rossz orvos. Kis regény, Budapest: Pallas, 1921, 109 [3].
RO2 = A rossz orvos. Regény, Budapest: Tolnai, [1927], 127 [1]. [Sorozat: Tolnai Regénytára.]
S = Somlyó Zoltán válogatott versei, bev. Erdélyi József, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes,
Szász Menyhért, s. a. r. Szász Menyhért, Budapest: özv. Somlyó Zoltánné, Tolnai ny., [1936], 159
[1].
SzKP1 = A szegény kisgyermek panaszai. Versek, Budapest: Sziklai, 1910, 30 [1]. [Sorozat:
Magyar Költők 1. / Modern Könyvtár 3.; illusztrálta: Seyfert Ottó.]
SzKP2 = A szegény kisgyermek panaszai, Budapest: Politzer, 1910, 28 [4]. [Sorozat: Magyar
Költők 1. / Modern Könyvtár 3.; sorozatszerk.: Gömöri Jenő.]
SzKP3 = A szegény kisgyermek panaszai. Versek, Budapest: Athenaeum, 1911, 36 [4]. [Sorozat:
Magyar Költők 1. / Modern Könyvtár 3.; sorozatszerk.: Gömöri Jenő.]
SzKP4 = A szegény kisgyermek panaszai, Békéscsaba: Tevan, 1913, 73 [3].
SzKP5 = A szegény kisgyermek panaszai, Budapest: Athenaeum, 1919, 87 [1].
SzKP6 = A szegény kisgyermek panaszai. Versek, Budapest: Genius, 1923, 80.
T = Tengerszem. 77 történet, [Budapest]: Révai, 1936, 402 [2]. [Sorozat: Kosztolányi Dezső
Összegyűjtött munkái.]
Tinta = Tinta, Gyoma: Kner, 1916, 213 [3].
TP = Tintaleves papírgaluskával. Elbeszélések, Budapest: Lampel, 1927, 63 [1]. [Sorozat: Magyar
Könyvtár 1051–1052.]
ZsT1 = Zsivajgó természet, Budapest: Genius, [1930], 101 [3].
ZsT2 = Zsivajgó természet, [Budapest]: Révai, [1930], 101 [3].
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Kosztolányi Dezső életében megjelent műfordításkötetei (a rövidítések
betűrendjében):
Gé–TÉ1 = Géraldy, Paul: Te meg én, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Genius, [1923], 159.
Gé–TÉ2 = Géraldy, Paul: Te meg én, ford. Kosztolányi Dezső, [Budapest]: Genius, [1925], 160.
Gé–TÉ3 = Géraldy, Paul: Te meg én, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Révai, [1936], 166 [2].
Go–K = Goethe, Johann Wolfgang von: Költemények, I. köt., ford. Dóczy Lajos, bev. Kosztolányi
Dezső, Budapest: Franklin, [1930], XVII, [3], 216.
KJV1 = Kínai és japán versek, ford., bev. Kosztolányi Dezső, [Budapest]: Genius–Lantos, [1932?],
104. [Illusztrálta: Jaschik Álmos.]
KJV2 = Kínai és japán versek, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Révai, 1931[!], 139 [1].
[Annotáció: második kiadás.]
Ma–ÖV = Maupassant, Guy de: Összes versei, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Jókai, 1909, 91
[1].
Ma–VE = Maupassant, Guy de: Versei és első elbeszélése, ford., bev. Kosztolányi Dezső, Budapest:
Athenaeum, 1924, 139.
MK1 = Modern költők. Külföldi antológia, szerk., ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Élet, 1914,
IV, 487 [1]. [Sorozat: Az „Élet” könyvei.]
MK2 = Modern költők 1–3. Külföldi antológia a költők arcképével. 1. Franciák, 2. Németek, 3.
Angolok, olaszok, spanyolok stb., szerk., ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Révai, 1921,
220+208+278 [Annotáció: második, bővített kiadás.]
Sh–RJ = Shakespeare, William: Romeo és Julia, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Genius,
[1930], 209 [3].
Sh–TR = Shakespeare, William: Téli rege, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Genius, [1930], 207
[1].
W–K = Wilde, Oscar: Költeményei, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Genius, 1926, 175 [4].

Kiadványok:
FJ1 = Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1. A Hét,
Nyugat, Pesti Hírlap, A Pesti Hírlap Vasárnapja, Új Idők, szerk. Arany Zsuzsanna, összegyűjt.
Arany Zsuzsanna, Végh Dániel, Budapest: Ráció, 2008, 268.
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1. Átnézett lapok listája: bácskai lapok, melyekben szerepelt
Kosztolányi-írás
A lapok nevének feltüntetését követően szerepel hónapra pontosan azon időintervallum, melyben
megjelent lapszámokat átnéztünk. Ezt követően zárójelben tüntettük fel annak nevét, aki a gyűjtést
végezte, az adott lap lelőhelyeit, határon innen és túl, valamint azon hiányzó lapszámokat, melyekre
egyik közkönyvtárban sem leltünk rá. Ahol szükséges volt (hiányos évfolyamok, lap megszűnte,
esetleges egyszeri kiadványok stb.), ott napra pontosan is jeleztük az átnézett anyag megjelenési
dátumait.
Alföld – Képes Hetilap
1935. márc. – 1936. dec. (Hiány: 1935/1., 3–15., 1936/39., 43. Csonka: 1936/19.: 29–32. lap.)
Szabó Laura: OSZK
Bács-Bodrog
1911. okt. – 1918. nov.
Gorove Eszter, Végh Dániel: OSZK, SK
Bácsalmási Járás
1908. jan. – 1914. jún. (Hiány: 1910/11–12., 22., 34., 1924/27-től.
Végh Dániel: OSZK, SK
Bácskai Hírlap
1902. dec. – 1921. febr. (Hiány: 1904/58., 97., 195., 1910/74-től, 1911–1918., 1906/189., 223.,
224., 231., 246., 254., 266., 276., 280., 281., 1907/20., 37., 59., 67., 78., 159., 161., 174., 241., 268–
275., 293., 295., 1919/1., 3., 5–10., 13–15., 22–23., 29., 31–32., 35., 41–57., 59–67., 69–90., 91–
104., 106–123., 125–137., 139–152., 154–162., 164., 1920/2., 3–28., 1921/4–5., 28–29.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
A csak a szabadkai Városi Könyvtárban található példányokat átnézte: Hicsik Dóra
Bácsmegyei Napló
1909. jan. – 1930. márc. (Hiány: 1910/58-62., 1911/26., 71., 75., 85–86., 114., 1912/77–79.,
1915/56., 69., 150., 294., 301., 307., 318., 327., 1916/110., 129., 158., 223., 236., 241., 304.,
1917/180., 208–209., 1918/31., 72., 139., 144., 147-től, 1913/15., 27., 29., 31., 33–34., 45., 54., 57.,
59., 63., 70., 82., 99., 102., 105., 119–120., 123., 127., 129., 156., 197., 222., 224., 1919/2., 4., 6–
16., 1920/1–17., 19–23., 26–39., 41–43., 127–129., 1921/20., 32., 41., 73., 77., 83., 89., 91., 97–
143., 164., 170., 220., 1925/186., 188., 190., 1926/8., 1929/112. Csonka: 1913/28., 74., 112., 137.,
182., 196., 227., 264., 282., 295., 1914/4., 33., 42., 54., 157., 160., 162., 180–181., 186–187., 190.,
207., 254., 270–271., 274–277., 280., 287., 296.)
Arany Zsuzsanna: EEK, MS, NEK, OSZK, OGyK, SK, VK
A csak a szabadkai Városi Könyvtárban található példányokat átnézte: Hicsik Dóra
Bácsország
1904. jan. – 1906. jan. (Hiány: 1904/1–2.)
Gorove Eszter: OSZK, SK
Baja-Bácska
1932. febr. – 1936. márc. (Hiány: 1932/1–47., 1933/33., 270. Csonka: 1935/189.)
Arany Zsuzsanna, Gorove Eszter, Guth Holda, Winkler Tímea: OSZK
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Bajai Hírlap
1903. jan. – 1916. dec. (Hiány: 1903/38., 50., 1905/5–6., 1915/31., 77., 91.)
Végh Dániel, Winkler Tímea: OSZK
A Csajkás
1908. nov. – 1914. dec., 1916. febr. – 1917. dec.
Gorove Eszter, Winkler Tímea: OSZK
Délbácska
1921. aug. – 1929. dec. (Hiány: 1920., 1921/1–191., 193–198., 1922/137., 1923., 1925/33., 72.,
256., 1929/145.)
Arany Zsuzsanna, Guth Holda, Molnár Fábián, Winkler Tímea: OSZK
Az Érdekes Újság
1928. febr. – 1931. máj. (Hiány: 1928/9-től, 1929/1–8., 11-től, 1930/1–10., 17.)
Arany Zsuzsanna: NEK
Független Magyarság
1933. jan. – 1936. dec.
Gorove Eszter: OSZK
Hétről-Hétre
1934. ápr. – 1935. márc.
Végh Dániel: MS
Hírlap
1923. jan. – 1926. nov. (Hiány: 1923/113., 253., 277-től, 1924/82., 86., 105., 107., 198–199., 211.,
215., 1926/61–253., 256–266. Csonka: 1924/60., 63., 66., 69., 75., 76., 78., 81., 117., 155–156.,
160., 172–173., 176., 184., 195., 197., 1925/1–25., 200–225.)
Gorove Eszter, Guth Holda, Molnár Fábián, Tamás Péter, Winkler Tímea: OSZK
Igazság
1904. jan. – 1918. dec.
Ispánovics Csapó Julianna, Végh Dániel: OSZK
Kalangya
1932. máj. – 1937. jan.
Hermann Veronika: OSZK
Katonalap
1917.
Molnár Fábián: VK
Napló
1930. márc. – 1936. dec. (Hiány: 1934/309.)
Gorove Eszter, Molnár Fábián, Tamás Péter, Végh Dániel: EEK, NEK, OGyK, SK
Óbecsei Újság
1912. jan. – 1916. dec. (Hiány: 1911., 1912/14–15., 21., 1913/7., 31.)
Molnár Fábián: SK
18

Revü
1926. febr. – 1927. ápr. (Hiány: 1926/12–17., 19–20., 23., 27., 1927/10.)
Tamás Péter: MS
Szabadka és Vidéke
1903. jan. – 1905. dec.
Tamás Péter: OSZK, SK
Színházi Napló
1901. nov. – 1903. ápr. (Hiány: 1902/24., 1903/48., 51., 57–58., 63., 66., 106.)
Gorove Eszter, Guth Holda, Molnár Fábián: OSZK
Színházi Újság
1911. okt. – 1912. ápr. (Hiány: 1911/5., 1912/1–4., 1913–1914.)
Végh Dániel, Winkler Tímea: OSZK, SK
Zentai Függetlenség
1905. nov. – 1911. jan. (Hiány: 1906/1–4., 1907/11., 39–40., 60., 147–148., 150., 1908/142.,
1909/1., 1910/2–4., 40., 104., 106., 1911/5.)
Arany Zsuzsanna, Winkler Tímea: OSZK
Zentai Közlöny
1903. jan. – 1915. márc. (Hiány: 1904/34., 1914/2., 38–39. Csonka: 1908/1.)
Szabó Laura, Winkler Tímea: OSZK
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2. Átnézett lapok listája: bácskai lapok, melyekben nem szerepelt
Kosztolányi-írás
A lapok nevének feltüntetését követően szerepel hónapra pontosan azon időintervallum, melyben
megjelent lapszámokat átnéztünk. Ezt követően zárójelben tüntettük fel annak nevét, aki a gyűjtést
végezte, az adott lap lelőhelyeit, határon innen és túl, valamint azon hiányzó lapszámokat, melyekre
egyik közkönyvtárban sem leltünk rá. Ahol szükséges volt (hiányos évfolyamok, lap megszűnte,
esetleges egyszeri kiadványok stb.), ott napra pontosan is jeleztük az átnézett anyag megjelenési
dátumait. A lapok azonosíthatósága végett itt jelöltük azok leírásait, a sajtótörténeti tudnivalókat.
Ada-Moholi Közlöny
1901. jan. – 1904. dec., 1908. aug. – szept., 1911., 1913. dec. (Hiány: 1911/1.: 1–2. lap; 8.: 1. lap;
13.: 1. lap; 14.: 1–2. lap; 16.: 1. lap; 1913/1–50.)
Ispánovics Csapó Julianna, Szabó Laura: BKVK, OSZK
(1891 – 1913.) Helyi és vidéki érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent Adán, szerkesztette
Dreiszinger Ferenc, nyomta Berger Adolf.

Alkalmi Újság
1916. júl.
Szabó Laura: OSZK
(1916. júl. 15.) Alkalmi kiadvány, magyar és német nyelven. Megjelent Újvidéken, az 1916 „julius 15-iki
kertünnepélyen”, nyomta az Újvidéki Hírlap Nyomda.

Almanach. A Bácsmegyei Napló Karácsonyi Melléklete
1929.
Arany Zsuzsanna: EEK
(1929?) Megjelent Szabadkán, a Minerva kiadásában, 1929-ben.

Bács-Topolyai Hírlap
1903. jan. – 1919. febr. (Hiány: 1918/28., 1919/7-től.)
Végh Dániel, Winkler Tímea: OSZK
(1896 – 1919.) Szépirodalmi és társadalmi hetilap. Megjelent Bácstopolyán, felelős szerkesztője Fárnek
Dezső volt – 1918 decemberéig –, kiadta Wilheim Miksa.

Bácsalmás és Környéke
1909. jan. – márc.
Winkler Tímea: OSZK
(1909.) Társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent Bácsalmáson, szerkesztette Mészáros Miksa, kiadta
Horváth Mátyás.

Bácska
1903. jan. – 1914. dec. (Hiány: 1903/1–25, 99-től, 1904/51–88., 1906/36. sz. 1–2., 1908/14., 64.,
1909/98. sz. 1–12., 1912/71–72., 1914/83–91.)
Végh Dániel: OSZK
(1878 – 1916.) Megjelent Zomborban, szerkesztette Radics György.

Bácska Topolya és Vidéke
1932. jan. – 1934. dec. (Hiány: 1924–1931., 1932/1–12., 1935–1936.)
Végh Dániel: OSZK
(1924 – 1941.) Politikai és közgazdasági hetilap. Megjelent Topolyán, felelős szerkesztője Mák Aladár volt,
nyomta Hajtman István könyvnyomdája.(1924 – 1941.) Politikai és közgazdasági hetilap. Megjelent
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Topolyán, felelős szerkesztője Mák Aladár volt, nyomta Hajtman István könyvnyomdája.

Bácskai Ellenőr
1902. jún. – 1904. dec.
Tamás Péter: OSZK
(1881 – 1904.) Társadalmi, közművelődési, szépirodalmi és közgazdászati közlöny, a Szabadkai Ellenőr
utódja. Indult 1881. január 30-án, megjelent Szabadkán. Felelős szerkesztője Stoczek Károly volt, 1883.
augusztus 5-től 1884. május 4-ig pedig ideiglenesen Dékics József. Kiadótulajdonosa Mamuzsits Ágoston,
1885-ben egy ideig id. Gálfy György. Előállította Bittermann József nyomdája. 1889. június végétől 1891.
január 1-jéig szünetelt. 1904. október végén szűnt meg.

Bácskai Élet
1926. aug. – 1927. okt. (Hiány: 1927/7., 10., 147., 151., 161., 171–172., 179., 185–187., 192., 196.,
201–203., 205.)
Arany Zsuzsanna, Guth Holda: OSZK
(1926 – 1927) Szépirodalmi és társadalmi folyóirat. Megjelent Jánoshalmán, 1926 augusztusától.
Főszerkesztője Zámbó Endre, felelős szerkesztője Martinek Aladár volt, főmunkatársak pedig Csizovszky
Sándor és Zámbó Béla Géza voltak.

Bácskai Friss Újság
1901. jún. – júl. (Hiány: 1901/1–5., 7–30., 32–47.)
Guth Holda: OSZK
(1901.) Napilap. Megjelent Szabadkán, felelős szerkesztője Dugovich Imre volt, a közgazdasági részt pedig
Kovács János szerkesztette.

Bácskai Határvidék
1904. nov. – 1905. jan. (Hiány: 1904/1–2., 1905/3-tól.)
Molnár Fábián: OSZK
(1904 – 1905.) Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Megjelent Sajkásgyörgyén, Újvidéken.
Felelős szerkesztője Reiter József volt, nyomta a Hungária Nyomda.

Bácskai Hírek
1906. ápr. – 1918. szept. (Hiány: 1906/1 – 12., 14., 22., 46., 1907/5., 20., 45.
Gorove Eszter, Guth Holda, Molnár Fábián: OSZK
(1906 – 1941.) Társadalmi hetilap. Megjelent Palánkán, minden vasárnap. Felelős szerkesztője és
kiadótulajdonosa Csernicsek Imre volt, majd 1908 augusztusától a főszerkesztő Zsupansky Milivoj lett. 1910
januárjától Csernicsek Imre melletti társszerkesztő egy ideig Haris György is. Szünetelt 1914. július 27-től
augusztus 15-ig, illetve 1918. szeptember 30-tól 1941. június 28-ig.

Bácskai Napló
1907. jan. – 1923. dec.
Végh Dániel: OSZK
(1907 – 1923.) Politikai napilap, az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos
közlönye, 1916-ig. 1917 áprilisától, s 1919-ben Délvidék címen jelent meg. 1920 januárjában betiltották,
majd újraindult 1920. június 1-jén, ismét Bácskai Napló címen. Felelős szerkesztője Kónya Lajos, 1920.
október 1-jétől pedig Völgyi János, majd 1921. november 3-tól Tóth Gyula, s 1922. augusztus 3-tól BalásPiri Kálmán. Szerkesztette Berkes Márk, 1921-ben főmunkatársa Kónya Lajos. Kiadó-tulajdonosa a
Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat mint szövetkezet, későbbi nevén a Szent Antal Nyomda.

Bácskai Szemle
1918. jan. (Hiány: 1918/2-től.)
Végh Dániel: VK
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(1918 – ?) Irodalmi és művészeti hetilap. 1918. január 20-án indult, s szombatonként délben jelent meg.
Szerkesztője Berkes Márk volt, kiadója Bartók Márta (özv. Czipszer Ernőné). Előállította a Hungária
Nyomda.

Bácskai Újság
1903. jan. – 1913. jún. (Hiány: 1904/28., 40-től, 1905/2., 9., 23., 1906/52., 1907/22., 39–40., 42–
43., 1908/11., 1911/13., 1912/53., 1913/27-től. Csonka: 1903/45., 1904/2., 1904/14., 1905/1.,
1905/52., 1905/53.)
Gorove Eszter: OSZK
(1898 – 1913.) Közgazdasági, művelődési és társadalmi heti közlöny. Német címe Bácskaer Zeitung, korábbi
címe pedig Apatin és Vidéke volt. Szerkesztette Witzmann József és Szavadill József.

Bácskai Újság
1929. júl. – 1931. szept. (Hiány: 1929/3., 6., 11., 13–14., 18., 22., 24–25., 1930., 1931/3., 10.)
Molnár Fábián, Tamás Péter, Végh Dániel: MS
(1929 – 1931.) Hetilap, a III. évfolyamtól kéthetilap. Megjelent Zomborban. Felelős szerkesztője és kiadója
Deák Leó volt, 1931-től pedig Bosnyák Ernő. Nyomta Oblát Károly könyvnyomdája.

Bácskai Újság
1935. márc. – 1936. dec.
Winkler Tímea: OSZK
(1935 – 1942.) Politikai napilap. Megjelent Baján, szerkesztette Ruszthi Károly, nyomta az Új Élet Nyomda.

Bácsmegye
1904. júl. – 1907. dec., 1909. jan. – dec., 1911. jan. – 1912. dec., 1916. jan. – 1919. jan. (Hiány:
1904/1–28., 1905/41., 45., 1906/32-től, 1907/1–30., 50-től.)
Gorove Eszter, Guth Holda, Molnár Fábián: OSZK
(1902 – 1919.) Hetilap, a Felső-Bácska utóda. Megjelent minden pénteken, 1917 október 7-étől pedig
hetenként kétszer, Budapesten, Zomborban, Szabadkán, Újvidéken és Bácsalmáson is. Szerkesztősége
Budapesten volt, kiadóhivatalai pedig azokban a városokban, ahol megjelent még. Alapította Latinovits Pál
főispán, felelős szerkesztője Pető Lajos volt, előállította Braun Adolf könyvnyomdája. 1916-tól
Székesfehérváron nyomták.

Bácsmegyei Független Hírlap
1903. okt. – 1904. jan. (Hiány: 1904/5., 14-től.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1903 – 1904.) Az első zombori napilap, mely 1903. október 25-én indult. Felelős szerkesztője Szilágyi
Lajos volt, nyomta Báits Vladimir könyvnyomdája.

Baja
1913. febr. – 1914. aug. (Hiány: 1912., 1913/1–13., 1914/65-től. Csonka: 1914/64.)
Végh Dániel: OSZK
(1912 – 1914.) Napilap. Megjelent Baján, szerkesztette Meskó Zoltán, nyomta Kazal József nyomdája.

Baja és Vidéke
1906. nov. – 1918. febr. (Hiány: 1906/12., 1907/25., 33., 58., 1912/52., 1913/52. Csonka: 1912/51.)
Guth Holda: OSZK
(1906 – 1918.) Társadalmi hetilap. Megjelent Baján, minden szerdán és szombaton, később csak vasárnap.
Szerkesztette Rotschild Zsigmond, kiadótulajdonos Csernicsek Imre. 1910-től felelős szerkesztő is
Csernicsek Imre, Haris György pedig társszerkesztő.

Bajai Express
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1918. aug.
Molnár Fábián: OSZK
(1918.) Alkalmi humoros tartalmú riportújság, az 1918 augusztus 15-iki postásnap értesítője. Megjelent
Baján, szerkesztette Kun Imre, nyomta Kollár A. Nyomda.

Bajai Friss Újság
1903. jan. – 1904. júl. (Hiány: 1904/1–151., 199., 203., 213-tól.)
Gorove Eszter, Molnár Fábián: OSZK
(1901 – 1904.) Napilap. Megjelent Baján, szerkesztette Fodor Károly, kiadta Rothschild Zsigmond.

Bajai Független Hírlap
1905. máj. – 1908. jan. (Hiány: 1905/109., 125., 127., 137., 1906/7., 45., 65., 68., 1908/21-től.
Csonka: 1907/144., 147., 298.)
Gorove Eszter: OSZK
(1905 – 1908.) Negyvennyolcas elvű politikai napilap. Megjelent Baján, szerkesztette Szirmai Vidor, a
közgazdasági rovat szerkesztője pedig Furó Lajos volt.

Bajai Közlöny
1903. jan. – 1918. nov. (Hiány: 1910/15., 1912/7., 1913/32-től, 1914/1–44., 1915/33., 1918/10.)
Molnár Fábián: OSZK
(1878 – 1918.) Helyi érdekű, később közérdekű hetilap, 1908-tól pedig Baja és vidékének társadalmi,
szépirodalmi és közgazdasági hetilapja. Laptulajdonos és szerkesztő Erdélyi Gyula, majd ideiglenes, utána
pedig felelős szerkesztő, lap- és kiadótulajdonos Rajkovits Károly. 1908-tól felelős szerkesztő Csejthei
Boróczy Kálmán, miközben néhány szám erejéig Meskó Zoltán is társszerkesztő. 1908-ban felelős
szerkesztő Meskó Zoltán, főszerkesztő Boróczy Kálmán, főmunkatárs Fehérváry Dezső. 1909-ben pár
hónapig Niki Jenő is társszerkesztő lesz. 1911 júniusa és novembere közt szünetelt. Az újraindulást követően
felelős szerkesztő és laptulajdonos Valentin Emil, helyettes szerkesztő Fodor Károly. 1913-ban helyettes
szerkesztő Ernszt József, 1914-ben felelős szerkesztő Fodor Károly, kiadó Fodor Károly és Erdős Lajos.
1915-től kiadta a Corvin Nyomda.

Bajai Tükör
1918. máj.
Molnár Fábián: OSZK
(1918.) Alkalmi, humoros tartalmú riportújság. Megjelent Baján, felelős szerkesztője Kun Imre volt, kiadta
Kollár A.

Bajai Újság
1923. okt. – 1935. febr. (Hiány: 1918–1922., 1923/1–134., 1924/76–77., 79–81., 83., 85–99., 101–
108., 110., 158., 201., 286., 1925/1., 9., 14., 43., 44., 50., 113., 147–186., 189., 193–195., 199–212.,
216–222., 1926/273-tól, 1927/1–18., 20–21., 24–25., 28., 54., 74–98., 100., 102., 104., 110., 117–
119., 121., 131., 147., 151., 161., 171–172., 179., 185–187., 192., 196., 201–203., 205., 213., 218.,
221., 230., 231., 240–241., 245., 248–256., 259., 262., 270–271., 272., 275–276., 293., 1928/9–10.,
24–25., 27–28., 33., 35–38., 42., 66., 195., 229., 272-től, 1929/163., 1933/79. Csonka: 1927/122.)
Arany Zsuzsanna, Gorove Eszter, Guth Holda, Molnár Fábián, Végh Dániel, Winkler Tímea: OSZK
(1923 – 1935.) Bácsmegyei és délpestmegyei érdekű politikai napilap, katolikus és nemzeti irányultsággal.
Megjelent Baján. Szerkesztette Fehérváry Dezső, később – 1926 márciusától – Gárdonyi Ferenc, azt
követően (novembertől) pedig Fabiny Lili. 1928-ban Zámbó Béla Géza, majd vitéz Kemény Simon. 1929ben pedig a következő szerkesztők váltották egymást: Gondán Felicián, Boróczy Kálmán. 1931-ben
Mamusich József lett szerkesztő. Kiadó Kránitz István, majd Deák János, utána Boróczy Kálmán, nyomta az
Új Élet Nyomda. Felelős kiadója Moravcsik Győző volt. 1918 és 1923 közt Új Élet címen jelent meg. (L.
ott.) Több tartalmas melléklete is volt.
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Bezdán és Vidéke
1935. márc. (Hiány: 1935/1.)
Molnár Fábián: OSZK
(1935.) Független magyar hetilap. Megjelent Bezdánon, hetente egyszer. Fő- és felelős szerkesztője Urbán
Elemér volt, nyomta Győrfi I. nyomdája.

Bomba
1907. márc. – 1908. ápr. (Hiány: 1907/1., 1908/8.)
Végh Dániel: OSZK
(1907 – 1908.) Társadalmi élclap. 1907. február 24-én indult, majd újraindult 1908. január 26-án. Felelős
szerkesztője Lámpás, később Lipsitz S. Sándor. Kiadója és előállítója a Lipsitz és Társa nyomdája volt. 1908.
április 26-án szűnt meg.

Családi Lap
1925. nov – dec. (Hiány: 1925/3-tól.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1925 – ?) Közművelődési hetilap. Megjelent Bácska-Topolyán, 1925 novemberétől. Nyomta a Mihalecz
Nyomda, kiadta a Hajnal-féle ház.

Csonka Bácska
1930. máj. – 1931. júl.
Végh Dániel: OSZK
(1930 – 1931.) Közgazdasági, szépirodalmi és társadalmi hetilap, mely az első időszakban még heti kétszer
látott napvilágot. Megjelent Baján, szerkesztette Kovács Bencze Albert.

Dél-Magyarország
1902. jan. – 1906. okt.
Végh Dániel: OSZK
(1902 – 1906.) Kétnyelvű lap volt (Juzna Ugarska), „a hazaszeretetnek és keresztény fölvilágosodásnak”
alcímmel. Megjelent Vajszkán, minden vasárnap, majd később havonta egyszer. Felelős szerkesztője
Tumbász István volt. Előbb Hódságon nyomták, majd Szabadkán, Bittermann József nyomdájában.

Délmagyarország
1909. márc. – jún.
Végh Dániel: OSZK
(1909.) Politikai napilap. Indult 1909. március 14-én. Megjelent hétfő kivételével minden nap, 8-10 oldal
terjedelemben. Felelős szerkesztője Braun Henrik, főszerkesztője Baloghy Ernő volt. Kiadótulajdonos és
előállító Szántó Lajos nyomdája. Megszűnt 1909. június 28-án.

Délvidéki Újság
1910. jan. – jún.
Molnár Fábián: OSZK
(1910.) Politikai hetilap. Indult 1910. január 16-án. Szerkesztette az újvidéki keresztény
társadalomtudományi líceum. Kiadta Fuchs E. és Társa könyvnyomdája.

Éjféli Újság
1919. nov.
Tamás Péter: VK
(1919.) Szépirodalmi és szatirikus alkalmi lap. Megjelent 1919. november 22-én, az újságírók és
nyomdászok Katalin-báljára. Szerkesztő nincs feltüntetve, kiadta a Katalin-bál vigalmi bizottsága. Nyomta a
Bácsmegyei Napló Nyomda és Lapkiadó Rt.
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Éjféli Újság
1930. jan. (Hiány: 1929.)
Molnár Fábián: OSZK
(1929 – 1930.) Alkalmi lap, a protestáns műsoros estély hivatalos lapja. Megjelent évente, Baján, nyomta a
Corvin Nyomda.

Ék
1936. ápr. – dec. (Hiány: 1936/5.)
Végh Dániel: OSZK
(1936.) Társadalomtudományi és irodalmi folyóirat. Megjelent Újvidéken. Főszerkesztője Holländer Zoltán
volt, aki később Ember Zoltán néven írt a Magyar Szóban.

Eleven Újság
1922.
Molnár Fábián: MS
(1922.) Farsangi alkalmi lap. Megjelent 1922-ben, dátum nélkül, az Izraelita Nőegylet bálján. Szerkesztő
nincs feltüntetve, nyomta Fischer Ernő könyvnyomdája.

Evangélikus Közérdek
1913. jan. – 1916. aug. (Hiány: 1914/22-től.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1913 – 1916.) Egyházi, iskolai és társadalmi lap, a lelkészi és tanítói fizetésrendezési mozgalmak közlönye.
Megjelent Zomborban, szerkesztette Lombos Alfréd, Lombos Albert, Schwetz Mihály, 1913 szeptemberétől
pedig Nikelszky Zoltán. 1916 januárjától egyháztársadalmi lap lesz, Bácsfalun jelenik meg, s felelős
szerkesztője Kiss Béla lesz. Nyomta Báits Vladimir könyvnyomdája.

Fáklya
1919. ápr. – máj.
Végh Dániel: SK
(1919.) Irodalmi hetilap. Felelős szerkesztője Szabó József református tanító volt, kiadta Ádler Géza.

Fáklya
1929. márc. (Hiány: 1929/2.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1929.) Társadalmi, gazdasági és irodalmi hetilap, a Szervezett Munkás folytatása. 1929. március 31-én
indult. Megjelent Zomborban, vasárnaponként, de szabadkaiak készítették. Felelős szerkesztője Magyar Béla
volt. Nyomta Sava Milatev. Az utolsó száma 1929. április 7-én látott napvilágot (2. szám).

Falu és Város
1922. jan. – ápr. (Hiány: 1922/9–10.)
Molnár Fábián: MS
(1929.) Társadalmi, gazdasági és irodalmi hetilap, a Szervezett Munkás utóda. 1929. január 20-án indult, s
megjelent minden vasárnap, Szabadkán. Névleges felelős szerkesztője és laptulajdonosa Lajčo Bistrički volt.
Nyomta Fischer és Krausz. Utolsó száma 1929. április 28-i, utána betiltották.

Feketicsi Vasárnapi Újság
1929. júl. (Hiány: 1929/3-tól.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1929 – ?) Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent Szabadkán, indult 1929 júliusában.
Főszerkesztője Jeszenszky Ferdó ügyvéd volt, nyomta Fischer és Krausz könyvnyomdája.

A Föld
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1923. nov. (Hiány: 1923/1., 3-tól.)
Molnár Fábián, Végh Dániel: OSZK
(1923.) Politikai hetilap. Megjelent Szabadkán, indult 1923. november 17-én. Felelős szerkesztője Vukov
Lukács volt. Melléklete az Új Éposz („»A Föld« irodalmi, művészeti és kulturriportmelléklete”).

Friss Újság
1929. dec., 1930. febr., márc.
Ispánovics Csapó Julianna: BKVK
(1929 – 1940?) Zomborban jelent meg, 1930 és 1941 közt Új Hírek címen. Főszerkesztője Deák Leó volt.

A Függöny
1922. febr. – ápr. (Hiány: 1922/4–5.)
Molnár Fábián: MS
(1922.) Színház, mozi és sporthetilap. Megjelent Újvidéken, felelős szerkesztője és kiadója Löwenberg Jenő
volt. Nyomta a Grujics testvérek könyvnyomdája.

Grimasz
1935. nov. – 1936. nov. (Hiány: 1935/1–34., 36-tól, 1936/1–88., 90-től.)
Molnár Fábián: VK
(1935 – 1941.) Vicc és keresztrejtvény-hetilap, majd újság. Indult 1935. március 1-jén, Újvidéken. 1935.
június 30-tól szerkesztősége és kiadóhivatala van Újvidéken és Szabadkán is, majd Szabadkára költözik.
1936 decemberétől Gál László és Búzás László vicclapja, 1937-ben Gál László szatirikus hetilapja volt.
Felelős szerkesztő, főszerkesztő és laptulajdonos Szabó Sipos Ferenc, 1935. április 28-tól szerkesztette
Agyar, s a felelős szerkesztő Ungár Zoltán volt. 1935. május 19-től felelős szerkesztő és laptulajdonos Gál
László. Társszerkesztő 1935-36-ban Búzás László, 1939-ben felelős szerkesztő Bíró Béla (Zombor).
Főmunkatársak 1935-ben Magyar Zoltán, majd Szabady Jenő. Nyomta Újvidéken a Jugoslovenski dnevnik,
majd Csajági Henrik, Szabadkán pedig 1935. június 30-tól a Fischer testvérek nyomdája. 1939-ben zombori
szerkesztősége is volt. Utolsó száma 1941. február 23-án látott napvilágot.

A Gyermeknap
1909. máj. (Hiány: 1909/1–2.)
Molnár Fábián: MS
(1909.) Alkalmi időszaki lap. Megjelent 1909. május 16-án, 20-án és 22-én, kis formátumban, 6 oldalon. A
gyermekvédő liga szabadkai helyi bizottságának megbízásából szerkesztette Havas Emil. Előállította Szántó
Lajos könyvnyomdája.

Haladás
1911. jan. – 1913. jún. (Hiány: 1912/2–26.)
Molnár Fábián: OSZK, SK
(1911 – 1913.) Társadalmi, szépirodalmi, közgazdasági, ipar-kereskedelmi és közigazgatási közlöny.
Megjelent Újverbászon, felelős szerkesztője Harsányi Ferenc, társszerkesztője pedig Salapáthy Kálmán volt.
Nyomta a Verbászi Könyvnyomda.

Harang
1925. márc.
Molnár Fábián: OSZK
(1925.) Szépirodalmi és társadalmi hetilap. Megjelent Baján, indult 1925. március 18-án. Felelős
szerkesztője Lóránt Lichter László, nyomta a Corvin Nyomda.

A Hét
1922. ápr. (Hiány: 1921., 1922/1–13., 15–16., 18-tól.)
Molnár Fábián: OSZK
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(1921 – 1922.) Társadalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Megjelent Topolyán, felelős szerkesztője Mák
Aladár volt, nyomta Hajtman István.

Hétfői Hírek
1910. jún. – 1911. márc. (Hiány: 1910/1–15., 17–22., 24–38., 1911/1–8.)
Végh Dániel: OSZK
(1910 – 1911.) Szépirodalmi, társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent minden hétfőn, Szabadkán,
1910. február 28-án indult. Felelős szerkesztője Hirth Ferenc volt, 1911. február 20-tól Oszter Péter.
Főmunkatársa ifj. Gálfy György volt. Előállította Hirth és Duchon. 1911-ben szűnt meg.

Hétfői Magyar Újság
1927. jún. – aug.
Arany Zsuzsanna: NEK
(1927.) Pártonkívüli hetilap, a vajdasági magyarság szócsöve. Megjelent Szabadkán, 1927. június 20-án
indult. Felelős szerkesztője Szántó Róbert, felelős kiadója pedig Szentiványi Dezső volt. Nyomta a Szent
Antal Nyomda. Utolsó száma 1927. augusztus 1-jén látott napvilágot.

Hétfői Újság
1906. szept. – 1907. dec., 1916. jan. – 1917. dec. (Hiány: 1907/17., 1916/38., 48., 1917/11., 23.)
Guth Holda: OSZK
(1906 – 1917.) Társadalmi, közművelődési és szépirodalmi hetilap, a Szabadkai Közlöny folytatása.
Megjelent Szabadkán, minden hétfőn, vagy ünnep után való délelőtt. 1906. szeptember 3-án indult. Felelős
szerkesztője Szabados Sándor, szerkesztője Garai Kornél volt. Szerkesztette továbbá Török Zsigmond, majd
Szalay László is, valamint Fenyves Jenő és Fenyves Ferenc.

Hétfői Újság
1922. márc. – dec. (Hiány: 1922/20., 1923–1925.)
Molnár Fábián: MS
(1922 – 1925.) Hetilap. Megjelent Újvidéken. Főszerkesztő Tomán Sándor, felelős szerkesztő Csamprág
Dusán. A 8. számmal Tomán Sándor neve lekerül a lapról, felelős szerkesztő Csamprág Dusán marad. 1922.
július 17-től felelős szerkesztő és kiadótulajdonos Csamprág Dusán marad. Kiadta a Hétfői Újság Lapkiadó
Vállalat, majd 1922. május 8-tól a Gutenberg Nyomda.

Heti Híradó
1934. jan.
Molnár Fábián: OSZK
(1934.) Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent Nagykanizsán, felelős szerkesztője Bakos
Imre volt, nyomtatta Törteli József.

Híd
1934. máj. – 1936. dec.
Tamás Péter, Végh Dániel: OSZK
(1934 – 1940., 1945 –) Társadalomtudományi és irodalmi ifjúsági folyóirat. 1934 júniusától társadalmi és
irodalmi szemle, 1934 júliusától a jugoszláviai magyar fiatalok irodalmi és társadalomtudományi folyóirata,
1934 augusztusától a jugoszláviai magyar fiatalok társadalmi és irodalmi folyóirata, 1935 októberétől
társadalmi és kritikai szemle. Megjelent Szabadkán és Újvidéken. Felelős szerkesztője Lévay Endre volt.
1936 májusától felelős szerkesztője és kiadója Simonkovich Rókus, az 1937-es 1-2. számtól Mayer Ottmár.
Nyomta Barna Ferenc nyomdája, aztán az Express, Etelka Rajčić, a Városi Nyomda, végül a Fischer
testvérek nyomdája. Megszűnt 1940 decemberében. Szerepét ekkor átvette a Világkép. 1945-ben újraindult
Steinfeld Sándor szerkesztésében.

Az Ifjúság
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1918. márc.
Tamás Péter: OSZK
(1918.) Tanulólap. Egyetlen száma jelent meg, 1918. március 2-án. Felelős szerkesztője és kiadója Bíró
János volt. Készült a Horváth-nyomdában.

Igazmondás
1903. aug. – nov.
Molnár Fábián: OSZK
(1903.) Közművelődési lap. Megjelent Zentán, szerkesztette Szigethy Imre, nyomta Pléstity és Horváth.

Igazság
1922. nov. (Hiány: 1922/2-től, 1923.)
Molnár Fábián: OSZK
(1922 – 1923.) Szlovén-magyar nyelvű politikai hetilap, mely szlovén címen (Istina) is napvilágot látott.
Indult 1922 novemberében. Felelős szerkesztője és kiadója Lazar Stipić, nyomta Etelka Rajčić. Utolsó száma
1923. április 15-én jelent meg.

Irodalmi Értesítő
1925. máj. – 1927. márc. (Hiány: 1926/1–13., 1927/4-től.)
Molnár Fábián, Végh Dániel: OSZK
(1925 – 1927.) Irodalmi tájékoztató. Indult 1925. május 15-én, s megjelent minden hó 1-jén és 15-én, 1926.
november 1-jétől pedig havonta egyszer. Felelős szerkesztő Mesterházy Ambrus, 1926. november 1-jétől
Berlekovics Vince, főszerkesztő 1927. január 1-jétől Mesterházy Ambrus, március 1-jétől pedig Bodnár
Imre. Kiadta Mamužić könyvkereskedése. Nyomta a Typographia Könyvnyomda (Újverbász), majd Horváth
József szabadkai könyvnyomdája. Utolsó száma 1927. május 1-jén látott napvilágot.

Jelen és Jövő
1908. nov. – 1910. szept.
Guth Holda: OSZK
(1908 – 1910.) Politikai és közgazdasági havi folyóirat. Megjelent Szabadkán. Indult 1908. november 1-jén.
1909-ben öt, 1910-ben hat száma jelent meg. Szerkesztője Macskovics Titusz volt, előállította a Szent Antal
Nyomda.

Jugoszláviai Magyar Újság
1934. jún. – aug. (Hiány: 1932–1933., 1934/1–151., 154–165., 167–172., 174–179., 181–186., 188–
191., 193., 195–200., 202–207., 209–214., 217-től.)
Gorove Eszter: OSZK
(1932 – 1934.) Napilap. Megjelent Újvidéken, indult 1932. december 29-én. Felelős szerkesztő Bródy
Mihály, 1934. január 1-től névleg Bela Buljovčić, ténylegesen Szántó Andor, majd egy ideig névleg Varga
Alajos. Felelős kiadó a grafikus munkások szövetsége nevében Bela Buljovčić. Nyomta a Jugoslovenski
dnevnik nyomdája, 1934. január 30-tól Barna Ferenc könyvnyomdája. Utolsó szabadkai száma 1934. május
12-i, s ezt követően Újvidéken jelenik meg, s nyomja a Jugoslovenski dnevnik. Utolsó száma 1934.
szeptember 16-án látott napvilágot.

Karneval
1924.
Tamás Péter: VK
(1924.) Alkalmi lap. Megjelent Csantavéren, dátum nélkül, feltehetően 1924 szilveszterére. Felelős
szerkesztő Wiszmegh István, főmunkatárs Kozma Dezső. Nyomta a Szent Antal Nyomda.

Képes Vasárnap
1929. dec. – 1930. ápr. (Hiány: 1929/1–49., 1930/2., 6., 7., 18-tól.)
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Gorove Eszter: OSZK
(1928 – 1930.) Társadalmi és szépirodalmi hetilap. Indult 1928. március 4-én. Megjelent Szabadkán, majd
Újvidéken, 1930. május 11-től. Szerkesztéséért és kiadásáért felelt Fischer Imre, szerkesztette Csuka Zoltán,
1929-ben Csuka mellett Varnyú Tivadar is. Újvidéken a szerkesztéséért és kiadásáért felel Kottász Aladár,
szerkesztette Csuka Zoltán, helyettese Varnyú Tivadar. 1930. május 25-től felelős szerkesztő és kiadó
Dimitrije Dordević. 1930. június 8-tól Csuka mellett szerkesztő Búzás László is. 1930. augusztus 10-től újra
Szabadkán jelenik meg. Ekkor felelős szerkesztő és kiadó Dorde Beljanski. Utolsó száma 1930. szeptember
14-i. 1930. szeptember 28-tól az Újvidéki Reggeli Újság vasárnapi mellékleteként jelenik meg mint képeslap.
Utolsó száma 1930. november 16-án lát napvilágot. Nyomta Fischer és Krausz, Újvidéken az Uránia
Nyomda.

Kis Újság
1924. dec. – 1926. márc. (Hiány: 1924/124-től, 1929/15-től.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1924 – 1926.) Független politikai napilap. 1924 decemberében indult, megjelent Újvidéken. Felelős
szerkesztő Magyar Vitályos, főmunkatárs Gálffy György, majd felelős szerkesztő Mikó László. Nyomta a
Globus Nyomda.

Komedia
1919. nov.
Tamás Péter: VK
(1919.) Szerbhorvát és magyar nyelvű humoros hetilap. Indult 1919. november 2-án. Laptulajdonos és
felelős szerkesztő Živojin S. Milanović, szerkesztette Jeges József. Nyomta Fischer Ernő nyomdája.
Megszűnt még novemberben, utódja a Figaro.

Közép Bácska
1904. jan. – 1908. júl. (Hiány: 1904/21., 1907/44. Csonka: 1904/19.)
Guth Holda: OSZK
(1904 – 1908.) Szépirodalom, kereskedelem, ipar és mezőgazdaság érdekét előmozdító hetilap, később
társadalmi hetilap. Megjelent Ósziváczon, minden vasárnap. Szerkesztette Kovácsfy Antal, 1908-tól Dezső
Kálmánnal közösen, kiadó és laptulajdonos Sonnenfeld Ármin volt. Nyomta Sonnenfeld Ármin.

Középbácska
1935. jún. – 1936. ápr. (Hiány: 1936/1–2., 4–15., 17-től.)
Molnár Fábián: MS
(1935 – 1944.) Hetilap. Megjelent Újverbászon, minden szombaton. Felelős szerkesztője Vass Gyula volt.

Közérdek
1902. nov. – 1903. máj. (Hiány: 1903/17.)
Winkler Tímea: OSZK
(1902 – 1903.) Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Indult 1902. november 2-án. Megjelent
minden vasárnap reggel. Felelős szerkesztő Lévay Zoltán (Budapest). Előállította Kladek István és Társa.
1903 nyarán szűnt meg.

Közvélemény
1904. márc. – 1905. febr. (Hiány: 1904/4., 60., 76–79.)
Winkler Tímea: OSZK
(1904 – 1905.) Közérdekű helyi lap. Megjelent Zentán. Főszerkesztője Hajdu Dezső, felelős szerkesztője
Szabados József volt. Nyomta Plestity és Horváth.

Krónika
1908. nov. – dec.
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Molnár Fábián: OSZK
(1908.) Társadalmi és humoros hetilap. Indult 1908. november 22-én. Felelős szerkesztő Kepes Tibor. Kiadó
és laptulajdonos Horváth István. Előállította Horváth István könyvnyomdája.

Kulai Járás
1931. nov. (Hiány: 1931/1–9., 11-től.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1931.) Hetilap. Megjelent Kulán. Felelős szerkesztője Pleesz Pál volt.

Magyar Radikális Újság
1927. aug. – szept. (Hiány: 1927/7-től.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1927 – ?) Radikális hetilap. Megjelent Szabadkán, indult 1927. augusztus 10-én. Felelős szerkesztője
Skenderovics Tamás volt, kiadója Futó Béla. Nyomta Fischer és Krausz könyvnyomdája.

Magyar Újság
1928. dec. – 1929. jan.
Arany Zsuzsanna: NEK
(1928 – 1929.) Pártonkívüli politikai napilap. Megjelent 1928. december 12-én, Újvidéken. Felelős
szerkesztője Dürbeck Rezső, kiadótulajdonosa pedig Dürbeck Gyula volt. Nyomta Farkas és Dürbeck
könyvnyomdája.

Mai Színlap
1911. okt. – dec., 1913. okt. – 1914. máj. (Hiány: 1911/2., 4., 8., 30-tól, 1913/3., 5–12., 14–18., 29.,
34–37., 53., 63., 1914/26.)
Molnár Fábián: OSZK
(1910 – 1916.) Művészeti és szépirodalmi napilap, egy ideig a Szabadkai Műpártolók Körének hivatalos
lapja. Indult 1910. október 19-én. Felelős szerkesztő Faragó Rezső, a 26. számtól Rehorovszky Jenő, 1911ben pedig Hirth Aladár, majd Dér László (ifj. Dembitz Lajos), Schwimmer Béla. Kiadó Hirth és Duchon
könyvnyomdája, 1913-ban Hirth Gyula, 1916-ban Frank Imre, majd Baranyi Károly. Lásd még Színházi Élet.

Menykű
1906. júl., 1907. jan. – júl. (Hiány: 1906/1–júl., aug.-tól, 1907/1., 5–8., 10., 14–16., 18–19., 26-tól.)
Arany Zsuzsanna, Molnár Fábián: MS, OSZK
(1906 – 1907.) Humorisztikus hetilap. Szerkesztője Kepes Tibor volt. Készült Lipsitz Sándor, aztán
Csernicsek Imre (Palánka), végül pedig Bosnyák Ernő (Zombor) könyvnyomdájában. Feltehetően 1907.
október 19-én jelent meg utoljára.

Móka
1926. aug. – szept.
Molnár Fábián: MS
(1926.) Tréfás hetilap. Megjelent Zentán, szerkesztette Bíró János.

Mozi-Újság
1925. nov. (Hiány: 1925/2-től.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1925 – ?) A Narodni Bioskop (Népmozgó) hetilapja, mely a legfrissebb mozihírekről számolt be. Megjelent
Szabadkán, indult 1925. november 22-én. Felelős szerkesztője és kiadója Szentiványi Dezső volt, nyomta a
Szent Antal Nyomda.

Mozi-Sport
1920. márc. – ápr. (Hiány: 1920/1–2., 5., 7-től.)
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Arany Zsuzsanna: MS
(1920.) Magyar és szerb, kétnyelvű hetilap. Megjelent Szabadkán, vasárnaponként. Felelős szerkesztője Tóth
Gyula, laptulajdonosa és kiadója Deák Sándor volt. Nyomta Fischer és Krausz könyvnyomdája.

Napraforgó
1932. jan.
Molnár Fábián: OSZK
(1932) Szépirodalmi és társadalmi hetilap. Megjelent Baján. Felelős szerkesztője Hódsághy Béla volt, kiadta
Róna József.

A Nép
1935. dec. – 1936. dec.
Arany Zsuzsanna: MS
(1935 – 1944.) Független magyar politikai hetilap. Megjelent Újvidéken, indult 1935 decemberében. Felelős
szerkesztője Létmányi István volt, kiadója és laptulajdonosa Nagy Iván. Később Új Nép címen lett ismert.

Népszava
1902. jan. – 1903. máj.
Guth Holda: OSZK
(1902 – 1903.) Szépirodalmi és társadalmi hetilap, majd 1902. január 12-től közgazdasági és társadalmi
hetilap. Indult 1893. október 15-én. Felelős szerkesztője Sokcsich Antal, 1894. május 20-tól Terbe Vince
volt. Kiadója és laptulajdonosa szintén Terbe Vince volt. 1897. december 12-én a megszűnt Iparosok Lapja
beolvadt a Népszavába, s ettől kezdve főmunkatárs Hirth Lipót. 1902. január 12-től felelős szerkesztő
Dugovich Imre. Előállította Krausz és Fischer, később Hirth Lipót és Társa, aztán megint Krausz és Fischer,
majd Kladek István nyomdája.

Népszava
1935. aug. – 1936. szept. (Hiány: 1935/1–4., 6–11., 13-tól, 1936/1–23., 25., 27-től.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1935 – 1940.) Politikai és szociális hetilap. Indult Topolyán, 1935. július 28-án. Főszerkesztő Jakša
Damjanov, felelős szerkesztő és tulajdonos Győri István. Nyomta a Wilhelm Nyomda. 1935. szeptember 22én a 9. szám Szabadkán jelent meg. Ettől kezdve a kommunista párt irányítása alatt áll. Felelős szerkesztő és
kiadó Darabos Albert, 1936. szeptember 13-tól Pataki Gusztáv, szerkesztette Jakša Damjanov. Szerkesztette
még Gubik Nándor, majd Cseh Károly. Nyomta a Fischer testvérek nyomdája. 1936 végén betiltották. Újra
megjelent 1939. szeptember 24-én. Utolsó száma 1940. január 21-én látott napvilágot.

Ó-becsei Újság
1903. jan. – 1905. dec. (Hiány: 1903/18., 20., 41., 47–51., 1904/11., 14–15., 17., 30–52., 1905/10.,
12.)
Molnár Fábián: SK
(1902 – 1905?) Közművelődési hetilap. Felelős szerkesztője és a laptulajdonos Göndör Ferenc volt.

Óbecse
1906. szept. – 1909. ápr. (Hiány: 1906/2-től, 1907–1908., 1909/6-tól.)
Winkler Tímea: OSZK
(1906 – 1909.) Társadalmi, közművelődési, vegyes tartalmú folyóirat, alkalmi lap. Megjelent Óbecsén,
szerkesztette Feszl György.

Óbecse és Vidéke
1903. jan. – 1911. dec. (Hiány: 1907/26-tól, 1908–1909., 1912-től.)
Molnár Fábián, Végh Dániel: SK
(1888 – 1921.) Társadalmi vegyes tartalmú hetilap. Felelős szerkesztője Grünbaum Pál volt, főmunkatársa
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Fárbás József, kiadótulajdonosa Lévai Lajos.

Óbecsei Hírlap
1906. nov. – 1912. febr. (Hiány: 1907/45.)
Gorove Eszter: OSZK
(1906 – 1912.) Társadalmi hetilap. Megjelent minden vasárnap, Palánkán. Szerkesztője és kiadótulajdonosa
Csernicsek Imre volt, 1910-től társszerkesztő Haris György.

Összetartás
1903. jan. – 1919. jan. (Hiány: 1905/10., 14., 133., 1906/16–17., 88., 124., 141., 1908/1–58., 102.,
1911/103., 1913/71–76., 130-tól, 1914/75–89., 127-től, 1915–1918., 1919/1–11., 13-tól. Csonka:
1903/4., 116., 1904/68., 81., 147., 1905/13., 24., 27., 33., 76., 89., 1906/2., 33., 1907/151., 1910/62.,
78., 82., 85., 93., 95–100., 103., 110., 116., 119–120., 126–128., 134–136., 139., 142., 145., 147.,
1911/31., 66., 151., 1912/1.)
Tamás Péter: OSZK
(1901 – 1919.) Vegyes tartalmú közművelődési lap, később politikai lap. Megjelent Zentán, minden
vasárnap, szerdán és pénteken. Felelős szerkesztője Ellinger Jenő ügyvéd volt. 1907. januártól Ellinger lesz
lapvezér, a felelős szerkesztő pedig Kerekes Frigyes Kázmér. 1910 júniustól Rasch Károly a lapvezér és a
felelős szerkesztő, később Molnár Sz. Vince, majd 1911. februártól Dudás György, 1912. júniustól Sóti
Ádám, végül 1914. áprilistól Széchényi István. Kiadta Beretka (Imre) és Molnár nyomdája.

Őrtűz
1932. máj. – jún. (Hiány: 1931., 1932/3-tól, 1933–1934.)
Molnár Fábián: OSZK
(1931 – 1934.) Irodalmi levelek, „44 osztálytárs emlékének”. A későbbi nyomtatott számok alcíme: „A
jugoszláviai magyar ifjúság lapja”, majd: „A jugoszláviai magyar ifjúság havi folyóirata”. Indult 1931
szeptemberében. Szerkesztette Kis József, Tóth-Bagi István és Kovács-Sztrikó Zoltán. A nyomtatott számok
idején felelős szerkesztő Kis József volt, a felelős kiadó pedig Juhász Ferenc. Ekkor jelent meg a becskereki
Magyar Közművelődési Egyesület közreműködésével, a szerkesztőség pedig Szabadkán, míg a kiadóhivatal
Becskereken volt. Nyomta a Jedinstvo Nyomda, Becskereken. 1934. januári dátummal ismert az utolsó
nyomtatott száma.

Palánka
1904. máj. – jún., 1910. jan. – 1911. jún. (Hiány: 1910/7., 1911/1., 3., 5., 7–10., 12–15., 17., 19–23.,
25-től.)
Winkler Tímea: OSZK
(1903 – 1913.) Járási közlöny, helyi és közérdekű hetilap, a Palánkai Járási Közlöny folytatása.
Szerkesztette Kristofek József. Nyomta Palánkán, Kristofek és Blázek nyomdája. 1904. június 26 és 1905.
május elseje között szünetelt. Német nyelvű melléklapja a Beiblatt des Wochenblattes volt.

Palánkai Hírlap
1906. jan. – 1918. júl. (Hiány: 1906/1–12., 1907/45., 1912/52., 1913/52.)
Tamás Péter, Winkler Tímea: OSZK
(1905 – 1918.) Napilap. Megjelent Palánkán, minden vasárnap, felelős szerkesztője Csernicsek Imre volt.

Palánkai Járási Közlöny
1903. máj. – 1904. máj. (Hiány: 1903/2., 4.)
Winkler Tímea: OSZK
(1903 – 1904.) Helyi és általános érdekű, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Megjelent Palánkán,
szerkesztette Krenedits Ödön. Nyomta a Járási Közlöny nyomdája.

Porond
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1918. máj. – júl. (Hiány: 1918/12-től.)
Molnár Fábián, Végh Dániel: OSZK, SK
(1918.) Színházi hetilap, melyet Tomán Sándor, Profuma József és Ujfalussy Gyula alapítottak. Szerkesztette
1918. június 9-ig Ujfalussy Gyula és Tomán Sándor, június 16-tól pedig Tomán Sándor. Vasiljevics Zsárko, a
későbbi újvidéki szerb színház első igazgatójának ajánlatára Sóman Ferencet kérték fel felelős
szerkesztőnek, akit Spectator néven jegyeztek. A lap eleinte csak színházi lapnak indult, később azonban
átalakult riportlappá, s szociális kérdésekkel is foglalkozott. 1918 novemberéig jelent meg.

Rakéta
1906. aug. – 1907. márc. (Hiány: 1906/7.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1906 – 1907.) Humoros hetilap. Indult 1906. augusztus 19-én. Felelős szerkesztője Oroszlány Gábor és
Havas Emil voltak, később csak Oroszlány Gábor, azt követően, 1906 novemberétől pedig „Casanova”, majd
rá egy hónapra Ostor Balázs. Kiadója Braun Adolf volt, megszűnt 1907. március 31-én.

Reggeli Újság
1911. okt. – 1912. jan. (Hiány: 1911/1., 3., 16–17., 24., 39., 45., 60., 65., 1912/1., 3., 13., 17.)
Szabó Laura: OSZK
(1911 – 1912) Politikai napilap. Indult 1911. október 10-én. Felelős szerkesztője Havas Emil volt,
kiadótulajdonos a Reggeli Újság Lapkiadó Részvénytársaság. Kiadóhivatali igazgató Strasszer Béla.
Előállította a Hungária Nyomda. Megszűnt 1912. január 23-án.

Reggeli Újság
1936. jan. – nov. (Hiány: 1936/2–3., 6., 9–15., 18–19., 26., 32., 42–43., 49., 128–135., 140–148.
Csonka: 1936/4., 17., 23–24., 51., 137., 139., 149., 207–210.)
Gorove Eszter, Guth Holda, Szabó Laura, Winkler Tímea: OSZK
(1929 – 1944) Hétfő kivételével naponta megjelenő lap, a Délbácska utóda. Megjelent Újvidéken. Felelős
szerkesztője Tomán Sándor volt, illetve szerkesztette még Andrée Dezső is. Mellékletei a Mindentudó
lexikon, a Reggeli Rádió és a Tündérország. 1930 és 1933 közt, Szenteleky Kornél szerkesztésében, A Mi
Irodalmunk is melléklete volt.

Rendkívüli Újság
1911. jún. – júl. 21.
Guth Holda: OSZK
(1911.) A Pannónia kabaréból. Megjelent Szabadkán. Főszerkesztője Kovács Emil, felelős szerkesztője
Pásztor Andor volt, kiadta Hirth és Duchon nyomdája.

Római Katolikus Kántor
1926. jan.
Arany Zsuzsanna: MS
(1926.) A vojvodinai kántorok szaklapja. 1926 januárjában indult.

Szabadkai Friss Újság
Gorove Eszter: OSZK
1903. jan. – 1910. márc.
(1901 – 1910.) Napilap. Indult 1901. március 2-án, Budapesten és Szabadkán. Megszűnt 1908. július 10-én,
s Szabadkai Kis Újság címen indult újra. Júliustól a szabadkai Petőfi Társaság hivatalos közlönye, októbertől
Szabadkai Újság lett a címe. 1909 szeptemberétől újra Szabadkai Friss Újság címen fut, míg 1910.
novembertől megint Szabadkai Újság. 1915. szeptember 6-ától van heti és kétoldalas napi kiadása is. 1917.
december 21-től politikai napilap, 1918 januárjától időszaki lap, majd újra napilap. Megjelent a háború után
is, utóbb mint Bácsmegyei Újság és Suboticai Újság. Felelős szerkesztő Löw Géza, 1901. március 16-tól
Katona Imre, 1903-tól Pusztai Béla. Kiadó és tulajdonos Heumann Mór, 1901. május 31-től Székely Viktor,
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később Pusztai Béla, majd Vermes Miksa, 1908 decemberétől Füredi Jákó, 1909-ben a Szabadkai Friss Újság
Újságkiadó Vállalat. Főmunkatárs 1908 októberétől Szász Béla, 1918-ban Sztipich Lázár. Előállította Braun
Adolf könyvnyomdája, Budapesten Pollacsek Mór, később a Nap kiadóvállalat nyomdája. 1905-től Braun
Adolf, 1909. júliustól Lipsitz B., aztán Horváth István, 1910. november 6-től Hirth és Duchon, utána a
Hungária Nyomda, Hirth Aladár nyomdája, Szabados Sándor nyomdája.

Szabadkai Független Újság
1903. okt. – nov.
Végh Dániel: SK
(1903.) Napilap. Indult 1903. október 10-én, megjelent két oldal terjedelemben, a budapesti Friss Újság
Szabadkán terjesztett példányaihoz csatolva. Felelős szerkesztője Katona Imre volt, kiadója Víg Zsigmond
Sándor. Előállította Kladek és Hamburger nyomdája.

Szabadkai Hétfői Hírlap
1911. ápr. – 1918. okt. (Hiány: 1911/1., 13., 1913/44., 50., 52., 1914/6., 20., 24–25., 41-től, 1915/1–
3., 37., 1916/35., 52., 1917/1., 41., 45., 1918/1–2.
Molnár Fábián: OSZK
(1911 – 1918.) Hetilap. Indult 1911. árpilis 10-én. Felelős szerkesztője Pusztai (Paszku) Béla volt, de a 2.
számtól már Hirth Ferenc, 1911. július 10-től pedig Vajda József, s a főmunkatárs Hirth. Kiadó és előállító
Hirth és Duchon, aztán a Hungária Nyomda, Krausz és Fischer és végül a Szabadkai Nyomda és Kiadó Rt.

Szabadkai Hírlap
1906. nov. – 1912. jan.
Guth Holda, Tamás Péter: OSZK
(1906 – 1912.) Politikamentes lap, 1907 áprilisától társadalmi hetilap. Indult 1906. november 18-án. Felelős
szerkesztője Garai Kornél volt, később Csernicsek Imre, 1910. január 23-tól társszerkesztő Haris György
1911 júliusáig. Kiadótulajdonos Csernicsek Imre volt, akinek palánkai nyomdája állította elő a lapot.

Szabadkai Közlöny
1902. jan. – 1906. szept. (Hiány: 1905/44.)
Guth Holda, Winkler Tímea: OSZK
(1876 – 1906.) Társadalmi, szépirodalmi, kritikai és közgazdászati hetilap. Indult 1876. január 3-án. 1885-től
kereskedelmi, ipari és vegyes tartalmú hetilap, kereskedők és iparosok névjegyzéke. 1888. januártól
társadalmi és vegyes tartalmú hetilap, utána vegyes tartalmú helyi közérdekű és megyei tanügyi lap, majd
társadalmi, közművelődési és szépirodalmi hetilap. 1889-től a szabadelvű párt orgánuma, 1892-ig. A
címváltozata 1880. január 21-től Bácskai Hírlap, de csak április 4-ig. Felelős szerkesztő Fischer Lajos, majd
Sziebenburger Károly, utána Czeisz Máté és Dékics József, 1878-ban Szalay László. Bácskai Hírlap korában
Schlesinger Sándor és Müller (Molnár) Gyula, a cím visszaváltoztatása után újra Szalay László, utána
Schlesinger. 1888-ban a felelős szerkesztő mellett szerkesztő B. Deák Lajos, 1889. januártól felelős
szerkesztő Handelsmann Antal, aztán Szendrey Imre, majd Vécsei Emil, Török Zsigmond, 1895-ben pedig
Kovács Samu, és végül Schlesinger. Kiadó és előállító Schlesinger (Szabados) Sándor, 1880-ban egy ideig
Czeisz Máté, aztán Szalay László, később újra Schlesinger. 1906. szeptember 3-a után Hétfői Újság címen
jelent meg. (Lásd ott.)

Szabadkai Újság
1908. júl. – 1921. jan. (Hiány: 1921/1., 3–5., 7–42., 44–47., 49–54., 56–68., 70–71., 73–99., 101–
108., 110-től.)
Molnár Fábián: OSZK
(1901 – 1921.) Politikai napilap. Szabadkai Friss Újság címmel indult 1901. március 2-án (lásd ott).
Megjelent Szabadkán. 1901 és 1908 közt felelős szerkesztő Löw Géza, nyomta Braun Adolf nyomdája. 1908
júliusától Szabadkai Kis Újság a címe, majd Szabadkai Újság lett. 1919 augusztusában betiltották és 1919.
szeptember 6-án jelent meg újra. 1920 januárjában újra betiltották, s Suboticai Újság címmel jelent meg
1920 tavaszán. 1920 őszétől Bácsmegyei Újság a címe. Felelős szerkesztő és kiadó Pusztai Béla, 1919.
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szeptember 6-tól felelős szerkesztő Huberth János, főszerkesztő Pusztai Béla, társszerkesztő Schwimmer
Béla, 1921. május 13-tól felelős szerkesztő Mayer Jenő, a kiadóhivatal vezetője Stern Sándor. Nyomta a
Gizella Nyomda, aztán Fischer és Krausz. 1921 júniusában az Obznana alapján betiltották.

Szabadsajtó
1902. máj. – 1903. dec. (Hiány: 1902/1., 11–15., 24–26., 34., 38., 40., 42., 43., 45–52., 54., 57., 61.,
64., 68., 69., 1903/1., 13., 34., 42., 45., 48., 50., 54., 55., 57., 59–66., 70., 71., 74-től.)
Winkler Tímea: OSZK
(1901 – 1903.) Népnevelésügyi és társadalmi lap. Megjelent Zentán, szerkesztette Bíró János, nyomta a
Szabadsajtó Könyvnyomda.

Szabadszó
1912. jan. – 1913. dec. (Hiány: 1913/8.)
Molnár Fábián: OSZK, SK
(1912 – 1913.) Politikai, közigazgatási és társadalmi havi szemle. Megjelent Újvidéken. Főszerkesztője
Nagy Ferenc volt, felelős szerkesztője Medvetzky Imre. A II. évf. 11. számtól felelős szerkesztő Hajdu
Sándor. A 12. számmal beszüntették a lapot.

Szemle
1917. okt. – 1918. febr.
Molnár Fábián: OSZK
(1917 –1918.) Színházi, művészeti és irodalmi hetilap. Megjelent Újvidéken. Felelős szerkesztője Uglyesics
Milutin volt, a szerkesztő pedig Lustig Nándor és Szpászics Vilmos, s decembertől a főszerkesztő Szpászics
Vilmos lett. A kiadói ügyeket Karner G. Á. vezette.

A Szervezett Munkás Karácsonyi Melléklete
1923. dec. 23.
Guth Holda: OSZK
(1923. dec. 23.) A jugoszláviai központi Szakszervezeti Tanács közlönyének ünnepi melléklete. Megjelent
Szabadkán. Tulajdonos Jovan Vuković, felelős szerkesztő Hegedűs József volt.

Színház-Mozi
1917. jan. – ápr. (Hiány: 1916., 1917/1–3., 6., 8–11., 14-től.)
Molnár Fábián: OSZK
(1916 – 1917.) Hetilap. Indult 1916 őszén. Szerkesztő és kiadó Juszkó Béla volt, előállította Fischer és
Krausz nyomdája. Az utolsó lapszám az 1917. évi 13. szám (márc. 31 – ápr. 7.) volt.

Színházi Élet
1914. okt. – dec. (Hiány: 1914/5., 11.)
Molnár Fábián: OSZK
(1914.) Színházi és művészeti napilap. A Mai Színlap címe 1914 őszén. Indult 1914. október 27-én. Felelős
szerkesztő és kiadó Sárközy Lajos. Előállította a Bácsmegyei Nyomdavállalat, aztán a Szent Antal Nyomda.
Megszűnt 1914 novemberében.

Színházi Hírlap
1903. nov. – 1904. márc., 1904. dec. (Hiány: 1903/38., 85.)
Gorove Eszter: OSZK
(1903 – 1904.) Szépművészeti napilap. Megjelent Szabadkán, indult 1903. november 7-én. Az évfolyam
1904. március 27-én zárult. Újraindult 1904. december 1-jén. Felelős szerkesztő Patek A. Béla, 1904-ben
Vajda József. Kiadó és előállító Kladek és Hamburger könyvnyomdája.

Színházi Újság
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1906. okt. – dec. (Hiány: 1906/1., 7-től.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1906.) Művészeti napilap. Indult 1906. október 24-én. Felelős szerkesztője és laptulajdonosa Patek Béla
volt, kiadója Lipsitz és Társa, előállította Szabados Sándor nyomdája. 1906. november 24-én Színházi
Hírlapra változott a címe. Megszűnt 1906. december 4-én.

Színházi Újság
1909. okt. – nov.
Molnár Fábián, Winkler Tímea: OSZK
(1909.) Művészeti napilap. Indult 1909. október 2-án. Felelős szerkesztő Rehorovszky Jenő, majd október 5től Dohány Sándor, később ismét Rehorovszky. Kiadó ifj. Obláth Károly, előállította a Szántó Nyomda.

Szombat
1925. júl. – dec.
Winkler Tímea: OSZK
(1925.) Zsidó társadalmi, irodalmi és művészeti hetilap. Indult 1925. július 26-án. Szerkesztette Vidor Imre.
Nyomta Fischer és Krausz. Utolsó (kétnyelvű) száma: 1925. december 8.

Szöveges Színházi Hét
1932. nov. – 1933. febr. (Hiány: 1932/5-től, 1933/1–4., 6-tól.)
Tamás Péter: MS
(1932 – 1933.) Színházi hetilap. Riport, sport, színház, mozi, társaság, könyv. Indult 1932. október 29-én.
Felelős szerkesztője és kiadója Hirth Aladár volt, nyomta a Minerva. Utolsó száma: 1933. június 3-10.
Újraindult 1933. október 1-jén, a 16. számmal, de már 7 (Hét) címmel (lásd ott). Nyomta a Minerva, végül a
Fischer testvérek nyomdája. Utolsó száma: 1933. október 18.

Sztárbecseji Járás
1930. jan. – 1932. dec. (Hiány: 1926–1929., 1930/23–30., 1931/18–22., 1932/1–5., 49.
Molnár Fábián: MS
(1926 – 1932.) Politikai, szépirodalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent Óbecsén, felelős szerkesztője
Balassa Pál volt.

Thália
1904. ápr. – máj., 1909. ápr. – máj.
Molnár Fábián: OSZK
(1904., 1909.) Művészeti lap, a színházi évadhoz kötődve megjelenésével. Megjelent Újvidéken,
szerkesztője Herger Tihamér volt.

Temerini Újság
1928. jan – 1936. dec. (Hiány: 1928/2–3., 6., 8–13., 1929/15., 1930/3–9., 29., 34–35., 38., 40., 42–
45. sz., 1931/1–7., 9., 11., 13., 16., 18., 20–21., 47. sz., 1932/2., 4., 9–10., 21., 31., 36., 44–48., 51–
52. sz., 1933/1–2., 9., 28–34., 36–39., 1934/19., 32–34., 39., 45., 47–51., 1935/23., 25., 31–32., 40–
41., 1936/7–8., 13., 20–22., 30., 33–34., 38., 47., 51.)
Tamás Péter: MS
(1928 – 1936.) Hetilap. Megjelent Temerinen, felelős szerkesztője Lang György volt.

Tempó
1931. dec. – 1932. febr.
Arany Zsuzsanna: NEK
(1931 – 1932.) Sport, film, rádió. Megjelent minden hétfőn és szombaton, Szabadkán, indult 1931. december
6-án. Felelős szerkesztője Magyary Domokos volt, majd Szántó Andor, felelős kiadója Pressburger Pál.
Nyomta a Fischer testvérek nyomdája. Utolsó száma: 1932. február 29. Melléklete A Tempó Rádiója című
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műsorfüzet volt.

Tiszamellék
1921. máj. – aug. (Hiány: 1921/1–19., 21–27., 29–64., 66–70., 72–77.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1921.) Politikai napilap. Megjelent Zentán. Szerkesztette Keczeli M. Ferenc, nyomta Dinka Péter és Társa
könyvnyomdája.

Tiszamellék
1935. márc. (Hiány: 1935/1–3., 5-től.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1935?) Hetilap. Megjelent Óbecsén, felelős szerkesztője Balassa Pál volt.

Tiszavidék
1921. jan. – 1934. ápr. (Hiány: 1923., 1925.)
Csányi Erzsébet, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Molnár Fábián: MS
(1921 – 1934.) Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. Megjelent Óbecsén, szerkesztette 1922.
szeptember 3-ig Bácskay Bódog, majd öt szám erejéig, október 15-ig Tihanyi Ernő, október 22-től
Draskóczy Ede. Kiadótulajdonosa Radoszavljevits Vladimir volt.

Topolya és Vidéke
1919. febr. (Hiány: 1919/1–6., 9-től.)
Molnár Fábián, Winkler Tímea: OSZK
(1919.) A Bács-Topolyai Hírlap folytatása. Megjelent Topolyán. Felelős szerkesztője Decsy József,
társszerkesztője Gonda Simon volt, kiadta Wilheim Miksa.

Topolyai Hírlap
1921. jan. (Hiány: 1920., 1921/1–4., 6-tól.)
Molnár Fábián: OSZK
(1920 – 1921.) Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. Megjelent Topolyán, felelős szerkesztője
Hoós Kázmér volt, kiadta Hajtman István kiadóhivatala.

A Tulipán
1906. jún. – okt.
Molnár Fábián, Végh Dániel: OSZK, SK
(1906.) Irodalmi folyóirat, a „Tulipán-mozgalom” szolgálatában. Indult 1906 júniusában, megjelent
Palánkán, minden második vasárnap. Szerkesztette Csernicsek Imre.

Tulipán
1906. máj. – júl. (Hiány: 1906/1.)
Molnár Fábián: OSZK
(1906.) Irodalmi újság. Megjelent Szabadkán. Felelős szerkesztője és laptulajdonosa Oroszlány Gábor,
társszerkesztője Patek Béla volt. Előállította Kladek és Hamburger nyomdája.

Az Ucca
1925. máj. – szept. (Hiány: 1925/5.)
Winkler Tímea: OSZK
(1925.) Pártoktól független riportlap. Indult 1925. május 3-án, megjelent keddenként. Szerkesztette Csuka
János, nyomta Fischer és Krausz. Utolsó száma: 1925. szeptember 29.

Új Bács-Kulai Hírlap
1904. márc. – máj. (Hiány: 1904/3-tól.)
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Molnár Fábián: OSZK
(1904.) Társadalmi és közgazdasági, magyar–német nyelvű időszaki közlöny. Megjelent Kulán, szerkesztette
Peitsche János.

Új Élet
1923. okt. (Hiány: 1918–1922., 1923/1–115., 119.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1918 – 1923) Napilap. Megjelent Baján. Szerkesztette Fehérváry Dezső, kiadta az Új Élet Rt.

Új Hírek
1933. okt. – 1936. márc. (Hiány: 1930–1932., 1933/1–274., 283-tól, 1934/1–78., 80-tól, 1936/1–
78., 80-tól.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1930 – 1941?) Napilap. Megjelent Zomborban, szerkesztette Gyöngyösi Dezső, felelős szerkesztője pedig
Kerényi Imre volt.

Új Idők
1919. febr.
Molnár Fábián: OSZK
(1919.) Irodalmi, művészeti és szociális helyi folyóirat. Megjelent Újvidéken, szerkesztette Ehresmann
Gyula, kiadta a Natosevics Tanítók Rt. nyomdája.

Újság
1908. szept. (Hiány: 1888 – 1907., 1908/1–223., 225-től.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1888 – 1908?) Az Országos Függetlenségi és 48-as Kossuth-Párt erdélyrészi hivatalos lapja.

Az Újság
1929. nov. – 1933. febr. (Hiány: 1930/7., 60., 96., 127–128., 1931/13., 24., 42., 66., 68., 71., 75.,
97., 157., 1932/82., 213.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1929 – 1933.) Hetilap, majd 1930. február 16-tól napilap. Indult 1929. november 10-én. Megjelent
vasárnapi dátummal, szombatonként, Szabadkán. Megszűnt 1930. július 6-án, majd újraindult 1931. január
3-án mint riportlap, s újra megszűnt 1933 februárjában. Felelős szerkesztő és kiadó Fischer Imre, 1931.
március 18-tól pedig Havas Károly. Felelős szerkesztő 1930. február 16-tól Szathmáry Albin. Nyomta
Fischer és Krausz könyvnyomdája, majd a Minerva.

Újvidék
1903. jan. – 1907. dec. (Hiány: 1904/37.,1907/53–74.)
Molnár Fábián: OSZK
(1876 – 1907.) Politikai, társadalmi, közgazdasági és közművelődési hetilap, Újvidék első magyar újságja,
melyet Franki István gimnáziumi tanár indított el. Legismertebb szerkesztője Zanbauer Ágoston gimnáziumi
professzor volt. A lap 1908-ban egyesült a Határőrrel, mely 1907 és 1914 között jelent meg.

Újvidéki Hétfői Újság
1911. szept. – okt.
Molnár Fábián: OSZK
(1911.) Kétheti lap. Szerkesztette és kiadta Hirschenhauser Benő nyomdatulajdonos.

Újvidéki Híradó
1908. márc.
Molnár Fábián: OSZK
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(1908.) Hetilap. Megjelent Újvidéken, szerkesztette Egerváry János.

Újvidéki Hírlap
1904. jan. – 1905. júl. (Hiány: 1904/1–17.)
Arany Zsuzsanna: OSZK
(1891 – 1905.) Politikai és vegyes tartalmú hetilap. Megjelent Újvidéken, felelős szerkesztője Nemes Sándor
volt, halálát követően pedig rövid ideig Mayer József.

Újvidéki Hírlap
1907. ápr. – 1912. febr. (Hiány: 1907/1., 16., 35–36.)
Molnár Fábián: OSZK
(1907 – 1912.) Társadalmi hetilap. Megjelent Újvidéken, szerkesztője Csernicsek Imre volt, majd 1910 és
1911 között a társszerkesztő Haris György.

Újvidéki Hírlap
1910. jan. – 1917. dec. (Hiány: 1910/18–21., 39., 42., 1915/98-tól, 1917/60., 259., 306.)
Molnár Fábián, Szabó Laura, Végh Dániel, Winkler Tímea: OSZK
(1910 – 1918.) Az Újvidéki Nemzeti Munkapárt hivatalos közlönye, 1916-tól politikai napilap. Megjelent
Újvidéken, felelős szerkesztő Kardos Miksa, majd 1910 áprilisától Csiki Miklós, három szám erejéig.
Később megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, felelős szerkesztője Mayer Oszkár lesz, társszerkesztője
Königstädtler Ottó, aki először ideiglenesen, majd ténylegesen is átveszi a felelős szerkesztői és a kiadói
posztot.

Újvidéki Közlöny
1911. dec. – 1913. márc. (Hiány: 1911/1–93., 95-től, 1912/1–51., 53-tól, 1913/1., 3–7., 9–13.)
Végh Dániel: OSZK
(1911 – 1913.) Társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent Újvidéken, laptulajdonosa és szerkesztője
Stein Sándor volt.

Újvidéki Napló
1909. jan. – 1917. jún. (Hiány: 1913/15., 1914/32–41., 47–50., 1915/30., 35–36., 1916/42–43.,
1917/23-tól.)
Végh Dániel: OSZK
(1909 – 1917.) Társadalmi és városi közügyeket szolgáló hetilap. Megjelent minden vasárnap, Újvidéken.
Felelős szerkesztője Tibor Dezső volt, szerkesztő Csernyei Mór, nyomta Fuchs Emil és Társa.

Újvidéki Színház
1917. szept. – okt.
Molnár Fábián: OSZK
(1917.) Irodalmi, közgazdasági, színházi és társadalmi riportújság, a színházi szezonhoz kötve. Szerkesztője
Bors László volt.

Újvidéki Színházi Újság
1903. jan. – 1907. dec. (Hiány: 1903/15., 23., 32., 61., 1905/4-től, 1906/10., 19., 21., 28., 45.;
csonka: 1906/25., 29–30., 40.)
Végh Dániel: OSZK
(1901 – 1913.) Művészeti napilap. Megjelent Újvidéken, szerkesztette Mayer József.

Az Út
1922. jan. – 1925. jan. (Hiány: 1922/3-tól, 1924: a különszám kivételével a többi lapszám, 1925/2től.)
Molnár Fábián: MS, OSZK
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(1922 – 1925.) Aktivista folyóirat. Megjelent havonta, Újvidéken, szerkesztette Ember Zoltán.

Vajdaság
1922. ápr. – nov. (Hiány: 1922/1–82., 84–94., 96–97., 100–104., 106–119., 121., 123–133., 135–
136., 138–139., 141–146., 148–151., 153–195., 197., 200–259., 261-től.)
Szabó Laura: OSZK
(1921 – 1926.) Délutáni napilap. Megjelent Újvidéken. Szerkesztette Lenkey Jenő, majd később Vukovics
Imre, azt követően Hesslein József. Kiadta Komlós, nyomta az Uránia Nyomda.

Vajdasági Írás
1928. szept. – 1929. dec.
Szabó Laura: OSZK
(1928 – 1929.) Irodalmi folyóirat. Indult 1928. november 23-án, a Képes Vasárnap irodalmi mellékleteként.
Megjelent hetente egyszer, 1929 februárjától pedig önálló folyóirat, havi megjelenéssel. Szerkesztette
Szenteleky Kornél, a szerkesztőbizottság tagjai Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, Kohlmann Dezső, Draskóczy
Ede és Szántó Róbert voltak. Kiadó Csuka Zoltán. 1929-ben Szenteleky lemondásával a lap is megszűnt.

Vajdasági Kultúra
1923. jún. – 1925. júl. (Hiány: 1923/1., 1924/7.)
Molnár Fábián: OSZK
(1923 – 1925.) Keresztény társadalmi és irodalmi folyóirat. Indult 1923 májusában, Kanizsán. Megjelent
minden hónap 30. napján. 1925. február 28-tól Szabadkán jelent meg, de rendszertelenül. Főszerkesztője
Márton Mátyás volt, felelős szerkesztője és kiadója Szentiványi Dezső. Nyomta a Szent Antal Nyomda.
Utolsó száma: 1925. július 30.

Vajdasági Néplap
1928. nov. – 1929. júl.
Arany Zsuzsanna: NEK
(1928 – 1929.) Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Indult Csantavéren, 1928. november 18-án.
Felelős szerkesztő Wiszmegh Ferenc István, kiadó tulajdonos ifj. Lisák Mihály. 1929. április 14-től
Wiszmegh lesz a kiadó is. 1929. június 2-tól kétnyelvű, szerbhorvát címe: Vojvodanski narodni list. Ekkor
tulajdonos és főszerkesztő Jeszenszky Ferdó, felelős szerkesztő Wiszmegh Ferenc. A következő szám újra
egynyelvű, és felelős szerkesztő ifj. Lisák Mihály. Nyomta Barna Antal nyomdája (Csantavér), 1928.
december 16-tól Fischer és Krausz. Utolsó száma: 1929. július 28.

Vándorút
1918. júl., 1922. jan. – 1928. dec. (Hiány: 1922/1–2., 4–9., 1923/2–11., 1924/1–3., 5–12., 1925/1–
2., 1927/8., 1928/1–2.)
Szabó Laura: OSZK
(1918 – 1928.) Evangélikus belmissziós lap, a bajai, óbecsei, szabadkai, újvidéki és zombori evangélikus
lelkészi hivatalok és nőegyletek hivatalos közlönye (Zombor). Felelős szerkesztője és kiadója Lombos
Alfréd volt. 1922-től evangélikus kultúrlapként ismert, melynek szerkesztője Szántó Róbert volt, s havonta
jelent meg.

Vasárnap
1911. aug. – okt.
Molnár Fábián: OSZK
(1911.) Nem politikai tartalmú hetilap. Indult 1911. augusztus 13-án. Felelős szerkesztő és kiadó Hirth
Aladár, előállította Hirth és Duchon nyomdája. Összesen nyolc lapszáma látott napvilágot, s 1911. október 1jével szűnt meg.

Vese-Velő
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1936. jún. – dec. (Hiány: 1936/12., 14.)
Molnár Fábián: MS
(1936 – 1937.) Heti vicclap. Megjelent Magyarkanizsán, főszerkesztője Ifkovits Lajos volt.

A Vicc
1924. szept. – okt. (Hiány: 1924/1., 3.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1924.) Vicclap. Megjelent Újvidéken, havonta kétszer. Felelős szerkesztője Szpaszics Veliszlav, szerkesztője
Császár Géza volt.

Zászló
1923. okt. (Hiány: 1921–1922., 1923/1–39., 41-től.)
Molnár Fábián: OSZK
(1921 – 1923.) Radikális közlöny. Megjelent Bácstopolyán, főszerkesztője Marković Nikola, felelős
szerkesztője Bacsa Ferenc volt.

Zentai Friss Újság
1912. máj. (Hiány: 1900–1911., 1912/1–62., 64-től.)
Arany Zsuzsanna: MS
(1896 – 1934?) A DMKE hivatalos lapja. Megjelent Zentán, hetente háromszor. Főszerkesztője Heiszler
Gyurgyovánszky F. volt, felelős szerkesztője Politzer Leó.

Zentai Híradó
1900. ápr. – 1911. dec. (Hiány: 1904/aug. – okt. 9., 1904/okt. 16. – dec. 11., 1905/1–2., 1907/39–
41., 43., 46-tól, 1909., 1911/1–25.)
Kaszás Angéla, Végh Dániel: OSZK, SK, TL, VM
(1896 – 1911.) Társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap. Megjelent Zentán. Főszerkesztője
Kovács Jenő volt, felelős szerkesztője Kabos Ármin. Laptulajdonos 1910-től Politzer Sándor, s a DMKE, az
Alföldi Földmívelők gazdasági egyesületének hivatalos lapja lesz. Nyomta Kovácsevics Ottó nyomdája.
1911-től Zentai Friss Újság néven ismert, Heiszler Gyurgyovánszky Ferenc szerkesztésében.

Zentai Összetartás
1903. dec. – 1904. febr.
Molnár Fábián: OSZK
(1903 – 1904.) Társadalmi, közgazdasági és közművelődési lap. Megjelent Zentán. Szerkesztette Molnár Sz.
Vince, nyomta Beretka és Molnár nyomdája.

Zentai Újság
1922. okt. – nov. (Hiány: 1922/98–99.)
Szabó Laura: OSZK
(1922 – 1941.) Politikai és közgazdasági lap. Megjelent hetente háromszor, Zentán. Szerkesztette Répás
Nándor és Keczeli M. Ferenc, nyomta Dinka Péter könyvnyomdája.

Zombor és Vidéke
1905. jan. – 1906. dec., 1909. jan., 1912. jan. – 1913. dec., 1916. jan. – dec., 1918. jan. – nov.
(Hiány: 1905/30., 60., 72., 94., 104., 1906/35., 70., 76., 86., 99., 102., 1918/44, 45. Csonka:
1918/40.)
Arany Zsuzsanna, Gorove Eszter, Winkler Tímea: MS, OSZK
(1881 – 1918.) Társadalmi, közművelődési és szépirodalmi közlöny, politikai hetilap. Megjelent Zomborban.
Felelős szerkesztő Oblát Károly, főszerkesztő 1916 májustól októberig Csillag Károly, később Müller Gyula.

Zombori Hírlap
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1907. ápr. – 1912. febr. (Hiány: 1907/1., 12., 1912/6-tól.)
Winkler Tímea: OSZK
(1907 – 1912.) Napilap. Megjelent Zomborban, szerkesztette Csernicsek Imre.

Zombori (Sombori) Újság
1926. jan. – 1931. jan. (Hiány: 1926/febr.-tól, 1927/jan. – jún., 1928/aug.-tól, 1929/jan. – márc.,
máj.-tól, 1930/jan. – márc.)
Ispánovics Csapó Julianna: BKVK
(1926 – 1931.) Havilap. Megjelent Zomborban, felelős szerkesztője Bosnyák Ernő volt.

Zsidó Újság
1933. jan. – jún. (Hiány: 1933/2–8., 10-től.)
Arany Zsuzsanna: NEK
(1933.) Kétheti lap. Megjelent Újvidéken, indult 1933. február 8-án. Felelős szerkesztője és kiadója Lustig
Nándor volt. Nyomatott a Uránia nyomdai műintézet és kiadóvállalat, Martin Komlós nyomdájában.
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3. Bácskai lapok, melyeket nem leltünk fel a felsorolt
közgyűjteményekben
Család
(1925 – ?) Az otthon és a család kérdéseivel foglalkozó, kéthetenként megjelenő lap. Indult 1925. március 1jén. Munkatársai Havas Antal és Joso Šokčić voltak.

Csantavéri Friss Újság
(1931.) Heti kétszer megjelenő lap. Indult 1931. március 8-án. Felelős kiadója és tulajdonosa ifj. Lisák
Mihály volt, szerkesztette Wiszmegh Ferenc István. Nyomta Hajtman István, Topolyán. Utolsó száma 1931.
március 26-án látott napvilágot.

Éjféli Újság
(1923.) Alkalmi lap a Typograph Sport Klub báljára. Megjelent 1923. június 3-án (II. évf. 2. számként),
illetve más alkalmakkor is napvilágot látott. Felelős szerkesztője Pásztor Árpád volt.

Fajankó
(1922.) Képes élclap. Indult 1922. június 24-én. Felelős kiadója és szerkesztője Rákosi Bartul (Bertalan)
volt, nyomta Etelka Rajčić. Összesen három száma látott napvilágot.

Felső-Bácska
(1923 – 2001.) Független hetilap. Megjelent Jánoshalmán. Felelős szerkesztője Újházy László volt.

Figaro
(1919.) Élclap, a Komedia folytatása. Indult 1919. december elején, s megjelent minden csütörtökön, külön
szerbhorvátul és magyarul is. Szerkesztette Živojin S. Milanović, nyomta Fischer Ernő.

Futó Hírek
(1910.) Társadalmi hetilap. Indult 1910. március 5-én. Felelős szerkesztője és kiadója Vukov Lukács volt,
előállította a Hungária Nyomda. Mindössze négy-öt lapszáma jelent meg.

Hairi
(1923.) Szerkesztette Handel Zsigmond.

6-os Honvédek Lapja
(1918.) Alkalmi lap a palicsi honvédnapra. Megjelent 1918. május 19-én, szerkesztője Havas Károly volt.

A Háztulajdonos
(1923.) Szerkesztette Fischer Ferenc.

Háztulajdonosok Lapja
(1934 – 1940.) Kétnyelvű lap, melynek német címe Hausbesitzer Zeitung volt. Szerkesztette Fischer Ferenc.

Ifjúság
(1921 – ?) Irodalmi revü. Indult Pécsett 1921-ben, majd Szabadkán 1921. november 15-én. Megjelent
havonta háromszor. Tulajdonosa és szerkesztője Tamás István volt, felelős szerkesztője Sommer Károly.

Juda Makkabi
(1926 – 1927.) Sportlap. Felelős szerkesztője Lusztig Nándor volt, munkatársa Szpászics Veliszláv.

Kritika
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(1933.) Heti kultúrszemle. Indult 1933. március 12-én. Felelős szerkesztője és kiadója H. Halász Dezső volt,
nyomta a Jugoslovenski dnevnik nyomdája.

Kultúra
(1935.) Irodalmi és művészeti folyóirat. Indult 1935. július 7–15-én. Megjelent Szabadkán, havonta kétszer.
Kiadója és szerkesztője Schwalb Miklós volt, társkiadója Hirsch Dezső. Nyomta a Fischer testvérek
nyomdája.

Kultúrélet
(1921 – ?) Szépirodalmi, művészeti és tudományos havi híradó. Szerkesztette Vidor Imre és Havas Emil.

Mozaik
(1921 – ?) Magyar irodalmi és művészeti hetilap. Indult 1921 októberében. Felelős szerkesztője Tóth Gyula
és Vidor Imre volt.

Művészeti Hetilap
(1921.) Kétnyelvű lap, melynek szerbhorvát címe Umjetnički tjednik volt. Szerkesztette Huberth János és
Deák Sándor.

Nyelvmester
(1932 – ?) A szerbhorvát nyelv elsajátítására és tökéletesítésére megjelent kétheti lap. Indult 1932
augusztusában. Tulajdonosa és kiadója az Universitas könyvkereskedés (Víg Lajos), felelős szerkesztője P.
Šarčević volt. Nyomta Fischer Ernő nyomdája.

Őrszem
(1933 – 1934.) Katolikus lap. Szerkesztette Hampel Ede.

Rádió Alföld
(1936.) Heti rendszerességgel megjelenő képes magazin. Felelős szerkesztője és kiadója Víg Lajos volt.

Reflektor
(1935 – 1937.) Szerbhorvát és magyar nyelvű heti szemle. Szórakozás, film, utazás, sport. 1937-ben heti
filmszemle lett. Indult 1935. szeptember 29 – október 5-én. Szerkesztette Szántó Andor, 1937-ben Andria
Vojnić. Felelős szerkesztője és tulajdonosa Fischer József volt. Utolsó száma 1937. március 11-17-én látott
napvilágot.

Riport
(1920 – 1921?) Sportlap, mely utóbb szépirodalmi cikkeket is közölt. Indult 1920 decemberében vagy 1921
elején. Hetenként kétszer jelent meg, szerbhorvát és magyar nyelven. Szerkesztette Deák Sándor és Juszkó
Béla, nyomta Fischer és Krausz.

Staramoravicai Vasárnapi Újság
(1929.) Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Indult 1929. július 2-án. Felelős szerkesztője Zsorzs
István, főszerkesztője Jeszenszky Ferdó, szerkesztője Bajsai István volt. Nyomta Fischer és Krausz.

A Strand
(1922.) Időszaki lap a strandszezonra. Főszerkesztője Nagy Ferenc volt, felelős szerkesztője Medvecki Imre.

Szabadkai Élclap
(1908.) Hetilap. Indult 1908. február 15-én. Felelős szerkesztője Damó Oszkár (Szeged), társszerkesztője
Tóth Zoltán (Szeged) volt. Előállította Endrényi Imre szegedi könyvnyomdája és Tschöeckel Herman
szegedi litográfiai műintézete. Megszűnt 1908. március 12-én.
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A Színház
(1908 – 1909.) Társadalmi és szépirodalmi napilap. Indult 1908. december 17-én, illetve újraindult 1909.
október 2-án művészeti napilapként. Felelős szerkesztője Fischer Dezső és Reisner Imre voltak, 1909-ben
pedig Faragó Rezső. Kiadója Lipsitz B., majd 1909-ben Faragó Rezső volt. Előállította Lipsitz Sándor
nyomdája, 1909-ben pedig a Hungária Nyomda.

Színházi Újság
(1910 – ?) Színházi és művészeti hetilap. Felelős szerkesztője, tulajdonosa és kiadója R. Tóth József volt.
Indult 1910. október 10-én.

Szilveszteri Újság
(1935 – ?) Csantavéri alkalmi lap. Megjelent feltehetően 1935. december 31-re, majd a későbbi években is
szilveszterre. Szerkesztette Béres István, nyomta a Fischer testvérek nyomdája.

Új Nép
(1935 – 1942., 1944.) Független magyar politikai hetilap. Megjelent Újvidéken, felelős szerkesztője
Létmányi István volt.

Az Utca
(1920 – 1921.) Hetenként megjelenő riportlap. Szerkesztette Fekete Tivadar.

Vajdaság
(1932.) Szépirodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. Indult 1932. július 1-jén. Felelős szerkesztője Kis
József, felelős kiadója H. Halász Dezső volt. Nyomta a Fischer testvérek nyomdája. 1932 októberétől
Tovább címen, „Művészeti és világnézeti szemle” alcímmel jelenik meg. Ekkortól felelős szerkesztője Laták
István lesz. Utolsó száma 1932. november 5-én jelent meg.

Vajdasági Reklám Hírlap
(1926.) Társadalmi, művészeti, közgazdasági és sportújság. Indult 1926. augusztus 21-én. Tulajdonosa
Arányi Jenő volt, felelős szerkesztője és kiadója Létmányi László. Nyomta a Cservik Nyomda. Utolsó száma
1926. szeptember 5-én látott napvilágot.
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Az átnézett lapok listájának elkészítéséhez felhasznált források (szerző,
illetve cím szerinti betűrendben):
➢ Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon 1918-2000, Újvidék: Forum, 2001.
➢ Hitel Dénes folyóirat szerinti Kosztolányi-bibliográfiája, MTAK Ms 4645/6-11., Ms 4646/6-8.
(szerkesztett változat, készítette: Végh Dániel, 2008.)
➢ Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó. 1848-1919, Szabadka: Életjel, 1973. (feldolgozta: Molnár
Fábián)
➢ Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó. 1919-1945, Újvidék: Forum, 1979. (feldolgozta: Molnár Fábián)
➢ Magyarország vármegyéi és városai. Bács-Bodrog vármegye I-II., szerk. Borovszky Samu, kiad.
MTA Országos Monografia Társaság, Budapest: Légrády, 1909.
➢ OSZK katalógusa (feldolgozta: Molnár Fábián)
➢ Szentgyörgyi István – Bažant, Eva: Subotička bibliografija 1870-1918. A szabadkai kiadványok
bibliográfiája, Szabadka: Forum – Városi Könyvtár, 1993.
➢ Szentgyörgyi István által összeállított cédulakatalógus adatai, Városi Könyvtár, Szabadka
(feldolgozta: Arany Zsuzsanna)
➢ A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914, szerk. Zentai László, Pécs: Talma Kiadó,
2001.
➢ Újvidéki Matica srpska Könyvtárának katalógusa (fotózta: Arany Zsuzsanna, Halász Csilla,
átírta: Molnár Fábián)
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Alföld – Képes Hetilap (1936)
(1935 – 1941.) Képes hetilap. Indult 1935 februárjának végén, Szabadkán. Szerkesztette Hegedűs Béla,
felelős szerkesztője Hirsch Dezső volt. A 43. számtól felelős szerkesztője és kiadója Víg Lajos, szerkesztője
pedig Farkas Frigyes. 1936-ban szerkesztette Hegedűs Béla, 1937 elején felelős szerkesztő Fischer Imre,
1938-tól felelős szerkesztő és kiadó Víg Lajos. Tulajdonosa a Centralina knjižara, nyomta a Fischer testvérek
nyomdája.
1936.

1. Kosztolányi Dezső: „A labda”, Alföld – Képes Hetilap, II. évf. 14. sz., 1936. ápr. 5–11., 14.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Hivatalosan már megérkezett a tavasz.”; lásd FJ1/1052 is.]
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Bács-Bodrog (1915-1916)
(1911 – 1918.) Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi közlöny. Megjelent Kulán, szerkesztette Csajági
Bernát, nyomta a Libraria Nyomda.
1915.

2. Kosztolányi Dezső: „Mohács”, Bács-Bodrog, 5. évf. 49. sz., 1915. dec. 8., 2. [Közcímek: Csata
előtt; A csata; Csata után; rovat: Tárca; műfaj: vers; első sor/mondat: „Nehéz meleg lesz a vidék
lapályain” / „Ezüstösen villog fönt a zománc-kereszt” / „Tajtékos embervért iszik a rét, az ut”;
kötetben: NFK1, 138–139.]
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MŰFORDÍTÁSOK
1916.

3. Rodenbach, Georges Raymond Constantin: „Vasárnapok”, ford. Kosztolányi Dezső, BácsBodrog, 6. évf. 6. sz., 1916. febr. 9., 2. [Rovat: Tárca; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Vidékies, sötét vasárnap-délután!”; kötetben: MK1, 69–70., MK2/3. köt., 114–115.]
4. Jammes, Francis: „Az ebédlő”, ford. Kosztolányi Dezső, Bács-Bodrog, 6. évf. 33. sz., 1916. aug.
16., 2–3. [Rovat: Tárca; műfaj: vers; első sor/mondat: „Itt áll a megfakult almáriom”; kötetben:
MK1, 112., MK2/1. köt., 176–177.]
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Bácsalmási Járás (1914)
(1908 – 1914.) Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Megjelent Bácsalmáson. Szerkesztette
Hechtl Géza, 1910-től pedig Nánay Aurél.
1914.

5. Kosztolányi Dezső: „Az esernyő”, Bácsalmási Járás, VII. évf. 15. sz., 1914. ápr. 12., I–II.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Janka egyszer nálam felejtette az esernyőjét.”; annotáció: Húsvét
1914 Szépirodalmi mellékletünk részeként; lásd FJ1/269 is; kötetben: BL, 7–12., Páva1, Páva2,
167–173.]

50

Bácskai Hírlap (1904-1910)
(1897 – 1921.) Társadalmi, közgazdasági, politikai és szépirodalmi napilap. Indult 1897. október 3-án, majd
december 17-től politikai lap lett. 1902. április 6-tól politikai napilap, 1906-tól 1909-ig pedig a Bács-Bodrog
vármegyei függetlenségi és 48-as párt közlönye. Felelős szerkesztője Csillag Károly volt, 1901 decemberétől
Braun Henrik, 1909-ben Havas Emil, majd újra Braun Henrik, 1917-ben pedig ismét Havas Emil.
Főszerkesztője 1901 decemberétől Csillag Károly, 1906-tól Baloghy Ernő volt. Társszerkesztője 1897-ig
Blau Géza, utána Gál Rezső, a tízes években Havas Emil volt. Főmunkatársai Révész Ernő (1900-ig) és
Kondor Ottó voltak, illetve Székely Áron. Kiadótulajdonosa Krausz és Fischer nyomdája, később pedig a
Bácskai Hírlap Lapkiadó Részvénytársaság, majd 1917-ben Braun Henrik. 1919 elején betiltották, de 1919
augusztusában újra megjelent Magyar Újság címen, majd 1921-ben ismét a régi címén.
1904.

6. Kosztolányi Dezső: „A »Lenau-gasse«-n”, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 246. sz., 1904. okt. 23., 2.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „I. Itt senki sincs most… Lanyha őszi csöpp” / „II. Sötét poétám!
Nem volt itt nyugalmad,”; kötetben: NFK1, 42–43: „A Lenau-gassén”.]
7. Kosztolányi Dezső: „Utas tipusok. Naplójegyzet”, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 246. sz., 1904. okt.
23., 5–6. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok a boldogabbak, kik egy helyben
maradhatnak, valószinüleg keveset gondolnak azzal a szorongó, könnyes szemü s kacagó néppel,
mely bugyorosan, vagy bőröndösen, pénzzel, vagy a nélkül naponta a világ egyik részéről a másik
felé törekszik.”]
8. Kosztolányi Dezső: „Oh el ne itéld…”, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 252. sz., 1904. okt. 30, 7.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Oh el ne itéld azt, ki élte végén”.]
9. Kosztolányi Dezső: „Philomene. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, VIII. évf.
269. sz., 1904. nov. 20., 1–3. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Philomene csendes,
nagyhomloku római leány volt.”]
10. Kosztolányi Dezső: „Ábrándjaim ki…” Bácskai Hírlap, VIII. évf. 275. sz., 1904. nov. 27., 1.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ábrándjaim, ti lángszinü rakéták,”; kötetben: NFK1, 63:
„Ábrándjaim ti…”]
11. Kosztolányi Dezső: „Egy őrülthöz”, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 286. sz., 1904. dec. 11., 2.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Előttem állsz s hadarsz: király vagy”; kötetben: NFK1, 15–17.,
NFK2, 26–28., NFK3, NFK4, 27–29.]
12. Kosztolányi Dezső: „Karácsonyi ének”, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 298. sz., 1904. dec. 25., 9.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Járok a karácsonyi világban és ugy érezem minden léptemmel
tisztább és igazabb leszek.”]
13. Kosztolányi Dezső: „Plato olvasása közben”, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 298. sz., 1904. dec. 25.,
11. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „I. Való-e a világ körültem” / „II. Az élet oly csodás s tünékeny,”;
kötetben: NFK1, 48–49: „Plátó olvasása közben”.]
1905.

14. Kosztolányi Dezső: „A bal latorhoz”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 1. sz., 1905. jan. 1., 1. [Műfaj:
vers; mottó: „Jelige: »Übermensch« Nietzsche.”; első sor/mondat: „Téged dalollak vas derekú
lator,”; kötetben: NFK1, 25–26., NFK2, 39–40: „A bal lator”, NFK3, NFK4, 40–41: „A bal lator”,
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ÖGyK, 15–16.]
15. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 1.sz., 1905. jan. 1., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az uj év fiatal reggelén én is bekopogtatok ismerőseiddel,
barátaiddal, levélhordóiddal, gázlámpa-gyujtogatóiddal s kéményseprőiddel együtt.”; annotáció: a
„Heti levél” sorozat első, beköszönő darabja.]
16. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 6. sz., 1905. jan. 8., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy bosszantóan érdekes s aktualitását soha el nem vesztő
kérdésről szeretnék egyet-mást elmondani, azon problémák egyikéről, melyről mindenki beszél,
melyről annyian vitatkoznak s melyben végleges megállapodás a mai napig sem jött létre: a
tekintély kérdéséről.”]
17. Kosztolányi Dezső: „Dante a »Croce del Corvo«-ban”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 12. sz., 1905.
jan. 15., 1. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Sötét szemekkel, üzetvén a sorstól”; kötetben: NFK1,
115.]
18. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 12. sz., 1905. jan. 15., 5–6. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindenki ismeri a katona temetést.”]
19. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 18. sz., 1905. jan. 22., 5–6. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tény, hogy nincs elviselhetetlenebb dolog, mint az
izléstelenség.”; annotáció: „Szabadka, jan. 21.” keltezéssel.]
20. Kosztolányi Dezső: „Láz”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 25. sz., 1905. jan. 29., 1. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Időm rövid, egy lobbanás csak,”; kötetben: NFK1, 174–175.]
21. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 25. sz., 1905. jan. 29., 4. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Legutóbb átutaztam Budapesten.”; annotáció: „Szabadka, jan.
28.” keltezéssel, Kossuth Lajos szobrának ügyéről.]
22. Kosztolányi Dezső: „Szerenád”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 30. sz., 1905. febr. 5., 5–6. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „A kormos égből lágy fehérség”; annotáció: „Szabadka,
febr. 4.” keltezéssel.]
23. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 30. sz., 1905. febr. 5., 6. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Önöket, boldog szabadkaiak, e héten komolyan és nagyon
irigyeltem.”; annotáció: Pethes Imréről.]
24. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 36. sz., 1905. febr. 12., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A magányról szeretnék egyetmást elmondani.”; annotáció:
gondolatok a magányról.]
25. Kosztolányi Dezső: „Az altruista halála”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 42. sz., 1905. febr. 19., 2.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Az altruista, a ki nyilvános ünnepélyek alkalmával
dörgedelmesen hirdette az önzetlenség igéit, hagymázba esett.”; annotáció: „Apró mesék a halálról”
összefoglaló cím alatt.]
26. Kosztolányi Dezső: „A levélhordó bucsuja”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 42. sz., 1905. febr. 19., 2.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A levélhordó haldoklott.”; annotáció: „Apró mesék a
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halálról” összefoglaló cím alatt.]
27. Kosztolányi Dezső: „A philosophus árnyéka”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 42. sz., 1905. febr. 19.,
2–3. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Az ősz platonista philosophus sokat szenvedett.”;
annotáció: „Apró mesék a halálról” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 53–55: „Vers-tárgyak. A
bölcs árnyéka”.]
28. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf., 42. sz., 1905. febr. 19., 5–6. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Annyi szent, hogy ez a vén s nekünk olyannyira kedves
Bécs meg volt rökönyödve!”; annotáció: Kossuth Lajos a bécsi Burgban.]
29. Kosztolányi Dezső: „Szerelem”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 48. sz., 1905. febr. 26., 2. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Éjszak fehér, hideg leánya”; kötetben: NFK1, 159: „Egy orosz leányhoz”.]
30. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 48. sz., 1905. febr. 26., 3–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A korán leszálló téli alkonyatban az ember önkénytelenül is
álmodik és gondolkozik.”; annotáció: „Szabadka, febr. 25.” keltezéssel, gondolatok az iskolai
nevelésről.]
31. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 54. sz., 1905. márc. 5., 5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Édes magyar véreim, kedves testvéreim, egy apróságos ügyet
szeretnék hamarosan elintézni.”; annotáció: „Szabadka, márc. 3.” keltezéssel, Nikolaus Lenau-ról.]
32. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 60. sz., 1905. márc. 12., 5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csakhogy megszólamlott a jasna-poljanai remete is!”;
annotáció: Lev Nyikolajevics Tolsztojról.]
33. Kosztolányi Dezső: „Egy sakkjátszma. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, IX.
évf. 66. sz., 1905. márc. 19., 2–5. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egyszer este édes apám
sugárzó arccal jött be a szobába.”; kötetben: BE, 98–105: „Sakkmatt”.]
34. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 66. sz., 1905. márc. 19., 3–5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hét legszenzációsabb eseménye az volt, hogy a tavasz
megérkezett hozzánk.”; annotáció: „Szabadka, márc. 18.” keltezéssel, a nagyvárosokról.]
35. Kosztolányi Dezső: „Bölcseség”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 77. sz., 1905. ápr. 2., 2. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Keblem sajog: ó megsebeztek!”; kötetben: NFK1, 50.]
36. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 77. sz., 1905. ápr. 2., 6–7. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma a jobb társaságokban a qualifikácio egy neméhez tartozik
ismerni Ellen Key-t: majdnem annyira, mint hengerkalapot és szalonkabát kabátothordani [!].”;
annotáció: „Szabadka, ápr. 31” keltezéssel, Ellen Key-ről.]
37. Kosztolányi Dezső: „A csillagokhoz”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 83. sz., 1905. ápr. 9., 2. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „I. Ó csillagok, ma ujra felkelétek” / „II. Ti voltatok rajongó vágyaim csak!”
/ „III. Aranysugáros ösvénytekbe dőltem” / „IV. De menni kell…” / „V. Ó, hogyha rátok lelkemet
kötözném”; kötetben: NFK1, 177–179.]
38. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 83. sz., 1905. ápr. 9., 6. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A »Budapesti Szemle« olykor-olykor megmozdul, hogy
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életjelt adjon magáról.”; annotáció: „Szabadka, ápr. 8” keltezéssel, Makai Emilről.]
39. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 89. sz., 1905. ápr. 16., 5–6. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van Thury Zoltánnak egy gyönyörü karcolata.”; annotáció:
„Szabadka, ápr. 15” keltezéssel, gondolatok a játékról.]
40. Kosztolányi Dezső: „A gyászmenetben”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 95. sz., 1905. ápr. 23., 2.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „A gyászmenet jő s a sötét uton”; kötetben: NFK1, 34–35: „A
gyászmenet jő”.]
41. [Szerző nélkül]: „Heti levél”; Bácskai Hírlap, IX. évf. 95. sz., 1905. ápr. 23., 6. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megdöbbentő, hogy a mi hires és hirhedt hazafiságunkat
mennyire megingatták a jelen még létező, de szerény nézetem szerint igen hamar lejáró szocialista
áramlatai.”; annotáció: „Szabadka, ápr. 22” keltezéssel, gondolatok a szocializmusról és a
hazafiságról.]
42. Kosztolányi Dezső: „Erdőben”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 100. sz., 1905. ápr. 30., 2. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Ti hüs tetők, te zöldes enyhe éjjel”; kötetben: NFK1, 23.]
43. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 100. sz., 1905. ápr. 30., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A multkor egy ujsághir vonta magára a figyelmemet.”;
annotáció: „Szabadka, ápr. 29” keltezéssel, gondolatok a pesszimizmusról és a magyar költészetről.]
44. Kosztolányi Dezső: „Búcsú”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 105. sz., 1905. máj. 7., 2. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Vesztett, sötét tusám bevégzem”; kötetben: NFK1, 166.]
45. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 105. sz., 1905. máj. 7., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha az ujságok, ezek a modern, kormányozható
papirsárkányok manapság nem szállnának szét az ország minden részébe, nagyon kevésnek jutna
eszébe, hogy ma egy éve Jókai Mór a muzeum épületében kiteritve feküdt.”; annotáció: „Szabadka,
máj. 7” keltezéssel, Jókai Mórról.]
46. Kosztolányi Dezső: „A hajóállomáson. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, IX.
évf. 111. sz., 1905. máj. 14., 2–4. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Lassan mentek a halk,
szélcsendes folyóparton.”]
47. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 111. sz., 1905. máj. 14., 4–5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most, hogy a Schiller-ünnep frázisai végigzugtak egész
Európán, eszembe jut, hogy a legnagyobb germánt milyen sokáig nem szenvedhettem még magam
is.”; annotáció: „Szabadka, máj. 13” keltezéssel, gondolatok a Schiller-ünnep apropóján.]
48. Kosztolányi Dezső: „Lámpafény”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 117. 1905. máj. 21., 1. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „I. Ó lámpafény, te édes, méla, halvány,” / „II. Te vagy napom, ó sárga lámpa,” /
„III. A zöld mezők selymére félve hágok,”; kötetben: NFK1, 7–9., NFK2, 7–9., NFK3, NFK4, 5–8.,
ÖGyK, 7.]
49. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 117. sz., 1905. máj. 21., 4–5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint most a halálbüntetés és a kivégzés irtóztatóan
részletes leirását olvasom, borzadva ejtem ki kezemből a könyvet.”; annotáció: „Szabadka, máj. 20”
keltezéssel, gondolatok a halálbüntetésről.]
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50. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 123. sz., 1905. máj. 28., 4–5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most az ébredő tavasz fényáradatában ismertem meg
csak ezt a hatalmas, különös Bécset teljesen.”; annotáció: „Szabadka, máj. 27” keltezéssel,
gondolatok a bécsi szecessziós tárlatról.]
51. Kosztolányi Dezső: „Győzelem”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 128. sz., 1905. jún. 4., 1. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Csak hagyjatok csatázni engem!”; kötetben: NFK1, 51–52.]
52. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 128. sz., 1905. jún. 4., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nézetem szerint tulságosan erősen kelnek ki az ujságok a
matura ellen.”; annotáció: „Szabadka, jun. 3” keltezéssel, gondolatok az érettségi vizsgákról.]
53. Kosztolányi Dezső: „A kertben”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 134. sz., 1905. jún. 11., 1. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „A kerti golyókon a nap tüze ég…”; kötetben: NFK1, 155: „Hervadt
kertben”.]
54. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 134. sz., 1905. jún. 11., 3–4. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lehet-e csodálkozni azon, hogy bennünket mindenütt háttérbe
szoritanak a külföldön?”; annotáció: „Szabadka, jun. 10” keltezéssel, gondolatok a külföldi
megítélésünkről.]
55. Kosztolányi Dezső: „Dalok”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 139. sz., 1905. jún. 18., 1. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „I. Az én szomorgó, ifju lelkem” / „II. Kimenve kábult aggyal a szobából,” / „III.
Éjfél lesz, ájultan pihen a föld”; kötetben: NFK1, 73–75: „Szeptemberben”.]
56. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 139. sz., 1905. jún. 18., 4–5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nagyon igaztalanul támadott rá egy igen előkelő magyar
irónő a modern irodalomra.”; annotáció: „Szabadka, jun. 17” keltezéssel, gondolatok a modern
irodalomról.]
57. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 149. sz., 1905. júl. 2., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német könyvpiacon most Andrejew Leonidnak »Vörös
kacaj« cimü könyve kelt itt nagy feltünést.”; annotáció: „Szabadka, jul. 2.” keltezéssel,
Nyikolajevics Andrejev Leonyid Vörös kacaj című könyve apropóján az irányköltészetről.]
58. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 155. sz., 1905. júl. 9., 4. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem lepett meg a hihetetlen, irtózatos hir, mely itt Bécsben
gyors, fekete szárnyon járta be a várost.”; annotáció: „Szabadka, jul 8.” keltezéssel, Bródy Sándor
öngyilkosságáról.]
59. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 161. sz., 1905. júl. 16., 4–5. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nothnagel professzor, mikor észrevette, hogy közeleg feléje a
halál, elővette az irónját és csendesen jegyezgetett a tudomány annalesei számára.”; annotáció:
„Szabadka, jul 14.” keltezéssel, Reviczky Gyuláról.]
60. Kosztolányi Dezső: „Az árkádok alatt”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 167. sz., 1905. júl. 23., 1–2.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „A vágy-fuvalmas nyári éjszakában”; kötetben: NFK1, 7–9.]
61. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 167. sz., 1905. júl. 23., 4–5. [Rovat: Napi
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hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tant du bruit une omelette, – sóhajtoztak önök uraim és
hölgyeim, mikor utóbb a fővárosi lapokat olvasták.”; annotáció: „Szabadka, jul 22.” keltezéssel,
Hazafi Veray János népköltő és kalandor halálára.]
62. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 173. sz., 1905. júl. 30., 3–4. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tudják kérem mi az a »körmös«?”; annotáció: „Szabadka, jul
29.” keltezéssel, az iskolai nevelésről.]
63. Kosztolányi Dezső: „Dalok, csatárok…!”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 179. sz., 1905. aug. 6., 1.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Dalok, csatárok, lángoló dalok:”; kötetben: NFK1, 176.]
64. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 179. sz., 1905. aug. 6., 4. [Rovat: Napi
hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az epés és szomoru Madách nemsokára meg fog jelenni
Budapesten.”; annotáció: „Szabadka, aug 5.” keltezéssel, Madách Imréről, szobrának felállítása
apropóján.]
65. (K. D.) [=Kosztolányi Dezső]: „Szent István napjára”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 190. sz., 1905.
aug. 20., 1–2. [Műfaj: vezércikk; első sor/mondat: „Volt-e valaha szomorubb és nagyobb
ünnepeltetésed, felséges királyunk István, mint az idén?”]
66. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 190. sz., 1905. aug. 20., 5–6. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „Nagy panasz van most mindenütt a nyelvekre.”;
annotáció: „Szabadka, aug 19” keltezéssel, az anyanyelvről és az idegen nyelvekről.]
67. [Szerző nélkül]: „Heti levél”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 196. sz., 1905. aug. 27., 4–5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hallottam – először életemben – amint hatezer ember
egyszerre lőtt.”; annotáció: „Szabadka, aug 26.” keltezéssel, a katonaságról.]
68. (K. D.) [=Kosztolányi Dezső]: „A munka napja”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 208. sz., 1905. szept.
9., 1. [Műfaj: vezércikk; első sor/mondat: „Tegnap a fáklyatüz füstös fényében, az égrecsapkodó
nemzeti lelkesedés tüzpatakjainak vörös sugárzatában köszöntöttük a nemzeti ügy nagy harcosait.”;
annotáció: a szabadkai iparoskongresszus apropóján.]
69. Kosztolányi Dezső: „Üres erdőben”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 215. sz., 1905. szept. 17., 1.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Üres narancserdőnek utján”; kötetben: NFK1, 46–47.]
70. [Szerző nélkül]: „Heti levél. A jövő administraciója”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 215. sz., 1905.
szept. 17., 4. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Olvasván, az én nagy Ibsenkönyvemmel a kezemben, el-elgondolkozom.”; annotáció: „Szabadka, szept 16.” keltezéssel,
gondolatok Henrik Ibsennel kapcsolatban.]
71. Kosztolányi Dezső: „Járvány”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 221. sz., 1905. szept. 24., 2. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „A városon a múlás szárnya reszket,”; annotáció: „Pasztelek” összefoglaló
cím alatt; kötetben: NFK1, 112., NFK2, 49., NFK3, NFK4, 50.]
72. Kosztolányi Dezső: „Utra-készen”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 221. sz., 1905. szept. 24., 2.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Beszélgetünk tréfásan és merengve”; annotáció: „Pasztelek”
összefoglaló cím alatt; kötetben: NFK1, 99: „Útra-készen”, NFK2, 46: „Útrakészen”, NFK3, NFK4,
47: „Útrakészen”.]
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73. Kosztolányi Dezső: „Gyors-tűz”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 221. sz., 1905. szept. 24., 2. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Tűz! Szól a tiszt és mozdul a hadosztály,”; annotáció: „Pasztelek”
összefoglaló cím alatt; kötetben: NFK1, 116: „Gyorstűz”.]
74. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Zigány, az iró”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 221. sz., 1905. szept. 24.,
5. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Meg akartam várni, hogy a Zeysig-ügy
gordiusi csomóját valahogy kibogozzák, de sikertelenül.”; annotáció: „Szabadka, szept. 23.”
keltezéssel, a Zeyzig-féle röpirat ügyéről, mely megírásának gyanújával Zigány Árpádot vád alá
helyezték.]
75. [Szerző nélkül]: „Heti levél. A betegekről”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 227. sz., 1905. okt. 1., 4–5.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mikor a kórházak szüz fehér falai között töltünk
egy pár percet, mi szerencsétlen embertársaink gyógyitásával nem foglalkozó egyének, kikre még
minden benyomás frissen és erősen hat, egy pillanatban valami különös templomi érzés fog el
bennünket.”]
76. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Bodnár Zsigmond”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 239. sz., 1905. okt.
15., 6–7. [Rovat: Napi hírek; műfaj: portré; első sor/mondat: „A budapesti egyetemen van egy
pirosarcu, őszhaju professzor.”; annotáció: „Szabadka, okt 14.” keltezéssel.]
77. Kosztolányi Dezső: „György. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 245.
sz., 1905. okt. 22., 2–6. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „I. Általában bolondnak tartották.
Különös, érthetetlen emberke volt, kit senki sem vett komolyan.”]
78. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Arany vallása”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 245. sz., 1905. okt. 22. 4–
5. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „Egy érdekes jelenség kötötte le a
figyelmemet a napokban.”; annotáció: „Szabadka, okt 21.” keltezéssel.]
79. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Karácsony”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 297. sz., 1905. dec. 24., 9–10.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Elérkezett a nagy, ragyogó ünnep s úgy érezzük,
bizonyos megkönnyebbülés száll a szivünkbe.”]
80. Kosztolányi Dezső: „A fekete asszonyhoz”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 297. sz., 1905. dec. 24., 15.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „I. Ki vagy te? Gyakran felsikoltok,” / „II. Még mostan is szeretlek,”
/ „III. Bus látományok, nagy, fehér nők”; kötetben: NFK1, 68: „Viziók” és 77–80: „Utolsó versek”,
NFK2, 23–24: „Fekete asszony”, NFK3, NFK4, 24–25: „Fekete asszony”.]
81. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Komjáthy Jenő”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 301. sz., 1905. dec. 31.,
5. [Rovat: Napi hírek; műfaj: portré; első sor/mondat: „Az ujságolvasó emberek emlékezhetnek,
hogy pár hó előtt Budapesten egy irodalmi társaság alakult, mely a fenti nevet viseli.”]
1906.

82. Kosztolányi Dezső: „Pethes Imre vendégfellépte. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai
Hírlap, X. évf. 8. sz., 1906. jan. 12., 1–2. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Tegnap
harmadszor adták Henri Lavedannak mély érdekes drámáját teljesen telt ház előtt Pethes Imre, a
Nemzeti Szinház nagy müvészének vendégfelléptével.”]
83. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Magistra vitae”, Bácskai Hírlap, X. évf. 10. sz., 1906. jan. 14., 4–5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hogy a karácsonyi és ujévi körkérdések frazeologiájában
beszéljek, megkérdezetlenül bár, kijelentem, hogy rám nézve a mult év legnagyobb szenzációja,
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Piklernek ama kijelentése volt, hogy a történelemtanitás egyszerüen fölösleges.”]
84. (K.) [=Kosztolányi Dezső]: „Erősek és gyengék. Társadalmi szinmü, erkölcsrajz 4
felvonásban”, Bácskai Hírlap, X. évf. 10. sz., 1906. jan. 14., 8–9. [Rovat: Színház; műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Pethes Imre tegnap Szemerének szinmüvében lépett fel.”; annotáció:
Szemere György darabjának bemutatójáról.]
85. (K.) [=Kosztolányi Dezső]: „Egyenlőség. A csodálatos Crichton. Phantasia, 4 felvonásban. Irta
Barrie”, Bácskai Hírlap, X. évf. 16. sz., 1906. jan. 21., 9–10. [Rovat: Színház; műfaj: színikritika;
első sor/mondat: „Tegnap az idényben először adták Barrie-nek, hatalmasan megkoncipiált fantáziadrámáját.”]
86. (K.) [=Kosztolányi Dezső]: „A becsület”, Bácskai Hírlap, X. évf. 17. sz., 1906. jan. 23., 4.
[Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A »Becsület« tegnapelőtt este nagyon igaz
és nagy hatást ért el szinpadunkon.”]
87. Kosztolányi Dezső: „Gyulai Pálról. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, X. évf.
22. sz., 1906. jan. 28., 2–4. [Műfaj: portré; első sor/mondat: „Most, hogy másodszor ünneplik az
agg tudóst s ujra felhangzanak az ünnepi köszöntők, én is megmerek [!] szólalni.”]
88. [Szerző nélkül]: „A becsület”, Bácskai Hírlap, X. évf. 26. sz., 1906. febr. 2., 3. [Rovat: Színház;
műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Pethes Imre tisztelői majdnem megtöltötték a szinházat A
becsület második előadásán is.”]
89. (K. D.) [=Kosztolányi Dezső]: „Szemlélődések”, Bácskai Hírlap, X. évf. 27. sz., 1906. febr. 4.,
1–2. [Műfaj: vezércikk; első sor/mondat: „Érdekes megfigyelni, hogy mennyi reménnyel, szinnel,
hangulattal telt meg a harc kikáltásának évfordulóján a politika szürke és sivár perspektivája.”]
90. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Az ujságirásról”, Bácskai Hírlap, X. évf. 27. sz., 1906. febr. 4., 3–
4. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nagy panasz van önökre, kik sok ujságot
olvasnak, tisztelt olvasóim s főleg mireánk, kik ezeket a röpke lapokat az izgalom lázában alig pár
óra alatt összeirjuk és minden vonzóval és csábitóval ellátjuk.”]
91. (Clon. [!]) [=Kosztolányi Dezső]: „Daniseffek. Szinmü 4 felvonásban. Itrák: Nerosy, ifj. Dumas
és Corvin”, Bácskai Hírlap, X. évf. 27. sz., 1906. febr. 4., 7. [Rovat: Színház; műfaj: színikritika;
első sor/mondat: „Csütörtökön a Daniseffeket adták szinházunkban.”]
92. Clou. [=Kosztolányi Dezső]: „A három Ajax. Bohózatos vigjáték. Irta: Aiexandre Bisson és J.
Berr de Funique. Bemutató előadás”, Bácskai Hírlap, X. évf. 28. sz., 1906. febr. 6., 4. [Rovat:
Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „»A három Ajax«, mely multkor »technikai okok
miatt« elmaradt, ma először ment szinházunkban.”]
93. Kosztolányi Dezső: „Egy forradalomhirre. 1905”, Bácskai Hírlap, X. évf. 33. sz., 1906. febr.
11., 4. [Rovat: Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „A föld felett láng ég s sötét harag.”]
94. [Szerző nélkül]: „Heti levél. A kacérság”, Bácskai Hírlap, X. évf. 33. sz., 1906. febr. 11., 4.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy év előtt külföldön vegyes és mindenekfölött
unalmas társaságában, hol mindenki unatkozott, még az asztalon szomoruan lobogó lámpa is, a
leányok, kik különben engem különcnek és az aprólékos kérdések lelkiismeretes buvárának
tartottak, megkérdezték tőlem miért kacérak a nők s miért nem kacérkodnak például a férfiak.”]
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95. (Lehotai.) [=Kosztolányi Dezső]: „Vallomás”, Bácskai Hírlap, X. évf. 33. sz., 1906. febr. 11., 7.
[Rovat: Saison; műfaj: vers; első sor/mondat: „Teljes világi életemben”.]
96. Kosztolányi Dezső: „A szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap,
X. évf. 39. sz., 1906. febr. 18., 2–5. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Akarják önök
meghallgatni a történetemet?”; kötetben: BE, 35–42: „Istenitélet”.]
97. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Heine”, Bácskai Hírlap, X. évf. 39. sz., 1906. febr. 18., 5–6.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kérem, igen tisztelt szobor-bizottság, ne siessen
oly nagyon szobrot emelni az én kedves poetámnak.”]
98. (Lehotai.) [=Kosztolányi Dezső]: „Tavasz-elő”, Bácskai Hírlap, X. évf. 39. sz., 1906. febr. 18.,
7. [Rovat: Saison; műfaj: vers; első sor/mondat: „Maradj, maradj bús téli alkony,”.]
99. Kosztolányi Dezső: „A hegedű. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, X. évf. 46.
sz., 1906. febr. 25., 2–5. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Fáradtan érkezett haza.”]
100. clou. [=Kosztolányi Dezső]: „A boszorkány. Dráma 5 felvonásban. Irta: Sardou Victor”,
Bácskai Hírlap, X. évf. 46. sz., 1906. febr. 25., 8. [Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első
sor/mondat: „A francia irodalomtörténészek régen leszámoltak már Victorien Sardouval.”]
101. (Lehotai) [=Kosztolányi Dezső]: „Tavasz felé”, Bácskai Hírlap, X. évf. 46. sz., 1906. febr. 25.,
5. [Rovat: Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Kelj bársony lombu, halk leheletü”.]
102. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Honfibú”, Bácskai Hírlap, X. évf. 46. sz., 1906. febr. 25., 5–6.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lámpagyujtás idején szomoruan gubbasztva
ültünk a szoba egyik még világos zugában hároman, magyar fiuk és eltompult kedéllyel néztük
egymást arcát.”]
103. Lehotai. [=Kosztolányi Dezső]: „Fekete farsang”, Bácskai Hírlap, X. évf. 47. sz., 1906. febr.
27., 1. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A messze éjbe halk virág gyul’”; annotáció: „1906. febr. 26.”
keltezéssel.]
104. [Szerző nélkül]: „Baccarat. Szinmü 3 felvonásban. Irta: Henri Bernstein. Bemutató előadás. A
»Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, X. évf. 50. sz., 1906. márc. 2., 1–2. [Műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Henri Bernsteint estéről-estére zugó tapsokkal ünnepelik a párisiak a
»Baccarat«-ért, mely nem régiben érte el a kétszázadik előadást.” azonosítás alapja: [Szerző nélkül]:
„Heti levél. A kártyaszenvedély alapja”, Bácskai Hírlap, X. évf. 52. sz., 1906. márc. 4., 4–5.: „A
»Baccarat« bemutatója után elkódorogtam az enyhe, tavaszra forduló éjszakában.”]
105. Kosztolányi Dezső: „Holdfény”, Bácskai Hírlap, X. évf. 52. sz., 1906. márc. 4., 2–3. [Műfaj:
prózavers; első sor/mondat: „Az utakon s a nagy kettősfödelü házakon a sápadt holdfény andalog.”;
annotáció: „Dalok. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 48–49:
„Vers-tárgyak. Holdfény”.]
106. Kosztolányi Dezső: „Az éjszaka dala”, Bácskai Hírlap, X. évf. 52. sz., 1906. márc. 4., 3–4.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jöjjetek hozzám örömleányai, ti festékes arcuak, kormos
szemöldöküek és tárjátok ki szomoru lelketek nagy titkait.”; annotáció: „Dalok. A »Bácskai Hirlap«
eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 58–60: „Vers-tárgyak. Éji dal”.]
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107. [Szerző nélkül]: „Heti levél. A kártyaszenvedély alapja”, Bácskai Hírlap, X. évf. 52. sz., 1906.
márc. 4., 4–5. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A »Baccarat« bemutatója után
elkódorogtam az enyhe, tavaszra forduló éjszakában.”]
108. Lehotai [=Kosztolányi Dezső]: „A vörös ünnep”, Bácskai Hírlap, X. évf. 54. sz., 1906. márc.
7., 4. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Örömmámorban úszott az egész világ.”; annotáció:
„Apró mesék” összefoglaló cím alatt.]
109. Lehotai [=Kosztolányi Dezső]: „Az uzsorás”, Bácskai Hírlap, X. évf. 54. sz., 1906. márc. 7., 4.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Az uzsorás halálba kergette egyik barátját.”; annotáció:
„Apró mesék” összefoglaló cím alatt.]
110. [Szerző nélkül]: „Heti levél. Szellemek”, Bácskai Hírlap, X. évf. 58. sz., 1906. márc. 11., 5–6.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Keresü örömmel olvastam az ujságokat annak
idején, midőn megtörtént az a csoda Pócson, hogy a Szűzanya képe elkezdett könnyezni, de most, a
tudomány papjai is beleszóltak a vitába s néhány ujságiró belelolvalta magát a lelkesedésbe és
felháborodásba, valósággal elfog a boszuság.”]
111. Clou. [=Kosztolányi Dezső]: „Dorrit kisasszony. Vigjáték 3 felvonásban. Dickens regénye után
irta Schönthan Ferenc. Bemutató előadás”, Bácskai Hírlap, X. évf. 61. sz., 1906. márc. 15., 6–7.
[Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Ambrus Zoltán évek előtt megjósolta egy
irásában, hogy Dickens hirneve a huszadik században csak nőni fog.”]
112. Lehotai. [=Kosztolányi Dezső]: „Az ősz honvédek”, Bácskai Hírlap, X. évf. 62. sz., 1906.
márc. 16., 4. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A régiségtárt őrizik még”; annotáció: „Szabadka,
márc. 15.” keltezéssel; kötetben: NFK, 128.]
113. Lehotai. [=Kosztolányi Dezső]: „Magány. A »Dalok« ciklusból”, Bácskai Hírlap, X. évf. 73.
sz., 1906. márc. 29., 1. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most még az utcán vagyok.”; kötetben: BE,
52–53: „Vers-tárgyak. Magány”.]
114. Clou. [=Kosztolányi Dezső]: „A józan franciák”, Bácskai Hírlap, X. évf. 75. sz., 1906. márc.
31., 3. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Marcel Prevost a Figaroban vezércikket
ir s a francia szeszfogyasztás csökkenésével szoros összefüggésben álló müvészi kijózanodásról
folytat felettébb érdekes elmefuttatást.”; azonosítás alapja: Réz Pál (szerk.) Álom és ólom,
Budapest: Szépirodalmi, 135–136.]
115. Clou. [=Kosztolányi Dezső]: „A klasszikusokról”, Bácskai Hírlap, X. évf. 82. sz., 1906. ápr. 8.,
5–6. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Otto Hanfer, a jeles müforditó kellemetlen
ajándékkal lepte meg a derék németeket. Leforditotta Oscar Wildnek »Poems«-ét.”; azonosítás
alapja: [tévesen 1916. ápr. 8-ára datálva:] Réz Pál (szerk.) Álom és ólom, Budapest: Szépirodalmi,
137–139.]
116. Kosztolányi Dezső: „Az arkádok [!] alatt”, Bácskai Hírlap, X. évf. 113. sz., 1906. máj. 13., 1–
2. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A vágy-fuvalmas nyári éjszakában”; kötetben: NFK1, 7–9.]
117. Kosztolányi Dezső: „A tanitó. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, X. évf.
124. sz., 1906. máj. 27., 1–3. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Folytasd!”]
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118. Kosztolányi Dezső: „Biró Lajos. Harminc novella. Írta Biró Lajos. Budapest, Athenaeum
kiadása. 1906. Ára 2 kor 80 fill.”, Bácskai Hírlap, X. évf. 130. sz., 1906. jún. 3., 1–3 [Műfaj:
recenzió; első sor/mondat: „Sohasem hallottunk kétségbeesettebb és igaztalanabb sopánkodásokat a
magyar irodalom jövőjére nézve, mint ma.”]
1907.

119. Kosztolányi Dezső: „A holtak vonatja”, Bácskai Hírlap, XI. évf. 130. sz., 1907. jún. 9., 5.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Láttátok-e a holtak bus vonatját?”; annotáció:
„Szabadka, junius 8.” keltezéssel; kötetben: NFK1, 121., NFK2, 45., NFK3, NFK4, 46., ÖGyK,
21.]
120. Kosztolányi Dezső: „Lefekvés után”, Bácskai Hírlap, XI. évf. 136. sz., 1907. jún. 16., 6.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Sóhajtanak a butorok ropogva,”; annotáció:
„Szabadka, junius 15.” keltezéssel; kötetben: NFK2, 53., NFK3, NFK4, 54.]
121. Kosztolányi Dezső: „Cigányok”, Bácskai Hírlap, XI. évf. 170. sz., 1907. júl. 27., 2. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Káromkodók, csuszók, mászók, hizelgők,”; annotáció:
„Szabadka, julius 26.” keltezéssel; kötetben: NFK1, 120.]
122. Kosztolányi Dezső: „Ősz felé”, Bácskai Hírlap, XI. évf. 193. sz., 1907. aug. 25., 1–4. [Műfaj:
jelenet; első sor/mondat: „I. (Történik egy kis fürdőhelyen, augusztus végén. A nyaraló tornácán
vacsorára készül a család.”; kötetben: BE, 15–25.]
123. Oggi. [=Kosztolányi Dezső]: „A csillaghegyi remetéről”, Bácskai Hírlap, XI. évf. 199. sz.,
1907. szept. 1., 5. [Rovat: Napi hírek; műfaj: nekrológ; első sor/mondat: „Az inaktualitás jegyében
irunk arról az ősz tudósról, aki a mult héten a Csillaghegy egy szomoru és hallgatag házában, mint
Magyarország egyik leginaktuálisabb embere halt meg.”; annotáció: Bodnár Zsigmondról.]
124. Kosztolányi Dezső: „Éjfélkor”, Bácskai Hírlap, XI. évf. 239. sz., 1907. okt. 20., 5. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Fülembe cseng egy kábitó komor szó,”; annotáció:
„Szabadka, október 19.” keltezéssel; kötetben: NFK1, 72.]
1908.

125. Kosztolányi Dezső: „Prológ a szabadkai filharmonikusok első hangversenyére”, Bácskai
Hírlap, XII. évf. 36. sz., 1908. febr. 13., 2. [Rovat: Napi hírek; műfaj: vers; első sor/mondat:
„Legyen sötét!… Aludjon el a pompa”; annotáció: „Szabadka, február 12.” keltezéssel.]
126. Kosztolányi Dezső: „Nyárai Antal”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 133. sz., 1908. jún. 11., 2.
[Rovat: Napi hírek; műfaj: portré; első sor/mondat: „A cím lehetne ez is: Az utolsó bohém.”;
annotáció: „Szabadka, junius 10.” keltezéssel, Nyárai szabadkai vendégszereplése apropóján.”]
127. Kosztolányi Dezső: „A szerkesztő felesége. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai
Hírlap, XII. évf. 147. sz., 1908. jún. 28., 2–4. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A szerkesztő
felesége büszkén, mint egy páva, végigsétált a szobán.”]
128. Kosztolányi Dezső: „Rózsaszüret”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 164. sz., 1908. júl. 19., 1. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Királylánynak kötök ma csokrot,”; lásd FJ1/38 is; kötetben: Mágia1, 68–
69., Mágia2, 70–71.]
129. Kosztolányi Dezső: „Tolsztoj a forradalmár”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 208. sz., 1908. szept.
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13., 1–3. [Műfaj: vezércikk; első sor/mondat: „Nyolcvanadik év didergő fehérségében köszönt
Tolsztoj Nikolájevics Leóra a jubileum.”]
130. Kosztolányi Dezső: „A boszorkány. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, XII.
évf. 214. sz., 1908. szept. 20., 2–3. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Abban az időben izgatott,
zavaros mesékről suttogtak a kisváros házaiban.”; kötetben: BE, 9–14: „A boszorkány”, Páva1,
Páva2, 90–94: „A boszorkány”.]
131. Kosztolányi Dezső: „Az öreg kertész”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 220. sz., 1908. szept. 27., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ősz volt. A kopasz földön a haldokló violák és utolsó rózsák illatos
sóhajai pihegtek, a levegőben busan lengett az elmulás fanyar szaga.”; annotáció: „Vers-tárgyak. A
»Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 50–51: „Vers-tárgyak. Az
öreg kertész”.]
132. Kosztolányi Dezső: „Holdfény”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 220. sz., 1908. szept. 27., 2. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az utakon s a nagy kettősfödelü házakon a sápadt holdfény andalog.”;
annotáció: „Vers-tárgyak. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE,
48–49: „Vers-tárgyak. Holdfény”.]
133. Kosztolányi Dezső: „A vásárban”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 220. sz., 1908. szept. 27., 2–3.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A zugó és kavargó városban, a rohanó életárban elesett egy fáradt
öreg ember.”; annotáció: „Vers-tárgyak. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt;
kötetben: BE, 51–52: „Vers-tárgyak. A vásárban”.]
134. Kosztolányi Dezső: „Magány”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 220. sz., 1908. szept. 27., 3. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Most még az utcán vagyok a kíváncsi tekintetek kereszttüzében.”;
annotáció: „Vers-tárgyak. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE,
52–53: „Vers-tárgyak. Magány”.]
135. Kosztolányi Dezső: „A bölcs árnyéka”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 220. sz., 1908. szept. 27., 3.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ősz platonista sokat szenvedett.”; annotáció: „Vers-tárgyak. A
»Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 53–55: „Vers-tárgyak. A
bölcs árnyéka”.]
136. Kosztolányi Dezső: „Grasso”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 253. sz., 1908. nov. 5., 4. [Rovat:
Színház; műfaj: portré; első sor/mondat: „A szinjáték tulajdonképpen akkor kezdődött, mikor
Grasso Budapestre érkezett.”; annotáció: Giovanni Grasso budapesti vendégszereplésének
apropóján.]
137. Kosztolányi Dezső: „Orrvérzés. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, XII. évf.
280. sz., 1908. dec. 6., 1–3. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy órája tart már. Bellával a
virágos töltés mellett jöttünk ide az erdőbe.”; kötetben: BE, 79–83.]
138. Kosztolányi Dezső: „Világ-karácsony”, Bácskai Hírlap, XII. évf. 295. sz., 1908. dec. 25., 1.
[Műfaj: vezércikk; első sor/mondat: „Három évvel ezelőtt, épen igy karácsony táján Ellen Key-jel,
az ősz apostolasszonynyal beszéltem Bécsben.”]
1909.

139. Kosztolányi Dezső: „Ólomöntés”, Bácskai Hírlap, XIII. évf. 1. sz., 1909. jan. 1., 1. [Műfaj:
vezércikk; első sor/mondat: „December harmincegyedikén apró kis bögrékben folyékony ólom
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sustorog.”; kötetben: Tinta, 166–168: „Álom és ólom”.]
140. Kosztolányi Dezső: „A kövér biró. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, XIII.
évf. 88. sz., 1909. ápr. 18., 1–3. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Nyári délben az alvóri kis város
félreeső utcáiban szoktuk megvárni.”; lásd FJ1/1343: „Testvérünk” is; kötetben: BE, 131–136., Bű,
137–147: „A kövér biró”; RO2, 103–108: „A kövér biró”.]
141. Kosztolányi Dezső: „A levegő részegsége”, Bácskai Hírlap, XIII. évf. 219. sz., 1909. szept.
26., 1–2. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A five o’clock tea társasága ernyedten ült egy
budapesti szalonban.”; lásd FJ1/113: „A levegő ünnepe” is.]
142. K[osztolányi]. D[ezső].: „Boldog Bácska”, Bácskai Hírlap, XIII. évf. 295. sz., 1909. dec. 25.,
9. [Rovat: Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a frázis is lassan hitelét veszti és szépen
odakerül a többi frázisok mellé.”]
143. Kosztolányi Dezső: „Vakok között”, Bácskai Hírlap, XIII. évf. 295. sz., 1909. dec. 25., 11.
[Műfaj: tárca; mottó: „»E risvegliarsi sempre nei tenebre, sempre nel buio…« Gabriele
d’Annunzio”; első sor/mondat: „Milyen nyugodtak! Pár héttel ezelőtt véletlenül a szemklinikán
voltam és orvosi várótermekben forgolódtam, ahol a fogadószoba ajtaja felé pislogó, fájó, véres
szemek sanditottak a fekete szemüvegek alól.”; lásd FJ1/90 is; kötetben: Mécs1, 22–25.]
144. K[osztolányi]. D[ezső].: „Mária Magdolna. A szabadkai színház bemutatója. A »Bácskai
Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, XIII. évf. 296. sz., 1909. dec. 28., 1–2. [Műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Vidéki premier. Nekem ez az est szenzáció volt.”; annotáció:
Maurice Maeterlinck darabjáról.]
1910.

145. Kosztolányi Dezső: „Aranyóra”, Bácskai Hírlap, XIV. évf. 53. sz., 1910. márc. 6., 1. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Csendes, édes aranyóra,”; lásd FJ1/526: „Arany-óra” is; kötetben: Mágia1,
61: „Csendes, édes aranyóra”, Mágia2, 63: „Csendes, édes aranyóra”.]
146. Kosztolányi Dezső: „Petőfi Zoltán. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája”, Bácskai Hírlap, XIV.
évf. 71. sz., 1910. márc. 27., 6. [Műfaj: portré; első sor/mondat: „Most, hogy első teljes életrajzát
olvasom, megerősödik a régi impresszióm.”]
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MŰFORDÍTÁSOK
1904.

147. Baudelaire, Charles: „A macska”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 205. sz.,
1904. szept. 4., 7. [Rovat: Irodalom; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Szép macska jöjj
ittas szivemre te”; annotáció: József. [=ifj. Brenner József (Csáth Géza)?] Dekadencia című
cikkének részeként közölve; kötetben: MK1, 129., MK2/1. köt., 71–72.]
148. Poe, Edgar Allan: „A holló”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 240. sz.,
1904. okt. 16., 9. [Rovat: Csarnok; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egyszer zordon
éjközépen vizsgálódtam csöndben épen”; annotáció: szerkesztőségi bevezetővel: „Örömmel
tudatjuk olvasóinkkal, hogy Kosztolányi Dezső, a kiváló fiatal iró belépett lapunk munkatársai
sorába. […]”; lásd FJ1/867 is; kötetben: MK1, 5–9., MK2/3. köt., 16–20.]
149. Sully-Prudhomme, René-François-Armand: „Az utolsó istenhozzád”, ford. Kosztolányi Dezső,
Bácskai Hírlap, VIII. évf. 257. sz., 1904. nov. 6., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Hogy kedvesünk válik mi tőlünk”; kötetben: MK1, 194: „Az üres szék”, MK2/1. köt., 101–102:
„Az üres szék”.]
150. Chénier, André Marie de: „Elegia”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, VIII. évf. 263.
sz., 1904. nov. 13., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hazátlan állok puszta
partokon”.]
151. Poe, Edgar Allan: „Álom az álomban”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, VIII. évf.
281. sz., 1904. dec. 4., 2–3. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csókold meg izzó
homlokom!”; kötetben: MK1, 12., MK2/3. köt., 23.]
152. Leconte de Lisle, Charles-Marie: „Solvet seclum”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap,
VIII. évf. 292. sz., 1904. dec. 18., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Elhallgat egyszer
e fonák zsivaly!”; kötetben: MK1, 243–244., MK2/1. köt., 57–58.]
1905.

153. Verlaine, Paul: „Holdfény”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, IX. évf. 6. sz., 1905. jan.
8., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fehér a hold”; kötetben: MK1, 139: „Fehér
hold”, MK2/1. köt., 118–119: „Fehér hold”.]
154. Leconte de Lisle, Charles-Marie: „Requies”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, IX. évf.
36. sz., 1905. febr. 12., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Zord száműzöttként bújok,
bár szerettem,”; kötetben: MK1, 245., MK2/1. köt., 59.]
155. Byron, George Gordon Noel: „A tengerhez. Childe Harold IV. ének 179–185.”, ford.
Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, IX. évf. 95. sz., 1905. ápr. 23., 13–14. [Műfaj: műfordítás –
verses dráma (részlet); jegyzetben: „Mutatvány a szerzőnek nemsokára megjelenő Childe Harold
forditásából.”; első sor/mondat: „Rengj, lázadozz sötétkék, puszta tenger!”]
156. Lowell, James Russell: „Kossuth”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, IX. évf. 207. sz.,
1905. szept. 8., 8. [Rovat: Napi hírek; műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Lovell [!] a modern
észak-amerikai angol költőknek egyik legjelesebbje. E költeményét tüzes és hires szabadságódái
közé sorozta be, melyekben a világ legnagyobb alkotmányharcosainak s szabadsághőseinek áldoz.
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A hangja talán szokatlan nekünk; de az érzés, mely mindenütt, még a távol Észak-Amerikában is
ugyanegy a magyar nemzet dicső édesatyja iránt, nagyon ismeretes és szivhez szóló nelünk is.”;
első sor/mondat: „Kihalnak ősi, bücske rendek,”.]
157. Richepin, Jean: „A bábeli torony”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, IX. évf. 227. sz.,
1905. okt. 1., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nőjj, nőjj dicső pillér, zömök magas
ház!”]
158. Hugo, Victor: „Egység”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, IX. évf. 251. sz., 1905. okt.
29., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A barna dombos láthatár alatt,”.]
1906.

159. Régis, Roger: „Rózsák között”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, X. évf. 27. sz., 1906.
febr. 4., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fődön virág volt és csokor kezedbe”.]
160. Heine, Heinrich: „Énekek éneke”, ford. Lehotai. [=Kosztolányi Dezső], Bácskai Hírlap, X.
évf. 61. sz., 1906. márc. 15., 6. [Rovat: Saison; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A női
test egy költemény,”.]
161. Byron, George Gordon Noel: „Részletek Lord Byron »Childe Harold«-jából. Napnyugta a
Brentán. Canto IV. 27–29.”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, X. évf. 82. sz., 1906. ápr. 8.,
1. [Műfaj: műfordítás – verses dráma (részlet); első sor/mondat: „Felkél a hold s az éj nem száll le
mégse;”]
162. Byron, George Gordon Noel: „Részletek Lord Byron »Childe Harold«-jából. A fergeteg. Canto
III. 92–97.”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, X. évf. 82. sz., 1906. ápr. 8., 1–2. [Műfaj:
műfordítás – verses dráma (részlet); első sor/mondat: „Borul az ég! – Ó éj, vihar s te villám”.]
163. Verlaine, Paul: „Pierrot”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, X. évf. 135. sz., 1906. jún.
10., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem az a régi, holdkóros vitéz,”; kötetben:
MK1, 147., MK2/1. köt., 120.]
1908.

164. Maupassant, Guy de: „Séta. Mikor tizenhatéves voltam”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai
Hírlap, XII. évf. 21. sz., 1908. jan. 26., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Nemsokára
megjelennek Guy de Maupassant összes versei Kosztolányi Dezső forditásában. Ebből a kötetből
mutatványul közöljük a fenti verset.”; első sor/mondat: „A föld az égre nézett. A füvet”; kötetben:
Ma–ÖV, 66., Ma–VE: 54.]
165. Maupassant, Guy de: „Rettegés”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, XII. évf. 141. sz.,
1908. jún. 21., 4. [Rovat: Napi hírek; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sokáig olvastam,
tudom, ez esten”; annotáció: „Szabadka, junius 20.” keltezéssel; kötetben: Ma–ÖV, 61., Ma–VE:
19.]
166. Verlaine, Paul: „Klasszikus Walpurgis éj”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, XII. évf.
176. sz., 1908. aug. 2., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Paul Verlaine-nek a francia
»Dekadensek« egyik vezérének érdekes versét adjuk itt Kosztolányi forditásában. A költemény
maga sejtelmes, affektált, keresett, de az igazi poétát érezni benne. Lavotta Rezső a fiatal magyar
zeneszerző szimfonikus költeményt irt róla, amelyet a budapesti filharmonikusok az elmult
saisonban mutattak be.”; első sor/mondat: „Im ez a második Fauszt ünnepéje,”; kötetben: MK1,
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144–145., MK2/1. köt., 121–123.]
167. von Hofmannsthal, Hugo: „Elektra. Hugo von Hofmansthal tragoediája. Kosztolányi Dezső
készülő Elektra-forditásából. Chrysothemis és Elektra”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap,
XII. évf. 295. sz., 1908. dec. 25., 13. [Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első sor/mondat:
„Chrysothemis: (Elektra huga a ház ajtajában áll.”; lásd FJ1/469 is.]
1910.

168. George, Stefan: „Az idegen nő”, Bácskai Hírlap, XIV. évf. 1. sz., 1910. jan. 1., 1. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jött messze földről éjszakán át”; kötetben: MK1, 316., MK2/2.
köt., 84.]
169. Rostand, Edmond: „Kikeriki. Mutatvány Edmond Rostand »Chantecler« cimü uj darabjából. A
kokas ódát énekel a naphoz”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, XIV. évf. 52. sz., 1910.
márc. 5., 1. [Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első sor/mondat: „Kikeriki: (A falon hosszu
torokhangu sóhajjal): Ku…”; lásd FJ1/473; kötetben: MK1, 196–197: „Óda a naphoz”, MK2/1.
köt., 167–169: „Óda a naphoz”.]
170. Rostand, Edmond: „Kikeriki. Mutató Edmond Rostand »Chantecler«-jéből. Folytatás. A
madarak beszélnek a kokasról”, ford. Kosztolányi Dezső, Bácskai Hírlap, XIV. évf. 59. sz., 1910.
márc. 13., 2–3. [Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első sor/mondat: „A himgalamb: Boldog
lennék nagyon… ha látnám legalább…”]
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KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK
1905.

171. [Szerző nélkül]: „Könyves Hamletje”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 32. sz., 1905. febr. 8., 4.
[Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Lapunk hasábjai nagyon szük teret adnak
arra, hogy egy-egy nagyobbszerü, egy-egy müvészi esemény számba menő szinielőadásról a
megérdemelt módon és terjedelemben foglalkozzunk.”]
172. [Szerző nélkül]: „Miniszterválság. Premier”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 41. sz., 1905. febr. 18.,
4. [Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Tegnap volt az első előadása Berczik
Árpád Miniszterválság c. vigjátékának.”]
173. [Szerző nélkül]: „Cyrano de Bergerac. Pethes Imre vendégjátéka”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 50.
sz., 1905. márc. 1., 3. [Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Szinte restelkedünk
elmondani, hogy tegnap premier volt a szinházban.”]
174. [Szerző nélkül]: „A boszorkány. Premier”, Bácskai Hírlap, IX. évf. 87. sz., 1905. ápr. 14., 3–4.
[Rovat: Színház; műfaj: színikritika; jegyzetben: „(Az előszinen ut, azontul hátrafele sziklás talaj,
vad növényzettel, bokrokkal. A talaj jobból balfelé magas sziklákhoz emelkedik és ezek mögött
sziklahasadékban vész el. A hasadékból elöl töves ösvény kanyarodik alá. A fenéken a Tájó medre
két part közé szoritva, rajta szt. Márton hidja s hátul a sziklatetők, melyeken van a város, a Mirador
és a San-Juan-De los Reyes épülőfélben. A háttér egy erősen csillagos, világos éj. Holdsarló, mely a
felvonás vége felé jobbra a sziklák mögé tünik.”; első sor/mondat: „Bocsánat ezért a
hosszadalmasságért. Azaz hogy kérjen érette bocsánatot a szerző: Victorien Sardou, mert ő volt az,
aki öt felvonásos drámáját ezzel a leirással vezett be.”]
1906.

175. [Szerző nélkül]: „Ocskay brigadéros”, Bácskai Hírlap, X. évf. 34. sz., 1906. febr. 13., 5.
[Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Herc[z]eg Ferenc gyönyörü nyelvezetü,
nagyhatásu magyar szinmüvét telt ház előtt adták tegnap.”]
176. [Szerző nélkül]: „Thanatos”, Bácskai Hírlap, X. évf. 64. sz., 1906. márc. 18., 5–6. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A görög bölcs azt mondta, hogy az embernek életcélja
nem lehet sem több, sem kevesebb, minthogy előkészüljön a halálra, hogy ha eljő, márványarccal
nézzen a szemébe.”; annotáció: „Szabadka, márc. 17.” keltezéssel.]
177. [Szerző nélkül]: „Formosa”, Bácskai Hírlap, X. évf. 70. sz., 1906. márc. 25., 5–6. [Rovat:
Napi hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „O Mephistopheles, te mindég mellettem álló hideg,
cinikus bölcs jőjj gyorsan és takard el a szemeimet köpenyed fekete csücskével, hogy ne lassam [!]
az iszonyu pusztulás roncsait!”; annotáció: „Szabadka, márc. 24.” keltezéssel.]
178. [Szerző nélkül]: „Tompa Kálmán estélye”, Bácskai Hírlap, X. évf. 74. sz., 1906. márc. 20., 4.
[Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Tegnap este Tompa Kálmánt, szintársulatunk
egyik legderekabb, legmunkásabb tagját ünnepelte közönségünk.”]
179. [Szerző nélkül]: „Toska”, Bácskai Hírlap, X. évf. 98. sz., 1906. ápr. 26., 4. [Rovat: Színház;
műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Sardounak ezen hatalmas erejü drámai alkotását alig-alig
merik vidéki szinpadjainkon játszani.”]
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180. [Szerző nélkül]: „Szerb szinészet”, Bácskai Hírlap, X. évf. 111. sz., 1906. máj. 11., 3. [Rovat:
Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Három hete játszanak immár szinházunkban a szerb
szinészek.”]
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Bácsmegyei Napló (1909-1930)
(1903 – 1930.) Napilap. 1919. január 17-én betiltották, s 1920. február 23-án indult újra. 1920 márciusában
ismét betiltották, ám augusztus 24-től már megjelenhetett. 1919-ben Dugovich Imre volt a felelős
szerkesztője, 1920-ban Kosztolányi régi, gyerekkori barátja, Fenyves Ferenc (aki már 1914-től is felelős
szerkesztője volt a lapnak, 1918-tól pedig Czebe László lett társszerkesztője), majd Vukov Lukács és Lazar
Stipić. 1922-től ismét Fenyves szerkesztette, majd 1929 februárjától Bródy Mihály. Tulajdonosa Fenyves
Ferenc és a Minerva Nyomda Rt. volt, illetve felelős kiadója Fenyves Lajos, majd Nagy Sándor. 1929. július
1-jétől Habostorta címmel, Arányi Jenő szerkesztésében gyermekmellékletet is indítottak. 1930. március
26-tól Napló címen jelent meg (lásd ott).
1909.

181. Kosztolányi Dezső: „Takarodó”, BMN, VI. évf. 42. sz., 1909. febr. 21., 2. [Rovat: Hírek;
műfaj: vers; első sor/mondat: „Az élet aranytrombitáján”; lásd FJ1/112 is; kötetben: Mágia1, 10.,
Mágia2, 12., ÖGyK, 118.]
182. Kosztolányi Dezső: „A viz”, BMN, VI. évf. 173. sz., 1909. aug. 1., 1. [Műfaj: vezércikk/tárca;
első sor/mondat: „Ezen a héten különös szenzáció történt. Szabadkáról beszéltek a vizzel
kapcsolatban.”]
183. Kosztolányi Dezső: „Tamás boszuja”, BMN, VI. évf. 185. sz., 1909. aug. 15., 2–3. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Három leány kacagni kezdett. Széles szalmakalapjaikkal a távolba
integettek. – Jön a Tamás.”; kötetben: BE, 26–34: „Tamás boszúja”.]
184. Kosztolányi Dezső: „A páduai hercegnő”, BMN, VI. évf. 219. sz., 1909. szept. 26., 4. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Wilde Oszkár nem ok nélkül hordta Balzac sétapálcáját és nem puszta
hóbortból vette meg Carlyle fekete angol iróasztalát.”]
185. Kosztolányi Dezső: „Beteg csókok”, BMN, VI. évf. 219. sz., 1909. szept. 26., 5. [Rovat: Hírek;
műfaj: vers; első sor/mondat: „Mint a beteg gyerek, ki lázas, álmos,”; lásd FJ1/523 is; kötetben:
Mágia1, 59: cím nélkül, Mágia2, 61: cím nélkül, ÖGyK, 137: „Mint a beteg gyerek”.]
186. Kosztolányi Dezső: „Vénasszonyok nyarán”, BMN, VI. évf. 231. sz., 1909. okt. 10., 2. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Az éj törékeny, lágy üveg most.”; kötetben: Mágia1, 44: „Vénasszonyok
nyarán”, Mágia2, 46: „Vénasszonyok nyarán”.]
187. Kosztolányi Dezső: „Járvány”, BMN, VI. évf. 237. sz., 1909. okt. 17., 2. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „A városon a múlás szárnya reszket,”; annotáció: „Versek” összefoglaló cím alatt;
kötetben: NFK1, 112., NFK2, 49., NFK3, NFK4, 50.]
188. Kosztolányi Dezső: „Gyorstűz”, BMN, VI. évf. 237. sz., 1909. okt. 17., 2. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Tűz! Szól a tiszt és mozdul a hadosztály,”; annotáció: „Versek” összefoglaló cím alatt;
kötetben: NFK1, 116.]
189. Kosztolányi Dezső: „Rokon borzalom”, BMN, VI. évf. 294. sz., 1909. dec. 19., 1. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „»Ez ónszínű és könnyes ég,”.]
190. Kosztolányi Dezső: „Egy átok”, BMN, VI. évf. 299. sz., 1909. dec. 25., 6. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mig én zokogva elrobogtam,”; kötetben: NFK1, 76.]

69

1910.

191. Kosztolányi Dezső: „A hajnali csillaghoz”, BMN, VII. évf. 12. sz., 1910. jan. 16., 1. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Haló csillagfény, óh tekints le”; kötetben: NFK1, 160.]
192. Kosztolányi Dezső: „A hugomat a bánat eljegyezte… A szegény kis gyermek panaszaiból”,
BMN, VII. évf. 155. sz., 1910. júl. 10., 2. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A hugomat a bánat
eljegyezte”; lásd FJ1/522: „Húgom” is; kötetben: ÖGyK, 78–79: „A húgomat a bánat eljegyezte”,
SzKP1, SzKP2, 25–26: „A húgomat a bánat eljegyezte”, SzKP3, 28–29: „A húgomat a bánat
eljegyezte”, SzKP4, 67–68: „A húgomat a bánat eljegyezte”, SzKP5, 77–78: „A húgomat a bánat
eljegyezte”, SzKP6, 70–71: „A húgomat a bánat eljegyezte”.]
193. Kosztolányi Dezső: „Vén asszonyok nyarán”, BMN, VII. évf. 236. sz., 1910. okt. 16., 1.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Az ég törékeny, lágy üveg most.”; kötetben: Mágia1, 44:
„Vénasszonyok nyarán”, Mágia2, 46: „Vénasszonyok nyarán”.]
194. Kosztolányi Dezső: „Louise anyó meséje”, BMN, VII. évf. 277. sz., 1910. dec. 1., 1–3. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Csak a szememet kell lehunynom és ujra Párisban vagyok.”]
1911.

195. Kosztolányi Dezső: „A kinai ember”, BMN, VIII. évf. 19. sz., 1911. jan. 22., 1-2. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „– És – kérdezte a tanácsos – tud ön kinaiul?”; lásd FJ1/1124: „Félix”
is; kötetben: B, 83–87., Páva1, Páva2, 136–141.]
196. Kosztolányi Dezső: „Tü-dal”, BMN, VIII. évf. 55. sz., 1911. márc. 5., 4. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Makrancos munka, hogy gyürüs kezed”.]
197. Kosztolányi Dezső: „Ami itt maradt”, BMN, VIII. évf. 91. sz., 1911. ápr. 16., 1. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Nem békülök meg, bármit is beszéltek.”; lásd FJ1/234 is: „Ami ittmaradt”;
kötetben: Mágia1, 11., Mágia2, 13., ÖGyK, 116.]
198. Kosztolányi Dezső: „A kártya”, BMN, VIII. évf. 96. sz., 1911. ápr. 23., 1. [Műfaj: vers;
jegyzetben: „A Modern Könyvtárban megjelent uj verseskötetből.”; első sor/mondat: „A kártyás sir:
Bitang!”; lásd FJ1/190 is: „X. Bitang! – kiáltja a szélvész utánunk,”; kötetben: KB, 90: „A kártyás
sír”, ÖGyK, 111: „A kártyás sír”, ŐK, 29: „A kártyás sír”.]
199. Kosztolányi Dezső: „Hajnali párbeszéd”, BMN, VIII. évf. 120. sz., 1911. máj. 21., 1–2. [Műfaj:
színpadi jelenet; első sor/mondat: „(Az agglegény és a férj beszélget.”; lásd FJ1/349: „Kóczbábok.
Kis jelenet” is; kötetben: BE, 137–142., Bű, 148–157: „Komédia”.]
200. Kosztolányi Dezső: „Déli kisértetek”, BMN, VIII. évf. 198. sz., 1911. aug. 27., 1–2. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Rendesen türelmetlenül és sokáig csengetek az ajtón.”; lásd FJ1/39:
„Nyaraló butorok” is; kötetben: Mécs1, 7–11: „Nyaraló butorok”.]
201. Kosztolányi Dezső: „Arany-diók. Három mese rossz fiuknak és rossz leányoknak. A
börtönben. A telefonközpontban. Interju a karácsonyi babákkal”, BMN, VIII. évf. 294. sz., 1911.
dec. 24., 1. [Műfaj: (fiktív) riportok; első sor/mondat: „Farkasorditó hidegben küldött riportra a
szerkesztőm, karácsony éjszakáján.” / „Elmentem a börtönbe és megtekintettem a rabok
karácsonyát.” / „Gyakran gondolok ezen az estén a telefonkisasszonyokra is, akik – szegények – az
angyalok csengettyüzését szeretnék hallani és csak a mi brutális jeleinkre kell figyelniök.” / „–
Hölgyeim, – mondtam – kisasszonyok és hercegnők, tündérek, vagy boszorkák, üdvözlöm önöket.”;
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kötetben: Mécs1, 57–62: „Három mese rossz gyermekeknek. A börtönben. Zengő telefon. Cercle a
karácsonyi babákkal”; Mécs2, Mécs 3, 49–54: „Három mese rossz gyermekeknek. A börtönben.
Zengő telefon. Cercle a karácsonyi babákkal”.]
202. Kosztolányi Dezső: „Mások”, BMN, VIII. évf. 294. sz., 1911. dec. 24., 23. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Az idegenek ők – kik messze tőlem / számüzve élnek, mint vad csillagok”; kötetben:
Mágia1, 17–19., Mágia2, 19–21., ÖGyK, 121–122.]
1913.

203. Kosztolányi Dezső: „A jó élet”, BMN, X. évf. 296. sz., 1913. dec. 25., 3. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Én csüggedt lelkem, én csüggedt szivem”; kötetben: LLE, 38–39., Mák1, 57–58.,
Mák2, 60–61., ÖGyK, 166–167.]
1914.

204. Kosztolányi Dezső: „Öcsém”, BMN, XI. évf. 204. sz., 1914. szept. 5., 2. [Műfaj: vers; első
sor/mondat. „Az én öcsém mostan katona a határon,”; lásd FJ1/568 is; kötetben: Mák1, 65–66.,
Mák2, 68–69., Öcsém, 3.]
1916.

205. Kosztolányi Dezső: „Szabadkai nyomok”, BMN, XIV [!]. évf. 303. sz., 1916. dec. 17., 2.
[Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Idők jele – mondják – hogy most az irók emlékiratot irnak.”;
annotáció: „Saját tudósitónktól” megjegyzéssel, Laczkó Géza Noémi fia és Somlyó Zoltán Nyitott
könyv című köteteiről.]
1917.

206. Kosztolányi Dezső: „Anya arca”, BMN, XV [!]. évf. 42. sz., 1917. febr. 18., 3. [Rovat: A nap
eseményei; műfaj: vers; első sor/mondat: „Én nagyon sokakat szerettem,”; lásd FJ1/551 és 3376 és
3527 is; kötetben: BFP, 20–21: „Én nagyon sokakat szerettem”, Mágia1, 74–75., Mágia2, 76–77.,
ÖGyK, 213–214: „Én nagyon sokakat szerettem”.]
207. Kosztolányi Dezső: „Arany János, a vidéki”, BMN, XV [!]. évf. 54. sz., 1917. márc. 4., 2.
[Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Berlinben nem születik német költő: tartja a német közmondás.”;
annotáció: „Eredeti tudósitásunk” megjegyzéssel, „március 3.” keltezéssel.]
208. Kosztolányi Dezső: „A zsidók kivonulása”, BMN, XV [!]. évf. 83. sz., 1917. ápr. 7., 3. [Rovat:
A nap eseményei; műfaj: vers; első sor/mondat: „Mély volt az éjjel, botra dőlve álltak”; kötetben:
NFK1, 117.]
1920.

209. Kosztolányi Dezső: „Csáth Géza emlékére”, BMN, XXI [!]. évf. 64. sz., 1920. szept. 28., 2.
[Rovat: Tárca; műfaj: vers; első sor/mondat: „Te sohase jövő és sohase beszélő,”; lásd FJ1/629:
„Vers. Csáth Gézának” is; kötetben: KB, 21–25: „Csáth Gézának”.]
1921.

210. Kosztolányi Dezső: „Öngyilkosság. Elbeszélés”, BMN, XXII [!]. évf. 70. sz., 1921. márc. 27.,
9–10. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Egy fiatal ember, magas, huszonöt éves, végig ment az
udvaron, szürke felöltőben, puha kalapban, aztán felszaladt a széles alacsonyfoku kőlépcsőn, mely
mellett kétoldalt vaskorlátok futottak és bokrok illatoztak, keserüen.”; lásd FJ1/1127: „A küszöbön”
is; kötetben: Káin2, 113–120: „Tizenegy perc”, T, 112–117: „Hogy is történt?”]
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211. Kosztolányi Dezső: „Üllői úti kávémérés. Csáth Géza emlékének”, BMN, XXII. évf. 70. sz.,
1921. márc. 27., 11. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Orditsak-e? Hogy áll a buta kő is,”; kötetben:
BFP, 101: „Ordítsak-e? Hogy áll a buta kő is”, ÖGyK, 269–270: „Ordítsak-e? Hogy áll a buta kő
is”.]
212. Kosztolányi Dezső: „Haláltánc”, BMN, XXII. évf. 295. sz., 1921. dec. 22., 2. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Bevezettek egy terembe, ahol a shimmyt táncolták.”; lásd FJ1/972 is.]
213. Kosztolányi Dezső: „Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most”, BMN, XXII. évf. 298. sz.,
1921. dec. 25., 21. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most”;
annotáció: Négy vers. Mutató a »Bus férfi panaszai« cimü verssorozatból, mely a »Szegény
kisgyermek panaszai«-nak folytatása” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3537 is; kötetben: BFP, 39–
40., ÖGyK, 227.]
214. Kosztolányi Dezső: „Kisérem a fiam az iskolába”, BMN, XXII. évf. 298. sz., 1921. dec. 25.,
21. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Kisérem a fiam az iskolába,”; annotáció: Négy vers. Mutató a
»Bus férfi panaszai« cimü verssorozatból, mely a »Szegény kisgyermek panaszai«-nak folytatása”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/666 is; kötetben: BFP, 88., ÖGyK, 260.]
215. Kosztolányi Dezső: „Ásitok és csak bámulom”, BMN, XXII. évf. 298. sz., 1921. dec. 25., 21.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ásitok és csak bámulom”; annotáció: Négy vers. Mutató a »Bus
férfi panaszai« cimü verssorozatból, mely a »Szegény kisgyermek panaszai«-nak folytatása”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/667 is; kötetben: BFP, 54., ÖGyK, 237.]
216. Kosztolányi Dezső: „A délután, mint az üvegpohár”, BMN, XXII. évf. 298. sz., 1921. dec. 25.,
21. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A délután, mint az üvegpohár,”; annotáció: Négy vers. Mutató a
»Bus férfi panaszai« cimü verssorozatból, mely a »Szegény kisgyermek panaszai«-nak folytatása”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3536 is.]
1922.

217. Kosztolányi Dezső: „Fekete iró”, BMN, XXIII [!]. évf. 66. sz., 1922. márc. 7., 6. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Milyen négereket láttam? Egy orfeum-portást, ki az aszfalt ivlámpafényében
sütkérezett és sapkáját, egyenruháját oly önérzettel viselte, mint egy hadvezér.”; annotáció:
gondolatok René Maran Batouala című regényéről; lásd FJ1/987 is.]
218. Kosztolányi Dezső: „Tulvilági divat”, BMN, XXIII. évf. 73. sz., 1922. márc. 14., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Békében volt, alig tiz évvel ezelőtt, [!] Egy ködös, rejtelmes darabot
játszottak a szinházban.”; lásd FJ1/988 is.]
219. Kosztolányi Dezső: „A szegénység”, BMN, XXIII. évf. 82. sz., 1922. márc. 22., 6. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Nem szabad föltétlenül dicsérni a szegénységet, mert vannak, akik mások
szegénységéből élnek és szívesen félreérthetnék a szót.”; annotáció: Nagy Balogh János
festőművészről; lásd FJ1/989 is.]
220. Kosztolányi Dezső: „Párbeszéd egy diákkal”, BMN, XXIII. évf. 88. sz., 1922. márc. 29., 6.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „– Jaj de megnőttél. Ember lettél, Pista. Hány éves vagy?”; lásd
FJ1/990 is.]
221. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, BMN, [X]XIII. évf. 101. sz., 1922. ápr. 11., 6. [Műfaj:
72

mozaikok; első sor/mondat: „Vannak divatos betegségek, melyeknek előfutárja mindig az
irodalom.” / „Öreg embereknél vagyok, kik már befejezték életüket, csak épen még élnek.” / „Az
ember metafizikai lény.”; lásd FJ1/992 is.]
222. Kosztolányi Dezső: „Árnyak az aulában”, BMN, XXIII. évf. 114. sz., 1922. ápr. 25., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Régi egyetem, hosszu, morajló folyosók, melyeknek távoli zugaiban
mintha a fiatalság visszhangja rejtőzne.”; annotáció: Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes egyetemi tanári
működéséről; lásd FJ1/994 is.]
223. Kosztolányi Dezső: „Kisértetek”, BMN, XXIII. évf. 134. sz., 1922. máj. 16., 6. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma ujra látom őket. Nem éjszaka, mivelhogy sötétben alig járnak
már kisértetek.”; lásd FJ1/999 is.]
224. Kosztolányi Dezső: „Falragaszok”, BMN, XXIII. évf. 141. sz., 1922. máj. 23., 5. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Lelkendezve lép be fiam, az első elemi osztály tanulója: az utcán, a falon olvasott
valami nagyszerüt és gyönyörüt.”; lásd FJ1/1001 is.]
225. Kosztolányi Dezső: „Unalom-kúra”, BMN, XXIII. évf. 161. sz., 1922. jún. 14., 5. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az orvos megállapitotta, hogy ki vagyok fáradva, ennek folytán alá kell
vetnem magam egy kurának.”; lásd FJ1/1005 is.]
226. Kosztolányi Dezső: „Játék apáknak”, BMN, XXIII. évf. 168. sz., 1922. jún. 21., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fiatal apáknak ajánlom ezt a tanulságos, olcsó játékot.”; lásd
FJ1/1006 is.]
227. Kosztolányi Dezső: „Záporpróba előtt”, BMN, XXIII. évf. 174. sz., 1922. jún. 27., 6. [Műfaj:
tárca/esszé; első sor/mondat: „Hallgatom azokat, kik külföldről jönnek.”; annotáció: színházi
újításokról; lásd FJ1/1007 is.]
228. Kosztolányi Dezső: „Egy kinai ur”, BMN, XXIII. évf. 241. sz., 1922. szept. 4., 5. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy kinai urral – nagyon előkelő politikus – találkoztam ma este.”; lásd
FJ1/1013 is.]
229. Kosztolányi Dezső: „Nagy vetélytársunk”, BMN, XXIII. évf. 251. sz., 1922. szept. 14., 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kigyót és boszorkánypillét, hőscincért és szagos-mügét kerestem a
vidéken, hol a nyarat töltöttem.”; lásd FJ1/1014 is.]
230. Kosztolányi Dezső: „Gagyogó csodák”, BMN, XXIII. évf. 256. sz., 1922. szept. 19., 4–5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csodagyermekeket mutogatnak nekem boldog szülők.”; lásd
FJ1/1016 is.]
231. Kosztolányi Dezső: „Szonett-pályázat”, BMN, XXIII. évf. 319. sz., 1922. nov. 23., 2. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az orosz költők hivatalos folyóiratában, a »Viesztnik diurna
literatorov«-ban, az alábbi hirdetést teszi közzé:”; annotáció: benne: Garabonciás jeligéjű pályázó
szonettje, „Ó engem is kisérnek a csodák” kezdettel, mely feltevésünk szerint Kosztolányi műve;
lásd FJ1/998 is.]
1923.

232. Kosztolányi Dezső: „A kinai ember”, BMN, XXIV [!]. évf. 4. sz., 1923. jan. 5., 2. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „I. – És – kérdezte a tanácsos – tud ön kinaiul?”; lásd FJ1/1124:
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„Félix” is; kötetben: B, 83–87., Páva1, Páva2, 136–141.]
233. Kosztolányi Dezső: „Ő, az élet s a halál. Jegyzetek Petőfiről”, BMN, XXIV. évf. 10. sz., 1923.
jan. 12., 5. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Kiskőrösön multkor leszálltam. Sokszor jártam ezen a
vonalon.”; lásd FJ1/357: „Szellemidézés” is; kötetben: Öcsém, 28–32: „Szellemidézés”.]
234. Kosztolányi Dezső: „Régi, titkos éj”, BMN, XXIV. évf. 20. sz., 1923. jan. 21., 2–3. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „I. Szarvasgombát eszik a császár, szilveszteri vacsoráján, pástétomot,
egy fürt aszuszőlőt, mely uj tartományából érkezett, a velencei királyságból.”; annotáció: Petőfi
Sándor születéséről; lásd FJ1/693 is; kötetben: T, 50–55: „Petőfi Sándorka”.]
235. Kosztolányi Dezső: „A derüs bölcs”, BMN, XXIV. évf. 245. sz., 1923. szept. 9., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Milyen unalmasak az emberek.”; lásd FJ1/1077 is.]
236. Kosztolányi Dezső: „Budai szegények”, BMN, XXIV. évf. 245. sz., 1923. szept. 9., 11. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Mint épületből csákányok zajára”.]
237. Kosztolányi Dezső: „Portugálul olvasok”, BMN, XXIV. évf. 252. sz., 1923. szept. 16., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy történt, hogy nyáron csak pihenni akartam,
lapdázni és uszni.”; lásd FJ1/1078 is.]
238. Kosztolányi Dezső: „Légy”, BMN, XXIV. évf. 259. sz., 1923. szept. 23., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dolgozószobámban csak kettő van.”; lásd FJ1/1079: „Kis jegyzetek
a légyről” is; kötetben: TP, 29–31.]
239. Kosztolányi Dezső: „Gazdag, bácskai temető”, BMN, XXIV. évf. 266. sz., 1923. szept. 30., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: vers; első sor/mondat: „Itt fekszenek csodásan ők”; kötetben: BFP, 91–92: „Itt
fekszenek csodásan ők”, ÖGyK, 262–263: „Itt fekszenek csodásan ők”.]
240. Kosztolányi Dezső: „Repülő gyilkosok”, BMN, XXIV. évf. 280. sz., 1923. okt. 14., 4–5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A gépkocsis sietett. És a gyermek is sietett.”]
241. Kosztolányi Dezső: „Mühely”, BMN, XXIV. évf. 287. sz., 1923. okt. 21., 4–5. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Kéziratom olvashatatlan, mondod.” / „A szinész: – Most uj
szezonok várnak ránk.” / „Paraszt áll a falusi temető kapujában, hóna alatt koporsóval, mely akkora,
mint egy nagyobbacska szivardoboz.” / „Polgár és költő.” / „Reggel megkérdezem fiamat, mit
álmodott.”; lásd FJ1/1084 is.]
242. Kosztolányi Dezső: „Nagy István. Jegyzetek egy uj magyar piktorról”, BMN, XXIV. évf. 294.
sz., 1923. okt. 28., 5. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca/portré; első sor/mondat: „Nem tudok róla semmit.
Itt állok képei között. Álmodok.”; lásd FJ1/712 is.]
243. Kosztolányi Dezső: „Az őrültek is”, BMN, XXIV. évf. 301. sz., 1923. nov. 4., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindig érdekeltek. Hiszek abban a tanitásban, hogy az épgépezet
kerékrendszerét leginkább a romlotton lehet tanulmányozni.”; lásd FJ1/1088 is.]
244. Kosztolányi Dezső: „Mindörökké”, BMN, XXIV. évf. 308. sz., 1923. nov. 11., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fontos, hogy a hantot smaragd pázsit födje s a por fölött oly gőgös
sirbolt emelkedjék, mely azt hiteti el veled, hogy villanyvilágitás is van benne, telefon- és központi
fütés?”; lásd FJ1/1090 is.]
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245. Kosztolányi Dezső: „Ady Endre. A »Nyugat« ünnepére”, BMN, XXIV. évf. 317. sz., 1923.
nov. 20., 5. [Rovat: Hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „Egy régi délelőtt gyorsan berobbant”; lásd
FJ1/714: „Legenda” is.]
246. Kosztolányi Dezső: „Egészség”, BMN, XXIV. évf. 324. sz., 1923. nov. 27., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Emlékek ébredeznek bennem, mikor olvasom Décsi Imre dr.
könyvét, melyet az egészségről irt.”; lásd FJ1/1093 is.]
247. Kosztolányi Dezső: „Kisasszony”, BMN, XXIV. évf. 331. sz., 1923. dec. 5., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „I. A halász a tó partján állott, varsájával.”; lásd FJ1/1094:
„Kisasszony. Hitrege egy szóról” is.]
248. Kosztolányi Dezső: „Rejtélyes betegség”, BMN, XXIV. évf. 341. sz., 1923. dec. 16., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Az, akinek elromlik a telefonja, olyan betegséget kap,
melyet eddig még nem tanulmányozott az orvosi tudomány.”; lásd FJ1/1096 is.]
249. Kosztolányi Dezső: „Csetepaté”, BMN, XXIV. évf. 347. sz., 1923. dec. 23., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az már előfordult, hogy két ember egész életében gyülölte egymást,
aztán az egyik meghalt és a másik erre megbocsátott neki, hive lett legalább a halottnak.”;
annotáció: Victor Hugo és Charles Baudelaire vitájáról; lásd FJ1/1095 is.]
250. Kosztolányi Dezső: „Aki valamit talál”, BMN, XXIV. évf. 348. sz., 1923. dec. 25., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Én magam sohasem találtam semmit.”; lásd FJ1/1098
is; kötetben: TP, 41–43.]
251. Kosztolányi Dezső: „Mariska. Szeszélyes rajz”, BMN, XXIV. évf. 348. sz., 1923. dec. 25., 19.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kedvetlenül mentem szinházba.”; lásd FJ1/3542 is.]
1924.

252. Kosztolányi Dezső: „Az élet mély…”, BMN, XXV [!]. évf. 1. sz., 1924. jan. 1., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Éjfélre jár, mikor hazafelé sietek.”; lásd FJ1/1102 is;
kötetben: TP, 58–59.]
253. Kosztolányi Dezső: „Ki ez?”, BMN, XXV. évf. 26. sz., 1924. jan. 27., 5. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Siheder irók békeidőn furcsa társas játékot játszottak, mely aféle
emberismereti elmetorna volt.”; lásd FJ1/1108: „Ismeretlenek” is.]
254. Kosztolányi Dezső: „Öregnénike és a macska”, BMN, XXV. évf. 33. sz., 1924. febr. 3., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Öregnénikével már többször foglalkoztam.”;
lásd FJ1/1106 is.]
255. Kosztolányi Dezső: „Smokkok”, BMN, XXV. évf. 40. sz., 1924. febr. 10., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hol vannak? Keresem őket mindenütt, de nem találom.”; lásd
FJ1/1109 is.]
256. Kosztolányi Dezső: „Hazugság”, BMN, XXV. évf. 47. sz., 1924. febr. 17., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Mult éjszaka fölébredtem. A szobában csönd volt.”; lásd
FJ1/1114 is.]
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257. Kosztolányi Dezső: „Szobor”, BMN, XXV. évf. 54. sz., 1924. febr. 24., 4. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „»A Pázmány-szobor kezéből minap éjjel egy ismeretlen gonosztevő
kilopta a pásztorbotot.« A főpap, ki kezében aranyozott pásztorbotját szorongatta és szigoruan
nézett erre a bünös városra, egy éjszaka egyedül állott örökkévaló őrhelyén.”; lásd FJ1/1111 is.]
258. Kosztolányi Dezső: „Uj budapesti cimtár”, BMN, XXV. évf. 57. sz., 1924. febr. 27., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vidéki rokonom érkezik föl.”; lásd FJ1/1116 is.]
259. Kosztolányi Dezső: „Mikor a kisöcsém meghalt. Gyermekkori napló”, BMN, XXV. évf. 64.
sz., 1924. márc. 5., 4. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Kisöcsém alig élt huszonnégy órát.”;
lásd FJ1/381: „Kék gyász” és 1113 is; kötetben: Bű, 52–59: „Kék gyász”, Páva1, Páva2, 152–157:
„Kék gyász”, RO2, 69–74: „Kék gyász”.]
260. Kosztolányi Dezső: „Ezer korona”, BMN, XXV. évf. 71. sz., 1924. márc. 12., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy telefonbeszélgetés dija tehát ezer korona Budapesten.”; lásd
FJ1/1119 is.]
261. Kosztolányi Dezső: „Ifjuság, pirositó, bor”, BMN, XXV. évf. 75. sz., 1924. márc. 16., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Nem értem azokat, kik negyven éves korukban
husz, hatvan éves korukban negyven, nyolcvan éves korukban hatvan éveseknek akarnak látszani s
még kevésbé értem azokat a szánandó ábrándozókat, kik most az amerikai visszafiatalitó kórházak
előtt öklelőznek egy sorszámért és majommirigyet akarnak magukba varratni, hogy fiatalabbak
legyenek, pár évvel.”; annotáció: „Naplójegyzetek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1120 és 3627:
„Ifjúság, öregség” is.]
262. Kosztolányi Dezső: „Két ajándék”, BMN, XXV. évf. 75. sz., 1924. márc. 16., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az ajándékban van valami boszorkányos.”; annotáció:
„Naplójegyzetek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1121 is.]
263. Kosztolányi Dezső: „Mesterség”, BMN, XXV. évf. 75. sz., 1924. márc. 16., 4–5. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ezt sohasem felejtem el. Egy asztalos három napos kislányát
temették.”; annotáció: „Naplójegyzetek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1122 is.]
264. Kosztolányi Dezső: „Furcsa párbeszéd”, BMN, XXV. évf. 75. sz., 1924. márc. 16., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A költő felesége: – Folyton küzködöl, dolgozol, mégse
tudunk megélni.”; annotáció: „Naplójegyzetek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1123 és 3577:
„Halhatatlanság” is.]
265. Kosztolányi Dezső: „Mese két tanulsággal”, BMN, XXV. évf. 85. sz., 1924. márc. 26., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Az uccán cédulákat osztogatnak, melyek arról
tudósitanak bennünket, hogy melyik a világ legjobb bajuszpedrője vagy grammofonja.”; lásd
FJ1/1125: „Mese, tanulsággal” is; kötetben: TP, 3–5: „Jóság”.]
266. Kosztolányi Dezső: „Tükör”, BMN, XXV. évf. 89. sz., 1924. márc. 30., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hatalmas tükröt cepel a járdán két hordár.”; lásd FJ1/1126 is;
kötetben: TP, 59–61.]
267. Kosztolányi Dezső: „Egyszer volt, hol nem volt…”, BMN, XXV. évf. 96. sz., 1924. ápr. 6., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ennek a históriának az az értéke, hogy megtörtént.”;
lásd FJ1/1128 is.]
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268. Kosztolányi Dezső: „Együtt, mindig együtt”, BMN, XXV. évf. 103. sz., 1924. ápr. 13., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Vasárnap, sötét alkonyatkor ballagok a hegy
alján, budai kis uccákban, egyikből ki, másikba be, egyedül.”; lásd FJ1/1131 is; kötetben: ÉA1,
ÉA2, 107–108.]
269. Kosztolányi Dezső: „A gazdag ember”, BMN, XXV. évf. 110. sz., 1924. ápr. 20., 4–5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A gazdag embert tisztelem és becsülöm is őt, okos,
céltudatos elve miatt.”; lásd FJ1/1118 is; kötetben: TP, 5–7.]
270. Kosztolányi Dezső: „Tündéri kirakat”, BMN, XXV. évf. 122. sz., 1924. máj. 4., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Én is megállok egy gyönyörü kirakat előtt, melyet a
májusi nap úgy világit meg, mint az ivlámpa.”]
271. Kosztolányi Dezső: „Állatok szinháza”, BMN, XXV. évf. 129. sz., 1924. máj. 11., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezen a délelőttön nincs előjegyzés naptáromon: se munkaterv,
se szinház, se főpróba. Ennélfogva kisfiammal szétnéztünk az állatkertben.”]
272. Kosztolányi Dezső: „Aurélia napja”, BMN, XXV. évf. 129. sz., 1924. máj. 11., 11. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Piroska négy éves. Az asztalnál ül nagymama ebédlőjében.”; lásd
FJ1/209: „Ozsonna”; kötetben: B, 38–43., BE, 126–130: „Ilike az asztalnál”.]
273. Kosztolányi Dezső: „Nézőtér”, BMN, XXV. évf. 136. sz., 1924. máj. 18., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nézem a nézőteret. A nézőtér nem arra való, hogy nézzék, hanem
hogy nézzen. Ép ezért nézem én.”]
274. Kosztolányi Dezső: „Molnár-Tóth”, BMN, XXV. évf. 149. sz., 1924. jún. 1., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: interjú; első sor/mondat: „Engem is érdekel, mint annyi mást.”; annotáció: interjú egy
gyilkossággal vádolt elítélttel; lásd FJ1/1137 is.]
275. Kosztolányi Dezső: „Nevető ember”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún. 8., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Multkor már leirtam ennek a testvérét, ki sirt.”; lásd FJ1/1141 is.]
276. Kosztolányi Dezső: „Mühely”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún. 15., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Mikor éjszaka belépünk lakásunkba s a sötét szobában keressük a
lámpa kallantyuját, szemünk olyan, mint a gyilkosé.”; lásd FJ1/1143 is.]
277. Kosztolányi Dezső: „Párbeszéd a vizben”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún. 15., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Fiamat tanitom uszni.”; lásd FJ1/1143: „Mühely” is.]
278. Kosztolányi Dezső: „Növények, állatok nélkül”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún. 15., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Képzeld el, ember, milyen rettenetes lenne a világ,
hogy egyedül vagy, bazalt-sziklák és dolomit ormok közt, ásványok társaságában, feletted a
rokontalan ég és lángoló nap, bezárva egy rejtélyes mindenségbe, melynek sem bejáratát, sem
kijáratát nem ismered.”; lásd FJ1/1143: „Mühely” is.]
279. Kosztolányi Dezső: „Budapesti földrengés”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Maga a földrengés nem volt különös.”; lásd FJ1/1150:
„Ismerkedési éjjel” is]

77

280. Kosztolányi Dezső: „Ma tiz éve”, BMN, XXV. évf. 203. sz., 1924. júl. 27., 5–6. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mit ettem tegnap? Mit beszéltem ezzel, vagy azzal?”; lásd
FJ1/1159.]
281. Kosztolányi Dezső: „Magánkihallgatáson XI. Pius pápánál. Őszentsége fogadta a Bácsmegyei
Napló kiküldött munkatársát”, BMN, XXV. évf. 219. sz., 1924. aug. 12., 5. [Műfaj: riport; első
sor/mondat: „Róma, 1924. augusztus. Rómába érkezvén, magánkihallgatást kértem XI. Pius
pápától.”; lásd FJ1/1162: „Magánkihallgatáson XI. Pius pápánál. A Pesti Hirlap kiküldött
munkatársától” is.]
282. Kosztolányi Dezső: „Mussolini oroszlánja: Italia! Kiküldött tudósitónktól”, BMN, XXV. évf.
224. sz., 1924. aug. 17., 2–3. [Műfaj: riport; első sor/mondat: „Róma, 1924. augusztus. Amint a
gyorsvonat százkilométeres sebességgel vágtat befelé Itáliába, az utas előtt lassanként kibontakozik
a legujabb olasz történelem, mely a közeli években zajlott le.”; lásd FJ1/1165: „Mussolini
oroszlánja: Italia! A Pesti Hirlap kiküldött munkatársától” is.]
283. Kosztolányi Dezső: „Gabrielino d’Annunzio. Kiküldött tudósitónktól”, BMN, XXV. évf. 230.
sz., 1924. aug. 23., 4–5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Róma, 1924. Gabrielino: – mindenki igy
hivja őt Rómában.”; lásd FJ1/1167: „Gabrielino d’Annunzio. A Pesti Hirlap kiküldött
munkatársától” is.]
284. Kosztolányi Dezső: „Ebéden Gorkij Maximnál. Kiküldött tudósitónktól”, BMN, XXV. évf.
238. sz., 1924. aug. 31., 11–12. [Műfaj: riport; első sor/mondat: „Sorrento, 1924 augusztus. Uton
jobban érdekelnek az emberek, mint a muzeumok.”; lásd FJ1/1171: „Gorkij Maximnál. A Pesti
Hirlap kiküldött tudósítójától” is.]
285. K[osztolányi]. D[ezső].: „Orska Mária a homokon”, BMN, XXV. évf. 245. sz., 1924. szept. 7.,
9. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Venezia-Lido, augusztus. Az utolsó augusztusi napsugarakban
sütkérezik. Holnap elutazik innen.”; lásd FJ1/1168 is.]
286. Kosztolányi Dezső: „Lávás lankákon”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Utoljára tizenöt évvel ezelőtt jártam itten.”; annotáció: „Egy világ – a
romok alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1173 is.]
287. Kosztolányi Dezső: „A mulandóság uccáin”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Pompejibe a Porta Marinán megyek be.”; annotáció: „Egy világ –
a romok alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1174 is.]
288. Kosztolányi Dezső: „Gyik, telefon, iparvasut”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Most tompa, kábitó csönd van.”; annotáció: „Egy világ – a romok
alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1175 is.]
289. Kosztolányi Dezső: „Az uj munka”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Mikor a kapu kinyilik, csinos uccácska tárul elém, a Strada dell
Abbondanza folytatása, majdnem teljesen kifejtve, téglából, terméskőből épitett takaros házaival,
oszlopsoraival.”; annotáció: „Egy világ – a romok alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/1176 is.]
290. Kosztolányi Dezső: „Mit látok?”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Egy falon, sötétbarna alapon, a trójai háboru képét.”; annotáció: „Egy
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világ – a romok alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1177 is.]
291. Kosztolányi Dezső: „Octavius palotája”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11–12.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Felirás állit meg hirtelen: Purlus est fons, veni, bibe!”; annotáció:
„Egy világ – a romok alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1178 is.]
292. Kosztolányi Dezső: „Még egy uj lelet”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 11. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Még valamit találok itten, amit sokan talán nem is vettek észre:”;
annotáció: „Egy világ – a romok alól. Pompeji, 1924 szeptember” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/1179 is.]
293. Kosztolányi Dezső: „Rajz”, BMN, XXV. évf. 264. sz., 1924. szept. 26., 5. [Rovat: Tinta; műfaj:
vers; első sor/mondat: „Rómából jöttem meg éjjel”; lásd FJ1/1182 is; kötetben: ÖGyK, 371–372:
„Útirajzok. Bologna”.]
294. Kosztolányi Dezső: „Lucia a viharban. Nápolyi kép”, BMN, XXV. évf. 268. sz., 1924. szept.
30., 4. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Éjszaka arra riadtam föl, hogy a tenger, mely
ágyamtól nem lehetett messzebb háromszáz lépésnél, háborgott.”; lásd FJ1/1186 is.]
295. Kosztolányi Dezső: „Velencei kép”, BMN, XXV. évf. 273. sz., 1924. okt. 5., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Itt fürdenek az előkelőek.”; lásd FJ1/1188: „Két élet. Velencei kép”
is.]
296. Kosztolányi Dezső: „Képek az utról. Itália”, BMN, XXV. évf. 280. sz., 1924. okt. 12., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: útirajzok; első sor/mondat: „Elsősorban azért utazom, mert az emberek ott
nem ismernek, s jobbnak képzelnek, vagy rosszabbnak, okosabbnak, vagy ostobábbnak,
szegényebbnek vagy gazdagabbnak, mint vagyok, szóval másnak.” / „Nem tudom, észrevették-e ezt
mások is.” / „Még a növények is hazájukat idézik.”; lásd FJ1/1190: „Itália. Képek az útról” is.]
297. Kosztolányi Dezső: „Tudja-e…?”, BMN, XXV. évf. 284. sz., 1924. okt. 16., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Anatole France, a nagy francia iró, ki ebben a
pillanatban, mikor e sorokat irjuk, már a ravatalon fekszik, miért nősült meg másodszor,
törvényesen, a hatóságok előtt?” / „TUDJA-E, hogy a kinaiak miért tiltakoznak annyira minden
európai szindarab előadása ellen?” / TUDJA-E, hogy most épül a világ legelső és legnagyobb
repülőpályaudvara Croydonban, London közelében?” / „TUDJA-E, hogy a genfi tanácskozáson mit
beszéltek a hires politikusok?”]
298. Kosztolányi Dezső: „Itália. Képek az útról”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924. okt. 19., 6.
[Rovat: Tinta; műfaj: útirajzok; első sor/mondat: „Firenzei koldusasszony az utcasarkon.” / „Ez a
nápolyi ucca csupa fény, csupa zaj, csupa szag, csupa iz, csupa él és göröngy.” / A római
muzeumból kilép egy hollandus nő, egy kövér pappal.”; lásd FJ1/1195 is.]
299. Kosztolányi Dezső: „Tudja-e…?”, BMN, XXV. évf. 293. sz., 1924. okt. 25., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy mi történt Londonban, az Empir-szinházban?” /
„TUDJA-E, hogy Anatole France, a most elhunyt nagy francia iró mily mosolygó bölcsességgel
intette le a forradalmárokat, kik szabadgondolkodása és bátorsága miatt ragaszkodtak hozzá?” /
TUDJA-E, hogy milyen mulatságos nyugdijazás történt most Braziliában?” / „TUDJA-E, hogy a
harisnyáknak is van lélektana?”]
300. Kosztolányi Dezső: „Itália. Képek az útról”, BMN, XXV. évf. 297. sz., 1924. okt. 28., 6.
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[Rovat: Tinta; műfaj: útirajzok; első sor/mondat: „A németek, kik mindig együtt járnak,
nyájszerüen, különböző dalárdák, szövetségek, egyesületek, bizottságok jelvénykéivel, itt egy
nevelőintézet eltévedt árvagyermekeinek tetszenek.” / „A lagunán zuhogott az eső s a kis gőzöst
hányták a piszkos-zöld habok.” / „– Jaj Istenem, mindig esik – szólt egy kedves, vidám leány.” /
„Meduza a nápolyi akváriumban.”; lásd FJ1/1199 is.]
301. Kosztolányi Dezső: „Vad cserebere”, BMN, XXV. évf. 305. sz., 1924. nov. 6., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nézem azt a vad csereberét, melyet itt köröttem folytatnak az
emberek!”]
302. Kosztolányi Dezső: „Itália. Képek az útról”, BMN, XXV. évf. 308. sz., 1924. nov. 9., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: útirajzok; első sor/mondat: „Velencében, a Márkus-téren, mutatták azt a kőkockát,
melyre egy osztrák bomba esett.” / „A háboru a népek titáni ismerkedési estélye volt, melyhez égő
falvak, lobogó városok szolgáltatták a világitást.” / „Azok az uccai árusok, kik képeslapokat
akarnak dánk [!] sózni, mindenkit a maga anyanyelvén szólitanak meg.” / „Róma, Colosseum,
éjfél.” / „»Aula carducciana«.” / „Játszani az élettel – ki ismeri ezt?”; lásd FJ1/1201 is.]
303. Kosztolányi Dezső: „Tudja-e…?”, BMN, XXV. évf. 311. sz., 1924. nov. 12., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E mi a színes hallás?” / „TUDJA-E, hogy a chicagói
gyermekgyilkosság milyen meginditó, emberi mozzanattal zárult?” / TUDJA-E, hogy a
legpolgáribb országot, Svájcot is elragadta a modern láz szédülete, a tánc?”]
304. Kosztolányi Dezső: „Azokról, akik engem gyülölnek”, BMN, XXV. évf. 313. sz., 1924. nov.
14., 5. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Engem is gyülölnek néhányan. Többen, mint
sejteném.”; lásd FJ1/1204 is.]
305. Kosztolányi Dezső: „Kialudt a villany…”, BMN, XXV. évf. 315. sz., 1924. nov. 16., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Épp lélegzetet akarok venni, vagy mondani valamit,
vagy befejezni egy mondatot, melyet irni kezdtem s egyszerre, zajtalanul és nagyon gyorsan,
kialszik a villamoslámpám.”; lásd FJ1/1209 is.]
306. Kosztolányi Dezső: „TUDJA-E…?”, BMN, XXV. évf. 318. sz., 1924. nov. 19., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Strauss Richárd, a modern zene nagy forradalmárja,
ki annak idején a sápadt és vérengző Salome s a vad Elektra hisztériáját zengette meg sohasem
hallott módon, milyen operát irt.” / „TUDJA-E, hogy Amerika, melyet a bőség és boldogság
országának képzelünk, nagyon fél a jövendőtől.”; annotáció: Richard Strauss Intermezzo című
darabjáról és Felice Ferrero leveléről.]
307. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tudja-e…?”, BMN, XXV. évf. 328. sz., 1924. nov. 29., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy ez az év még mindig az emlékiratoké, melyek a
háboru után félelmetes áradattal jelentkeztek.” / „TUDJA-E, hogy az ifjabb Dumas hősnője, Gautier
Margit, kiről két szindarabot irtak és egy regényt, tényleg élt?” / „TUDJA-E, hogy a világ körüli
utnak mi a rekordja?”]
308. Kosztolányi Dezső: „Vám”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30., 5. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Már átzörögtünk két ország határán, mikor az éji utazástól összetörve a
harmadik ország határához érkeztünk.”; lásd FJ1/1215 és 3395: „A vám” is.]
309. Kosztolányi Dezső: „Patália”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924. dec. 7., 13. [Műfaj: színpadi
jelenet; jegyzetben: „A budapesti Terézköruti Szinházban ezen a héten mutatták be Kosztolányi
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Dezső egyfelvonásos groteszk játékát, a Patáliát. Ennek a darabnak főhősnője egy hatéves
csodagyerek, ki a bemutató estéjén, az öltözőben, összevész Farkassal, a primadonnával. Egyik
jelenetét itt közöljük.”; első sor/mondat: „(Piroska és Farkas a tükörnél festi magát, szemléli arcát,
női szakértelemmel.”; lásd FJ1/3547: „Patália. Groteszk egy felvonásban” is.]
310. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXV. évf. 337. sz., 1924. dec. 10., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy mi történik most Kinában.” / „TUDJA-E, hogy mikor
Angliában uralomra jut egy kormány, akkor arról nemcsak az ujságirók, a politikai rovatvezetők
irnak birálatot, hanem a fodrászok és szabók is.” / „TUDJA-E, hogy Anatole France mint mentette
meg egy ember életét?”]
311. Kosztolányi Dezső: „Nádassy Magda”, BMN, XXV. évf. 338. sz., 1924. dec. 11., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kis darabomban ő játsza a nagy szerepet.”; lásd FJ1/1220 is.]
312. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXV. évf. 346. sz., 1924. dec. 20., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy még nevetnek az emberek?” / „A társaságban a
háládatlanságról beszélnek.” / „Rameaut, a hires zeneszerzőt, a gavotteok finom muzsikusát,
vendégül látta a dáma.” / „Melyik szindarabban haltak meg legtöbben?” / „Egy angol nő megbizta
könyvtárnokát, hogy rendezze könyvtárát.” / „A vidéki hivatalnok, valahányszor templomba ment,
egy sout adott a küszöbön üldögélő koldunak, ki a vakot tetette.” / „A francia nemzeti könyvtárban
őriznek egy 1297-ből származó házassági szerződést, mely valóban ritkitja párját.” / „Egy marseillei
kurtanemes meséli el a pestisjárványt:” / „A természettudósok megállapitották, hogy a bolha,
mihelyt kikel tojásából, azonnal szaporodik.” / „Az orvos rendelést ir a betegnek.” / „A négert
elvitték Párisba.” / „Valaki megáll egy torony előtt és igy kiált föl:” / „Milton harmadik felesége
zsémbes volt, de oly szép, oly üde, hogy mikor egy francia meglátogatta az Elveszett Paradicsom
iróját, igy szólt hozzá:” / „Az angol kiszáll Calaisnál, bemegy a borbélyhoz, hogy
megborotválkozzék.” / „A félszemü labdázik.”]
313. Kosztolányi Dezső: „Szegények”, BMN, XXV. évf. 351. sz., 1924. dec. 25., 11. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Te elfelejted, hogy délben mit ettél,”; lásd FJ1/725 és 3380 is; kötetben: M, 9–
10., ÖGyK, 275.]
314. Kosztolányi Dezső: „Gépirókisasszony”, BMN, XXV. évf. 351. sz., 1924. dec. 25., 16. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Ülsz. / Figyeled”; lásd FJ1/735 is; kötetben: M, 29., ÖGyK, 289.]
315. Kosztolányi Dezső: „Vigyázz”, BMN, XXV. évf. 351. sz., 1924. dec. 25., 17. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Vigyázz. / Ez a nagy pillanat.”; lásd FJ1/724 is; kötetben: M, 7–8., ÖGyK, 273–274.]
316. Kosztolányi Dezső: „Ádám és Pali”, BMN, XXV. évf. 354. sz., 1924. dec. 30., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ádám, a fiam és Pali, barátok.”; lásd FJ1/1229 is; kötetben: TP, 13–
15.]
317. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXV. évf. 355. sz., 1924. dec. 31., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy az egyiptomi politikusok milyen önzetlenek.” /
„TUDJA-E, hogy Londonban milyen furcsa, eddig nem hallott részvénytársaságot alakitottak meg.”
/ „TUDJA-E, hogy most a tudósok a villamosságról vitatkoznak?” / „TUDJA-E, hogy Párisban mily
óriási most az idegenek beözönlése?”]
1925.

318. Kosztolányi Dezső: „Emberek”, BMN, XXVI [!]. évf. 5. sz., 1925. jan. 6., 6. [Rovat: Tinta;
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műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szelid növényevő barátom lenéz minket, mert állatok zsirba sütött
hulláit faljuk.”; lásd FJ1/1231 is.]
319. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 7. sz., 1925. jan. 9., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy megint háborut vivnak az ópiumért.” / „TUDJA-E,
hogy Párisban az idén milyen együgyüen kedves szindarabbal ünnepelték a karácsonyt?” /
„TUDJA-E, hogy a jeles irók néha milyen nagy szamárságot irnak le.”]
320. Kosztolányi Dezső: „A Fejetlen Szeretet”, BMN, XXVI. évf. 9. sz., 1925. jan. 11., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Keletkeznek-e még manapság mondák?”; lásd FJ1/1234 is.]
321. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 11. sz., 1925. jan. 13., 4. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy milyen nagy lelkihullámzást okozott Svájcban egy
halálos itélet.” / „TUDJA-E, hogy mi a nők szigete?”; annotáció: Gerhardt Hauptmann regényéről.]
322. Kosztolányi Dezső: „Jaguár-szappan”, BMN, XXVI. évf. 16. sz., 1925. jan. 18., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fölkiáltójelek lángolnak az éjben!”; lásd FJ1/1237 is;
kötetben: TP, 38–41.]
323. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 21. sz., 1925. jan. 23., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, mi ez?” / „TUDJA-E, ki volt Karl Splitterer, az a német,
svájci költő, ki most halt meg, aggastyánkorában, őszen s évekkel ezelőtt a Nobel-dij elismerését
kapta.” / „TUDJA-E, hogy Berlinben három hónap óta minden áldott nap milyen titokzatos,
lélekzetelállitó rablások történnek?” / „TUDJA-E, hogy milyen különös társaság alakult egy kis
olasz városban, Rutinóban?”]
324. Kosztolányi Dezső: „Dicsőség”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tehát eltemették a szegény, minden részvétre érdemes
hentesmestert, kit gyilkosai darabokra fürészeltek.”; lásd FJ1/1239 is.]
325. Kosztolányi Dezső: „Husz óra”, BMN, XXVI. évf. 28. sz., 1925. jan. 30., 7. [Rovat: Hírek;
műfaj: portré; első sor/mondat: „A nap huszonnégy órából áll. Ebből a huszonnégy órából, amint
most olvasom, Gabrielle d’Annunzió, a hatvanegy éves költő husz órát fordit munkára, négyet pedig
pihenésre, alvásra.”]
326. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 29. sz., 1925. jan. 31., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy az embereknek milyen különböző az izlésük?” /
„TUDJA-E, hogy mikor részeg valaki?” / „TUDJA-E, hogy kicsoda Freidenberger ur?”]
327. Kosztolányi Dezső: „Előkelő kávéház”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr. 1., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hű, milyen előkelő ez a kávéház.”; lásd FJ1/1241 is.]
328. Kosztolányi Dezső: „Nők”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr. 1., 13. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Nem kamasz-szerelem kis hevületében”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/737 is; kötetben: M, 19–20., ÖGyK, 280–281.]
329. Kosztolányi Dezső: „Pille”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr. 1., 13. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Te mindig hátratekintesz, vagy mindig előre”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/738 is; kötetben: M, 23., ÖGyK, 283.]
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330. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 36. sz., 1925. febr. 7., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy az Everest ormán, melyet most tapodott először
emberi láb, talán a világ megteremtése óta, micsoda állatok élnek?” / TUDJA-E, hogy a szinészek
milyen babonásak?”]
331. Kosztolányi Dezső: „Gyanu!”, BMN, XXVI. évf. 37. sz., 1925. febr. 8., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fiókomban leltem egy régi papirlapot, melyre valaha izgatottan
firkáltam föl egyetlen szót: Gyanu!”; lásd FJ1/1244 is.]
332. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 43. sz., 1925. febr. 14., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, mennyi ideig ülnek a nők a tükör előtt?” / „TUDJA-E, ki
az a nő, ki teljes életében nem ismerte a békét? Duse Eleonóra az, az uj kor legnagyobb szinésznője,
ki két évvel ezelőtt hunyta le örökre fáradt pilláját.”]
333. Kosztolányi Dezső: „Az emberiség öngyilkossága”, BMN, XXVI. évf. 44. sz., 1925. febr. 15.,
5. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gugliemo Ferrero a jövendő vegytani háborujáról
irván ismerteti azt a röpiratot, melyet a mérgezőgázokról a berne-i egyetem élettani-vegytani
laboratoriumának vezetője, Gertrud Woker adott ki:”; lásd FJ1/1246 is.]
334. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 47. sz., 1925. febr. 18., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy kicsodák a világirodalom legnagyobb munkásai?” /
„TUDJA-E, hogy miről beszél most London?” / „TUDJA-E, hogy a törökök kit neveznek
tangóknak?” / „TUDJA-E, hogy uj arany-országot fedeztek föl Uj Mexikóban, egy sivatag fennsik
délkeleti lankáin, hol azelőtt a nagy csöndet alig törte meg néha-néha ragadozó madarak kiáltása.” /
„TUDJA-E, hogy egy illemkönyvet találtak a XV-ik századból?”]
335. Kosztolányi Dezső: „Káté”, BMN, XXVI. évf. 51. sz., 1925. febr. 22., 4. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárca/esszé; első sor/mondat: „Ha valaki érez valamit és ezt kimondja, az még nem vers.”; lásd
FJ1/1249 és 3574: „Élményeink” is.]
336. Kosztolányi Dezső: „Milkó Izidor”, BMN, XXVI. évf. 57. sz., 1925. febr. 28., 2. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Az első iró, kit életemben láttam, Jámbor Pál volt, Hiador, Petőfi kortársa
s ellenfele, ki már meggörnyedve, ráncosan, narancssárga arccal bandukolt, vásott ruhában, kezében
egy esernyővel.”; lásd FJ1/739 is.]
337. Kosztolányi Dezső: „Utitárs”, BMN, XXVI. évf. 58. sz., 1925. márc. 1., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Két óra hosszat utaztam már egyedül, mikor fölszállt egy
ötven éves szakállas, komoly ur, kezében csinos-lapos bőrönddel s egyenesen az én fülkémbe
lépett.”; lásd FJ1/1252 is.]
338. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 60. sz., 1925. márc. 3., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy a kabaré mindenütt a világon meghalt, vagy
haldoklik.” / „TUDJA-E, hogy a gyermekeket nem mindenütt jámborságra, alázatra, a szülők iránt
való tiszteletre oktatják, mint minálunk.” / „TUDJA-E, hogy Dosztojevszki izgalmas, sötét
regényeinél is lebilincselőbb az a könyv, melyet az orosz iró második felesége irt férj[é]ről?”]
339. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 63. sz., 1925. márc. 6., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Svájcban micsoda furcsa szimfóniát adtak elő, mely
miatt a birálat és közönség majdnem ölre ment? / „TUDJA-E, hogy ujabban fölfedezték Heinének
két levelét, melyet annak idején francia barátainak irt és a két levél nagy port vert föl, mind
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Németországban, mind Franciaországban?” / „TUDJA-E, hogy az esküvőkön kik a bátrabbak?” /
„TUDJA-E, hogy milyen nevezetes adalékokra bukkantak most rá?”]
340. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Tréfás autók”, BMN, XXVI. évf. 65. sz., 1925. márc. 8.,
15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Hogy milyen népszerü közlekedési eszköz a gépkocsi,
semmi sem bizonyitja jobban, mint az, hogy a most megnyilt newyorki automobil-kiállitáson
számos olyan gépkocsi is ki van állitva, mely csak a cirkuszban szerepel és az emberek
mulattatására, ugratására szolgál.”]
341. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Kávé”, BMN, XXVI. évf. 65. sz., 1925. márc. 8., 15.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A feketekávé méreg.”]
342. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Tolsztoj Leó és felesége”, BMN, XXVI. évf. 65. sz., 1925.
márc. 8., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Uj történetet mesélnek el Tolsztoj Leó grófról és
feleségéről.”]
343. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Egy elszólásból – egy palota”, BMN, XXVI. évf. 65. sz.,
1925. márc. 8., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Érdekes történetet közöl egy francia ujság.”]
344. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Az autogramm”, BMN, XXVI. évf. 65. sz., 1925. márc. 8.,
15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az autogramm, irók, müvészek aláirása mindenütt a világon
ingyenes.”]
345. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A spanyol orvos meg a spanyol királyné”, BMN, XXVI.
évf. 65. sz., 1925. márc. 8., 15–16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Furcsa dolog történt
Madridban: az Atheneoban, mely az ottani szellemi élet központja.”]
346. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 70. sz., 1925. márc. 13., 2.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Párisban milyen küzdelmet folytatnak a nők
és a férfiak – igen, a férfiak is – a szépségért?” / „TUDJA-E, milyen módon keresett magának
szerkesztőségi kifutófiut a londoni Daily Mail?” / „TUDJA-E, hogy milyen jogi kérdés
foglalkoztatja most a németeket?”]
347. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Clemenceau és a szirének”, BMN, XXVI. évf. 72. sz.,
1925. márc. 15., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Clemenceau, a »Tigris«, még abban az
időben, mikor miniszterelnöki bársonyszékben ült, vita során ezt mondotta az ellenzék egyik
képviselőjének:”]
348. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Az orosz parasztok magukra gyujtják a kunyhókat”, BMN,
XXVI. évf. 72. sz., 1925. márc. 15., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Szovjetoroszországban
éhinség dühöng.”]
349. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Az a dráma, melyet mindenki megérthet”, BMN, XXVI.
évf. 72. sz., 1925. márc. 15., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az irodalom nemzeti. Minden
nép a mag nyelvén müveli.”; annotáció: egy, a párizsi Moulin Rouge-ban játszott drámáról.]
350. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Carmen – ötven éves”, BMN, XXVI. évf. 72. sz., 1925.
márc. 15., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Carmen, a szilaj, szerelmes feketeszemü
cigánylány, ötven éves.”; annotáció: Georges Bizet operájáról.]
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351. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Egy nagy zongoramüvész a fegyházban”, BMN, XXVI.
évf. 72. sz., 1925. márc. 15., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ugy látszik, a jó
zongoramüvész a fegyházban is érvényesül.”; annotáció: Snobgrass nevű zongoristáról.]
352. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Orvosok és humoristák”, BMN, XXVI. évf. 72. sz., 1925.
márc. 15., 15–16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Párisban ismét egy olyan vigjátékot játszanak,
mely az orvosokat pécézi ki.”]
353. Kosztolányi Dezső: „Igen rejtélyes história”, BMN, XXVI. évf. 79. sz., 1925. márc. 22., 2.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Ugy történt, hogy a főfelügyelő az utcán sétálva, egyszerre
különös, elviselhetetlen, orrfacsaró büzt érzett.”; lásd FJ1/1253 is; kötetben: BB, 22–28: „F. F.
rejtélyes gyógyulása”.]
354. K[osztolányi]. D[ezső].: „Nátha”, BMN, XXVI. évf. 82. sz., 1925. márc. 25., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kár róla beszélni. Tulajdonkép semmi az egész.”; lásd FJ1/1264 is.]
355. Kosztolányi Dezső: „Tavaszi látogatás”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925. márc. 29., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Késő éjszaka, mikor csak a sürgönyhordó szokott
csöngetni, kapumnál két fiatal ember áll.”; lásd FJ1/1266 is.]
356. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 89. sz., 1925. ápr. 1., 4. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Berlinben egy pör kapcsán milyen kérdést
tárgyaltak.” / „TUDJA-E, hogy melyik ország most a házasságszédelgők eldorádója?” / „TUDJA-E,
milyen értékes irodalmi leletre bukkantak? Megtalálták Baudelaire-nek, a satanizmus költőjének, a
Fleurs des Mal [!] szerzőjének egy vallomását, melyet egy albumba irt.”]
357. Kosztolányi Dezső: „Negyedik érzékszervünk”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925. ápr. 5., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Fölépültél már a spanyolból?”; lásd FJ1/1269.]
358. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 98. sz., 1925. ápr. 10., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E? … Tudja-e, hogy a legnépszerübb párisi humorista,
Tristan Bernard, a szakállas, mosolygó bölcs, milyen uj históriákkal mulattatja hallgatóit?”]
359. Kosztolányi Dezső: „Jaj de csúnyák vagyunk!”, BMN, XXVI. évf. 100. sz., 1925. ápr. 12., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Elmondom, mi történt ezen az első fényes napon.”;
lásd FJ1/1271 is.]
360. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Viaszbábok”, BMN, XXVI. évf. 100. sz., 1925. ápr. 12.,
10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Amint ismeretes, Londonban leégett Tussaudnénak
világhires viaszbáb-gyüjteménye, melyben a történelmi nagyságoktól kezdve a hirhedt gyilkosokig
mindenkit látni lehetett.”]
361. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Lenin a mennyországban”, BMN, XXVI. évf. 100. sz.,
1925. ápr. 12., 10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Moszkvában szájról-szájra száll egy
ellenforradalmi adoma.”]
362. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Villamos szélmalom”, BMN, XXVI. évf. 100. sz., 1925.
ápr. 12., 10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Lassanként minden anarchronizmussá válik.”]
363. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Próbaházasság – képekkel”, BMN, XXVI. évf. 100. sz.,
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1925. ápr. 12., 10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Berlini festőknek támadt az az ötletük, hogy a
mostani nehéz gazdasági viszonyok között a képeket csekély dijért bérbe adják.”]
364. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Londoni gyerekek”, BMN, XXVI. évf. 100. sz., 1925. ápr.
12., 10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az angol sajtó hetek óta foglalkozik a mai divatos,
kiábrándult, koravén gyermekkel.”]
365. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A száraz Amerika száraz humora”, BMN, XXVI. évf. 100.
sz., 1925. ápr. 12., 10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A szesztilalom miatt szenvedő amerikaiak
mesélik el ezt a történetet.”]
366. Kosztolányi Dezső: „Ha játszanak a gyermekek…”, BMN, XXVI. évf. 100. sz., 1925. ápr. 12.,
11. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ha játszanak a gyermekek, órákig készülődnek,”; annotáció:
„Két vers” összefoglaló cím alatt; kötetben: M, 54.]
367. Kosztolányi Dezső: „Kalauz”, BMN, XXVI. évf. 100. sz., 1925. ápr. 12., 11. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mért érzem én azt oly gyakran”; annotáció: „Két vers” összefoglaló cím alatt;
kötetben: M, 31–32.]
368. Kosztolányi Dezső: „Tanay Frigyes”, BMN, XXVI. évf. 102. sz., 1925. ápr. 16., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: portré; első sor/mondat: „Ő volt az, aki hátul állt.”; lásd FJ1/1272 is.]
369. Kosztolányi Dezső: „Zsidó müvész”, BMN, XXVI. évf. 105. sz., 1925. ápr. 19., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reám is mélységesen hatottak Abel Pannak, a jeruzsálemi
müvésznek bibliai képei.”; lásd FJ1/1273 is.]
370. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Kortes és politikus”, BMN, XXVI. évf. 105. sz., 1925. ápr.
19., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Minden rendü és rangu politikus figyelmébe ajánljuk az
alábbi adomát, melyet Cur tesz közzé.”]
371. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Az amerikaiak négyszer annyit esznek, mint annakelőtte!”,
BMN, XXVI. évf. 105. sz., 1925. ápr. 19., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Statisztika jelent
meg az Egyesült-Államokban, mely arról értesit bennünket, hogy az amerikaiak 1924-ben 68
milliárd dollárt költöttek.”]
372. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Régi, jó orosz erkölcsök”, BMN, XXVI. évf. 105. sz.,
1925. ápr. 19., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Oroszországban a háborut megelőző évben
egy iparvállalat szárnyvasutat akart épittetni, melynek engedélye egy minisztertől függött.”]
373. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Zsiványbecsület”, BMN, XXVI. évf. 105. sz., 1925. ápr.
19., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az athéni lapok egy uj sütetü Robin Hoodról irnak, egy
zsiványbandáról, mely most a huszadik század kellős közepén a Tempe völgyében, az Olimpus
hegy lankáin elfogott egy urat és hetekig fogva tartott.”]
374. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Angeló, az olasz napszámos-költő”, BMN, XXVI. évf.
105. sz., 1925. ápr. 19., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „F. Ferrero egy newyorki levelében
valóban különös, modern költőtől számol be – Angelóról, egy abruzzoi parasztról, ki tizenöt évvel
ezelőtt Amerikába vándorolt, ott fölcsapott költőnek.”]
375. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A kétfejü sas lefejezése”, BMN, XXVI. évf. 105. sz., 1925.
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ápr. 19., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Bécsben a városháza tornyát hatalmas zászlórud
ékesiti, melyen kétfejü sas van.”]
376. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 110. sz., 1925. ápr. 24., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Chicago az amerikai városok között milyen szomoru
nevezetességre tart számot?” / „TUDJA-E, hogy milyen furcsa ujitásokat hoz a mai szegénység és
ruhainség?” / „TUDJA-E, hogy még mindig nem mese, hogy a huszadik században még emberevők
is vannak?”; annotáció: a 2. mozaik bécsi színházi előadásokról és komédiásokról szól.]
377. Kosztolányi Dezső: „Hattyu”, BMN, XXVI. évf. 112. sz., 1925. ápr. 26., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Hattyu kutyámról szóló följegyzéseimet közlöm itt.” /
„Értelmisége annyi lehet a kutya-társadalomban, mint nálunk egy kisgazdáé.” / „Itt a budapesti
környezetben fővárosivá lett.” / „Azért egyeseket mégis kipécéz, ártatlan járó-kelőket, kiken én
semmi különöset nem veszek észre.” / „Sokáig kerestem neki párt.” / „Én nem vagyok az.” /
„Egyszer telefonáltak érte, kutyakiállitásra hivták.”; lásd FJ1/1271 is; kötetben: TP, 23–27.]
378. Kosztolányi Dezső: „Az első éjszaka”, BMN, XXVI. évf. 115. sz., 1925. ápr. 29., 2. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „I. Vacsorázik a násznép.”; lásd FJ1/1274 is; kötetben: BB, 18–21:
„Fogfájás”.]
379. Kosztolányi Dezső: „Jókai kezeirása”, BMN, XXVI. évf. 118. sz., 1925. máj. 3., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sokáig nézegettem a készülő kiállitáson a Jókai kezeirását,
kezdve attól az ákombákom leckétől, melyet Móricka az édesanyjához intézett addig a francia
nyelvü fogalmazványig, mely a párisi diszlakomán mondott pohárköszöntőt vázolja föl.”; lásd
FJ1/1280 is.]
380. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 124. sz., 1925. máj. 9., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy milyen volt Napoleon a valóságban?”; annotáció:
Napóleon öt levele került elő.]
381. Kosztolányi Dezső: „Kabátom a kedves öregem”, BMN, XXVI. évf. 125. sz., 1925. máj. 10., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Hóförgeteg futt az uccán, a tél fehér haragja
rázta ablaktábláimat, azon a sötét reggelen, mikor kihivtak a konyhába.”; lásd FJ1/1283: „Kabátom
a kedves öregen” is; kötetben: TP, 51–53: „Kabátom a kedves öregen”.]
382. Kosztolányi Dezső: „Párbeszédek. Jászai Mari”, BMN, XXVI. évf. 127. sz., 1925. máj. 12., 4.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A tragikus Szinésznő otthona, fönn az ötödik emeleten, az égben,
a fellegek közt, hova fölvonó zakatol, erkéllyel, nagy ablakokkal, melyek a Dunát bámulják, Petőfi
Dunáját.”; lásd FJ1/1282 is.]
383. Kosztolányi Dezső: „A kalauz sirt…!”, BMN, XXVI. évf. 132. sz., 1925. máj. 17., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Én már sokféle kalauzt láttam.”; lásd FJ1/1285: „A kalauz
sirt!…” is.]
384. Kosztolányi Dezső: „Csomagold be mind…”, BMN, XXVI. évf. 132. sz., 1925. máj. 17., 8.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Csomagold be mind, ami volt, ami régen”; annotáció: „Két uj vers”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/743 is; kötetben: M, 5–6.]
385. Kosztolányi Dezső: „Vágy eltévedni”, BMN, XXVI. évf. 132. sz., 1925. máj. 17., 8. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Én már unom azt, hogy azért szeressenek, mert én vagyok.”; annotáció:
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„Két uj vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/742 is; kötetben: M, 40.]
386. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 135. sz., 1925. máj. 20., 2.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy XVIII. Lajos, kinek a franciák százéves
ünnepét ülik, a világ leghiresebb falánkjai közé tartozott?” / „TUDJA-E, hogy a fölvilágosult
Amerikában micsoda faji előitéletek uralkodtak?” / „TUDJA-E, hogy Párisban egy régi pör
felujitására készülnek?”]
387. Kosztolányi Dezső: „Tarka halála”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj. 24., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Délelőtti, ingyenes rendelőóra volt az állatorvosi
főiskolán.”; lásd FJ1/1289 is.]
388. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 142. sz., 1925. máj. 27., 2.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy milyen megtiszteltetés érte a költő pipáját?” /
„TUDJA-E, hogy könyv jelent meg a háboruelőtti kémkedésről, melyben valóságis természetrajzát
adja az iró ennek a förtelmes mesterségnek.” / „TUDJA-E, hogy mi az a gaffe?” / „TUDJA-E,
milyen volt Baudelaire, a nagy francia költő?”; annotáció: az 1. mozaik Tennysonról szól, a 4. pedig
Charles Toubin Baudelaire-ről szóló emlékiratáról.]
389. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 145. sz., 1925. máj. 30., 2.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy utóbb mennyi európai arany vándorolt át az
amerikaiakhoz az uj világba?” / „TUDJA-E, hogy Jack London, az amerikai iró, ki oly gyengéd
barátja volt az állatoknak, hogy még a tigrisnek is védelmére kelt az állatszeliditőkkel szemben,
milyen vihart támasztott egyik könyvével – »Michael, – a cirkuszi kutya« – Franciaországban?” /
„TUDJA-E, hogy ma már nemcsak hires irók, szinésznők, politikusok adnak autogrammot, hanem
egy kutya is?”]
390. Kosztolányi Dezső: „Részeg asszony”, BMN, XXVI. évf. 146. sz., 1925. máj. 31., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj:tárca; első sor/mondat: „Tyühaj, ez a néni konty alá öntött valamit.”; lásd FJ1/2524 is.]
391. Kosztolányi Dezső: „Párbeszédek. Bartók Béla”, BMN, XXVI. évf. 146. sz., 1925. máj. 31.,
15–16. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Ezüstfej. Egy ezüst-szobor finom feje, melyet az ötvös
pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe, esztendők munkája során, mozdulatlan, mégis idegesélő.”; lásd FJ1/2525 is.]
392. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 151. sz., 1925. jún. 6., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy a hypnózis, melyről valaha az orvostudomány
szaktekintélyei komoly könyveket irtak, ma a legelső tudósok előtt teljesen hitelét vesztette?”;
annotáció: Marcel Boll leleplező cikkéről.]
393. Kosztolányi Dezső: „Dráma”, BMN, XXVI. évf. 152. sz., 1925. jún. 7., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két kakastoll, méregzöld, lobogó, ércesen-villogó a verőfényben,
mint a szigoruság jelképe.”; lásd FJ1/2526 is; kötetben: TP, 53–55.]
394. Kosztolányi Dezső: „Báb”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925. jún. 14., 4. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Éjjel az acetylénlámpa ugy ég a köruton, hogy fénye szinte lármáz, sebzi a
szemet, beledöf éles sugarával az agyvelőbe.”; lásd FJ1/2529 is.]
395. K[osztolányi]. D[ezső].: „Párbeszédek. Posta Sándor”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925. jún.
14., 10. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A kardvivás világbajnoka, kinek pengéje leghegyesebb,
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legügyesebb, legelmésebb az egész földön.”; lásd FJ1/2527 is.]
396. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 162. sz., 1925. jún. 19., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Amerika őslakóira végre fény derült.” / „TUDJA-E,
hogy Flammarion Camille, a most elhunyt francia csillagász, milyen kalandos pályát futott be?” /
„TUDJA-E, hogy van egy állam, ahol a lakosság zöme ma is kutyahust eszik és ez az állam nincs is
tőlünk messze, nem a Csendes-óceán egy szigetén van, hanem Európa kellős közepén,
Németországban: Szászországban.”]
397. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 168. sz., 1925. jún. 25., 7. [Rovat:
Hírek; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E mi az a mészároskisasszony?” / „TUDJA-E,
hogy a spiritiszták milyen esetet hoznak föl mostanában igazuk védelmére?” / „TUDJA-E, hogy mit
eszik meg Berlin?”]
398. Kosztolányi Dezső: „»Te jó Isten… a Svájc… meg a fősör…«”, BMN, XXVI. évf. 171. sz.,
1925. jún. 28., 5. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Délelőtt a dunaparti korzón csinos
hölgy sétál s hallgatom, hogy társalog – Te jó Isten – és kacag a csodálkozástól, majd elkomolyodik
és hozzáteszi: Meghalt a lova?”; lásd FJ1/2531 is.]
399. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 173. sz., 1925. júl. 1., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy a legidillibb szerelem is milyen tüskés és
gyötrelmes?” / „TUDJA-E, mi az a vitamin?” / „TUDJA-E, mért lett miniszterelnök Baldwin?”]
400. Kosztolányi Dezső: „Nagy a reggel”, BMN, XXVI. évf. 177. sz., 1925. júl. 5., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: vers; első sor/mondat: „Nagy a reggel is. Operett-irók,”; kötetben: M, 52–53.]
401. K[osztolányi]. D[ezső].: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 179. sz., 1925. júl. 7., 4. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy megjelentek Dosztojevszki második feleségének, a
gyorsirónőnek, Grigorevna Annának, naplójegyzetei, melyeket Georgiában találtak meg, mig
dühöngött a bolseviki forradalom?” / „TUDJA-E, hogy az angol arisztokrácia, mely még pár
évtizeddel ezelőtt olyan zárkózott volt, mennyire haladt a fölvilágosultság terén?” / „TUDJA-E,
hogy a heidelbergi diákélet mindig a régi s a diákok még mindig hosszu kardjaikkal karmizsálják
egymás arcát?”]
402. Kosztolányi Dezső: „Lajos megőrül…”, BMN, XXVI. évf. 184. sz., 1925. júl. 12., 13–14.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Az adóhivatal temetőhöz hasonlit, melyben órákig lehet
bolyongani.”; lásd FJ1/2532 is; kötetben: RO1, 89–97: „Őrült”.]
403. Kosztolányi Dezső: „A legnyomorultabb”, BMN, XXVI. évf. 198. sz., 1925. júl. 26., 6. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Az üzletek ajtairól banánfüzérek csüngenek, de még nem mindenütt
érettek.”; lásd FJ1/2533 is.]
404. Kosztolányi Dezső: „A föld alatt”, BMN, XXVI. évf. 205. sz., 1925. aug. 2., 14. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Valamikor kemény, önérzetes ember volt.”; lásd FJ1/1297 is; kötetben:
BB, 69–76: „Szemetes”; RO2, 87–93: „Szemetes”.]
405. Kosztolányi Dezső: „Don Bodorovszky y don Fehér”, BMN, XXVI. évf. 207. sz., 1925. aug.
4., 7. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Álmatlan éjszaka után, mikor már ugy megszoktam a vonat
zakatolását, akár a szivem, vagy ütőereim lüktetését, gyürt arccal, gyürt felöltőben végigsétálok a
hosszu vonat folyosóin, megnézni az idillt:”; lásd FJ1/1299 is.]
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406. Kosztolányi Dezső: „Francia földmives”, BMN, XXVI. évf. 220. sz., 1925. aug. 18., 5. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Itt lakom egy kétemeletes házban.”; lásd FJ1/1300 is.]
407. Kosztolányi Dezső: „Bábel tornya. Uti jegyzetek”, BMN, XXVI. évf. 231. sz., 1925. aug. 30.,
2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Itt vannak a népek, a népek. Harminckét nép tanulja a grenoblei
egyetem mennyezetig emelkedő padjaiban a francia nyelvet, irodalmat, orcájának verejtékében.”;
lásd FJ1/746: „Bábel tornya. Úti jegyzet” is.]
408. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Galsworthy az öngyilkosságokról, törvényről és sajtóról”,
BMN, XXVI. évf. 231. sz., 1925. aug. 30., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Galsworthy uj
drámát irt, melynek tárgya egy öngyilkosság körül keletkezett botránypör.”]
409. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A zabálók”, BMN, XXVI. évf. 231. sz., 1925. aug. 30., 14.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „»Ez Pest!« – szoktuk mondani akkor, mikor a nagy estélyek
hideg büféit és pezsgős palackjait megtámadja a közönség, diadémes hölgyek és frakkos urak, kik
egymást öklelve törik magukat a potya-falat és potya-korty után, mint valami tüzveszedelemben.”]
410. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Hogy lesz a füttyből taps?”, BMN, XXVI. évf. 231. sz.,
1925. aug. 30., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A szindarabok sikere vagy kudarca
ismeretlen tényezőkön mulik, melyeket sem az iró, sem a rendező, sem a szinészek nem ismernek
egészen.”]
411. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A pihenés lélektana”, BMN, XXVI. évf. 231. sz., 1925.
aug. 30., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Nehéz dolgozni, de pihenni se könnyü.”]
412. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Amerikai erkölcs”, BMN, XXVI. évf. 231. sz., 1925. aug.
30., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Európa megvénhedett, erkölcsei romlottak, de az ifju
Amerika nem iszik szeszt, gondosan csőszködik az erény fölött.”]
413. Kosztolányi Dezső: „Uti jegyzetek”, BMN, XXVI. évf. 238. sz., 1925. szept. 6., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaikok/útirajz; első sor/mondat: „P. L. M. Párisi gyorsvonat.” / „Grenoble arról
ismeretes, hogy körötte emelkedik a fellegekbe a Belledonne, a Néró sisakja, a Három szüz, meg
arról, hogy itt született Stendhal, ki az irodalomban van oly magasság, mint ezek a csip-csup
ormok.” / Amint megérkezem ezt veszem észre:” / „Egyébként nemzetköziség, erősen angolamerikai szinezettel.” / „Egy zászló.”; lásd FJ1/2535 is.]
414. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Mozart ebédel”, BMN, XXVI. évf. 238. sz., 1925. szept.
6., 18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Salzburgban Mozart születésének 150-ik évfordulóját
ülik.”]
415. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Utánozzuk a gorillát!”, BMN, XXVI. évf. 238. sz., 1925.
szept. 6., 18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Orvosok, tanárok, nevelők régóta keresik a
különböző nemzetközi gyüléseken, mi módon biztosithatják leginkább az emberi test, a fajta
legelőnyösebb fejlődését.”]
416. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A Sasfiók, bécsi ibolyái”, BMN, XXVI. évf. 238. sz.,
1925. szept. 6., 18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A Matin munkatársa most Bécsben járt és itt
nem politikai nevezetességeket vallatott, hanem a mult varázsának engedve Schönbrunba hajtatott,
lement a Kapucinusok kriptájába és ott a hüvös árnyak között azokról emlékezett, akik
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dicsőségesen, vagy tragikusan harcolták végig a történelmet.”]
417. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A pápa asztaltársai”, BMN, XXVI. évf. 238. sz., 1925.
szept. 6., 18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A római pápa már nem eszik egyedül, vendégeket
is hivhat az asztalához.”]
418. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Colombus Kristóf babérja”, BMN, XXVI. évf. 241. sz.,
1925. szept. 9., 2. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Colombus Kristóf babérját erősen tépdesik
maguk az amerikaiak is, kiknek hazát adott s most hozzájuk csatlakoznak a spanyolok, kik nemzeti
hiuságból el akarják vitatni dicsőségét.”]
419. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Az Everest állatvilága”, BMN, XXVI. évf. 241. sz., 1925.
szept. 9., 2. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A Mont Everestet nem sikerült megmászniok az
angoloknak, de a bátor turisták annyi tudományos zsákmányt hoztak a havas ormokról, hogy az már
is fölér egy diadallal.”]
420. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Mexikói szerelem”, BMN, XXVI. évf. 241. sz., 1925.
szept. 9., 2. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Furcsa históriát olvasunk, mely Mexikóban történt
meg.”; annotáció: lásd még: 430. [Szerző nélkül]: „Mexikói szerelem”, BMN, XXVI. évf. 254. sz.,
1925. szept. 22., 8.]
421. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Drága az angol helyesirás!”, BMN, XXVI. évf. 241. sz.,
1925. szept. 9., 2. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Egy század óta minden nép kebelében
mutatkoznak oly mozgalmak, hogy lehetőleg ugy irjunk, ahogy beszélünk.”]
422. K[osztolányi]. D[ezső].: „A koldusok bankárja”, BMN, XXVI. évf. 242. sz., 1925. szept. 10., 7.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bankárból koldus lett és aztán koldusból bankár.”; annotáció: „Kis
riportok” összefoglaló cím alatt.]
423. K[osztolányi]. D[ezső].: „Rablókutyák”, BMN, XXVI. évf. 242. sz., 1925. szept. 10., 7.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kutya a hüség klasszikus mintaképe, az ember ősi barátja s a
magántulajdon lelkes védelmezője, ugy látszik az utóbbi időkben szintén elromlott.”; annotáció:
„Kis riportok” összefoglaló cím alatt.]
424. Kosztolányi Dezső: „A titok”, BMN, XXVI. évf. 245. sz., 1925. szept. 13., 4. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Egy napon bejött hozzánk egy aggastyán, kezébe vette a seprőt,
mely az ajtófélfához volt támasztva és se szó se beszéd – kisöpörte a kertet.”; lásd FJ1/2536 is.]
425. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Haditudósitás a marokkói arcvonalról”, BMN, XXVI. évf.
245. sz., 1925. szept. 13., 13. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Gianetto Bongiovanni, a Tribuna
munkatársa haditudósitóként jár lenn azon a vonalon, hol most tüzérségi harcok folynak a rifkabilok
és franciák-spanyolok között.”]
426. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Miért nem szabad az uccákat gázzal világitani?”, BMN,
XXVI. évf. 245. sz., 1925. szept. 13., 13. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Száz esztendeje
lobognak az uccákon gázlángok.”]
427. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Ügyvédnők”, BMN, XXVI. évf. 245. sz., 1925. szept. 13.,
13. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Germain Briere kisasszony, ki jogi doktorátust tett és
ügyvédi vizsgát, a le-mainsi ügyvédi kamara nem vette föl tagjai sorába, mert amint az indokolás
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hangzik:”]
428. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A folyékony szén”, BMN, XXVI. évf. 245. sz., 1925.
szept. 13., 13. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Németország tudományos körei lázas
érdeklődéssel csüngenek a találmányon, melynek felfedezője Bergius tanár, aki a szenet
folyékonnyá tudja átváltoztatni.”]
429. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A zulukafferek is haladnak”, BMN, XXVI. évf. 245. sz.,
1925. szept. 13., 13. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Pár hónappal ezelőtt Eshowe-ben, DélAfrikában nagy ünnepséget rendeztek a bennszülött zulukafferek a közéjük érkezett walesi herceg
tiszteletére.”]
430. [Szerző nélkül]: „Mexikói szerelem”, BMN, XXVI. évf. 254. sz., 1925. szept. 22., 8. [Műfaj:
tárca/mozaik; első sor/mondat: „Az alábbi história Mexikóban történt meg.”; azonosítás alapja:
K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Mexikói szerelem”, BMN, XXVI. évf. 241. sz., 1925. szept. 9.,
2.]
431. Kosztolányi Dezső: „Boris könyve”, BMN, XXVI. évf. 259. sz., 1925. szept. 27., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: novella; első sor/mondat: „Boris beszegődött hozzánk kézilánynak, de még nem volt
könyve.”; lásd FJ1/2537 is; kötetben: TP, 15–19.]
432. Kosztolányi Dezső: „Francia lány”, BMN, XXVI. évf. 259. sz., 1925. szept. 27., 13. [Rovat:
Tinta; műfaj: vers; első sor/mondat: „Még meg se láthattál,”; lásd FJ1/747 is; kötetben: M, 24.,
ÖGyK, 282.]
433. Kosztolányi Dezső: „Gyermekágy”, BMN, XXVI. évf. 266. sz., 1925. okt. 4., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Te – mondta barátom – ezt még nem meséltem neked.”; lásd
FJ1/2538 is.]
434. Kosztolányi Dezső: „Az az ember”, BMN, XXVI. évf. 273. sz., 1925. okt. 11., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van egy ember, kivel állandóan találkozom.”; lásd FJ1/2539 is;
kötetben: T, 364–365.]
435. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Vörös gazdagok”, BMN, XXVI. évf. 273. sz., 1925. okt.
11., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Sok kalandos, kiszinezett, regényes leirás jelent már
meg arról, milyen állapotok uralkodnak Szovjet-Oroszországban.”]
436. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Képek a genfi életről”, BMN, XXVI. évf. 273. sz., 1925.
okt. 11., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Genf, mióta odahelyezték a Népszövetség
székhelyét, mindinkább világias jelleget kap.”]
437. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A sakkozó nép titka”, BMN, XXVI. évf. 273. sz., 1925.
okt. 11., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Amint Tóth Béla Mende-mondák cimü könyvében
is olvashatjuk, az első sakkozógépet a tizennyolcadik században magyar ember találta föl,
Kempelen Farkas, ki bámulatba ejtette vele a világot.”]
438. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Tojás mérő”, BMN, XXVI. évf. 273. sz., 1925. okt. 11., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ezt is fölfedezték.”]
439. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Angliában több egér van, mint ember”, BMN, XXVI. évf.
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273. sz., 1925. okt. 11., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Anglia most egérharcot folytat, mely
van olyan zajos és izgalmas, mint az ókori béka-egér háboru.”]
440. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A tó és az amerikai hölgy”, BMN, XXVI. évf. 273. sz.,
1925. okt. 11., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ezen a héten történt.”]
441. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Gorkij az észről és lélekről”, BMN, XXVI. évf. 273. sz.,
1925. okt. 11., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Gorkij Maxim az Europe cimü folyóiratban
életrajzszerü visszaemlékezését közli, melyben most az orosz szellem antiracionalizmusával
foglalkozik.”]
442. Kosztolányi Dezső: „A harminchetedik”, BMN, XXVI. évf. 278. sz., 1925. okt. 18., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A kosztosház »kerekasztalánál«, mely inkább
patkóalaku volt, harminchatan étkeztünk a nyaralóhelyen, főkép amerikaiak és angolok, kik annyira
egyformák voltak, hogy sohasem tudtam, kit ismerek már és kit nem.”; lásd FJ1/2540 is.]
443. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXVI. évf. 278. sz., 1925. okt. 18.,
14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „(Két londoni adoma.)”]
444. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Az asztal, melynél királyok ettek”, BMN, XXVI. évf. 278.
sz., 1925. okt. 18., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az osztrák köztársaság, a régi császárhü
Bécs sorra kiállitást rendez – alacsony belépti dijak mellett – a császárság történelmi emlékeiből.”]
445. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Forradalom a rövid haj ellen”, BMN, XXVI. évf. 278. sz.,
1925. okt. 18., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A rövid haj napjai is meg vannak számlálva.”]
446. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A fekete ingesek és a római üdvözlés”, BMN, XXVI. évf.
278. sz., 1925. okt. 18., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Mussolini fekete ingesei, a fascisták
tudvalevően régi római módra üdvözlik egymást:”]
447. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A szamárverseny hazárdjáték”, BMN, XXVI. évf. 278. sz.,
1925. okt. 18., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A francia pénzügyminiszterium mindinkább
sulyos adókkal sujtja a bookmakereket.”]
448. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Szegény ügyvédnők!”, BMN, XXVI. évf. 278. sz., 1925.
okt. 18., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Annak idején a feminizmus nagy diadallal hirdette,
hogy a nőknek is kinyilt az ügyvédi pálya.”]
449. Kosztolányi Dezső: „Fürdés”, BMN, XXVI. évf. 278. sz., 1925. okt. 18., 15–16. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Fehéren sütött a nap.”; lásd FJ1/2542 is: „Jancsi” és 3388 is; kötetben: T,
3–10.]
450. Kosztolányi Dezső: „Az emberiség barátja”, BMN, XXVI. évf. 285. sz., 1925. okt. 25., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van egy ismerősöm, aki az emberiséget szereti.”; lásd
FJ1/1308 is.]
451. Kosztolányi Dezső: „Pénz”, BMN, XXVI. évf. 292. sz., 1925. nov. 1., 5. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Vacsora alatt pénzről csevegtek, az ércpénzről, mindenféle ujabb és
régibb érméről, mikor a házigazda fölkelt, egy kisasztalkáról odahozott egy bronzcsészét és elém
tette a tányérom mellé.”; lásd FJ1/1309 is.]
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452. Kosztolányi Dezső: „Az ősz néger meg én”, BMN, XXVI. évf. 299. sz., 1925. nov. 8., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca/interjú; első sor/mondat: „A grenoblei néger falu általában hasonlitott a
kiállitott, néprajzi falvakhoz, melyeket gyorsan ábdálnak össze, a tömeg mulattatására.”; lásd
FJ1/2543 is.]
453. Kosztolányi Dezső: „Találkozás”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925. nov. 15., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „A társaságban bemutattak nekem egy ötven éves urat.”; lásd
FJ1/2544 is.]
454. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfő”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925. nov. 22., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a barátom eleven alak, ma él, nem rég letünő századokban,
itt mozog közöttünk az aszfalton.”; lásd FJ1/1315 is.]
455. Kosztolányi Dezső: „Rózsaszin lámpa”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925. nov. 22., 16. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Minden fővárosban”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/753 is; kötetben: M, 17–18., ÖGyK, 279.]
456. Kosztolányi Dezső: „Tanár az én apám”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925. nov. 22., 16.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Tanár az én apám. Ha jár a vidéki”; annotáció: „Három uj vers”
összefoglaló cím alatt; kötetben: M, 16., ÖGyK, 278.]
457. Kosztolányi Dezső: „Zászló”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925. nov. 22., 16. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Csak bot és vászon,”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3581 is; kötetben: M, 64–65., ÖGyK, 303.]
458. Kosztolányi Dezső: „Rend”, BMN, XXVI. évf. 322. sz., 1925. dec. 1., 2. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „I. Anyám gyakran mondotta nekem:”; lásd FJ1/2545 is; kötetben: TP, 19–23.]
459. Kosztolányi. Dezső: „Körbe-körbe”, BMN, XXVI. évf. 333. sz., 1925. dec. 13., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután megreggeliztem, fizettem.”; lásd FJ1/2546 is.]
460. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Szegény osztrák köztársasági elnök!”, BMN, XXVI. évf.
333. sz., 1925. dec. 13., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Bécsben mindig virágzott a csipős,
kaján adoma.”]
461. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Nagybélü irók”, BMN, XXVI. évf. 333. sz., 1925. dec. 13.,
15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Élettani kutatások kideritették, hogy az étvágy szoros
összefüggésben van az agyvelő müködésével.”]
462. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A nő és a képzőmüvészet”, BMN, XXVI. évf. 333. sz.,
1925. dec. 13., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Egy angol ujság a festőkhöz és
képzőmüvészekhez az alábbi körkérdést intézi:”]
463. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Larousse”, BMN, XXVI. évf. 333. sz., 1925. dec. 13., 15.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Neve annyira fogalommá vált, annyira népszerüsitették a kis és
nagy pompás szótárak, melyek az egész világot meghóditották, hogy most, mikor tőlük függetlenül
emlegetik, szinte elcsodálkozunk és azt kérdezzük, hát csakugyan élt is?”]
464. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. A sziámi királyné”, BMN, XXVI. évf. 333. sz., 1925. dec.
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13., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Mikor Őfelsége ezt a hölgyet a királynői méltóságra
emelte, abban a reményben cselekedett, hogy kielégitő módon teljesiti majd kötelességét
Őfelségével és tulajdon hazájával szemben.”]
465. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Londoni arcgyár”, BMN, XXVI. évf. 333. sz., 1925. dec.
13., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Szépség, csunyaság ma már meglehetősen viszonylagos
fogalom.”]
466. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Jelenet a törvényszéken”, BMN, XXVI. évf. 333. sz.,
1925. dec. 13., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Themis, az Igazság istennője, kinek szeme be
van kötve, néha leoldja szeméről a kendőt, hogy jobban lássa az Igazságot és szemügyre vehesse
azokat, akik követelik.”]
467. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tere-fere. Vivnak a nők”, BMN, XXVI. évf. 333. sz., 1925. dec. 13.,
15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Mindenütt a soványodás a jelszó.”]
468. Kosztolányi Dezső: „Vallomás”, BMN, XXVI. évf. 344. sz., 1925. dec. 25., 13. [Műfaj:
(szabad) vers; első sor/mondat: „Mint a mozdonyvezető,”; lásd FJ1/2548 is; kötetben: M, 41–44:
„Költő”.]
1926.

469. Kosztolányi Dezső: „Lélek”, BMN, XXVII [!]. évf. 1. sz., 1926. jan. 1., 5. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „1923-ban, augusztus végén, mikor hazaérkeztem nyári
utazásomból, nyitott ablaknál aludtam.”; lásd FJ1/2547 is.]
470. Kosztolányi Dezső: „Kőszáli sas”, BMN, XXVII. évf. 2. sz., 1926. jan. 3., 6. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Ezt a festő igy mondta el:”; lásd FJ1/2549 is.]
471. Kosztolányi Dezső: „Somlyó Zoltán. Bevezető szavak a Somlyó matinéhoz”, BMN, XXVII.
évf. 2. sz., 1926. jan. 3., 13. [Műfaj: megnyitó beszéd; első sor/mondat: „Tisztelt hallgatóim, mielőtt
irni kezdtem, sokáig tétováztam, kezemben a kicsavart töltőtollal.”; lásd FJ1/754 is; kötetben: S, 6–
8: „Somlyó Zoltán”.]
472. Kosztolányi Dezső: „Akik magukban beszélnek”, BMN, XXVII. évf. 9. sz., 1926. jan. 10., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Iskolás koromban arra tanitottak, hogy a drámairó
már nem ir monológokat, mert az emberek csak másokkal szoktak hangosan beszélni, magukban
csak akkor, ha bolondok.”; lásd FJ1/2550 is.]
473. Kosztolányi Dezső: „Szegény asszony a vonat harmadik osztályán”, BMN, XXVII. évf. 23. sz.,
1926. jan. 24., 4. [Rovat: Tinta; műfaj: vers; első sor/mondat: „Egy asszony is van itt. Rekedt.”;
annotáció: „Kancsal rímek. Mühely-tanulmány” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2552 és 3655 is;
kötetben: ÖGyK, 351–352: „Negyven pillanatkép. XIV. Harmadosztály”.]
474. Kosztolányi Dezső: „Elsuhanó leányarc”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan. 24., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: vers; első sor/mondat: „Egy pillanatra láttam csak zafir- / szemed s csodásan
ellebegtél,”; annotáció: „Kancsal rímek. Mühely-tanulmány” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2553
is; kötetben: ÖGyK, 356: „Negyven pillanatkép. XXVIII. Kancsal rimek”.]
475. Kosztolányi Dezső: „Naptalan, decemberi délután”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan. 24.,
4. [Rovat: Tinta; műfaj: vers; első sor/mondat: „Bosszus / dühvel harapjua ablakom az orkán”;
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annotáció: „Kancsal rímek. Mühely-tanulmány” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2554 és 3654 is;
kötetben: ÖGyK, 356: „Negyven pillanatkép. XXIX. Naptalan decemberi délután”.]
476. Kosztolányi Dezső: „Szinházi kistükör. Szinészhistóriák. Milyen volt a régi olasz szinház”,
BMN, XXVII. évf. 29. sz., 1926. jan. 30., 2. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Scurint, az öreg
baritonistát nem nagyon becsülték Lyonban.” / „Lucien Guitry, a vigjátékiró Sacha atyja, egy
terjengős szónokról igy nyilatkozott:” / „Henry Beraud, »A kövérek mártiromsága« cimü regény
irója meséli, hogy Lyonban Merina tenorista magarendezte a Siegfriedet.” / „Pirandellonak már
fényes szinháza van, mely akármelyik európai szinházzal vetekszik.” / „Angelo Musco, az olasz
szinigazgató meséli:” / „Edmonde [!] Rostand aprólékosan gondos, figyelmes, kitünő rendező volt,
ki a párját ritkitotta.”]
477. Kosztolányi Dezső: „Fanyar nap”, BMN, XXVII. évf. 30. sz., 1926. jan. 31., 7. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Ó, egyáltalán nem volt semmi baja, olyan erős volt, mint a
bika s fiatal is még, viszonylag nagyon fiatal – a harmincas évek utolsóit taposta – de vacsora után
körülvették rokonai s rábeszélték, hogy arra az esetre – amelytől az Isten óvjon bennünket – szóval
arra az esetre – mert végül emberek vagyunk – biztosittassa az életét.”; lásd FJ1/2555 is.]
478. Kosztolányi Dezső: „Testvéri kalap!”, BMN, XXVII. évf. 37. sz., 1926. febr. 7., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ruháinkat, melyeket évek óta hordunk, ugy megszokjuk, mint
tulajdon testünket.”; lásd FJ1/2556 is.]
479. Kosztolányi Dezső: „Ida”, BMN, XXVII. évf. 44. sz., 1926. febr. 14., 4. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „A tisztaszobában, hol aranyozott rámákból bámul ükapám és
ükanyám az életemre, az üvegszekrény mellett állanak a sötétzöldkaorsszékek, melyek
egykoröreganyám kelengyéjének egy részét alkották.”; lásd FJ1/2557 is.]
480. K[osztolányi]. D[ezső].: „A montecarlói botrány. Sacha Guitry vigjátéka”, BMN, XXVII. évf.
46. sz., 1926. febr. 16., 9. [Rovat: Színház; műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Sacha Giutry, a
termékeny francia szinész-iró kedves kerek vigjátékot irt, mely könnyedsége mellett is tartalmas,
finom.”]
481. Kosztolányi Dezső: „A versről”, BMN, XXVII. évf. 51. sz., 1926. febr. 21., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: jegyzetek/mozaikok; első sor/mondat: „Néha elcsodálkozom azon, hogy az emberek
összejönnek egy teremben és verseket hallgatnak.” / „A szavak arra szolgálnak, hogy
gondolatainkat közöljük társainkkal.” / „Az, hogy »miről szól« valamely vers, a költőnek csak
annyira fontos, mint a szobrásznak az, hogy szobrát fehér márványból vagy vörös márványból
faragta-e.” / „Azt hallom, hogy ez vagy az a költemény érthetetlen.”; lásd FJ1/2558 és 3568-3571
is.]
482. Kosztolányi Dezső: „Homokvár”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: novella; első sor/mondat: „Nyáron a tengerparton meztelen gyerekek homokvárat épitettek.”;
lásd FJ1/2559 és 3634: „Játék” is.]
483. Kosztolányi Dezső: „Kültelki bolt”, BMN, XXVII. évf. 64. sz., 1926. márc. 6., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Fanyar ez a tavasz, savanyu, mint a citrom.”; lásd
FJ1/2560 is; kötetben: TP, 36–38.]
484. Kosztolányi Dezső: „Pajzán szóképek”, BMN, XXVII. évf. 72. sz., 1926. márc. 14., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca/esszé; első sor/mondat: „Vannak szóképek, melyeket annál kevésbé birok
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megszokni, minél gyakrabban találkozom velük.”; lásd FJ1/2561 is.]
485. Kosztolányi Dezső: „Utszéli pletyka”, BMN, XXVII. évf. 81. sz., 1926. márc. 23., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az a barátom, aki havonta egyszer fülembe duruzsol
mindenféle szamárságokat, hireket, melyek érdekelnek és nem érdekelnek s elém önti a pletykákat,
melyeket kiszedeget a város szemeteskosarából, minap ezt mesélte:”; lásd FJ1/2563 is.]
486. Kosztolányi Dezső: „Ló és ember”, BMN, XXVII. évf. 86. sz., 1926. márc. 28., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Hajnal felé nem kaptam autót.”; lásd FJ1/2564 is.]
487. Kosztolányi Dezső: „Könyv”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 13–14. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Volt egy tanulótársam, aki folyton olvasott.”; lásd FJ1/955 is.]
488. Kosztolányi Dezső: „Vonaton forró délután”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 18.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „…Az utasok feküsznek, mint a hullák”; annotáció: „Régi uti
naplómból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2572: „Forró délután, vonaton” is.]
489. Kosztolányi Dezső: „Páris”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 18. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Most itt vagyok az aranykapunál”; annotáció: „Régi uti naplómból” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/3504: „Az aranykapunál” és 3548 is.]
490. Kosztolányi Dezső: „Róma”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 18. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „És mind elém jön, aki meghalt”; annotáció: „Régi uti naplómból” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/3549 is; kötetben: ÖGyK, 370: „Útirajzok. Róma”.]
491. Kosztolányi Dezső: „Ebéd”, BMN, XXVII. évf. 96. sz., 1926. ápr. 8., 7. [Rovat: Hírek; műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Délben az alagut budai oldalán egy ember ebédel.”; lásd FJ1/2565
is.]
492. Kosztolányi Dezső: „Krisztinai füvesasszony”, BMN, XXVII. évf. 99. sz., 1926. ápr. 11., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca/interjú; első sor/mondat: „Pár évvel ezelőtt még nem tudtam volna
elképzelni, hogy a hetivásáron ez a parasztasszony füveket áruljon.”; lásd FJ1/2566 is.]
493. Kosztolányi Dezső: „Halló, halló, Budapest, az 560-ik hullámhosszon…!”, BMN, XXVII. évf.
104. sz., 1926. ápr. 16., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hadd mondjam el, mit éreztem akkor,
mikor először beszéltem a rádió budapesti leadó-állomásán.”]
494. Kosztolányi Dezső: „Papirgaluska”, BMN, XXVII. évf. 106. sz., 1926. ápr. 18., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Huszonhat éves volt, mikor meghalt.” / „A vers előbb
tetszik, csak aztán értem meg.” / „Jaj, a kiméletes kritikus.” / „Régimódi, förtelmes, piszkos
bohém.” / „Iró az adóhivatalban:” / „Láttam egy sánta szinészt!”; annotáció: az 1. mozaik Petőfi
Sándorról szól; lásd FJ1/2567 is.]
495. Kosztolányi Dezső: „Sirni”, BMN, XXVII. évf. 119. sz., 1926. máj. 1., 6. [Rovat: Tinta; műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Beszállt az autóba a nő, utána a férfi.”; lásd FJ1/2568 is.]
496. Kosztolányi Dezső: „Az analfabéták vizsgáznak. Okuláré államköltségen. Egy hatvannyolc
éves növendék. Gyula a költő. Ir, ri, ir, ri…”, BMN, XXVII. évf. 124. sz., 1926. máj. 7., 4. [Műfaj:
riport; első sor/mondat: „Ujpesten van egy hatalmas épülettömb, mely kivilágitott ablakaival
biztatóan sugárzik a pestkörnyéki éjszakába.”; annotáció: az Egyetemi Szociálpolitikai Intézetről.
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Benne: Z. Gyula gyári napszámos Szeretet című verse; lásd FJ1/1363 is.]
497. Kosztolányi Dezső: „Hazudik-e a regényiró?”, BMN, XXVII. évf. 125. sz., 1926. máj. 8., 7.
[Rovat: Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „(Colette, kinek regényeit eddig önéletrajznak
tekintették, kijelentette, hogy a hires Claudine egyáltalán nem ő, az alakot kitalálta s »a regényiró
első kötelessége hazudni«.”; lásd FJ1/2569 és 3601 is.]
498. Kosztolányi Dezső: „Furcsa dolgok”, BMN, XXVII. évf. 129 [!]. sz., 1926. máj. 9., 7. [Rovat:
Hírek; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Mindig elámulok, megdöbbenek, mikor a
könyvesboltban a vevő igy szól:” / „Ebédelünk a vendéglőben.” / „Sötét éjszaka”; lásd FJ1/2570 is.]
499. Kosztolányi Dezső: „Repülő ifjuság”, BMN, XXVII. évf. 129 [!]. sz., 1926. máj. 9., 14.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Mért mozdul meg bennem még egyszer ily zölden,”; lásd FJ1/759
is; kötetben: M, 25.]
500. Kosztolányi Dezső: „Házasság”, BMN, XXVII. évf. 140. sz., 1926. máj. 20., 7. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megkérdeztek, mi a véleményem a házasság mai válságáról. Ezt
feleltem:”; annotáció: a Nyugat körkérdésére adott válasz újraközlése; lásd FJ1/760: „A házasság
»válsága«. V.” is.]
501. K[osztolányi]. D[ezső].: „Telefonos kisasszony”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23.,
4–5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Mint egy templom.”; lásd FJ1/2574: „Alakok. Telefonos
kisasszony” is; kötetben: A, 61–64.]
502. Kosztolányi Dezső: „Delej”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23., 8. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Idestova két éve lehet ennek.”; lásd FJ1/2571 is.]
503. Kosztolányi Dezső: „Forró délután, vonaton”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23., 18.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Az utasok hevernek, mint a hullák”; annotáció: „Olasz uti
naplómból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2572 is.]
504. Kosztolányi Dezső: „1924. IX. 27. hajnal, 4 óra”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23.,
18. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A hold az eget fehérre meszelte”; annotáció: „Olasz uti
naplómból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2573 is.]
505. Kosztolányi Dezső: „Aranyóra. Naplójegyzet”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23.,
21–22. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Két és három óra közt, mikor minden villámló
napfényben ragyogott, hirtelenül eltünt iróasztalomról az aranyórám.”; lásd FJ1/281: „A detektiv”
és 2562 is; kötetben: Bű, 5–18: „A detektiv”.]
506. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Végrehajtó”, BMN, XXVII. évf. 149. sz., 1926. máj. 30., 4.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Délelőtt fél tiz.”; lásd FJ1/1351 is.]
507. Kosztolányi Dezső: „Emlékbeszéd”, BMN, XXVII. évf. 151. sz., 1926. jún. 1., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most halt meg egy barátom, ki egyik legnemesebb jóltevője,
egyik legtermékenyebb irója volt a mai kornak.”; lásd FJ1/2575 is.]
508. Kosztolányi Dezső: „Ebéd Bicsérdynél. Tanulmány egy prófétáról”, BMN, XXVII. évf. 155.
sz., 1926. jún. 6., 14. [Közcímek: Alakja; Kun Sámuel, Munkácsy, Jókai; Gyermekcsinyek és régi,
rut bünök; Az ebéd; Hitvita a husról; Tanitványai; Viszontlátásra a huszonnegyedik [!] században!;
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műfaj: riport; első sor/mondat: „Bevallom, engem régóta foglalkoztatott a próféta, kit sokan
magasztalnak sokan szapulnak, de mindnyájan emlegetnek.”; lásd FJ1/3550 is.]
509. Kosztolányi Dezső: „A mükoplaló üvegketrecében. Egy költő, aki kikoplalja a dicsőséget”,
BMN, XXVII. évf. 157. sz., 1926. jún. 8., 6. [Műfaj: tudósítás/tárca; első sor/mondat: „Hányszor
hallottam, hogy valaki éhenhalt, mert nyolc-tiz napig nem evett.”; annotáció: Georg Lindeneck és a
koplalás világrekordja; lásd FJ1/1353: „A műkoplaló üvegketrecében. Lindeneck a
negyvennyolcadik koplalónapján” is.]
510. Kosztolányi Dezső: „Sápadt ur a bazárban”, BMN, XXVII. évf. 158. sz., 1926. jún. 9., 4.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „A sápadt ur – hideg, februári délelőtt volt – benyitott a bazárba,
tekintetét a boltilányra emelve ezt mondta:”; lásd FJ1/1362 is; kötetben: RO2, 75–79: „Csengetyű”.]
511. Kosztolányi Dezső: „Félóra”, BMN, XXVII. évf. 162. sz., 1926. jún. 13., 7. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Jaj, bocsánatot kérek. Átszaladt csak ide a szomszédba.”; lásd FJ1/1355 is.]
512. Kosztolányi Dezső: „Kisértet”, BMN, XXVII. évf. 172. sz., 1926. jún. 23., 6. [Rovat: Napról
napra; műfaj: tárcanovella/jelenet; első sor/mondat: „(Maguk a szemtanuk – ágrólszakadt, szegény
emberek – mesélték el nekem ezt a történetet, mely nemrég valóban megesett egy kültelki, rozoga
bérházban.”; lásd FJ1/2576 is.]
513. Kosztolányi Dezső: „Szerelmes levelek. »Tschehov s’love-letters«”, BMN, XXVII. évf. 172.
sz., 1926. jún. 23., 6. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a könyv hever asztalomon s
lapozgatom, böngészgetem.”; annotáció: gondolatok az Anton Pavlovics Csehov szerelmes leveleit
egybegyűjtő kötetről; lásd FJ1/1358: „Szerelmes levelek” is.]
514. Kosztolányi Dezső: „Rikkancs”, BMN, XXVII. évf. 176. sz., 1926. jún. 27., 18. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Fehérlik az ujságkötegektől, melyek hóna alól nőnek ki, akár a szárnyak
s azokon röpül, gyorsan az izgalom viharában, rekedten vijjogva.”; annotáció: „Alakok”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1356 is; kötetben: A, 73–75.]
515. Kosztolányi Dezső: „Uriasszony”, BMN, XXVII. évf. 176. sz., 1926. jún. 27., 18–19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Lancia-autó áll meg hirtelen a temetőkapu előtt s a kocsiból kiugrik tirée
à quatre épingles.”; annotáció: „Alakok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1359 is; kötetben: A, 107–
109.]
516. Kosztolányi Dezső: „Levél. Egy betiltott darabról”, BMN, XXVII. évf. 181. sz., 1926. júl. 4.,
7. [Rovat: Tinta; első sor/mondat: „Tisztelt kisasszony, asszonyom, vagy uram, bocsánat e cifra
cimzésért.”; annotáció: válasz egy olvasói levélre. Előzmény: Costo. [=Kosztolányi Dezső]: „A
rabnő. Reinhardt társulata”, Pesti Hírlap, XLVIII. évf. 140. sz., 1926. jún. 24., 14.; lásd FJ1/2577
is.]
517. Kosztolányi Dezső: „Szeretet”, BMN, XXVII. évf. 181. sz., 1926. júl. 4., 14. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mennyi ember van, / akit szeretek.”; kötetben: M, 26., ÖGyK, 284.]
518. Kosztolányi Dezső: „Tüzoltó”, BMN, XXVII. évf. 184. sz., 1926. júl. 7., 6–7. [Rovat: Napról
napra; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Őszbecsavarodott, törzsökös, alföldi magyar.”; lásd
FJ1/1361: „Alakok. Tüzoltó” is; kötetben: BK1, BK2, 135–138: „V. Tüzoltó”.]
519. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, BMN, XXVII. évf. 188. sz., 1926. júl. 11., 5–6. [Rovat:
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Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Költő, miért hasonlitod magad a saskeselyühöz?” /
„Ausztráliában egy süket angol lord főbelőtte magát.” / „Éjfél és hajnal közt csönd.” / „A
gyermekkor törpesége és kimondhatatlan boldogtalansága.” / „A szabadgondolkozónak kislánya
született, kit nem Katinak, Bözsinek nevezett, hanem Európának.”; lásd FJ1/2578 is.]
520. Kosztolányi Dezső: „Szolga”, BMN, XXVII. évf. 201. sz., 1926. júl. 24., 2. [Műfaj: interjú;
első sor/mondat: „(Festékes bolt, hol a szivárvány minden szinében – s azon tul is – festékeket lehet
kapni, vöröset, fehéret, vagy a kettő között rózsaszint a kaméleontárgyak számára, melyek –
ugylátszik – máról holnapra éppugy szint akarnak változtatni, mint az emberek.”; lásd FJ1/1371:
„Alakok. Szolga” is; kötetben: BK1, BK2, 117–121: „I. Szolga”.]
521. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Kutyapecér”, BMN, XXVII. évf. 202. sz., 1926. júl. 25., 15–16.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Vajjon kajánság-e, vagy véletlen, hogy az Állategészségügyi
Telepet pont arra az utra helyezték, melynek Illatos-ut a neve?”; lásd FJ1/1367 is; kötetben: BK1,
BK2, 126–128: „III. Kutyapecér”.]
522. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Súgó”, BMN, XXVII. évf. 209. sz., 1926. aug. 1., 17. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Már ismertem a szinház e régi munkását, Magyarország legöregebb,
legkitünőbb munkását.”; lásd FJ1/1370 is; kötetben: A, 103–106: „Súgó”.]
523. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Handlé”, BMN, XXVII. évf. 216. sz., 1926. aug. 8., 15. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Handlé… ócskavasat, üveget, handlé….”; lásd FJ1/1373 is.]
524. Kosztolányi Dezső: „Szunyog”, BMN, XXVII. évf. 223. sz., 1926. aug. 15., 6. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Forró, fekete éjszaka volt.”; lásd FJ1/2580 is; kötetben: TP, 27–29.]
525. Kosztolányi Dezső: „Fellegjáró és elképesztő”, BMN, XXVII. évf. 245. sz., 1926. szept. 5., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Keresztvizre szeretnék itt tartani két szót, mely egy
pályázaton született meg és kapott jutalmat.”; lásd FJ1/2581 is.]
526. Kosztolányi Dezső: „Ötvenezer zsebkendő és gyufa”, BMN, XXVII. évf. 252. sz., 1926. szept.
12., 6. [Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Veronában a nyáron láttam egy
tömeget.”; lásd FJ1/2582 is.]
527. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Pincér”, BMN, XXVII. évf. 257. sz., 1926. szept. 17., 4. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Réz-sárga alkonyaton egy köruti kávéház lármás csendélete, tükrökkel,
hamis csillárokkal, gipsz-rózsákkal és emberfejekkel!”; lásd FJ1/1375 is; kötetben: A, 23–26:
„Pincér”.]
528. Kosztolányi Dezső: „Öreg barackfa. Elbeszélés”, BMN, XXVII. évf. 259. sz., 1926. szept. 19.,
4. [Rovat: Tinta; műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „I. Borbélyné ősszel rendbe hozatta a lakását.”;
lásd FJ1/2583 is; kötetben: TP, 7–9: „Öreg barackfa”.]
529. Kosztolányi Dezső: „Népek, egyetlen igével”, BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926. szept. 26., 5.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „(Multkor egy társaságban azt inditványoztam, hogy
jellemezzük az ottlevőket találomra, egyetlen szóval.”; annotáció: országnevekhez egy-egy ige
társítása; lásd FJ1/2584 is.]
530. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Uszómester”, BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926. szept. 26., 14–
15. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Reggel hét óra.”; lásd FJ1/1376 is; kötetben: A, 37–40:
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„Úszómester”.]
531. Kosztolányi Dezső: „Nyeremény”, BMN, XXVII. évf. 273. sz., 1926. okt. 3., 6. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Van egy naptáram.”; lásd FJ1/2585 is.]
532. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Mosóné”, BMN, XXVII. évf. 273. sz., 1926. okt. 3., 20. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Az a budai ház, ahol a dicső emlékezetü Martinovics apát élt, aki
elvérzett a Vérmezőn.”; lásd FJ1/1377 is.]
533. Kosztolányi Dezső: „Nyilt levél a szellemláncról, vagy a büvölő-bájoló amerikai tisztről”,
BMN, XXVII. évf. 280. sz., 1926. okt. 10., 5. [Rovat: Tinta; műfaj: nyílt levél/tárca; első
sor/mondat: „Tisztelt közönség, elég terjedelmes napi postámban a sorsjegyekkel,
tagdijhátralékokra való figyelmeztetésekkel meg az ujabb nyomatékos fölszólitásokkal egyetemben
évek óta gépirt névtelen levelekt is kapok, melyeket egy amerikai tiszt kezdett meg s hivei
továbbitanak hozzám azzal a szives kérelemmel, hogy félretéve munkámat, másoljam le kilencszer,
küldjem el kilenc ismerősömnek, hogy a szellemlánc meg ne szakadjon, akkor kilenc napon belül
valami nagy szerencse fog érni.”; lásd FJ1/2586 is.]
534. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Borbély”, BMN, XXVII. évf. 280. sz., 1926. okt. 10., 19–20.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Vagy fodrász?”; lásd FJ1/1378 is; kötetben: A, 13–16:
„Borbély”.]
535. Kosztolányi Dezső: „Alakok. A francia nyelvtanitónő”, BMN, XXVII. évf. 287. sz., 1926. okt.
17., 22. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Ah, Madame!”; lásd FJ1/1379 is; kötetben: BK1, BK2,
69–73: „I. Francia. Ninette”.]
536. Kosztolányi Dezső: „Sárga kórház”, BMN, XXVII. évf. 289. sz., 1926. okt. 19., 27. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Délután kéziratpapiromon végigreszketett egy
sugárpászma.”; lásd FJ1/1381 is.]
537. [Szerző nélkül]: „Alakok. Mozdonyvezető”, BMN, XXVII. évf. 294. sz., 1926. okt. 24., 19.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Fönséges pillanat!”; lásd FJ1/1380 is.]
538. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Tőzsdés”, BMN, XXVII. évf. 301. sz., 1926. okt. 31., 18–19.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Ezt az embert még sohasem láttam gyalog.”; lásd FJ1/2587 is.]
539. Kosztolányi Dezső: „Pincér és halál”, BMN, XXVII. évf. 306. sz., 1926. nov. 7., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Barátom, akinek már deresedik a halántéka, most ezt
mesélte:”; lásd FJ1/1382 is.]
540. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Sekrestyés”, BMN, XXVII. évf. 306. sz., 1926. nov. 7., 20.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Olaszországból ismerem őket:”; lásd FJ1/2588 is.]
541. Kosztolányi Dezső: „R. Tagore. Érzések és gondolatok egy estélyen”, BMN, XXVII. évf. 312.
sz., 1926. nov. 13., 4. [Műfaj: esszé; mottó: „»I’ll take the holy you to be worthless, to be drunken
and go to the dogs« R. T.”; első sor/mondat: „I. Amint fakó-rózsaszin palástjában megállt a
hangverseny-dobogón, azon gondolkoztam, mi birhatta rá, hogy hatvanöt esztendős korában,
betegen eljöjjön a Gangesz partjairól, rászánja magát arra, hogy idegen országokban a
költőfejedelem fáradságos szerepét játssza, a gyorsvonatok irodává alakitott fülkéiben, irógépek
kattogása közben riportereket fogadjon, akiknek lapos kérdéseire époly lapos válaszokat kell adni s
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folyton vándorolojon irodalmi udvarával, udvarmesterével, minden héten más határon robogjon át,
szállodák párnáira hajtsa le fejét, nappal az autogrammkérők hadával tusakodjék, este pedig
orvosaitól kérjen tanácsot, hogy gyönge szivére való tekintettel hány szótagot szabad majd kiejtenie
a másnapi előadásakor.”; lásd FJ1/774 is.]
542. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Házasságközvetitő”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14.,
20. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A házassságközvetitő-iroda ahova benyitok, gondosan
megkülönböztet[het]ő a többitől egyik legrégibb, legmegbizhatóbb cég.”; lásd FJ1/2589 is;
kötetben: BK1, BK2, 117–121: „IV. Házasságközvetítő”.]
543. Kosztolányi Dezső: „Az amerikai. Novella”, BMN, XXVII. évf. 315. sz., 1926. nov. 16., 4.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Jegyzőkönyvekben – vázlatosan odavetve – találom ezt a kis
történetet, mely szóról-szóra igy esett meg.”; lásd FJ1/1396 is; kötetben: TP, 32–36.]
544. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Repülő”, BMN, XXVII. évf. 320. sz., 1926. nov. 21., 19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Az ember a földgolyó egyetlen teremtménye, akinek a repülés
kenyérkereső foglalkozása is.”; lásd FJ1/2590 is; kötetben: A, 85–89: „Repülő”.]
545. Kosztolányi Dezső: „Az ausztráliai lány”, BMN, XXVII. évf. 322. sz., 1926. nov. 23., 7.
[Rovat: Hírek; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Kissé vörhenyes haja volt, igen fehér bőre és
kék szeme.”; lásd FJ1/1384 is.]
546. Kosztolányi Dezső: „Könyvek és lelkek”, BMN, XXVII. évf. 327. sz., 1926. nov. 28., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Hamlet olvasása közben irom ezt:
minden a család.” / „Jagadis Chander Bose, az indus tudós, aki bebizonyitotta, hogy a növényeknek
izomhálózata, idegrendszere van, akár minekünk s kalkuttai kertjében elmés műszereivel már
lekótázta a rózsa szivverését, most egy lépéssel tovább megy.” / „Szegény társam, ki a kialudt
gyárkémények mellett az inség keserü kenyérhéját rágod, bizonyára a dollárok, az amerikai
felhőkarcolók közé vágyakozol, hol lüktetés van, az élet titokzatos dübörgése és boldogság,
boldogság.”; annotáció: benne: Carl Sandbourg Chicago Poems című kötetéből a Happiness
(Boldogság) című vers fordítása – l. Műfordítások; lásd FJ1/1385 is.]
547. Kosztolányi Dezső: „Óvónő”, BMN, XXVII. évf. 330. sz., 1926. dec. 1., 7. [Rovat: Hírek;
műfaj: interjú; első sor/mondat: „Minden lidércnyomásnál rettenetesebb emlékem az, mikor négy
éves koromban először cepeltek el az ovodába, ebbe a gyermekkaszárnyába és ott megismertem
gyémántkiadásban az emberi társadalmat, mely ugy látszik ab ovo – ab kisdedóvó – rémülettel
töltött el.”; lásd FJ1/2592 is: „Alakok. Óvónő”.]
548. Kosztolányi Dezső: „Zarándok-út. Naplójegyzet”, BMN, XXVII. évf. 333. sz., 1926. dec. 5., 4.
[Rovat: Tinta; műfaj: jegyzet; első sor/mondat: „…Szokásom szerint siettem, nagy léptekkel
vágtam át egy közön, hogy minél előbb a kávéházba érkezzem.”; lásd FJ1/1389 is.]
549. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Detektiv”, BMN, XXVII. évf. 340. sz., 1926. dec. 12., 24.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Nyitott lepkeláng lobog a hosszu folyosón.”; lásd FJ1/2593 is;
kötetben: A, 120–124: „Detektiv”.]
550. Kosztolányi Dezső: „Alakok. A táncmester”, BMN, XXVII. évf. 346. sz., 1926. dec. 19., 19–
20. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Black bottom! Gramofonlárma!”; lásd FJ1/2594 is; kötetben:
A, 57–60: „Táncmester”.]
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551. Kosztolányi Dezső: „Halotti beszéd”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec. 25., 77. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Apám, teremtőm, istenem,”; lásd FJ1/775 és 2598 is.]
552. K[osztolányi]. D[ezső].: „Alakok. Kártyamester”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec. 25.,
89. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Fekete és sárga. Ez a két szin uralkodik rajta.”; lásd
FJ1/2595 is.]
553. Kosztolányi Dezső: „Öröm”, BMN, XXVII. évf. 356. sz., 1926. dec. 31., 7. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „– Mondd, mi ez az öröm, már napok óta?”; lásd FJ1/1394 is.]
1927.

554. Kosztolányi Dezső: „Uj”, BMN, XXVIII [!]. évf. 4. sz., 1927. jan. 5., 7. [Rovat: Hírek; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Teszem, cipőt vásárolsz.”; lásd FJ1/1395 is.]
555. Kosztolányi Dezső: „Pirandello”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927. jan. 9., 4. [Műfaj: interjú;
első sor/mondat: „(Zord decemberi alkony, fehér háztetőkkel az égben, mélybarna szinekkel, mint az
égetett cukor.”; lásd FJ1/1393 is.]
556. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Iró”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927. jan. 9., 20. [Műfaj: interjú;
első sor/mondat: „(Mit komédiázik, hogy fogad-e vagy sem?”; lásd FJ1/3382 is; kötetben: A, 138–
140: „Iró”.]
557. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Szakács”, BMN, XXVIII. évf. 14. sz., 1927. jan. 16., 20. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Óriási konyha az ivlámpák lila fényében.”; lásd FJ1/2596 is; kötetben: A,
65–68: „Szakács”.]
558. Kosztolányi Dezső: „Gyász”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz., 1927. jan. 23., 7. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valaha igy gondolkoztam:”; lásd FJ1/1397 is.]
559. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Kalauz”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz., 1927. jan. 23., 18–19.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Még sohasem láttam, hol alszanak a villamosok, meghitt, sárga
barátaim, melyek folyton orrom előtt csörömpölnek, mikor nem kellenek és sohase jelentkeznek,
mikor kellenek.”; lásd FJ1/2597 is; kötetben: A, 41–44: „Kalauz”.]
560. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Kintornás”, BMN, XXVIII. évf. 28. sz., 1927. jan. 30., 19–20.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Korhely éjszaka után hánykolódom a diványon, jobbra-balra
fordulok, mintegy a párnákon keresve az álmot.”; lásd FJ1/2599 is.]
561. Kosztolányi Dezső: „Konkoly és buza”, BMN, XXVIII. évf. 32. sz., 1927. febr. 3., 7. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ifjukoromban gyakran megesett, hogy egy meghitt
ismerősöm váratlanul elforditotta tőlem a fejét, nem ült mellém a törzsasztalhoz, hanem a kávéház
másik sarkába telepedett.”; lásd FJ1/1398 is.]
562. Kosztolányi Dezső: „A gyermek”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr. 6., 6. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „– Tudniillik – mondotta barátom – a környezet is hathatott
rám.”; lásd FJ1/1399 is.]
563. Kosztolányi Dezső: „Orvosság”, BMN, XXVIII. évf. 42. sz., 1927. febr. 13., 6. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Ez az öreg a régies kucsmájával azonnal fölkeltette
figyelmemet, mihelyt fölszállt a villamosba.”; lásd FJ1/1400 is.]
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564. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Tanár”, BMN, XXVIII. évf. 42. sz., 1927. febr. 13., 20. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Szombat délután, a diákok boldog idillje.”; lásd FJ1/2601 is.]
565. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Grófnő”, BMN, XXVIII. évf. 49. sz., 1927. febr. 20., 10. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(A szeme kék, a szeme kék, a szeme kék.”; lásd FJ1/2600 is; kötetben: A,
69–72: „Grófnő”.]
566. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Képviselő”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927. febr. 27., 21.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Ezen a területen meglehetősen járatlan vagyok.”; lásd FJ1/2602
is; kötetben: BK1, BK2, 122–125: „II. Képviselő”.]
567. Kosztolányi Dezső: „A hegymászó bot”, BMN, XXVIII. évf. 59. sz., 1927. márc. 2., 7. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Jó vacsorák után az emberek olykor még beszélnek a háboruról.”;
lásd FJ1/1402: „A hegymászóbot” is.]
568. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Pap”, BMN, XXVIII. évf. 63. sz., 1927. márc. 6., 19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(A segédlelkész müvelt, világjárt fiatalember, huszonkilenc éves.”; lásd
FJ1/2603 is; kötetben: A, 34–36: „Pap”.]
569. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Gyógyszerész”, BMN, XXVIII. évf. 70. sz., 1927. márc. 13., 22.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Bármennyire sajnálom, ezuttal nem mondhatok semmi
meglepőt.”; lásd FJ1/2604 is; kötetben: A, 115–119: „Gyógyszerész”.]
570. Kosztolányi Dezső: „Tenyerem”, BMN, XXVIII. évf. 75. sz., 1927. márc. 18., 7. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Este egy társaságban tenyerekből jósoltak.”; lásd FJ1/1401
is.]
571. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Ügyvéd”, BMN, XXVIII. évf. 77. sz., 1927. márc. 20., 20–21.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Ez a tiszteletreméltó aggastyán, aki velem szemben ül az iroda
karosszékében, egyik jeles kriminalistánk.”; lásd FJ1/2605 is; kötetben: BK1, BK2, 148–152: „VIII.
Ügyvéd”.]
572. Kosztolányi Dezső: „Csiri-csáré”, BMN, XXVIII. évf. 81. sz., 1927. márc. 24., 7. [Rovat:
Hírek; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Fiam még első elemibe járt, mikor egyszer hazajövet azt
kérdezte tőlem, miért nem szerették Petőfit a portások?” / „A páratlan szám: a férfi, a páros szám: a
nő.” / „Barátom panaszkodik.” / „Miért mosolygunk, mikor valamennyien jóemberünket
megpillantjuk?”; lásd FJ1/1403 is.]
573. Kosztolányi Dezső: „Két részeg meg egy rendőr”, BMN, XXVIII. évf. 84. sz., 1927. márc. 27.,
5. [Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Éjfél után, amint sétáltam, különös hangot
hallottam.”; lásd FJ1/1404 is.]
574. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Koldus”, BMN, XXVIII. évf. 84. sz., 1927. márc. 27., 19.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A kétségbeesés pillanatában, mikor lábad alól elveszted a talajt
s a szemhatár végképp elborul, arra gondolsz, hogy majd koldulnod kell s megjelenik előtted a
koldusbot árnyéka.”; lásd FJ1/2606: „Alakok. Koldús” is; kötetben: A, 99–102: „Koldus”.]
575. Kosztolányi Dezső: „A baj sosem jár egyedül”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11.
[Műfaj: vers; jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen.
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Előszeretettel müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy
pályázaton az alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy
olvasóim tetszésük szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „A
andallónál kenyeret piritott”; annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1408: „A
baj sose jár egyedül” is.]
576. Kosztolányi Dezső: „Meggondolatlan fiucska”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11.
[Műfaj: vers; jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen.
Előszeretettel müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy
pályázaton az alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy
olvasóim tetszésük szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „A
csintalan Sam amint reggeliznek”; annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1409
is.]
577. Kosztolányi Dezső: „Gyász”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11. [Műfaj: vers;
jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen. Előszeretettel
müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy pályázaton az
alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy olvasóim tetszésük
szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „Nagynén beesett a kutba.”;
annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1410 is.]
578. Kosztolányi Dezső: „A pajkos unoka”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11. [Műfaj:
vers; jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen.
Előszeretettel müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy
pályázaton az alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy
olvasóim tetszésük szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „Mérget
tett a teába kis Melitta,”; annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1411 is.]
579. Kosztolányi Dezső: „Künn az éjszakában…”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11.
[Műfaj: vers; jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen.
Előszeretettel müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy
pályázaton az alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy
olvasóim tetszésük szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „Sáros,
havas künn a hegyoldal,”; annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1412: „Künn
az éjszakában” is.]
580. Kosztolányi Dezső: „Baleset”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11. [Műfaj: vers;
jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen. Előszeretettel
müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy pályázaton az
alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy olvasóim tetszésük
szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „A kisbaba játszott az ablak
peremén,”; annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1413 is.]
581. Kosztolányi Dezső: „Spanyol”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 11. [Műfaj: vers;
jegyzetben: „(Az amerikaiak: gyermek-nép. Humoruk is gyermekes, tehát kegyetlen. Előszeretettel
müvelik a nálunk ismeretlen müfajt, a nonsense vers-et, a hülye verset. Egy pályázaton az
alábbiaknak nyujtották át a pálmát. Itt közlöm őket, azzal a megjegyzéssel, hogy olvasóim tetszésük
szerint mulathatnak, vagy szörnyülködhetnek rajtuk.”; első sor/mondat: „It [!] a spanyol. Micsoda
rabság.”; annotáció: „Hülye versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1414 is.]
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582. Kosztolányi Dezső: „Napló”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 20. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Barátom, miért pirultál el?” / „Egyre jobban bámulom a
macskát.” / „Az emberek a legfinomabbak, a legjobbak is kegyetlenek, mihelyt egy sulyos testi
hibában szenvedő társukkal találkoznak.” / „Ha más nyelven beszélek, mindig kissé elfogódott
leszek, de bátrabb, egyenesebb.”; lásd FJ1/1405 is.]
583. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Erdész”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 22. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(A Csillebércre tartok.”; lásd FJ1/2607 is.]
584. Kosztolányi Dezső: „Jules Romains”, BMN, XXVIII. évf. 98. sz., 1927. ápr. 10., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: interjú; első sor/mondat: „Kevés költő van a világon.”; lásd FJ1/1407 is.]
585. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Hangversenyrendező”, BMN, XXVIII. évf. 105. sz., 1927. ápr.
17., 27–28. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Szállodai étterem délután 6-kor.”; lásd FJ1/2609:
„Alakok. Hangverseny-rendező” is.]
586. Kosztolányi Dezső: „Lidércek I.”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Már benn ültem a vonatfülkében.”; lásd FJ1/1416 is;
kötetben: TP, 55–56.]
587. Kosztolányi Dezső: „Lidércek II.”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 4. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Mentem az uccán.”; lásd FJ1/1417 is; kötetben: TP,
57–58.]
588. Kosztolányi Dezső: „A tégla”, BMN, XXVIII. évf. 110. sz., 1927. máj. 1., 10. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Egy verőfényes napon, mikor az ég oly szelid volt, mint a
nyugodt tenger, vidáman sétálgattam.”; lásd FJ1/1419 is; kötetben: T, 344–345.]
589. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Zsoké”, BMN, XXVIII. évf. 110. sz., 1927. máj. 1., 19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Meeting, start, finish, favorit.”; lásd FJ1/2610 is; kötetben: A, 27–30:
„Zsoké”.]
590. Kosztolányi Dezső: „Vajda János. 1827-1927”, BMN, XXVIII. évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 4.
[Műfaj: portré; első sor/mondat: „Multkor kezemügyébe ötlött egyike azoknak a diszmüveknek,
melyek aranycirádás kötéseikkel, rézkapcsaikkal vidéki szalonok asztalán állanak, arcképes
albumok különböző szelencék mellett s többek közt arra is szolgálnak, hogy a pálinkáspoharakat
rájuk helyezzék, mikor vendégek jönnek.”; lásd FJ1/3551: „Vajda János. Születésének századik
évfordulójára” is.]
591. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, BMN, XXVIII. évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Egy londoni irónő van itt Budapesten, aki miután bejárta
Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Spanyolországot, eljött hozzánk is, hogy
megismerjen bennünket.” / „Óriási tolongás volt a délutáni szinházi pénztárnál.” / „Nincs különb –
ősibb, érzékibb, gyermekesebb – szórakozás, mint a kis tárgyakkal való bibelődés.” / „Ez a költő
tegezi a vihart.”; lásd FJ1/1420 is.]
592. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Mérnök”, BMN, XXVIII. évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 22. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Berend Iván, vagy Derblay Fülöp, a vasgyáros?”; lásd FJ1/2611 is;
kötetben: A, 81–84: „Mérnök”.]
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593. Kosztolányi Dezső: „Vita”, BMN, XXVIII. évf. 140. sz., 1927. máj. 22., 19. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Végzetről, véletlenről, szabad akaratról vitatkoztak.”; lásd
FJ1/1421 is.]
594. K[osztolányi]. D[ezső].: „Alakok. Matróz”, BMN, XXVIII. évf. 140. sz., 1927. máj. 22., 22.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Éjjel tizkor a budai parton fölszed egy vontató-gőzös.”; lásd
FJ1/2612 is.]
595. K[osztolányi]. D[ezső].: „Kutyalélektan”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927. máj. 29., 23–24.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Minél inkább figyelem kutyámat, annál több olyan
tulajdonságára bukkanok, melyet nem tudok megmagyarázni.”; lásd FJ1/1422: „Kutya-lélektan” is.]
596. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Kereskedelmi utazó”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927. máj.
29., 24. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Nekem a kereskedelmi utazóról van egy ősi emlékem.”;
lásd FJ1/2613 is.]
597. Kosztolányi Dezső: „Anyanyelv”, BMN, XXVIII. évf. 154. sz., 1927. jún. 5., 18–19. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma egy érdekes, sokat hányódott és tapasztalt urral jöttem
össze.”; lásd FJ1/1423 is.]
598. [Szerző nélkül]: „Hajnali párbeszéd önmagammal”, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún.
12., 20. [Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Folyton irsz.”; lásd FJ1/1418 is.]
599. Kosztolányi Dezső: „Alakok. A könyvtáros”, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún. 12., 20.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A könyvtár, amelybe belépünk, négyszázezer kötettel
dicsekszik.”; lásd FJ1/2614: „Alakok. Könyvtáros”; kötetben: BK1, BK2, 158–160: „X.
Könyvtáros”.]
600. Kosztolányi Dezső: „Rádiólármás éjszakáim”, BMN, XXVIII. évf. 168. sz., 1927. jún. 19., 18.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha valamit nem akarok látni, behunyom a szemem s
egy pillanat alatt megvakulok.”; lásd FJ1/1430 is.]
601. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Ápolónő”, BMN, XXVIII. évf. 168. sz., 1927. jún. 19., 24.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Mihelyt belépek ide, a gyermeksebészetre, sziven üt a kórház
nagy varázsa:”; lásd FJ1/2615 is.]
602. Kosztolányi Dezső: „Fakul a festék”, BMN, XXVIII. évf. 174. sz., 1927. jún. 25., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Játékot kellett vennem egy hatéves gyermeknek.”; lásd
FJ1/1431 is.]
603. Kosztolányi Dezső: „Aki ma meghalt…”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún. 26., 18.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Aki ma meghalt,”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/780 is; kötetben: M, 59., ÖGyK, 299.]
604. Kosztolányi Dezső: „Az apa”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún. 26., 18. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Mily gyorsan távoldsz a nagy időben”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/781 és 3580 is; kötetben: M, 11–12., ÖGyK, 276.]
605. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Sofőr”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún. 26., 22. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Századunkat azzal szokták csufolni, hogy »soffőrideálja van«.”; lásd
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FJ1/2616: „Alakok. Soffőr” is.]
606. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Cseléd”, BMN, XXVIII. évf. 183. sz., 1927. júl. 3., 22. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Irhatnám azt is, hogy háztartási alkalmazott.”; lásd FJ1/2617 is;
kötetben: A, 90–93: „Cseléd”.]
607. Kosztolányi Dezső: „Csősz”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl. 10., 11. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Kezében a görcsös somfabottal, karján a nemzetiszin szalaggal ácsorgott a
paradicsomi szigeten, akár egy eleven tilalomfa.”; lásd FJ1/1434 is.]
608. Kosztolányi Dezső: „Káté kezdő költőknek!”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl. 10., 18.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; mottó: „Hurrá! Huszadik század! Jazzband!”; első sor/mondat:
„Barátom – ez a kor végletekig regényes.”; lásd FJ1/1425 is.]
609. Kosztolányi Dezső: „Katalinka”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz., 1927. júl. 17., 18. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Indult a hajó. Az apa a fedélzeten állt.”; lásd FJ1/1435 is.]
610. Kosztolányi Dezső: „Kis nyelvtan”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz., 1927. júl. 17., 20. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Mihelyt teljesen ésszerü akarsz lenni s nem hallgatsz
ösztöneidre, még az anyanyelvedet is elfelejted.” / „Ugy kell irni, hogy azonnal megértsék, mit
akarunk mondani.” / „A »van« igének rendes főnévi igeneve »lenni«.” / „A »hó«] tárgyraggal
mindig: havat.” / „Sokszor csodálkozom azon, hogy a különböző nyelvekben mennyi millió és
millió szó van, de sokszor azon csodálkozom, hogy a szók mégis ismétlődnek különböző
értelemmel, hogy a betük váltakozása még sem végtelen.” / „Még mindig oktalanul sok idegen
szóval élnek.” / „Az is bosszant, hogy külföldi vendégeinket közönségünk az ő nyelvükön éljenzi és
hoch-ot, evvivá-t, vagy hurrah-t kiált.”; lásd FJ1/1436 is.]
611. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Szemetes”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz., 1927. júl. 17., 22.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A szemetessel már régóta kacérkodom.”; lásd FJ1/2618;
kötetben: A, 53–56: „Szemetes”.]
612. Kosztolányi Dezső: „Ősz fiatalember”, BMN, XXVIII. évf. 225. sz., 1927. aug. 14., 23.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Halántéka ősz volt, teljesen ősz.”; lásd
FJ1/1438 is.]
613. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek I. Fanyar előhang”, BMN, XXVIII. évf. 229. sz., 1927.
aug. 18., 2. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Nincsen oktondibb dolog, mint azért utazni, hogy
élményeket szerezzünk.”; lásd FJ1/1439 is.]
614. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek II. A sziget”, BMN, XXVIII. évf. 236. sz., 1927. aug.
25., 6. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Szaporázta az eső, mikor megpillantottam Albion fehér
mészszikláit.”; lásd FJ1/2619.]
615. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek III. Köd, keserü cukrászda, nyelvtan”, BMN, XXVIII.
évf. 239. sz., 1927. aug. 28., 5. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Még mindig esik.”; lásd FJ1/2620
is.]
616. Kosztolányi Dezső: „Fürdőlevél Európából. Utikönyvemből”, BMN, XXVIII. évf. 241. sz.,
1927. aug. 30., 6. [Rovat: Hírek; műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Állandóan érzem ezt: utazni
voltaképp tapintatlanság, szemtelenség, oly égbekiáltó pimaszság, mely már az istenkisértéshez
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hasonlit.”]
617. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek. IV. Mit láttam?”, BMN, XXVIII. évf. 244. sz., 1927.
szept. 2., 5. [Műfaj: útirajz/mozaikok; első sor/mondat: „Óriási szálló.” / „Hirtelenül bikanyaku,
tetovált karu matróz ugrik le az Arthur Streeten s gépkocsival mintegy eltorlaszolja a szük ucca
bejáratát, tornainget visel, lobogó hajat.” / „Tiszteljétek a gyermekeket.” / „St. James Theatre.” / „A
kabaréban táncolnak, számoló lovat mutatnak be, szinészkarrikaturákat, a buta amerikait meg egy
boxmérkőzést.” / „Lakáj lép ki a Regent Street egy palotájából, csattos lakkcipőben, térdnadrágban,
aranypaszományos libériában.” / „ A Bond Streeten áll egy vak ur, kifogástalan home-spun ruhában,
fekete szemüveggel.” / „Ausztráliai alma, francia körte, gyarmati piszke, akkora, mint egy dió,
nagy, nyugatindiai banán, aztán feketehéju néger-banán, belga szardinia, dán vaj, nagykőrösi
uborka, minden, amit szem-száj megkiván.”; lásd FJ1/1442 is.]
618. Kosztolányi Dezső: „Éjszakai gondolatok”, BMN, XXVIII. évf. 245. sz., 1927. szept. 3., 6.
[Rovat: Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma éjjel megint nem tudtam aludni.”; lásd FJ1/1441
is.]
619. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Gyorsiró”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927. szept. 4., 21.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Valami sötét középület folyosóján botorkáltam, mikor
benyitottam egy villanyfényes terembe, hol a láthatóan viharos közgyülés utolsót vonaglott.”; lásd
FJ1/2621 is; kötetben: BK1, BK2, 139–143: „VI. Gyorsiró”.]
620. Kosztolányi Dezső: „Fájdalmas anya”, BMN, XXVIII. évf. 248. sz., 1927. szept. 6., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Nézem ezt az asszonyt.”; lásd FJ1/1440 is.]
621. Kosztolányi Dezső: „Por és hamu”, BMN, XXVIII. évf. 250. sz., 1927. szept. 8., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma délután sirok között kószálok.”; lásd FJ1/1443 is.]
622. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek. V. Shakespeare”, BMN, XXVIII. évf. 252. sz., 1927.
szept. 10., 3. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Akinek nincs képzelete, az rendszerint úgy látja őt,
mint félistent.”; annotáció: Edgar Stoll Shakespeare Studies (Shakespeare-tanulmányok) című
kötetéről. Shakespeare nyomában Londonban; lásd FJ1/1444 is.]
623. Kosztolányi Dezső: „Sorok a naplómból”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927. szept. 11., 6.
[Rovat: Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Ez a szinész a szenvedély tragikus hevében a
lámpák elé áll, kitárja mindakét karját, másodpercekig mozdulatlanul marad.” / „Megint megtörtént,
hogy a gyilkos, aki nem ontott vért s munkája közben nem szennyezte be magát, azonnal tette
elkövetése után a gőzfürdőbe ment és mintha nem volna sürgősebb dolga, órákig fürdött.” / „Nem
igaz, hogy halálos izgalom idején, mikor szellemünket egy gond foglalkoztatja, figyelmünk csak
erre irányul.” / „Ha nagyon boldogtalan s kétségbeesett vagy s az uccán bódorogsz, hogy
öntudatlanul szánalmat koldulj mindenkitől, főkép egy dologtól borzadsz el:” / „Mi a legnémább
szenvedés?”; lásd FJ1/1445 is.]
624. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Mozigépész”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927. szept. 11., 19.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A nagyvárosi éjszakában már régóta nem a csillagok világitják
meg.”; lásd FJ1/2622 is.]
625. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Kertész”, BMN, XXVIII. évf. 260. sz., 1927. szept. 18., 19.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Farkasrét, kisasszonynapja, délután félhat.”; lásd FJ1/2623 is;
kötetben: BK1, BK2, 144–147: „VII. Kertész”.]
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626. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek. VI. Koldusok”, BMN, XXVIII. évf. 266. sz., 1927.
szept. 24., 4. [Műfaj: útirajz/tárca; első sor/mondat: „Angliában bármily cimen is tilos koldulni,
mert az állam és társadalom – hivatalosan – minden gyámoltalant ellát.”; lásd FJ1/1446 is.]
627. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Pék”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927. szept. 25., 19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Fehér, fehér, fehér.”; lásd FJ1/2625 is.]
628. Kosztolányi Dezső: „Goethe szülőháza”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2., 5. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Huszonhat órai gyorsvonatozás után végre leszálltam itten,
hogy megtekintsem a házat, melyben született.”; lásd FJ1/1447 is; kötetben: Go–K, V–XVII:
„Goethe”.]
629. Kosztolányi Dezső: „Magánbeszéd”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2., 17. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Az életet szeretem. Azt, ami lüktet,”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/784; kötetben: M, 13., ÖGyK, 277.]
630. Kosztolányi Dezső: „Hetedhétország”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2., 17. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Megettem a világot s kiokádtam.”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/785; kötetben: M, 38–39.]
631. k. d. [=Kosztolányi Dezső]: „Londoni levelek. VII. Szövegek képek alá”, BMN, XXVIII. évf.
274. sz., 1927. okt. 2., 17. [Műfaj: útirajz/mozaikok; első sor/mondat: „Nézd, most egyszerre
megállt a forgalom.” / „A külszin csal.” / „Trukánok az állatkertben.” / „Smithfield, Cattle Market.”
/ „Kukailimka, Kukailimka!”; lásd FJ1/1448 is.]
632. Kosztolányi Dezső: „Huszadik század”, BMN, XXVIII. évf. 281. sz., 1927. okt. 9., 25. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szájmosópoharat vettem ebben a boltban, ahol minden van és
azonfelül még sok egyéb.”; lásd FJ1/1449 is.]
633. Kosztolányi Dezső: „Majdnem-mondások”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16., 2.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valakinek sok ezer évvel ezelőtt kezébe nyomtak egy
nagy darab sárga érckupacot, azzal, hogy arany.”; lásd FJ1/1451 is.]
634. K[osztolányi]. D[ezső].: „A muzsika hősei pongyolában. Tapintatlanságok német
zeneszerzőkről”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16., 22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Stuttgartban egy könyv jelent meg, mely otthonukban mutatja be a leghiresebb német
zeneszerzőket.”]
635. Kosztolányi Dezső: „Londoni levelek. VIII. Hyde-park, vasárnap, népszónokok”, BMN,
XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16., 27. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Amig élek, nem
felejtem el ezt a verőfényes, izgalmas napot.”; lásd FJ1/1450 is.]
636. Kosztolányi Dezső: „Orosz aranyidők”, BMN, XXVIII. évf. 302. sz., 1927. okt. 30., 18.
[Rovat: Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Itt az orosz menekült.”; lásd FJ1/1454 is.]
637. Kosztolányi Dezső: „Sorok”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz., 1927. nov. 6., 24. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Az őszi erdőt járom.” / „Micsoda földöntuli riadalom ez?” /
„»Müvészet és erkölcs.«”; lásd FJ1/1455 is.]
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638. Kosztolányi Dezső: „Omlette à Woburn”, BMN, XXVIII. évf. 316. sz., 1927. nov. 13., 17–18.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Párisból igyekezett hazafelé a tanulmányéve után.”; lásd
FJ1/787: „Omelette à Woburn. Elbeszélés” is; kötetben: T, 121–128: „Omelette à Woburn”.]
639. K[osztolányi]. D[ezső].: „Górcső”, BMN, XXVIII. évf. 316. sz., 1927. nov. 13., 20. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „– Ez a véred – mondta a fehérköpenyes.”; lásd
FJ1/1456 is.]
640. K[osztolányi]. D[ezső].: „Alakok. Cukrász”, BMN, XXVIII. évf. 330. sz., 1927. nov. 27., 27.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A cukrászda nagytermében mindössze két férfi, két kisgyerek ül
és hat nő.”; lásd FJ1/2626 is; kötetben: A, 17–19: „Cukrász”.]
641. Kosztolányi Dezső: „Öngyilkos”, BMN, XXVIII. évf. 335. sz., 1927. dec. 3., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Fönn az Alpesekben történt, ezerkétszáz méternyire a tenger
szine fölött.”; lásd FJ1/1458 is.]
642. Kosztolányi Dezső: „Idő és alvás”, BMN, XXVIII. évf. 335. sz., 1927. dec. 3., 4. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Nálunk ha valaki meghal, az a szokás, hogy megállitják az
összes órákat s azok ugy maradnak mindaddig, mig a család haza nem tér a temetésről.”; lásd
FJ1/1459 is.]
643. Kosztolányi Dezső: „Sakálok”, BMN, XXVIII. évf. 336. sz., 1927. dec. 4., 20. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Sárgát és pirosat ittunk össze-vissza zöldet is, mindenféle vad szineket.”; lásd
FJ1/788: „Sakálok. Elbeszélés”; kötetben: T, 129–134.]
644. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Hálókocsik ellenőre”, BMN, XXVIII. évf. 349. sz., 1927. dec.
17., 19. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Valami tréfás mellékzönge kíséri mióta megirták róla azt
a pajzán vigjátékot.”; lásd FJ1/2627 is.]
645. [Szerző nélkül]: „Magyarul”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj: mozaik;
első sor/mondat: „Az a tény, hogy az anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom,
irok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről és
lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3553 is.]
646. [Szerző nélkül]: „Idegen nyelvek”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj:
mozaik/esszé; első sor/mondat: „Kivüle vannak más nyelvek is.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről és
lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3554 is.]
647. [Szerző nélkül]: „Yvonne”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj: mozaik;
első sor/mondat: „Yvonne, a fiam első francia kisasszonya évekkel ezelőtt késő este érkezett meg.”;
annotáció: „Ábécé. A nyelvről és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3555 is.]
648. [Szerző nélkül]: „Mükedvelő nyelvészek”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az emberek folyton beszélnek.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről
és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3556 is.]
649. [Szerző nélkül]: „A titok egy szemerje”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Olyan titoknak fogom föl a nyelvet, mint a természetet, mint tulajdon
életemet.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3557 is.]

111

650. [Szerző nélkül]: „Rablógyilkos”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Ádám fiam még négy esztendős korában azt mondotta, hogy a
rablógyilkos: a rendőr.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3558 is.]
651. [Szerző nélkül]: „Szegény szavak”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Kültelkeken, zsufolt, kispesti villamosokban találkozom olyan
szavakkal, melyek a szegénység orrfacsaró szagát árasztják.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről és
lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3559 is.]
652. [Szerző nélkül]: „Csibésznyelv”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Tudod, hogy mit mivelhet egy-két betü?”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről
és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3560 is.]
653. [Szerző nélkül]: „Csendőrök és csavargók”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az ósdi nyelvész: a nyelv csendőrje.”; annotáció: „Ábécé. A
nyelvről és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3561 is.]
654. [Szerző nélkül]: „Az ablak ragyogjon!”, BMN, XXVIII. évf. 351. sz., 1927. dec. 20., 4. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Minden nyelvben vannak olyan igealakok, melyek hiányzanak, mert nem
lehet kimondani őket.”; annotáció: „Ábécé. A nyelvről és lélekről” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3562 is.]
655. K[osztolányi]. D[ezső].: „Karácsony versekben, ezer éven át. Regősök és Betlehemesek.
Mennyből az angyal… Tompa, Petőfi, Arany. Ujabb költőink”, BMN, XXVIII. évf. 355. sz., 1927.
dec. 24., 4. [Műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „Ennek a kis tanulmánynak az a célja, hogy
olvasóink emlékezetébe idézze, milyen módon visszhangzik a magyar költészet egy ezredéven át a
karácsony ünnepére.”]
1928.

656. K[osztolányi]. D[ezső].: „Az emberiség jövője”, BMN, XXIX [!]. évf. 6. sz., 1928. jan. 7., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hires iró koránősz oroszlánsörényével déli egykor még az
ágyában hevert.”; lásd FJ1/1462 is; kötetben: T, 401–402: „Körkérdés”.]
657. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Ékszerész”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928. jan. 7., 19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Az öregapja is ezt a mesterséget folytatta, az apja is.”; lásd FJ1/2628 is;
kötetben: A, 133–137: „Ékszerész”.]
658. Kosztolányi Dezső: „Kis csoda a havas éjben”, BMN, XXIX. évf. 8. sz., 1928. jan. 10., 6.
[Rovat: Hírek; Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Mondjátok, miért törölték el az uj drámairók
a magánbeszédet?”; lásd FJ1/2629 is.]
659. Kosztolányi Dezső: „Egyedül a kriptában”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928. jan. 15., 6. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Vidékről jöttem haza, lassu személyvonattal, mely
minden tanyánál megállott.”; lásd FJ1/1460 is.]
660. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Asztalos”, BMN, XXIX. évf. 20. sz., 1928. jan. 22., 19. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „Lábam alatt ropog a hó, a hegyeket fehérség cukrozza, az égbolt fagyott,
visszhangos kristályharang.”; lásd FJ1/3383 is; kötetben: A, 49–52: „Asztalos”.]
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661. K[osztolányi]. D[ezső].: „Titkos drámairó. Arckép”, BMN, XXIX. évf. 20. sz., 1928. jan. 22.,
33. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „I. Azt mondják, hogy helyesen gondolkozni annyi, mint
szabatos meghatározásokat adni.”]
662. Kosztolányi Dezső: „Arcok és karcok”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928. jan. 29., 19. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaikok/útirajzok; első sor/mondat: „Minekelőtte elutaztam Londonból, szükségem
volt még egy bőröndre.” / „Vajjon igaz-e az a hiedelem, ami a költő őszinteségéről terjedt le [!]?” /
„Brugesben egy kápolnában láttam a fogadalmi ajándékokat, melyeket a betegek Máriának hoztak,
hálából, hogy meggyógyitotta őket, vagy hozzátartozóikat.”; lásd FJ1/1461 is.]
663. K[osztolányi]. D[ezső].: „Alakok. Diplomata”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928. jan. 29., 24.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A diplomatát és orvost titokban mindenki gyülöli.”; lásd
FJ1/2631 is; kötetben: A, 76–80: „Diplomata”.]
664. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Primadonna”, BMN, XXIX. évf. 34. sz., 1928. febr. 5., 23.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(A primadonna azt jelenti, az első nő, tehát Éva egy mesterséges
paradicsomban, antik butorok, tizennyolcadik századbeli festmények, csillárok, perzsák között,
azzal a különbséggel, hogy akkor is ő az első nő, az egyetlen, ha sok-sok nő van körötte – prima
inter impares – és érette immár az Ádámok egész sokadalma rajong.”; lásd FJ1/2630 is; kötetben:
A, 31–33: „Primadonna”.]
665. Kosztolányi Dezső: „Egy sárga”, BMN, XXIX. évf. 41. sz., 1928. febr. 12., 10. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A kerekasztalnál, ahol naponta találkoztunk mi, a föld
minden sarkából odaverődött népek, amerikaiak, norvégek, lengyelek, ült egy japán is.”; lásd
FJ1/1466 is.]
666. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Diák”, BMN, XXIX. évf. 41. sz., 1928. febr. 12., 23. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Tanul. Kérem én láttam, hogy ő tanul.”; lásd FJ1/2633 is.]
667. K[osztolányi]. D[ezső].: „Könyvek, emberek”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr. 19., 11.
[Rovat: Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Azok a könyvek, melyek könyvtárad polcain
szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük.” / „Ez a nő, mihelyt
megpillantottam, idegenszerüen hatott rám.” / „Egy ismerősöm vallja:”; lásd FJ1/1468 és 3597:
„Olvasni” is.]
668. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Rendőr”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr. 19., 25. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „Éjfél felé, amint haza ballagok a hótól ordas februári holdfényben, az
uccasarkon megpillantom a rendőrt.”; lásd FJ1/2634 is; kötetben: A, 110–114: „Rendőr”.]
669. Kosztolányi Dezső: „Ember a vizben”, BMN, XXIX. évf. 55. sz., 1928. febr. 26., 18. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Abban az uszodában, ahova eljárok, uszni tanul egy ember,
meglett férfi, többszörös családapa is, már unokái is lehetnek.”; lásd FJ1/1469 is.]
670. Kosztolányi Dezső: „Arcképcsarnok”, BMN, XXIX. évf. 62. sz., 1928. márc. 4., 34. [Műfaj:
tárca/portrék; első sor/mondat: „Hadd rajzoljam meg néhány költőtársamat a tizenhetedik századi
irók modorában, kik pontos portrékat festettek nagyjaikról s anélkül, hogy nevükön nevezték volna
őket, görög és latin hősökről keresztelték el.”]
671. Kosztolányi Dezső: „Ibsen. 1828-1928”, BMN, XXIX. évf. 64. sz., 1928. márc. 6., 2. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Emlékszem, volt idő, mikor a norvég szellem mindnyájunkat
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megbabonázott.”; lásd FJ1/3594: „Ibsen” is.]
672. Kosztolányi Dezső: „Alakok. Mentő”, BMN, XXIX. évf. 69. sz., 1928. márc. 11., 25. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „(Itt az ügyeletes szobában mindenekelőtt a telefonok keltik föl
figyelmemet, az »eset-telefonok«, melyek két egymással szemben levő asztalon néznek farkasszemet,
mint háboruban a várakozó ütegek.”; lásd FJ1/2632 is; kötetben: BK1, BK2, 153–157: „IX.
Mentő”.]
673. K[osztolányi]. D[ezső].: „Happy end”, BMN, XXIX. évf. 90. sz., 1928. ápr. 1., 35. [Rovat:
Film; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szinigazgatók mozifőnökök föltétlenül happy end-et
követelnek szellemi gyárosaiktól, vagyis annak hangsulyozását, hogy a vizvezetéki csőből
málnaszörp csorog, a hős s a hősnő minden évvel egy évet fiatalodik, halálunk után pedig
öntudatunk és közérzetünk határozottan javul.”; lásd FJ1/1473 is.]
674. Kosztolányi Dezső: „Gyermekszoba”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Sápadtan állunk a gyermekszobában,”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/791 is.]
675. Kosztolányi Dezső: „Anyám”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Repülőgépek járnak az égen,”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/792 is.]
676. Kosztolányi Dezső: „Charing Cross”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Hogy önti ki a dél e sok embert”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/793 is.]
677. Kosztolányi Dezső: „Anna”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Azt hitte hajdan, hogy miatta”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/794 is.]
678. Kosztolányi Dezső: „Részegek”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Gázlámpa mellett hánynak haloványan”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/795 is.]
679. Kosztolányi Dezső: „Orient Express”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Sürgönyszalag röpköd a homlokukról”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/796 is.]
680. Kosztolányi Dezső: „Freund [!]”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Zavart költők, ki meri őt dicsérni,”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/797 is.]
681. Kosztolányi Dezső: „Cigaretta”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Ha rosszul kapcsol a központ,”; annotáció: „Verssorok” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/798 is.]
682. K[osztolányi]. D[ezső].: „Két kis német”, BMN, XXIX. évf. 97. sz., 1928. ápr. 8., 38. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A villamos havas kertek mellett rohant el.”; lásd FJ1/1463 is.]
683. Kosztolányi Dezső: „Költő disznózsirból”, BMN, XXIX. évf. 105. sz., 1928. ápr. 18., 6.
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[Rovat: Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mégis csak érdemes járkálni ezen a földön, mert
lépten-nyomon olyasmit látni, amire képzeletünk aligha gondol.”; annotáció: Petőfi Sándor
hentesüzletbeli (zsír)szobráról; lásd FJ1/1479 is.]
684. Kosztolányi Dezső: „Négerek”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22., 6. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hébe-hóba jól esik elgondolnom, hogy fennhéjázó világrészünk
intézményeivel, tükörablakaival, nyelveivel – csak egy kis része a földgolyónak.”; lásd FJ1/1471
is.]
685. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, BMN, XXIX. évf. 111. sz., 1928. ápr. 24., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Milyen élesen, rikitóan látszik télen a targallyak között
az elhagyott fészek.” / „Ha kitekintek a gyorsvonat ablakából s városok közelében el-elröppen egy
falu, mindig szemembe ötlik a töltés mentén egy magányos kunyhó, melynek falán messzekiabáló,
öles betükkel hirdeti magát egy vállalat: Fénymáz.” / „Egy hatéves kisfiu uszkált az uszodában.” /
„Az ostobák prózai és költői szavakról beszélnek.” / „Egyetlen uriság: a közöny.” / „Hallgatni
előkelőbb, mint beszélni, nem mozogni előkelőbb, mint mozogni.”; lásd FJ1/1474 is.]
686. Kosztolányi Dezső: „Apák és fiuk”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr. 29., 22. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Köszönöm a tanácsokat, barátaim, de engedjétek meg, hogy
ne kövessem.”; lásd FJ1/1467 is.]
687. K[osztolányi]. D[ezső].: „Emléksorok”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj. 13., 20. [Rovat:
Tinta; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Most elmondom, hogy szeretem őt.” / „A szavak értéke
folyton változik.” / „Könnyü lázzal hazament, lefeküdt az ágyba, az orvos megvizsgálta s
biztositotta, hogy csak jelentéktelen meghülésről van szó, másnap fölkelhet.” / „Ellinornak a
vőlegénye megőrült.” / „Csak azt tudjuk megvalósitani, ami már régen, öntudatlanul, mélységesen
bennünk él.”; lásd FJ1/1482 is.]
688. Kosztolányi Dezső: „Esti már megint jót tesz”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj. 13., 23–
24. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Délelőtt tizenegykor fürödni készült.”; lásd FJ1/790 is;
kötetben: EK1, 202–215., EK2, 202–216: „Tizenharmadik fejezet”.]
689. Kosztolányi Dezső: „Ismerőseim”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj. 20., 26. [Rovat:
Tinta; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sokféle ismerősöm van.”; lásd FJ1/1484 is.]
690. Kosztolányi Dezső: „Állatportrék. Oroszlán”, BMN, XXIX. évf. 142. sz., 1928. máj. 27., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „(Akárhogy nézem, csak egy két és fél méteres, sárgabarna
macska.”; lásd FJ1/1499 is.]
691. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Rózsa”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hódolj, mint királynénak szokás.”; lásd FJ1/1502 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 5.]
692. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Szekfü”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nem tudom, ki hozta először vonatkozásba családunkat a
politikával.”; lásd FJ1/1503 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 5.]
693. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Muskátli”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Piros bokorugró szoknyámban petrezselymet árulok a falusi
ablakokban, mint régi hires népszinmüvek elfelejtett primadonnái.”; lásd FJ1/1504 is; kötetben:
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ZsT1, ZsT2, 5.]
694. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Tárnics”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Lila zsebkendőmet gavallérosan, bohémesen lengeti a szél.”;
lásd FJ1/1505 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 6.]
695. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Kamilla”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csecsemők első itala, haldoklók ajkán az utolsó iz.”; lásd
FJ1/1506 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 6.]
696. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Hajnalka”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Amikor hajnali zenét adtál, vidéken, a kedvesedhez én
mutattam neked az utat.”; lásd FJ1/1507 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 6.]
697. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Fukszia”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Veled nem tudok beszélni.”; lásd FJ1/1508 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 6.]
698. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Tubarózsa”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3.,
16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Láz emészt, elájulok, fáj a fejem, megőrülök.”; lásd
FJ1/1509 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 6.]
699. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Katáng”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 16.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kék, hideg lámpám utolsóul lobog a didergő, októberi
mezőkön.”; lásd FJ1/1510 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 7.]
700. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Nefelejcs”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3.,
16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ne felejts, ne felejts!”; lásd FJ1/1511 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 7.]
701. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Hóvirág”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Velem nagyon siettek.”; lásd FJ1/1489 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 9.]
702. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Pitypang”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy régi tizkoronás arany vagyok, melyet valamilyen
kártyás pottyantott a mező zöld kártyaasztalára és ott felejtett.”; lásd FJ1/1490 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 9.]
703. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Árvácska”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Még mindig abban a poros, sötétkék bársonyruhácskában
járok, melyet szegény édesanyám adott rám.”; lásd FJ1/1491 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 9–10.]
704. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Orgona”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10., 20.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ha átzug rajtam az áprilisi vihar és tépázza haragoszöld
leveleimet, lila fürtjeimet, orgonálok.”; lásd FJ1/1492 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 7.]
705. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Tulipán”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10., 20.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Előkelő, gazdag családom évekig kezeltetett külföldi
ideggyógyintézetekben.”; lásd FJ1/1493 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 7.]
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706. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Büdöske”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hazugság.”; lásd FJ1/1494 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 8.]
707. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Liliom”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10., 20.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Zsiros, buja illatom senkit se tévesszen meg.”; lásd FJ1/1495
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 8.]
708. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Pipacs”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10., 20.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A burzsoa gabonaszárak között moszkvai titkos küldöttként
bujkálok s vörösen, őrülten orditom a forradalmat.”; lásd FJ1/1496 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 8.]
709. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Nadragulya”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ifiur, ifiur, tessék már idegyönni, lelkem-galambom.”; lásd
FJ1/1497 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 8–9.]
710. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Ibolya”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10., 20.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Közismert szerénységem tiltja, hogy nyilatkozzam.”; lásd
FJ1/1498 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 9.]
711. Kosztolányi Dezső: „Model”, BMN, XXIX. évf. 164. sz., 1928. jún. 20., 6. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „A gyorsvonat szélviharában beröpültem egy vidéki állomásra, hol az ilyen külföldről
érkező vonatok ijedten, sikoltva szoktak megtorpanni, mintegy csak kötelességből, szégyenkezve
tartózkodnak ott, egy-két percig.”; lásd FJ1/1470: „Modell” is.]
712. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Tölgy”, BMN, XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A hős vagyok, minden diszitőjelző nélkül.”; lásd FJ1/1522 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 17.]
713. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Pálma”, BMN, XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Versben beszélek és verssel köszöntsék”; lásd FJ1/1523 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 17.]
714. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Cseresznyefa”, BMN, XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24.,
21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kissé régies lehetek, amint minden áprilisban divatjamult
fehér krinolinommal illegek, a mult századokat idézve, a pásztorjátékokat, a szalagos főrangu
dámákat meg a báránykákat a zöld pázsiton.”; lásd FJ1/1524 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 17–18.]
715. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Szomorufüz”, BMN, XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hogy miért szomorkodom?”; lásd FJ1/1525 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 18–19.]
716. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Babér”, BMN, XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Phoibos Apollo homlokát koszoruztam, Pythia rágta keserü
leveleimet jós dühében, költők, hadvezérek versengtek érettem.”; lásd FJ1/1526 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 19.]
717. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Hárs”, BMN, XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Szülőházadban, a vén udvaron”; lásd FJ1/1527 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 20.]
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718. Kosztolányi Dezső: „Különcök I.”, BMN, XXIX. évf. 174. sz., 1928. júl. 1., 18. [Műfaj: portré;
első sor/mondat: „Komoly, tudományos iró volt.”; lásd FJ1/1486: „Az első” is.]
719. Kosztolányi Dezső: „Különcök II.”, BMN, XXIX. évf. 174. sz., 1928. júl. 1., 18. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Csinos, müvelt, dusgazdag fiatalember.”; lásd FJ1/1487: „A második” is.]
720. Kosztolányi Dezső: „Különcök III.”, BMN, XXIX. évf. 174. sz., 1928. júl. 1., 18. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Szembe ült velem az étkezőkocsi szük asztalkájánál.”; lásd FJ1/1488: „A
harmadik” is.]
721. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Szilvafa”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Heten voltunk, uram, heten nemesi kuriátok portáján.”; lásd
FJ1/1535 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 20.]
722. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Nyirfa”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Héjam fehér, mint a papir.”; lásd FJ1/1536 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 21.]
723. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Iharfa”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ihar-juhar, thyü, de jó kedvem van.”; lásd FJ1/1537 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 21.]
724. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Ciprus”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Sovány szerzetes a sirok mellett csak egyetlen mondatot
mormolok éjjel-nappal: memento mori.”; lásd FJ1/1538 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 21.]
725. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Bükk”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Testvéreim, emberek.”; lásd FJ1/1539 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 21–22.]
726. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Magyal”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Erdők mélyén, ha reám bukkansz, mindig visszadöbbensz.”; lásd
FJ1/1540 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 22.]
727. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Diófa”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A kertész azt hiszi, azért száradtam el, mert egyszer belém
ütött a villám.”; lásd FJ1/1541 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 22.]
728. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Tamariska”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Világoszöld és rózsaszin.”; lásd FJ1/1542 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 23.]
729. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Vérbükk”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Látod lilás-vörös leveleimet?”; lásd FJ1/1543 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 23.]
730. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Almafa”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Bő, zöld szoknyában, széles terebéllyel”; lásd FJ1/1544 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 23.]
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731. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Napraforgó”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22.,
18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szó sincs róla, jellemem nem valami erős.”; lásd FJ1/1512
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 10.]
732. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Papsajt”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nekem, sajnos, mindig papsajt.”; lásd FJ1/1513 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 10.]
733. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Akác”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Itáliában, hogyha megpillantasz az uccákon, tereken leülsz egy
kőpadra és hazagondolsz.”; lásd FJ1/1514 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 18: „Fák beszéde. Akác”.]
734. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Erika”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– No azért nem vetek meg egy kis erotikát sem.”; lásd FJ1/1515
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 10.]
735. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Judáspénz”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22.,
18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Köralaku leveleim olyanok, mintha valami ügyetlen kéz
vágta volna ki áttetsző ezüstpapirból, aztán körülszegte volna ezüstszinü cérnával.”; lásd FJ1/1516
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 11.]
736. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Nárcisz”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „»Kertem nárciszokkal végig ültetéd…«”; lásd FJ1/1517 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 11.]
737. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Orkidea”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Természetellenesnek látszom, de azért a természet termett.”; lásd
FJ1/1518 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 11–12.]
738. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Gyöngyvirág”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl.
22., 18. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Első áldozás után, fehér ruhában ballagok haza egy
májusi délelőttön, kezemben elefántcsont kötéses imakönyvemmel.”; lásd FJ1/1519 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 12.]
739. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Viola”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Négyen vagyunk nővérek, én, a fehér, aztán a kék, aztán a
rózsaszin, aztán a sárga.”; lásd FJ1/1520 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 12.]
740. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Csalán”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 18.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– De most már, kedves Kosztolányi, zárja le ezt a rovatot, mert
hosszura nyulik.”; lásd FJ1/1521 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 13.]
741. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Katalinka”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29.,
21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kis, véres, szoknyámmal a törökverő időket idézem.”; lásd
FJ1/1564 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 61–62.]
742. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Csibor”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Sötét tengeralattjáró a viz alatt imbolygok alattomosan.”; lásd
FJ1/1565 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 62.]
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743. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Hőscincér”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29.,
21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Történetem egyszerü.”; lásd FJ1/1566 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 62.]
744. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Svábbogár”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29.,
21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szeretlek benneteket.”; lásd FJ1/1568 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 63.]
745. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Kőrisbogár”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29.,
21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Világoszöld selyemcukor.”; lásd FJ1/1569 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 63.]
746. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Szu”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Rozoga nyoszolyák nedves fájában kopogok, ketyegek,
tiktakolok.”; lásd FJ1/1567 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 62.]
747. Kosztolányi Dezső: „Bogarak beszéde. Nünüke”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29., 21.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Előkelő, gazdag család egyetlen féltve őrzött, elkényeztetett
leánya a tavasz tarka báljain tünök föl, violaszin belépőmben.”; lásd FJ1/1570 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 63.]
748. K[osztolányi]. D[ezső].: „Rovarok beszéde. Temetőbogár”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928.
aug. 5., 11. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Sokan vagyunk, sokan.”; lásd FJ1/1571 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 63–64.]
749. K[osztolányi]. D[ezső].: „Rovarok beszéde. Méh”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928. aug. 5.,
11. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nők, ide tekintsetek.”; lásd FJ1/1572 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 67.]
750. K[osztolányi]. D[ezső].: „Rovarok beszéde. Poloska”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928. aug.
5., 11. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ragaszkodom az emberhez.”; lásd FJ1/1576 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 69.]
751. K[osztolányi]. D[ezső].: „Rovarok beszéde. Hangya”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928. aug.
5., 11. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Földmivelő a hangya.”; lásd FJ1/1577 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 69.]
752. Kosztolányi Dezső: „Tigrisek, családi körben”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928. aug. 5., 25–
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ácsorgok a ketrec előtt, melyben a jávai anyatigris van,
kéthónapos kölykeivel együtt.”; lásd FJ1/1478 is.]
753. K[osztolányi]. D[ezső].: „A kutya beszéde”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug. 12., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Gazdám, gazdám.”; lásd FJ1/1592 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 38:
„Állatok beszéde. Kutya”.]
754. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Kérész”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Sajnos, én már frázis lettem.”; lásd FJ1/1573 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 68.]
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755. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Tücsök”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19.,
25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Fekete frakunkban a népzenészek vagyunk.”; lásd
FJ1/1574 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 68.]
756. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Termesz”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19.,
25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csak így röviden közlöm, hogy tegnap 70.000 gyermekem
született.”; lásd FJ1/1575 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 69.]
757. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szarvasbogár”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug.
19., 25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mindig állig fegyverben, páncélingben, vértben,
vaskesztyüben, dzsidával, kelevézzel, ahogy ilyen középkori harcoshoz illik.”; lásd FJ1/1557 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 59.]
758. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Aranybogár”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug.
19., 25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A rózsaszin rózsa a szeretőm.”; lásd FJ1/1558 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 59.]
759. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Futrinka”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19.,
25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Jaj ne állitsatok meg, ne zavarjatok, ne beszéljetek
hozzám.”; lásd FJ1/1559 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 59–60.]
760. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Cserebogár”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug.
19., 25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy régi, forró májusi estén szalagos
szalmakalapodhoz koppantam.”; lásd FJ1/1560 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 60.]
761. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Zsizsik”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19.,
25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nagyon kártékony vagyok.”; lásd FJ1/1561 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 60.]
762. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szentjánosbogár”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928.
aug. 19., 25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nappal jelentéktelen, fakó proletárként alszom.”;
lásd FJ1/1562 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 60–61.]
763. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szent galacsinhajtó”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928.
aug. 19., 25. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mi Sisyphusok!”; lásd FJ1/1563 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 61.]
764. Kosztolányi Dezső: „Kornél másodszor is meghal”, BMN, XXIX. évf. 230. sz., 1928. aug. 26.,
22. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „1. A család a lámpa alatt ült, a vacsora romjainál.”; lásd
FJ1/1464 is.]
765. Kosztolányi Dezső: „Félreismernek”, BMN, XXIX. évf. 235. sz., 1928. aug. 31., 6. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Multkor, egy sötét, téli reggelen, vidékre kellett utaznom.”; lásd
FJ1/1472 is; kötetben: T, 327–329.]
766. Kosztolányi Dezső: „Tinta”, BMN, XXIX. évf. 251. sz., 1928. szept. 16., 22. [Rovat: Tinta;
műfaj: mozaikok/esszék; első sor/mondat: „Ha egy verset átplántálunk idegen talajba, gyarkan
elsorvad, nem is mindig a forditó hibájából, de az is megeshetik, hogy uj életre kel, szebb lesz, mint
az eredeti, mégpedig nem mindig a forditó érdeméből.” / „Közvélemény: a legteljesebb, általános,
titkos szavazás, mely egyforma sullyal veti latba az egész emberiség itéletét, mindenkiét, aki a föld
121

hátán él.” / „A huszadik században az értelem ebek harmincadjára került.”; lásd FJ1/1465 és 3610:
„A nyelv szelleme” is.]
767. Kosztolányi Dezső: „Álarcosbál”, BMN, XXIX. évf. 272. sz., 1928. okt. 7., 26. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „– Min tünődől? – Azon a pesztonkán, aki magára öltötte urnője fémszálas zekéjét,
selyemharisnyáját, kigyóbőrcipőjét, száját kipirositotta asszonya pirositójával, fejébe csapta kis
harangkalapját, aztán boával a nyakában elindult sétálni, mint valódi nagysága.”; lásd FJ1/1475 is.]
768. Kosztolányi Dezső: „Vallomásaim”, BMN, XXIX. évf. 274. sz., 1928. okt. 9., 8. [Rovat: Hírek;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Izzó nyári dél tüzvész-fényében nézegetem a játékosbolt
kirakatát.” / „A vidéki ember szeme nagyitólencse.” / „A halottakra mindig ámuló tisztelettel
tekintek.” / „Alapjában véve páratlan szemtelenség, hogy ez a nő, akivel először találkozom az
uccán utoljára is, pont akkor vakarja meg az orrát, mikor meglátom, szóval térben és időben pont
ezt a magasztos helyet és időpontot választja ki e müvelet véghezvitelére.”; lásd FJ1/1595 is.]
769. Kosztolányi Dezső: „A macska beszéde”, BMN, XXIX. évf. 275. sz., 1928. okt. 10., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „– Csak én, csak én.”; lásd FJ1/1594 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 35: „Állatok
beszéde. Macska”.]
770. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Galamb”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21.,
23. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Aphrodite aranyszekerét vontam egykor a levegőben.”;
lásd FJ1/1604 is.]
771. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fácán”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 23.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Vadászok, ne nézzetek le bennünket, ne tartsatok tulontul
ostobáknak, hogy oly gyorsan puskavégre kerülünk.”; lásd FJ1/1605 is.]
772. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Pacsirta”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21.,
23. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Évezredek óta népies primadonnaként ünnepelnek, aki
büvös futamaival, falusi egyszerüségével elandalitja a földmivelőket.”; lásd FJ1/1606 is.]
773. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Bagoly”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 23.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A táj sötét.”; lásd FJ1/1607 is.]
774. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Flamingó”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21.,
23. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hosszu és vékony…”; lásd FJ1/1608 is.]
775. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Harkály”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21.,
23. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Állást keresek.”; lásd FJ1/1609 is.]
776. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Lud”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 23.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nyitott, fölöttébb ügyetlenül elhelyezett két szemmel
szemlélem a világot, előbb jobbról, aztán balról, kiváncsian nyujtogatva a nyakamat.”; lásd
FJ1/1610 is.]
777. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Rigó”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 23.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– »Huncut a biró« – hajtogatom egy életen által.”; lásd FJ1/1611
is.]
778. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Vércse”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 23.
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[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Vadul visitok:”; lásd FJ1/1612 is.]
779. Kosztolányi Dezső: „A majom beszéde”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt. 28., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Titokban jössz meglátogatni, kiváncsian s pironkodva, mint
gazdag rokon a szegény rokont.”; lásd FJ1/1596 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 30–31: „Állatok beszéde.
Majom”.]
780. Kosztolányi Dezső: „Csecsemő-népek”, BMN, XXIX. évf. 296. sz., 1928. okt. 31., 2. [Rovat:
Notesz; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A magzat az anyaméhben fokozatosan elérkezik
mindazokra az állomásokra, melyeket az ember a fejlődés során megtudott, a haltól kezdve a
majomig, aztán, mikor megszületik, gyorsitott ütemben utánozza az emberiség különböző
történelmi korszakát is, a kőkorszaktól a vaskorszakig.”; lásd FJ1/1641 is.]
781. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Veréb”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Tekintve, hogy én vagyok a legszemtelenebb, hadd legyek
legalább az első.”; lásd FJ1/1597 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 48–49.]
782. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fecske”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Hőmérsékletem 44 fok.”; lásd FJ1/1598 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 49.]
783. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fülemüle”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov.
4., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Toll és ének!”; lásd FJ1/1599 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
49–50.]
784. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Csirke”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az emberek figyelnek, hogy csetlem-botlom a
baromfiudvaron a sete-suta lábaimmal, a korcs szárnyaimmal s megállapitják, hogy madrának [!]
vajmi balog vagyok és valami hiányzik hozzám, hogy tökéletes legyek.”; lásd FJ1/1600 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 50.]
785. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Gólya”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Amikor megpillantasz, szájadon elkényszerült mosoly
játszik, megindultság a gyermekkorból, kajánság és ősi ámulat.”; lásd FJ1/1601 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 50.]
786. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Papagály [!]”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928.
nov. 4., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Régi ripacs-familiából származom.”; lásd FJ1/1602
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 51: „Papagáj”.]
787. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Holló”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „– Rég dalolt meg engemet már hires versében Poe / Edgár”;
lásd FJ1/1603 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 51.]
788. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Kanári”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Afrika, te rólad álmodozom itt a fütött szobában, ahol a
vénkisasszony fehércukorral, salátalevéllel traktál s félt a léghuzamtól is.”; lásd FJ1/1631 is.]
789. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Barázdabillegető”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz.,
1928. nov. 4., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A szegény földmivesnek nincs a világon
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senkije.”; lásd FJ1/1632 is.]
790. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fürj”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4., 20.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Csöpp szivemnek vágya nagy.”; lásd FJ1/1633 is.]
791. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Pinty”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Rám mondj rimet, te hires.”; lásd FJ1/1634 is.]
792. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Paradicsommadár”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz.,
1928. nov. 4., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Évának az édenkertben azonnal megtetszett
gyönyörü sárga-rózsaszin tollam.”; lásd FJ1/1635 is.]
793. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Varju”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szalonkabátban együtt ugy festünk, mint egy
gyászgyülekezet, egy irodalmi társaság kiküldött bizottsága, öreg irók, akik részt vesznek öreg
tagtársuk temetésén.”; lásd FJ1/1636 is.]
794. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Szárcsa”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Napszálltakor halkan uszunk az alföldi tavacskán
messzevilágitó, piros szemünkkel.”; lásd FJ1/1637 is.]
795. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Szajkó”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nem ismétlem azt, amit mondok, sohasem ismétlem azt,
amit mondok.”; lásd FJ1/1638 is.]
796. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Daru”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4., 20.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „– Mondd, mit jelent e roppant nagy V betü”; lásd FJ1/1639 is.]
797. K[osztolányi]. D[ezső].: „Káté az írásról”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4., 33.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Az iró, aki igazán teremt, elénk tárja a dolgokat s eltünik
mögöttük.” / „»Átszálló«, hallom.” / „Az élet egyáltalában nem valószinü.” / „Adalék a nyelvtudás
lélektanához.” / „A köruton egy bolt ajtaján ezt olvasom:” / „»Ó lassan szállj és hosszan énekelj.”;
lásd FJ1/1640 is.]
798. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Farkas”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Jogot nekem, jogot!”; lásd FJ1/1642 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
29–30.]
799. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Zsiráf”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Maga az ámulat egy fölkiáltás, tátott szájjal:”; lásd FJ1/1643
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 30.]
800. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Fóka”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Elhizott, bajszos uszómester, rekedt autótülökkel.”; lásd
FJ1/1644 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 30.]
801. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Hiéna”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A természet is drámairó.”; lásd FJ1/1645 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 31–32.]
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802. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Szarvas”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Akármit is beszélnek, nincs párja annak az édes, családi
életnek.”; lásd FJ1/1646 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 32.]
803. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Róka”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ó, a furfangos, ravasz csalavér.”; lásd FJ1/1647 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 32.]
804. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Lajhár”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az élet magában vajmi kevés.”; lásd FJ1/1648 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 33.]
805. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Medve”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „– Mindig ölelnék, mindent, a világot”; lásd FJ1/1649 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 33.]
806. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Elefánt”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Száznyolc esztendős vagyok, harminchárom mázsát nyomok
testvérek között is s minden áldott nap bekebelezem a magam hetven kiló szecskáját.”; lásd
FJ1/1650 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 33–34.]
807. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Kenguru”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18.,
26. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kivételesen erszényt is kaptam a teremtőtől, a saját
bőrömből, tartós, finom kengurubőrből, akkorát, hogy abba összehordhatnám a világ minden pénzét
s az állatok bankárja, köztiszteletben álló uzsorása lehetnék.”; lásd FJ1/1652 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 36.]
808. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Párduc”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Tizparancsolatom mindegyik parancsa ezt hirdeti: ölj!”; lásd
FJ1/1653 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 36.]
809. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Ló”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy lóerős ló vagyok.”; lásd FJ1/1654 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 37.]
810. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Sakál”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az irodalmi kávéházban naponta kifejtem, hogy a tigris
voltakép gyönge s az, amit ma müvel, legföljebb aggszüzeknek való érzelgős limonádé, hogy az
oroszlán gyáva, hogy a hiuz rövidlátó, hogy az iramszarvas nem halad.”; lásd FJ1/1655 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 37]
811. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Viziló”, BMN, XXIX. évf. 314. sz., 1928. nov. 18., 26.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „– Csak azt tudom, hogy lenni, enni jó!”; lásd FJ1/1656 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 37.]
812. Kosztolányi Dezső: „Tragédia”, BMN, XXIX. évf. 321. sz., 1928. nov. 25., 8. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Dél van. Valaki kiabál az utcán, de nem erősen, csak ugy,
hogy a szobában kiabálunk:”; lásd FJ1/1657 is.]
813. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Tigris”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
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[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Magánzárkába csuktak, rácsok mögé, mint elmebeteget, mint
dühöngő őrültet.”; lásd FJ1/1658 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 38–39.]
814. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Nyul”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Bátor vadász, ki átlövöd acéllal”; lásd FJ1/1659 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
39.]
815. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Denevér”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ezt olvastam:”; lásd FJ1/1660 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 39.]
816. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Bölény”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az utolsó!”; lásd FJ1/1661 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 39.]
817. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Szamár”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Angolosan szürke ruhám, türelmem, szorgalmam mindenkinek
rokonszenves.”; lásd FJ1/1662 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 39–40.]
818. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Antilop”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Min tünődöm bársonyos, nagy, fekete szememmel?”; lásd
FJ1/1663 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 40.]
819. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Zebra”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Valaha becsületes, fehér ló voltam.”; lásd FJ1/1664 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 40.]
820. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Sündisznó”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kedvenc közmondásom:”; lásd FJ1/1665 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 40.]
821. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Görény”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A kakasülőn foglalok helyet, mint a tüntetők s büzbombákat
vetek.”; lásd FJ1/1666 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 40.]
822. [Szerző nélkül]: „Állatok beszéde. Csiga”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 25.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A statisztikusok kiszámitották, hogy sebességem
másodpercenként 0.0015 méter.”; lásd FJ1/1667 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 40–41.]
823. Kosztolányi Dezső: „Emléksorok”, BMN, XXIX. évf. 330. sz., 1928. dec. 5., 8. [Rovat: Hírek;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Édes fiatallány.” / „Firenzéhez közel, sötét este hirtelen
megállott száz kilométeres sebességgel vágtató gyorsvonatom, mert a korong tilosat jelzett.” /
„Eltévedtem.” / „Nyáron, a vidéken, elmentem egy grófi kastélyba, hogy megtekintsem a képtárát.”;
lásd FJ1/1672 is.]
824. Kosztolányi Dezső: „Emberfő 1928-ból”, BMN, XXIX. évf. 338. sz., 1928. dec. 13., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Itt ül velem szemben a vonatfülke pamlagán.”; lásd FJ1/1675
is.]
825. Kosztolányi Dezső: „Szent Lajos király hidja. Egy új amerikai regényről”, BMN, XXIX. évf.
341. sz., 1928. dec. 16., 33. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „I. Amerikáról nálunk már közrendü
ember is sejti, hogy ott nemcsak dollárok, felhőkarcolók és jazz-bandek vannak, hanem lelkek is.”;
126

annotáció: Thornton Wilder regényéről, melyet KD le is fordított; lásd FJ1/1676 is.]
826. Kosztolányi Dezső: „1909. szeptember 10. Elbeszélés”, BMN, XXIX. évf. 351. sz., 1928. dec.
30., 19–20. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „I. Esti délelőtt tizenegykor még mélyen aludt azon
a diványon, melyen lakásadói ágyat szoktak vetni neki.”; lásd FJ1/808: „Budapest, 1909 szeptember
10. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 74–95: „Ötödik fejezet”.]
1929.

827. Kosztolányi Dezső: „1909. szeptember 10. Elbeszélés”, BMN, XXX [!]. évf. 1. sz., 1929. jan.
1., 19. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Miután anyagi ügyeik valahogy rendeződtek,
könnyülten ültek vissza asztalukhoz.”; lásd FJ1/808: „Budapest, 1909 szeptember 10. Elbeszélés”
is; kötetben: EK1, EK2, 74–95: „Ötödik fejezet”.]
828. Kosztolányi Dezső: „1909. szeptember 10. Elbeszélés”, BMN, XXX. évf. 6. sz., 1929. jan. 6.,
22. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Elmentek a Mária-uccába Sárkányhoz, aki levelet várt a
tanitónőtől.”; lásd FJ1/808: „Budapest, 1909 szeptember 10. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2,
74–95: „Ötödik fejezet”.]
829. Kosztolányi Dezső: „Tinta”, BMN, XXX. évf. 20. sz., 1929. jan. 20., 7. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Mióta elvesztettem gyermekkori szemléletemet gyakran fáj, hogy többé nem látok
tipusokat, csak egyéneket.” / „Clitiphonnak nemrégiben adták ki leveleit.” / „A bárban
fenegyerekek mulattak.” / „Mindenre kíváncsi vagyok.”; lásd FJ1/1681 is.]
830. Kosztolányi Dezső: „A jósnő”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10., 25. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „A jósnő kérte a tenyeremet, hogy pontról-pontra jellemezzen, milyen vagyok.”; lásd
FJ1/1684: „Intelem a jósnőhöz” is.]
831. Kosztolányi Dezső: „Szegény Tamás”, BMN, XXX. évf. 48. sz., 1929. febr. 17., 12. [Rovat:
Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Éjfél után egykor, farkasorditó hidegben várom az utolsó
villamost.”; lásd FJ1/1690 is.]
832. Kosztolányi Dezső: „Cinege”, BMN, XXX. évf. 55. sz., 1929. febr. 24., 22. [Rovat: Tinta;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reggel, mikor bejöttem szobámba, egy cinege volt iróasztalomon.”;
lásd FJ1/1682 is.]
833. Kosztolányi Dezső: „Pofon. Egy emlékiratból”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 33.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „… Esti társaságban, mely csupa hasonszörü, huszéves fickókból
állott, nem egyszer előfordult az is, hogy valakit hirtelen, minden ok nélkül pofon akartak vágni,
csak azért, hogy élvezzék a gyorsan támadt drámai helyzetet s mintegy kisérletezzenek vele.”; lásd
FJ1/1696 is; kötetben: T, 135–136: „Pofon”.]
834. Kosztolányi Dezső: „Ilona”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 39. [Műfaj: vers;
jegyzetben: „Egy név vegyelemzése – Válaszul H. Zs.-nak”; első sor/mondat: „Lenge lány,”;
annotáció: „Uj versek” összefoglaló cím alatt; lásd: FJ1/1699: „Ilona. Egy név vegyelemzése.
Válaszul Harsányi Zsoltnak” is; kötetben: ÖGyK, 335–338.]
835. Kosztolányi Dezső: „Fényes, dicső madaraim”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 39.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Miért nem daloltok cifra tollatokkal,”; annotáció: „Uj versek. Kis
plasztika” összefoglaló cím alatt.]
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836. Kosztolányi Dezső: „Délutáni szunditás”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 39.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Egy könyvvel elaludtam, elfeledtem”; annotáció: „Uj versek. Kis
plasztika” összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 355: „Negyven pillanatkép. XXV. Délutáni
szundítás”.]
837. Kosztolányi Dezső: „Öreg fa a Hyde parkban”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 39.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Aggastyán bölcs, csak áll majd ezer éve, / mint egy fakir, lélegzetet
se véve.”; annotáció: „Uj versek. Kis plasztika” összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 375:
„Útirajzok. Öreg fa a Hyde parkban”.]
838. Kosztolányi Dezső: „Kivégzés”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 39. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „»Fog fájni?« – ezt kérdezte a pribéktől,”; annotáció: „Uj versek. Kis plasztika”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 368.]
839. Kosztolányi Dezső: „Kiáltás”, BMN, XXX. évf. 90. sz., 1929. márc. 31., 39. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Hol vagy, apám,”; annotáció: „Uj versek. Kis plasztika” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 358: „Negyven pillanatkép. XXXIII. Kiáltás”.]
840. Kosztolányi Dezső: „Mühely”, BMN, XXX. évf. 92. sz., 1929. ápr. 3., 7. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Ritkán láttam oly döbbentő jelenetet, mint ma délelőtt a szinházban.” / „Öt perc
az uccán.” / „Szótárat lapozgatok.” / „Betegek a szanatórium társalgójában.” / „Kevés iró festett az
életről olyan érzékletes, megrázó képet, mint Léon Bloy.”; lásd FJ1/1694 is.]
841. Kosztolányi Dezső: „Kortársam”, BMN, XXX. évf. 104. sz., 1929. ápr. 24., 6–7. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Vártam valakit egy nagy-nagy szalónban.”; lásd FJ1/1703
is.]
842. Kosztolányi Dezső: „Esti és Elinger. Elbeszélés”, BMN, XXX. évf. 108. sz., 1929. ápr. 28., 19–
20. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „I. A fürdőzők mindig beusztak a Duna közepéig, hogy a
bécsi hajót köszöntsék.”; lásd FJ1/3675 is; kötetben: EK1, EK2, 228–238: „Tizenhatodik fejezet”.]
843. Kosztolányi Dezső: „Emléksorok egy barátomnak”, BMN, XXX. évf. 115. sz., 1929. máj. 5.,
17. [Műfaj: tárca; jegyzetben: „A beogradi autóklub szuboticai kirándulása ad aktualitást az alábbi
cikknek, amelyben Kosztolányi Dezső reflexiókat füz az autókulturához.”; első sor/mondat: „Neked
autód van. Nekem nincs.”]
844. Kosztolányi Dezső: „A patikus meg ő”, BMN, XXX. évf. 115. sz., 1929. máj. 5., 24. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Esti egy meleg, tavaszi este egy kültelki patika kirakata előtt ácsorgott.”;
lásd FJ1/1704 is; kötetben: T, 173–175.]
845. Kosztolányi Dezső: „Közéleti kitünőség”, BMN, XXX. évf. 129. sz., 1929. máj. 19., 24.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Reggel tekintélyes, tiszteletreméltó öregur lép a kávéházba, egy
szerény, fiatal leánnyal és leül vele egy asztalhoz.”; lásd FJ1/1706 is.]
846. Kosztolányi Dezső: „Igék a könyvről. Szabad-e a könyvet dicsérnem?”, BMN, XXX. évf. 131.
sz., 1929. máj. 22., 12. [Rovat: Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Zavartan tekintek
magamba.”]
847. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél gondolatai”, BMN, XXX. évf. 142. sz., 1929. jún. 2., 18.,
[Műfaj: mozaikok; első sor/ mondat: „Huszéves koromban olyan érzékeny voltam, mint egy nyuzott
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ember, akinek az élet és a világ minden érintése halálos fájdalmat okoz.” / „Ebben az unalmas
társaságban egész este olyanokról povedáltak, akiket nem ismertem.” / „Az áprilisi hó, amikor
bemocskolta a szénpor, a füst, egy fiatal író szennyes fehérneműjéhez hasonlít, nagymosás előtt.” /
„Mi a remekmü?” / „Valahányszor egy motorbiciklis fiatalember robog az uccán, ellenállhatatlan
kísértést érzek, hogy hadonászva vészjeleket adjak neki, megállitsam s rendkivül udvariasan az
alábbi három kérdést intézzem hozz[á]:” / „Meglátogattam egy súlyos beteget.”; lásd FJ1/1710 is.]
848. Kosztolányi Dezső: „Három arckép”, BMN, XXX. évf., 146. sz., 1929. jún. 6., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két fiatalember doktori értekezést írt ugyanarról a költőről.”;
lásd FJ1/1711 is.]
849. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél gondolatai”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23.,
19.[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Ez a bájos öregúr az ezüst szakállával állandóan a nyári
vendéglő tornácán üldögél.” / „A szegénység a temetőben is kötelező, mint minden jó társaságban.”
/ „Képzeljétek, a rókaarcú politikus, a hirhedt, minden hájjal megkent panamista ujabban Krisztusszakállat növesztett magának.” / „Megálltam a hiéna ketrece előtt.” / „Ez a század, melyet az
idegbetegek századának neveztek, hovatovább mindegyik fiát részesíti majd az idegbetegség
áldásában is.”; lásd FJ1/1714 is.]
850. Kosztolányi Dezső: „Erzsébet”, BMN, XXX. évf. 170. sz., 1929. jún. 30., 21. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „ Tizennyolc éves korában ment férjhez egy földbirtokoshoz.”; lásd FJ1/3681:
„Erzsébet. Elbeszélés” is; kötetben: T, 79–85.]
851. Kosztolányi Dezső: „Igék”, BMN, XXX. évf. 179. sz., 1929. júl. 5., 7. [Rovat: Hírek; műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Ha évekig meddőn küszködöm, remény nélkül szenvedek, ezzel
szoktam csititgatni magam:” / „Mindent és mindenkit megértek teljesen.” / „Miért ne adjam oda
fölösleges kabátomat annak, aki rongyos, hiszen meghalok?”; lásd FJ1/1700 is.]
852. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Cseresznye”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csitri iskoláslány, kacér, pirossapkában, tavaszi délelőtt.”;
lásd FJ1/1715 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 83.]
853. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Málna”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A vérem, melyet átfütött a napfény, lázasan lüktet s ha hozzám
érsz, azonnal kiserked belőlem.”; lásd FJ1/1716 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 83.]
854. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Szőlő”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Grófnő, uszályos zöldselyem szoknyában, udvari bálon.”; lásd
FJ1/1717 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 83.]
855. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Berkenye”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ó, ez a gyürött, lötyögő barna ruha, mely mult századok
avult divatját idézi.”; lásd FJ1/1718 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 84.]
856. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Banán”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Afrikai táncosnő, egy párisi bárban, csak felnőtteknek.”; lásd
FJ1/1719 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 84.]
857. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Görögdinnye”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl.
7., 17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ki látott ilyen tenyeres-talpas, életkedvtől duzzadó,
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terebélyes némbert?”; lásd FJ1/1720 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 84.]
858. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Citrom”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A régi kedvesed, akit elhagytál s most sápkóros a butól és
megsavanyodott a sok-sok szenvedésétől”; lásd FJ1/1721 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 84.]
859. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Aszaltszilva”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl.
7., 17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ne csufoljátok szegény nagymamát, hogy bőre olyan
ráncos s arca majdnem fekete a vénségtől.”; lásd FJ1/1722 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 85.]
860. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Egres”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Paraszt pesztra a faluról.”; lásd FJ1/1723 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 85.]
861. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Alma”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mindenki fölött álló, igaz, megunhatatlan.”; lásd FJ1/1724 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 85.]
862. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Sárgabarack”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl.
7., 17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ó, a kivánatos, andalitó, polgári asszony, a hü, puha, de
kissé kacérka feleség, az, akit régibb regényiróink »érett szépség«-nek neveztek, ugy harminc és
harmincöt körül, családi körben, gyermekek között, egy nyaralóhely verandáján, sárga
pongyolában.”; lásd FJ1/1725 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 85–86.]
863. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Szilva”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szegény proletárasszony.”; lásd FJ1/1726 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 86.]
864. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Eper”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szinésznő.”; lásd FJ1/1727 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 86.]
865. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Szamóca”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szininövendék.”; lásd FJ1/1728 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
86.]
866. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Narancs”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Vigasztaló és enyhitő.”; lásd FJ1/1729 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 86.]
867. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Őszibarack”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy nemzetközi verseny hamvas szépségkirálynője.”; lásd
FJ1/1730 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 87.]
868. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Ananász”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A démon, aki mindenkit megejt fülledt illatszerével,
testszin fátylaival, üvegszerüen-áttetsző csillámszoknyáival.”; lásd FJ1/1731 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 87.]
869. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Naspolya”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Beteg, vizkóros özvegy, dagadt lábakkal, sárga-barna
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foltos arccal.”; lásd FJ1/1732 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 87.]
870. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Datolya”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A pálmák és szfinkszek országából érkezem s bármennyire
megszoktak, idegenül tekintek a közrendü gyümölcsökre, melyekkel egy kosárba raknak,”; lásd
FJ1/1733 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 87–88.]
871. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Hecsedli”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Valaha vadrózsa voltam.”; lásd FJ1/1734 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 88.]
872. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Ribiszke”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
17. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– La Traviata.”]
873. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Szeder”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Füstös, maszatos.”; lásd FJ1/1735 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
88.]
874. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Meggy”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Utálom a többi édeskés társamot, aki csak kellemes óhajt
lenni.”; lásd FJ1/1736 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 88.]
875. Kosztolányi Dezső: „A gyümölcsöskosár. Körte”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 17.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Karcsu.”; lásd FJ1/1737 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 89.]
876. Kosztolányi Dezső: „Lovagiasság”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929. júl. 14., 18. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „I. A villamos zsufolt. Minden hely el van foglalva.”; lásd FJ1/1738
is.]
877. Kosztolányi Dezső: „Egy hang”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929. júl. 14., 19. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Tudod, ki vagyok én?”; lásd FJ1/811 is; kötetben: ÖGyK, 293.]
878. Kosztolányi Dezső: „A napozó”, BMN, XXX. évf. 205. sz., 1929. júl. 31., 8. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Amint leheveredik a lécpadra: Minden arany körülöttem.”;
lásd FJ1/1741 is.]
879. Kosztolányi Dezső: „Paulina”, BMN, XXX. évf. 223. sz., 1929. aug.18., 21–22. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Az Aventinuson volt egy kurtakocsma. Matrózok jártak oda éjszakánként
s piros bort iddogáltak.”; lásd FJ1/1742: „Paulina. Novella” is; kötetben: T, 263–265.]
880. Kosztolányi Dezső: „Esti és a halál”, BMN, XXX. évf. 237. sz., 1929. szept. 1., 18. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Rendkivül hajszás nap várakozott rá.”; lásd FJ1/1744: „Esti és a halál.
Novella” is.]
881. Kosztolányi Dezső: „Közvélemény. Történelmi dráma öt felvonásban”, BMN, XXX. évf., 243.
sz., 1929. szept. 7., 7. [Rovat: Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vacsoraidőn ostromolják az
autóbuszt.”; lásd FJ1/1747 is.]
882. Kosztolányi Dezső: „Zár. Novella”, BMN, XXX. évf., 249. sz., 1929. szept. 13., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: novella; első sor/mondat: „Esti egy nyár végén Olaszországból jött haza, fejében
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kilométerek zengő dallamával, szivében napfényes piacok, lármás uccagyerekek, Tizianok
emlékével.”; lásd FJ1/1746 is.]
883. Kosztolányi Dezső: „Lármás világ”, BMN, XXX. évf., 251. sz., 1929. szept. 15., 17. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A kritikust, aki megkapta az első főpróbajegyet, a szinház kapujában parázs
válsághirek fogadják.”; lásd FJ1/3682: „Lármás világ. Gondolatok a kapunyitáskor” is.]
884. Kosztolányi Dezső: „Titkok”, BMN, XXX. évf., 256. sz., 1929. szept. 20., 7. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „»Félsz?« – kérdezik a cimborák és a pajtások a hőst, aki élettelhalállal játszik s megveregetik a vállát.” / „Modern házasság, huszadik század.” / „Szótárakat
lapozgatok.” / „– A rágalom – mondotta nekem – nagyon fáj.” / „Egy házfal márvánnyal rakott
lábazatán multkor az alábbi összeadási müveletet találtam, ironnal odafirkálva:”; lásd FJ1/1748 is.]
885. Kosztolányi Dezső: „Kritika I.”, BMN, XXX. évf. 279. sz., 1929. okt. 13., 37. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Azt állitod, hogy kritikám elfogult.”; lásd FJ1/1750 is.]
886. Kosztolányi Dezső: „Kritika II.”, BMN, XXX. évf. 279. sz., 1929. okt. 13., 37. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Sehol a földgolyón nem választják el az érzést az értelemtől oly mereven, oly
határozottan és – tegyük hozzá – oly sikerrel, mint minálunk.”; lásd FJ1/1751 is.]
887. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél naplója”, BMN, XXX. évf. 300. sz., 1929. nov. 3., 25. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Öreg ember lép a szobába.” / „Lépten nyomon szeretnék buta, minden
értelem nélkül való meglepetéseket okozni, akár a sors.” / „Ebben a nagyon előkelő szállodában
éjjel-nappal mindenki köszön nekem.” / „A tárlaton néhány kép alá büszkélkedve ezt irták:
»Megvették«.” / „Legszörnyübb élményem. Akkor történt, mikor hazafelé utaztomban kiszálltam
egy kis német városkában.”; lásd FJ1/1752 is.]
888. K[osztolányi]. D[ezső].: „Kaland”, BMN, XXX. évf. 313. sz., 1929. nov. 16., 6. [Rovat: Hírek;
műfaj: novella; első sor/mondat: „Vasárnap délután egy uccapad legszélén ülök a ligetben,
egyedül.”; lásd FJ1/1754: „Kaland. Novella” is; kötetben: T, 394–395: „Utcapad”.]
889. Kosztolányi Dezső: „Herr. Novella”, BMN, XXX. évf. 314. sz., 1929. nov. 17., 20. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „I. Nyugodtnak tetszett, de belül állandóan éber és ideges volt.”; lásd
FJ1/1753 is.]
890. Kosztolányi Dezső: „Az orosz. Novella”, BMN, XXX. évf. 321. sz., 1929. nov. 24., 21. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Orosz barátom mesélte: I. Két évvel ezelőtt egy nyári napon fölkeresett
menekült honfitársam.”; lásd FJ1/1755 is.]
891. Kosztolányi Dezső: „Ámulat. Láttam a betörőt”, BMN, XXX. évf. 334. sz., 1929. dec. 8., 24.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Láttam egy betörőt.”; lásd FJ1/1758: „Ámulat” is.]
892. Kosztolányi Dezső: „Költő az elemiben. Elbeszélés”, BMN, XXX. évf. 350. sz., 1929. dec. 25.,
17–18. [Műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: „1891 volt, szeptember 1.”; kötetben: EK1,
EK2, 22–30: „Második fejezet”.]
893. K[osztolányi]. D[ezső].: „Én, te, ő”, BMN, XXX. évf. 350. sz., 1929. dec. 25., 36. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Ezek a társszerzők olyanok, mint az ikertestvérek.” / „Régóta figyelek
egy fiatalembert, aki az autóbuszon utazik.” / „Katonazene közeledik felém.” / „A halottal gyakran
álmodom most.” / „Kültelki hentesbolt kirakatában alvadt, piros zsirban óriási libamáj.”; lásd
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FJ1/1761 is.]
1930.

894. Kosztolányi Dezső: „Őszi reggeli”, BMN, XXXI [!]. évf. 5. sz., 1930. jan. 5., 18. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Ezt hozta az ősz. Hüs gyümölcsöket”; annotáció: „Uj versek” összefoglaló cím
alatt; kötetben: ÖGyK, 342.]
895. Kosztolányi Dezső: „Ha negyvenéves…”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5., 18. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Ha negyvenéves elmultál, egy éjjel”; annotáció: „Uj versek” összefoglaló
cím alatt; kötetben: ÖGyK, 339.]
896. Kosztolányi Dezső: „Osvát Ernő a halottaságyon”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5., 18.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Csak sárga volt, ezüst volt és piros volt:”; annotáció: „Uj versek”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 364.]
897. Kosztolányi Dezső: „Jó hir”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5., 18. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Ó repülő, ki járod az égbolt”; annotáció: „Uj versek” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/813 is.]
898. Kosztolányi Dezső: „Hang”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5., 18. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Jaj, mért kiabál testemből a lélek?”; annotáció: „Uj versek” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/814 is.]
899. Kosztolányi Dezső: „A kalap meghal”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12., 22. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Estinek volt egy fekete keménykalapja is, afféle vaskalap, mely
megharapja azt, aki megüti.”; lásd FJ1/1762: „A kalap meghal. Novella” is; kötetben: T, 146–147:
„Kalap”.]
900. Kosztolányi Dezső: „Tailor for Gentlemen. Elbeszélés”, BMN, XXXI. évf. 18. sz., 1930. jan.
19., 25–26. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „I. Smaragdzöld kis fürdőhely volt az osztrák
hegyekben.”; lásd FJ1/3696 is; kötetben: T, 86–97: „Tailor for gentlemen”.]
901. Kosztolányi Dezső: „Frici”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930. jan. 26., 18. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „Azt tervezték, hogy tükörponty lesz ebédre.”; lásd FJ1/1764: Frici. Novella” is;
kötetben: T, 311–313: „Tükörponty”.]
902. Kosztolányi Dezső: „Házidolgozat”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 20. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Pali tizenkét éves, harmadik gimnazista.”; lásd FJ1/1763: „Házi
dolgozat. Novella” is; kötetben: T, 302–304.]
903. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, BMN, XXXI. évf. 39. sz., 1930. febr. 9., 18. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „– Milyen madaras a hajad – mondta a kislány a nagyanyjának, aki
reggel kócos fejjel unokája ágya fölé hajolt.” / „Egy hölgy mesélte ezt nekem, aki most érkezett
Kinából.” / „Ettől a világjáró urinőtől hallottam a tea kinai legendáját is.” / „Hogy mennyire rossz
megfigyelők az emberek, az többek közt akkor is kitetszik, amikor egy gyilkos arcképét nézegetik
az ujságban.”; lásd FJ1/2637 is.]
904. Kosztolányi Dezső: „Régi pajtás, szemüveggel”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2., 19.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Galambősz lettél, gyermekkori pajtás,”; kötetben: ÖGyK, 285:
„Régi pajtás szemüveggel”.]
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905. Kosztolányi Dezső: „A részeg soffőr”, BMN, XXXI. évf. 67. sz., 1930. márc. 9., 18–19.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „I. A soffőr, aki a 2925 BC/7819. rendszámu taxit vezette, este
tiz órakor fuvarja végeztén, betért egy kocsmába.”]
906. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ásványok beszéde. Vas”, BMN, XXXI. évf. 67. sz., 1930. márc. 9.,
22. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Elöljáróban csak pár szót többi szervetlen és szervezetlen
társam, a kövek, ércek, fémek védelmében, akiket ti, fönnhéjázó szervesek és szervezettek,
lelketlennek, élettelennek neveztek, mert nem értetek meg.”; lásd FJ1/2640 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
93.]
907. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ásványok beszéde. Arany”, BMN, XXXI. évf. 67. sz., 1930. márc.
9., 22. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hátam mögött mindenki ócsárol.”; lásd FJ1/2641 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 94.]
908. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ásványok beszéde. Platina”, BMN, XXXI. évf. 67. sz., 1930. márc.
9., 22. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Igénytelen külsőmmel többnyire vegykonyhák poros
asztalán huzódom meg, olvaszthatatlan, tüzálló tégely alakjában.”; lásd FJ1/2642 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 95.]
909. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ásványok beszéde. Ezüst”, BMN, XXXI. évf. 67. sz., 1930. márc. 9.,
22. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „– Én az arany szegény testvére, fáradt”; lásd FJ1/2643 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 95.]
910. Kosztolányi Dezső: „Szegények”, BMN, XXXI. évf. 74. sz., 1930. márc. 16., 21. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „A hivatalos helyiség udvarában csoportba verődve várakoztak ötvenenhatvanan, hogy megkapják kegydijukat, özvegyi illetéküket.”; lásd FJ1/2651 is.]
910/a. Kosztolányi Dezső: „Lajcsi bácsi”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 20. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Esti Kornéllal multkor arról beszélgettünk, hogy mi volt a
legszomorubb, amit életünk során láttunk?”; lásd FJ1/2638 is.]6
911. Kosztolányi Dezső: „Vendég. Novella”, BMN, XXXI. évf. 81. sz., 1930. márc. 23., 20. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Egyszerre a szobában termett.”; lásd FJ1/817: „Vendég” is; kötetben: T,
188–192: „Vendég”.]
912. [Kosztolányi Dezső]: „Akiről mindent tudunk és mégsem tudunk semmit. Kosztolányi Dezső
cikke Nagy István festőmüvészről”, BMN, XXXI. évf. 81. sz., 1930. márc. 23., 38. [Műfaj: portré;
első sor/mondat: „Nem tudok róla semmit.”; annotáció: szerkesztőségi bevezetővel; lásd FJ1/712:
„Nagy István” is.]

6 Az adatért Tóth-Czifra Júliának tartozunk köszönettel.
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MŰFORDÍTÁSOK
1909.

913. Verlaine, Paul: „Pierrot”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, VI. évf. 243. sz., 1909. okt. 24., 1.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem az a régi, holdkóros vitéz.”; kötetben: MK1,
147., MK2/1. köt., 120–123.]
1910.

914. George, Stefan: „Az idegen nő”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, VII. évf. 110. sz., 1910. máj.
15., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jtt messze földről éjszakán át”; kötetben: MK1,
316., MK2/2. köt., 84.]
1911.

915. von Hofmannsthal, Hugo: „Prológus. Hugo v. Hofmannsthal verse az ANATOL-hoz”, ford.
Kosztolányi Dezső, BMN, VIII. évf. 70. sz., 1911. márc. 23., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Tiszafák és sok magas rács,”; kötetben: MK1, 309–311: „A régi Bécs”, MK2/2. köt.,
113–116: „A régi Bécs”.]
916. Kerr, Alfred: „Hanako”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, VIII. évf. 104. sz., 1911. máj. 3., 3.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mosolygok és ámulva nézem,”; lásd FJ1/462 és 3482
is; kötetben: MK1, 318., MK2/2. köt., 88.]
1916.

917. Rilke, Rainer Maria: „Jeremiás”, BMN, XIV [!]. évf. 309. sz., 1916. dec. 24., 2. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egykor voltam, mint a zsenge buza,”; kötetben: MK2/2. köt.,
158.]
1917.

918. Rilke, Rainer Maria: „Templomépitők”, BMN, XV [!]. évf. 126. sz., 1917. jún. 8., 3. [Rovat: A
nap eseményei; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Munkásaid vagyunk és ifja-aggja,”;
lásd FJ1/896: „Az »imakönyv«-ből” is; kötetben: MK2/2. köt., 120–133.]
1921.

919. Rilke, Rainer Maria: „Az olvasó”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXII [!]. évf. 145. sz.,
1921. júl. 3., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki ismeri őt, aki messze néz el”; lásd
FJ1/907 és 3789 is; kötetben: MK2/2. köt., 173.]
1922.

920. Verhaeren, Émile: „A tőzsde”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIII [!]. évf. 348. sz., 1922.
dec. 24., 33. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az óriási utca és a roppant”; lásd
FJ1/3191 is.]
1923.

921. Wilde, Oscar: „A roszház”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIV [!]. évf. 273. sz., 1923. okt.
7., 6. [Rovat: Hírek; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Döngött a tánc, dobogva,
csuszva.”; kötetben: W–K, 109–110: „A bordélyház”.]
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1924.

922. Wilde, Oscar: „La bella donna della mia mente”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXV [!]. évf.
6. sz., 1924. jan. 6., 11. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Testem parázsló tüzben ég,”;
kötetben: W–K, 49–50.]
923. Wilde, Oscar: „Ó boldog az…”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXV. évf. 26. sz., 1924. jan.
27., 11. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó boldog az, ki gazdagon”; annotáció: „Két
vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3788: „Tristitiae” is; kötetben: W–K, 105.]
924. Wilde, Oscar: „Léggömbök”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXV. évf. 26. sz., 1924. jan. 27.,
11. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A tompa türkiszkék égen”; annotáció: „Két vers”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3433: „Fantaisies Décoratives. II. Les Ballons” is; kötetben: W–K,
114.]
925. Franc-Nohain, Maurice-Étienne: „Együgyü legenda”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXV.
évf. 142. sz., 1924. máj. 24., 5. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Van egy
kis állomás – a nóta zengi –”; annotáció: KD felvezető és zárósoraival: „Francia vers, mulatságos,
könnyü nyári olvasmány. Franc-Nohain irta. Próbáljuk meg, hogy szól magyarul. […] Tessék
mosolyogni és nyomban elfelejteni. Csak a forditásért állom a felelősséget.”]
926. Géraldy, Paul: „Csetepaté”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXV. évf. 341. sz., 1924. dec. 14.,
7. [Rovat: Hírek / Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Te voltál a hibás! Te hát! Ha
mondom,”; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 135–136: „XXVII. Csetepaté”, Gé–TÉ3, 143–144:
„XXVII. Csetepaté”.]
1925.

927. Géraldy, Paul: „Áradozás”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI [!]. évf. 3. sz., 1925. jan. 4.,
6. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jaj, ugy szeretlek! Ugy szeretlek!”;
annotáció: „Paul Géraldy három verse” összefoglaló cím alatt; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, Gé–
TÉ3, 9–10: „I. Áradozás”.]
928. Géraldy, Paul: „Távolság”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 3. sz., 1925. jan. 4., 6.
[Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint a gyermek, ugy megriadtam”;
annotáció: „Paul Géraldy három verse” összefoglaló cím alatt; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 129–
131: „XXVI. Távolság”, Gé–TÉ3, 137–140: „XXVI. Távolság”.]
929. Géraldy, Paul: „Lelkek, divatok stb.”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 3. sz., 1925.
jan. 4., 6. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nő vagy s ezért tudod, hogy
bármi”; annotáció: „Paul Géraldy három verse” összefoglaló cím alatt; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2,
39–41: „VII. Lelkek, divatok stb. …”, Gé–TÉ3, 43–46: „VII. Lelkek, divatok stb. …”.]
930. Géraldy, Paul: „Tünödés”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Van örömünk, van régi búnk,”; annotáció: „Paul
Géraldy három verse. Te meg én” összefoglaló cím alatt; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 111–112:
„XXII. Tünődés”, Gé–TÉ3, 117–118: „XXII. Tünődés”.]
931. Géraldy, Paul: „Mea culpa”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mondd, érzed-e, hogy tévedésem”; annotáció:
„Paul Géraldy három verse. Te meg én” összefoglaló cím alatt; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 151–
152: „XXXI. Mea culpa”, Gé–TÉ3, 159–160: „XXXI. Mea culpa”.]
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932. Géraldy, Paul: „Finálé”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25., 13.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „No, szervusz. Nem feledtél semmit itt? Nem?”;
annotáció: „Paul Géraldy három verse. Te meg én” összefoglaló cím alatt; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–
TÉ2, 155–157: „XXXII. Finálé”, Gé–TÉ3, 163–166: „XXXII. Finálé”.]
933. Shakespeare, William: „Az Idő beszél. Shakespeare »Téli regéjé«-nek uj forditásából”, ford.
Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 72. sz., 1925. márc. 15., 7. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás –
verses dráma (részlet); első sor/mondat: „Idő, mint kar bejön.”; kötetben: Sh–TR, 99–100.]
934. Shakespeare, William: „Autolycus csavargódalai. Shakespeare »Téli regé«-jének uj
forditásából”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 144. sz., 1925. máj. 29., 7. [Rovat: Hírek;
műfaj: műfordítás – verses dráma (részlet); első sor/mondat: „Hogyha a nárcisz, a sárga virág kél”;
kötetben: Sh–TR, 104–105.]
935. Ibarbourou, Juana de: „La higuera. A fügefa”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 164.
sz., 1925. jún. 21., 13. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Juana Ibarbourou a
délamerikai, modern spanyol költészet egyik vezéralakja, 1895-ben született Meloban.”; első
sor/mondat: „Mert szürke rajta minden ág,”; annotáció: „Két spanyol vers” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/3440: „A fügefa” és 3784 is.]
936. Ibarbourou, Juana de: „El fuerte lazo. Erős szerelem”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI.
évf. 164. sz., 1925. jún. 21., 13. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Juana
Ibarbourou a délamerikai, modern spanyol költészet egyik vezéralakja, 1895-ben született
Meloban.”; első sor/mondat: „Nőttem. / S te voltál csak előttem.”; annotáció: „Két spanyol vers”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3785 is.]
937. Machado, Manuel: „IV. Filipe”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 252. sz., 1925.
szept. 20., 6. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nincs finomabb és uribb
senki nála,”; annotáció: „Két spanyol vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2968 is.]
938. Mesa, Enrique de: „Tierra hidalga”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 252. sz., 1925.
szept. 20., 6. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy szélmalom,”;
annotáció: „Két spanyol vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2969 is.]
939. Foscolo, Ugo: „Il proprio rittrato. Önarckép”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 261.
sz., 1925. szept. 29., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Süppedt, figyelmes szem, a
homlokon barázda,”; annotáció: „Olasz versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3436: „Önarckép”
is.]
940. Carrera, Ismaele Mario: „Il lumino solitario. A magányos mécs”, ford. Kosztolányi Dezső,
BMN, XXVI. évf. 261. sz., 1925. szept. 29., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Genuisától fél-uton”; annotáció: „Olasz versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3435: A
magányos mécs” is.]
941. Unamuno, Miguel de: „En mano de Dios. Isten kezében”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN,
XXVI. évf. 277. sz., 1925. okt. 17., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha megcsókolsz
a csókoddal, nagy Ur,”; lásd FJ1/3439: „Isten kezében” is.]
942. Jammes, Francis: „Elégie quatrième. Negyedik elégia”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI.
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évf. 291. sz., 1925. okt. 31., 7. [Rovat: Hírek; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mikor azt
kérted, hogy irjak elégiát”; lásd FJ1/3438 is.]
943. Wilde, Oscar: „[Szonett a szabadsághoz]”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 326.
sz., 1925. dec. 6., 4. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem is szeretem
fiaid, mert tompa”; annotáció: „Wilde Oszkár két verse” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2970:
„Szonett a szabadsághoz” is; kötetben: W–K, 11.: „Szonett a szabadsághoz”.]
944. Wilde, Oscar: „Requiescat”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 326. sz., 1925. dec. 6.,
4. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Lépj halkan, itt a lány.”; annotáció:
„Wilde Oszkár két verse” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2971 is; kötetben: W–K, 52.]
945. Lawrence, David Herbert: „A baby asleep after pain. Kislány, aki elaludt a sirás után”, ford.
Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI. évf. 344. sz., 1925. dec. 25., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Mint vizbe fulladt, ázott, lomha méh”; annotáció: „Két vers” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/3443 is.]
946. Rilke, Rainer Maria: „Todes-Erfahrung. Halálos tapasztalat”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN,
XXVI. évf. 344. sz., 1925. dec. 25., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mit sem
tudunk az utról, mely a földi”; annotáció: „Két vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3442 is.]
1926.

947. Wilde, Oscar: „Fantaisies Décoratives. I. Le Panneau”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVI.
évf. 13. sz., 1926. jan. 14., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ott, ahol árnyas a
csalit,”; annotáció: „Wilde Oszkár két verse” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3432 is; kötetben: W–
K, 112–113.]
948. Wilde, Oscar: „Fantaisies Décoratives. II. Les Ballons”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN,
XXVI. évf. 13. sz., 1926. jan. 14., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A tompa
türkiszkék égen”; annotáció: „Wilde Oszkár két verse” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3433 is;
kötetben: W–K, 114.]
949. Wilde, Oscar: „Rabok sétája. Wilde Oszkár: »A Readingi fegyház balladája«. Mutató az uj
forditásból”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 149. sz., 1926. máj. 30., 14. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mentünk sután, egymás után,”; lásd FJ1/916 is; kötetben: W–
K, 139–175: „A readingi fegyház balladája”, „C. T. W. emlékezetére, ki valaha közvitéz volt a
királyi lovasgárdában s elhúnyt ő felségének börtönében, Readingben, Berkshireben 1896 julius 7én” ajánlással.]
950. Chesterton, Gilbert Keith: „A szamár”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 204. sz.,
1926. júl. 27., 4. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy hal röpült, erdő megindult”;
annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3476 és 3794 is.]
951. Belloc, Hilaire: „Tarantella”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 204. sz., 1926. júl.
27., 4. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A kocsmára emlékszel-e,”; annotáció: „Uj
angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2972 is.]
952. Wilde, Oscar: „Shelley sirja”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 296. sz., 1926. okt.
26., 7. [Rovat: Hírek; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint a kilobbant fáklyák a beteg/ Ágynál, izzó kövön vad ciprusok;”; annotáció: „Három szonett” összefoglaló cím alatt; lásd
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FJ1/2313 is; kötetben: W–K, 58.]
953. Wilde, Oscar: „Libertatis sacra fames”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 296. sz.,
1926. okt. 26., 7. [Rovat: Hírek; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Noha egész a Nép
hitébe nőttem”; annotáció: „Három szonett” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2314 és 3787 is;
kötetben: W–K, 23.]
954. Wilde, Oscar: „Theokritosz”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 296. sz., 1926. okt.
26., 7. [Rovat: Hírek; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Agyaglábon pihen e nagy-nagy
ország:”; annotáció: „Három szonett” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2315 is; kötetben: W–K, 24.]
955. Sandburg, Carl: „Happiness”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 327. sz., 1926. nov.
28., 4. [Rovat: Tinta; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kérdeztem a professzoroktól, kik
az élet értelmét tanitják, hogy micsoda a boldogság.”; annotáció: Kosztolányi Dezső Könyvek és
lelkek című cikkének részeként közölve; lásd FJ1/2316 is.]
956. Wilde, Oscar: „Itys éneke”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec.
25., 73. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ez az angol Themze szentebb itt, mint
Róma.”; kötetben: W–K, 25–42.]
1927.

957. Goethe, Johann Wolfgang: „Napfölkelte. Goethe Faustjának II. részéből”, ford. Kosztolányi
Dezső, BMN, XXVIII. évf. 63. sz., 1927. márc. 6., 21. [Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első
sor/mondat: „(Óriás robaj jelenti a napközeledtét) ARIEL: Hallod? A Horák dörögnek”; lásd
FJ1/2317 is.]
958. Wilde, Oscar: „E tenebris”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún.
12., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Krisztus jövel, segits, nyujtsd a kezed,”;
annotáció: „Wilde Oszkár két szonettje” összefoglaló cím alatt.]
959. Wilde, Oscar: „Vita nuova”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún.
12., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Bámultam a tengert, a véghetetlent,”;
annotáció: „Wilde Oszkár két szonettje” összefoglaló cím alatt.]
960. Wilde, Oscar: „A vöröshaju királylány. Wilde Oszkár balladája”, ford. Kosztolányi Dezső,
BMN, XXVIII. évf. 323. sz., 1927. nov. 20., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az
égen, a vízen remeg”; lásd FJ1/3795 is.]
961. Wilde, Oscar: „Szerenád. Zenére”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXVIII. évf. 349. sz.,
1927. dec. 17., 17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Lágy nyugati szél fujdogál”.]
962. Wilde, Oscar: „Normandiai Margit. Wilde Oszkár balladája”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN,
XXVIII. évf. 356. sz., 1927. dec. 25., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem
vadászom többé, anyám, édesanyám,”; lásd FJ1/2318 is.]
1928.

963. Wilde, Oscar: „Rózsák és ruta. Wilde Oszkár ujonnan fölfedezett költeménye”, ford.
Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX [!]. évf. 13. sz., 1928. jan. 15., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Ha föláshatnók azt, ami összetört,”; lásd FJ1/2973 is.]
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964. Wilde, Oscar: „Athanasia. Wilde Oszkár verse”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf.
20. sz., 1928. jan. 22., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A Müvészet kopár Házába,
melybe”.]
965. Wilde, Oscar: „Pán. Dupla villanelle”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 34. sz.,
1928. febr. 5., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „I. Ó ős isten, baklábu Pán!”]
966. Morand, Paul: „Fürdő Douglas Fairbanks-szel”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf.
55. sz., 1928. febr. 26., 19. [Jegyzetben: „Paul Morand, a világjáró nagy francia költő »U. S. A.
1928« cimen adja ki uj verseit. Ebből a még meg nem jelent, páratlanul érdekes és merész
gyüjteményből, az alábbi két költeményt tolmácsolja magyarul Kosztolányi Dezső”; műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy nikkeles, forgó borbélyszékbe várok.”; annotáció:
„Amerikai versek” összefoglaló cím alatt.]
967. Morand, Paul: „Beauty Párlor”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 55. sz., 1928. febr.
26., 19. [Jegyzetben: „Paul Morand, a világjáró nagy francia költő »U. S. A. 1928« cimen adja ki uj
verseit. Ebből a még meg nem jelent, páratlanul érdekes és merész gyüjteményből, az alábbi két
költeményt tolmácsolja magyarul Kosztolányi Dezső”; műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„mert itten, a Szépség beszél.”; annotáció: „Amerikai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3477
is.]
968. Goethe, Johann Wolfgang: „A vándor elcsöndesül”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX.
évf. 69. sz., 1928. márc. 11., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az alávalóság”; lásd
FJ1/2319 is.]
969. Hölderlin, Friedrich: „Az élet fele”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 69. sz., 1928.
márc. 11., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sárga virággal és vad”; lásd FJ1/2320:
„Az élet fele utján” is.]
970. Shakespeare, William: „Mab királyné. Romeo és Julia uj forditásából”, ford. Kosztolányi
Dezső, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr. 29., 24. [Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első
sor/mondat: „MERCUTIO: No nézd, a Mab királyné járt tenálad,”; lásd FJ1/2321 is; kötetben: Sh–
RJ, 42–44.]
971. Morgenstern, Christian: „Séance”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 122. sz., 1928.
máj. 6., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Christian Morgenstern-nek, a nemrég elhunyt
érdekes humoristának most adták ki hátrahagyott irásait. Ebből a hagyatékból tolmácsolja az alábbi
három verset Kosztolányi Dezső.”; első sor/mondat: „A kihalt tengeritehén egy este”; annotáció:
„Három badar vers” összefoglaló cím alatt.]
972. Morgenstern, Christian: „A nádszék”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 122. sz.,
1928. máj. 6., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Christian Morgenstern-nek, a nemrég
elhunyt érdekes humoristának most adták ki hátrahagyott irásait. Ebből a hagyatékból tolmácsolja
az alábbi három verset Kosztolányi Dezső.”; első sor/mondat: „Éjjel, mikor nem nyomja suly,”;
annotáció: „Három badar vers” összefoglaló cím alatt.]
973. Morgenstern, Christian: „Aki egyáltalán semmit se mond”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN,
XXIX. évf. 122. sz., 1928. máj. 6., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Christian
Morgenstern-nek, a nemrég elhunyt érdekes humoristának most adták ki hátrahagyott irásait. Ebből
a hagyatékból tolmácsolja az alábbi három verset Kosztolányi Dezső.”; első sor/mondat: „Mit mond
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a szél?”; annotáció: „Három badar vers” összefoglaló cím alatt.]
974. Unamuno, Miguel de: „Napszálltakor”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 216. sz.,
1928. aug. 12., 19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Haldoklik immár a leáldozó nap”;
annotáció: „Spanyol antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3798 is.]
975. López Velarde, Ramón: „Agueda unokanéném”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf.
216. sz., 1928. aug. 12., 19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Meghivta a keresztanyám
Aguedát,”; annotáció: „Spanyol antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3800 is.]
976. Dario, Rubén: „Végzet”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug. 12.,
19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Boldog a fa, mely nem érez, miként mi,”;
annotáció: „Spanyol antológia” összefoglaló cím alatt.]
977. Jiménez, Juan Ramón: „Kikelet”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928.
aug. 12., 19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csicsereg a fecske a hajnali tájon”;
annotáció: „Spanyol antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3801 is.]
978. Gorostiza, José Alcala: „Fájó lélek”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 216. sz.,
1928. aug. 12., 19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Öregapó füstül, magába füstöl,”;
annotáció: „Spanyol antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3799 is.]
979. Pascoli, Giovanni: „Az éjszakai kutya”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 272. sz.,
1928. okt. 7., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mélységes éjjel hallom a bánatos”;
annotáció: „Olasz antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3802 is.]
980. Govoni, Corrado: „Harkály”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 272. sz., 1928. okt.
7., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ugyan kicsoda ez az orvos,”; annotáció: „Olasz
antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3803 is.]
981. Carrera, Ismaele Mario: „Magányos agáve”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 272.
sz., 1928. okt. 7., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A késő, nyári alkonyatban,”;
annotáció: „Olasz antológia” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3804 is.]
982. Novaro, Angiolo Silvio: „A hold meg a csalogány”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX.
évf. 272. sz., 1928. okt. 7., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha izzik az égbolt”;
annotáció: „Olasz antológia” összefoglaló cím alatt.]
983. Hughes, Langston: „Szerecsen bánat. Langston Hughues [!] néger költő verse”, ford.
Kosztolányi Dezső, BMN, XXIX. évf. 279. sz., 1928. okt. 14., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Vasuti hid, szomoru dal”; lásd FJ1/2977 is.]
1929.

984. Drinkwater, John: „Holdfényes almák”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX [!]. évf. 34. sz.,
1929. febr. 3., 17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fönn a padláson almák sorbasorba,”; annotáció: „Angol antologia. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3825 is.]
985. Brooke, Rupert: „Aki nagyon szeretett”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 34. sz.,
1929. febr. 3., 17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nagyon szerettem: azzal telt el
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éltem,”; annotáció: „Angol antologia. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3824 is.]
986. Hughes, Langston: „Abrándos [!] változatok”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 48.
sz., 1929. febr. 17., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Karom szélesre tárni”;
annotáció: „Uj néger költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2322 is.]
987. McKay, Claude: „Gyarmatáruk New Yorkban”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 48.
sz., 1929. febr. 17., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Gyömbér-gyökér, zöld és érett
banán is,”; annotáció: „Uj néger költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2323: „Gyarmatáruk
newyorkban” is.]
988. Grimke, Angelina Weld: „A fekete ujj”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 48. sz.,
1929. febr. 17., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy drágalátos dolgot láttam én”;
annotáció: „Uj néger költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2324 is.]
989. Martialis, Marcus Valerius: „Őszinteség”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 108. sz.,
1929. ápr. 28., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Chloé, a özvegy sietett felette,”;
annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2325 is.]
990. Martialis, Marcus Valerius: „Eutrapelusz, a lassu borbély”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN,
XXX. évf. 108. sz., 1929. ápr. 28., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jaj végre meg
mikor borotvál”; annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2326 is.]
991. Martialis, Marcus Valerius: „Az irigy”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 108. sz.,
1929. ápr. 28., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Multkor szeszélyesen ekkép
beszélek:”; annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2327 is.]
992. Martialis, Marcus Valerius: „Kritikusokról”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 108.
sz., 1929. ápr. 28., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó Aulus, verseim sok olvasója”;
annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2328 is.]
993. Martialis, Marcus Valerius: „A sápadt Oppanus”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf.
122. sz., 1929. máj. 12., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy sárga lett az arca,”;
annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2329 is.]
994. Martialis, Marcus Valerius: „Pudenshez”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 122. sz.,
1929. máj. 12., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nagyon sok könyvet irtam”;
annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2330 is.]
995. Martialis, Marcus Valerius: „Az öreg Paula”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 122.
sz., 1929. máj. 12., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Férjül akar a gazdag Paula.”;
annotáció: „Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2331 is.]
996. Ono no Takamura: „Hold”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf., 251. sz., 1929. szept.
15., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kina egén, / Mint egy szegény”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2332 is; kötetben: KJV1, 75., KJV2, 105.]
997. Saigyó hóshi: „Bú”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf., 251. sz., 1929. szept. 15., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Cepeltem a bumat,”; annotáció: „Japáni versek”
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összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2333 is; kötetben: KJV1, 75., KJV2, 104.]
998. Arakida Moritake: „Szirom”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf., 251. sz., 1929. szept.
15., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Virágszirom szállott a földre”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2334 is; kötetben: KJV1, 76., KJV2, 101.]
999. Fujiwara no Okihaze: „Haj”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf., 251. sz., 1929. szept.
15., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó éjfekete, szép hajam,”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2335 is; kötetben: KJV1, 76., KJV2, 103.]
1000. Ismeretlen költő: „Hab”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf., 251. sz., 1929. szept.
15., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A vizen a tajték”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2336 is; kötetben: KJV1, 103., KJV2, 135.] FJ1!
1001. Li Taj-po: „Egyedül a Ging-Ting heggyel”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 286.
sz., 1929. okt. 20., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A madarak szállnak vidám
körökbe,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2337 is; kötetben: KJV1, 66.,
KJV2, 90.]
1002. Liu Csang-csing: „Havas éjszaka”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929.
okt. 20., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A nap a hegy mögé bukott, nyugatnak,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2338 is; kötetben: KJV1, 66., KJV2, 92.]
1003. Vu Jün: „Nyári este”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929. okt. 20., 18.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Barnulnak a hegyek köddel leeresztve,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2339 is; kötetben: KJV1, 66., KJV2, 92.]
1004. Li Taj-po: „Magányos hölgy”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929. okt.
20., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Harmat hull a márványlépcsőre már,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2340 is; kötetben: KJV1, 67., KJV2, 93.]
1005. Csang Csiu-ling: „Éji egyedüllét”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929.
okt. 20., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó, a magányosság gyötrelme folyton.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2341 is; kötetben: KJV1, 67., KJV2, 93.]
1006. Matsuo Bashó: „Légy”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10.,
18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Veréb barátom, kérnék egy kegyet,”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3805 is; kötetben: KJV1, 100., KJV2, 132.]
1007. Matsuo Bashó: „Tó”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10., 18.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Öreg halastó szendereg a langyos”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3806 is; kötetben: KJV1, 100., KJV2, 133.]
1008. Matsuo Bashó: „Harmat”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10.,
18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó harmat, én aranyosom.”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3807 is; kötetben: KJV1, 100., KJV2, 133.]
1009. Matsuo Bashó: „Bogáncs”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov.
10., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kiváncsi bogáncs rég vigyázza már.”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3808 is; kötetben: KJV1, 101., KJV2,
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133.]
1010. Matsuo Bashó: „Csatatér”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov.
10., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Vén harcmezőn Tavasz nyújt sugarat.”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3812 is; kötetben: KJV1, 101., KJV2,
134.]
1011. Matsuo Bashó: „Aggastyán”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov.
10., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fehérhaju, bus aggastyán mereng a”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3810 is; kötetben: KJV1, 101., KJV2,
134.]
1012. Matsuo Bashó: „Prücsök”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov.
10., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó kis prücsök, beh vidám a dalod.”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3811 is; kötetben: KJV1, 101., KJV2,
134.]
1013. Sanuki Sukeji: „Szirt”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10.,
18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint szirt, mely a tengerben ázik ujra,”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3809 is; kötetben: KJV1, 92., KJV2, 123.]
1014. Duminy, Marcel: „Rimek”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX. évf. 328. sz., 1929. dec. 1.,
24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hát itt a könyvem:”; lásd FJ1/2342 is.]
1015. Montesquieu, Robert de: „Két női arckép. 1. Roberte”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX.
évf. 347. sz., 1929. dec. 22., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Majdnem halott, ugy
jár ki szemfedőbe”]
1016. Montesquieu, Robert de: „Két női arckép. 2. Luce”, ford. Kosztolányi Dezső, BMN, XXX.
évf. 347. sz., 1929. dec. 22., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nagyon finom és
nagyon gonosz gyakorta”]
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NYILATKOZATOK, INTERJÚK
1926.

1016/a. Somlyó Zoltán: „Kosztolányi Dezső házatájáról. A költő nyilatkozik regényeiről, otthoni
dolgokról, Milkó Izidorról, Fenyves szerkesztőről, a mai fiatalságról, fiáról: Ádámról, a moziról és
a rádióról”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec. 25., 40. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat:
„Ezt a riport-cikket karácsonyi ajándéknak adom a Bácsmegyei Napló olvasóinak.”]
1927.

1017. Kosztolányi Dezső: „Régi emberek a régi Szabadkáról”, BMN, XXVIII [!]. évf. 356. sz.,
1927. dec. 25., 61. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „1. A városról mindenkinek lehet valami
találó talpraesett megjegyzése, csak nekem nem.”; annotáció: többek nyilatkozatával együtt,
szerkesztőségi sorok vezetik fel.]
1929.

1018. Tamás István: „Mi a kedvenc öngyilkossági tippje? Kosztolányi Dezső méreggel, Karinthy
Frigyes revolverrel, Lengyel Menyhért karddal, Heltai Jenő tőrrel, Stella Adorján golyóval akarta
megölni magát”, BMN, XXX [!]. évf. 258. sz., 1929. szept. 22., 39. [Műfaj: interjú; első
sor/mondat: „– Azt hiszem minden emberben van valami természetes halálvágy, mintahogy
mindannyiunkban él valami ösztönös irtózás halállal szemben.”; annotáció: többekkel együtt.]
1019. Tamás István: „Fej és irás. 13 és fél kilót nyomnak a Kosztolányi Dezsőt ért támadások,
amelyeket Ady-reviziós cikke miatt zuditottak a nyakába”, BMN, XXX. évf. 272. sz., 1929. okt. 6.,
38. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Tábor uccai villájában lakik, elvonulva a világ zajától.”]
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KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK
1912.

1020. (kd.): „Dr. Klein Adolf”, BMN, IX. évf. 42. sz., 1912. febr. 22., 1–2. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Nem szeretek tekintélyeket csinálni, még kevésbé szeretek már meglévő
tekintélyeknek tömjénezni.”]
1913.

1021. – Dide. –: „A szerkesztői üzenet”, BMN, X. évf. 4. sz., 1913. jan. 5., 3–4. [Műfaj: rovatparódia; első sor/mondat: „– Decebál, – szólt a szerkesztőm hozzám – a lapunk határozottan
hanyatlik.”]
1924.

1022. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bernard Shaw uj aforizmái”, BMN, XXV [!]. évf. 129. sz., 1924.
máj. 11., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégiben mutatták be Londonban Bernard Shaw uj
darabját, Jean D’Arcot, mely aforizmáival sok vitára adott alkalmat.”]
1023. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj fakir”, BMN, XXV. évf. 129. sz., 1924. máj. 11., 13.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma megint egy csodálatos, uj fakirról beszélnek és ismét
vitatkoznak: vajon az indusoknak sikerül-e akaratukkal hosszabb időre megszüntetni az élet minden
megnyilvánulását, anélkü, hogy meghalnának.”]
1024. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jóvátételi bizottság terme”, BMN, XXV. évf. 129. sz., 1924.
máj. 11., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jóvátételi bizottság tudvalevően a párisi Astóriaszállóban székel, egy teremben, melynek falai sokáig csupaszok voltak.”]
1025. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy lehet leszokni a dohányzásról?”, BMN, XXV. évf. 129. sz.,
1924. máj. 11., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sokan foglalkoztak már ezzel a kérdéssel és
ezer és ezer módot ajánlanak.”]
1026. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ügyvédek védőszentje”, BMN, XXV. évf. 129. sz., 1924. máj.
11., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ki az ügyvédje védőszentje?”]
1027. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Életmentő rádiófonon”, BMN, XXV. évf. 129. sz., 1924. máj. 11.,
13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol orvosi hatóságok mindgyakrabban fordulnak a
közönséghez, hogy sürgős esetekben segitségüket kérjék.”]
1028. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jövő energiája”, BMN, XXV. évf. 136. sz., 1924. máj. 18., 13.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Stiemetz doktor New-Yorkban előadást tartott a jövő
energiájáról.”]
1029. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Automobilok védőszentje”, BMN, XXV. évf. 136. sz., 1924. máj.
18., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Octave Mirbeau hires drámájában a főhős igy szól:”]
1030. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ellopják Európát?”, BMN, XXV. évf. 136. sz., 1924. máj. 18., 13.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Amerikaiaknak rengeteg dollárjuk van, égig érő fellegtakaróik,
pompás lakásuk.”]
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1031. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Regény nyolcszáz főszereplővel”, BMN, XXV. évf. 136. sz.,
1924. máj. 18., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ilyen rekord sem volt még az európai
regényirodalomban.”; annotáció: Mulasaki japán írónő regényéről.]
1032. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Irodalom és bor”, BMN, XXV. évf. 136. sz., 1924. máj. 18., 13.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mai, modern irók már nem igen irnak bordalokat, nem ünneplik
lázas versekben a venyige nedvét s a borágat.”]
1033. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyermek vagy macska?”, BMN, XXV. évf. 136. sz., 1924. máj.
18., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mi ér többet, egy gyermeknek, vagy egy macskának az
élete?”]
1034. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tizenkét angol ballerina”, BMN, XXV. évf. 148. sz., 1924. máj.
31., 2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyorkban ma tizenkét angol ballerina a királynő.”]
1035. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rohanó erszény”, BMN, XXV. évf. 148. sz., 1924. máj. 31., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris, délután 5 óra, az elegáns világ sétál.”]
1036. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Nyilvánosság kizárásával megjelenő ujság«”, BMN, XXV. évf.
148. sz., 1924. máj. 31., 2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van ilyen is, Londonban jelenik meg.”]
1037. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tizenöt centimes egy kiló embercsont”, BMN, XXV. évf. 148. sz.,
1924. máj. 31., 2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban, Meuse megyében förtelmes
üzelmekre jött rá a rendőrség.”]
1038. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Arcunk”, BMN, XXV. évf. 148. sz., 1924. máj. 31., 2. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Arthur Keith, a hires angol antropologus érdekes előadást tartott most
Londonban egy orvosi társaságnak az emberi arcról.”]
1039. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ügyvéd és rabló”, BMN, XXV. évf. 148. sz., 1924. máj. 31., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy newyorki ügyvéd, hires büntető jogász, hazamegy a
lakására.”]
1040. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Duse Eleonóra szive”, BMN, XXV. évf. 149. sz., 1924. jún. 1.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Duse Eleonóráról nyalábszámra jelennek meg Olaszországban
a visszaemlékezések, akár egy elhunyt királynéról.”]
1041. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legjobb kortesbeszéd”, BMN, XXV. évf. 149. sz., 1924. jún. 1.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban izzik a politika.”]
1042. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen lesz a legujabb szinház?”, BMN, XXV. évf. 149. sz.,
1924. jún. 1., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párizsban a képzőmüvészetek kiállitására
készülnek.”]
1043. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy uj német apostol”, BMN, XXV. évf. 149. sz., 1924. jún. 1.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németország ma még mindig a forrongás korszakát éli.”]
1044. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mennyit ér egy mosoly?”, BMN, XXV. évf. 149. sz., 1924. jún.
1., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös jogi kérdés, melyet most döntött el a francia
biróság.”]
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1045. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bajnokok esküje”, BMN, XXV. évf. 149. sz., 1924. jún. 1., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi olimpiászi játékok előtt a nagy stadionban ünnepi esküt
tesznek majd le a résztvevő bajnokok, mielőtt versenyre engednék őket, hogy minden alkalommal
férfiasan küzdenek a babérért és tartózkodnak mindenféle gáncstól, cselvetéstől.”]
1046. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztoj és az Egyház”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún. 8.,
10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Érdekes, eddig ismeretlen részleteket közöl Bienstock a nagy
orosz iró barátja Tolsztoj utolsó napjairól, melyet Ostapovoban töltött.”]
1047. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Éva és a kigyó”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún. 8., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai női divat: egyenes vonalak, kis harangalaku kalap, a nyakról
lefelé hulló ruha, merev, majd-sportszerü járás.”]
1048. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legrosszabb riport”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún. 8., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ujságirónak van egy titkos munkatársa: a véletlen.”]
1049. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cselédek szónoka”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún. 8., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban most ő a legnépszerübb szónok: Lautour Izabella, ma is
szakácsnő.”]
1050. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hires mondások”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún. 8., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Semmise nehezebb, mint megállapitani azt, hogy a hires
mondásoknak, melyek történelmi pályafutásokat tettek, már ki volt az atyjuk.”]
1051. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ügyvédek virrasztanak”, BMN, XXV. évf. 156. sz., 1924. jún.
8., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi előkelő társaság vacsoráján történt.”]
1052. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. harminchat óra alatt a Holdban”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924.
jún. 15., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az, amiről Jules Verne s gyerekképzeletünk
ábrándozott, most ugylátszik megvalósul.”]
1053. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cselédlépcső”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún. 15., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a cime egy párisi ujságnak, mely a cselédek hivatalos lapja.”]
1054. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 1924 – a szájkosár évfordulója”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924.
jún. 15., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az 1924-ik év sok mindenről nevezetes a
történelemben.”]
1055. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Felfedezők és politikusok”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún.
15., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Annak az angol mérnöknek, ki felfedezte azokat a gyilkos
sugarakat, melyek állitólag minden leendő háborut lehetetlenné tesznek, el kellett hagynia hazáját és
most francia földön kisérletezik.”]
1056. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A zöldszallagosok ünnepe”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún.
15., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban tavaly megalapitották a zöldszallagosok
szövetségét.”]
1057. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. H. G. Wells álma”, BMN, XXV. évf. 162. sz., 1924. jún. 15., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „H. G. Wells ma a világ egyik legnépszerübb irója, uj
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világtörténelme, mely egységes szemszögből nézi a históriát, a legelterjedtebb könyv.”]
1058. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hölgyeim uj foglalkozás!”, BMN, XXV. évf. 169. sz., 1924. jún.
22., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Uj foglalkozást találtak ki a nőknek, amit itt sietünk
közölni olvasóinkkal.”]
1059. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az égi reklám titka”, BMN, XXV. évf. 169. sz., 1924. jún. 22., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tudjuk, hogy ma már az égboltot is reklám-célokra használják.”]
1060. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mikor Vilmos császárt megverték”, BMN, XXV. évf. 169. sz.,
1924. jún. 22., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most láttak napvilágot Ward urhölgy
emlékiratai, ki 92 éves, egy hirneves angol rajzoló édesanyja s hosszu életéből epizódokat mesél el,
többek közt Viktória királynéről is.”]
1061. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Borbély a képviselőházban”, BMN, XXV. évf. 169. sz., 1924. jún.
22., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az uj francia választásokon 145 ügyvéd, 32 orvos jött be a
képviselőházba, azonkivül egy borbély is.”]
1062. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sarah Bernhard városa”, BMN, XXV. évf. 169. sz., 1924. jún. 22.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mussolininek már van városa.”]
1063. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem házasodnak a férfiak?”, BMN, XXV. évf. 169. sz.,
1924. jún. 22., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Több hónap óta folyik a francia sajtóban a vita,
cikkekben, körkérdésekben: miért nem házasodik a modern ember?”]
1064. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kereskedelem dicséretei”, BMN, XXV. évf. 175. sz., 1924. jún.
28., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi Mercure de France-ban René Lopstein szellemes
és finom megjegyzéseket ir a kereskedelem istenéről, Mercuriusról, s néha kedves öngunnyal, néha
hősi szavakban ünnepli a halhatatlan kereskedelmet, mely minden időben vezérkedik.”]
1065. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Öreg ember nem vén ember”, BMN, XXV. évf. 175. sz., 1924.
jún. 28., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hajdan, boldogabb időkben bizonyára többet beszéltek
volna arról az ősz párisi pénztárosról, ki az Opera Comique pénztárából több mint félmillió frankot
elsikkasztván egy napon becsületesen és tisztségesen jelentkezett a rendőrségen és azt kérte, hogy
tartóztassák le.”]
1066. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A forgalom förgetege”, BMN, XXV. évf. 175. sz., 1924. jún. 28.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „New-York, New-York: – ott van a forgalom förgetege.”]
1067. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Három uj perzsa mese”, BMN, XXV. évf. 175. sz., 1924. jún. 28.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban most látott napvilágot egy könyv, melyben perzsa
mesék vannak.”]
1068. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Félbolondok”, BMN, XXV. évf. 175. sz., 1924. jún. 28., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia orvosi akadémia legutolsó ülésén a félbolondokkal
foglalkozott, kik az elmegyógyintézetből kikerülve, vagy még oda be nem jutva növelik a bünözők
számát.”]
1069. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Herriot és dallamos autótülök”, BMN, XXV. évf. 175. sz., 1924.
jún. 28., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nagyvárosi ember idegrendszerét valósággal
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megtépázzák azok az autotülkök, melyek lépten-nyomon megriasztják.”]
1070. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Byron családfája”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindenütt százéve[s] évfordulóját ülik, hogy Lord George Gordon
Byron 1824-ben Missologhinál [!] elesett a görög szabadságharcért.”]
1071. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mulatságos zsiványok”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécsben most két mulatságos zsiványt füleltek le, kikről a
betörők mai fénykorában is érdemes megemlékeznünk, mert egészen uj eszközökkel, meglepő,
szinpadi fogásokkal dolgoztak.”]
1072. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csillagok zenéje”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pitagoras irja, hogy a csillagok zenélnek, csak mi nem halljuk,
szegény emberek, a csodálatos égi muzsikát.”]
1073. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Beethoven és a valuta”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Beethovenről most uj életrajz jelent meg, mely arról
tanuskodik, hogy ez a legnagyobb zenei lángész kitünő üzletember is volt és nem vetette meg a
pénzt, akárcsak Shakespeare, vagy a mi Arany Jánosunk.”]
1074. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ludendorff szomszédja”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A berlini Reichstag nemsokára összeül, megtartja első ülését,
melyet érdeklődéssel várnak.”]
1075. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bécsi kutya pör”, BMN, XXV. évf. 182. sz., 1924. júl. 6., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécsben érdemes itéletet mondott a törvényszék.”]
1076. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A spanyol hőség”, BMN, XXV. évf. 189. sz., 1924. júl. 13., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mi is szenvedünk a kánikula tüzétől, s a mi lapjaink is tele vannak
panasszal.”]
1077. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Autogrammok kerestetnek!”, BMN, XXV. évf. 189. sz., 1924. júl.
13., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlinben és egész Németországban ismét nagy a
szükség.”]
1078. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rádió az iskolában”, BMN, XXV. évf. 189. sz., 1924. júl. 13., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az iskolába az uj pedagógusok már bevezették a mozit és a
fonográfot s most azzal a gondolat[t]al foglalkoznak, hogy a jövendő oktatásában milyen szerepet
szánjanak a rádiónak.”]
1079. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pacifizmus nagy zajjal”, BMN, XXV. évf. 189. sz., 1924. júl. 13.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy lelkes, kitünő emberbarát, Filene Boston, amerikai
milliomos egy ötezer szóból álló tanulmányra hirdet pályázatot, mely az európai béke biztositását
mozditja elő.”]
1080. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Madridi pulykák”, BMN, XXV. évf. 189. sz., 1924. júl. 13., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Primo di Rivera, a mostani spanyol miniszternek elődje
Ramanones volt, a liberális gróf.”]
1081. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A családi házak örömei”, BMN, XXV. évf. 189. sz., 1924. júl. 13.,
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11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A budapesti családi házak örömeit ismerjük.”]
1082. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy van, király ur?”, BMN, XXV. évf. 245. sz., 1924. szept. 7.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikai ügyvédek nemrégiben csoportosan járultak az angol
király elé, hogy kifejezzék iránta való tiszteletüket.”]
1083. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Napoleon – tüdővészes”, BMN, XXV. évf. 245. sz., 1924. szept.
7., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Napoleonról eddig már mindenféle kórleletet mondtak ki az
orvosok.”]
1084. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az első apróhirdetés”, BMN, XXV. évf. 245. sz., 1924. szept. 7.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban most világgyülést tartanak a reklámról s hozzáértő
tudósok tanulmányozzák az apróhirdetés keletkezését.”]
1085. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szent év nőiruhái”, BMN, XXV. évf. 245. sz., 1924. szept. 7.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hirt adtunk már arról, hogy a Vatikánban, a pápai látogatások
alkalmával milyen szigoruan ellenőrzik a nők ruháját.”]
1086. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Wágner megölt egy papagályt [!]”, BMN, XXV. évf. 245. sz.,
1924. szept. 7., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös történet, de a római Monde
fogadkozik, hogy igaz.”]
1087. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért átkozták ki Tolsztojt”, BMN, XXV. évf. 245. sz., 1924.
szept. 7., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most tudjuk meg hiteles okmányok alapján, hogy a
legnagyobb irót miért átkozta ki az egyháza.”]
1088. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kicsoda becsületes?”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14.,
12. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mulatságos lélektani tréfát csinált nemrégiben az Excelsior,
hogy meggyőződjünk arról, kicsoda becsületes.”]
1089. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ujra a Marsról”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 12.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háboru vörös csillagzata, a Mars még mindig időszerü.”]
1090. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyermeket”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 12.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindig ez a kiáltás hangzik Franciaországban:”]
1091. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amundsen és az ujságiró”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept.
14., 12. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vannak nevezeteségek, kiket gyermekjáték
meginterjuvolni.”]
1092. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Emberbőr”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 12.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem árt néha szaklapokat forgatni.”]
1093. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tiszta választás”, BMN, XXV. évf. 252. sz., 1924. szept. 14., 12.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rot[h]schild bankárt képviselőnek választották meg.”]
1094. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Könyv a japáni földrengésről”, BMN, XXV. évf. 259. sz., 1924.
szept. 21., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szeptember elsején volt egy esztendeje, hogy Japán
fővárosát és környékét elpusztitotta a földrengés.”]
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1095. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A dohányfüst öl”, BMN, XXV. évf. 259. sz., 1924. szept. 21., 10–
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gyakran hallottuk ezt az intést az antinikotinizmus
apostolaitól.”]
1096. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ki az első drámairó?”, BMN, XXV. évf. 259. sz., 1924. szept. 21.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Victor Berard, a hirneves régész, utazó és hellenista harminc év
óta dolgozik már az Odyssea forditásán s most bejelenti, hogy munkájával elkészült.”]
1097. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szellem nem jelentkezik”, BMN, XXV. évf. 259. sz., 1924.
szept. 21., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nevezetes halottjuk van a spiritisztáknak: Geley
Gusztáv, a párisi metapszihikus intézet igazgatója Varsóban repülőgépszerencsétlenség áldozata
lett.”]
1098. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hivatalnok urak”, BMN, XXV. évf. 259. sz., 1924. szept. 21., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mennyi tréfás karcolatot, bökverset irtak már a hivatalnok urakról,
a copfjukról és nagyképüségükről.”]
1099. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. London ura”, BMN, XXV. évf. 259. sz., 1924. szept. 21., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Igy nevezik mostan a londoniak, francia mintára a főhóhért, ki
ezekben a napokban Baguier és Patrick Mahon kivégzése miatt az érdeklődés homlokterében áll.”]
1100. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Beethovenről”, BMN, XXV. évf. 266. sz., 1924. szept. 28., 13.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Beethovent, a lángeszü zeneszerzőt már régóta ismerik, de az
ember a maga megható gyarlóságában, jóságában igazán csak most áll szemünk előtt, hogy uj,
kitünő életrajza megjelent.”]
1101. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Autogram szókat táviratoznak!”, BMN, XXV. évf. 266. sz., 1924.
szept. 28., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Régi bohózatok régi vicce az, hogy valaki sürgönyt
kap és kezébe vévén így kiált föl:”]
1102. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mikor a regényiró téved”, BMN, XXV. évf. 266. sz., 1924. szept.
28., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A regényirónak hébe-hóba lehet tévednie is, hiszen költő.”]
1103. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pusztulnak a bérkocsik”, BMN, XXV. évf. 266. sz., 1924. szept.
28., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Velencében egyre fogynak a gondolák, melyek ma már
csak egy régi regényes multra emlékeztetnek, viszont Párisból a bérkocsik pusztulását jelentik,
melyek hovatovább egészen eltünnek a francia fővárosból.”]
1104. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szellemes remete”, BMN, XXV. évf. 266. sz., 1924. szept. 28.,
13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tolsztoj Leót Jasznája-Poljanában valósággal üldözték a
különböző zarándokok, melyek Oroszország minden vidékéről, az egész világról özönlöttek
feléje.”]
1105. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Shaw, Szent Johanna és a modern babonák”, BMN, XXV. évf.
266. sz., 1924. szept. 28., 13–14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Shaw legutolsó drámáját a Szent
Johannát szokása szerint hosszu, vitázó, harcoló bevezetéssel látta el, melyben magyarázza
hősnőjének lelkét s ő a hitetlenségéről hires iró egyuttal hadat üzen az ugynevezett »modern
felvilágosodottságnak«, a tudomány babonájának.”]
1106. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A költészet atyja”, BMN, XXV. évf. 273. sz., 1924. okt. 5., 11.
152

[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy japáni költő Harokice Scimoni fölkereste magányában
Gabriele d’Annunziot s furcsa dologról beszélgetett vele.”]
1107. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem ir Shaw mozit?”, BMN, XXV. évf. 273. sz., 1924. okt.
5., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bernard Shaw-val, az ünnepelt drámairóval beszélgetett
amerikai életrajzirója, Archibald Henderson.”]
1108. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szovjetkövetnő bevonul Krisztiániába”, BMN, XXV. évf. 280.
sz., 1924. okt. 12., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A forradalom egyáltalán nem szakit a
diplomáciai külsőségeivel.”]
1109. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi a rák?”, BMN, XXV. évf. 280. sz., 1924. okt. 12., 13. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Nem arról a beharangozásról van szó, mely hetente bejárja a világsajtót
szinte unalmassá is vált; hogy a rák gyógyitását »ismét« föltalálták.”]
1110. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért lett Pirandello fascista?”, BMN, XXV. évf. 280. sz., 1924.
okt. 12., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Luigi Pirandello, a mai Olaszország előkelőbb
szelleme, a külföldön is ismert és ünnepelt drámairó belépett a fascista-pártba, most, mikor
mindenütt döngetik a fascizmus fellegvárát.”]
1111. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Japáni mese az igazságról”, BMN, XXV. évf. 280. sz., 1924. okt.
12., 13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A régi japáni mesék nagy kincstárából megint kiástak
egyet, mely eddig ismeretlen volt számunkra és csak most jelent meg egy angol könyvben.”]
1112. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Wagner temploma”, BMN, XXV. évf. 280. sz., 1924. okt. 12., 13.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bayreuthi szinház, a német müvészet e temploma 1914 julius 31én, pont éjjel tiz órakor csukódott be (akkor már háboru volt) a szerelem s a keresztény irgalom
dicsőitésével, a Parsifal harmadik felvonásával.”]
1113. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szappany”, BMN, XXV. évf. 280. sz., 1924. okt. 12., 13–14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Régi megállapitás az, hogy a szappany a müveltség fokmérője.”]
1114. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Görbetükör”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924. okt. 19., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szemünk, mely rendszerint hiven tükrözi a környező valóságot,
néha görbetükör is lehet.”]
1115. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Megint egy uj köztársaság”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924. okt.
19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Se szeri, se szám az újonnan alakult köztársaságoknak.”]
1116. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Hosszu kar – éles ész«”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924. okt.
19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „»Hosszu haj, – rövid ész« – ezt a régi közmondást ma
tudományosan megfejelik az amerikai lélekbuvárok.”]
1117. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Moszkva az uj főváros”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924. okt. 19.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy német diplomata, ki nemrég érkezett meg Oroszországból,
a következő dolgokat meséli el Moszkváról, a Vörös-Oroszország uj fővárosáról:”]
1118. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A birónő őnagysága szigoru”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924.
okt. 19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Európában már vannak ügyvédnők.”]
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1119. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sápkórosok kerestetnek”, BMN, XXV. évf. 287. sz., 1924. okt.
19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy olasz orvos ezt irja:”]
1120. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A biblia és a francia grófnő”, BMN, XXV. évf. 294. sz., 1924. okt.
26., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégiben ünnepelték meg Párisban XVIII. Lajos
halálának századik évfordulóját.”]
1121. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France és az ifju költő”, BMN, XXV. évf. 294. sz., 1924.
okt. 26., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az agg mester mindenkoron nyájas barátja volt az
ifjuságnak s azokat a fiatal irókat, kik megostromolták őt kézirataival, sohasem küldte el biztató szó
nélkül.”]
1122. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Európa talpraállása”, BMN, XXV. évf. 294. sz., 1924. okt. 26., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Európa fölött kongatják a halálharangot.”]
1123. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A józanság apostola”, BMN, XXV. évf. 294. sz., 1924. okt. 26.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika tüzzel-vassal, törvénnyel-börtönnel küzd a szesz
ellen.”]
1124. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ujságiró-király felhőkarcolót épittet”, BMN, XXV. évf. 294.
sz., 1924. okt. 26., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Igy hivják őt északamerikai és a neve:
Mr. Brisbanc.”]
1125. [Szerző nélkül]: „Tudja-e…?”, BMN, XXV. évf. 298. sz., 1924. okt. 29., 2. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy kicsodák az oroszok?” / „TUDJA-E, hogy valóban van egy
gyémánt-város, amelyről csak a mesékben, gyerekkori regéinkben hallottunk?” / TUDJA-E, hogy
még csak tegnap is miért volt divat a sárgára festett haj, mely a rántottához, vagy a kanári tollához
hasonlit?” / „TUDJA-E, hogy meghalt a szerelem?”]
1126. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A történelem”, BMN, XXV. évf. 301. sz., 1924. nov. 1., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A történelemről vitatkoztak, melyet a régi latinok, az élet
mesterének neveztek.”]
1127. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csodamikrofon”, BMN, XXV. évf. 301. sz., 1924. nov. 1., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csodamikrofont találtak föl New-Yorkban.”]
1128. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. London a repülők ellen”, BMN, XXV. évf. 301. sz., 1924. nov. 1.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vége a háborunak, pohárköszöntőket mondanak s a dán
hadsereg leszerel.”]
1129. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Régi francia humor”, BMN, XXV. évf. 301. sz., 1924. nov. 1., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kedves gyüjtemény jelent meg Párisban, mely egybefoglalja a
XVI. és XVII. század elmésségeit.”]
1130. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az elmés angol diplomata”, BMN, XXV. évf. 308. sz., 1924. nov.
9., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Morning Post most teszi közzé Lord Bertienek, az angol
diplomatának háborus följegyzéseit, melyek később majd könyvalakban is megjelennek.”]
1131. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Repülő hölgy a berlini uccán”, BMN, XXV. évf. 308. sz., 1924.
nov. 9., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mult héten történt.”]
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1132. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France otthon”, BMN, XXV. évf. 308. sz., 1924. nov. 9.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Könyv jelent meg a most elhunyt francia iróról, kit bensőséges
ismerője, évekig hü barátja és titkára irt róla J. J. Brousson, ki a mester minden szavát és ötletét
följegyezte, akár csak Eckermann Goethejét.”]
1133. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rejtélyes epitafium – gyorsirással”, BMN, XXV. évf. 308. sz.,
1924. nov. 9., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Morning Post most teszi közzé Lord Bertienek,
az angol diplomatának háborus följegyzéseit, melyek később majd könyvalakban is megjelennek.”]
1134. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Emléktábla egy kömüvesnek!”, BMN, XXV. évf. 308. sz., 1924.
nov. 9., 14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliában a portlandi cement százados évfordulóját
üli és Leetsben emléktáblával jelölték meg Asbdin Józsefnek egy egyszerü kőmüvesnek a
szülőházát.”]
1135. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vita a Zepelinekről”, BMN, XXV. évf. 308. sz., 1924. nov. 9., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német zeppelin, mely csodálatos gyorsasággal New-York
felhőkarcolói fölé röppent, parázs vitára ad alkalmat a francia sajtóban.”]
1136. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. France-emlékek”, BMN, XXV. évf. 315. sz., 1924. nov. 16., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mikor egy nagyember meghal, ugy tetszik, hogy egy lángoló
égitest bukik a szemhatár alá.”]
1137. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A lelkek háboruja”, BMN, XXV. évf. 315. sz., 1924. nov. 16., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Romain Rolland, a svájci iró-remete, ki annak idején
figyelmeztette az emberiséget a háboru veszedelmére is, s az általános vérengzés közepette is résen
állt vártáján, ismét fölemeli szavát és Gandhi, az indus vezér irásai elé előszót ir.”]
1138. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszki[j] és a gyorsirónő”, BMN, XXV. évf. 315. sz.,
1924. nov. 16., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dosztojevszki[j]nek számos ismeretlen,
kiadatlan levele került nyilvánosságra, Goldzevnek, egy orosz irónak a hagyatékából.”]
1139. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Érdekes irodalmi orzás”, BMN, XXV. évf. 315. sz., 1924. nov.
16., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jack Londont, a népszerü amerikai irót irodalmi orzással
vádolja meg Frank Harris, Wilde Oszkár életrajzirója, az angol regényiró, aki 1911-ben »London
püspöke és a közerkölcs« cimen fantasztikus rajzott [!] tett közzé londoni folyóiratában.”]
1140. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bécsi varangy”, BMN, XXV. évf. 315. sz., 1924. nov. 16., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tudósok néha olyan meginditók, mint a gyermekek.”]
1141. [Szerző nélkül]: „Dosztojevszki[j] és a forradalom. A Karamazov testvérek meg nem irt
befejező része”, BMN, XXV. évf. 315. sz., 1924. nov. 16., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Szuvorin, a Novoje Vremia megalapitójának és főszerkesztőjének most felfedezett naplója nagy
érdekességü részleteket tartalmaz Dosztojevszki[j]ről és főként a nagy iró sokat vitatott
állásfoglalásáról a forradalommal szemben.”]
1142. [Szerző nélkül]: „A könyv költője. Anatole France-ról”, BMN, XXV. évf. 322. sz., 1924. nov.
23., 6. [Rovat: Tinta; műfaj: esszé/portré; első sor/mondat: „Vannak nagy irók, kik nem szerették a
könyveket.”]
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1143. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Shaw a rendőrökkel táncol”, BMN, XXV. évf. 322. sz., 1924. nov.
23., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint Rizzini hirül adja, most jelent meg Londonban
Lincoln Sprinfieldnek, a hirneves angol irónak, s Star egykori szerkesztőjének emlékiratai, ki
lapjánál zenekritikusul Shawt alkalmazta.”]
1144. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Min dolgoznak a halottak?”, BMN, XXV. évf. 322. sz., 1924. nov.
23., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban a fegyverszünet évfordulóját nagy ünnepségek
közepette ülték meg.”]
1145. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Főzőcske”, BMN, XXV. évf. 322. sz., 1924. nov. 23., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Párisban, mint mindenütt a világon, a drágaságról vitatkoznak s a
politikusok olcsóbb kenyeret óhajtanak adni a népnek.”]
1146. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Császárnők, királynők, pongyolában”, BMN, XXV. évf. 322. sz.,
1924. nov. 23., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Radzivill hercegnő most megjelent
emlékirata:”]
1147. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kígyó”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Londonból hihetetlen, agyafurt és ravasz betöréses lopások hireit jelentik,
melyekre eddig még a detektivregényekben sem akad példa.”]
1148. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mennyi pénzed van?”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika most a választási mozgalmak lázában azt az izgalmas
játékot játsza, melynek jelmondata ez: mennyi pénzed van?”]
1149. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ötszázak szinháza”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlin uj szinházat avat.”]
1150. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Büvös algebra”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az algebra, a betüszámtan száraz tudomány.”]
1151. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gall vidámság”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A pénzügyminiszter azon töpreng, hogyan lehetne uj adókat
kipréselni a szegény polgárokból.”]
1152. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csökönyös agglegény”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov.
30., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Megházasodik?”]
1153. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ádám és Éva magyar?”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Néhai jó történetirónk, Horváth István, tudvalévően az egész
emberiséget magyar származásunak tartotta és váltig buzgólkodott azon, hogy kimutassa Ádámnak
és Évának, Mózesnek és Julius Caesarnak tőzsgyökeres magyar voltát, valamint azt is, hogy minden
élő és holt nyelv szógyökere tulajdonkép magyar.”]
1154. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gandhi”, BMN, XXV. évf. 329. sz., 1924. nov. 30., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Ghandi, a rettenthetetlen, félelmes indus forradalmár, ki az angol
világhatalom ellen a lélek háboruját hirdette s a páncélos hajóknak, tankoknak, gépfegyvereknek a
szellem passiv resistenciáját szögezte ellen, most – ugy látszik – nem tudni miért, kissé
megpuhult.”]
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1155. [Szerző nélkül]: „TUDJA-E…?”, BMN, XXV. évf. 333. sz., 1924. dec. 5., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy mi a macska?” / „TUDJA-E, hogy kicsoda Reymont
László, az a lengyel iró, akinek munkásságát a svéd Nobel-akadémia az idei irodalmi dijjal tüntette
ki?”]
1156. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dicsőség és kommunizmus”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924.
dec. 7., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két kedves történetet mesél el Anatole France
titkára.”]
1157. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kolumbusz Kristóf naplója”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924.
dec. 7., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tavaly hire futamodott a világsajtóban, hogy
emlegették Kolumbus Kristóf naplóját, melyet a hajó fedélzetén irt.”]
1158. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki 150.000 verset irt”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924. dec. 7.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A »Goncourd« dij idei koszorusa különös ember: kabaré-költő,
az ucca énekese, a mindennapi személyek versbeszedője, ki apró krónikáiban és bökk-verseiben
már több mint egy félszázada megdalolja azt, amit lát maga között [!], azokat, akikkel véletlenül
találkozott, vagy beszélt, szókimondóan, sokszor szabadszájuan, egyáltalában nem tartózkodva a
csapszékek és külvárosi mulatóhelyek tolvajnyelvétől.”]
1159. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kutya lelke”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924. dec. 7., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „P Olivier, ki az állatok lelkéről értekezik, s azt vitatja, hogy a
tudomány jogtalanul és oktalanul huzza meg a szigoru határmesgyét az emberi és állati lélek között,
fölfogásának támogatására érdekes történetet mesél el, melynek igazságáért bármikor kész
helytállani.”]
1160. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pirandello és a sugó”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924. dec. 7., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Olaszország legnagyobb drámairóját mutatja be egy cikkbe Dario
Nicodemi.”]
1161. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy lehet érvényesülni?”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924. dec.
7., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt a kérdést teszi föl M. Durville, egy francia teozófus
és erre felel egy most megjelent könyvében.”]
1162. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kinai hadászat”, BMN, XXV. évf. 335. sz., 1924. dec. 7., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pei-Fu, a kinai hadvezér, ki az ósdiságot és maradiságot képviseli,
győzött a modern hadakon, rozsdás, divatjamult haditudományával.”]
1163. [Szerző nélkül]: „TUDJA-E…?”, BMN, XXV. évf. 340. sz., 1924. dec. 13., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Berlinben, a szinházak városában is nagy válság
van.” / „TUDJA-E, hogy milyen ember volt Puccini?”]
1164. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szegény Rothschild!”, BMN, XXV. évf. 341. sz., 1924. dec. 14.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Rothschildok között vannak dusgazdagok, de vannak
szegények is.”]
1165. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini és a szinész”, BMN, XXV. évf. 341. sz., 1924. dec. 14.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy látszik, hogy a mai világban, mely a hatalmat és az
egyeduralkodókat épugy tiszteli, mint az ókor, pusztán az udvari bolondoknak és a szinészeknek
lehet igazat mondaniok, akiknél sohasem lehet tudni, meddig a játék és meddig a valóság.”]
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1166. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csuzos angolok”, BMN, XXV. évf. 341. sz., 1924. dec. 14., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolok panaszkodnak: rengeteg arányban pusztit náluk a csuz
s ijesztő módon terjed.”]
1167. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A német gyermek”, BMN, XXV. évf. 341. sz., 1924. dec. 14., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi lap mondja el az alábbi históriát.”]
1168. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ha majd 2000-et irunk”, BMN, XXV. évf. 341. sz., 1924. dec. 14.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fonck Párisban érdekes előadást tartott arról, milyen lesz
életünk akkor, mikor majd 2000-et irunk.”]
1169. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vor[o]noff doktor és a vén kecske”, BMN, XXV. évf. 347. sz.,
1924. dec. 21., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Voronoff, a csodadoktor, ki visszaadja a
fiatalságot hatvan éves menyecskéknek és a hetvenéves fenegyerekeknek, miután ezen a téren
számos babért szerzett, alsóbbrendü testvéreinket is megszánta és most állatokkal kisérletezik, még
pedig szép eredménnyel.”]
1170. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A mester beszél”, BMN, XXV. évf. 347. sz., 1924. dec. 21., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mesternek nevezték, mig élt, a bájos, elmés, francia irót, Anatole
Francet, de ő nem szerette ezt.”]
1171. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Londonban van hely, számos ucca…”, BMN, XXV. évf. 347. sz.,
1924. dec. 21., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csakugyan nagyon sok ucca van, de nincs
elegendő hely.”]
1172. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Európa vezetőszerepe”, BMN, XXV. évf. 347. sz., 1924. dec. 21.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Európa hanyatlásáról és haldoklásáról annyit beszéltek már,
hogy ennek visszahatásaként a tudósok, költők, irók most mind gyakrabban be akarják bizonyitani a
legrégibb és legmüveltebb világrész vezetőképességét.”]
1173. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A leggazdagabb indus herceg”, BMN, XXV. évf. 347. sz., 1924.
dec. 21., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sir Harry Sighnek nevezik és tizenkét millió font
sterling vagyona van.”]
1925.

1174. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gulyás és magyarság”, BMN, XXVI [!]. évf. 3. sz., 1925. jan. 4.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megszoktuk már, hogy a magyarságot együtt emlegetik a
gulyással és pusztával.”]
1175. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vörös Emma”, BMN, XXVI. évf. 3. sz., 1925. jan. 4., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A vörös Emma már öregedő hölgy, szemüveget hord, mint egy
nagyanyó, de törhetetlen, rettenthetetlen forradalmár.”]
1176. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nagy tehén, vagy az uj magyar költészet”, BMN, XXVI. évf. 3.
sz., 1925. jan. 4., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A világ egyik legelőkelőbb folyóirata, a
Mercure de France, mely a háboru óta egyáltalán nem adott hirt mirólunk, akár csak a németekről,
uj számában kétes dicsőségül közzétesz egy magyar verset olvasóinak mulattatására, melyet egy
svájci folyóiratból vett át.”]
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1177. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Shakespeare házassága”, BMN, XXVI. évf. 3. sz., 1925. jan. 4.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Shakespeareről és házassságáról eddig ismeretlen adatok
kerültek napfényre, mely bizonyára érdekli a Shakespeare-kutatókat.”]
1178. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szinészek idegesek”, BMN, XXVI. évf. 3. sz., 1925. jan. 4., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ismeretes az, hogy Wegener, a hires német szinész egy bécsi
előadáson odakiáltott egy úr felé, ki az előadás alatt kedélyesen beszélgetett szomszédnőjével.”]
1179. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mahatma Gandhi böjtje”, BMN, XXVI. évf. 9. sz., 1925. jan. 11.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mahatma Gandhi, az indus próféta böjtölt.”]
1180. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Novellagyárosok vezérkönyve”, BMN, XXVI. évf. 9. sz., 1925.
jan. 11., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint Ugo Ojetti, a kritikus hirül adja, Londonban
Michael Joseph kiadott egy vezérkönyvet, melynek célja az, hogy a mükedvelő novellairókat
megtanitsa irni.”]
1181. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj lelet Pompejiben”, BMN, XXVI. évf. 9. sz., 1925. jan. 11., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pompejiben ma is szorgalmasan folynak az ásatások.”]
1182. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Megint egy titkár”, BMN, XXVI. évf. 9. sz., 1925. jan. 11., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anatole France halála után megjelent egy könyv, melyet az elhunyt
iró titkárja irt, Brousson.”]
1183. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyilkos a cigaretta és a virág”, BMN, XXVI. évf. 9. sz., 1925.
jan. 11., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Svájc egyik kantonjában, hol még van halálbüntetés,
gyilkosság büntettéért kivégezték Clemente Bernet-t.”]
1184. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen lesz a 2023-as forradalom?”, BMN, XXVI. évf. 9. sz.,
1925. jan. 11., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jókai megirta a jövő század regényét, melynek
sok jóslata valóra vált.”; annotáció: Nino Salvaneschi regényéről.]
1185. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bécsi rendőrtenorista”, BMN, XXVI. évf. 16. sz., 1925. jan. 18.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az osztrák fővárosban nagyban beszélnek arról a jól
megtermett közrendőrről, kiben véletlenül fölfedezték a jövendő Caruso-ját.”]
1186. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nagy emberismerő”, BMN, XXVI. évf. 16. sz., 1925. jan. 18.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Honore Balzac, az emberi komédia irója kisérteties módon
ismerteti az embereket.”]
1187. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fokhagyma”, BMN, XXVI. évf. 16. sz., 1925. jan. 18., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A fokhagyma kedvelt házi szer és kedvelt táplálék is, de az
orvostudomány utóbb nem bánt vele valami kegyesen.”]
1188. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ördögüzés Svájcban”, BMN, XXVI. évf. 16. sz., 1925. jan. 18.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Svájcban, a szabadelü, felvilágosodott kis köztársaságban
valóságos ördögüzés folyik.”]
1189. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Páris és a babák”, BMN, XXVI. évf. 16. sz., 1925. jan. 18., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris tele van babákkal.”]
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1190. [Szerző nélkül]: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 18. sz., 1925. jan. 20., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Bernard Partidsge, a Punch cimü angol élclap kitünő
rajzolója, milyen kitünő tréfát csinált?” / „TUDJA-E, hogy ma már vannak mozi-iskolák és
ujságiró-iskolák is, a belga Congoban elefántvadászó-iskolát is alapitottak?” / „TUDJA-E, hogy
Bécsben a közönség ma is ugy tódul a törvényszéki tárgyalásokra, mint itt nálunk a szinházba, vagy
moziba?”]
1191. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bolsevik etiket”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az orosz bolsevikek a mai társadalmat – állitólag – lenézik.”]
1192. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tudatlanság dicséreti”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Firenzében most avatták fel az uj egyetemet.”]
1193. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bolyongó hegedü”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hires hegedüket is számon tartják, mint a gyémántokat.”]
1194. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hány nőt csókol meg egy férfi?”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925.
jan. 25., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azt hittük, a régi német császársággal együtt
meghaltak azok a tanárok, magántudósok is, kik mindent számon tartottak, megszámláltak, a
hajunkszálától kezdve egészen a zsebmorzsáinkig.”]
1195. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Leninről az özvegye és barátai”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925.
jan. 25., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lenin özvegye, Krupszkaja életrajzot adott ki férjéről
ezen a cimen: »Vladimir Ilyics«.”]
1196. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Folyékony fa”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hát ez is van. Vegyük tudomásul.”]
1197. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Párisi kocsivezető vizsgája”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan.
25., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valamikor a kinai irástudót, ki vizsgára jelentkezett,
magánzárkába csukták, senkit se bocsátottak be hozzá, még ételét is egy kisablakon nyujtották át,
hogy a külső világgal ne érintkezhessék, s méltóan megállhassa a nagy próbát.”]
1198. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kik hazudnak legtöbbet?”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan.
25., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Természetesen ismét a férfiakról meg a nőkről van szó.”]
1199. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A humorista ifjusága”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „George Courtline, a ragyogó szellemü francia humorista, már
régóta hallgat, nagybeteg.”]
1200. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Norfolk herceg takarékoskodik”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925.
jan. 25., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Norfolk herceg a mai Anglia egyik leggazdagabb
embere.”]
1201. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legjobb szakács”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaország még mindig süt-főz.”]
1202. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Irófejdelem kerestetik!”, BMN, XXVI. évf. 23. sz., 1925. jan. 25.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anatole France halálával megüresedett egy szék, mely
trónushoz volt hasonló.”]
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1203. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Párisi kocsivezető vizsgája”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925.
febr. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valamikor a kinai irástudót, ki vizsgára jelentkezett,
magánzárkába csukták, senkit se bocsátottak be hozzá, még ételét is egy kisablakon nyujtották át,
hogy a külső világgal ne érintkezhessék s méltóan megállhassa a nagy próbát.”]
1204. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kik hazudnak legtöbbet?”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr.
1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Természetesen ismét a férfiakról meg a nőkről van szó.”]
1205. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A humorista ifjusága”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr. 1.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „George Courtline, a ragyogó szellemü francia humorista, ki
már régóta hallgat, nagybeteg.”]
1206. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Norfolk herceg takarékoskodik”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925.
febr. 1., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Norfolk herceg a mai Anglia egyik leggazdagabb
embere.”]
1207. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legjobb szakács”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr. 1., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaország még mindig süt-főz.”]
1208. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Irófejedelem kerestetik”, BMN, XXVI. évf. 30. sz., 1925. febr. 1.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anatole France halálával megüresedett egy szék, mely
trónushoz volt hasonló.”]
1209. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tagore a kicsinyekhez és nagyokhoz”, BMN, XXVI. évf. 37. sz.,
1925. febr. 8., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rabindranath Tagore, az indus költő és bölcs,
ismét Európát járja s utjában megállt Milanoban, hol hosszan ünnepelték.”]
1210. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogyan mulatnak a szovjetszinházban?”, BMN, XXVI. évf. 37.
sz., 1925. febr. 8., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Moszkva éhezik, ezen a szigoru télen ismét
feltüzelt néhány száz háztetőt, befütött néhány uccával, de azért mulat is.”]
1211. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A londoni fodrászok meg a pubifrizura”, BMN, XXVI. évf. 37.
sz., 1925. febr. 8., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban a nők már egy év óta pubifrizurát
viselnek.”]
1212. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cifranyomoruság”, BMN, XXVI. évf. 37. sz., 1925. febr. 8., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kedves szinészhistóriát mesél el Armandó Falconi, az olasz
szinész az ifjukorából.”]
1213. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nincs többé autóelgázolás?”, BMN, XXVI. évf. 37. sz., 1925.
febr. 8., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az autók gyilkolnak, mindenütt a világon, de
különösen Amerikában.”]
1214. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szegény beteg Európa!”, BMN, XXVI. évf. 37. sz., 1925. febr. 8.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Winifred Holdby, a Manchester Guardian munkatársa a
kontinensre jött, hogy tanulmányozza az itt élő népek baját, melyek még alig ocsudtak fel, tiz év
után, a háboru kábulatából.”]
1215. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Schratt Katalin”, BMN, XXVI. évf. 44. sz., 1925. febr. 15., 15.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Schratt Katalin ujra föllép a szinpadon.”]
1216. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Időjóslat 1925-re”, BMN, XXVI. évf. 44. sz., 1925. febr. 15., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az idei időjárás szeszélyes, hiszterikus.”]
1217. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szent bürokrácia!”, BMN, XXVI. évf. 44. sz., 1925. febr. 15., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németországban forradalom elsöpörte a régi rendszert, de egy
megmaradt a császárságból: a bürokrácia, az aprólékos, szőrszálhasogató, kicsinyes, sokszor
bosszantó, sokszor mulatságos hivatalnok-gondolkozás.”]
1218. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pályázat hóhéri állásra”, BMN, XXVI. évf. 44. sz., 1925. febr.
15., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lengyelország hóhért keres.”]
1219. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Franciaország és a nemesi levelek”, BMN, XXVI. évf. 44. sz.,
1925. febr. 15., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Már régebb óta foglalkoztatja a francia
közvéleményt az a hir, hogy a mai kormány teljesen el akarja törölni a nemesi cimeket.”]
1220. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyermekek meg az ólomkatonák”, BMN, XXVI. évf. 51. sz.,
1925. febr. 22., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A béke apostolai gyakran gondoltak arra, hogy
az emberöléstől való természetes iszonyatot elsősorban a gyermek lelkében kell meggyökereztetni
és helyesebb, ha nem a parlamentban agitálnak a béke érdekében, hanem a gyermekszobában.”]
1221. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rendeletek hóbortja”, BMN, XXVI. évf. 51. sz., 1925. febr. 22.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika az az ország, hol legtöbb rendeletet hoznak s
állandóan reformok láza ég az agyvelőkben.”]
1222. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Új hangszer”, BMN, XXVI. évf. 51. sz., 1925. febr. 22., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Firenzében minap egy orosz zenész, Voticsenko Sasa uj hangszert
mutatott be, a timpanont, melyen a régi és uj zeneszerzők legnagyobb müveit nagy sikerrel játszotta
el.”]
1223. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. London a londoniaké!”, BMN, XXVI. évf. 51. sz., 1925. febr. 22.,
15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háboru meg a nyomába lépő gazdasági nehézségek
mindenütt a világon megteremtettek egy jelszót, mely az idegenek ellen fordul.”]
1224. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Büvös doboz”, BMN, XXVI. évf. 51. sz., 1925. febr. 22., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „San Franciscóban most meghalt Abrams doktor, ki annakidején sok
beszédre, orvosi vitára adott alkalmat, mert ő a feltalálója a büvös doboznak nevezett furcsa
készüléknek, melynek segitségével – legalább is ő azt állitotta – meg tudta állapitani a betegek
kórisméjét és meg is tudta gyógyitani.”]
1225. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A napfény rabságban”, BMN, XXVI. évf. 51. sz., 1925. febr. 22.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ember, mióta a világon él, állandóan ábrándozik arról, hogy
a Napfényt, a Nap melegségét, energiáját rabul ejti, igába hajtja.”]
1226. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszki[j] legboldogabb napja”, BMN, XXVI. évf. 58. sz.,
1925. márc. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Uj szövegkritika alapján most jelent meg hiteles
formájában Dosztojevszki második feleségének, Anna Grigorievnának a férjéről szóló emlékirata.”]
1227. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy olasz költő, Budapest és Petőfi”, BMN, XXVI. évf. 58. sz.,
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1925. márc. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most jelent meg I. M. Carrerának, a kitünő
olasz költőnek, a Giornale di Poesia szerkesztőjének egy kötete, melyben többek közt budapesti
utjáról, az itteni lelki élményeiről is beszámol.”]
1228. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy tanitanak a szovjet-iskolában?”, BMN, XXVI. évf. 58. sz.,
1925. márc. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjet-iskolában eszközök hiján is nagy
buzgósággal igyekeznek életbe léptetni mindenféle reformokat, melyek elütnek az eddig
alkalmazott pedagógiai módszerektől.”]
1229. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tábornok”, BMN, XXVI. évf. 58. sz., 1925. márc. 1., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Svájcban, Zürich mellett, meileni villájában meghalt a tábornok.”;
annotáció: Ulrik Wille tábornokról.]
1230. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az unoka”, BMN, XXVI. évf. 58. sz., 1925. márc. 1., 15. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Nagy irodalmi történelmi név viselője tünt el.”; annotáció: Victor Hugo
unokájáról.]
1231. [Szerző nélkül]: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 85. sz., 1925. márc. 28., 4. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Bécsben milyen tárgyalás zajlott le?” / „TUDJA-E,
hogy az a spanyoljárvány, mely enyhitett formában és sokkal kevésbé veszedelmesen végiggázol
ujra Európán, milyen nagy nemesi családfára tekinthet vissza?” / „TUDJA-E, hogy milyen furcsa
füzet jelent meg most Párisban?”]
1232. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Meghalt a regény?”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925. márc. 29.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Francia irodalmi folyóiratokban, napilapokban hónapok óta
olvasunk a regény válságáról.”]
1233. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis orvosi hirek”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925. márc. 29., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szesz hatása az emberi szervezetre még mindig vitás.”]
1234. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fej vagy irás – a biróságon”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925.
márc. 29., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban nemrég különös itéletet hoztak, mely
ritkitja párját az igazságtevésben.”]
1235. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Müvelt vagy képzett?”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925. márc.
29., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Herriotról, a francia miniszterelnökről köztudomásu, hogy
az ország egyik legpallérozottabb elméje, régi barátja a könyveknek és irodalomnak.”]
1236. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Viviszekció”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925. márc. 29., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mióta a XIX-ik század kisérleti tudomány müködik, a
boncolóasztalokon, a különböző élettani laboratóriumokban ezrével véreztek el a szegény kutyák
meg házinyulak, a tudomány alázatos és szánandó mártirjai, melyeket elevenen megnyuztak,
kibontva gyomrukat, beleiket, agyvelejüket.”]
1237. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tejet, tejet!”, BMN, XXVI. évf. 86. sz., 1925. márc. 29., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai Egyesült Államokban milliószám forognak közkézen
bizonyos propaganda-képeslevelezőlapok.”]
1238. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy ucca jubileuma”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925. ápr. 5., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika egy ucca jubileumát ülte, mely teljes egészségben
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megérte a századik esztendőt.”]
1239. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az Éhség Ezeregyéjszakája”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925.
ápr. 5., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Árkádij, Avercsenko, a most elhunyt fiatal, kitünő orosz
iró, egy kis rajzot hagyott hátra, melyben a forradalmi Oroszország minden nyomorusága, éhinsége
benne foglaltatik.”]
1240. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szabad-e ölni?”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925. ápr. 5., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Föltünést keltett annak a fiatal lengyel nőnek a drámája, ki barátját,
egy lengyel irót, ki gyógyithatatlan rákbetegségben szenvedett, a tulajdon kérésére megölte, hogy
megröviditse szenvedésének idejét.”]
1241. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Painlevé, a legszórakozottabb politikus”, BMN, XXVI. évf. 93.
sz., 1925. ápr. 5., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Painlevé, ki nemrégiben elnökjelölt volt,
joggal tarthat számot erre a megtisztelő cimre.”]
1242. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bohémek”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925. ápr. 5., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Bármennyire hihetetlennek is tetszik, most halt meg Párisban Charles
Toubin, az az orvos, ki nagyon fiatalon még látta, kezelte Mimit, Murgernek és Puccininek
hősnőjét.”]
1243. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. József, Fáraó néhai minisztere segitséget ad az angol
hadseregnek…”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925. ápr. 5., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sir
Basil Thomson, a Scotland Yard egykori vezetője regényes történetet mesél el arról, hogy a bibliai
József mint segitette meg a háboru alatt – az angol hadsereget.”]
1244. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Menny birodalma”, BMN, XXVI. évf. 93. sz., 1925. ápr. 5., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kinát vastag falak övezik, a Menny birodalmának tekintik még ma
is, hová nem szivárognak be a külső áramlatok, a Föld gondolatai.”]
1245. [Szerző nélkül]: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 104. sz., 1925. ápr. 18., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy Herriot, ki most bukott ki a bársonyszékből, tul a
politika lármáján, micsoda szenvedélynek hódol?” / „TUDJA-E, mi lesz a fiából?” / „TUDJA-E,
hogy mi az irilina?”; annotáció: a 2. mozaik Havelock Ellis angol és Redfield amerikai tudósok
elméletéről szól, a 3. mozaik pedig Laurent autógyárosról.]
1246. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kegyetlenség”, BMN, XXVI. évf. 112. sz., 1925. ápr. 26., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gorkij legutolsó könyvében, mely Leninről szól, hosszasan ir az
oroszok kegyetlenségéről.”]
1247. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Franciaország elsülyed?”, BMN, XXVI. évf. 112. sz., 1925. ápr.
26., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két német tudós nagy föltünést keltő tanulmányt olvasott
föl a müncheni tudományos akadémián.”; annotáció: Charles Lallemant előadásáról a párizsi
akadémián.]
1248. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Casanova és a svájci szállodások”, BMN, XXVI. évf. 112. sz.,
1925. ápr. 26., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ismét Casanova Jakabról, a hirhedt seingali
kalandorról beszélnek.”]
1249. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Müvész-papok”, BMN, XXVI. évf. 112. sz., 1925. ápr. 26., 14.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az idei nagyhéten a francia ujságok hosszu cikkekben foglalkoztak
a papok egyházi beszédeivel, különösen a Notre Dame uj prédikátorával, kinek a Temps, –
hugenotta hajlamai ellenére is – több hasábot szentelt.”]
1250. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol iskola”, BMN, XXVI. évf. 112. sz., 1925. ápr. 26., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol iskoláról könyvet irt Mario Borsa.”]
1251. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Félmillió frank egy könyvért”, BMN, XXVI. évf. 112. sz., 1925.
ápr. 26., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy filadelfiai könyvbarát árlejtésen félmillió frankért
vásárolt meg egy erkölcstörténeti munkát, melyet Moreau, a festő illusztrált.”]
1252. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Melyik órában halunk meg?”, BMN, XXVI. évf. 118. sz., 1925.
máj. 3., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem tudjuk, hány esztendőt tartogat számunkra az élet
és hány hónapot, de az emberek mindig kiváncsiskodtak, vajjon melyik órában halnak majd meg,
melyik a napnak az az órája, melyben legtöbb ember hal meg.”]
1253. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hang-tolvajok”, BMN, XXVI. évf. 118. sz., 1925. máj. 3., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hát lehet a hangot is lopni?”]
1254. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az amerikai cigánykirály”, BMN, XXVI. évf. 118. sz., 1925. máj.
3., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most temették el Yonkersben, Newyorkhoz közel Nicholas
John, az amerikai cigányok királyát.”]
1255. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vasut jubileuma”, BMN, XXVI. évf. 118. sz., 1925. máj. 3., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Százesztendős a vasut.”]
1256. [Szerző nélkül]: „TUDJA-E…?”, BMN, XXVI. évf. 121. sz., 1925. máj. 6., 2. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „TUDJA-E, hogy ujabban az angol ujságok éles cikkekben támadják az
ottani iskolákat?” / „TUDJA-E, hogy mostanában a régi, császári Bécs két nevezetes alakja halt
meg?” / „TUDJA-E, hogy mit esznek az emberek az amerikai étkező-kocsikban?” / „TUDJA-E,
hogy Amerikában milyen ujitást hoztak be?”]
1257. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Haarmann hóhérja”, BMN, XXVI. évf. 125. sz., 1925. máj. 10.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlinben Haarmann kivégzésével kapcsolatosan vitatkoznak a
halálbüntetés létjogosultságáról.”]
1258. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Newyorki kis hirek”, BMN, XXVI. évf. 125. sz., 1925. máj. 10.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyorkban tisztogatják a földalatti vasút járatait, melyek az
egész várost behálózzák.”]
1259. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az iga dicsérete”, BMN, XXVI. évf. 125. sz., 1925. máj. 10., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „N. Jorga bukaresti egyetemi tanár a Mercure de Franceban
tanulmányt közöl a román népies irodalomról s Slaviciről irván az alábbi kijelentést teszi, melyet itt
közlünk, anélkül, hogy politikailag vagy irodalmilag vitába bocsátkoznánk vele, vagy
széljegyzetekkel kisérnénk.”]
1260. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A sarkfény”, BMN, XXVI. évf. 125. sz., 1925. máj. 10., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A természettan egyik rejtélye volt mindmáig a sarkfény.”;
annotáció: L. Vegard egyetemi tanár kísérleteiről.]
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1261. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A moziszinész bukása”, BMN, XXVI. évf. 125. sz., 1925. máj.
10., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tom Mix és lova, Tony világszerte hires.”]
1262. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kisértet, ki bariton hangon énekel”, BMN, XXVI. évf. 125. sz.,
1925. máj. 10., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „London ismét a spiritizmus lázában ég,
ismét akadnak hires médiumok, kik csodákat müvelnek.”]
1263. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szláv lélek”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj. 24., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szláv lélekről – az orosz bolsevizmussal kapcsolatban – sokat
beszéltek irók, tudósok, anélkül, hogy pontosabb magyarázatát adhatták volna és tulhaladtak volna
az általános szólamok körén.”]
1264. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Közönség, irók, könyvek”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj.
24., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A londoni közmüvelődési egyesület kimutatást közöl a
mozgókönyvtárakról és a közönségről.”]
1265. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy éhezik Newyork?”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj.
24., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tavasz mindenütt az éhinség, nélkülözés, zendülés
időszaka.”]
1266. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Napoleon ezeregy csókja”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj.
24., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sziléziában a Sagan-kastélyban most fölfedeztek egy
Napoleon levelet, melyet eddig nem ösmertek.”]
1267. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztoj Leó és a nevetés”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj.
24., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tolsztoj Leó leánya, Tolsztoj Tatjana, ki Budapesten is
előadást tartott halhatatlan édesapjáról, folytatja európai körutját.”]
1268. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rabszolgák hazája”, BMN, XXVI. évf. 139. sz., 1925. máj. 24.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „India belsejében még mindig változatlanul áll a Nagrák
országa, ahol ma, 1925-ben is rabszolgaságban s a bennszülöttek emberáldozatokat mutatnak be.”]
1269. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj Európa”, BMN, XXVI. évf. 146. sz., 1925. máj. 31., 18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Brandes György, a 83 éves dán kritikus, kinek sürütüskés haja már
galambősz, még mindig irodalmi körutakra jár felolvasni.”]
1270. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Arany és drágagyöngy”, BMN, XXVI. évf. 146. sz., 1925. máj.
31., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az arany a háboru óta eltünt, bujósdit játszik velünk.”]
1271. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztojné lovagja Gorkij”, BMN, XXVI. évf. 146. sz., 1925. máj.
31., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gorkij Maxim az Oroszországban megjelenő »Mai orosz«
cimü folyóiratban védelmére kel Tolsztoj Leó hitvesének, Andrejevna Zsófiának, kit egyesek a költő
ellenségének akartak feltüntetni, azzal vádoltak, hogy ő volt kerékkötője eszméi kivitelének.”]
1272. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Értekezés a zsebkendőről”, BMN, XXVI. évf. 146. sz., 1925. máj.
31., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Micsoda furcsa dolgokat tár elénk néha a müvelődéstörténet.”]
1273. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy látjuk meg jövendőnket?”, BMN, XXVI. évf. 146. sz.,
1925. máj. 31., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nincs többé szükség kártyára, kézjóslásra,
166

spiritiszta-médiumokra, ki-kinek módjában áll, hogy önmaga jósolja meg jövendőjét.”]
1274. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Li-Hung-Shang és a kutya”, BMN, XXVI. évf. 152. sz., 1925.
jún. 7., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Li-Hung-Shang, a többezer éves kinai birodalom egyik
leghiresebb hercege, tanulmányuton jár Európában és hosszabb tartózkodásra Londonban telepedett
meg.”]
1275. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Londoni ruhák”, BMN, XXVI. évf. 152. sz., 1925. jún. 7., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Még mindig Londonban készitik a divat törvényeit s az angolokat a
ruhák – a férfiaké és a nőké – sokkal jobban foglalkoztatják, mint bármely más népet.”]
1276. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jótékonyság”, BMN, XXVI. évf. 152. sz., 1925. jún. 7., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Henry Rochefort, a francia iró nemcsak kegyetlen, dorongoló
cikkeiről hires, hanem rendkivüli jótékonyságáról is.”]
1277. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ahol a nők nem akarnak soványodni”, BMN, XXVI. évf. 152. sz.,
1925. jún. 7., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Soványság: ez a huszadik század varázsigéje.”]
1278. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az angol fülemile-pör”, BMN, XXVI. évf. 152. sz., 1925. jún. 7.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az emberek igazságot akarnak mindenütt, pörösködnek,
keresik a jussukat, nem hagyják, ha mindjárt rajta is vesztenek.”]
1279. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csehov, az ember”, BMN, XXVI. évf. 152. sz., 1925. jún. 7., 15–
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csehov világnépszerüsége egyre növekszik.”]
1280. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hindenburg unokaöccse”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925. jún.
14., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Serao Matild, a nápolyi irónő a Secolo-ban rokonszenves
szókat szentel a mostani német köztársasági elnök, Hindenburg unokaöccsének.”]
1281. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cselédkérdés megoldása”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925.
jún. 14., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „F. Ferrero ad hirt az alábbi kedves történetről.”]
1282. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Akik az ingüket is elkártyázzák”, BMN, XXVI. évf. 157. sz.,
1925. jún. 14., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Friedensburg, Berlin uj rendőrfőnöke
irtóhadjáratot hirdet a gombamód szaporodó játékbarlangok ellen.”]
1283. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A dollár meg a párisiak”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925. jún.
14., 10 –11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban nagy a fölháborodás a mindenható dollár
ellen.”]
1284. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj orosz szinház”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925. jún. 14.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sztaniszlavszkiék vendégszereplésével kapcsolatban nem
érdektelen fölemliteni, hogy az uj orosz szinháznak más iránya is van, mely a naturalizmus és
realizmus ez uttörőivel szemben a szimbolizmust képviseli.”; annotáció: Jevriejnov munkásságáról,
R. Mocsuszki ismertetésében.]
1285. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gorillák paradicsoma”, BMN, XXVI. évf. 157. sz., 1925. jún.
14., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A belga Kongó északkeleti részén két tüzhányó hegy
tövében a Kien és Uganda tavak között hatalmas terület huzódik, melyen most menedéket kapnak a
sanyargatott gorillák.”]
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1286. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Michelet a háboruról”, BMN, XXVI. évf. 164. sz., 1925. jún. 21.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most bukkantak rá Michelet néhány eddig ismeretlen, kiadatlan
levelére, melyben a francia történetiró a végzetes 1870. évben a háboruról ir s megdöbbentő
éleslátással jósolja meg az 1914-iki világháboru szükségességét.”]
1287. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit gondolnak a gyermekek a szegénységről és a gazdagságról”,
BMN, XXVI. évf. 164. sz., 1925. jún. 21., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alice Decsoeudres,
genfi tanitónő nem érdektelen kisérletre vállalkozott.”]
1288. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szovjetcsillag alatt”, BMN, XXVI. évf. 164. sz., 1925. jún. 21.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Georges Popoff, ki repülőgépen szállt el SzovjetOroszországba, könyvet irt keserü tapasztalatairól.”]
1289. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Napoleon betegsége”, BMN, XXVI. évf. 164. sz., 1925. jún. 21.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Doktor Cabanes, az ismert párisi orvos könyvet irt
Napoleonról, orvosi szempontból.”]
1290. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szabad-e a birónak aludnia?”, BMN, XXVI. évf. 164. sz., 1925.
jún. 21., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlint fontos kérdés foglalkoztatja:”]
1291. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Zarándokhistóriák Rómából”, BMN, XXVI. évf. 164. sz., 1925.
jún. 21., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egyetlen fővárosban sem szokás, hogy a
villamosban ülők átadják helyüket az állóknak.”]
1292. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kidobott kritikus”, BMN, XXVI. évf. 171. sz., 1925. jún. 28.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban kiebrudaltak egy kritikust a szinházból s ez
az eset foglalkoztatja az ujságirói és irói köröket.”]
1293. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Niagara-vizesés tündököl”, BMN, XXVI. évf. 171. sz., 1925.
jún. 28., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Niagara-vizesést az amerikaiak kivilágitották.”]
1294. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A felocsudó Berlin”, BMN, XXVI. évf. 171. sz., 1925. jún. 28.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német állami bank végre hivatalosan is visszavonta a billiós
bankjegyeket s az egybilliós és az ötvenmilliós ma már nem szerepel többé, a muzeumba kerül, a
ritkaságok közé.”]
1295. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hivatalnok urak”, BMN, XXVI. évf. 171. sz., 1925. jún. 28., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A régi, császári Ausztria meghalt, de a hivatalnoki
szőrszálhasogatás ugy látszik, halhatatlan:”]
1296. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lucien Guitryről”, BMN, XXVI. évf. 171. sz., 1925. jún. 28., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lucien Guitry, a francia szinész, ki nemrég halt meg, még mindig
foglalkoztatja a sajtót.”]
1297. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hét láma Londonban”, BMN, XXVI. évf. 171. sz., 1925. jún. 28.,
15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hét láma él most Londonban, hét keleti bölcs, sárgás
ruhákban, vörhenyes köpenyben, hegyes kalapban.”]
1298. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Párisi mágusok”, BMN, XXVI. évf. 177. sz., 1925. júl. 5., 14.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris még mindig nincs tul azon a korszakon, melyet a háboru után
Németország már kihevert:”]
1299. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kutyahus”, BMN, XXVI. évf. 177. sz., 1925. júl. 5., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Chemnitzben, Szászországban a szegény emberek még mindig kutyahussal
táplálkoznak.”]
1300. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia iró az örök békéről és a Népszövetség hasznáról”, BMN,
XXVI. évf. 177. sz., 1925. júl. 5., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Julien Benda, a jelenkor
egyik legeredetibb, legmélyebb gondolkozója, meglepő és szellemes kijelentést tett egy
ujságirónak, ki megkérdezte tőle, vajjon hisz-e az örök békében és micsoda értelme van a
Népszövetségnek.”]
1301. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Illemtan minden nép számára”, BMN, XXVI. évf. 177. sz., 1925.
júl. 5., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mulatságos lélektani tanulmány jelent meg, mely
gondolkozóba ejt bennünket az emberi szokások furcsaságáról.”]
1302. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Két kis történet”, BMN, XXVI. évf. 177. sz., 1925. júl. 5., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Padován összegyüjtötte könyvében a hires emberekről szóló
históriákat, melyek között néhány eddig ismeretlen adomát is találunk.”]
1303. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszki[j] a játékasztalnál”, BMN, XXVI. évf. 184. sz.,
1925. júl. 12., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dosztojevszki[j] minden alakjában sok van az
irójából, de a Játékos cimü regényének hőse, ki a roulette-asztalnál gyötrődik és szenved, egészen
ő.”]
1304. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Világjáró bécsi ujságiró”, BMN, XXVI. évf. 184. sz., 1925. júl.
12., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ábel Ágoston, a német ujságiró a világot járja.”]
1305. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Európai Egyesült Államok”, BMN, XXVI. évf. 184. sz., 1925. júl.
12., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A fogalom, melyet ezek a szavak jeleznek, ismert de amint
igy először látjuk leirva a varázsos szócsoportot Francesco Nitti-nek, a kiváló olasz államférfiunak
uj könyvén, különös, ujszerü és gyönyörü reménységeket kelt bennünk.”]
1306. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az Aphrodite vak költője”, BMN, XXVI. évf. 184. sz., 1925. júl.
12., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Louis, az Aphrodite költője, kinek hirneve annak
idején páratlanul zajos volt, csendben halt meg, ugyhogy a napi sajtó alig foglalkozott vele.”]
1307. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tánc vége”, BMN, XXVI. évf. 184. sz., 1925. júl. 12., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Általános hamvazószerda következik az egész világra:”]
1308. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai rádión – 2749 hullámhossz”, BMN, XXVI. évf. 191.
sz., 1925. júl. 19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most beszéltek először magyarul az amerikai
rádió felvevőkészülékébe.”]
1309. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csillagász és a titokzatos nő”, BMN, XXVI. évf. 191. sz., 1925.
júl. 19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Flammarion, egész életében regényes hajlamu ember
volt.”]
1310. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kolumbus Kristóf ellen”, BMN, XXVI. évf. 191. sz., 1925. júl.
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19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Háládatlan a világ.”]
1311. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bach Sebestyén meg a családja”, BMN, XXVI. évf. 191. sz.,
1925. júl. 19., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban könyv jelent meg a nagy német
zeneszerzőről.”]
1312. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A primadonna foga”, BMN, XXVI. évf. 252. sz., 1925. szept. 20.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban esett meg ez a mulatságos história.”]
1313. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Német diákpárbaj”, BMN, XXVI. évf. 252. sz., 1925. szept. 20.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Helpach doktor, a badeni állam feje, ki Dél-Németország egyik
legjelentősebb személyisége és a demokraták jelöltje is volt a birodalmi elnökválasztáson,
elhatározta, hogy tüzzel-vassal megszünteti a diákpárbajokat, melyek a középkori hősködés és
izgágaság félbarbár csökevényei.”]
1314. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cifra amerikai házasság”, BMN, XXVI. évf. 252. sz., 1925. szept.
20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika azzal szokott dicsekedni, hogy ő az egészség és
eugenetika bölcsője.”]
1315. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sápkóros, esetlen, siralmas Napoleon”, BMN, XXVI. évf. 252.
sz., 1925. szept. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egészség! – hirdetik az orvosok – az
akaraterő, siker, érvényesülés titka.”]
1316. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rasmussen az eszkimókról”, BMN, XXVI. évf. 252. sz., 1925.
szept. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A dán sarkutazó, aki visszatért az eszkimók közül,
érdekes képet fest e kezdetleges emberekről, olyan képet, mely semmi módon nem felel meg annak
az álomnak, amelyet Rousseau álmodott az emberiség ősi koráról.”]
1317. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy él Vilmos császár?”, BMN, XXVI. évf. 259. sz., 1925.
szept. 27., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A doorni számüzött körül ezrével szállingóznak a
különböző rendü és rangu ujságirók, hogy hirt adjanak életéről.”]
1318. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aranykor – bádogkor”, BMN, XXVI. évf. 259. sz., 1925. szept.
27., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Öreg bácsik, öreg nénik sóhajtva dicsérik az elmult
évszázadokat, az aranykort, mikor az emberek idillben erkölcsösen éltek, jól ettek, nem hajszolták
annyira a gyönyört, mint ma és végül matuzsálemi öregségben haltak meg.”]
1319. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Flammarion szelleme”, BMN, XXVI. évf. 259. sz., 1925. szept.
27., 17–18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Camille Flammariont, a nemrég elhunyt csillagászt, a
hivatalos tudós körök nem nagyon szerették, afféle elmés, lelkes mükedvelőnek tekintették.”]
1320. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A majom az embertől származik”, BMN, XXVI. évf. 259. sz.,
1925. szept. 27., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ime az amerikai majompör ellenkezője.”]
1321. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gondolkozó gép”, BMN, XXVI. évf. 259. sz., 1925. szept. 27.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha beválik a találmány, melyet a párisi szabadalmi iroda jelent
be, akkor a számtannak és rokonágainak tanitása hovatovább fölöslegessé válik az iskolákban,
legalább gyakorlati szempontból.”]
1322. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mennyit költenek az amerikaiak a reklámra?”, BMN, XXVI. évf.
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264. sz., 1925. okt. 2., 2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Egyesült-Államokban évente sok
százmillió dollárt adnak ki pusztán a hirdetésekre.”]
1323. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nőnek a gyermekek”, BMN, XXVI. évf. 264. sz., 1925. okt. 2., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „»A mai gyermekek«…”]
1324. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Balzac ezüstbányái”, BMN, XXVI. évf. 264. sz., 1925. okt. 2., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Uj, eddig ismeretlen adomát olvasnak Balzacról, aki nemcsak
egyik legnagyobb emberlátó volt, hanem jó üzletembernek is tartotta magát.”]
1325. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kalapszámot a nőknek”, BMN, XXVI. évf. 264. sz., 1925. okt. 2.,
2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután a nyirott haj divatja általánosan elterjedt, pár angol
kalapgyárosnak az az ötlete támadt, hogy a női kalapokat is megszámozzák, ugy hogy majd számra,
a fejbőség szerint lehet női kalapokat vásárolni.”]
1326. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tessék friss anyatej!”, BMN, XXVI. évf. 266. sz., 1925. okt. 4.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Uj és teljesen meglepő ipar: az anyatej ipar.”]
1327. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy él a mai orosz iró?”, BMN, XXVI. évf. 266. sz., 1925. okt.
4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vörös Oroszország kezdettől fogva fontosnak tartotta, hogy
szinleg gyámolitsa az irodalmat és külföldön hirt verjen az ottani irók boldogulásáról, az irodalom
eldorádói fejlődéséről.”]
1328. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mata-Hari a fátyolatlan táncosnő”, BMN, XXVI. évf. 266. sz.,
1925. okt. 4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Évek óta Párisban él már Gomez Carillo spanyol
iró, aki a francia földben egészen meggyökeresedett, nemcsak franciául ir, de forog az ottani
társaságokban is, állandóan beszélnek párbajairól, szerelmi kalandjairól.”]
1329. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszkij uj életrajza”, BMN, XXVI. évf. 266. sz., 1925.
okt. 4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjetkormány irattárában sok kötetre menő
Dosztojevszkij-kéziratot találtak, mely a nagy iró életét uj világitásban mutatja be.”]
1330. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Él a gyémánt!”, BMN, XXVI. évf. 266. sz., 1925. okt. 4., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „William és Lawrence Bragg – apa és fiu – mindketten hirneves
tudósok a fizikai vegytan terén.”]
1331. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Probaházasság Szovjet-Oroszországban”, BMN, XXVI. évf. 266.
sz., 1925. okt. 4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sokat beszéltek azokról a cifra-furcsa
ujitásokról, melyet Szovjet-Oroszországban létesitettek társadalmi terén, különösen a házasságok
tekintetében.”]
1332. [Szerző nélkül]: „Szinházi kis tükör. A leggorombább kritikus. Vörös cenzura”, BMN, XXVI.
évf. 285. sz., 1925. okt. 25., 16. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A huszadik századbeli
szinészek olykor panaszkodnak, hogy a birálat kiméletlen.” / „A vörös cenzra müködik SzovjetOroszországban.”]
1333. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Próba-bál”, BMN, XXVI. évf. 292. sz., 1925. nov. 1., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az irók fáradságos munkával gyüjtik össze azokat az adatokat, melyek
regényeikhez szükségesek.”; annotáció: Prosper Mérimée-ről.]
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1334. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 101 éves pap”, BMN, XXVI. évf. 292. sz., 1925. nov. 1., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mult héten még Cook Kristóf volt a világ legöregebb papja, ki
nemrég töltötte be a 101-ik évét.”]
1335. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi kell az orosz népnek?”, BMN, XXVI. évf. 292. sz., 1925. nov.
1., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue de Parisban Gorkij Maxim folytatólagosan közli
nagyérdekességü emlékiratait, melyek az orosz for[r]adalom előzményeiről számolnak be és
megvilágitják az orosz nép lelkét.”]
1336. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legszemfülesebb riporter”, BMN, XXVI. évf. 292. sz., 1925.
nov. 1., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ujságirás évkönyveiben a hirszerző riporterek sok
nevezetes fegyverténye van följegyezve, de párját ritkitja az az eset, melyet most elevenit föl a
Comoedia.”]
1337. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tudósok a fecsegő nőkről”, BMN, XXVI. évf. 292. sz., 1925.
nov. 1., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sok ezer év óta a világ minden népe megegyezett
abban, hogy a nők többet – mondjuk igy, – csevegnek, mint a férfiak.”]
1338. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szultán és a kártya”, BMN, XXVI. évf. 299. sz., 1925. nov. 8.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mulay Afidról, Marokkó néhai szultánjáról beszélik ezt a
történetet.”]
1339. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért jelent rosszat, ha felboritjuk a sótartót?”, BMN, XXVI. évf.
299. sz., 1925. nov. 8., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nálunk is, de majdnem minden népnél
él az a babona, hogy a sótartót felboritani nem jó, az valami veszekedést, civódást, pörlekedést
jelent.”]
1340. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Akik a gyufaskatulyában laknak”, BMN, XXVI. évf. 299. sz.,
1925. nov. 8., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában a lakásinség és a térhiány miatt a
szegények ma már nem dobozokban, hanem valóságos gyufaskatulyákban laknak.”]
1341. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatol France és az irodalom”, BMN, XXVI. évf. 299. sz., 1925.
nov. 8., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anatol France civilben nem sokra becsülte az
irodalmat.”]
1342. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tanácsok az oroszlánszeliditőnek”, BMN, XXVI. évf. 299. sz.,
1925. nov. 8., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Drake, a hires angol oroszlánszeliditő, a Daily
Express-ben emlékiratait közli, melyekben tanácsokat ad az oroszlánszeliditőknek.”]
1343. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csalafinta madarász”, BMN, XXVI. évf. 299. sz., 1925. nov. 8.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szin: francia vidék.”]
1344. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mérges kigyók barátja”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925. nov.
15., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most jelent meg, több nyelven egyszerre Mahatma
Gandinak, a kegyes ind prófétának egészségre vezető kis könyvecskéje, melyet egy olasz orvos
ismertet.”]
1345. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Megszünt ország”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925. nov. 15., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sok országot söpört már el valami balszerencse, a történelem
vihara.”]
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1346. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A pénz nem fertőz”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925. nov. 15.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van egy latin közmondás, mely azt tartja, hogy a pénznek nincs
szaga.”]
1347. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rádió az állam szolgálatában”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925.
nov. 15., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mexikói állam hajdanában zivataros politikai
viszályairól volt hirneves.”]
1348. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lift és bár a régi rómaiaknál”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925.
nov. 15., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok az irók, kik régi római tárgyu regényeket irnak,
gyakran követnek el anachronizmust, amennyiben olyan találmányokat, szokásokat szerepeltetnek
az ókorban, melyeket csak az ujor ismer.”]
1349. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sorozás lélektani alapon”, BMN, XXVI. évf. 306. sz., 1925. nov.
15., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manapság a katonai sorozásoknál rendszerint a jelentkezők
testi képességeit veszik figyelembe s lélektanilag csak akkor vizsgálják meg állitás-köteleseket, ha
valamely sulyos betegségről panaszkodnak.”]
1350. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pickmann, a gondolatolvasó”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925.
nov. 22., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pickmann, a mult század hirneves Winterryje
jámboran és ájtatosan kolostorban hunyta le szemét.”]
1351. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A fiatal Szent Ferenc és Chesterton”, BMN, XXVI. évf. 313. sz.,
1925. nov. 22., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kegyes szivü, legalázatosabb szentről,
Ferencről sok gyönyörü példázatot ismerünk már.”]
1352. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A fez és a törökök”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925. nov. 22.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Törökország sutba vágta a régi, festői fezt és kalapot öltött
helyette.”]
1353. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mennyit ér egy férj?”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925. nov. 22.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy férj legalább 100 dollárt ér.”]
1354. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pörpatvarok a rövid haj miatt”, BMN, XXVI. évf. 313. sz., 1925.
nov. 22., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A rövid haj divatja gyorsan hóditott tért, de némely
helyütt még mindig forradalmi ujitásnak tartják, külö[nö]sen a férjek – és nem egy pörre ad
alkalmat.”]
1355. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Latin beszéd az automobilról és a pötyögős nadrágról”, BMN,
XXVI. évf. 320. sz., 1925. nov. 29., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oxford és Cambrid[ge]
egyetemein forrongás van:”]
1356. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Irók kálváriája”, BMN, XXVI. évf. 320. sz., 1925. nov. 29., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szegény irók!”]
1357. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Német köztársasági idillek”, BMN, XXVI. évf. 320. sz., 1925.
nov. 29., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németország a papiron demokratikus köztársaság s
szakitott a mult minden előitéletével és rangkórjával.”]
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1358. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nyomorultak hőse élt”, BMN, XXVI. évf. 320. sz., 1925. nov.
29., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Henri de Almeras, a kitünő történetiró, ki Cariostro,
Corday Sarolta és Sade Marquise történetét irta meg, érdekes cikkben számol be arról, hogy a
Nyomorultak hőse, Jean Valjean csakugyan élt és Victor Hugo, a legnagyobb romantikus nyilván az
életből kapott ösztönzést regényhőse megirásához.”]
1359. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Madridi kép”, BMN, XXVI. évf. 326. sz., 1925. dec. 6., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Spanyolország az ősi, gazdag mindenségével is a müveltsége
ellenére is olyan különös, hogy az idegennek, ki megszokta az itthoni uccákat, házakat, sokszor ugy
tetszik, hogy már nem Európában jár.”]
1360. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vakitó autólámpák”, BMN, XXVI. évf. 326. sz., 1925. dec. 6., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol közlekedésügyi miniszter tekintve, hogy Londonban
egyre növekszik az autóforgalom és vele együtt az autóbalesetek száma is, uj törvényjavaslatot
nyujt be.”]
1361. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyenek a Péterek?”, BMN, XXVI. évf. 326. sz., 1925. dec. 6.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy olasz lélekismerő (aki azt hiszi magáról, hogy ismeri az
emberek lelkét), az Ere cimü folyóiratban messzemenő következtetéseket von az emberek
keresztnevelőiról a jellemekre vonatkozólag.”]
1362. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Reklám-csata a gyilkosok ellen”, BMN, XXVI. évf. 326. sz.,
1925. dec. 6., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerkai Egyesült-Államok már régóta
dicsekedhetnek azzal a szomoru dicsőséggel, hogy az egész világon vezetnek a véres büntények
terén:”]
1363. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ismeretlen Földgolyó”, BMN, XXVI. évf. 326. sz., 1925. dec.
6., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Általában azt hiszeik, hogy a Földgolyót ujabb kutatások
folytán ismerik.”]
1364. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France utolsó irásai”, BMN, XXVI. évf. 339. sz., 1925.
dec. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amikor az iró lehunyja szemét, még nem hal meg
egészen.”]
1365. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az elsülyedt Atlantis fölött…”, BMN, XXVI. évf. 339. sz., 1925.
dec. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika nemrégiben érdekes expediciót menesztett
utnak:”]
1366. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Német orvosok nyomorusága”, BMN, XXVI. évf. 339. sz., 1925.
dec. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német polgárságot jórészt földönfutóvá tette a
háboru és az azt követő gazdasági pangás.”]
1367. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mesterséges eső”, BMN, XXVI. évf. 339. sz., 1925. dec. 20., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy olasz folyóirat tanulmányt közöl a mesterséges eső
kérdéséről.”]
1368. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Modern kényelem«”, BMN, XXVI. évf. 339. sz., 1925. dec. 20.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mit jelent ez a szó?”]
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1369. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hindenburg – nem keresztnév”, BMN, XXVII [!]. évf. 1. sz.,
1926. jan. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy német atya fiát Hindenburgra akarta
kereszteltetni, de előbb a birodalmi elnök engedélyét kérte.”]
1370. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki elfelejtette önmagát”, BMN, XXVII. évf. 1. sz., 1926. jan. 1.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amnesiának, a felejtésnek eddig nem ismert, furcsa esete
fordult elő Amerikában.”]
1371. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A párisi sültkrumpli-árusból festő lesz”, BMN, XXVII. évf. 1. sz.,
1926. jan. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Eléggé ritka eset, érdemes arra, hogy
följegyezzük.”]
1372. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Osztrák köztársasági tánc”, BMN, XXVII. évf. 1. sz., 1926. jan.
1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mikor Ausztruiában Strauss János száz éves évfordulóját
ülték, Hainisch köztársasági elnök váltig sajnálkozott azon, hogy a keringők egykori hazája hütlen
lett a bécsi hagyományhoz s szégyenszemre behódolt a shimmynek, meg a foxtrottnak.”]
1373. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Kutya«- és »macska«-pör”, BMN, XXVII. évf. 1. sz., 1926. jan.
1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol törvényszékeken mostanában egy csomó állatpör
zajlott le.”]
1374. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Berlin királynét választ”, BMN, XXVII. évf. 1. sz., 1926. jan. 1.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlinnek is lesz ezután királynéje, akár a többi fővárosnak:”]
1375. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az égitest és a finánc”, BMN, XXVII. évf. 2. sz., 1926. jan. 3.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégiben lepottyant az égből Kelet-Afrika valamelyik
pusztaságára egy meteor.”]
1376. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A sziciliai forráskereső”, BMN, XXVII. évf. 2. sz., 1926. jan. 3.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manapság a forráskeresők lélektanát már a tudomány is
megvilágitja s képességét egyáltalán nem tartja boszorkányságnak.”]
1377. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Megfiatalodhatnak-e a nők?”, BMN, XXVII. évf. 2. sz., 1926.
jan. 3., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint ismeretes, Steinach és Voronoff tanárok régóta
foglalkoznak azzal, hogy az emberiséget megifjitsák.”]
1378. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj adatok Wilde Oszkár haláláról”, BMN, XXVII. évf. 2. sz.,
1926. jan. 3., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Huszonöt esztendeje annak, hogy Wilde Oszkár
számüzötten és betegen, mindenkitől elhagyva halt meg egy párisi zugszállodában.”]
1379. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Megnőttek a törpék!”, BMN, XXVII. évf. 2. sz., 1926. jan. 3., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Bulletin de l’Afrique Orientale furcsa hirt jelent:”]
1380. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Két furcsa válóper”, BMN, XXVII. évf. 2. sz., 1926. jan. 3., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi törvényszéken néha igazán zavarban vannak, mikor
válópöröket tárgyalnak, mert a felek a legcifrább indokolással állnak elő.”]
1381. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy keletkezett a jazz-band?”, BMN, XXVII. évf. 9. sz., 1926.
jan. 10., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai napig meglehetősen különböztek a vélemények
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arról a müvelődéstörténeti kérdésről, hogy keletkezett a huszadik század esztelen zenéje, a jazzband?”]
1382. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyalogjárók klubja”, BMN, XXVII. évf. 9. sz., 1926. jan. 10., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban most egy kiáltás harsan, melyet az összes lapok
visszhangoznak:”]
1383. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj egyiptomi csoda”, BMN, XXVII. évf. 9. sz., 1926. jan. 10.,
14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Théba, a százkapus város föltámadt.”]
1384. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia leányok és amerikai fiuk”, BMN, XXVII. évf. 9. sz.,
1926. jan. 10., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia és amerikai pedagógusoknak életre
való ötlete támadt:”]
1385. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Le az okossággal!«”, BMN, XXVII. évf. 9. sz., 1926. jan. 10.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német bürokrácia ma is ugyanaz, mint Vilmos császár
idejében:”]
1386. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki a vakok irását is föltalálta”, BMN, XXVII. évf. 9. sz., 1926.
jan. 10., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezekben a napokban ülte meg Franciaország százados
évfordulóját annak, hogy Louis Brail fölfedezte a vakok irását.”]
1387. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen lesz az 1926-ik év?”, BMN, XXVII. évf. 16. sz., 1926.
jan. 17., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Genovában él egy furcsa csillagjós, ki foglalkozására
nézve halász és Schiaravallonak nevezik.”]
1388. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Karácsonyi hal”, BMN, XXVII. évf. 16. sz., 1926. jan. 17., 15–
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris egyik legismertebb vendéglőjében karácsonykor – olasz
szokás szerint – a halakat és husokat előbb bemutatták egy ezüsttálcán a vendégeknek, s a halakat
és husokat, csak aztán vitték a konyhába és sütötték meg, miután megrendelték.”]
1389. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szovjetoroszországban hálóval fogják a szerelmeseket”, BMN,
XXVII. évf. 16. sz., 1926. jan. 17., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az orosz
erkölcsrendészetnek – ahogy a Pravda irja – mulatságos kalandja támadt.”]
1390. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Müvelt német kanárik”, BMN, XXVII. évf. 16. sz., 1926. jan. 17.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az elnök igy szólt:”]
1391. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A süket nagyapó és a bájos unoka, mint eleven reklám”, BMN,
XXVII. évf. 16. sz., 1926. jan. 17., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hirverés uj módja kezd
lábrakapni Amerikában.”]
1392. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Akik le akarnak szokni a kártyázásról”, BMN, XXVII. évf. 16.
sz., 1926. jan. 17., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Akár morfinisták, kik le akarnak szokni
halálos szenvedélyükről s elvonási kurának vetik alá magukat, a párisi kártyásoknak is van egy
mentsváruk, miután családjuknak már ezerszer is megfogadták, hogy többé nem vesznek kezükbe
kártyát és fogadalmukat ezerszer is megszegték, hősi cselekedetre határozzák el magukat:”]
1393. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 20.000 német öngyilkos”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan.
24., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németországban talán még jobban dul az öngyilkossági
176

járvány, mint minálunk.”]
1394. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szinház a templomban”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan.
24., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban van egy anglikán templom, – Saint Paul’s
Church – melyben minden vasárnap irodalmi délelőttöket tartanak, igazi szinházi előadásokkal.”]
1395. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Agyafurt bandita”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan. 24., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Balkánon már meggyérültek a régi hires banditák, kik annak
idején veszélyeztették a közbiztonságot, de elvétve egy-egy még akad a messze hegyekben s
folytatja azt a mesterséget, melyet hajdanta a mi bakonyi haramiáink.”]
1396. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Történetek Briandról”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan. 24.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Briand félelmes ékesszólását, – amint egy baráti közben [!]
elmondta a kormányelnök – a parasztoktól tanulta.”]
1397. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bajusz dicséreti”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan. 24., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai egyház egyik nevezetes alakja, Collins Denny
összehivatta a metodista egyház harminc prelátusát s lángoló beszédében ostorozta a mai divat
tulkapásait.”]
1398. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Örök bürökrácia [!]!”, BMN, XXVII. évf. 23. sz., 1926. jan. 24.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ismeretes annak a sárga-fekete faköpönyegnek a története,
mely előtt évszázadokig sétifikált a szuronyos őrszem.”]
1399. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Orvoshistóriák”, BMN, XXVII. évf. 30. sz., 1926. jan. 31., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mind a két orvoshistória Olaszországban történt.”]
1400. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy halt meg egy igazi amerikai?”, BMN, XXVII. évf. 30. sz.,
1926. jan. 31., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok, akik megunták az életet, ezer és ezer
fortélyos módot eszelnek ki az öngyilkosságra, hogy eltávozzanak a siralomvölgyből.”]
1401. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rák meg a fény”, BMN, XXVII. évf. 30. sz., 1926. jan. 31., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mind nagyobb buzgalommal kutatják a tudósok, hogy mi lehet az
oka az emberiség legnagyobb csapásának, a ráknak.”]
1402. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Görög rövidszoknyák”, BMN, XXVII. évf. 30. sz., 1926. jan. 31.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ismeretes, hogy Görögországban szigoru törvény tiltja meg a
rövid szoknyák viselését.”]
1403. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Biztositási mánia”, BMN, XXVII. évf. 30. sz., 1926. jan. 31., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Paderewsky, a lengyel zongoramüvész egy angol
biztositótársaságnál mindennemü sérülés, baleset ellen biztositotta vagyont érő müvész-kezét.”]
1404. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ember-kar egy dobozban”, BMN, XXVII. évf. 30. sz., 1926. jan.
31., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Daily News különös fölfedezásről ad hirt.”]
1405. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj svájci Robinson”, BMN, XXVII. évf. 37. sz., 1926. febr. 7.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bernben, egy régi, csöndes uccai kis cukrászdájában él Lüthy
az uj Robinson, ki a regényes kalandhős minden viszontagságát végigcsinálta, s hányattatásáról
csodálatos megszabadulásáról naplóját most tette közzé egyik svájci ujságban.”]
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1406. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mexikói kedély”, BMN, XXVII. évf. 37. sz., 1926. febr. 7., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mexikói történet. Olyan, mint valami humoros mozidráma.”]
1407. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A francia forradalom titokzatos cselédje”, BMN, XXVII. évf. 37.
sz., 1926. febr. 7., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia forradalom egy eddig ismeretlen
alakjára vet fénytegy történetiró.”]
1408. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki az intervjut föltalálta”, BMN, XXVII. évf. 37. sz., 1926. febr.
7., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol lapok nemrég ünnepelték egy nagy ujságiró
születésének századik évfordulóját, akit a »Times nagyköveté«-nek neveztek s aki az intervju ma
már meggyökeresedett müfaját találta föl.”]
1409. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rövid haj és férjek”, BMN, XXVII. évf. 37. sz., 1926. febr. 7.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A férjek jobbára ellenségei a rövid hajnak.”]
1410. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit kiván az angol cseléd?”, BMN, XXVII. évf. 37. sz., 1926.
febr. 7., 7. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol cselédmizériára élénk fényt vet az a levél,
melyet egy előkelő urhölgy intézett a Daily News-hez.”]
1411. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. New-York futurista székesegyháza”, BMN, XXVII. évf. 51. sz.,
1926. febr. 21., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában százados évfordulók ülnek,
természetesen amerikaiasan:”]
1412. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hindenburg – nem német?”, BMN, XXVII. évf. 51. sz., 1926.
febr. 21., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt az elképesztő kijelentést utóbb egy
horogkeresztes német irta egyik fajvédő lapban, névszerint Heinrich Pudor.”]
1413. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Conan Doyle a tárgyak lelkéről”, BMN, XXVII. évf. 51. sz.,
1926. febr. 21., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Conan Doyle, az angol regényiró még mindig
megrögzött, hivő spiritiszta.”]
1414. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy hagyta ott Mussolini a szocialista pártot?”, BMN, XXVII.
évf. 51. sz., 1926. febr. 21., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Annibale Francisci tanár, az olasz
kormányelnök régi barátja, könyvet jelentetett meg, ezen a cimen: »A háborutól a fascizmusig«.”]
1415. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gazdálkodás, gazdálkodás!”, BMN, XXVII. évf. 51. sz., 1926.
febr. 21., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ford, az amerikai milliárdos azt tanácsolja az
emberiségnek, amit Hamlet mond Horatiusnak: Gazdálkodás, gazdálkodás!”]
1416. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Válópör Los Angelosban [!]”, BMN, XXVII. évf. 51. sz., 1926.
febr. 21., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Furcsa válópör zajlott le a napokban Los Angelosban,
a mozifelvételek hires városában, olyan mulatságos história, melyet mintha egyenesen a
mozidarabirók találtak volna ki s a mozirendezők pergették volna le a biróság előtt.”]
1417. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az inyesség hercege”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Brillat Savarint, a konyhamüvészet nagymesterét most
ünnepelték a franciák.”]
1418. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gazdagok vallomásai”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr.
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28., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy francia folyóirat körkérdést intéz a hires gazdag
emberekhez, hogy mikép szerezték vagyonukat s a bevezető cikkben közzéteszi néhány amerikai
milliárdos nyilatkozatát.”]
1419. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Peary tréfája”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amundsen, az észak-sarki utazó arról beszél, hogy kartársai, kik az
északi sarkot kutatták, nem hallgatag, zord emberek – amint általában hiszik – s a magányosság
nem rontotta meg kedélyüket.”]
1420. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A százkilósak diszelnöke”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr.
28., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A legvidámabb párizsi társaság, a százkilósak társasága
büszkén adja hirül a világnak, hogy diszelnököt választ.”]
1421. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A duma utolsó elnöke és Rasputin”, BMN, XXVII. évf. 58. sz.,
1926. febr. 28., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A duma utolsó elnöke, Vladimirovits Rozsjanko
Mihály néhány érdekes fejezetben megirta visszaemlékezését, melyből a cári birodalom néhány
eddig nem ismert mozzanatáról értesülünk.”]
1422. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aranyat csináltak!”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Századok óta beszélnek a bölcsek kövéről, mely megtanitja a
szegény emberiséget az aranycsinálásra.”]
1423. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A legfiatalabb olasz zeneszerző. A nagy szerelem
szigete”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28., 17. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A
legfiatalabb olasz zeneszerző a kamaszkorát éli, tizennégy éves, negyedik gimnáziumba jár és Nino
Rota Rinaldi-nek hivják.” / „Franja Srameknek, az ismert drámairónak háromfelvonásos vigjátékát
mutatták be Prágában, ezzel a cimmel: »A nagy szerelem szigete.«”]
1424. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Minden jóra fordul… Pirandello bemutató
Barcellonában”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28., 17. [Műfaj: színikritika; első
sor/mondat: „Pirandello háromfelvonásos vigjátékában azt bizonyitja a maga csavaros, szellemes
okfejtésével, amit több drámájában: hogy a játékból néha valóság válik s a játék néha komolyabb a
valóságnál is.”]
1425. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Pirandello elbeszélget a közönségével. Hogy alkot az
olasz drámairó? A belső és külső valóság”, BMN, XXVII. évf. 58. sz., 1926. febr. 28., 17. [Műfaj:
tudósítás; első sor/mondat: „Pirandello a milánói filológiai körben előadást tartott.”]
1426. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az akarat diadala”, BMN, XXVII. évf. 65. sz., 1926. márc. 7., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „»Harmincéves koromban vagy tábornok leszek, vagy meghalok« –
ezt mondta egy reggelen, 1917 juliusában egy fiatal orosz alhadnagy, a császári testőrség
huszonhárom éves tisztje, Tukecsevszki Mihály.”]
1427. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Krüger tanácsot ad”, BMN, XXVII. évf. 65. sz., 1926. márc. 7.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Krügernek, az egykor sokat emlegetett bur patriarkának most
ünnepelték százados évfordulóját.”]
1428. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Flammarion csillagvizsgálója”, BMN, XXVII. évf. 65. sz., 1926.
márc. 7., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Flammarion, a nemrég elhunyt francia csillagász
tudvalevően ajándékba kapta hires juvisy-i csillagvizsgálóját.”]
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1429. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Akihez a divatot megfölebbezik”, BMN, XXVII. évf. 65. sz.,
1926. márc. 7., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi ernyőcsarnokra rossz idők járnak.”]
1430. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Meddig terjed a diplomata joga?”, BMN, XXVII. évf. 65. sz.,
1926. márc. 7., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy balkáni állam állandó kiküldöttje, ki a
Népszövetségnél teljesit szolgálatot, ugy nyilatkozik, hogy a genfi intézmény a különböző népek
közeli barátságát célozza s ezért szoros barátságot kötött egy genfi hölggyel.”]
1431. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Iskolai dolgozatok”, BMN, XXVII. évf. 65. sz., 1926. márc. 7.,
14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az iskolában a tanerők néha komolyan furcsa nyakatekert
témákat választanak a dolgozatok tárgyául, hogy az nemcsak a gyermekeket hozza zavarba, hanem
a felnőtteknek is nem kis fejtörést okoz.”]
1432. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztoj a politikai szabadságról”, BMN, XXVII. évf. 72. sz.,
1926. márc. 14., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tolsztoj orvosa, Weresajer egy alkalommal
Jasnája-Poljánába rándult néhány barátjával.”]
1433. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aranyóra”, BMN, XXVII. évf. 72. sz., 1926. márc. 14., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrég egy filadelfiai lapban az alábbi kishirdetés jelent meg:”]
1434. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A pokoli lexikon”, BMN, XXVII. évf. 72. sz., 1926. márc. 14.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezen a cimen francia könyv jelent meg, mely hasznos kalauza
lehet mindazoknak, kik ezen fölvilágosodott korban nem tudnak szabadulni az esztelen
hiedelmektől a babonától.”]
1435. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Minden kezdet nehéz”, BMN, XXVII. évf. 72. sz., 1926. márc.
14., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi ujság megkérdezte a hires embereket, hogy
kezdték pályafutásukat.”]
1436. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Londonban minden héten ezerötszáz kivégzés”, BMN, XXVII.
évf. 72. sz., 1926. márc. 14., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Daily Mail kövér cimbetükkel
közli, hogy Londonban minden héten ezerötszáz kivégzés történik villamosság által.”]
1437. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csodadoktor”, BMN, XXVII. évf. 72. sz., 1926. márc. 14., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia szenátus folyosóin most az alábbi kis történeten
mulatnak.”; annotáció: Chéron volt miniszterről.]
1438. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Peskoff Sándor, a csodálatos pékinas”, BMN, XXVII. évf. 79. sz.,
1926. márc. 21., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fedoroff, aki a nyolcvanas években egy kazáni
helyőrségben, mint altiszt szolgált és gyakran ellátogatott az akkori forradalmi ifjusági körökbe,
visszaemlékezésében elmeséli, hogy ismerkedett meg egy csodálatos pékinassal, kiből később
Gorkij Maxim lett.”]
1439. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szobacicus”, BMN, XXVII. évf. 79. sz., 1926. márc. 21., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi cselédmizéria néha furcsa bonyodalmakat idéz elő, olyan
jeleneteket, melyek csak bohózatokban fordulnak elő.”]
1440. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A török Versailles”,BMN, XXVII. évf. 79. sz., 1926. márc. 21.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Yldis-Kioszk, a hajdanta oly titokzatos és rettegett palota,
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hanem az Izlám kalifái minden pénteken nagy pompával indultak a szelamlik ünnepélyes
szertartására, a hires, nevezetes Yldiz-Kioszk, melyet Abdul Hamidnak, a »vörös szultánnak«
uralkodása alatt már derüre-borura fotografált a konstantinápolyi képeslapok, a török Versailles,
mely látta az ottomán egyeduralkodók tündöklését, Montekarló vetélytársa lesz.”]
1441. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bubifrizura betegség”, BMN, XXVII. évf. 79. sz., 1926. márc.
21., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hölgyeim, vigyázzunk a bubifrizurára!”]
1442. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kék konyha”, BMN, XXVII. évf. 79. sz., 1926. márc. 21., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fessétek konyháitokat kékre:”]
1443. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Herriot, a közbaka”, BMN, XXVII. évf. 79. sz., 1926. márc. 21.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Herriot, a francia kamara elnöke, kedves epizódot mesélt el
katonaéletéből.”]
1444. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A Bajadér és a szovjet. Régi librettók”, BMN, XXVII.
évf. 79. sz., 1926. márc. 21., 15. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Kálmán Imre operettje, a
Bajadér már megfutotta a maga pályáját itthon is, külföldön is s a közönség tudja, hogy miről szól.”
/ „Arra vonatkozólag, hogy régen, a tizennyolcadik században mikép készültek a librettók,
mulatságos cikket olvasunk egy olasz folyóiratban.”]
1445. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Edison nyolcvan éves”, BMN, XXVII. évf. 86. sz., 1926. márc.
28., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Edison, mint az amerikai lapok jelentik, nyolcvan éves.”]
1446. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Regényfolytatás – villamosjegyen”, BMN, XXVII. évf. 86. sz.,
1926. márc. 28., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban is takarékoskodnak az
emberek, fogukhoz verik a sou-kat, mielőtt kiadnák.”]
1447. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mistral a szelid és pontos költő”, BMN, XXVII. évf. 86. sz.,
1926. márc. 28., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Marie Gasquitte, Mistralnak, a provencei
költőnek keresztleánya előadást tartott Párisban, melyben uj adatokat szolgáltatott a költő
lelkirajzához.”]
1448. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini és a tánc”, BMN, XXVII. évf. 86. sz., 1926. márc. 28.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A külföldi sajtóban, különösen a szocialista és kommunista
ujságokban cikkek jelennek meg arról, hogy Mussolini, a »zsarnok« megtiltotta az olaszoknak a
táncot.”]
1449. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Birálat Brillat Savarin-ről”, BMN, XXVII. évf. 86. sz., 1926.
márc. 28., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kevesen tudják, hogy Brillat Savarin, a semmitőszék
néhai tanácsnoka, az inyesség hercege, kinek emlékét ebben az évben ünneplik a franciák, a
zenéhez is értett.”]
1450. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nyári időszámitás föltalálója”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926.
ápr. 4., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolok szobrot akarnak állitani William Willet-nek,
a nyári időszámitás föltalálójának.”]
1451. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hat év óta százhetvenegymillióval több ember él a föld hátán!”,
BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A statisztika olyan
mánia, mely néha talán boszant bennünket, de olykor eseteket, tényeket, jegyzeteket csodásan
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egyszerüsit s különös távlatokat tár föl.”]
1452. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rádió mint hittéritő”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4.,
23–24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alig három év mult el, mióta feltalálták a rádiót, mely már
is egyik tényezője az amerikai társadalmi életnek.”]
1453. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy halott iró karrierje”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A halottak gyorsan lovagolnak.”]
1454. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Éhező reklámok”, BMN, XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy látszik nemcsak nálunk divat a bicsérdyzmus, hanem
mindenütt a világon:”]
1455. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit tudunk meg a gothai almanach legujabb kiadásából”, BMN,
XXVII. évf. 93. sz., 1926. ápr. 4., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A legarisztokratikusabb
naptár, a gothai almanach, mely az idők változására való tekintettel most csak »udvari
almanach«-nak nevezi magát, ebben a mostoha korban is megjelenik, nem törődve a világ
folyásával.”]
1456. d.: „Nők a diplomáciában”, BMN, XXVII. évf. 97. sz., 1926. ápr. 9., 7. [Rovat: Hírek; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az orosz szovjetköztársaság oslói követe, Kollontay urhölgy, azaz pardon:
elvtársnő, már megint hallat magáról.”]
1457. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Shakespeare stratfordi szinháza leégett. Molière orvosa”,
BMN, XXVII. évf. 97. sz., 1926. ápr. 9., 10. [Műfaj: jegyzetek/mozaikok; első sor/mondat: „A
Memorial Theatre, melyet a költő születési helyén, Stratfordban épitettek, az ünnepi előadások
céljaira, leégett, mint az a másik szinház, a Globe Theatre, melyről Shakespeare beszél.” / „Molière
szatirájának legmérgesebb nyilatt [?] tudvalévőleg az orvosokra lődöztek.”]
1458. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A legboldogabb drámairó. Igazi halál a szinpadon”,
BMN, XXVII. évf. 97. sz., 1926. ápr. 9., 10. [Műfaj: jegyzetek/mozaikok; első sor/mondat:
„Raymond Russel, a francia iró a legboldogabb szerző az egész világon:” / „Toursban utóbb a
szinpadon a Carment alakitó szinésznőt a darab szenvedelmes végjelenetében valóban
megsebesitette a partnere.”]
1459. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Edison ördöngős fonografja”, BMN, XXVII. évf. 99. sz., 1926.
ápr. 11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika a nyolcvanéves Edison ünneplésére készül s
ebből az alkalomból e hősi pályafutás minden mozzanatát földolgozza.”]
1460. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vörös haj”, BMN, XXVII. évf. 99. sz., 1926. ápr. 11., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A vörös haj ma – hála a különböző aranyvizeknek – ismét divik.”]
1461. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vidám temetés”, BMN, XXVII. évf. 99. sz., 1926. ápr. 11., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem uj ötlet.”]
1462. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fizessünk-e a feleségeknek?”, BMN, XXVII. évf. 99. sz., 1926.
ápr. 11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ujabban Newyorkban furcsa ülést hivtak össze, mely
azt volt hivatva megvitatni, vajjon jár-e fizetés a feleségeknek?”]
1463. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ezeregy furcsa amerikai találmány”, BMN, XXVII. évf. 99. sz.,
182

1926. ápr. 11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „H. Gerusback-nak, az amerikai Science and
Inventions cimü folyóirat szerkesztőjének találmányai eddig nem sokban járultak hozzá az
emberiség boldogulásához, de annyira furcsák és szemenszedettek, hogy megérdemlik az
emlitést.”]
1464. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A zene gyógyit”, BMN, XXVII. évf. 106. sz., 1926. ápr. 18., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kubelik, ki Londonban hangversenyezett, elbeszélgetett a Daily
Graphic munkatársával, még pedig nem önéletrajzi adatairól, hanem a zene gyógyitó hatásáról.”]
1465. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ósdi taxi”, BMN, XXVII. évf. 106. sz., 1926. ápr. 18., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A taxit, mely a kerekek forgása utána mutatja meg
kocsiszámlánkat, az uj kor találmányának vélik.”]
1466. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bálványimádás Szovjet-Oroszországban”, BMN, XXVII. évf.
106. sz., 1926. ápr. 18., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Igazán furcsa pedagógiai kisérletről
számol be a Moszkvában megjelenő, különben izig-vérig bolseviki »Pedagógia Szemle«.”]
1467. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szerelmes Napoleon”, BMN, XXVII. évf. 106. sz., 1926. ápr.
18., 14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megint egy kérdés, melyet már annyit feszegettek a
történetirók:”]
1468. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mese a pásztorról és a biróról”, BMN, XXVII. évf. 106. sz., 1926.
ápr. 18., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most gyüjtötték össze Frederic Mistrál, a nagy
provencei költőnek kisebb prózai irásait, melyeknek hősei azok a gyermeteg-lelkü falusi emberek,
kik között a provencei költő élt.”]
1469. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szovjet-cselédek”, BMN, XXVII. évf. 113. sz., 1926. ápr. 25., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háziasszonyok, mikor Oroszországra gondolnak, rendszerint ezt
kérdezik:”]
1470. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bécsi férjek mozgalma”, BMN, XXVII. évf. 113. sz., 1926. ápr.
25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok az esetek, melyeket itt közlünk, nem egy humorista
leleményei, hanem valóban meg is történtek és a bécsi férjvédő liga tragikómikus ülésén élőszóval
mondták el, maguk a kárvallottak.”]
1471. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hány lépcsőt jár egy berlini levél hordó?”, BMN, XXVII. évf.
113. sz., 1926. ápr. 25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A németek még mindig szenvedéllyel
üzik a statisztika nemes sportját.”]
1472. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. C. vitamin jó konyha, hastánc!”, BMN, XXVII. évf. 113. sz.,
1926. ápr. 25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „London is meghódolt az uj divatnak:”]
1473. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szesztilalom bohózata”, BMN, XXVII. évf. 113. sz., 1926. ápr.
25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szesztilalmi törvények nem egyszer bohózati helyzeteket
idéznek elő.”]
1474. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Ferencz Ferdinánd és Dario Nicodemi. Shaw az
inkognitóról”, BMN, XXVII. évf. 113. sz., 1926. ápr. 25., 17. [Műfaj: jegyzetek/mozaikok; első
sor/mondat: „1913-ban, a bécsi Burgtheaterben bemutatták Dario Nicodeminek »Bóbita« cimü
drámáját.” / „Bernard Shaw azon panaszkodik egy ujságirónak, ki meginterjuvolja, hogy sohasem
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maradhat inkognitóban.”]
1475. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. New-York ünnepel”, BMN, XXVII. évf. 119. sz., 1926. máj. 1.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „New-York nagy pompával készül megülni alapitásának
háromszázados évfordulóját, mert noha Hudson Henrik csakugyan 1609-ben kötött ki a Manhattanszigeten, de a leendő New-York első hátzai csak 1626-ban épültek föl.”]
1476. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rafael Madonnája”, BMN, XXVII. évf. 119. sz., 1926. máj. 1.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Messageroban Salvatore Aconte meséli, mint fedezték fel
Rafael Madonnáját, mely a tizenhatodik század végén csodálatos módon eltünt a római templomból,
a Madonna del Popolo-ból.”]
1477. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Féregirtás repülőgépről”, BMN, XXVII. évf. 119. sz., 1926. máj.
1., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Minthogy a világon minden fejlődik, azon sem lehet
csodálkozni, hogy a mezőgazdasági élősdiek ellen való harcban is érvényesül a fejlődés törvénye.”]
1478. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az Eiffel-tornyot megeszi az idő vasfoga”, BMN, XXVII. évf.
119. sz., 1926. máj. 1., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kolosszusok kolosszusát, Európa
legmagasabb tornyát, melyet 1889-ben állitottak fel, a rozsda rágja, kilencezer tonna öntött vasát
lassan, de bizonyosan pusztitja az idő vasfoga.”]
1479. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bécsi bankónyirók”, BMN, XXVII. évf. 119. sz., 1926. máj. 1.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécs a régi paritás cimén nem akar elmaradni a magyar
frankhamisitóktól.”]
1480. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az emberi tekintet villamossága”, BMN, XXVII. évf. 119. sz.,
1926. máj. 1., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jövőben mindent megmérnek és
ellenőriznek:”]
1481. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Shaw és a kintornás. Pirandello zekéje. Régimódi
müvészet Szovjet-Oroszországban”, BMN, XXVII. évf. 119. sz., 1926. máj. 1., 16. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Bernard Shaw tudvalévőleg mint zenekritikus kezdte pályafutását.” /
Pirandello uj zekét hord, melyet maga eszelt ki:” / „Mikor kitört a vörös orosz forradalom, a
népbiztos megkérdezte egy csomó fiatal óriástól, hogy mi legyen az uj orosz festészet iránya.”]
1482. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gavalléros amerikai államkincstár”, BMN, XXVII. évf. 129 [!].
sz., 1926. máj. 9., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az államok nem nagyon gavallérkodnak,
legkevésbé az adóhivatalokban.”]
1483. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rövid haj ellensége”, BMN, XXVII. évf. 129 [!]. sz., 1926. máj.
9., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Már régen eldőlt a világtörténelmi pör:”]
1484. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Julia kisasszony és Ervin ur”, BMN, XXVII. évf. 129 [!]. sz.,
1926. máj. 9., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bécsi törvényszéki tárgyalásokról való
beszámoló valóságos kincsesbányája az önkénytelen humornak.”]
1485. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az automobil-király és a modern táncok”, BMN, XXVII. évf. 129
[!]. sz., 1926. máj. 9., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Régi idők tisztes, nemes táncát
ajánlja nekünk egy kitünő uriember, ki legendás vagyonát a legmodernebb vivmányokkal
szerezte.”]
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1486. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Német köztársasági idillek”, BMN, XXVII. évf. 129 [!]. sz.,
1926. máj. 9., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Cifra, mulatságos esetek fordulnak elő az uj
német törvénykezésben.”]
1487. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit gondol magában az orosz paraszt”, BMN, XXVII. évf. 129
[!]. sz., 1926. máj. 9., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Henry Beraud Moszkvában járt és
tapasztalatairól könyvet adott ki.”]
1488. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Don Quijote titáni szobra”, BMN, XXVII. évf. 136. sz., 1926.
máj. 16., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Spanyolország elhatározta, hogy Don Quijote-nak,
hüséges csatlósának, Sanco Pansának óriási szobrot állit.”]
1489. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Két angol furcsaság”, BMN, XXVII. évf. 136. sz., 1926. máj. 16.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A cambridgei egyetem hallgatói nem érik be az
evezőversenyekkel, hanem a legkülönbözőbb versenyekben mérik össze erejüket s állitanak fel uj
rekordokat.”]
1490. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rövid haj a tizennyolcadik században”, BMN, XXVII. évf. 136.
sz., 1926. máj. 16., 14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Végre kiderült az is, hogy a rövid haj
elavult ócskaság.”]
1491. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fejés zeneszónál”, BMN, XXVII. évf. 136. sz., 1926. máj. 16.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajjon alkalmazható-e a zene az iparban?”]
1492. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Edison első és utolsó találmánya”, BMN, XXVII. évf. 136. sz.,
1926. máj. 16., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Edison már nyolcvan esztendős, de csupa élet,
az arca pirospozsgás, karjai izmosak.”]
1493. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France muzsái”, BMN, XXVII. évf. 136. sz., 1926. máj.
16., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anatole France sok esztendőn át Madame Armand de
Caillavet szalónjának disze, büszkesége volt.”]
1494. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A borkostoló”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23., 18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Furcsa és nehéz mesterség, de az ókorban épp oly hasznos volt,
épp oly pótolhatatlan, mint ma.”]
1495. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jazz-band alkonya”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj.
23., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jazz-band napjai meg vannak számlálva.”]
1496. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ha a bürokrácia siet…”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj.
23., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindig baj van, ha valamibe beleártja magát a
bürokrácia.”]
1497. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az amerikai feleség tizennégy pontja”, BMN, XXVII. évf. 143.
sz., 1926. máj. 23., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Wilsonnak végre utánzója akadt:”]
1498. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi különbség az angol, amerikai és francia ujságiró között?”,
BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj. 23., 18–19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Erre a kérdésre
ad választ a Matin szerkesztője.”]
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1499. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A házasság édes bilincse”, BMN, XXVII. évf. 143. sz., 1926. máj.
23., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Warkler-házaspár, ki az Egyesült-Államokban,
Pittsburgban kelt egybe, bizonyára sohasem felejti el nászéjszakáját.”]
1500. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Berthon, a kommunista villatulajdonos és Mussolini, a fascista
magánzó”, BMN, XXVII. évf. 169. sz., 1926. jún. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berthon,
a francia kommunista képviselő a kamarában több izben feszegette, micsoda politikai
következményei lesznek annak, hogy az olasz kormányelnök Tripoliszba rándult.”]
1501. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csokoládé négyszáz esztendős”, BMN, XXVII. évf. 169. sz.,
1926. jún. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Akik a százados évfordulókat számon tartják,
nem felejtik el, hogy ebben az évben van a csokoládé feltalálásának négyszáz esztendős
jubileuma.”]
1502. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A villamos szem”, BMN, XXVII. évf. 169. sz., 1926. jún. 20., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikából jelentik, hogy egy uj rádiótalálmányra jöttek rá,
melynek a jövőben az ipar minden terén nagy haszna lesz.”]
1503. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France ledorongálása”, BMN, XXVII. évf. 169. sz.,
1926. jún. 20., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mióta a mosolygó bölcs behunyta szemét, a
kritika ugyancsak kegyetlennek bizonyult iránta.”]
1504. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai különczök”, BMN, XXVII. évf. 169. sz., 1926. jún. 20.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerika még ma is a különcök hazája.”]
1505. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nyaktiló és a nők”, BMN, XXVII. évf. 169. sz., 1926. jún. 20.,
14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban, – mint ismeretes, – halálra itélték a saintgillesi méregkeverőnőt.”]
1506. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Eltünik a londoni köd?”, BMN, XXVII. évf. 176. sz., 1926. jún.
27., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikaiak, akik mindent felfedeznek, szükségszerüen
felfedezték azt is, hogy lehet eloszlatni a ködöt.”]
1507. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Carmen Szovjet-Oroszországban”, BMN, XXVII. évf. 176. sz.,
1926. jún. 27., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A vörösök nemcsak az államrendszert
alakitották át, hanem a müvészeteket is.”]
1508. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy játsszák ki az amerikai száraztörvényt?”, BMN, XXVII.
évf. 176. sz., 1926. jún. 27., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hogy mire csábit a tiltott
gyümölcs, arra élénk világot vet az amerikai szeszellenes mozgalom legujabb kiadása.”]
1509. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit csinálnak a számüzött keleti uralkodók?”, BMN, XXVII. évf.
176. sz., 1926. jún. 27., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kelet trónfosztott uralkodói bölcs
megnyugvással, beletörődéssel fogadják sorsukat, főkép, ha van elegendő pénzük.”]
1510. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vértódulásos Newyork”, BMN, XXVII. évf. 176. sz., 1926. jún.
27., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nagyvárosok egyre növekednek s a haladó idővel
mindenütt jelentkezik a nagyvárosok problémája a lakás és a forgalom.”]
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1511. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Képviselőség és válóok”, BMN, XXVII. évf. 176. sz., 1926. jún.
27., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manapság nem valami kedvező idők járnak a
parlamentárizmusra.”]
1512. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Witos, a goromba kisbirtokos”, BMN, XXVII. évf. 181. sz., 1926.
júl. 4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sok kedves adomát beszélnek Witosról, a volt lengyel
köztársasági elnökről, akit Pilsudszky megbuktatott.”]
1513. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen korban szerettem volna élni?”, BMN, XXVII. évf. 181.
sz., 1926. júl. 4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi leányiskolában a következő irásbeli
feladatot adták a növendékeknek:”]
1514. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A légi háboru mellett!”, BMN, XXVII. évf. 181. sz., 1926. júl. 4.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az aviatika nagyarányu fejlődése időszerüvé teszi a kérdést,
vajjon emberi szempontból megengedhető-e, hogy a repülők meg nem erősitett városokat, védtelen
polgárokat is megtámadjanak.”]
1515. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vidám Labiche”, BMN, XXVII. évf. 181. sz., 1926. júl. 4., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Robert de Flers a Revue Hebdomarie-ben pár kedves történetet
mesél Labicheról, a jeles bohózatairól.”]
1516. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az orosz cári birodalom utolsó évei”, BMN, XXVII. évf. 181. sz.,
1926. júl. 4., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy Berlinben megjelenő történelmi folyóirat
olyan érdekes adalékokkal szolgál, II. Miklós uralkodásának utolsó éveiről, amilyenek eddig még
talán nem is láttak napvilágot.”]
1517. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyors kisasszony”, BMN, XXVII. évf. 181. sz., 1926. júl. 4., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Louise Bettingnies, a francia kémnő, ki a világháboruban vakmerő
kalandjairól volt hires, életrajziróra is talált Louis Madelin személyében.”]
1518. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gerhardt Hauptmann az akadémia ellen”, BMN, XXVII. évf. 188.
sz., 1926. júl. 11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gerhardt Hauptmann tudvalevően nem
fogadta el azt a széket, melyet a német kormány ajánlott föl neki a nemrég megalapitott
tudományos, irodalmi akadémiában.”]
1519. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Briand a harapós”, BMN, XXVII. évf. 188. sz., 1926. júl. 11., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Aristide Briand abban a hirben áll, hogy rendkivül harapós
ember.”]
1520. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mata Hari – Budapesten?”, BMN, XXVII. évf. 188. sz., 1926. júl.
11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mata Hariról, a ballerináról, akit egy pellengérhez kötözve
a vincennesi lövészárokban végeztek ki a franciák mint kémnőt, még mindig beszélnek.”]
1521. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A remete-elnök”, BMN, XXVII. évf. 188. sz., 1926. júl. 11., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A remete: – igy hivják a Rambouillet-palota lakói a mostani francia
elnököt.”]
1522. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. XIII. Leó pápa a népekről”, BMN, XXVII. évf. 188. sz., 1926.
júl. 11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Lavoro cimü olasz folyóirat XIII. Leo Pápa néhány
elmés észrevételét gyüjti össze.”]
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1523. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csöndet a betegeknek!”, BMN, XXVII. évf. 188. sz., 1926. júl.
11., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok, akik elmélyednek a munkában, a gép előtt
álldogálnak, egy üzleti könyvre görnyednek, vagy a mezőn dolgoznak, édeskeveset törődnek a
köröttük levő zajjal.”]
1524. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol orvos a butorokról és családi boldogságról”, BMN, XXVII.
évf. 195. sz., 1926. júl. 18., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajjon sejtik-e a nők, hogy a
családi boldogság egyenes összefüggésben van a butorokkal?”]
1525. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cukorfa”, BMN, XXVII. évf. 195. sz., 1926. júl. 18., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Nem a gyermekmeséről van szó, nem a cukorországról, ahol minden
cukorból való, a föld épugy, mint az ég, a fü épugy, mint a fák.”]
1526. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mikor vágjuk le a körmünket?”, BMN, XXVII. évf. 195. sz.,
1926. júl. 18., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A spanyolok a minden nép közül a
legbabonásabbak.”]
1527. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ananász-ruha”, BMN, XXVII. évf. 195. sz., 1926. júl. 18., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A női divat nevezetes ujitásáról számol be a Daily Mail.”]
1528. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rádió hangosanbeszélője”, BMN, XXVII. évf. 195. sz., 1926.
júl. 18., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Electrical Review cikket közöl a rádió
hangosbeszélőjéről.”]
1529. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nők dolgoznak is!”, BMN, XXVII. évf. 195. sz., 1926. júl. 18.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nők nyiratják hajukat, kendőzik arcukat, öltözködésükben,
szokásaikban elférfiasodnak:”]
1530. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia ügyvédek kliensfogása”, BMN, XXVII. évf. 202. sz.,
1926. júl. 25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia ügyvédeknek tilos közvetítők által
klienseket fogni.”]
1531. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cári szobrok Szovjetoroszországban”, BMN, XXVII. évf. 202.
sz., 1926. júl. 25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Corriere della Sera egyik munkatársát
kiküldte a Vörös-Oroszországba.”]
1532. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legujabb irodalmi iskola”, BMN, XXVII. évf. 202. sz., 1926.
júl. 25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A legujabb irodalmi iskola hivei a surrealisták, kik a
dadaisták örökébe léptek.”]
1533. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Buddha-szobor Newyorkban”, BMN, XXVII. évf. 202. sz., 1926.
júl. 25., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nagy nemzetközi fővárosokat már az idegen istenek
is fenyegetik!”]
1534. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Elárverezték Napoleon kalapját”, BMN, XXVII. évf. 202. sz.,
1926. júl. 25., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban, a Drouet-szalónban, hol naponta van
valami árlejtés, elárverezték nagy Napoleon kalapját!”]
1535. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Berlini rossz házasságok”, BMN, XXVII. évf. 202. sz., 1926. júl.
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25., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berliben 1925-ben 6700 válást mondott ki a törvényszék;”]
1536. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol vadászok”, BMN, XXVII. évf. 209. sz., 1926. aug. 1., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolokra igazán nem lehet ráfogni azt, hogy vasárnapi
vadászok.”]
1537. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hol a Köztársasági Tér?”, BMN, XXVII. évf. 209. sz., 1926. aug.
1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németország hivatalosan köztársaság, de a császársági
szellem még nagyon az emberek lelkében gyökerezik, hosszu évtizedek kellenek ahhoz, hogy
emlékeit kiirtsák a poroszokból.”]
1538. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Casanova szoknyában”, BMN, XXVII. évf. 209. sz., 1926. aug.
1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Carasson Sarolta egy görög férfi és egy cigányasszony
leánya, kit a párisiak jobban ismertek a »szép Otero« elnevezés alatt.”]
1539. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bünöző London”, BMN, XXVII. évf. 209. sz., 1926. aug. 1.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most jelent meg az angol belügyminisztérium jelentése az
Angliában elkövetett büntényekről, amiből kiderül, hogy az utolsó ötven évben a nagy büntények, a
gyilkosságok, rablások száma jelentékenyen csökkent.”]
1540. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A hős, német agglegények”, BMN, XXVII. évf. 209. sz., 1926.
aug. 1., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A berlini agglegények a mult hetekben ezt a levelet
kapták:”]
1541. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Éhségsztrájk az orosz börtönökben”, BMN, XXVII. évf. 216. sz.,
1926. aug. 8., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban megjelenik a Dni cimü orosz lap, mely
a vörösök büntényeit hiteles történelmi kutfők alapján közli.”]
1542. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mikor lehet a tengeren misét mondani?”, BMN, XXVII. évf. 216.
sz., 1926. aug. 8., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A chikágói eucharisztikus gyülésre utazó
francia biborosok a hajón is miséztek, hordozható oltárokat vittek magukkal, azon mutatták be a
szentmise áldozatot.”]
1543. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Keserü szovjet-viccek”, BMN, XXVII. évf. 216. sz., 1926. aug.
8., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bolseviki iga alatt nyögő oroszok viccelnek.”]
1544. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az elgázolások ellen”, BMN, XXVII. évf. 216. sz., 1926. aug. 8.,
16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ausztriában noha ott nagy gondot forditanak az utcai forgalom
lebonyolitására s a sajtó állandóan oktatja a közönséget, 1925-ben 4350 szerencsétlenség történt, 65
halálesettel.”]
1545. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Boldog svédek!”, BMN, XXVII. évf. 216. sz., 1926. aug. 8., 16–
17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nemrég megbukott svéd kormány Európának egyetlen tisztán
szocialista kormánya volt.”]
1546. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az udvariasság apostolnője”, BMN, XXVII. évf. 216. sz., 1926.
aug. 8., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Walter Bagehot, a hirneves angol közgazdász,
lélekbuvár és bankár, a francia irodalomról irván, egy helyütt azt jelenti ki:”]
1547. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Antant«”, BMN, XXVII. évf. 223. sz., 1926. aug. 15., 15.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a szó a világháboru folyamán egészen átment nyelvkincsünkbe,
s elmagyarosodott.”]
1548. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Wilde Oszkár kiadatlan meséje”, BMN, XXVII. évf. 223. sz.,
1926. aug. 15., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Mercure de France uj számában Henry D.
Darvay, Wilde Oszkár személyes ismerőse az angol költő több meséjét közli, melyet eddig sehol
sem tettek közzé, ama egyszerü oknál fogva, mert Wilde sohasem irta le őket.”]
1549. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai bohóságok”, BMN, XXVII. évf. 223. sz., 1926. aug.
15., 15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A véletlen játékáról a Light cimü amerikai lap az alábbi
furcsa napihirt közli:”]
1550. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kézjóslás az uj lélektani tudomány fényénél”, BMN, XXVII.
évf. 223. sz., 1926. aug. 15., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kézjóslást afféle haszontalan
babonaságnak tekintették, mellyek csak cigánasszonyok meg egyéb kuruzslók foglalkoznak.”]
1551. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az elsüllyedt Atlantiszról”, BMN, XXVII. évf. 223. sz., 1926.
aug. 15., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Whitesid urnő, egy amerikai asszony, ki egész életét
az elsüllyedt Atlantisz világrész tanulmányozásának szentelte, Európába érkezett.”]
1552. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A könyvkiadás titkai”, BMN, XXVII. évf. 230. sz., 1926. aug.
22., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem szabad hinnünk, hogy a huszadik századbeli
könyvkiadók agyafurt hirverése és csalafinta érdekcsigázása valami uj dolog.”]
1553. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az igazi francia forradalom”, BMN, XXVII. évf. 230. sz., 1926.
aug. 22., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban ritkaság látni két fegyveres őrt egy magánház
előtt, ahol nincs minisztérium, vagy valami diplomáciai testület.”]
1554. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jegygyürü”, BMN, XXVII. évf. 230. sz., 1926. aug. 22., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jegygyürü formája – amint müvelődéstörténeti adatok
bizonyitják – évezredek során alig változott lényegesen.”]
1555. kos.: „Rágógummi”, BMN, XXVII. évf. 240. sz., 1926. aug. 31., 5. [Rovat: Cirkusz; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Szüzi ajkamhoz ma először emeltem rágó gummit.”]
1556. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szabad-e verni a gyermeket?”, BMN, XXVII. évf. 245. sz., 1926.
szept. 5., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt a kérdést mi már régóta elintéztük, a mi
iskoláinkban egyáltalán nem szerepel a testi fenyiték.”]
1557. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Futurista hálószoba”, BMN, XXVII. évf. 245. sz., 1926. szept. 5.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma már nincsen divat sem, csak különködés, csak
modernkedés, a rendszertelenség lett a szabály.”]
1558. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rettenetes jóslatok”, BMN, XXVII. évf. 245. sz., 1926. szept. 5.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jövőre vonatkozólag nem valami kecsegtető jóslatokkal
kedveskednek a próféták.”]
1559. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lenin hangyái”, BMN, XXVII. évf. 245. sz., 1926. szept. 5., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Raffaele Calzini élénk, szemléletes képet fest a mai Moszkva
életéről.”]
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1560. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Érdemes-e autogrammot gyüjteni?”, BMN, XXVII. évf. 245. sz.,
1926. szept. 5., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy bécsi ujságiró áttanulmányozta egy
autogrammkereskedő katalógusát, melyben a legnagyobb nevek szerepelnek s arra az eredményre
jutott, hogy az autogrammok, még a leghiresebbekéi is oly olcsók, hogy nem igen érdemes gyüjteni
őket.”]
1561. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kis, svéd fakatonák”, BMN, XXVII. évf. 252. sz., 1926. szept.
12., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németországból kivonultak a francia katonák, de helyettük
époly veszedelmes ellenség lepte el az egész birodalmat:”]
1562. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csunya nők klubja”, BMN, XXVII. évf. 252. sz., 1926. szept.
12., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ötlet nem rossz:”]
1563. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Levélszekrény”, BMN, XXVII. évf. 252. sz., 1926. szept. 12., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Legyünk tisztában azzal, hogy minden, ami köröttünk van, amit
már természetesnek tartunk és megszoktunk, egykor olyan találmány volt, mint tegnap – a rádió.”]
1564. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Pas de Calais”, BMN, XXVII. évf. 252. sz., 1926. szept. 12.,
15–16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Pas de Calais az a csatorna, mely elválasztja az
egyedülálló Albiont Franciaországtól s az egész kontinenstől és minden angol állampolgárt egy
megközelithetetlen, magábanálló szigetté varázsol, régóta foglalkoztatja már a humoristákat és a
mérnököket is.”]
1565. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ingyen légsulymérő”, BMN, XXVII. évf. 252. sz., 1926. szept.
12., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha az a furcsa föltevés, melyet most egy amerikai tudós
kifejt, való, akkor mindnyájunk rendelkezésére áll egy ingyen légsulymérő: a sürgönydrót.”]
1566. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bécs, a jó apa”, BMN, XXVII. évf. 259. sz., 1926. szept. 19., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécs hiába lett köztársasági, azért ma is az idilli apák hálósipkáját
viseli fején és meginditó gondossággal vigyáz minden egyes polgárára.”]
1567. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kardos amerikai leányok”, BMN, XXVII. évf. 259. sz., 1926.
szept. 19., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai leányok, a modernség zászlóvivői, nem
engednek a negyvennyolcból.”]
1568. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Páris és az idegenek”, BMN, XXVII. évf. 259. sz., 1926. szept.
19., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A beteg frank valahogy föllábadt, de a párisiak még mindig
nem gyógyultak ki abból a lázból, melyet valutáik ingadozása okozott.”]
1569. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi ellen lehet biztositani magunkat?”, BMN, XXVII. évf. 259.
sz., 1926. szept. 19., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Science and Inventions cimü folyóirat
furcsa tényeket sorol fel, melyekből kiviláglik, hogy az amerikaiak mi minden ellen biztositják
magukat.”]
1570. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy óra a pénzeslevélhordóval, a női fegyházban és egy
nagyszállodában”, BMN, XXVII. évf. 259. sz., 1926. szept. 19., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Egy bécsi ujságirónak szemet szurt, hogy a szomszédos házban naponta kétszer bekopogtat a
pénzes levélhordó.”]
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1571. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy harcolnak a belgák a frankjukért?”, BMN, XXVII. évf. 259.
sz., 1926. szept. 19., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Belgium is a frankját védelmezi.”]
1572. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyógyitó képzelet”, BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926. szept.
26., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Coué, ki ösztönösen, pusztán tapasztalati alapon rámutatott
arra, hogy képzeletünk mennyire befolyásolja szervezetünk müködését, a tudósok figyelmét is erre
a térre irányitotta.”]
1573. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csőtészta”, BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926. szept. 26., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A csőtészta az olaszok egyik legnagyobb kiviteli cikke volt.”]
1574. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszki[j] előleget kér és megházasodik”, BMN, XXVII.
évf. 266. sz., 1926. szept. 26., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az orosz szovjet közoktatási
népbiztossága most jelentette meg orosz nyelven Dosztojevszki hátrahagyott leveleit, többek között
azokat, melyeket második feleségéhez, Grigorjevna Annához intézett, a gyorsirónőhöz, akinek
legnagyobb remekmüveit diktálta, az ő jószelleméhez, aki egész életén át hüségesen kitartott
mellette.”]
1575. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem táncolhatja jól férj és feleség együtt a charlestont?”,
BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926. szept. 26., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Annakelőtte férj
és feleség kitünően táncolt együtt, de manapság – legalább a Daily Mail ezt állitja – nem akad
házaspár, mely a táncban összeillenék.”]
1576. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. H. G. Wells haragos előszava”, BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926.
szept. 26., 16–17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „H. G. Wells tul van a hatvanon, de talán most ért
termékenysége delelőjére.”]
1577. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Irodalmi kávéházak”, BMN, XXVII. évf. 266. sz., 1926. szept.
26., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nálunk már régóta kipusztultak: megölte őket a háboru.”]
1578. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Arséne Lupin – meghalt”, BMN, XXVII. évf. 273. sz., 1926. okt.
3., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Meghalt, tehát csakugyan élt, Leblanc regényeinek a
hőse?”]
1579. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nueville, egy drámairó és egy esőköpeny”, BMN, XXVII. évf.
273. sz., 1926. okt. 3., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alfredo Testoni, a bolognai szindarabiró
most megjelent emlékirataiban kedves történeteket mesél el a régi olasz szinészekről.”]
1580. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyorsaság muzsája”, BMN, XXVII. évf. 273. sz., 1926. okt. 3.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Comedia körkérdést intézett a jelenkori irókhoz, hogy a
tudomány, uj, nagy fölfedezései mennyiben befolyásolják a mai irodalmat. Marcel Prévost erre igy
felelt:”]
1581. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az utolsó orosz költő”, BMN, XXVII. évf. 273. sz., 1926. okt. 3.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tavaly halt meg Leningradban Jessenin Szergiusz, akit a mai
oroszok az »utolsó orosz költőnek« neveznek, talán azért, mert a régi cári uralom s a forradalom
tragikus átmeneti alakja volt s millió és millió ember kétségbeesésének adott hangot.”]
1582. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi történik Oroszországban?”, BMN, XXVII. évf. 280. sz., 1926.
okt. 10., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az orosz szovjet társadalmi, gazdasági életéről a
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legellentétesebb hirek keringenek, egyesek szerint a kommunizmus csak névleg érvényesül s már
rég áttértek a burkolt tőkeuralomra, mások szerint még mindig Lenin elvei uralkodnak.”]
1583. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Küzdelem a vörheny ellen”, BMN, XXVII. évf. 280. sz., 1926.
okt. 10., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy tudományos folyóirat összegzi azokat a
kisérletezéseket és eredményeket, melyeket a ma orvostudomány a legrettenetesebb
gyermekbetegség, a vörheny elleni küzdelemben elért.”]
1584. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kedélyes, lengyel betyárvilág”, BMN, XXVII. évf. 280. sz.,
1926. okt. 10., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Arról már hallottunk, hogy egy hirhedt haramia
fejére vérdijat tüztek, de hogy a zsivány, akit el kell fogni maga tüz vérdijat a tulajdon fejére, az
még nem fordult elő a bünügyi krónikákban.”]
1585. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Zeneszerzők levelei”, BMN, XXVII. évf. 280. sz., 1926. okt. 10.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Julien Tiersot a Tempsben néhány tizenkilencedik századbeli
zeneszerző ismeretlen levelét teszi közzé.”]
1586. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A felvonó és a müvelődéstörténet”, BMN, XXVII. évf. 280. sz.,
1926. okt. 10., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A müvelődéstörténet följegyezte, hogy az első
lift 1700ban müködött.”]
1587. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Idegesitő és gyógyitó illatszerek”, BMN, XXVII. évf. 280. sz.,
1926. okt. 10., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Feré francia vegyész az illatszerekről
értekezik.”]
1588. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A növények szeme”, BMN, XXVII. évf. 287. sz., 1926. okt. 17.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jagadis Chandra, a hindu tudós, ki a növényvilág
idegrendszerével és lélektanával foglalkozik, ismét nevezetes fölfedezést tett, mely élénken
foglalkoztatja a tudományos világot.”]
1589. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az angol kiejtés zsinórmértéke”, BMN, XXVII. évf. 287. sz.,
1926. okt. 17., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy nyelv hangtani szabályait, a helyes kiejtést
gyakran egy-egy kitünően beszélő, jeles szinész személyébe rögzítik.”]
1590. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szahara halai”, BMN, XXVII. évf. 287. sz., 1926. okt. 17., 18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Szahara egyik oázisában nemrégen egy kutatóraj járt s nem kis
meglepetésére fölfedezte, hogy egy földalatti mocsárban halak vannak.”]
1591. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szerelmesek lehetünk-e egy tájba?”, BMN, XXVII. évf. 287. sz.,
1926. okt. 17., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma minden európai kisgyerek gyönyörkodni tud
egy szép naplementében, a tengerben, a természetben.”]
1592. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Garros légi párviadala”, BMN, XXVII. évf. 287. sz., 1926. okt.
17., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Roland Garros-nak, a francia hadi-repülőnek, aki a hadirepülés egyik megteremtője, most irták meg életrajzát.”]
1593. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Maktub, vagy a végzet”, BMN, XXVII. évf. 287. sz.,
1926. okt. 17., 25. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A szerelemben nagy szerepet játszanak a
véletlen körülmények:”]
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1594. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Egy spanyol dráma”, BMN, XXVII. évf. 287. sz., 1926.
okt. 17., 25. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Rendkivül megrázó, élénk szinekkel festett
realisztikus spanyol drámát mutattak be Madridban, melynek szerzője F. Sanchez és cime: Los
muertos, a halottak.”]
1595. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A fiatalemberek és a vegyi háboru”, BMN, XXVII. évf. 294. sz.,
1926. okt. 24., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jövendő réme: a vegyi háboru.”]
1596. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ajándék a sebésznek”, BMN, XXVII. évf. 294. sz., 1926. okt.
24., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Mille-nek egy hirneves francia sebésztanár ifjukori
életéből megrázó történetet mesél el.”]
1597. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Halál a gallérra”, BMN, XXVII. évf. 294. sz., 1926. okt. 24., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Maurice Verne, aki ma egyik jeles ujságirója Párisnak 1912-ben,
mikor még tizennyolc éves ifju volt, egy nyári napon elhatározta, hogy nem hord többé kemény
gallért s csupasz nyakkal jelent meg az utcán.”]
1598. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikaiul…”, BMN, XXVII. évf. 294. sz., 1926. okt. 24., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van egy elavult élc.”]
1599. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A mai kinai szinészet. Kappanhangu tenoristák. A
modern szinház. Maszkok és szerepkörök”, BMN, XXVII. évf. 294. sz., 1926. okt. 24., 23. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „London egyik szinházigazgatója vendégszereplésre akart szerződtetni egy
kinai társulatot primadonnástól együtt, de a tárgyalások anyagi kérdéseken meghiusultak, mert a
Menny Fiai tizezer dollárt követeltek.”]
1600. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pán… Európa”, BMN, XXVII. évf. 301. sz., 1926. okt. 31., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pánnak, a görög istennek volt egy titokzatos hétcsövü fuvolája.”]
1601. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért dohányzunk?”, BMN, XXVII. évf. 301. sz., 1926. okt. 31.,
23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia dohányzók miután az állam egyszerre megdrágitotta a
dohánynemük árát bérdacba léptek.”]
1602. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyermekhumor”, BMN, XXVII. évf. 301. sz., 1926. okt. 31., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Curnonsky egy szekéralja kedves apróságot gyüjtött össze a
gyerekszobákból.”]
1603. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini – vet”, BMN, XXVII. évf. 301. sz., 1926. okt. 31., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mussolini a szabadságát szülőfalujában töltötte.”]
1604. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Házasság és válás Szovjet Oroszországban”, BMN, XXVII. évf.
301. sz., 1926. okt. 31., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy moszkvai nő a Corriere della Sera
munkatársának igy vázolta az ottani helyzete[t]:”]
1605. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szabad-e az orvosnak ölni?”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926.
nov. 14., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A régi kérdés, hogy az orvosnak szabad-e megváltani
szenvedésétől gyógyithatatlan betegségben szenvedő paciensét, ismét homloktérbe kerül abból az
alkalomból, hogy a francia esküdtek fölmentettek egy orvost, aki egy rákbeteg aggastyánt erős
morfium-oltásokkal segitett át az életből a halálba.”]
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1606. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Furcsa kis hirek”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégiben temették el Prágában Patockát a garázstulajdonost, az
automobilegyesület elnökét.”]
1607. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy zsákmányolták ki Mussolinit?”, BMN, XXVII. évf. 313.
sz., 1926. nov. 14., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Francia könyv jelent meg Mussoliniről, a
szerzője Louis Roya, aki azokat a lélektani, társadalmi okokat kutatja, melyek megmagyarázzák a
fasizmus létrejöttét.”]
1608. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi történik most a Marsban?”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926.
nov. 14., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ismét Marsról beszélnek.”]
1609. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mahorren véres ünnepe Taheránban [!]”, BMN, XXVII. évf. 313.
sz., 1926. nov. 14., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mahorren: a gyász és az ünnep hónapja, a
muzulmán holdév első hónapja, egész Perzsiában Imani Hasannak és Husseinnek van szentelve,
akit Perzsia még magánál a prófétánál is jobban tiszte[l].”]
1610. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Moszkvai irodalmi asztal…”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926.
nov. 14., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Calzini, aki ezidén Moszkvában tartózkodik,
szemléletes képet fest a mai orosz irókról.”]
1611. i. ő.: „Beográdi képek. Harc a patkányokkal”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14., 20.
[Műfaj: útirajz/jegyzet; első sor/mondat: „Aki huzamosabb ideje él Beogradban, annak is
tapasztalnia kell azt a rendkivüli gyors fejlődést, amelyen a főváros az utolsó esztendőkben
keresztülment.”]
1612. i. ő.: „Beográdi képek. Az orosz Bicsérdy”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14., 20.
[Műfaj: útirajz/jegyzet; első sor/mondat: „Beogradra nem lehet ráfogni azt, hogy olyan város,
amelynek nincsen karaktere.”]
1613. i. ő.: „Beográdi képek. Török hastáncosnők”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14., 20.
[Műfaj: útirajz/jegyzet; első sor/mondat: „A török helyőrség 1867-ben vonult ki Beogradból.”]
1614. i. ő.: „Beográdi képek. Az uj beográdi autóbusz”, BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14.,
20. [Műfaj: útirajz/jegyzet; első sor/mondat: „Néhány nap óta autóbuszok szaladgálnak a beogradi
főuccákon.”]
1615. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Két furcsa szindarab. Brunó Frank, az expresszionista”,
BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14., 24. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A háboru
utáni német szinpad igazi mivolta az, hogy mindenütt a lelkikivetülést, a kifejezést keresi, a lelki
mozzanatokat igyekszik lehetőleg érzékelhető módon megjeleniteni a szinpadon.”]
1616. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Két furcsa szindarab. Jevrejnow emberei és bábjai”,
BMN, XXVII. évf. 313. sz., 1926. nov. 14., 24. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Jevrejnow az
orosz drámairodalomban a visszahatást jelenti azzal a polgári és verista irányzattal szemben,
melynek legnagyobb és legnemesebb képviselője Csehov Antal.”]
1617. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit szenved Wilde Oszkár?”, BMN, XXVII. évf. 327. sz., 1926.
nov. 28., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Wilde Oszkár meghitt barátja D. Darvay most teszi
közzé azt a két nagy ujságcikket, mleyet Wilde Oszkár az angol börtönökben uralkodó
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visszáságokról irt a Daily Chronicle-nek, miután 1897 május 19-ikén megszabadult a readingi
fegyházból.”]
1618. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini kezeirása – a grafológia világitásában”, BMN, XXVII.
évf. 327. sz., 1926. nov. 28., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Schuler Róza – Alsa egy
fényüzően kiállitott munkát jelentet meg több autogrammal és több arcképpel.”]
1619. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ki mint veti ágyát…”, BMN, XXVII. évf. 327. sz., 1926. nov.
28., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A közmondásnak igaza van.”]
1620. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Van-e a növényeknek szivük?”, BMN, XXVII. évf. 327. sz.,
1926. nov. 28., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A költők már régen azt mondták, hogy van!”]
1621. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen a jövő automobilja?”, BMN, XXVII. évf. 327. sz., 1926.
nov. 28., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban Motor Show van.”]
1622. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mikor a tigris még fiatal volt…”, BMN, XXVII. évf. 333. sz.,
1926. dec. 5., 18. [Műfaj:tárca; első sor/mondat: „Kedves történetet mesél ifjui éveiből Clemenceau,
ki arról számol be, hogy vesztette el egy diákos csinyje miatt harmincöt esztendővel ezelőtt
házelnöki állását.”]
1623. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Paradicsom a börtönben”, BMN, XXVII. évf. 333. sz., 1926. dec.
5., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Tribune de Geneve egy munkatársa körutra indult a svájci
fegyházakba és börtönökbe s részletesen beszámol a bellechassei fegyintézetben uralkodó
szokásokról.”]
1624. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tatjána kisasszony a mai Oroszországban”, BMN, XXVII. évf.
333. sz., 1926. dec. 5., 18–19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Galzini, orosz utrajzaiban egy ottan
élő sajátos tipust raj[z]ol meg, az egykori uri leányt, aki a körülmények kényszeritő hatása folytán
behódolt az uj rendszernek, de lélekben még mindig a régi világot sirja vissza.”]
1625. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Feleség-verő gép”, BMN, XXVII. évf. 333. sz., 1926. dec. 5., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Excelsior ad róla hirt, tehát minden felelősség őt terheli.”]
1626. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ku-Klux-Klan!”, BMN, XXVII. évf. 333. sz., 1926. dec. 5., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Ku-Klux-Klan annak idején Európában is terjeszkedett, a német
horogkeresztesek összeköttetésben voltak az amerikai szervezettel, de a berlini rendőrség a
mozgalmat már csirájában elfojtotta.”]
1627. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nyuzott béka nem jól érzi magát”, BMN, XXVII. évf. 340. sz.,
1926. dec. 12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tudományt régóta foglalkoztatta az a kérdés,
vajjon a központi idegrendszer müködhetik-e akkor, hogyha a külső világról semmiféle ingert nem
kap.”]
1628. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A férfiak öltözködni akarnak”, BMN, XXVII. évf. 340. sz., 1926.
dec. 12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nők akik bubifrizurát viselnek és nadrágot,
lassanként egészen elférfiasodnak, lemondanak a nőiség minden előnyéről, a szinről, a szinpadian
hatásos és regényes ruhákról.”]
1629. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Orvos-históriák”, BMN, XXVII. évf. 340. sz., 1926. dec. 12., 23.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Curnonsky gyüjteményében néhány mulatságos orvos-históriát
lelünk.”]
1630. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini elbeszélget egy amerikai tudóssal”, BMN, XXVII. évf.
340. sz., 1926. dec. 12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kellen tanár, az amerikai lélekbuvár, a
newyorki társadalomtudományi egyesület elnöke, a Newyork Herald munkatársával együtt
meglátogatta a Vezért, akivel hosszasan elbeszélgetett.”]
1631. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sir Thomas a rádió ellen”, BMN, XXVII. évf. 340. sz., 1926. dec.
12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sir Thomas Beecham, az angol zenei élet vezéregyénisége,
aki rengeteg munkával, anyagi áldozattal igyekezett föllenditeni a londoni operát, elégedetlen
hazájával, hátat fordit neki s bucsunyilatkozatában azt mondja, hogy nem is tér vissza.”]
1632. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Raszkolnyikov opera”, BMN, XXVII. évf. 340. sz., 1926.
dec. 12., 27. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Dosztojevszkij remekmüve a »Bün és
bünhődés« eddig már több átdolgozásban szerepelt a szinpadon.”]
1633. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Meddig tart a bubifrizura?”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926.
dec. 25., 76. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma már a haj bölcselői nem vitatkoznak arról, vajjon a
nők vágassák-e hajukat, vagy sem.”]
1634. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Orvosi hirek”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec. 25., 76.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Régóta tudjuk hogy vannak bizonyos rendkivüli, nekünk még
ismeretlen képességekkel biró emberek, akik a külső világról érzékeik nélkül vesznek tudomást s
például a látás kikapcsolásával el egy pecsétes boritékba zárt levelet.”]
1635. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Török aranykeresők”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec. 25.,
76. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van egy elmés készülék mely különböző módon jelzi a
közelében lévő fémek jelenlétét.”]
1636. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kék frakk”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926. dec. 25., 76.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Albernoon, angol berlini nagykövet távozásakor a német
köztársaság diszebédet adott a tiszteletére.”]
1637. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Norvég szárazok és nedvesek”, BMN, XXVII. évf. 352. sz., 1926.
dec. 25., 76. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Norvégia határozott a sorsáról, az idei mozgalmas
népszavazáson a szesz barátai győztek 525.000 szavazattal 415.000 szavazat ellenében, ennélfogva
Ibsen honfitársai ezután is isszák a pálinkát és grogot, nem követik az amerikaiakat.”]
1927.

1638. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy nép mint kisérleti nyul”, BMN, XXVIII [!]. évf. 7. sz., 1927.
jan. 9., 20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy történetiró érdekes tényre hivja fel figyelmünket:”]
1639. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mozi és könyv”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927. jan. 9., 20.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mozi első jelentkezésétől kezdve a mai napig állandóan
rebesgették, hogy ez a néma müvészet ellensége a könyvnek s az egyre elszaporodó
mozgószinházak pár éven belül megölik a könyvkiadást.”]
1640. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az olasz királyi család otthon”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927.
jan. 9., 20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Rivista d’Italia képet fest a mai olasz király családi
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életéről.”]
1641. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis francia tréfák”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927. jan. 9., 20.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A vőlegényt megkérdezi a menyasszony:”]
1642. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Los Angelos és a gyalogjárók”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927.
jan. 9., 20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mozi városában, Los Angelos-ban, amint egy ott
megjelenő ujságban olvassuk, olyan közlekedési törvény jelent meg, mely méltó egy humoros
filmhez.”]
1643. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A müvészeti felügyelők”, BMN, XXVIII. évf. 7. sz., 1927. jan. 9.,
20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy látszik Franciaországban is olyanok a müvészeti
felügyelők, mint mindenütt a világon:”]
1644. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az utolsó regényes költő”, BMN, XXVIII. évf. 14. sz., 1927. jan.
16., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jean Richepinnel eltünt a föld szinéről az utolsó regényes
költő is.”]
1645. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ikarus – beérkezett”, BMN, XXVIII. évf. 14. sz., 1927. jan. 16.,
19–20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban megtartották az aviatikának immár tizedik
kiállitását is.”]
1646. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Védem a nőtleneket!«”, BMN, XXVIII. évf. 14. sz., 1927. jan.
16., 20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliában, Franciaországban egyre gyakrabban beszélnek
arról, hogy az agglegényeket, akik nem alapitottak családot és mintegy sztrájkba léptek a
társadalom érdekei ellen, szigoruan meg kell adóztatnia az államnak.”]
1647. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mivel gyógyithatnak a csodadoktorok?”, BMN, XXVIII. évf. 14.
sz., 1927. jan. 16., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háboru után se szeri, se száma a
csodadoktoroknak.”]
1648. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mérges benzinfellegek”, BMN, XXVIII. évf. 14. sz., 1927. jan.
16., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok a kék, rosszillatu fellegek, melyek az automobilok
után szállnak, nemcsak orrunknak kellemetlenek, hanem egészségünknek is.”]
1649. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Látogatás az utolsó kinai császárnál”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz.,
1927. jan. 23., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Daye Csin-Csinben meglátogatta Henry
Pu-Yi-it, az utolsó kinai császárt, aki ott számüzetésben élt.”]
1650. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Akik megálmodták a repülőgépet”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz.,
1927. jan. 23., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban nagy pompával akarják
megünnepelni a tizenkilencedik századbeli romanticizmus évfordulóját.”]
1651. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fekete és fehér ördög”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz., 1927. jan.
23., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös, kaján körkérdést inditott egy francia lapban
Gaston Picard, aki több tudóstól, irótól, kótyagos spiritisztától megkérdezte, vajon most a huszadik
században látta-e az ördögöt?”]
1652. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vörös főurak dinom-dánomja”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz., 1927.
jan. 23., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszországban – hála a szovjetnek – a kékvérü
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főurakat követik a vörös főurak.”]
1653. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Maupassant gyermekei”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz., 1927. jan.
23., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Maupassant, a nagy francia regényiró tudvalevőleg
sohasem nősült meg.”]
1654. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az orosz különbéke”, BMN, XXVIII. évf. 21. sz., 1927. jan. 23.,
19–20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjet külügyi népbiztossága most jelenteti meg a
háborus adalékok második kötetét, melyben többek közt közli Vasziljikov hercegnőnek, a cárné
udvarhölgyének II. Miklóshoz intézett leveleit.”]
1655. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Pirandello uj darabja. A müvész tragédiája. Diana és
Tuda. Az örök model. Kritikusok kritikusa”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr. 6., 10. [Műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Milanóban nagy érdeklődés mellett mutatták be Pirandello uj
darabját, a »Diana és Tudát«.”]
1656. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Pierre Wolff támadása a b[…] kritika ellen”, BMN,
XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr. 6., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Wolff, az ismert
francia vigjátékiró feltünést keltően szenvedelmes cikket irt a mükedvelő, garázda kritika ellen,
leleplezve benne több párisi kritikust.”]
1657. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A törvény humora”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz., 1927.
febr. 6., 10. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Egy tárgyaláson sok nő jelent meg, a
tanukihallgatásoktól sikamlós részleteket vártak.” / „Nagy nyomoruságban halt meg egy végrehajtó,
gyüjtöttek a temetésére.” / „Az angol hóhér az akasztófához vezeti az elitéltet s oda sugja neki:”]
1658. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Peking és az árva császári palota”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz.,
1927. febr. 6., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kusza, borzalmas kinai forradalom
középpontjában áll Peking, a legnagyobb birodalom fővárosa.”]
1659. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Newyorki betörőkaland”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr.
6., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Donohue urhölgy, egy sokmilliós özvegy hajnal felé valami
neszre riadt.”]
1660. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A belga király biztosittatja magát a forradalom ellen”, BMN,
XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr. 6., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hosszan irtak a lapok arról,
hogy Anversben milyen életveszélyes tolongás támadt Lipót belga trónörökös és Astrid svéd
hercegnő esküvőjekor.”]
1661. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az olasz – eladó lányok babonái”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz.,
1927. febr. 6., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gazetta d’ell Emilia érdekes cikkben számol be
arról, hogy a modenai lányok milyen babonáknak hódolnak három királyok napján, ujévkor, hogy
megtudják, ki lesz majd az uruk.”]
1662. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Háboru utáni diákok”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr. 6.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nagy Britannia tanárjai kétségbe vannak esve:”]
1663. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A »becstelen« megtaláló”, BMN, XXVIII. évf. 35. sz., 1927. febr.
6., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris. Egy bar a Rivoli-uccán. Hajlani két óra.”]
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1664. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az angol király kék lámpája”, BMN, XXVIII. évf. 49. sz., 1927.
febr. 20., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol rendőrségnek sok kellemetlensége támadt
abból, hogy a király gépkocsiját nem tudta megkülönböztetni a többitől.”]
1665. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ha majd elfogy a szén…”, BMN, XXVIII. évf. 49. sz., 1927. febr.
20., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A brandenburgi vegyésztársaság egy ülésén a különböző
európai fajták jövendőjéről beszéltek.”]
1666. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vonat első áldozata”, BMN, XXVIII. évf. 49. sz., 1927. febr.
20., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Morning Post, mely megirja az első vonat történetét,
kedves históriát mesél el.”]
1667. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Éjjeli menedékhely”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927. febr. 27.,
10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjetköztársaság általános népszámlálást tartatott s az
ottani ujságok beszámolnak a népszámláló biztosok benyomásairól.”]
1668. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Min nevetnek az olaszok?”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927.
febr. 27., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Americo Scarlatti arról ir, hogy az olaszok nagyon is
félnek attól hogy nevetségesekké válnak s éppezért megragadnak minden alkalmat, hogy
nevessenek.”]
1669. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rémdráma a telefonban”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927. febr.
27., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Luzernben történt nemrégiben.”]
1670. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Oroszlánkölykök leckéje”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927. febr.
27., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Daily Telegraph az indiai alkirály oroszlánvadászatáról
közöl tudósitást.”]
1671. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi illik a huszadik században?”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz.,
1927. febr. 27., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Eugen Marsan ur hézagpótlóan fontos munkát
jelentetett meg:”]
1672. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Satnyulunk!”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927. febr. 27., 10.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Inge a londoni dékán előadást tartott arról, hogy az emberi fajta
egyre jobban satnyul, a természeti kiválasztás a müvelt államokban ugyszólván megakadt s ha nem
folyamodunk valamilyen okos módszerhez, akkor a természet kegyetlenül bosszut áll rajtunk.”]
1673. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szovjetoroszország és a vallás”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz.,
1927. febr. 27., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az odesszai forradalmi törvényszék tizenöt
embert itélt halálra, akik között hét nő van és nyolc férfi, mindnyájan istenfélő, jámbor
kispolgárok.”]
1674. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tülköljenek a gyalogjárók!”, BMN, XXVIII. évf. 56. sz., 1927.
febr. 27., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Minthogy a nagyvárosok forgalma egyre inkább
növekszik, minthogy már nemcsak a gyalogjárók élete forog veszedelemben az autók miatt, hanem
azoknak a bőre is, akik az autókon ülnek, állandóan foglalkoznak a kérdéssel, hogyan lehetne a
közlekedést még biztonságosabbá tenni.”]
1675. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Madonna. Dárió Nicodemi szindarabja”, BMN, XXVIII.
évf. 63. sz., 1927. márc. 6., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A kiváló olasz szindarabiró
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uj játékának a hősnője voltakép egy – festmény.”]
1676. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hány orosz él a világon?”, BMN, XXVIII. évf. 63. sz., 1927.
márc. 6., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjetkormány megszámláltatta a népességét, erre
a célra kétszázezer embert mozgositott s harmincezer rubelt folyositott.”]
1677. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Politika és fogadás”, BMN, XXVIII. évf. 63. sz., 1927. márc. 6.,
23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikaiak politizálnak s még mindig dühösen fogadnak.”]
1678. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vőlegények lámpaláza”, BMN, XXVIII. évf. 63. sz., 1927. márc.
6., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemcsak a menyasszony irul-pirul a vőlegényeknek is van
lámpalázuk.”]
1679. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Leleplezték Duse szobrát. A nagy tragika emléke”, BMN,
XXVIII. évf. 70. sz., 1927. márc. 13., 11. [Műfaj: tudósítás; első sor/mondat: „Milanóban
leleplezték Duse Eleonora szobrát, mely a Manzoni-szinházban hirdeti a legnagyobb szinésznő
halhatatlanságát.”]
1680. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A szinház humora. Kis históriák a szinfalak mögül”,
BMN, XXVIII. évf. 70. sz., 1927. márc. 13., 11. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Egy amerikai
a párisi operában ingujjban, kürtőkalapban jelenik meg s be akar menni a nézőtérre.” / „A
szinigazgató, aki valami unalmas darabot tüzetett ki a játékrendre, lemegy a pénztárhoz s érdeklődik
nála:” / „Mistinguett, a párisi primadonna előadás után lefesti magát.” / „Coquelin-ről mesélik ezt a
történetet.” / „Volt egy szinházi karmester, akiről a szinészek azt mondták, hogy naponta kétszer
vált – piszkos fehérnemüt.” / „Guitry-hez egyik barátja beprotezsált egy kis szinesznőt.”]
1681. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vidám históriák”, BMN, XXVIII. évf. 70. sz., 1927. márc. 13.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy keleti herceg érkezett Párisba s kifejezte azt a vágyát, hogy
szeretne végignézni egy kivégzést.”]
1682. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lenin, a vörös pápa”, BMN, XXVIII. évf. 70. sz., 1927. márc.
13., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Moszvában most ünnepelték Lenin halálának harmadik
évfordulóját.”]
1683. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angolok a farkaskutyák ellen”, BMN, XXVIII. évf. 70. sz., 1927.
márc. 13., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliában az utóbbi években hadjárat indult meg a
farkaskutyák ellen.”]
1684. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Éva anyánk ruhája”, BMN, XXVIII. évf. 70. sz., 1927. márc. 13.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mint a Daily News-ban olvassuk az ottawai törvényszék előtt a
birák arról vitatkoznak, hogy milyen ruhát hordott Éva anyánk.”]
1685. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Két furcsa szindarab. Pirandello követői”, BMN, XXVIII.
évf. 77. sz., 1927. márc. 20., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Roger Marx drámáját a
hasonlóságra épitette. […] A másik darab szerzője Catanzaro s ez a furcsa cime: »Miért nem lövöd
főbe magad holnap?«”]
1686. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A csillagokkal… Sem Benelli misztériuma”, BMN,
XXVIII. évf. 77. sz., 1927. márc. 20., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Sem Benelli, a
kiváló olasz költő, akinek Gunyvacsora cimü drámája – sok más renaisszance-tragédiájával együtt –
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világhiressé vált, most megtagadva multját a fönti cimen háromfelvonásos misztériumot irt, melyet
a Manzoni-szinház mutatott be.”]
1687. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai hirek”, BMN, XXVIII. évf. 77. sz., 1927. márc. 20., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös kisérletet valósitottak meg most Amerikában, óriási tömeg
előtt, mely a Columbus Circ-et zsufolásig megtöltötte.”]
1688. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világ népességét korlátozni kell?…”, BMN, XXVIII. évf. 77.
sz., 1927. márc. 20., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tudósok kimutatták papiron, elméletileg,
hogy a földgolyó még tizszer annyi embert is el tud látni, mint amennyit ma amennyiben a termelést
fokozni tudjuk s érdekeinket ügyesen összehangoljuk.”]
1689. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi ujság Párisban?”, BMN, XXVIII. évf. 77. sz., 1927. márc. 20.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A köztársaság elnöke Doumerge ur kijelentette, hogy neki a
charleston tetszik.”]
1690. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nyolcvanéves, süket Edisonnál”, BMN, XXVIII. évf. 77. sz.,
1927. márc. 20., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fraccaroli meglátogatta Edisont, aki a Menloparkban tornyos, rózsaszinü villájában lakik immár negyven esztendeje.”]
1691. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A világ legszebb szemei. Jean Sarmant uj drámája”,
BMN, XXVIII. évf. 84. sz., 1927. márc. 27., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Az
Árnyhalász ismert költője uj drámát irt, mely – a kritikusok – megállapitása szerint eddig legkülönb
müve.”]
1692. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Kinos pillanatok a szinpadon”, BMN, XXVIII. évf. 84.
sz., 1927. márc. 27., 10. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Kean, a hires XVIII. századbeli
Shakespeare szinész egy alkalommal Foote darabjában a biró szerepét játszotta s mint biró igy szólt
az egyik szinésznőhöz, mistress Woffringtonhoz, akit vallatott.” / „Ermete Novelli a pályája
kezdetén hasonló kellemetlen helyzetbe került, ő azonban kivágta magát.” / „Egy időben Novelli
Rómában régiségkereskedést nyitott.” / „1913-ban Hamburgban egy német társulat Othellót
játszotta.”]
1693. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Keztyüs portugál forradalom – telefonon”, BMN, XXVIII. évf.
84. sz., 1927. márc. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A portugál forradalom, melynek több
mint nyolcvan halottja és háromszázötven sebesültje volt, lezajlott, béke van az utcákon, csak még
itt-ott látszanak a harcok nyomai:”]
1694. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj férfidivat hősei”, BMN, XXVIII. évf. 84. sz., 1927. márc.
27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megemlékeztünk arról, hogy Waleffe, a francia iró meg
akarja honositani a hosszu, ormótlan pantaló helyett, mely a térdet és a lábikrát egészen eltakarja, a
térdnadrágot.”]
1695. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tinta, papir, örökkévalóság”, BMN, XXVIII. évf. 84. sz., 1927.
márc. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai tudósok között nagy döbbenetet keltett
egy fölfedezés, kisérletek során bebizonyitották, hogy a mai kéziratok a tinta és papir hitványsága
folytán hamar elfakulnak, ronggyá szakadnak s aligha hagyhatjuk örökbe fiainknak vagy
unokáinknak.”]
1696. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legbecsületesebb forradalmár”, BMN, XXVIII. évf. 84. sz.,
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1927. márc. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „L. Phipsén, az angol történetiró
végigbuvárolta az angol rendőrség levéltárát s rendkivül meglepő adatokra bukkant, melyek Maratra vonatkoznak, akit eddig a legpuritánabb, legbecsületesebb francia forradalmárnak tartottak.”]
1697. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit gyártanak a szemétből?”, BMN, XXVIII. évf. 84. sz., 1927.
márc. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lucanus, a latin poéta már régen megénekelte, hogy
a szegénység az emberek leghatalmasabb, legtermékenyebb ösztönzője.”]
1698. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Idillek az amerikai borbélyüzletekben”, BMN, XXVIII. évf. 84.
sz., 1927. márc. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai borbélyüzletekből régóta
eltünt a kedélyesség és fesztelenség, mióta a nők is odajárnak, hogy megigazittassák frizurájukat.”]
1699. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Két olasz egyfelvonásos. Rádió és expresszionizmus a
párisi gyermekszinházban”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3., 10. [Műfaj: színikritikák; első
sor/mondat: „C. Basilini két elmés egyfelvonásosát most mutatták be az Arcimboldi-szinházban. Az
első cime: Egy nőért. […] A második egyfelvonásos cime: Szerelmi lapdajáték. […] Most mutatták
be Ivan Goll-nak, az expresszionista költőnek Mathuzsálem cimü játékát,”.]
1700. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az ő férje. Géraldy uj szindarabja”, BMN, XXVIII. évf.
91. sz., 1927. ápr. 3., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Paul Géraldy legujabb darabját –
akárcsak az előzőt – Róbert Spitzerrel együtt irta.”]
1701. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Arlechin ruhája”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr.
3., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Az a háromfelvonásos játék, melyet most mutattak be
Milanóban, arról tanuskodik, hogy manapság mindenütt megvan a varázsa a régi müfajnak,
akárcsak nálunk, hol ismét szívesen fo-[…].”]
1702. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Madridi kisértetjárás”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Spanyolországban mostanában nagyon divatos a spiritizmus.”]
1703. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jeszenin Szergiusz, az orosz poéta”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz.,
1927. ápr. 3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszország egyik legérdekesebb tehetsége
Jeszenin Szergiusz, a parasztköltő, a muzsák csodálatos vásott gyermeke még most, halála után is
viták középpontjában áll.”]
1704. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A büvész emlékiratai”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Herz, az amerikai büvész, Heinemann kiadónál megjelenteti
emlékiratait.”]
1705. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A végrehajtó regénye”, BMN, XXVIII. évf. 91. sz., 1927. ápr. 3.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy berlini végrehajtó elmondja, mit tapasztalt életében.”]
1706. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amikor még Konrad Amerika bankárja volt”, BMN, XXVIII. évf.
98. sz., 1927. ápr. 10., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Egyesült-Államok 1778-ban 18
millió aranykölcsönt vett föl Franciaországtól, 5 százalékos kamatra, azzal a föltétellel, hogy az
összeget öt éven belül le kell törlesztenie.”]
1707. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Házasság és válás a kabiloknál”, BMN, XXVIII. évf. 98. sz.,
1927. ápr. 10., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az európai házasságok válságáról beszélnek, a
rohanó élet, a fővárosok bomlasztó hatását emlegetik, mely megingatta ezt az intézményt.”]
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1708. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nyomor rajzolója”, BMN, XXVIII. évf. 98. sz., 1927. ápr. 10.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Heinrich Zillenek, a hirneves német rajzolónak most ünnepli
Berlin ötven esztendős jubileumát.”]
1709. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A föltalálóéknál”, BMN, XXVIII. évf. 98. sz., 1927. ápr. 10., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A jubiláló Edison, annak idején, mikor unokái a térdén
játszadoztak, sok elmés játékot készitett nekik, sok leleményes kis gépet, mely a házimunkát
csodálatosan egyszerüsitette.”]
1710. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az idő álom. Lenormand drámája. Száz meztelen nő. Egy
szinésznő s egy szinigazgató tragédiája”, BMN, XXVIII. évf. 98. sz., 1927. ápr. 10., 23. [Műfaj:
színikritikák; első sor/mondat: „Lenormand az Álomfaló s a Vörös fog cimü darabok szerzője, aki a
szinpadon a belső igazságot tükrözteti, ebben a darabjában az idővel foglalkozik.” / „Az Olimpiaszinház most mutatta be Falconi és Rideati háromfelvonásos drámáját.]
1711. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nostradamus jósol a huszadik századra”, BMN, XXVIII. évf. 105.
sz., 1927. ápr. 17., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nostradamus, a tizenhatodik századbeli
csillagjós, aki annak idején hat évszázadra megjósolta a világ sorát s próféciáit nehezen érthető,
homályos versekbe foglalta, ujra holmoktérbe került.”]
1712. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lefejezték-e I. Károly angol királyt?”, BMN, XXVIII. évf. 105.
sz., 1927. ápr. 17., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „I. Károly lovasszobra ott áll a Withe [!] Hall
mellett, a Trafalgar Squaren.”]
1713. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai humor”, BMN, XXVIII. évf. 105. sz., 1927. ápr. 17.,
29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Whitewood, aki tiz éve körmöl egy chicagoi bankban mint
segédkönyvvezető, a sokszoros családapa, miután megszületett hatodik gyermeke is, félénken
bekopogtat a bankigazgatóhoz, hogy egy kis fizetésjavitást kérjen.”]
1714. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A házassági háromszög uj változata”, BMN, XXVIII. évf.
111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Lucia d’Ambra és Donaudy
háromfelvonásos játéka a férjről, feleségéről és szeretetről szól, de a köztük lévő kapcsolatot uj
változattal tárja elénk.”]
1715. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinházi válság mindenfelé”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!].
sz., 1927. ápr. 24., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem titok, hogy a dráma világszerte
válságban van.”]
1716. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mezitláb…”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bruxellesben óriási tömeg követ egy urat, aki a Brouckére-téren
sétál.”]
1717. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Egy iskolában ezt a dolgozatot adták föl]”, BMN, XXVIII. évf.
111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy iskolában ezt a dolgozatot adták
föl: Miért csikosak a tigrisek.”]
1718. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A világ legkevésbé nevezetes rekordjai a következők]”, BMN,
XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A világ legkevésbé
nevezetes rekordjai a következők:”]
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1719. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A régiségkereskedőhöz bevetődik egy iró, aki magát
mindenesetre »ismert«-nek tartja]”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A régiségkereskedőhöz bevetődik egy iró, aki magát mindenesetre
»ismert«-nek tartja.”]
1720. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Egy lelkes fiatal költő tanácsokat kért Tristan Bernardtól a
másnapi előadására vonatkozólag]”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy lelkes fiatal költő tanácsokat kért Tristan Bernardtól a másnapi
előadására vonatkozólag.”]
1721. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Csapni való rossz darabot irt egy ismert drámagyáros]”, BMN,
XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csapni való rossz
darabot irt egy ismert drámagyáros.”]
1722. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Shaw utálja a cigánymuzsikát, de szeret enni]”, BMN, XXVIII.
évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Shaw utálja a cigánymuzsikát,
de szeret enni.”]
1723. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Tévedés azt hinni, mintha a hus ártana akár a kis, akár a nagy
kutyáknak]”, BMN, XXVIII. évf. 111 [!]. sz., 1927. ápr. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Tévedés azt hinni, mintha a hus ártana akár a kis, akár a nagy kutyáknak.”]
1724. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Perzsa szinjáték. Leonid Andrejev négyfelvonásos
diákdrámája”, BMN, XXVIII. évf. 110. sz., 1927. máj. 1., 10. [Műfaj: színikritikák; első
sor/mondat: „Teherán, Szin:” / „Leonid Andrejev, a nemrég elhunyt orosz iró, akinek az elbeszélései
tették halhatatlanná nevét, négyfelvonásos diákdrámát hagyott hátra, melyet most a Manzoniszinház mutatott be.”]
1725. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vasuti automota”, BMN, XXVIII. évf. 110. sz., 1927. máj. 1.,
10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alphonse Allaisról, a humoristáról mesélik ezt a történetet:”]
1726. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Képek a newyorki tőzsdéről és bankokról”, BMN, XXVIII. évf.
110. sz., 1927. máj. 1., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Francaroi szemléletes képet ad az
amerikai pénzvilág életéről, mely a Waal [!] Streeten zajlik le.”]
1727. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol politikusok a fehér asztalnál”, BMN, XXVIII. évf. 110. sz.,
1927. máj. 1., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lord Beaverbrock, az angol politikusokat
mutatja be a fehér asztalnál.”]
1728. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Adókopók és agglegények”, BMN, XXVIII. évf. 110. sz., 1927.
máj. 1., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szegény agglegényeket mindenütt a világon
megadóztatják.”]
1729. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hires emberek a fényképezőgép előtt”, BMN, XXVIII. évf. 110.
sz., 1927. máj. 1., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Berliner Tagblatt munkatársa megkérdezte
a német fényképészeket, hogy viselkednek a hires emberek a lencse előtt?”]
1730. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az angol szinház. A mindenható mozi”, BMN, XXVIII.
évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 10. [Műfaj: tárcák; első sor/mondat: „Aldon [!] Huxley, egyike a
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legkiválóbb modern iróknak, aki egy ideig szinházi kritikákat irt, végleg letette kritikusi tollát.” /
„Egy angol fogorvos bement a párisi moziba, hogy megnézzen egy filmet.”]
1731. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Irók és ujságirók”, BMN, XXVIII. évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Courteline egy vidéki szállóban szobát keresett.”]
1732. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Németországban rendnek muszáj lenni”, BMN, XXVIII. évf. 117.
sz., 1927. máj. 8., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német hivatalnok-szellem minden
köztársaság és haladás ellenére nem változik.”]
1733. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vevők iskolája”, BMN, XXVIII. évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Illustration furcsa inditvánnyal áll elő:”]
1734. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Newton Izsákról”, BMN, XXVIII. évf. 117. sz., 1927. máj. 8., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newton Izsák halálának kétszázéves fordulóját ünnepli a
tudomány.”]
1735. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Különvélemény Beethovenről. Shaw és Chesterton
párviadala a rádióban”, BMN, XXVIII. évf. 123. sz., 1927. máj. 15., 11. [Műfaj: tárcák; első
sor/mondat: „Beethovent a jublieuma alkalmával az egész müvelt világ ünnepelte.” / „Londonban a
Kings Way Hall-ban a dologtalan, henye nőről vitát tartottak, melyet a rádió a szélrózsa minden
irányában, továbbított.”]
1736. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Beethoven betegágyánál”, BMN, XXVIII. évf. 123. sz., 1927.
máj. 15., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nagy zeneszerző, miután öccse öngyilkosságot
követett el, fölujitotta Breuning Istvánnal való régi barátságát.”]
1737. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a Fehér Házból”, BMN, XXVIII. évf. 123. sz., 1927. máj.
15., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fraccaroli, ki most Amerikában tartózkodik a washingtoni
Fehér Házról ir.”]
1738. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bethleem abbé az erkölcs őre”, BMN, XXVIII. évf. 123. sz.,
1927. máj. 15., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban is van már erkölcsrendészet.”]
1739. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Churchill emlékiratai”, BMN, XXVIII. évf. 123. sz., 1927. máj.
15., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A világháboruhoz rendkivül becses adalékot szolgáltat az a
testes négy kötet, melyben Winston Churchill megirta emlékiratait.”]
1740. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Illat – kritika”, BMN, XXVIII. évf. 140. sz., 1927. máj.
22., 10. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Pár hónappal ezelőtt egy párisi, rue de la Paixi
illatszergyáros kiadott egy tartalmas, ügyesen irt füzetet, mely az illatszer kézikönyvének
nevezhető.” / „Sacha Guitry egy szintársulatot szervezett, hogy vidéki körutra induljon vele.” / „Egy
család a sirkőkereskedőnél megrendelt egy sirkövet.”]
1741. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Farkasgyermek”, BMN, XXVIII. évf. 140. sz., 1927. máj. 22., 20.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mostanában divat farkasgyerekeket felfedezni.”]
1742. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csang-Cso-Lin vacsorázik”, BMN, XXVIII. évf. 140. sz., 1927.
máj. 22., 20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Corriere della Sera leirja Csang-Cso-Lin egy
estéjét, melyet a pekingi követségen költött.”]
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1743. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A »kék« törvény”, BMN, XXVIII. évf. 140. sz., 1927. máj. 22.,
20. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Filadelfia a quakkerek, a methodista vakbuzgók városa, akik
ugynevezett »kék« törvényt (blue low) m[i]nden vonalon keresztül viszik.”]
1744. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A szerelem és házasság komédiája”, BMN, XXVIII. évf.
147. sz., 1927. máj. 29., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A. Rossato és Gian Capo kedves
vigjátékot irt a fönti tragikus cimen, mely Dosztojevszki regényének cimlapján olvasható.”]
1745. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Hogy lettem szinésznő?”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz.,
1927. máj. 29., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Annales cimü folyóirat fönti kérdést intézte
a különböző szinésznőkhöz. Cecile Sorel, az ünnepelt tragika ezt a választ küldte:”]
1746. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj spiritiszta jelenségek”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927.
máj. 29., 22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliának egyik legjelesebb természettudósa,
Tillyard dr., a Royal Society tagja könyvet jelentet meg a spiritizmus terén végzett tudományos
kutatásairól.”]
1747. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A költő és hitvese”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927. máj. 29.,
22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Paul Verlaine-ról, a szerelem és gyöngédség nagy költőjéről
döbbenetes adatok kerültek napfényre.”]
1748. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a legsötétebb Tibetből”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927.
máj. 29., 22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „W. Montgomery, az angol utazó tibeti utjáról kitünő
könyvet jelentetett meg.”]
1749. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ne játszunk a tüzzel!”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927. máj.
29., 22–23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az anyák igy intik pákosztos gyermekeiket:”]
1750. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Már a sakkban is csalnak”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927.
máj. 29., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A sakk a keleti bölcsek nyugodt, nemes elmetornája.”]
1751. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Perzsa dolgok”, BMN, XXVIII. évf. 147. sz., 1927. máj. 29., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Seyed Mondarest, a perzsa ellenzék vezérét, a teheráni
választógyülekezet tagját nemrégiben, mikor kilépett az uccára, két merénylő megtámadta s
könnyebben megsebesitette.”]
1752. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszki[j] első fellépte”, BMN, XXVIII. évf. 154. sz.,
1927. jún. 5., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy német ujságban most jelent meg
Dosztojevszki első házasságának hiteles története.”]
1753. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A dolgos és hü berlini nő”, BMN, XXVIII. évf. 154. sz., 1927.
jún. 5., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Váltig dicsérik a dolgos, hü berlini nőket.”]
1754. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kártyáshistória”, BMN, XXVIII. évf. 154. sz., 1927. jún. 5., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban esett meg.”]
1755. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kivégzés Kinában”, BMN, XXVIII. évf. 154. sz., 1927. jún. 5.,
21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Aponte, aki kinai utirajzait teszi közzé, leir egy pekingi
kivégzést.”]
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1756. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinész a képviselőházban. A berlini mozi és rádió.
Szinházi boszorkányságok a tizenhetedik században. A film nem irodalom, hanem képzőmüvészet.
Mi a fejlődés utja. A huszadik század szinháza”, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún. 12., 10.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Minekelőtte bemutatták volna Fler darabját, Az uj
gazdagokat, a francia képviselőházban egy ujságiró naponta látta a folyosón Victor Boucher-t.” / „A
berlini hangversenyrendezők kétségbe vannak esve, hogy a legnagyobb müvészek legfeljebb ha
félig telt házat vonzanak.” / „Nincs semmi uj a nap alatt.” / „Messze vagyunk már azoktól az
időktől, mikor a mozi gyermekcipőben első kezdetleges és csetlő-botló lépéseit tette.”]
1757. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol jókedv”, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún. 12., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A biró nagyon bakafántoskodó ember volt.”]
1758. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A boulevard”, BMN, XXVIII. évf. 161. sz., 1927. jún. 12., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisiak már rég megkonditották a halálharangot a boulevard
fölött, elsiratták és arról beszéltek, hogy a körút, a tizenkilencedik század hangulatos alkotása
meghalt, mert stilusa egészen elsikkadt az uj idők amerikaias forgatagában.”]
1759. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Beethovent kilakoltatják csendháboritás miatt”, BMN, XXVIII.
évf. 161. sz., 1927. jún. 12., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Beethovent – halálának százéves
évfordulója alkalmából – sok mindenféle szempontból méltatták, de eddig még nem mutatták be,
mint lakót, mint albérlőt s mint főbérlőt.”]
1760. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinészek és ripacsok. Dráma egy tüdővészes
fiatalemberről. Az amerikai szinház”, BMN, XXVIII. évf. 168. sz., 1927. jún. 19., 11. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Vidéken a szerepkörök közel sincsenek olyan szigoruan
körülhatárolva, mint a fővárosban.” / „Két kardalosnő csunyán hajbakap s a legszemenszedettebb
gorombaságokat vágja egymás fejéhez.” / „Volt egy rendkivül hiu, öntelt szinész, akinek
önimádásáról legendákat beszéltek.” / „A szerző folyton nyakára járt Guitry-nek.” / „D’Ambra
háromfelvonásos drámája egy tüdővészes fiatalemberről szól, az öröklékenység kérdésével
foglalkozik, akár Brieux a Mételyben vagy Ibsen a Kisértetekben.” / „Alfréd Savoir, a jeles francia
darabiró hosszabb időt töltött Newyorkban, ahol számos mozidarabot irt.”]
1761. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinészek és uralkodók”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz.,
1927. jún. 26., 12. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Angelo Musco, a sziciliai szinész az olasz
kormányelnökhöz volt hivatalos.” / „Lablacht, a hires tenoristát, mikor Nápolyban volt, meghivta
magához az olasz király.” / „Rossini kedves tenoristája egy este a Windsoor-palotába [!] volt
hivatalos, az angol királynőhöz.” / „Gabriellit, az olasz operaénekesnőt a volt orosz cárné meghivta,
hogy két hónapig énekeljen Szentpéterváron.”]
1762. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis amerikai hirek”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún. 26.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Radio Corporation of America kitünő eredménnyel
kisérletezett egy uj készülékkel, mely az arcképeket rádió után továbbitja.”]
1763. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika és a szerelem”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún.
26., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bevándorlás első korában, mikor a nők még kis számban
voltak, meg kellett őket védeni a bevándorló, szerencsét kergető férfiak ostromától, akik özönnel
tódultak oda az óvilágból.”]
1764. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyalogosok és autósok”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún.
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26., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az uccai közlekedésnek minden nagyvárosban van egy
arisztokráciája, az, amelyik gépkocsin robog célja felé s van egy plebejus osztálya is, mely a két
lábán kutyagol.”]
1765. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini testvéröccse”, BMN, XXVIII. évf. 175. sz., 1927. jún.
26., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mussolini testvéröccse, Arnaldo, foglalkozására nézve –
akárcsak bátyja, annak előtte – ujságiró, Milánóban egy nagy napilapot szerkeszt.”]
1766. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Borzalom szinháza. Sarment uj komédiája”, BMN,
XXVIII. évf. 183. sz., 1927. júl. 3., 11. [Műfaj: színikritikák; első sor/mondat: „A párisi borzalom
szinháza szorgalmasan müködik.” / „Az Árnyhalász és a Papirkorona fiatal szinész-szerzője,
Sarment, háromfelvonásos komédiát irt, melynek előzőleg ezt a cimet adta: Csapodárság, de utóbb
megváltoztatta a cimet erre: Van szived?”; annotáció: a szöveg első része Max Maurey A vak hajó,
illetve egy másik, megnevezetlen, darabjáról szól.]
1767. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A genfiek és a határ”, BMN, XXVIII. évf. 183. sz., 1927. júl. 3.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mióta a Népszövetség Genfben székel, a genfieknek szük ez a
csinos, pompás város.”]
1768. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mecset”, BMN, XXVIII. évf. 183. sz., 1927. júl. 3., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Annakidején nagy pompával avatták föl a párisi mecsetet, átadták az ottélő
muzulmánoknak, hogy távol idegenben legyen templomuk, ahol a maguk istenét imádhatják.”]
1769. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 710 halott és 80.000 sebesült!”, BMN, XXVIII. évf. 183. sz.,
1927. júl. 3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Micsoda ez a roppant veszteséglista?”]
1770. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy… kettő… három…”, BMN, XXVIII. évf. 183. sz., 1927. júl.
3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy spanyol szerzetes, ki évtizedekig mint hittéritő
müködött Paraguay-ban, de ismeri az angol Amerikát is és sok vad népet, lélektanulmányban
számal [!] be a vadak értelmi képességeiről.”]
1771. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Óriási számok Londonról”, BMN, XXVIII. évf. 183. sz., 1927.
júl. 3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Érdekes lapozgatni azt a statisztikát, mely most jelent
meg London életéről.”]
1772. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Uszó szinpad. Bohócok menhelye. Angyali kapu. Shaw
és Depew pohárköszöntője”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl. 10., 11. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Magdeburgban szinházi kiállitást rendeztek, ahol többek közt bemutatták a modern
szinházak különböző válfaját, a rendezés fejlődését, a legujabb diszleteket és kellékeket.” /
„Szegény bohócok!” / „A Secolo irja:” / „Shawt és Depewet együtt ünnepelték.”]
1773. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Robinson Crusoe szigete”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl.
10., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tényleg rábukkantak gyermekkorunk meseszigetére?”]
1774. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika fővárosa”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl. 10.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Fraccaroli Washingtont, Amerika fővárosát igy irja le:”]
1775. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A fehérek barbársága”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl.
10., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „André Gide, a kiváló francia iró Kongóba utazott s
sorozatos cikkeiben lerántja a leplet a francia gyarmati politikáról, melynek igazságtalanságaiért,
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tulkapásaiért szigoru megtorlást követel a kormánytól.”]
1776. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen feleségek vagyunk?”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927.
júl. 10., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi ujság olvasóihoz – de csak férfiolvasóihoz –
az alábbi kérdést intézte:”]
1777. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bécs központi fütése”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz., 1927. júl.
10., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécs nagy fába vágja a fejszéjét:”]
1778. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy kezdte a petróleum-király?”, BMN, XXVIII. évf. 190. sz.,
1927. júl. 10., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „John D. Rockefeller 86 esztendős s nem tudja,
hogy hány millió dollára van.”]
1779. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A botrány nője. Ballerina”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz.,
1927. júl. 17., 11. [Műfaj: színikritikák; első sor/mondat: „C. G. Viola három felvonásos darabja
elmés, fordulatos.” / „E. Bach és Arnold uj komédiájának a következő a tartalma:”]
1780. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bubifrizura a tizenhetedik században”, BMN, XXVIII. évf. 197.
sz., 1927. júl. 17., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bubifrizura divatja nem is olyan ujkeletü,
mint ahogy hisszük.”]
1781. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vajon lehetséges-e Amerikából Európába repülni?”, BMN,
XXVIII. évf. 197. sz., 1927. júl. 17., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután már megtörtént a
csoda – többször is – nem érdektelen elolvasni, hogy vélekedtek erről a kérdésről 1919 juliusában,
mikor Bleriot-nak sikerült átrepülnie a La Manche csatornát.”]
1782. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Most tartották meg”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz., 1927. júl. 17.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most tartották meg a francia gépirók a versenyüket.”]
1783. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vadállatok fényképezőgép előtt”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz.,
1927. júl. 17., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A római állatkert igazgatósága pályázatot
hirdetett több dijjal, hogy állatkert állatjait levegyék.”]
1784. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hasznos tanácsok tollforgatóknak”, BMN, XXVIII. évf. 197. sz.,
1927. júl. 17., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Leon Daudet, akinek letartóztatása és szökése
oly nagy port vert föl, most jelentette meg egy kötetben irodalmi tanulmányait s följegyzéseit.”]
1785. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Duse lelke”, BMN, XXVIII. évf. 204. sz., 1927. júl. 24.,
11. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Megint uj könyv hagyta el a sajtót, mely Eleonora Duse-vel
foglalkozik, az ő kimerithetetlen lelki életével.”; annotáció: Ofélia Mazzoni kötetéről.]
1786. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Midinette-ek, egy furcsa akadémia, a nők az élen”, BMN,
XXVIII. évf. 204. sz., 1927. júl. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A midinette: párisi szó, de
nemzetközi is.”]
1787. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem emészti meg önmagát a gyomor?”, BMN, XXVIII.
évf. 204. sz., 1927. júl. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Élettani képtelenség, melyen
sokáig töprengtek a tudósok:”]
1788. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kinai pletykák”, BMN, XXVIII. évf. 204. sz., 1927. júl. 24., 24.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A pekingiek meglehetősen közönyösen tekintenek a Kinában duló
roppant háborura.”]
1789. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fekete cselédek”, BMN, XXVIII. évf. 204. sz., 1927. júl. 24., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy afrikai hivatalnok, hogy próbára tegye uj néger szolgáját,
iróasztalán szánt-szándékkal ott felejt 50 centimest.”]
1790. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az uj Pirandello. Hármas tragédia, három felvonásban”,
BMN, XXVIII. évf. 211. sz., 1927. júl. 31., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Minekelőtte
Pirandello uj darabját bemutatták, római irodalmi körökben azt rebesgették, hogy a mester, aki
eddig lelki kettősségünket vizsgálta, szakitott régi módszerével és hatásos, a régi értelemben
»mozgalmas« drámát irt.”]
1791. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai diáklányok önkormányzata”, BMN, XXVIII. évf. 211.
sz., 1927. júl. 31., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában különösen a felsőbb oktatás
terén, az egyetemeken rendkivül szabad szellem uralkodik.”]
1792. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Furcsa kézizálogok”, BMN, XXVIII. évf. 211. sz., 1927. júl. 31.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécs városa lefoglalta kézizálogként egy cirkuszigazgató
idomitott, táncoló elefántjait, mert gazdájuk nem teljesitette fizetési kötelezettségét.”]
1793. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A telefon – fordit”, BMN, XXVIII. évf. 211. sz., 1927. júl. 31.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ujabb adalék arra vonatkozólag, hogy a huszadik század mily
módon győzi le a bábeli nyelvzavart.”]
1794. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Hogy kezdte Saljapin? Apróságok szinészekről, irókról”,
BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927. aug. 7., 11. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Saljapin, akit a
szovjet mostanában fosztott meg orosz állampolgárságától, mert külföldön tengődő honfitársainak
nagyobb összeget bocsátott a rendelkezésükre, a Revue de Paris-ban életrajzát közli.” / „Herbert
Tree nemcsak jeles szinész volt, hanem kedves, finom csipdelőző is.” / „Bernard Shaw-t
meglátogatta egy dusgazdag amerikai mozis.” / „Chesterton, az angol kritikus, igy vélekedik
irókról, szindarabokról, kritikákról:”]
1795. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az élelmes börtönös”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927. aug. 7.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy kis cseh városkában igazán cifra eset történt.”]
1796. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kutyáknak is van már bárjuk”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz.,
1927. aug. 7., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt is az angolok teremtették meg.”]
1797. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Politikusok”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927. aug. 7., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Abban az időben történt, mikor Lloyd George még nem tett szert
arra a népszerüségre, mellyel mostan rendelkezik.”]
1798. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Micsoda kellemetlen?”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927. aug.
7., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Aurelein Schollnak, az elmés ujságirónak kötetbe gyüjtötték
szétszórt irásait.”]
1799. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kinaiak között”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927. aug. 7., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Coxon, az angol utazó, sokáig élt Kinában, alaposan ismeri a kinai
nyelvet és népet.”]
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1800. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi ujság?”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927. aug. 7., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécs egyik piacán, a Hochmarkt-on villamosórát állitottak föl.”]
1801. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ki a nagyobb optimista?”, BMN, XXVIII. évf. 218. sz., 1927.
aug. 7., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két angol vitatkozik erről a fontos kérdésről:”]
1802. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csókról”, BMN, XXVIII. évf. 232. sz., 1927. aug. 21., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tudósok sok mindenre ráérnek.”]
1803. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj szépirás”, BMN, XXVIII. évf. 232. sz., 1927. aug. 21., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban már 43 esztendeje kötelező az iskoláztatás, de
ennek ellenére lakosságának 5 százaléka még mindig analfabéta.”]
1804. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Svéd feketeingesek”, BMN, XXVIII. évf. 232. sz., 1927. aug. 21.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nyugodt, hideg svédek között ép ugy dulnak a szélsőségek,
mint Európa bármely más országában.”]
1805. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Messze országokból”, BMN, XXVIII. évf. 232. sz., 1927. aug.
21., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kereskedelemnek uj piaca nyilt Afrika közepében.”]
1806. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gramafon [!] ördöge”, BMN, XXVIII. évf. 232. sz., 1927. aug.
21., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy angol lapnak irta meg Rudyard Kipling ezt a
történetet:”]
1807. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Voronoff a szinpadon”, BMN, XXVIII. évf. 239. sz.,
1927. aug. 28., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Voronoff tudományos kisérleteinek
csakhamar visszhangja támadt a szinpadon is.”; annotáció: Voronoff és Flers Croisset Csodadoktor
című vígjátékáról.]
1808. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Antónia nem jön zavarba”, BMN, XXVIII. évf. 239. sz.,
1927. aug. 28., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Az idei évad egyik legnagyobb sikere
Párisban Hennequin és Weber háromfelvonásos vigjátéka, mely egy házaspár csetepatéját hozza
szinre, elmésen, fordulatosan.”]
1809. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért halunk meg?”, BMN, XXVIII. évf. 239. sz., 1927. aug. 28.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Erre a kérdésre a bölcselet, a tudomány, a vallás már rég
megadta a maga válaszát.”; annotáció: James Frazer könyvéről.]
1810. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyermekköztársaságok”, BMN, XXVIII. évf. 239. sz., 1927. aug.
28., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue de Paris most teszi közzé Jaques [!] Kessel-nek, a
jeles irónak tanulmányát, ki palesztinai utjáról értekezik.”]
1811. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A spanyol királyné a rövid szoknya ellen”, BMN, XXVIII. évf.
239. sz., 1927. aug. 28., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bubihaj, meg a rövidszoknya ellen
időnként föl-fölzendül egy hadüzenet, hogy visszaállitsák a régi erkölcsöket.”]
1812. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a szesz arcvonaláról”, BMN, XXVIII. évf. 239. sz., 1927.
aug. 28., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában már váltig unják a száraz, szesztelen
tilalmat.”]
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1813. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy járunk?”, BMN, XXVIII. évf. 239. sz., 1927. aug. 28., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ebben a században a lélektan figyelme erősen az öntudatlan élet
felé fordul:”]
1814. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az uj Bernstein”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927.
szept. 4., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Bernsteint nálunk a pergő cselekményü,
mozgalmas drámái tették népszerüvé, mint például »A tolvaj«, mely a külső technika legragyogóbb
fogásaival ékeskedik.”; annotáció: a Méreg című drámáról.]
1815. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A kacagtató tükör”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927.
szept. 4., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Marcel Espiau, a fiatal francia iró elmés,
kedves, lazán egymás mellé rakott jelenetekben tárja elénk a mai ember képét.”]
1816. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Állatok a moziban”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927. szept. 4.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlinben kisérletet tettek arra vonatkozólag, hogy az állatok
hogyan viselkednek a moziban, hogyan reagálnak a filmre, melyen szintén állatokat látnak.”]
1817. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogyan köszönjünk a török nőknek?”, BMN, XXVIII. évf. 246.
sz., 1927. szept. 4., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai Törökországban csöndes, de
mélyreható forradalmi változások mutatkoznak:”]
1818. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ujjlenyomatok”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927. szept. 4., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most hagyta el a sajtót Luigi Lusticucci könyve, mely az
ujjlenyomatok történetéről szól s erre a tárgyra vonatkozólag rengeteg történeti anyagot hord
össze.”]
1819. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A párisi zálogházról”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927. szept.
4., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi zálogházat sok költő énekelte meg komolyan is,
tréfásan is.”]
1820. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A próféták és a rövidhaj”, BMN, XXVIII. évf. 246. sz., 1927.
szept. 4., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem szabad gondolni arra, hogy a rövid hajnak
mindig akkora becsülete volt, mint a mai időkben.”]
1821. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az emberfölötti ember és a hegy”, BMN, XXVIII. évf.
253. sz., 1927. szept. 11., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Nietzsche gondolatvilága –
főkép az emberfölötti emberről való elmélete – egyre jobban hódit a szépirodalomban, különösen a
szinpadon.”; annotáció: L. Repaci színművéről.]
1822. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A fekete grófné”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927.
szept. 11., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Több ujság hirül adta, hogy a párisi néger
primadonna, Josephine Baker, aki torz fintoraival, kacsintásával, bohó táncával elragadta a
közönséget, házasságot kötött egy olasz gróffal.”]
1823. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Különös öngyilkosságok”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927.
szept. 11., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szomoru öngyilkossági járvány világszerte dul.”]
1824. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Serao Matilde-ról”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927. szept. 11.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nemrég elhunyt jeles olasz irónőről több tanulmány jelent
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meg, mely méltatja irói müködését, jellemzi egyéniségét.”]
1825. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az utolsó angol udvarhölgy”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927.
szept. 11., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol udvarnál pár nap mulva már nem lesz
többé udvarhölgy.”]
1826. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi a divat?”, BMN, XXVIII. évf. 253. sz., 1927. szept. 11., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A divatnak, ennek a megfoghatatlan valaminek uj meghatározását
kapjuk egy kitünő szakértőtől, Bibesco hercegnétől.”]
1827. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Drámairó a nők szivéről”, BMN, XXVIII. évf. 260. sz.,
1927. szept. 18., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Paul Claudel drámairó, aki évek hosszu során
át Tokióban képviselte Franciaországot, most Washingtonban nagykövet.”]
1828. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A tizenharmadik szék”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz.,
1927. szept. 25., 19. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Ez a dráma oly izgalmat keltett az
amerikai közönségben, hogy a nézők felvonásról-felvonásra vitatták az esélyeket, találgatták, hogy
ki lehet a gyilkos és valóságos fogadási irodák keletkeztek, melyek az előadás végén fizettek.”;
annotáció: Bayard Veiller darabjáról.]
1829. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Párisi futár”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927. szept. 25., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mi okozza az idén azt a sok esőt, mely nálunk is, de elsősorban
Északeurópában eláztatja a földeket, megdagasztja a folyókat?”]
1830. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pantino ur”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927. szept. 25., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pantino ur, dusgazdag boliviai cinkbánya tulajdonos évek óta
Párisban lakik.”]
1831. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol szellem”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927. szept. 25.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ne kérd a nőtől a szivét:”]
1832. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Magántulajdon-e a whisky Amerikában?”, BMN, XXVIII. évf.
267. sz., 1927. szept. 25., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Erre vonatkozólag érdekes döntvényt
hozott a newyorki fölebbviteli törvényszék, megállapitván, hogy a whisky semmiféle értékkel nem
bir a tulajdonosára.”]
1833. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rádióhirek”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927. szept. 25., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszországban most 56 leadóállomás müködik – ezek közül
Moszkvában és Leningradon 5.”]
1834. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Min nevet London?”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927. szept.
25., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban nemrégiben cifra eset történt, mely az egész
várost derültségben tartotta.”]
1835. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Halálbüntetés és viviszekció”, BMN, XXVIII. évf. 267. sz., 1927.
szept. 25., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „G. Saint Paul francia orvos különös inditványt tett az
igazságügyminisztériumnak.”]
1836. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szovjet ultimátuma Saljapinnak”, BMN, XXVIII. évf.
274. sz., 1927. okt. 2., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszországban most van egy »Saljapin214

eset«.”]
1837. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Drámairó és kritikus naplója”, BMN, XXVIII. évf. 274.
sz., 1927. okt. 2., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jules Renard, a nemrég elhunyt francia
drámairó, aki több szinpadi remekmüvet hagyott hátra (Répa-urfiról, Vernet-néről s A vakbuzgó
nőről), most központjában áll az irodalmi érdeklődésnek, mert sorozatosan jelentek meg
összegyüjtött munkái.”]
1838. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az éhes katona”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a jelenet egy angol katonai kórházban játszódik le.”]
1839. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Páris, a nemzetközi”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háboru után Párisnak ez a jelszava:”]
1840. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai hirek”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kaliforniában, Berkeley-ben a hatóság furcsa módját találta föl
annak, hogy büntesse meg azokat, akik elgázoltak valakit.”]
1841. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Két angol história”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hilaire Belloc, a jeles iró Irországban utazván, egy napon betért
egy ir paraszthoz, hogy tejet kérjen tőle.”]
1842. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Betörés szovjetéknél”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vörös Oroszországban a betörők leleményes uj módszerekhez
folyamodnak.”]
1843. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tolvaj”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Éjszaka van.”]
1844. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A mintaszerü biró”, BMN, XXVIII. évf. 274. sz., 1927. okt. 2.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A birói pártatlanság hősi önfeláldozásáról ad hirt az amerikai
néphumor.”]
1845. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az angol szinpad nagy humoristája”, BMN, XXVIII. évf.
281. sz., 1927. okt. 9., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nemrég elhunyt Jerome Klapka
Jerome, aki nevében a magyar szabadsághős nevét viselte, ama finom, egyszerü, nyugodt
humoristák közé tartozott, akik irodalmi munkásságukban semmiféle erkölcsi, vagy társadalmi,
vagy széptani célt nem tüztek maguk elé.”]
1846. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A két barát”, BMN, XXVIII. évf. 281. sz., 1927. okt. 9.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alfred Savoir-nak, a nálunk is ismert drámairónak most
mutatták be uj darabját az Oeuvre-ben »Két barát« cimen.”]
1847. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini a nőkről”, BMN, XXVIII. évf. 281. sz., 1927. okt. 9.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vahdah Johanna hosszan beszélgetett a fascizmus vezérével a
nőkről egy angol folyóirat megbizásából.”]
1848. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Különös emlékezethasadás”, BMN, XXVIII. évf. 281. sz., 1927.
okt. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amnesiának, az emlékezet hiánynak rendkivül furcsa
esete fordult most elő Amerikában, Saint Paulban, Minnesote államban.”]
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1849. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Föltétlenül öl-e a villamos áram?”, BMN, XXVIII. évf. 281. sz.,
1927. okt. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bostoni kivégzés kapcsán ujra vitatják ezt a
kérdést az amerikai ujságok.”]
1850. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Napóleon és a szinészek”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz.,
1927. okt. 16., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Berlinben bemutatták Unamunonak, a
világhires spanyol irónak egy darabját, melyet Toddo un hombre cimü regényéből egy Hoyos nevü
spanyol iró alkalmazott szinre.”]
1851. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinésznő és költő”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927.
okt. 16., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikából azt jelentik, »egy milliárdos megvásárolta
az ifjabb Dumas darabjának, a Kaméliás hölgynek a kéziratát.«”]
1852. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Regényes házasság”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van még romantika.”]
1853. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ne adjatok kölcsön könyvet!”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927.
okt. 16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia könyvbarátok egyesülete ezt a jelszót kürtöli
világgá.”]
1854. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Siratónők, névadományozók, gyufagyujtogatók, varangynevelők,
előtáncosok”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Hogy mi mindenből lehet megélni.”]
1855. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tenger és a paraszt”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt.
16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy jó auvergnei paraszt először látja a tengert.”]
1856. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A furcsa egyesületek városa”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927.
okt. 16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Erre a cimre ma teljes joggal Páris tarthat számot, mert
ott egymás hegyen-hátán a legfurcsább egyesületek, társaságok vannak.”]
1857. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia humor”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az iskolakerülő diák reggel az ágyban maradt, aztán elszaladt
telefonozni, hogy értesitse az osztályfőnök urat.”]
1858. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Icarus édesanyja”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Icarus volt az első repülő.”]
1859. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen szint parancsol?”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt.
16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy londoni divatáruház gyökeres ujitást honosit meg
próbatermeiben.”]
1860. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Albion humora”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927. okt. 16., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliában még mindig szokás, hogy a halottak mellé fizetett
siratókat fogadjanak.”]
1861. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az angolok szükszavuak”, BMN, XXVIII. évf. 288. sz., 1927.
okt. 16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolok szükszavuak, gyakorlatiasak.”]
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1862. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi van Mózes szakállában?”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927.
okt. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Meglepő fölfedezésre jutott egy római iró.”]
1863. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927. okt. 23., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy népes kisvárosban éppen vásár van, mikor a piactéren autó
robog át veszett sebességgel.”]
1864. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Berlin titkaiból”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927. okt. 23., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlin sok minden tekintetben tartja a világrekordot:”]
1865. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Történetek politikusokról”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927.
okt. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Winston Churchill az Egyesült Államokban előadási
kőrutra ment.”]
1866. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kina az élen”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927. okt. 23., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Mennyei Birodalmat az elmaradottság jelképének szokás
tekinteni, mely fővárosát körülveszi vastag fallal, hogy be ne hatolhasson oda a »nyugati
müveltség«.”]
1867. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cárevics – él?”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927. okt. 23., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégiben jelent meg egy kötet melyben a történelem
szenvedélyes buvára oknyomozó alapon vizsgálja az okaterinburgi gyilkosságot s megállapitja,
hogy ez alkalommal nyilván az egész orosz cári családot kiirtották.”]
1868. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis hirek a nagyvilágból”, BMN, XXVIII. évf. 295. sz., 1927.
okt. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikaiak néhány év óta kedves ünnepet
rendeznek minden évben:”]
1869. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A közönség kritikusa. 40.000 kritika. Sarcey, a régiek és
az ujak. Aki 32 éven át minden este a szinházban ült. A táncosnő és a költő”, BMN, XXVIII. évf.
302. sz., 1927. okt. 30., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szinházi kritikusnak sorsa hasonlit a
szinészéhez, nemcsak annyiban, amennyiben mind az egyiknek, mind a másiknak a munkája egy
napig tart s hamar elhervad, feledésbe megy, hanem annyiban is, hogy a müvészi forradalom
legcsekélyebb zendülésére összeomlik.”]
1870. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tudomány és a spiritizmus”, BMN, XXVIII. évf. 302. sz., 1927.
okt. 30., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Annak idején nagy feltünést keltet[t] a tudományos
világban, hogy R. J. Tillard az angol természettudós a spiritiszták illetve metapszihisták mellett tört
lándzsát.”]
1871. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bank of England”, BMN, XXVIII. évf. 302. sz., 1927. okt. 30.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anglia leghatalmasabb, legrégibb, legelőkelőbb bankja
épitkezik.”]
1872. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy öltözködjék a szellemi munkás?”, BMN, XXVIII. évf. 302.
sz., 1927. okt. 30., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezzel a kérdéssel már sokan foglalkoztak.”]
1873. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A dohányzás és a nők”, BMN, XXVIII. évf. 302. sz., 1927. okt.
30., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai orvos, Chauncey L. Barber kijelenti, hogy a
dohányzó nők gyermekeinek hatvan százaléka két éves kora előtt pusztul el, csak azért, mert anyjuk
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dohányozott.”]
1874. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lengyel trónkövetelő”, BMN, XXVIII. évf. 302. sz., 1927. okt.
30., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A lengyel köztársaságnak is megvannak a maga
trónkövetelői.”]
1875. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A kritika nagybácsija”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz.,
1927. nov. 6., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez év október 8-án volt száz esztendeje, hogy
Francois Sarcey, a francia kritika »nagybácsija« született Dourdanban.”]
1876. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A három Strauss”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz., 1927.
nov. 6., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bécsben Strauss József születésének száz éves
évfordulóját ünnepelték.”]
1877. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Manet első festménye”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz., 1927. nov.
6., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manet, a francia impresszionizmus atyja, viharos ifjuságon
ment keresztül, minekelőtte ecsetjével meghóditotta a világot.”]
1878. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kinek a kutyája okosabb?”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz., 1927.
nov. 6., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megrögzött kutyabarátok, lelkes ebtenyésztők ülnek
együtt egy szobában, hárman.”]
1879. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Idő és álom”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz., 1927. nov. 6., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mr. Dunne, aki polgári foglalkozására nézve repülőgép-tervező,
feltünést keltő könyvet irt az álomról s az ő időelméletéről.”]
1880. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bladwick ur kalandjai”, BMN, XXVIII. évf. 309. sz., 1927. nov.
6., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bladwick ur, az angol humorban a szájhős, aki képtelennél
képtelenebb históriákat mesél el barátjainak.”]
1881. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az orosz nemzeti érzés”, BMN, XXVIII. évf. 316. sz., 1927. nov.
13., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „George[s] Duhamel, aki azért ment ki Oroszországba, hogy
ott elfogulatlan szemmel megfigyeljen mindent, arról számol be, hogy Oroszországban még mindig
kiirthatatlanul, elpusztithatatlanul él a nemzeti szellem.”]
1882. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Köd”, BMN, XXVIII. évf. 316. sz., 1927. nov. 13., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az idegen bolyong Londonban s elcsodálkozik, hogy milyen vastag,
áthatolhatatlan a sárga köd.”]
1883. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Zengő északi fény”, BMN, XXVIII. évf. 316. sz., 1927. nov. 13.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Uj, furcsa, eddig nem tapasztalt jelenséget észleltek, melyre
még a tudomány sem tud magyarázatot adni.”]
1884. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kinin”, BMN, XXVIII. évf. 316. sz., 1927. nov. 13., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy folyóirat, melyet az olasz gyarmatügyi miniszterium adat ki, legutóbbi
füzetében érdekesen meséli el, hogy fedezték fel a leghatékonyabb orvosszert, a kinint.”]
1885. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Bernard Shaw a hivatalnok életéről”, BMN, XXVIII. évf.
323. sz., 1927. nov. 20., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bernard Shaw cikket irt a londoni
hivatalnokok lapjába, a Clerk-be.”]
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1886. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Sardou veszekszik és rendez”, BMN, XXVIII. évf. 323.
sz., 1927. nov. 20., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dario Nicodemi, az olasz drámairó
személyes ismerőséről, Sardouról emlékezik meg, aki pompásan értette mesterségét s élt-halt a
szinházért.”]
1887. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Feleségem”, BMN, XXVIII. évf. 323. sz., 1927. nov. 20.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bertrand az ő jó feleségét állandóan, szemérmetlenül csalja.”]
1888. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az őrült”, BMN, XXVIII. évf. 323. sz., 1927. nov. 20.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy orosz tébolyda ápolója egy este éjszakai ügyeletét uj
kartársára bizza.”]
1889. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sherlock Holmes végkép meghalt!”, BMN, XXVIII. évf. 323. sz.,
1927. nov. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sir Arthur Conan Doyle detektiv-regényének uj
kiadása elé először ir, melyben bejelenti, hogy Sherlock Holmes régi barátunk többé nem fog
megjelenni a nyilvánosság fényszórói előtt, végkép meghalt!”]
1890. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 2400 méterre a föld gyomrában”, BMN, XXVIII. évf. 323. sz.,
1927. nov. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ime egy uj rekord.”]
1891. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj mód a mesterséges táplálásra”, BMN, XXVIII. évf. 323. sz.,
1927. nov. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy bécsi orvos, Steyokál Károly megtalálta a
módját, hogy lehet táplálni azokat a betegeket, akik nem tudnak magukhoz venni táplálékot a
szájukon által.”]
1892. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egészség”, BMN, XXVIII. évf. 323. sz., 1927. nov. 20., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az edinbourgi [!] orvosi gyülés, melyet az idén tartottak, sok
érdekes kérdést vetett felszinre.”]
1893. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Sarcey otthon. Pletykák az öltözöből. Weber az uj
szerelem kérdéséről”, BMN, XXVIII. évf. 330. sz., 1927. nov. 27., 10. [Műfaj: tárcák; első
sor/mondat: „A háboru utáni megváltozott asszonyt eddig már sok iró pedzette, de senkisem tudta
oly valószerüen szinpadra vinni, mint Paul Nivoix, aki a Theatre Michelben előadott
háromfelvonásos vigjátékában a nemek harcát ábrázolja.” / „Az öltözőben azt beszélik, hogy X, a
rossz iró, uj drámát irt és odaadta Y.-nak, a jeles irónak – olvasni.” / „Sarcey, akinek most
születésének százados ünnepét ünnepelték, nemcsak kritikáiban volt elmés, hanem magánéletében
is:”]
1894. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nők agyveleje”, BMN, XXVIII. évf. 330. sz., 1927. nov. 27.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „James W. Papez tanár, akinek nagy gyüjteménye van emberi
agyvelőkből, a cornelli egyetemen tüzetesen buvárkodott ezen a területen s most tanulmányban
számol be vizsgálódásának eredményéről.”]
1895. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a száraz frontról”, BMN, XXVIII. évf. 330. sz., 1927. nov.
27., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai szeszellenes küzdelem már nem éri be ottani
diadalával, hanem egyenesen Angliára veti szemét.”]
1896. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Párisi hiradó”, BMN, XXVIII. évf. 330. sz., 1927. nov. 27., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban tudvalevőleg évenként királynőt választanak a
219

vidék legszebb leányai közül.”]
1897. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ápolónőnek nem kell az örökség!”, BMN, XXVIII. évf. 330.
sz., 1927. nov. 27., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valóban regényes eset, olyan regényes,
hogy a mai regényekben már meg sem történik, csak a valóságban, még pedig Amerikában, mely
(gazdagsága folytán) a romantikát szolgáltatja ennek az elszegényedett világnak.”]
1898. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 2440 méterre a föld gyomrában”, BMN, XXVIII. évf. 349. sz.,
1927. dec. 17., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ime egy uj rekord!”]
1899. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj mód a mesterséges táplálásra”, BMN, XXVIII. évf. 349. sz.,
1927. dec. 17., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy bécsi orvos, Steyokal Károly megtalálta a
módját, hogy lehet táplálni azokat a betegeket, akik nem tudnak magukhoz táplálékot venni a
szájukon által.”]
1900. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A férjhezmenés rekordja”, BMN, XXVIII. évf. 349. sz., 1927.
dec. 17., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hatfield asszony, aki amerikai állampalgár [!],
Shreveportban, Luisianában lakik, olyan rekorddal dicsekedhetik, mint a világ egyetlen asszonya
sem.”]
1901. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egészség”, BMN, XXVIII. évf. 349. sz., 1927. dec. 17., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az edinbourghi orvosi gyülés, melyet az idén tartottak, sok érdekes
kérdést vetett felszinre.”]
1902. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Antikommunista propaganda”, BMN, XXVIII. évf. 349. sz.,
1927. dec. 17., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris a fényreklámok városa:”]
1928.

1903. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A zöld sziget hőse”, BMN, XXIX [!]. évf. 6. sz., 1928.
jan. 7., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sygne, az ir drámairó bátor, eredeti ujitásaival uj sikra
terelte az angol drámairodalmat.”]
1904. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Berlioz első és utolsó szerelme”, BMN, XXIX. évf. 6. sz.,
1928. jan. 7., 10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlioz tüzes, nyughatatlan szerelmes volt.”]
1905. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A férfiak és a zsákmány”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928.
jan. 7., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Strindberg és Shaw, valamint az uj drámairók
szeretik a férfit ugy beállitani, mint a nők prédáját:”; annotáció: Mazzolotti darabjáról.]
1906. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A gyermek sir”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928. jan. 7.,
10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Antónia Greppi háromfelvonásos szinmüve egyszerü, de
megrázó mesén alapul.”]
1907. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Három kinai történet”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928. jan. 7., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az apa gyönyörü holdfényes estén sétálgat a fiával.”]
1908. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Salamoni itélet”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928. jan. 7., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megrázó pör játszódott le Párisban a Szajna-parti biróság előtt.”]
1909. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Török népszámlálás sippal-dobbal”, BMN, XXIX. évf. 6. sz.,
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1928. jan. 7., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Törökországban eddig még nem volt
népszámlálás.”]
1910. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A postabélyeg jubileuma”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928. jan. 7.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Háromszáz esztendejét most töltötte be az, hogy
Franciaországban törvényesen postadijakat fizetnek.”]
1911. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Moszkvai képek”, BMN, XXIX. évf. 6. sz., 1928. jan. 7., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Luc Durtain, a jeles francia költő Georges Duhamel-lel együtt
hosszabb időt töltött Oroszországban, hogy az ottani életet tanulmányozza.”]
1912. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az életbiztositó társaságok – gyógyitanak”, BMN, XXIX. évf. 6.
sz., 1928. jan. 7., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai életbiztositó társaság rájött arra,
hogy évente nagy kár éri őt azért, mert felei nem eléggé vigyáznak egészségükre és ugyszólván
saját hibájukból halnak el oly korán.”]
1913. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A halott őrszem”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928. jan.
15., 12. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Lucio d'Ambra vigjátéka kedves és finom.”]
1914. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Müveltek-e a moziszinészek?”, BMN, XXIX. évf. 13. sz.,
1928. jan. 15., 12. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai moziujságban kimutatást olvasunk
a mozicsillagok és »istennők« müveltségéről.”]
1915. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Einstein és Voronoff bolondja”, BMN, XXIX. évf. 13. sz.,
1928. jan. 15., 12. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Roberto Bracco, az olasz drámairó
mulatságos darabot irt.”]
1916. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A firkászok”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928. jan. 15.,
12. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az irókról eddig is sok regényt, szindarabot irtak, melyben
szellőztetik az irodalom mühelytitkait.”]
1917. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az italcsempészek királya – ölt”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928.
jan. 15., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy ötvenévesnek tetsző, előkelő ur megállittatta
pompás gépkocsiját a cincinatii főkapitányság épülete előtt, kiszállt belőle, az ügyeletes kapitányt
kereste.”]
1918. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi mindent esznek az emberek?”, BMN, XXIX. évf. 13. sz.,
1928. jan. 15., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Robert Chauvelot, a Kelet kitünő ismerője, most
érkezett vissza utjáról.”]
1919. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Idill Finnországban”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928. jan. 15.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Finnországot a becsület országának nevezik.”]
1920. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vigaszfigurák”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928. jan. 15., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Epineul Alfred Grevinnek, a humoros rajzolónak száz éves
születési évfordulóját ünneplik.”]
1921. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A német pénzügyek császárja”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928.
jan. 15., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A berlini ujságok még mindig sokat irnak Parker
Gilbertről, arról az ifju eszes amerikairól, akinek kezeiben van a mai Németországnak s bizonyos
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tekintetben egész Európának a sorsa.”]
1922. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Munkásházak”, BMN, XXIX. évf. 13. sz., 1928. jan. 15., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Casa cimü olasz épitészeti lap azzal a kérdéssel foglalkozik,
vajjon épitettek először munkásházakat?”]
1923. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Diszletek mögül. Képzelet és mozi játéka”, BMN, XXIX.
évf. 20. sz., 1928. jan. 22., 10. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A kritikust megkérdezték,
vajjon csakugyan azt gondolja-e a szindarabokról, amit megir a kritikáiban.” / „A drámairó igy
szólt:” / „A primadonna derüre-borura költekezett, megkérte barátja, hogy legalább jegyezze föl
háztartási könyvébe napi kiadásait, hogy tájékozódni tudjanak.” / „Az öltözőben beszélték ezt a
históriát a kis kardalosnőről, akit elvett egy aggastyán.” / „Antoine próbál.” / „J. V. Pellerin
szindarabja, mely három részből áll, nem vigjáték, nem is szomorujáték, hanem valami uj, furcsa
müfaj, melynek értéke abban van, hogy a bennünk lakozó lelki élet kivetiti a szinpadra, mint
valóságot.”]
1924. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A lélek”, BMN, XXIX. évf. 20. sz., 1928. jan. 22., 29. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Gyakran megtörténik velünk az uccán, vagy künn a mezőn, mikor egyedül
vagyunk, hogy valamilyen ismerősünket érezzük közeledni, hátrafordulunk, hogy
megbizonyosodjunk s az illető csakugyan ott van.”]
1925. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol hirek a nők előretöréséről”, BMN, XXIX. évf. 20. sz.,
1928. jan. 22., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A glasgowi egyetem történetében, (mely pedig
eléggé messze nyulik vissza a multba, egészen 1451-ig) először fordult elő, hogy egy egyetemi
hallgatónő – orvostanhallgatónő – megkapta a legelső tanulmányi díjat.”]
1926. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kendőzés”, BMN, XXIX. évf. 20. sz., 1928. jan. 22., 29. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy francia iró megirja a kendőzés történetét.”]
1927. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kutya”, BMN, XXIX. évf. 20. sz., 1928. jan. 22., 29. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A kutya hüségét, megbizhatóságát megannyi mese, érzelmes történet
tanusitja.”]
1928. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A sziv óceánja – A ház”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928.
jan. 29., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Azt hittük, hogy a futurizmus napja leáldozott s
az ujabb irói nemzedék már régen napirendre tért fölötte.”; annotáció: F. T. Marinetti darabjáról.]
1929. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Rosso di San Secondo uj darabja”, BMN, XXIX. évf. 27.
sz., 1928. jan. 29., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Rosso di San Secondo – Pirandelloval
együtt – az olasz drámai megujhodás harcosa.”]
1930. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A newyorki autótábor”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928. jan. 29.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az autótábor amerikai találmány.”]
1931. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Don Quijote föltámadása”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928. jan.
29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Chesterton, a vitázó, ragyogóan szellemes angol iró, aki a
keresztény demokratizmusnak, szabadelvüségnek harcosa, különös uj regényt irt, melyben
körülbelül azt bizonyitja, hogy az elmaradottnak, sötétnek hirdetett középkor társadalmi tekintetben
sokkal fölvilágosodottabb volt, mint a huszadik század s az emberek közötti kérdések, surlódások is
könnyebben oldódtak meg, mint manapság.”]
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1932. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tizparancsolat az elválás ellen”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928.
jan. 29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Josef Sohat, a chicágói legfelsőbb törvényszék birája
hét év leforgása alatt huszonötezer házaspárt választott el egymástól.”]
1933. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az Yldiz halálára”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928. jan. 29., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szultánság bukása után az Yldiz s az őt körülvevő park
romlásnak indult.”]
1934. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mikor egy szobrot fölboncolnak”, BMN, XXIX. évf. 27. sz.,
1928. jan. 29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most halt meg Londonban, nyolcvan esztendős
korában Cooksey Frigyes, a hires régész és mütörténész.”]
1935. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. III. Sándor cár visszatérése”, BMN, XXIX. évf. 27. sz., 1928. jan.
29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mióta a szovjet fönnáll, állandóan rombolják a régi uralom
emlékeit, melyek az oroszokat a multra emlékeztethetik.”]
1936. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A lakásprobléma a drámai irodalomban”, BMN, XXIX.
évf. 34. sz., 1928. febr. 5., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Ime az első lakás-dráma,
melyben a lakás nem valami mellékes motivum, hanem egyenesen a cselekmény mozgatója.”;
annotáció: Enrico Serratta darabjáról.]
1937. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Ujdonságok a borzalom szinházában”, BMN, XXIX. évf.
34. sz., 1928. febr. 5., 10. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A párisi Grand Guignol ugy
szállitja közönségének a frissen csapolt rémületet, akár egy megbizható koporsó-kereskedés, vagy
sirkő-raktár.”; annotáció: René Berton Aki megölte a halált című színpadi művéről, a Grand
Guignol előadásában.]
1938. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A közkedvelt Lipót”, BMN, XXIX. évf. 41. sz., 1928.
febr. 12., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Egy levél valami tévedés folytán nem jutott a
címzett kezéhez.”]
1939. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Olasz komédia a bohéméletről”, BMN, XXIX. évf. 41.
sz., 1928. febr. 12., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Carlo Veneziani darabja, melyet
minap mutattak be a milánói Olimpiában mai keretek közt pereg le, az iróvilágban játszik, de egyik
alakja, (aki voltakép főalak) az iró titkárja, a régi olasz komédiák, szemfüles és elmés inasát hozza
eszünkbe.”; annotáció: Sarment és Carlo Veneziani darabjairól.]
1940. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr. 19., 10. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Newyorkban 788 szinház és mozi van, mely mindössze 858.973 nézőt
fogadhat magába, mivelhogy azonban egyes szinházakban és (minden moziban) naponta több
előadást tartanak, a hét minden napján Newyorkban körülbelül 1.500.000 ember jár szinházba és
moziba.” / „Az orvos találkozik a komikussal, ebben a csikorgó téli időben s igy szól hozzá:” / „Az
öreg drámairó igy oktatja fiatalabb kartársát:” / „A bohózatiró, aki nagy szinházi róka, örömmel
látja, hogy hét esztendős fia szintén szindarabokat firkál.” / „Párisban van egy hősszerelmes, aki
hires a fukarságáról.” / „Ferdinánd Back, a hires francia rajzoló elmeséli Wagner Richarddal való
első és egyetlen találkozását, mely már régen történt, 1879-ben, Velencében.”]
1941. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vadásztörténetek”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr. 19., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tom Powel néhány barátjával tigrisvadászatra ment Indiába.”]
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1942. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A földrengések hiánya”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr.
19., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A gyakran ismétlődő földrengések sok tudóst arra birtak,
hogy tüzetesebben megvizsgálják a földréteget, tanulmányozzák azokat a törvényeket, melyektől a
földlökések függenek.”]
1943. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Papagályhus”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr. 19., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy utazó, aki amerikai tanulmányutjáról tér vissza, fölveti a
kérdést, hogy ehető-e a papagályhus, valóban miért is nem eszünk papagálypecsenyét?”]
1944. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Megy Lourdesbe a vonat”, BMN, XXIX. évf. 48. sz., 1928. febr.
19., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lourdesbe, a francia csodahelyre évente zakatolnak a világ
minden részéből a zsufolt vonatok, tele szenvedő, reménykedő emberrel.”]
1945. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör”, BMN, XXIX. évf. 55. sz., 1928. febr. 26., 10. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Detektivdrámát adtak.” / „Párisban élt egy drámai szinész, aki jelentős
vagyonát inséges kartársainak segitésére forditotta.” / „Ez a jelenet vidéken játszódott le, ahova
egyik párisi szinház társulata vendégszerepelni rándult le.” / „A primadonna élete alkonyán igen
szerényen öltözködött.” / „Egy fiatal drámairó, aki kicsit dadogott, végre az igazgató elé került,
hogy fölolvassa darabját.” / „Artisták beszélnek a gyermekeikről.” / „Vidéken középkori drámát
játszanak, melynek hőse XI. Lajos, az udvartól környékezve.” / „A szerző őszinteségi rohamában
ezt mondotta:”]
1946. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai csacsiságok”, BMN, XXIX. évf. 55. sz., 1928. febr. 26.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai lap, a Correspondance de Newyork közli ezeket a
tarka-barka megfigyeléseket és tallózásokat, melyek mind arra vallanak, hogy milyen gyermeknép
még az amerikai.”]
1947. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen izü az emberhus?”, BMN, XXIX. évf. 55. sz., 1928. febr.
26., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Robert Chauvelot, a francia inyenc világkörüli utjáról
számol be, természetesen a konyhával kapcsolatban.”]
1948. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis hirek”, BMN, XXIX. évf. 55. sz., 1928. febr. 26., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Vannak-e eddig ismeretlen állatok?”]
1949. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Leopárd-emberek”, BMN, XXIX. évf. 62. sz., 1928. márc. 4., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Schweitzer naplójában leirja azokat a tapasztalatait, melyeket az
Egyenlitő körüli Afrikában tett.”]
1950. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Két régi bohém-história”, BMN, XXIX. évf. 62. sz., 1928. márc.
4., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Talmeyr rendkivül vonzó jegyzeteit teszi közzé a Gil Blas
régi bohém társaságáról.”]
1951. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az angolok és a galambok”, BMN, XXIX. évf. 62. sz., 1928.
márc. 4., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „London föl van háborodva.”]
1952. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztoj kártyázik és megházasodik”, BMN, XXIX. évf. 62. sz.,
1928. márc. 4., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gusslev Tolsztoj Leónak összefogó nagy
életrajzát adja ki.”]

224

1953. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tunney meg a szarvas”, BMN, XXIX. évf. 69. sz., 1928. márc.
11., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gene Tunney, az öklelés világbajnoka, aki tudvalevőleg
egymillió dolláron alul nem fog öklelőzni többet, többek között arról is hires, hogy rendkivül
gyöngéd, jószivü, szereti a védteleneket, a gyámoltalanokat, az állatokat.”]
1954. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Eltünt-e a kinai copf?”, BMN, XXIX. évf. 69. sz., 1928. márc.
11., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az európai számára Kina valóban a megforditott ország,
mely mindig tótágast áll:”]
1955. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világ legfurcsább egyesülete”, BMN, XXIX. évf. 69. sz., 1928.
márc. 11., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sok furcsa egyesületről adtunk számot, melyet az
emberek nyáj-ösztöne teremtett meg, de ezek között – míg egy különösebb nem alakul – okvetlenül
első helyen áll az az amerikai egyesület, mely az Európába repült aviatikusoat foglalja magában.”]
1956. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ágytollgyárosok kongresszust tartottak Berlinben”, BMN,
XXIX. évf. 69. sz., 1928. márc. 11., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ágytollgyárosok
kongresszust tartottak Berlinben, melyen nagyon érdekes statisztikai beszámolók hangzottak el.”]
1957. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszki[j] a szocializmusról és a kereszténységről”, BMN,
XXIX. évf. 69. sz., 1928. márc. 11., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Goloss Minuvcsavo
cimü folyóirat ötödik száma Dosztojevszkinek egy Alexiev hegedümüvészhez intézett levelét közli,
melyben a nagy orosz költő 1876-ban (szóval a Karamazov testvérek megirása előtt három
esztendővel) kifejti azt a véleményét, melyet halhatatlan regényében fejt ki részletesen.”]
1958. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör”, BMN, XXIX. évf. 69. sz., 1928. márc. 11., 36. [Műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Rizspor, csipke, hajbókolás, kis szerelmi csetepaték, könnyü sóhajok
és könnyek, ezekből áll Sacha Guitry darabja, mely egyik legnagyobb zene-zseniről, Mozart-ról
szól.”]
1959. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A londoni szinfalak mögül. A tizenharmadik az
asztalnál”, BMN, XXIX. évf. 76. sz., 1928. márc. 18., 26. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Amerikai rendezők honositották meg azt a szokást, hogy egyes darabokban mellékszereplőkül
mükedvelőket szerződtettek, még pedig abból a foglalkozási ágból, melyet az illetők a hétköznapi
életben gyakoroltak.” / „Egy másik szinházban három estén át játszottak egy darabot, melyet a
nézők hidegséggel fogadtak.”]
1960. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Tanulmány a jazz-bandról. Hitvita a hitvitázó Shaw-ról”,
BMN, XXIX. évf. 83. sz., 1928. márc. 25., 26. [Műfaj: tárcák; első sor/mondat: „A jazz-bandet
jobbról-balról támadják.” / „Miután Bernard Shaw-nak az Androclus és az oroszlán cimü drámája
elé irott előszava külön kiadásban, könyvalakban is megjelent, ujra lobot vetett az a vita, mely
évtizedek előtt lángolt.”]
1961. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ha majd beszélgetünk a Marssal…”, BMN, XXIX. évf. 90. sz.,
1928. ápr. 1., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tristan Bernard, a francia humorista, ugyszólván
már az egész földet kifigurázta.”]
1962. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Századunk betegsége”, BMN, XXIX. évf. 90. sz., 1928. ápr. 1.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Minden évszázadnak meg volt a maga betegsége.”]
1963. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legrégibb parlament”, BMN, XXIX. évf. 90. sz., 1928. ápr. 1.,
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24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Régóta élnek már a földön olyan emberek, kik a munkánál
többre becsülik a beszédet, a szófecsérlést, a hazugságot, de aránylag az európai parlamentek még
eléggé fiatalok.”]
1964. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hercegek regényei”, BMN, XXIX. évf. 90. sz., 1928. ápr. 1., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tokióban a japán kormány körlevelet intézett minden ujság
szerkesztőségéhez, ezzel a szöveggel:”]
1965. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Repülhet-e az ember magától?”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928.
ápr. 22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Victor Dibosky, az orosz hadsereg volt repülőtisztje
azt állitja, hogy megoldotta az emberi repülés kérdését, vagyis azt a repülést, melyhez nem kell
benzin, pusztán az ember ereje, az ember izmai.”]
1966. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Védőszentek”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A védőszentek száma ezekben a modern időkben, amikor annyi baj
és megpróbáltatás éri az embereket, egyre szaporodik.”]
1967. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai futár”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy látszik, hogy Amerikában leáldozóban van a kamaszfürt
divatja.”]
1968. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Alfréd, az üdvöske”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kicsoda ez az Alfréd?”]
1969. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anatole France annak idején fölfedezte, hogy az emberi nem és a
pingvinek között van valami rejtett kapcsolat.”]
1970. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Byron végrendelete”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban nyilvános árverésen egy gyüjtő értékes régiséget
vásárolt meg, Byronnak, a nagy angol költőnek sajátkezüleg irt végrendeletét.”]
1971. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sürgönypózna-nők”, BMN, XXIX. évf. 109. sz., 1928. ápr. 22.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Paul Valéry, a jeles francia akadémikus mozgalmat kezdett a
régi nők szokásos visszaidézésére, harcot hirdetve a mai hajviselet és ruha ellen.”]
1972. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Mi a különbség a francia és német szinpad között. A vak
tenorista emlékiratai”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr. 29., 11. [Műfaj: tárcák; első
sor/mondat: „Alfred Kerr, Thomas Mann előadást tartott Párisban, André Gide és Henry Bernstein
viszont Berlinbe rándult, hogy a két nagy nemzet közötti müveltségi kapcsolatot erősitse.” /
„Angalo Conti Duse ifjuságáról emlékezik vissza.”]
1973. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kalap forradalma”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr. 29.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Törökország szinte szemünk előtt vedlett át modernné de hogy
mi áldozatába került ez, arról majd csak később számol be a történelem.”]
1974. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Enyhül a száraz-törvény”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr.
29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai szárazok és nedvesek között még mindig dul a
harc, de az utóbbi időben olyan jel[e]k mutatkoznak, hogy az Egyesült Államokban hovatovább
nedvesre fordul az idő, a boros pincékben a legközelebbi években nyilvánosan is csapra fogják
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verni a hordókat.”]
1975. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Német história”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr. 29., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy utas vasuti jegyet vált a drezdai állomáson, annak rendje és
módja szerint fölszállt a vonatra, de mikor elfoglalta helyét, fülkéjében szivszélhüdést kapott,
szörnyet halt.”]
1976. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legdrágább ország”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928. ápr. 29.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A világ legdrágább országa kétségtelenül az orosz szovjet.”]
1977. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fülemüle füttyöt visznek ki”, BMN, XXIX. évf. 116. sz., 1928.
ápr. 29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös kivitelt kiséreltek meg ezekben a napokban a
vállalkozó angolok.”]
1978. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A majom, amelyiket embernek neveltek”, BMN, XXIX. évf. 116.
sz., 1928. ápr. 29., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy frankfurti természetbuvár kisérletből
ember módjára nevelt föl egy makimajmot, melyet Jáva szigetéről szállitottak Németországba.”]
1979. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Rémdrámák”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj. 13.,
11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „»Kutyaharapást kutyaszőrrel« – bizonyára ezt a régi
mondást szivleli meg a mai emberiség, mikor a háborutól zaklatott idegzetét még nagyobb
borzalmakkal igyekszik csillapitani.”; annotáció: a Grand Guignol három előadásáról: a Tristan
Bernard írásából Aragny által színre alkalmazott A maláj tőr, illetve a Fültőmirigy-gyulladás és a
Fegyencek éje című darabokról.]
1980. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A francia baba”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj.
13., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Jaeger Schmidt öt képből álló vigjátékát most
mutatták be Milanóban.”]
1981. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Mozart két kiadatlan levele”, BMN, XXIX. évf. 129. sz.,
1928. máj. 13., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mozartnak két érdekes, eddig ismeretlen levelét
fedezték föl, az első az apjához szól, a második a feleségéhez.”]
1982. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini a tudományról és az emberiség boldogságáról”, BMN,
XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj. 13., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Chanlain könyvbe
foglalta össze a hires emberekkkel való beszélgetését.”]
1983. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi posta”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj. 13., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Néhány londoni ékszerész divatba hozta a válási gyürüket.”]
1984. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A negyedik dimenzió”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj.
13., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most jelent meg Maurice Maeterlincknek, a nagy belga
költőnek egy könyve a tér életéről, melyben Maeterlinck, aki már rég fölhagyott a drámairással, a
tér kérdésével foglalkozik, jelesül a negyedik dimenzióval, valamint az embernek elszigeteltségével
a térben.”]
1985. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Félszázados szépségek”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj.
13., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai divatlap szépségversenyt rendezett ama
hölgyek között, akik már betöltötték ötvenedik évüket.”]
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1986. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Verne – lengyel?”, BMN, XXIX. évf. 129. sz., 1928. máj. 13., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Verne Gyula nem volt francia.”]
1987. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szerelem – a huszadik században”, BMN, XXIX. évf.
135. sz., 1928. máj. 20., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A nagy Rostand kis fia, Maurice
egyik legszorgalmasabb drámairója Párisnak, noha lépten-nyomon üldözi a balsiker s nem bir apja
nyomdokaiba lépni.”]
1988. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Narancshéj”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj. 20.,
11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Milánóban tomboló siker koronázta meg Roccanak
tájnyelven irt darabját, a Narancshéjat, melynek szikrázó, bájos párbeszédei egyszerre
meghóditották a közönséget.”]
1989. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A vidám Rossini”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj.
20., 11. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Berto Bertu Rossiniról szóló könyve főkép azért
érdekes számunkra, mert belőle egy régen kihalt kellemes tipust ismerünk meg: a vidám lángészt.”]
1990. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Elfüstölt milliók”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj. 20., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az osztrák dohányjövedék takaros kis füzetben számol be
müködéséről.”]
1991. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mekkora a Nobel-dij?”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj.
20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nobel Alfrédről, a svéd dinamitgyárosról, aki a
legnagyobb irodalmi dijat alapitotta, mindenki tudja, hogy nagyon müvelt ember volt, németül,
oroszul, franciául, angolul éppen olyan jól beszélt, mint svédül, ismerta az irodalmat s maga is irt
egy drámát.”]
1992. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Harmadfél millió német keres lakást”, BMN, XXIX. évf. 135. sz.,
1928. máj. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németországban a lakásinség még mindig
óriási.”]
1993. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy sorozzák a pápai testőröket?”, BMN, XXIX. évf. 135. sz.,
1928. máj. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok a daliás, cifra köntösbe öltöztetett,
alabárdos legények, akik a Vatikánban teljesitenek őrszolgálatot, középkori méltósággal, a svájci
gárdisták, csak körülményes eljárások után juthatnak be a pápai hadseregbe.”]
1994. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kézjóslás és kézismeret”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj.
20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kézjóslás ma már egészen kifejlett lélektani tudomány,
melynek bő irodalma van.”]
1995. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Barbusse”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj. 20., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Barbusse, a neves francia iró, Oroszországot tanulmányozta, már hónapok
óta gyüjtötte óriási adathalmazát.”]
1996. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mexikó csodás növénye”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928. máj.
20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mexikó némely kopár vidékén egy csodás gömbölyüfejü
tüskétlen kaktuszt födöztek fel, melyet peyotl-nak neveznek.”]
1997. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 1928 – az utolsó szökőév?”, BMN, XXIX. évf. 135. sz., 1928.
máj. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Figaro arról ir, hogy az idei esztendő, az 1928,
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valószinüleg az utolsó szökőév lesz.”]
1998. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Hogy kell darabot irni”, BMN, XXIX. évf. 142. sz., 1928.
máj. 27., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ferdinando Martini, a most elhunyt olasz államférfi
annak idején számos darabot irt, mely sikert aratott.”]
1999. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Macbeth és az első gyilkos”, BMN, XXIX. évf. 142. sz.,
1928. máj. 27., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez egy angol szinpadon történt.”]
2000. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A lámpaláz”, BMN, XXIX. évf. 142. sz., 1928. máj. 27.,
11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A lámpaláz olyan nyavalya, mint a sárgaláz, vagy a kolera.”;
annotáció: Pierre Vachet értekezéséről.]
2001. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Mütét előtt és után”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928.
jún. 3., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Henri Duvernois egyfelvonásos darabja, amelynek
cime:”]
2002. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Éljen a szinház”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún.
3., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindenütt a világon a szinház válságáról, közeli
pusztulásáról beszélnek.”]
2003. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Liliputi herceg”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3.,
23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Antonelli háromfelvonásos játékának a hősnője egy nyugtalan,
rajongó leány, akit szigoru rokonai nevelnek.”]
2004. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Kilenc felvonásos darab, amely délután öttől este
tizenegyig tart”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Eugene O Neil, akinek Szőrös majom cimü darabját Budapesten is bemutatták, tizenöt esztendővel
ezelőtt egy kis realista szindarabbal kezdette meg pályafutását.”]
2005. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csak hust egyetek!”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háboru után világszerte divatossá vált a növényevés, a hustól
való teljes tartózkodás, talán az óriási embermészárlás által létrejött rázkódtatások folytán.”]
2006. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A londoniak és az agglegényadó”, BMN, XXIX. évf. 148. sz.,
1928. jún. 3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliában több mint 2,600.000 agglegény van.”]
2007. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. India titáni léghajója”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún. 3.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Howdenben egy óriás kormányozható léghajót épitenek, mely a
számitások szerint öt esztendő mulva elkészül s Anglia és India közti légi forgalmat fogja majd
lebonyolitani.”]
2008. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Genf és Bécs néma harca”, BMN, XXIX. évf. 148. sz., 1928. jún.
3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Genf, minthogy ott székel a Népszövetség, olyan nagy
tekintélyre kapott az utóbbi években, hogy egyik polgára, mikor a törvényszéken megkérdezték,
milyen nemzetiségü, nem azt felelte, hogy svájci, hanem azt, hogy genfi.”]
2009. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az ezredes fütyül”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún.
10., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi operettszinházban történt.”]
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2010. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Anna Pavlovna a táncról”, BMN, XXIX. évf. 154. sz.,
1928. jún. 10., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Anna Pavlovna, a nagy orosz táncosnő egy
ujságirónak nyilatkozott a tánc müvészetéről.”]
2011. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Ibsen nem szeretett szinházba járni”, BMN, XXIX. évf.
154. sz., 1928. jún. 10., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ibsenről egy olasz iró érdekes
visszaemlékezéseket közöl, melyekből ujszerüen tünik elénk a drámairó alakja.”]
2012. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A bünök körhintája”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928.
jún. 10., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A milánói Manzoni szinházban bemutattak egy
expresszionista drámát, melynek nagy sikere volt. Szerzője Augosto De Angelis.”]
2013. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kényszermunkára a kövérekkel!”, BMN, XXIX. évf. 154. sz.,
1928. jún. 10., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajon a hájasság és a rossz gyomor társadalmi
bünnek tekinthető-e?”]
2014. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Háboru – a Hold ellen”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún.
10., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „André Maurois, az elmés francia iró, jeles szatirikus, aki
szívesen foglalkozik az emberiség jövendőjének megálmodásával, egyik legutóbbi könyvében a
történetet 1992-ban játszatja.”]
2015. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hódok”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10., 26. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Szerencsére még nem ösmerünk mindent, a tudománynak megannyi titka
van, az uj kutatók számára folytonosan kinálkozik egy-egy járatlan terület.”]
2016. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Barnák előnyben…!”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928. jún. 10.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szőkékről szóló népszerü regény erősen kihivta a méltányos
angolok ellenmondását és most a barnák mellett kezdik verni a dobot.”]
2017. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az omnibusz száz esztendős”, BMN, XXIX. évf. 154. sz., 1928.
jún. 10., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az öreg jármü, az ütött-kopott, tiszteletreméltó
omnibusz száz esztendős jubileumát üli.”]
2018. ( – ): „Szinházi kistükör. Siegfried”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928. jún. 17., 11. [Műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Az idei párisi évad egyik jelentős eseménye az, hogy Giradoux, a
mai francia irodalom egyik legeredetibb egyénisége, szindarabot irt.”]
2019. ( – ): „Szinházi kistükör. Kalandos játék a francia és német lélekről. A nyugtalanság
drámairója. Az öntudat és az öntudatalatti harca”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928. jún. 17., 11.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kevés drámairónak jutott oly népszerüség és általános elismertség,
mint a francia Lenormandnak, akinek darabjait most világszerte játsszák s munkáit öt kötetben
jelentették meg az imént.”]
2020. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »A gépem meg én«”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928. jún. 17.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezen a szerény cimen jelentette be emlékiratait Charles
Lindbergh, aki egyszerre pottyant közénk az égből valami repülő égitest módjára.”]
2021. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kialszik a családi tüzhely…”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928.
jún. 17., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris végre rászánta magát a sokat tervezett merész
lépésére:”]
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2022. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cséka”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928. jún. 17., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A bolsevizmus rendőri szerve, a Cséka, fönnállásának tizéves jubileumát
üli.”]
2023. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Latin országokból”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928. jún. 17.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kedves ötlete támadt a spanyol miniszterelnöknek a szevillai
kiállitás alkalmából.”]
2024. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az indiai maharadzsák tudvalevőleg a világ leggazdagabb
emberei”, BMN, XXIX. évf. 161. sz., 1928. jún. 17., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az indiai
maharadzsák tudvalevőleg a világ leggazdagabb emberei.”]
2025. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az ígéret földje. W. S. Maugham darabja”, BMN, XXIX.
évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Maugham a mai drámairók
közül az, aki a hétköznapi témákat legfordulatosabban, legelmésebben tudja drámaivá, érdekessé
varázsolni.”]
2026. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Drámairók és szinészek titkai. Curel a vig és Feydeau a
szomoru. Puccini és a szabója. Szerzők babonái. A tigris. Külföldi futár. Az igazság dobja”, BMN,
XXIX. évf. 168. sz., 1928. jún. 24., 11. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Mulatságos könyv
hagyta el mostan az olasz sajtót, melynek szerzője Re Riccardi, aki összegyüjtötte a hires drámairók
és szinészek mühelytitkait.”]
2027. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Őnagysága nem akar gyermeket”, BMN, XXIX. évf. 168.
sz., 1928. jún. 24., 11. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „P. Weber drámája szigoruan erkölcsi
alapokon nyugszik, egyenesen iránydráma, a célja az, hogy küzdjön Franciaország szomoru
elnéptelenedése ellen.”]
2028. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Ki volt az első bohóc?”, BMN, XXIX. évf. 181. sz., 1928.
júl. 8., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hirneves olasz bohócok, akiket világszerte Fratellini
néven ismernek és évek óta Párizsban vendégszerepelnek, most Bruxellesbe rándultak.”]
2029. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A táncosnő öngyilkosságot követ el, mert nagyon kövér”,
BMN, XXIX. évf. 181. sz., 1928. júl. 8., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyorkból jelentik,
hogy Miss Alice Aglew, a jeles táncosnő és énekesnő öngyilkosságot követett el, bátyjának
borotvájával elvágta a nyakát.”]
2030. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Suppé”, BMN, XXIX. évf. 181. sz., 1928. júl. 8., 11.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Franc von Suppé?”]
2031. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A kifütyült szerzők egyesülete”, BMN, XXIX. évf. 181.
sz., 1928. júl. 8., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban, amint az ottani ujságok hirül
adják, megalakult A kifütyült szerzők egyesülete.”]
2032. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Vak ember drámája”, BMN, XXIX. évf. 181. sz., 1928.
júl. 8., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egyike a legkitünőbb fiatal, olasz kritikusoknak, Alberto
Cecchi, aki finom tanulmányaival, talpraesett barátaival szerezte meg becsült nevét, most
szindarabot irt, melynek hőse egy vak ember.”]
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2033. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Villamos szavazatok Finnországban”, BMN, XXIX. évf. 181. sz.,
1928. júl. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Végre a villamosság a politika szolgálatába is
bekapcsolódik.”]
2034. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Levegőkura a növényeknek!”, BMN, XXIX. évf. 181. sz., 1928.
júl. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia gyarmati tudományok akadémiája érdekes
fölfedezést tett, melynek a jövőben nyilván hasznát veszi majd a mezőgazdaság.”]
2035. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szent Kunigunda, védelmezz bennünket!”, BMN, XXIX. évf.
181. sz., 1928. júl. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az autósoknak már van védőszentjük.”]
2036. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jövő század regénye Newyorkban”, BMN, XXIX. évf. 181. sz.,
1928. júl. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Milyen lesz Newyork száz esztendő mulva, a
huszonegyedik században?”]
2037. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A francia kakas”, BMN, XXIX. évf. 181. sz., 1928. júl. 8., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai Franciaországnak jelképe a kakas.”]
2038. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ellenméreg a gombamérgezés ellen”, BMN, XXIX. évf. 181. sz.,
1928. júl. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban gyakran történnek
gombamérgezések halálos kimenetellel.”]
2039. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai oszlopbajnokok”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl.
15., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A rekordok terén még mindig vannak ujságok.”]
2040. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Wilson, a pajzán”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Woodrow Wilson, az Egyesült Államok néhai elnöke, a tizennégy
pont hires szerzője, mikor még egyetemi hallgató volt, szeretett egy leányt, miss Ellen Axont, akit
később feleségül vett.”]
2041. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ha a fodrász megtér”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rampheltownban, a kis skótországi városkában egy napon
nagy meglepetés fogadta a hölgyeket.”]
2042. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Válás – Mexikóban”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikaiak igazán telhetetlenek.”]
2043. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy furcsa angol statisztika”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928.
júl. 15., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Noha csak késői ükunokáinkról van szó, azért már
eleve is föl kell emelni érdekükben tiltakozó szavunkat.”]
2044. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szultánok kincse”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl. 15.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy svéd ékszerészt utóbb megbiztak azzal, hogy becsülje föl a
török kormány konstantinápolyi kincseit, melyek valaha a szultán birtokában voltak.”]
2045. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Éva, az Alma és a kigyó”, BMN, XXIX. évf. 188. sz., 1928. júl.
15., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az alma egyik legdivatosabb gyümölcsünk manapság, az
az alma, melynek az emberiség a bünbeesését köszönheti.”]
2046. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A hamis pénz. Gorkij uj drámája”, BMN, XXIX. évf.
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195. sz., 1928. júl. 22., 26. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Gorkijnak ez a négyfelvonásos
drámája leginkább hasonlit ahhoz a müvéhez, mellyel leghangosabb sikerét érte el, az Éjjeli
menedékhelyhez.”]
2047. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Lujza szász hercegnő regénye szinpadon”, BMN, XXIX.
évf. 195. sz., 1928. júl. 22., 26. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Paulieri és Corsi, a két olasz
szindarabiró a tárgyát az életből vette kölcsön, egy olyan történetből, mely husz évvel ezelőtt az
érdeklődés központjában állott:”; annotáció: a Keringőtempó című színdarabról.]
2048. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Elsorvadhat-e a szinház?”, BMN, XXIX. évf. 195. sz.,
1928. júl. 22., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reinhardt, a nagy rendező, a szinházi társaság
gyülésén jelentős, eszmékben gazdag vallomást tett a szinészről s a szinház mai állásáról.”]
2049. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A halottak és az udvariatlan élők”, BMN, XXIX. évf. 195. sz.,
1928. júl. 22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A British Medical Journal érdekes temetési
statisztikát közöl, melyet az angol halotthamvasztó társaság adott ki.”]
2050. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A francia forradalom kiállitása”, BMN, XXIX. évf. 195. sz.,
1928. júl. 22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párizsban nagy érdeklődést kelt a francia
forradalom adalékainak kiállitása.”]
2051. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lindbergh és a kinai ifju”, BMN, XXIX. évf. 195. sz., 1928. júl.
22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy misszionárius Boderfield atya, aki a nyugati
Shantungban lévő kinai éhinségeseket gyámolitja, az alábbi történetet meséli el, melyből az tetszik
ki, milyen gyermetegek a kinaiak.”]
2052. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Japáni szállodák és a törülköző”, BMN, XXIX. évf. 195. sz.,
1928. júl. 22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Európai szállodások váltig panaszkodnak, hogy
egyre növekszik a törülköző tolvajok száma.”]
2053. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mennyit iszik London?”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl.
29., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szeszelleneseknek nem kell mingyárt rosszra
gondolniok, mert voltakép csak arról van szó, hogy mennyi vizet fogyaszt London.”]
2054. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Négyezer német milliomos”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928.
júl. 29., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német márka lerongyolódása rengeteg vagyont
semmisitett meg, különösen a középosztály ment tönkre, mely nem értett a tőzsdei
manipulációkhoz, sokan elhullottak azok közül is, akiknek neve 1914-ig a pénzarisztokrácia
aranykönyvébe volt beírva, de azért a milliomosok száma a mai Németországban is négyezerre
rug.”]
2055. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csuz – kórház”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol egészségügyi miniszter félreveri a harangokat.”]
2056. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az orr”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy olasz orvosi folyóirat értekezést tesz közzé az orról, összegyüjtve
azokat az észleleteket, melyeket az arcisme tudósai megállapitottak róla s a tapasztalat során többékevésbé igaznak találtak.”]
2057. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A csápok”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928. júl. 29., 25.
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[Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Jusckevic orosz irónak három felvonásos drámája talán még
sötétebb környezetbe vezet, mint Gorkij Éjjeli menedékhely-e.”]
2058. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Zacconi és egy amerikai kereskedő”, BMN, XXIX. évf.
202. sz., 1928. júl. 29., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrég jelent meg Hogo Ojetti-nak egy
visszaemlékezése, melyben Ibsennel való találkozását meséli el 1899-ben.”]
2059. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Holland előadás Párisban”, BMN, XXIX. évf. 202. sz.,
1928. júl. 29., 25. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Párisban Vries, a világhires holland
szinész és társulata sorozatosan mutatja be a legjelesebb németalföldi drámairókat.”; annotáció:
Hermann Heyermans Láncszemek című darabjának bemutatójáról.]
2060. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Darab a jó emberről”, BMN, XXIX. évf. 202. sz., 1928.
júl. 29., 25. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „A szinpadon többször ábrázolták a jó embert, az
idealistát, aki legyőzi minden gyarlóságát s az áldozatban, az önfeláldozásban leli meg az élet
értelmét.”; annotáció: F. Cavezzali színjátékáról.]
2061. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cár és a cárné tragédiája”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928.
aug. 5., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gurko, a cár néhai államtitkára és a birodalmi
tanácsnak a tagja, megrázó könyvet irt II. Miklós cárnak és Alexandra Theodorov cárnőnek
tragédiájáról, melyet hivatalos adalékokkal tanuvallomásokkal támaszt alá.”]
2062. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki bejárta az egész világot”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928.
aug. 5., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban nemrég halt meg egy régimódi, érdekes
amerikai, David Garick Longworth, aki bejárta az egész világot s bizvást dicsekedhetett azzal, hogy
ugy ismeri ezt a földgolyót, a szárazföldet és a tengereket, akár tulajdon tenyerét.”]
2063. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rádió – a messzeség szárnya”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928.
aug. 5., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Rádió Magazon-ben [!] egy tanulmány azzal a
kérdéssel foglalkozik, voltakép mi táplálja ezt az ujonnan ébredt szenvedélyt, mi az a varázs, mely a
rádió barátjait megbabonázza.”]
2064. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nyugat és Kelet”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928. aug. 5., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mióta Spengler megirta világhires könyvét a nyugat hanyatlásáról,
egyre többen látják be, hogy a müszaki tudományok haladása, a puszta civilizáció nem
boldogithatja az emberiséget.”]
2065. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A svájci kékkereszt”, BMN, XXIX. évf. 209. sz., 1928. aug. 5.,
21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A legtakarékosabb, legrendezettebb, legvirágzóbb államocska
panaszkodik: Svájcban sokan isznak.”]
2066. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Az uj orosz balett. Kubista és konstruktivista vonalak a
szinpadon!”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug. 12., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Párizsba visszatért az egykor oly hires orosz balett, mely annak idején a táncmüvészet forradalmát,
legujabb és fölül nem mulható vivmányát jelentette csodálkozását, ámulatot keltetett, a maradiak
körében pedig tiltakozást és ellenmondást.”]
2067. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Antoine emlékiratai”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928.
aug. 12., 11. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Antoine, a szabad szinpad megteremtője, a Revue
Hebdomadaire-ben befejezte emlékiratait.”]
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2068. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Cook”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug. 12., 23. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A tudományos világ Cook születésének kétszázadik évfordulóját ün[nepli]
az idén.”]
2069. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bolsevizmus történetéhez”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928.
aug. 12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Europe cimü folyóiratban André Spire, a francia
iró érdekes adalékokkal szolgál a tekintetben, hogy a bolsevizmus elleni ellenforradalomban milyen
szerepet játszottak a zsidók.”]
2070. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kis Napoleon felesége”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug.
12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue des deux Mondes Palelologuenak, Franciaország
volt szentpétervári követének tanulmányát közli, melyben a jeles diplomata elmondja, hogy
találkozott III. Napoleonnak, az ugynevezett kis Napoleonnak özvegyével.”]
2071. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj élettani fölfedezések”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug.
12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Binet, a francia tudós, az élettan egyetemi tanára könyvet
jelentetett meg azoknak az uj kutatásoknak eredményéről, melyek az élettanra vonatkoznak.”]
2072. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cár meg az édesanyja”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug.
12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszországban most tették közzé hiteles szövegben II.
Miklós cár naplóját és az édesanyjával való levelezését, mely 1905 és 1906 között folyt.”]
2073. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi az értéke egy kéziratnak?”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928.
aug. 12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rousseaunak egyik kéziratát, az Uj Heloiset
Londonban 300.000 frankért adták el.”]
2074. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj óriási Buddha”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug. 12.,
23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Japáni ujságok megemlékeznek egy uj óriási buddhaszoborról,
mely akkora mint egy hegység.”]
2075. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj hirek a spiritizmusról”, BMN, XXIX. évf. 216. sz., 1928. aug.
12., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A spiritiszták illetve a metafizikusok eddigelé három
nemzetközi gyülést tartottak:”]
2076. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az indus herceg meg az európai piktor”, BMN, XXIX. évf. 223.
sz., 1928. aug. 19., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy európai festő, aki messze Indiát járta,
különös tapasztalatra tett szert:”]
2077. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kétszázezer dollár alapitvány – a nátha gyógyitására”, BMN,
XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Honnan származik a
nátha?”]
2078. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jókedvü oxfordi diákok”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug.
19., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban sokat nevetnek az alábbi eseten:”]
2079. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nők és az ökölvivás”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug.
19., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manapság már senki sem vonja kétségbe a nők jogát, hogy
minden pályára léphetnek, amennyiben meg van a rátermettségük.”]
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2080. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki lustaságból nem evett”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928.
aug. 19., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Brillat-Savarin, az inyencség nagymestere, aki eddig
legjobban értett az evés müvészetéhez és az inyes mesterséghez, megirta, hogy Lausanneben
találkozott egy csinos, jól megteremtett londoni fiuval, ez pedig csak azért, hogy ne kelljen
dolgoznia, hetente pusztán kétszer evett.”]
2081. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Valentino sirja”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug.
19., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rudolf Valentino, az olasz moziszinész, még mindig hat,
müvészete, regényes élete és halála annyi könnyet, megindultságot fakaszt évek multán is, akár
hajdanában egy nagy iró, vagy költő.”]
2082. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Érez-e a szinész játék közben? Dolgozhat-e a drámairó
lármában? A csend és a müvészet”, BMN, XXIX. évf. 223. sz., 1928. aug. 19., 27. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Vajjon érez-e a szinész, miközben játszik, átérzi-e azokat az
indulatokat, szenvedélyeket, amelyeket megszemélyesit?”]
2083. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Oxfordi diákok a komor vasárnapok ellen”, BMN, XXIX. évf.
230. sz., 1928. aug. 26., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az idegen, aki első izben lát
Londonban egy vasárnapot, elámul.”]
2084. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Repülőgépekkel üldözik az italcsempészeket”, BMN, XXIX. évf.
230. sz., 1928. aug. 26., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában egyre tart a nedvesek és
szárazak között lévő harc s egyre keményebb, könyörtelenebb lesz.”]
2085. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A föld – lapos és mozdulatlan!”, BMN, XXIX. évf. 230. sz.,
1928. aug. 26., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Voliva ur a Zion City (Illinois) szellemi és
pénzügyi vezetője hajóra szállt Amerikában, hogy a réig [!] világba jöjjön.”]
2086. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nyelvlecke”, BMN, XXIX. évf. 230. sz., 1928. aug. 26., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két angol tiszt belép egy vendéglőben, leül az asztalhoz egy
szakállas öregur közelébe, aki szivart sziv s láthatólag fülel arra, amit a tisztek beszélnek.”]
2087. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai futár”, BMN, XXIX. évf. 230. sz., 1928. aug. 26., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint amerikai ujságokban olvassuk, az ottani leányok egyre
jobban rákapnak a tubákolásra.”]
2088. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A zsebkendő fölfedezése”, BMN, XXIX. évf. 230. sz., 1928. aug.
26., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy olasz orvosi folyóiratban ezt olvassuk:”]
2089. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rablók iskolája”, BMN, XXIX. évf. 230. sz., 1928. aug. 26., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párizsban fölfedeztek egy bünszövetkezetet, mely a rablókat
kioktatta, valósággal nevelte.”]
2090. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Hogy élnek a párizsi és angol girlök?”, BMN, XXIX. évf.
237. sz., 1928. szept. 2., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A girlek manapság már pótolhatatlan
velejárói a szinháznak.”]
2091. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szerelmesek halálos párviadala”, BMN, XXIX. évf. 237.
sz., 1928. szept. 2., 24–25. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Porto Riche a francia drámairók
közül talán leginkább halad a klasszikus mesgyén.”]
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2092. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Bontják a Szókimondó asszonyság házát és Cyrano
kolostorát”, BMN, XXIX. évf. 244. sz., 1928. szept. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szép,
fiatal, pirospozsgás parasztleány, aki Párizs külvárosában lakott, karján egy nagy kosárral, melyben
vasalt fehérnemüek voltak, föllopózott a szük, homályos folyosóra s ezt kérdezte a
házmesternétől:”]
2093. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vonat rekordja”, BMN, XXIX. évf. 244. sz., 1928. szept. 9., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A vonat eddigi hosszusági rekordja 480 kilométer volt.”]
2094. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az örök ifjuság növénye”, BMN, XXIX. évf. 244. sz., 1928.
szept. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bizonyára sokan örömmel fogadják azt a hirt, amelyet
Gagern, az angol utazó ad hirül.”]
2095. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Válópör egy zsebkendő miatt”, BMN, XXIX. évf. 244. sz., 1928.
szept. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német törvényszék előtt a minap különös válópört
tárgyaltak:”]
2096. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jagadis a növények vérkeringéséről és a villamosság csodáiról”,
BMN, XXIX. évf. 244. sz., 1928. szept. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jagadis Chunder
Bose, az indus tudós már évekkel ezelőtt közzé tette növényekről szóló élettani megfigyeléseit,
melyek a tudományos világban nagy feltünést keltettek.”]
2097. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi érdekli a kisgyerekeket?”, BMN, XXIX. évf. 244. sz., 1928.
szept. 9., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy angol tudós körkérdést intézet[t] irókhoz,
tudósokhoz, szülőkhöz, gyermekekhez, hogy mi érdekli, mi foglalkoztatja leginkább a
kicsinyeket.”]
2098. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hány éves a nap?”, BMN, XXIX. évf. 251. sz., 1928. szept. 16.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma, mikor divat az éveket letagadni, kiderül, hogy a napot is
fiatalitották az eddigi csillagászok.”]
2099. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szemérmes négerek”, BMN, XXIX. évf. 251. sz., 1928. szept.
16., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia benedekrendi szerzetesek, kik között számos
hittéritő müködik Afrikában, könyvet adtak ki a hittéritők müködéséről s ebben Dufonteny atya bő
tapasztalata alapján tanulmányt közöl a négerek erkölcseiről és számos, eddig meggyökerezett
ítéletet igyekszik eloszlatni.”]
2100. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia hirek”, BMN, XXIX. évf. 251. sz., 1928. szept. 16., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban nemcsak a börtönből visszatérőket hozzák haza
diadalmenetben, hanem a börtönbe bevonulókat is ugy viszik be néha.”]
2101. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Napoleon”, BMN, XXIX. évf. 251. sz., 1928. szept. 16., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „1817 őszén Szent Ilona szigetén mindenáron énekes madarakat
akart hallani, ezért társai, akik megosztották vele a számüzetést, óriási kalitkát készitettek, melybe
bezárták az énekes madarakat, hogy a császár mindig gyönyörködhessék hangjukban.”]
2102. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A német császárné leleplezései”, BMN, XXIX. évf. 251. sz.,
1928. szept. 16., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hermina, a német császár mostani felesége
egy amerikai folyóirat számára cikksorozatot kezd meg, ezzel a cimmel: Az én életem.”]
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2103. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A magányosság szigete”, BMN, XXIX. évf. 251. sz., 1928. szept.
16., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A magányosságot nagyon sokáig nem birjuk elviselni még
akkor is, ha mi magunk választottuk.”]
2104. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mussolini, a szónok”, BMN, XXIX. évf. 258. sz., 1928. szept.
23., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Margherita Sarfatti, a Vezér életirója egy ujságban
nyilatkozik Mussolini ékesszóló müvészetéről s a következő megállapitásokat teszi:”]
2105. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Eszkimó ujság”, BMN, XXIX. évf. 258. sz., 1928. szept. 23., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A világsajtó egy uj vetélkedő társat kapott:”]
2106. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXIX. évf. 258. sz., 1928. szept. 23., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy csapszékben több lord üldögélt.”]
2107. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Themzén”, BMN, XXIX. évf. 258. sz., 1928. szept. 23., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Themzén egy tengerész evezett, rozoga lélekvesztőn.”]
2108. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kövérek becsülete”, BMN, XXIX. évf. 258. sz., 1928. szept.
23., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Igazán itt az ideje annak, hogy a soványság tébolya után
igazságot szolgáltassanak a derék, megnyugtató, becsületes kövéreknek, kik hájpárnájukba
burkolózva csöndes mosollyal szemlélik az ösztövérek előretörekvését és okolatlan
körültömjénezését.”]
2109. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nő a legmagasabb afrikai hegycsucson”, BMN, XXIX. évf. 258.
sz., 1928. szept. 23., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai feminista folyóiratok jogos
büszkeséggel emlékeznek meg a huszonkét esztendős angol urleánynak Mac Donald turistahőstettéről, aki megmászta a legmagasabb afrikai hegycsucsot a Kilimangjárót, melyet évekkel
ezelőtt az abruzzoi herceg kutatórajával deritett föl.”]
2110. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A szesz meg a bohémek”, BMN, XXIX. évf. 258. sz.,
1928. szept. 23., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A száraz Amerikában előadást tartanak az
ottani legnagyobb problémáról, a szeszfogyasztásról.”]
2111. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A szinház abécéje”, BMN, XXIX. évf. 258. sz., 1928.
szept. 23., 25. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Harminc esztendő, vagyis a Moszkvai Müvészi
Szinház megalakitása óta, az oroszok elöljárnak a rendezés terén.”; annotáció: Pietrow A színház
ábécéje című könyvéről.]
2112. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az élet és az agyvelő harca”, BMN, XXIX. évf. 272. sz., 1928.
okt. 7., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Carrel, a francia tudós, aki a Rockefeller intézetben
folytatja érdekfeszitő lélektani kisérleteit, ezt a kijelentést tette:”]
2113. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Oroszországban tilos a leányvásár”, BMN, XXIX. évf. 272. sz.,
1928. okt. 7., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A leány, aki már férjhez mehet, »eladó«.”]
2114. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Elamerikaiasodott-e Európa?”, BMN, XXIX. évf. 272. sz., 1928.
okt. 7., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mi azt mondjuk, hogy igen.”]
2115. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nevetséges egér”, BMN, XXIX. évf. 272. sz., 1928. okt. 7., 25.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „»Vajudnak a hegyek és megszületik a nevetséges egér«, – énekelte
Horatius.”]
2116. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csokoládé legendája és históriája”, BMN, XXIX. évf. 272. sz.,
1928. okt. 7., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A csokoládéról, illetve a kakaóról van egy indus
legenda, mely igy szól:”]
2117. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinházi hirek a nagyvilágból”, BMN, XXIX. évf. 272.
sz., 1928. okt. 7., 25. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A tokioi Hongo szinház érdekes drámai
müvet mutatott be, melynek tárgya Jézus Krisztus földi életének utolsó napjai.” / „Duse Eleonora
utolsó napjairól eddig ismeretlen adatokat beszélt el Gino Fantoni kapitány, aki Tripoliszban a 10-ik
gyarmati ezredben szolgál.” / „Vernier hatvan esztendős hires iró, gyülölik őt, félnek tőle és szeretik
forradalmi eszméi, rendithetetlen meggyőződése miatt.”]
2118. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi az ember?”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy tetszik, erre a kérdésre könnyü felelni.”]
2119. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Furcsa számok”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikaiak – ki hitte volna? – rengeteg csigát esznek.”]
2120. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit tudunk?”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az utóbbi földrengések, viharok megint előtérbe hozták azt a
kérdést, vajjon előre láthatjuk, megjósolhatjuk-e azokat a kataklizmákat, melyek a földgolyón, a
légürben végbemennek, főkép pedig megmondhatjuk-e előre, hogy mikor, hol lesz majd
földrengés.”]
2121. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy milliárd arany”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Közgazdászok, államgazdászok gyakran szoktak beszélni, mint
egységről egy milliárd aranyról.”]
2122. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Italcsempésznők”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Walton Green, aki az Egyesült Államoknak szesztilalmi
főparancsnoka volt, mikor visszavonult felelős állásából, beszámolt tapasztalatairól s többek közt
ezt mondotta:”]
2123. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hiábavaló kérdések”, BMN, XXIX. évf. 286. sz., 1928. okt. 21.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miért nem huzzák föl sohasem a szállodák ingaóráit?”]
2124. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Részeges Oroszország”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt.
28., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Izvesztia cimü orosz lap számokat közöl arról, mennyi
szesz fogy Oroszországban.”]
2125. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A hit számokban”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt. 28., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rossun biboros, aki a Propaganda Fide-t irányitja, a mult év
számadásait bezárta s nyilvánosságra hozta.”]
2126. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az egyesület-mánia”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt. 28.,
21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha két német találkozik egymással, azonnal egyesületet alapit
elnökkel és titkárral.”]
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2127. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis cirkusz”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt. 28., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nő igy szól az udvarlóhoz:”]
2128. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A különböző nők jellemzése”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928.
okt. 28., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Majdnem minden ország nőit ismerem.”]
2129. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jövő század regénye”, BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt.
28., 21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem arról a szegényről van szó, melyet Jókai irt meg,
hanem az ezután következő századéról, a huszonegyedik századéról, melyet most egy cikkben
álmodik meg egy francia iró.”]
2130. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Apróságok a szinházról, szerzőről, szindarabokról”,
BMN, XXIX. évf. 293. sz., 1928. okt. 28., 26. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Németország
egyik szinpadán bemutatóra készültek, de a szerző elégedetlen volt a Sulback-kal, a komikussal.” /
„Charles Baret, a szinigazgató ezt szokta mondogatni:” / „Tolsztoj, aki annyi érdekes nőalakot vitt a
szinpadra, egyszer igy szólt:” / „Ellen Terry, a nemrég elhunyt nagy angol szinésznő egy izben
Shaw előtt próbálta a szerepét.” / „Tristan Bernard darabot igért egy szinigazgatónak, de szokása
szerint nem szállitotta be.” / „Egy angol ujságiró megkérdezte Bernard Shaw-t, hajlandó-e
megismerkedni Tunney-vel, az ökölvivó bajnokkal.” / „Tolsztoj drámáit és regényeit születésének
száz éves évfordulója alkalmából kiállitották a moszkvai muzeumban.” / „Egy fiatal, francia
kritikus most nősül.”]
2131. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szépség kérdését – megoldták”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz.,
1928. nov. 4., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy angol orvos, aki a kozmetikával foglalkozik,
kijelenti, hogy az örökkévaló szépség kérdését – megoldotta.”]
2132. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az üzlet – üzlet”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok a kis játékszerek, melyek annak idején annyira
szórakoztatták az európai gyermekeket, az ólomkatonák meghóditották az amerikaiakat is.”]
2133. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vatel ur öngyilkossága”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928.
nov. 4., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A történelemben olvasunk egy Vatel urról, aki azért lett
öngyilkos, mert mint udvarmester nem birta ki, hogy egy ebéd alkalmával két asztalról hiányzott a
sült.”]
2134. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A fiatal lord az apjától történelmi kastélyt örökölt, históriaian
nevezetes festményekkel.”]
2135. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ingyen olvasmány”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi könyvtárbizottság, mely az amerikai viszonyokat
vizsgálgatta, az Excelsiorban cikkben számol be tapasztalatáról.”]
2136. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A fehér veszedelem”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov.
4., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tengerészek beszélik, hogy a Titanic katasztrófája óta még
sohasem volt annyi uszó jéghegy az Atlanti Óceán északi részén, mint manapság.”]
2137. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Van-e gall fajta?”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban feltünést keltett egy folyóiratnak a dija,
mellyel a legtisztább gall tipust akarta megjutalmazni.”]
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2138. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyüjtés mániája”, BMN, XXIX. évf. 300 [!]. sz., 1928. nov. 4.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma, mikor a gyüjtők tücsköt-bogarat gyüjtenek, nem érdektelen
megemliteni, hogy ez a mánia mindenkor dult az emberek között.”]
2139. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A kisértetek vonatja”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928.
nov. 11., 23. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Mazzolotti háromfelvonásos mozgalmas
drámájával a nőben lévő örök kettősséget példázza.”]
2140. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A nevetés kiskátéja”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928.
nov. 11., 23. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Hogy mulatnak a nézők a szinházban, hogy
mosolyognak, kacagnak, hahotáznak, kuncorognak, somolyognak a komikum hatása alatt?”;
annotáció: egy olasz kritikus könyvéről, mely a nevetés lélektanáról szól.]
2141. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szerzői jog a szovjetben”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov.
11., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjetkormány helybenhagyta az uj szerzői törvényt.”]
2142. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Furcsa halálok”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov. 11., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manapság meglehetős furcsa halálnemek vannak, amilyenekről a
multban aligha álmodtak az emberek:”]
2143. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A báró és a báróné”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov. 11.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A báró és szép felesége, a báróné már hét esztendeje
különváltan élnek.”]
2144. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai hirek”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov. 11., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Daily Mirror jelenti, hogy Newyorkban egy esküvői lakoma
kerek 20.200 dollárba került.”]
2145. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jókedv”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov. 11., 26. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A gróf inasa tudtára adja kilencvenkét esztendős urának, hogy C. herceg
kilencvennégy esztendős korában meghalt.”]
2146. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A hivatalnok packázásai”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov.
11., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban nem régiben szerencsétlenség történt egy elemi
iskola udvarában.”]
2147. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rodinről”, BMN, XXIX. évf. 307. sz., 1928. nov. 11., 26. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Rodin, a nagy kőfaragó annak idején elkészitette Gustave Geffray
szobrát.”]
2148. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör”, BMN, XXIX. évf. 327. sz., 1928. dec. 1., 35. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Egy vidéki városkában először adják Wagner operáját, a Lohengrint.”
/ „Gemier kissé nagyot hall.” / „Bruxellesben bemutatták egy párisi zeneszerző operáját.” / „A
szinigazgató az uccán megállit egy koldust s igy szól hozzá:” / „Egyik szinházban a hősnő nem
hallotta meg az ügyelő csengetését s a harmadik fölvonás elején az öltözőjében maradt, ugyhogy a
szereplőknek függöny felgördülése után a legnagyobb kinok között kellett rögtönözniök, mig a
rendező a szereplőt be nem tólta a szinpadra.” / „Amikor Shaw a londoni Saturnday Review-ban,
mint szinházi kritikus vitézkedett, a szinigazgatók egyértelmüen föl voltak háborodva nemcsak
tiszteletlen hangu birálatai, hanem öltözködése s a szinházban való viselkedése miatt is.” / „Husz
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esztendővel ezelőtt világszerte a kis szinházak divatja uralkodott.” / „Párisban Sardou-nak, a drámai
szerkesztés nagymesterének évfordulóját ünneplik.”]
2149. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A nagy rémület”, BMN, XXIX. évf. 334. sz., 1928. dec.
9., 35. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „André de Lorde, akit közönségesen a borzalom
hercegének neveznek, Bauceval, (aki bizonyára csak a borzalom bárója), uj darabot irt az ő szörnyü
szinháza számára, mely csak hátborzongató históriákat mutat be.”]
2150. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Hogy él a star?”, BMN, XXIX. évf. 334. sz., 1928. dec.
9., 35. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „A párisiak rendszerint csak igy becézik: Miss.”;
annotáció: Michel Georges-Michel Mistinguett, párizsi színésznőről szóló könyvéről.]
2151. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Két jubileum – Sztaniszlavszky és Georg Kaiser”, BMN,
XXIX. évf. 347. sz., 1928. dec. 23., 27. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Stanislavszky, aki
annak idején uj utakra terelte az egész szinjátszást, a Müvész Szinház megalapitásával most [!] most
harminc éves jubileumát üli rendezői müködésének.” / „Szófiában, a Dobri Vojnikoff nevü
szinházban, melyet Boris Denisoff igazgat, szinre hozták Alexis Tolsztoj darabját, a Rasputint.” /
„Georg Kaisert, akinek a Kolportázs s Tüzvész az operában cimü ujszerü darabjait a közönség is
ismeri, ötvenedik születésnapja alkalmából tisztelői és barátai nagyon meleg ünneplésben
részesitették.” / „Newyorkban uj szinház egyesiti azokat a szinészeket és irókat, akik tisztán az
irodalmi és müvészi célokért küzdenek.”]
2152. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Keresik a földi Paradicsom helyét”, BMN, XXIX. évf. 347. sz.,
1928. dec. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy kutatóraj indult Chicagoból, melynek az a
célja, hogy kipuhatolja, hol volt a földi Paradicsom pontos helye.”]
2153. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A kinai nők pirinyó lába”, BMN, XXIX. évf. 347. sz., 1928. dec.
23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kina állandóan forrong, politikai, katonai zendülések
rázzák hatalmas testét, de emellett ráér egyebekre is:”]
2154. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy szegény vidéki kutya története”, BMN, XXIX. évf. 347. sz.,
1928. dec. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy szegény vidéki kutyát Párisba hozott az
urnője.”]
2155. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hühnefeld kalap és monokli”, BMN, XXIX. évf. 347. sz., 1928.
dec. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai lányok annak idején divatba hozták a
Lindbergh kalapot s most a német lányok utánozzák a példájukat.”]
2156. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A mesterséges selyem feltalálója”, BMN, XXIX. évf. 347. sz.,
1928. dec. 23., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lyonban mostanában ünnepelték Hilare de
Chardonne emlékét, aki a mesterséges selymet találta föl.”]
2157. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Iszákosok”, BMN, XXIX. évf. 347. sz., 1928. dec. 23., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kórházban az orvos igy szól a beteghez:”]
2158. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj távlatok a magánjog terén”, BMN, XXIX. évf. 351. sz., 1928.
dec. 30., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy párisi lap különös pört mesél el, mely
mindenesetre uj távlatokat nyujt majd a magánjog terén.”]
2159. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Röntgen-sugarak s a bünözők”, BMN, XXIX. évf. 351. sz.,
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1928. dec. 30., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ime, egy uj amerikai felfedezés.”]
2160. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Német cselédek”, BMN, XXIX. évf. 351. sz., 1928. dec. 30., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német gazdasszonyok fel vannak háborodva:”]
2161. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A pápa sétája”, BMN, XXIX. évf. 351. sz., 1928. dec. 30., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mióta XI. Pius a trónra lépett, minden nap hosszu s gyors sétát tesz
a vatikáni kertekben.”]
2162. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mesterséges villám”, BMN, XXIX. évf. 351. sz., 1928. dec. 30.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Első pillanatra furának tetszik, hogy mesterséges uton is elő
lehet állitani azistennyilát, a villámot és a menykövet.”]
1929.

2163. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A leghiresebb francia szinésznő. Cecile Sorel, a
kisasszony”, BMN, XXX [!]. évf. 6. sz., 1929. jan. 6., 26. [Műfaj: tárca/portré; első sor/mondat:
„Cécile Sorel, a Camédie [!] Francaise művésznője, mindenesetre a leghiresebb szinésznő, már csak
azért is, mert nagyon sokat beszélnek a koráról.”]
2164. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lélektani hirek”, BMN, XXX. évf. 9. sz., 1929. jan. 9., 2. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy párisi orvosi folyóirat cikket tesz közzé az ikrek lelki életéről.”]
2165. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cigaretta és a szivar harca”, BMN, XXX. évf. 9. sz., 1929. jan.
9., 2. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „1927-ben Olaszország 17.740 mázsa nyers dohányt
fogyasztott, 79.590 mázsa vágott dohányt, 75.679 mázsa szivart és 135.455 mázsa cigarettát, vagyis
összesen 308.518 mázsa dohányt.”]
2166. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Garázda vadméhek”, BMN, XXX. évf. 9. sz., 1929. jan. 9., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Waterfordban, Angliában igazán párját ritkitóan döbbenetes
esemény történt.”]
2167. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A süketek hallanak…”, BMN, XXX. évf. 9. sz., 1929. jan. 9., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bécsi kísérleti fonetikai társaság legutóbbi ülésén az élettan jeles
tudósa, Jellinek dr. rendkivül fontos közlést tett, amely a hallásra vonatkozik.”]
2168. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Kacaj a szinfalak mögül. Sarah Bernard pongyolában.
Pirandelló utlevele. Tristan Bernard története”, BMN, XXX. évf. 20. sz., 1929. jan. 20., 27. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Tristan Bernard a szakállas vigjátékiró sétálgat unokájával a párisi
Boisban, mely tudvalevőleg éppugy a találkák helye, mint minálunk a liget.” / „Az oxfordi
egyetemi könyvtár különös és becses ajándékot kapott John Glasworthytól, egyik munkájának a
kéziratát.” / „Egy vidéki szinésznek kis gázsija volt.” / „A hires szinészhez beállit egy hölgy, hogy
autogrammot kérjen.” / „Ez a kis szinész arrók hires, hogy rendkivül piszkos.” / „A fiatal drámairó
fölolvassa darabját az igazgatónak.” / „Az öltözőben arról beszélgetnek, hogy a müvész az igazi,
mindenütt a világon érvényesül, a müvészetnek nincs hazája.” / „A primadonna négyszer ment
férjhez s négyszer vált el.” / „Hires szinésznők és szinészek, akik tartanak magukra valamit,
óvakodjanak azoktól az emberektől, akik naplót irnak s följegyzenek róluk mindent s aztán átadják
az utókornak.” / „Most Sarah Berhardt-t hozza elénk pongyolában Reynald Hahn.” / „D’Annunziót
megkérte egy nagyon szép, de rendkivül ostoba firenzei nő, hogy irjon egy sort az emlékkönyvébe.”
/ „Egy olasz szintársulattal Havannába ment Tahl [?] a jeles komikus.”]
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2169. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A szinész bosszuja”, BMN, XXX. évf. 27. sz., 1929. jan.
27., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tristan Bernard jól ismeri a vidéki szinészek életét is.”]
2170. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Chaplin a jófiu”, BMN, XXX. évf. 27. sz., 1929. jan. 27.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azt hiszitek, hogy olyan könnyüszerrel lehet bejutni
Hollywoodban a mozikirályhoz, Charlot-hoz?”]
2171. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Szinházi tréfák”, BMN, XXX. évf. 27. sz., 1929. jan. 27.,
27. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Az a szinész, akiről ez a történet szól, nagyon rövidlátó és
nagyon szerény.” / „Az Ambigue igazgatója arról volt hires, hogy mikor a szerzők fölolvasták neki
darabjaikat, következetesen elszunditott.” / „Straudin, a hires operett-iró erősen udvarolt egy
nagykereskedő feleségének.”]
2172. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXX. évf. 34. sz., 1929. febr. 3., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy londoni börtönbe már negyedizben vittek be egy öreg
csavargót, aki a tetejében iszákos is volt, verekedő s vallástalan.”]
2173. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Cukor mint gyógyszer”, BMN, XXX. évf. 34. sz., 1929. febr.
3., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy glasgowi orvostanár megtalálta a házassági
perpatvaroknak, a mindennapos ingerültségeknek biztos gyógyszerét.”]
2174. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi lesz a modern könyvek sorsa?”, BMN, XXX. évf. 34. sz.,
1929. febr. 3., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután Lord Ebbisham megállapitotta, hogy az a
hires történelmi dokumentum, melyben Clemenceau és Lord Millner a szövetséges hatalmak
legfőbb tanácsához, Foch marsallhoz fordult, mindörökre elveszett az utókor számára, mert
szövegét nem irták famentes papirra, az Observer több irót megkérdezett, mi lesz a modern
könyvek sorsa, melyeknek papirossait, különösen Franciaországban nem igen válogatják.”]
2175. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Holland nők”, BMN, XXX. évf. 34. sz., 1929. febr. 3., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Cornelia G. de Laugét ujabban az amsterdami egyetem
gyermekgyógyászati tanárává nevezték ki.”]
2176. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A méhek munkafelosztása”, BMN, XXX. évf. 34. sz., 1929. febr.
3., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Maeterlinck költői, megragadó munkája után pontos,
tudományos adatokat tudunk meg a méhek életéről, melyet Berlin mellett Dahlenben egy csomó
tudós figyelt meg, eddig ismeretlen, uj adatokkal gazdagitva a természettudományt.”]
2177. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A házasságközvetitő joga”, BMN, XXX. évf. 34. sz., 1929. febr.
3., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Napról-napra uj távlatok nyilnak a társadalmi erkölcsre.”]
2178. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy lépett vérpadra Desmoulins Camille?”, BMN, XXX. évf.
41. sz., 1929. febr. 10., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Raoul Arnault »Camille Desmoulins
zaklatott élete« cimen könyvet adott ki.”]
2179. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj török főváros”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valahányszor visszatér az utas az uj török fővárosba, Angorába,
ha csak pár hétig is volt távol, meglepődve látja, hogy a város mennyit fejlődik.”]
2180. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Száraz Amerika”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szárazok és nedvesek tusakodása Amerikában még egyre tart.”]
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2181. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki a Dunában született”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr.
10., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Meg kell adni, nem mindennapi esemény.”]
2182. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szesz”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy angol hölgy, aki bérbe akarta adni butorozott szobáját, előbb leltárt
vetetett fel az ottani jegyzővel.”]
2183. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai futár”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában a könyvtárak mindenki számára nyitva vannak,
könyvet kölcsönözni itt nemcsak nem kerül pénzbe, az olvasót valósággal üldözik a könyvtárak,
hogy vegye őket igénybe, a könyvek reklámja eljut a legsötétebb külvárosokba s a
legelhagyatottabb falukba is.”]
2184. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [King ur]”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „King ur (Texax [!] államban) elunta, hogy papagája mindig ugyanazt a
mondatot hajtogatja s minthogy részvétet érzett a többi papagájtulajdonos iránt is, akiknek ilyen
»müveletlen« madaruk van, elhatározta, hogy a papagájokat iskoláztatja.”]
2185. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Könyv jelent meg]”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Könyv jelent meg az uj nevelés uttörőiről, Hermann Hietzről,
Giuseppe Lombardo Radiceről és Baculesről.”]
2186. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Akik Columbusban edzették a hitet…”, BMN, XXX. évf. 41. sz.,
1929. febr. 10., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Rirista Nautica cimü olasz folyóiratban
fölsorakoztatva találjuk azokat a hagyományokat és legendákat, melyek Columbusban, Amerika
felfedezőjében edzették a hitet, hogy van egy ismeretlen világrész, melyhez el kell jutnia.”]
2187. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai humor”, BMN, XXX. évf. 41. sz., 1929. febr. 10., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai folyóirat az alábbi hirdetést teszi közzé:”]
2188. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A költő agyveleje”, BMN, XXX. évf. 55. sz., 1929. febr. 24., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kiazim beynek, török költőnek verseit lerántották a kritikusok.”]
2189. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Különös vadászkaland”, BMN, XXX. évf. 55. sz., 1929. febr. 24.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez egy lengyel vadásszal történt meg, akit Helmuth Stoltznak
neveznek.”]
2190. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A boldogság lánca”, BMN, XXX. évf. 55. sz., 1929. febr. 24., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bizonyára sokan bosszankodnak ama levelek miatt, melyeket
egyes amerikaiak küldözgetnek a szélrózsa minden irányában, azzal a nyájas kéréssel, hogy a
cimzettek másolják le kilenc példányban s küldjék el kilenc barátjuknak, különben rövidesen valami
»halálos szerencsétlenség éri őket«.”]
2191. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Török nők szépségversenye”, BMN, XXX. évf. 55. sz., 1929.
febr. 24., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután a női szépségversenyek állandóan divatban
vannak s a kitüntetésre vágyakozók száma állandóan növekedik, bármennyire is dörög az
erénycsőszök hangja, be kell jelentenünk olvasóinknak, hogy azoknak, akik a pálmára
vágyakoznak, uj vetélytársuk támadt a fölszabaditott, modern török nők személyében.”]
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2192. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol könyv az uj erkölcsökről”, BMN, XXX. évf. 62. sz., 1929.
márc. 3., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A londoni könyvpiacon most jelent meg egy tréfás,
furcsa könyv, a szerző neve nélkül, ezzel az alcimmel:”]
2193. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A sörélesztő és a fogak”, BMN, XXX. évf. 62. sz., 1929. márc. 3.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy svéd tudós azt irja, hogy a skandináv államokban alig
ismerik az odvas fogakat.”]
2194. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egyéni illatszerek”, BMN, XXX. évf. 62. sz., 1929. márc. 3., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol főurak körében uj divatmánia kapott lábra.”]
2195. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rádió tréfái”, BMN, XXX. évf. 62. sz., 1929. márc. 3., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy idő óta tüzetes vizsgálat alá vetették a rádió tréfáit, melyek
abból állanak, hogy a leadó állomások mellett a fémtárgyak egyszerre muzsikálni kezdenek.”]
2196. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj török ucca”, BMN, XXX. évf. 62. sz., 1929. márc. 3., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Akik még emlékeznek a régi török városok szinpompájára, a
turbános alakokra, a fátyolos nőkre, a boltok cégtábláira, melyeken titokzatos betük hirdették a
kereskedők nevét és az árukat, azok manapság fel se ismerik a régi helyeket, melyek az
Ezeregyéjszaka meséit hozták az eszükbe.”]
2197. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 40.000 éhes festő és az A. A. A. A.”, BMN, XXX. évf. 62. sz.,
1929. márc. 3., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párizsban megalakult egy szövetkezet, melynek
ez a furcsa betücime van:”]
2198. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Lárma a lárma ellen!”, BMN, XXX. évf. 83. sz., 1929. márc. 24.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csikágóban félre verik a harangokat:”]
2199. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogy halt meg Mária Antónia?”, BMN, XXX. évf. 83. sz., 1929.
márc. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Joseph Delteit, a nagy francia iró könyvet jelentetett
meg a tragikus sorsu királynéról s megrázóan szellemes szinekkel jeleniti meg előttünk a királyné
halálát.”]
2200. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Öreg falusiak véleménye a huszadik század vivmányairól”, BMN,
XXX. évf. 83. sz., 1929. márc. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyorkban Jimmi
Lexiunthon a sokszoros milliomos érdekes kisérletet tett.”]
2201. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi mentesit a betegségtől?”, BMN, XXX. évf. 83. sz., 1929.
márc. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Életünk állandó küzdelem láthatatlan, sokszor
ismeretlen apró ellenségeink, a baktériumok ellen, melyek alattomosan belopakodnak
szervezetünkbe.”]
2202. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem mennek férjhez a francia lányok?”, BMN, XXX. évf.
83. sz., 1929. márc. 24., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A társadalomtudósok, a papok, a
statisztikák hivő harcosai, a sok tagu család apostolai s általában az emberboldogitók döbbenten
verik félre a harangot Franciaországban:”]
2203. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kuba állami hóhérja”, BMN, XXX. évf. 83. sz., 1929. márc. 24.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kuba állami hóhérja, aki eddig hivatalosan husz embert végzett
ki, kijelentette, hogy otthagyja véres mesterségét s pap akar lenni.”]
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2204. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hová csap a villám?”, BMN, XXX. évf. 83. sz., 1929. márc. 24.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajjon vannak-e olyan helyek melyekbe a villám valószinüen
belecsap?”]
2205. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Gummiálarc és gummiháj a szinpadon. Tristán Bernard,
az élet humoristája. Schakespeare [!] és a primadonna”, BMN, XXX. évf. 83. sz., 1929. márc. 24.,
25. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Bragaglia, Olaszországnak egyik legérdekesebb rendezője,
aki uj utakat keresett és lelt, ezt mondotta a rendezés feladatairól:” / „A vidám játékok irója az
életben sokszor komoly és komor, szereti a magányt.” / „A munkakedvről ezt mondotta egy
társaságban:” / „Shaw, aki tudvalevőleg már megkapta a Nobel-dijat, ezt irja:” / „Claude Farrére
meg akart ismerkedni az operett primadonnával s barátját, Tristan Bernard-t kérte meg, hogy
mutassa be neki az öltözőben.” / „A statisztának csak pár szavas szerepe volt.” / „Az operában
egymás mellett ülnek a kritikusok s birálgatnak egy énekesnőt:” / „Az öltözőben a hősnőről a kaján
szinész ezt a történetet meséli:” / „A szinésznőnek hatósági kérdőivet kell kitölteni.” / „Mathilde
von Wesendonc, aki a Tristan és Isoldat inspirálta Wagnernek, a mult esztendő december 23-án
töltötte be életének századik évét.”]
2206. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Több ezer newyorki szinész az uccán. A csoda. Lily
Langhtry regénye. Az igazi Dorrian [!] Gray”, BMN, XXX. évf. 101. sz., 1929. ápr. 21., 19. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „A szinházi válság elérkezett Amerikába is.” / „Ménier, a francia
szinész, amikor pályáját kezdette, az Ambigu-szinházban egy drámában játszott valamilyen kis
szerepet.” / „Most halt meg Montecarlóban Lady de Bathe, nyolcvan esztendős korában.” / „Dorian
Grayről, a csodálatos angol fiuról uj dolgokat tudunk meg Latourette-től, aki 1900-ban találkozott
Wilde Oszkárral Párisban utoljára.” / „Maurice Donnay mulatságos esetet mesélt el.”]
2207. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol nők és a választójog”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929.
jún. 16., 24–25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A most lezajlott választásokon a nők többségben
voltak a férfiak fölött.”]
2208. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A népek konyhája”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia inyencmesterség hivatalos lapjában cikket olvasunk a
népek konyhájáról.”]
2209. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kacagó Amerika”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háborúban egy bujkáló, aki nagyon fázott a fegyverfogástól,
megjelent a sorozóbizottság előtt s igy szólt a katona orvoshoz:”]
2210. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy másik katonaköteles”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún.
16., 24–25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy másk katonaköteles titokban elment a
sorozóorvoshoz s tanácsot kért tőle, hogy bujhatna ki a katonáskodás alól.”]
2211. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy aggodó ember…”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16.,
24–25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy aggodó ember lép be a halottasházba s keresi eltűnt
barátját.”]
2212. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a német étkezőkocsiról”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929.
jún. 16., 24–25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A háború óta Németországban nem közlekednek a
nemzetközi háló- és étkezőkocsik, mert Németország külön társaságot alapitott, Mitropa néven,
mely a területén gondoskodik az utasok élelemmel való ellátásáról s hálóhelyéről.”]
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2213. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Artbuthont-Yoice”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Artbuthont-Yoice, az angol politikus az egész szigeten hires
arról, hogy rettenetes rosszul golfozik.”]
2214. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Berlin gyomra”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Semmi sem egyszerübb, mint öt ember ebédje.”]
2215. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pierre Veron…”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Veron egy vasárnap a lóversenytéren sétált s hallgatta a
jelenlévők tereferéjét.”]
2216. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A családi körben éppen betoppan a tiszteletes, amikor a kisfiu, az
anyja büszkesége, odahoz neki egy döglött patkányt.”]
2217. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy madridi fodrász a hajak jellegéről”, BMN, XXX. évf. 156.
sz., 1929. jún. 16., 24–25., [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy hirneves madridi fodrász cikket irt
arról, hogy lehet megismerni az ember jellemét a hajáról.”]
2218. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia történetek”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún. 16., 24–
25., [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy hölgy, minekelőtte beszáll cimeres gépkocsijába, a
templom pitvarában két sou-t ad egy koldusnak, ezt mondván neki:”]
2219. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika legszebb hangjai”, BMN, XXX. évf. 156. sz., 1929. jún.
16., 24-25., [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös és nagyarányu versenyt rendeznek
mostanában az Egyesült Államokban: ki akarják választani Amerika legszebb hangját.”]
2220. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világ vége”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az adventisták, akik állandóan a világ végét jóslják és várják, a
mult évben kissé fölsültek, mert 1927-re jelezték a világvégét.”]
2221. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nevető Anglia”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután a ház urnője, a lady elutazott és több hónapi távollét után
visszatért kastélyába, megkérdezi néger mosónőjét:”]
2222. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Automata trafik a svájci vonatokon”, BMN, XXX. évf. 163. sz.,
1929. jún. 23., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dohányzók, mit szólnátok, ha egy napon
dohányszükségleteteket a vonatokban is megszerezhetnétek?”]
2223. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai turista meg a felesége európai körutjáról érkezik haza s
otthon sokat beszél azokról a csodákról, melyeket Párizsban látott a Louvreban.”]
2224. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A könnyek fala”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ama sok kérés között, mely befut Genfbe a Népszövetséghez, ott
van a palesztinai zsidók kérése is, akik a muzulmánokkal régóta hadilábon állanak a »könnyek fala«
miatt.”]
2225. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világító halakról”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23., 25.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A fénybogarakban vegyi uton jön létre a fény, de azokban az
állatokban, amelyek a vizben élnek, a fényjelenségeket egy csomó baktérium támasztja, mely
bennük, mint ártalmatlan vendég éldegél, élősdi gyanánt.”]
2226. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztoj és az angol ujságirók”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929.
jún. 23., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Karenina Anna olvasói emlékezhetnek arra, hogy
Vasenka Verlovszki féltékenységi rohamában Levint ráülteti egy tarantaszra, melyben csak széna
van, s elküldeti a házából.”]
2227. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika nevet”, BMN, XXX. évf. 163. sz., 1929. jún. 23., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szobalány, aki egy nagy mulatság után a lépcsőt mossa, a
folyosón egy ezüstkanalat talál.”]
2228. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az uj török irás”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint már hirül adtuk, az angorai nemzetgyülés egyhanguan
megszavazta azt a törvényjavaslatot, hogy a régi arab betük helyett latin betüket használjanak a
törökök.”]
2229. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nők és a humoristák”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mi a szerelem?”]
2230. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jezsuiták kincse”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Boliviából, Caballóból Londonba szükszavu és szomoru hiradás
érkezett attól a kutatórajról [!], mely Liverpoolból a mult év márciusán indult utnak, hogy
megkeresse a jezsuiták hires kincsét.”]
2231. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyermek”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Pista, az elemista sohase hagy békét apjának, állandóan a legképtelenebb
kérdésekkel ostromolja, melyekre vajmi nehéz felelni.”]
2232. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Egy texasi ujság]”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy texasi ujság apróhirdetésében olvassuk az alábbi
közleményt:”]
2233. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Egy drámai szarka. A halál bohócai. Tréfák az öltözőből.
Német veseasztal”, BMN, XXX. évf. 181. sz., 1929. júl. 7., 25. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Olaszországban minden évben drámai pályázatokat hirdetnek.” / „Archimimus a latin ókorban a
tajlejtés és szinpadi beszéd müvésze, többek közt azzal is pénzt keresett, hogy a nagy temetések
alkalmával az elhunytat alakitotta a menetben s utánozta és kritizálta őt, akárki volt az illető.” /
„Boieldieunek, a hires zeneszerzőnek rendes helye volt a Theatre Francaisben, de sohasem ment el
oda.” / „Két hires szinész lakott Párisban egy házban.” / „Az öreg szinésznek van egy kis szőleje
meg egy kis háza.” / „Schnitzler multkor egy előkelő, divatos társaságból jött egy estélyről.” /
„Sternheim, a vigjátékiró tudvalevőleg rendkivül hiu.” / „Egyszer találkoztak vele a ligetben.” / „Xtől, az ifju, lángoló drámairótól ellopták legujabb darabjának a kéziratát.”]
2234. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hoover elnök aranymondásai”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929.
júl. 14., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hoover, az Egyesült-Államok elnöke, több politikai
tanulmányt és könyvet is irt.”]
2235. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Piroska léggömböt kap”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929. júl. 14.,
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23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pár perc multán a kis kacsója elengedi a cérnát s a léggömb
elröpül a légbe.”]
2236. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Orvosi szakvélemény a magassarku női cipőkről”, BMN, XXX.
évf. 188. sz., 1929. júl. 14., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy francia orvos ezt irja a mai
divatos női cipőkről:”]
2237. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tréfák”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929. júl. 14., 23. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az anya szemrehányóan szól a hanyag apához:”]
2238. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rádió és a hőmérsékletünk”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929.
júl. 14., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A rádió lázat okoz?”]
2239. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az inyencmesterség londoni kiállitása”, BMN, XXX. évf. 188.
sz., 1929. júl. 14., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban megnyilt a harmincegyedik
[i]nyencmüvészeti, kiállitás, az Olympia éttermében, melyre odasereglenek a szakácsok és az
inyencmesterség szakértői.”]
2240. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Léghajók versenye”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929. júl. 14., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután a »Zeppelin gróf« megtette amerikai utjait, a
kormányozható léghajó kérdése homloktérbe került.”]
2241. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A newyorki szinházak válsága. A szinészek legnagyobb
ellensége. A lopás. A tenyérjós Wilde”, BMN, XXX. évf. 188. sz., 1929. júl. 14., 24. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Newyorkban a drámai szinházak válságon mennek át.” / „Robespierret
ma a történészek külömbözőképen [!] itélik meg: vagy nagyon magasra helyezik, vagy nagyon
alacsonyra.” / „Páris szinházi világában fölháborodással tárgyalják az egyre inkább türhetetlenné
váló vigalmi adót:” / „Cecil Sorel, a Comedie Francaise örökös tagja, hajlott kora ellenére, melyről
annyi tréfa röpköd széltében, egyik legfáradhatatlanabb szinésznő.” / „A Caffé Napolaine, Párisnak
egyik régi kávéháza, melyhez az irodalomnak annyi dicső emléke kötődik, teljesen átalakult, afféle
fényes, tükrös nemzetközi kávéház lett belőle, amilyeneket ma látunk mindenütt.”]
2242. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kisérteties vacsora”, BMN, XXX. évf. 195. sz., 1929. júl. 21., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyorkban az American Institute of Science-ben olyan furcsa
diszlakomát adtak a tudósok, hogy az bizvást szerepelhetne Poe Edgar elbeszélésében is.”]
2243. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol humor”, BMN, XXX. évf. 195. sz., 1929. júl. 21., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hajó sülyedőben van.”]
2244. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Perzsia halad…”, BMN, XXX. évf. 195. sz., 1929. júl. 21., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A perzsa nők fölszabadulása mindinkább megvalósul.”]
2245. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dosztojevszkij gályarab levele”, BMN, XXX. évf. 195. sz., 1929.
júl. 21., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szovjetoroszországban több eddig napvilágot nem
látott Dosztojevszkij levelet tettek közzé.”]
2246. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia humor”, BMN, XXX. évf. 195. sz., 1929. júl. 21., 23.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy tudós régész Rómában megmutatja az amerikai milliárdosnak
a Colosseum romjait.”]
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2247. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legnagyobb messzelátó”, BMN, XXX. évf. 202. sz., 1929. júl.
28., 23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kaliforniában most készitik a világ legnagyobb
messzelátóját.”]
2248. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ford hasonmása”, BMN, XXX. évf. 202. sz., 1929. júl. 28., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában nemrég halt meg Walter James Edwards Fordnak, a
hires milliomosnak, az ismert hasonmása.”]
2249. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis történetek kis gyermekekről”, BMN, XXX. évf. 202. sz.,
1929. júl. 28., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jancsi hatesztendős.”]
2250. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A német császár egyenruhái”, BMN, XXX. évf. 202. sz., 1929.
júl. 28., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A volt német császár, akinek nemrégiben ünnepelték
hetvenedik születésnapját, minden kihallgatáson más és más egyenruhát öltött magára.”]
2251. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mit irtak a repülésről kétszáz esztendővel ezelőtt?”, BMN, XXX.
évf. 202. sz., 1929. júl. 28., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Argenson márkinak emlékiratait
most teszi közzé egyik leszármazottja.”]
2252. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A Bohémek Mimije és Musetteje”, BMN, XXX. évf. 209.
sz., 1929. aug. 4., 24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Murger »Bohémélet«-e halhatatlanná vált,
márcsak Puccini zenéje miatt is.”]
2253. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Faust-kiállitás”, BMN, XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4.,
24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Németrszág a Faust előadásának századik évfordulóját
ünnepli.”]
2254. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A nyolcvanéves Porto Riche legujabb darabja”, BMN,
XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4., 24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Porto Riche, a francia
drámairó nyolcvanesztendős.”]
2255. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Hogy akarják megmenteni a németek a szinházakat”,
BMN, XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4., 24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Németországban
szintén nagy a szinházi válság.”]
2256. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Diderot szerelme”, BMN, XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue des deux Mondes most kezdi meg azoknak a leveleknek a
közlését, melyeket Diderot Volnaud Zsófiához intézett.”]
2257. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jókedv”, BMN, XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy utazó, aki a délamerikai államokban találkozik egy öreg négerrel,
beszédbe elegyedik vele:”]
2258. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tengeri kigyó”, BMN, XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „»Hosszu, mint a tengeri kigyó…«”]
2259. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Japáni mese”, BMN, XXX. évf. 209. sz., 1929. aug. 4., 24.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A mandarinnak volt husz remekbe készült, drágalátos porcelán
edénye.”]
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2260. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi kell a tánchoz”, BMN, XXX. évf. 223. sz., 1929. aug.18., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A newyorki Ransellaer-társaság miután megállapitotta, hogy a tánc
áldozatokat is szed, foglalkozni kezdett a kérdéssel.”]
2261. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sziv és tett”, BMN, XXX. évf. 223. sz., 1929. aug.18., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia sajtó körkérdést intézett a nevezetes irókhoz és
tudósokhoz, milyen viszonyban van az értelmi és érzelmi életünk s hogy azok, akik a történelemben
cselekedtek, vajon éreztek-e és általában hogy milyen arányban kell lennie bennünk a tetterőnek s
az érzelemnek.”]
2262. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mark Twainnál”, BMN, XXX. évf. 223. sz., 1929. aug.18., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mark Twainnál, a hires amerikai humoristánál egy éjszaka betörők
jártak s több száz dollár értékü ezüstnemüt raboltak el.”]
2263. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a londoni rendőrségről”, BMN, XXX. évf. 223. sz., 1929.
aug.18., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A londoni rendőrséget egy idő óta erősen támadják
ellenfelei.”]
2264. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika”, BMN, XXX. évf. 223. sz., 1929. aug.18., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy nagy newyorki fodrásznál egy ur hajnövesztőszert kér.” / „A
muzeumban az apa magyaráz a fiának egy szoborcsoportot.”]
2265. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milliomos remeték”, BMN, XXX. évf. 244. sz., 1929. szept. 8.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Meghalt Newyorkban egy magános cottageben egy milliomos
remete, egy igazi amerikai milliomosnak a fia, aki önként lemondott atyai örökségéről.”]
2266. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Verőfényadó”, BMN, XXX. évf. 244. sz., 1929. szept. 8., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A pénzügyminiszterek mindenütt nagyon agyafurtak.”]
2267. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Baldwin ajándékai és az angol miniszterelnök fizetése”, BMN,
XXX. évf. 244. sz., 1929. szept. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ama öt év alatt, amig
Baldwin angol miniszterelnök volt, tisztelőitől, barátaitól több mint nyolcezer pipát kapott, rengeteg
dohányszelencét s dohányzacskót.”]
2268. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A lámpák maguktól meggyulladnak…”, BMN, XXX. évf. 244.
sz., 1929. szept. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Manapság a technikának ugyszolván határai
sincsenek.”]
2269. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rövid szoknya vége”, BMN, XXX. évf. 244. sz., 1929. szept. 8.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy látszik, a térdenfelül rövid szoknya napjai meg vannak
számlálva.”]
2270. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legfurcsább nászajándék”, BMN, XXX. évf. 244. sz., 1929.
szept. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mexikóból jelentik: Fernada Fernandes, a többszörös
milliomoslány, férjhezment Juan Kaot Kuacoolhoz, a gazdag vállalkozóhoz.”]
2271. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Levél az uj Berlinből”, BMN, XXX. évf. 258. sz., 1929. szept.
22., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hova tűntek az egykori német élclapok jellegzetes figurái,
melyeket háboru előtt lépten-nyomon láttunk?”]
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2272. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Francia humor”, BMN, XXX. évf. 258. sz., 1929. szept. 22., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vőlegény és menyasszony közvetlen az esküvő előtt beszélget.”]
2273. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Növények, barátaink”, BMN, XXX. évf. 258. sz., 1929. szept.
22., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy belga orvosi lapban, Demade, a hires orvos a
növényekről beszél, melyek az emberiség igaz barátai.”]
2274. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Monaco, a váló házastársak Eldorádója”, BMN, XXX. évf. 258.
sz., 1929. szept. 22., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikaiak derüre-borura válnak.”]
2275. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A londoni vasárnapi szesztilalom”, BMN, XXX. évf. 272. sz.,
1929. okt. 6., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy francia, ki kitünően ismerte Londont,
átrándult az angol fővárosba.”]
2276. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Zöld juhok”, BMN, XXX. évf. 272. sz., 1929. okt. 6., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „W. E. Dodd földmives és állattenyésztő Bronsquare kerületben
(Worcestershire grófságban), Angliában.”]
2277. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A törökök meg a betük”, BMN, XXX. évf. 272. sz., 1929. okt. 6.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Törökországban betüháboru van.”]
2278. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ahol a walesi herceg sem mosolyog”, BMN, XXX. évf. 279. sz.,
1929. okt. 13., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban ujra megnyilt Madame Tussaud
viaszbáb háza, mely az 1925-ös tüzvészben porrá égett.”]
2279. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai milliárdosok Paradicsoma”, BMN, XXX. évf. 279. sz.,
1929. okt. 13., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A világ leggazdagabb emberei a Park Avenuen
laknak, Newyorkban.”]
2280. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az idő és az egészség”, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929. okt. 20.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tudósok más [!] rágóta tudták, hogy a légköri viszonyok
jelentős hatást gyakorolnak az élőlények egészségére és fejlődésére.”]
2281. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai hirek”, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929. okt. 20., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Egyesült Államokban nemcsak az embereknek készitenek
karácsonyfát, hanem az állatoknak is.”]
2282. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Villámháritó a XVIII. században”, BMN, XXX. évf. 286. sz.,
1929. okt. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A közönségnek a tudományos felfedezésekért
való lelkesedése nem mai keletü.”]
2283. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Női szakasz a párisi földalattin?”, BMN, XXX. évf. 286. sz.,
1929. okt. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégiben hire futott, hogy a párisi földalattin,
mely annyira zsufolt, nemsokára női szakaszt is csinálnak, ahova a férfiaknak tilos lesz a
bemenet.”]
2284. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A vándor fodrász”, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929. okt. 20., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai lapok mostanában sokat irnak egy Louis Adrico nevü
newyorki fodrászmesterről, aki szolgálatkészségben a világ minden fodrászát lepipálja.”]
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2285. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milliárdosnő és szinésznő”, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929. okt.
20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy amerikai urhölgy aki dollárokban nagyon gazdag, de
szellemben annál szegényebb, megnézte Gaby Morlayt egyik darabban, magához hivatta s igy szólt
hozzá.”]
2286. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Pablo de Sarasate és Rácz Pali”, BMN, XXX. évf. 286. sz., 1929.
okt. 20., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mikor a világhirü spanyol hegedümüvész egyik
nagyobb tournée-ján először adott hangversenyt Budapesten, a boszorkányos virtuozitással játszó
müvészt Rácz Pali, a mult század utolsó harmadának legnépszerübb cigányprimása is (maga is igazi
mesterhegedüs) áhitattal hallgatta s nem győzött gyönyörködni annak páratlan technikájában, amely
»cigányi« füleknek is mód nélkül imponál.”]
2287. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kóborcigányok internacionáléja”, BMN, XXX. évf. 293. sz.,
1929. okt. 27., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kongresszusok korát éljük, igy aztán nem is
lehet nagyon csodálni, hogy az angolországi kóborcigányoknak is eszükbe jutott kongresszust
tartani.”]
2288. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika véráldozata a békében”, BMN, XXX. évf. 293. sz.,
1929. okt. 27., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai statisztikusoknak különös kedvük
telik abban, hogy a legelvontabb dolgokon csipkelődjenek.”]
2289. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyermek és a világ”, BMN, XXX. évf. 293. sz., 1929. okt. 27.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Piaget dr.-nak, az angol lélekbuvárnak négy kötetes munkája a
gyermekek lelki világával foglalkozik és rendkivül becses anyagot nyújt arra vonatkozólag, hogy a
gyermek általában hogy gondolkozik a körülötte lévő világról, a természetről és a dolgok
eredetéről.”]
2290. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Napoleon halála”, BMN, XXX. évf. 300. sz., 1929. nov. 3., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Delteil, a francia iró, finom rajzot közöl Napoleon haláláról.”]
2291. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ludendorffné a volt uráról”, BMN, XXX. évf. 300. sz., 1929. nov.
3., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A német hadvezér volt felesége, aki 1926-ban elvált az
urától, miután tizennégy esztendeig élt vele együtt, Ludendorffról emlékiratot jelentetett meg
Monacoban.”]
2292. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol tréfák”, BMN, XXX. évf. 300. sz., 1929. nov. 3., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Snobék az első repülőkről beszélgetnek, Voisin testvérekről,
Wringhtékról [!] és Santos Dumontról.”]
2293. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Eugenia császárnő”, BMN, XXX. évf. 300. sz., 1929. nov. 3., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue des deux Mondes körkérdéseiből kiderült mennyit
szenvedett hosszu gyötrelmes életében Eugénia császárnő.”]
2294. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A fókáról”, BMN, XXX. évf. 300. sz., 1929. nov. 3., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy állatidomitó, aki idomitott fókáival keltett feltünést, nyilatkozik a
Temps-nek a mestersége csinyjáról-binyjáról.”]
2295. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Robespierre barátom«”, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov.
10., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Henry Béraud, aki ismert és népszerü regényét a kövérek
vértanuságáról irta, egy regényes életrajz formájában a jakobinusvezér vértanuságáról ad számot a
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fönti cimen.”]
2296. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Együk a virágokat!”, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem minden virág van a szemek és az orr gyönyörüségére
teremtve.”]
2297. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A pénz”, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az amerikai nemzeti bank most olyan pénzgyüjtemény birtokába jutott,
amely egyedülálló az egész világon, amennyiben a pénz minden mintáját magábanfoglalja, attól
kezdve, hogy egyáltalán pénzt gyártottak.”]
2298. [Szerző nélkül]: „Tere-fere.Varsói levél”, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Varsó – mint a lengyelek mondják, – második Páris, észak Párisa.”]
2299. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tenisz – mezitláb”, BMN, XXX. évf. 307. sz., 1929. nov. 10., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban először játszottak mezitláb a nemzetközi
tenniszversenyen, Wimbledonban.”]
2300. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A spiritizmus tündöklése és hanyatlása”, BMN, XXX. évf. 314.
sz., 1929. nov. 17., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajjon fejlődőben van-e a spiritizmus?”]
2301. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A cipő a történelemben”, BMN, XXX. évf. 314. sz., 1929. nov.
17., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alig van iparcikk, mely annyira változtatta volna alakját,
mint a cipő.”]
2302. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az autóról”, BMN, XXX. évf. 314. sz., 1929. nov. 17., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai gépkocsi a legujabb müszaki tudomány alkotása, de az autó
eszméje és fejlődése visszanyulik a történelembe.”]
2303. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mért akarnak a francia nők választójogot?”, BMN, XXX. évf.
314. sz., 1929. nov. 17., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A francia akadémia társadalmi és
politikai osztályán érdekes kinyilatkoztatás hangzott el.”]
2304. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Negyven milliárd cigaretta évenként!”, BMN, XXX. évf. 314. sz.,
1929. nov. 17., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németországban tudvalevőleg nincs
dohányegyedáruság.”]
2305. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Feleségek szabadsága”, BMN, XXX. évf. 314. sz., 1929. nov. 17.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy csomó feminista ujabban törvényt követel arra
vonatkozólag, hogy minden feleségnek, minden hitvesnek legyen évente egy hónapi szabadsága.”]
2306. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. V. György angol király orvosa”, BMN, XXX. évf. 321. sz., 1929.
nov. 24., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dawson of Pen, V. György angol király orvosa, a
legnagyobb ur Windsorban.”]
2307. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. II. Fülöp spanyol királyról”, BMN, XXX. évf. 321. sz., 1929. nov.
24., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue des deu[x] Mondes tanulmányt közöl
Spanyolország Rettenetes Fülöpjéről, II. Fülöp királyról.”]
2308. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Török levél”, BMN, XXX. évf. 321. sz., 1929. nov. 24., 27.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A török nép most a nemzet gazdasági függetlenségéért küzd.”]
2309. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai ásatás Athénben”, BMN, XXX. évf. 321. sz., 1929. nov.
24., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A klasszikus tudományok amerikai iskolája, mely
Athenben székel, nagyarányu ásatást kezdett el az Agora helyén, több mint kétszázezer
négyzetméter területen, a város kellős közepén.”]
2310. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Michelet és a Pantheon”, BMN, XXX. évf. 321. sz., 1929. nov.
24., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Időközönként felötlik a gondolat, hogy Michelet hamvait a
Pantheonba kellene vitetni.”]
2311. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dumas második keresztelője”, BMN, XXX. évf. 338. sz., 1929.
dec. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dumas pére tizenhat esztendős korában egy közjegyzeő
mellett ügyvédbojtárkodott, vidéken.”]
2312. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szinésznő meg a kislánya”, BMN, XXX. évf. 338. sz., 1929.
dec. 8., 26. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A szinésznő kisleánya az öltözőben van.”]
2313. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szén- és burgonyasorsolás a szinházban”, BMN, XXX. évf. 338.
sz., 1929. dec. 8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy newyorki szinház nagyon rosszul
ment.”]
2314. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szinházi válság Sziámban”, BMN, XXX. évf. 338. sz., 1929. dec.
8., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajjon ki tudja, hogy Sziámban is szinházi válság van?”]
2315. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nevetünk?”, BMN, XXX. évf. 338. sz., 1929. dec. 8., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miért nevetünk, miért derülünk – ezzel a sokat vitatott, de még
mindig meg nem oldott lélektani rejtéllyel foglalkozik egy francia iró.”]
2316. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hogyan halt meg Molière?”, BMN, XXX. évf. 338. sz., 1929.
dec. 8., 26–27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Moliéreről Fernandes uj életrajzot irt, mely főképen
az iró gyermekkorát világitja meg ujszerüen.”]
2317. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Estély volt nála]”, BMN, XXX. évf. 341. sz., 1929. dec. 15., 27.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Estély volt nála. Egyszerre telefonhoz szólitják, nagyon fontos
ügyben.”]
2318. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kináról”, BMN, XXX. évf. 341. sz., 1929. dec. 15., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy francia orvos, Norvié dr., aki hosszasabban tartózkodott a nyugai Kina
egy nagy városában, érdekes dolgokat közöl a Mennyei Birodalomról.”]
2319. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Érzelmes történet a légyről”, BMN, XXX. évf. 341. sz., 1929.
dec. 15., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Genfben történt, a Népszövetség városában, ahol
mindenféle náció találkozik egymással, egy vendéglőben.”]
2320. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec. 22., 27. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „A milliárdosnak a fia fenegyerek.” / „Megfejelt Aesopus mese, yankee
kiadásban.” / „Utasok följegyzései Olaszországból:”]
2321. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sandwich”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec. 22., 27. [Műfaj:
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tárca; első sor/mondat: „A legszárnyalóbb képzelet sem találhatja ki ennek a szónak a származását,
illetve azt, hogy milyen viszonyban van a sonkáskenyér az óceán egy szigetcsoportjával.”]
2322. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Testvéreink a növények”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec.
22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jagadics Bose, a hindu természetbuvár a növények
rejtélyes életét tanulmányozza.”]
2323. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Apróhirdetés 1770-ben”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec.
22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ugy látszik, hogy azok akik apróhirdetések útján keresték
egymást, hogy házasságot kössenek, Svédországban sok-sok ősre tekinthetnek vissza.”]
2324. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Dohányzók, ne féljetek!”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec.
22., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A rák ellen vezetett hadjárat angol vezérkara jó hirt ad a
dohányzóknak, amennyiben megcáfolja azt a hiedelmet, hogy a dohányzástól rákot lehet kapni.”]
2325. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Citroenről”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec. 22., 27. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Citroenről, az autógyárosról a barátjai és ellenségei több kedves
történetet mesélnek.”]
2326. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai lobogó”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec. 22., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai lobogó sokkal régibb, mint a francia:
százötvenesztendős multra tekinthet vissza.”]
2327. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. MacDonald, a katona”, BMN, XXX. évf. 347. sz., 1929. dec. 22.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy angol ujság MacDonald katonai pályafutásáról cikkezik,
mely a mostani angol miniszterelnöknek bizonyára kellemetlen emléke lehet.”]
2328. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Egy londoni orvos]”, BMN, XXX. évf. 352. sz., 1929. dec. 29.,
29. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Egy londoni orvos levelet kapott egy fegyenctől, hogy
látogassa meg, mert különös közölnivalója van számára.”]
2329. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A cserepező fönt dolgozik]”, BMN, XXX. évf. 352. sz., 1929.
dec. 29., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A cserepező fönt dolgozik egy kétemeletes ház
tetején.”]
2330. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Harcias finn nők”, BMN, XXX. évf. 352. sz., 1929. dec. 29., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Finnországnak van egy polgárőrsége, mely a hadsereg
kiegészitésére szolgál s állandóan készenlétben van.”]
2331. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Petain marsall és az orvos”, BMN, XXX. évf. 352. sz., 1929. dec.
29., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Revue de France utóbbi száma kedves történetet közöl
Petain marsallról.”]
2332. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Platinapénzek”, BMN, XXX. évf. 352. sz., 1929. dec. 29., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszország a platinatermelést illetően nem csatlakozott a
nemzetközi egyezményhez, mert az egyezményt a maga számára károsnak tartja.”]
2333. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem házasodik a walesi herceg?”, BMN, XXX. évf. 352.
sz., 1929. dec. 29., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol konzervativ sajtó, élén a Timessel, több izben szóvá tette (különösen György angol király idején,) mért nem házasodik már a
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walesi herceg?”]
1930.

2334. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uszó szigetek”, BMN, XXXI [!]. évf. 5. sz., 1930. jan. 5. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az óceánrepülő ujabb diadalai kapcsán szóba kerül, hogy a tengeren uszó
szigeteket létesitsenek, melyek a repülőgépek számára mintegy kirepitő fészkül szolgálnának,
azonkivül ellátnák a két világrész között kalandozó repülőgépeket benzinnel s a szükséges
anyagokkal.”]
2335. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Albion”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Az orvosnak van egy kertje, azon át kell haladniok a betegeknek, mielőtt a rendelő
termébe jutnának.”]
2336. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az amerikai hadsereg”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Egyesült Államokban minden áron arra törekszenek, hogy a
katonai kiadásokat csökkentsék s ez által megoldják a gazdasági válságot, mely egyre riasztóbb
formában mutatkozik.”]
2337. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Diplomáciai emberrablás”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bessedownak, a párisi szovjetkövetnek sajátos esete, akit a
Csékának egy tagja a követségen letartóztatott, nem áll egyedül.”]
2338. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világ minden tájáról”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy német ujság az alábbi kérdést intézte olvasóihoz:”]
2339. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Palermoban, a szinház sarkán]”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930.
jan. 5. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Palermoban, a szinház sarkán álldogál egy koldus, mellén
ezzel a felirással: Süketnéma.”]
2340. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Néhány észrevétel]”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Néhány észrevétel: Amikor egy vendéglőnek már előkelő
közönsége van, ott kell hagyni.”]
2341. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Különös amerikai hölgy”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Köztudomásu, hogy a gyüjtési szenvedély Amerikában a
legfurcsább formákat ölti.”]
2342. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bahaizmus”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Mi az a bahaizmus?”]
2343. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fekete orvosok gyülése”, BMN, XXXI. évf. 5. sz., 1930. jan. 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Transwaalban, a Rand hegység körül a néger orvosok gyülést
tartottak.”]
2344. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Portré Dantonról”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nagy francia forradalom érdekes s még mindig rejtélyes
alakjáról, Dantonról portrét irt Marcel Boulanger, aki uj világitásba helyezi a rémuralomnak ezt a
hősét.”]
2345. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Skót atyafiak”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12., 28.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A skótoknak Angliában az a hirük, hogy ők a világ legzsugoribb
emberei.”]
2346. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kutyanap”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Angliában kutyanapot tartanak.”]
2347. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mesterséges gyémánt”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „W. Williard Hersheynek, az angol tudósnak végre sikerült a
laboratóriumában mesterséges gyémántokat késziteni.”]
2348. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kerestetik a legszegényebb ember!”, BMN, XXXI. évf. 11. sz.,
1930. jan. 12., 28-29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bronnikewben nemrégiben meghalt a
leggazdagabb birtokos, egy Foersten nevezetü ember, aki végrendeletében egész vagyonát, – mely
körülbelül harmincmillió dinárt tesz ki a mi pénzünkben, – a községnek hagyta azzal, hogy a
»legszegényebb embernek nyujtsák át.«”]
2349. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Orosz futár”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vladimir Zentinoff a Revue Helpdomadairben leirja, milyen
rettenetes állapotban vannak Oroszországban az elhagyatott gyermekek.”]
2350. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legöregebb repülő”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12.,
29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Claren E. Chamberlain, a hires repülő, aki két esztendővel
ezelőtt Amerikából Németországba repült, az alábbi érdekes nyilatkozatot tette:”]
2351. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szesz”, BMN, XXXI. évf. 11. sz., 1930. jan. 12., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Nincs a világon egyetlenegy betegség is, melynek jó lenne a szesz.”]
2352. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi a végtelen?”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930. jan. 26., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Stroemer Károly, az osloi egyetem tanára, akit ujabban a párisi
tudományos akadémia kitüntetett, a Végtelenről beszélt.”]
2353. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Néger kaland”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930. jan. 26., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Daily Grafic meséli, milyen különös módon menekült meg a
haláltól John Dawnsohn, az ismert regényiró, aki az ugigi-ugigi néger törzs fogságába került.”]
2354. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Orosz levél”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930. jan. 26., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az, aki a mostani Szovjetoroszországban megszáll egy
szállodában, vajmi kevés kényelmet élvez.”]
2355. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek az angol királyi udvarból”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930.
jan. 26., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol királyi udvarnál még mindig vannak olyan
tisztségek, melyeket mi, a kontinensen lakók nem igen értünk meg.”]
2356. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gonosztevők gyógyitása mütéttel”, BMN, XXXI. évf. 25. sz.,
1930. jan. 26., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában vissza-visszatér az a gondolat, hogy
a gonoszevőket mütéti beavatkozás segitségével gyógyitsák ki büneikből.”]
2357. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Történetek a tigrisről”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930. jan. 26.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Clemenceau egyszer vadászatra volt hivatalos, melyen több
politikus vett részt s egy iró barátja is, Broulatt.”]
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2358. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kék és fekete szemek”, BMN, XXXI. évf. 25. sz., 1930. jan. 26.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Pierre Ábrahám, Balzac buzgó, szakértő tanulmányozója uj
könyvet jelentet meg a regényiró alakjairól.”]
2359. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kina népe”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A kinai sajtó mostanában mindegyre gyakrabban foglalkozik azzal, hogy a
kormánynak szigoruan kell ellenőriznie a születések számát, tekintve, hogy csak igy vethet véget
Kina immár türhetetlen gazdasági válságának.”]
2360. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Etikett”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Ez a szó spanyol eredetü:”]
2361. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Divat”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Miomandre észrevételei a jelenkor legnagyobb zsarnokáról: a divatról.”]
2362. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A japáni sajtóról”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alig hatvan esztendeje annak, hogy Japánban – japáni nyelven –
megjelent az első napilap s ma több min[t] ezer napilapja van Japánnak.”]
2363. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Haj, haj…”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Amerikában a hölgyek megnövesztik a hajukat.”]
2364. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egerek temploma”, BMN, XXXI. évf. 32. sz., 1930. febr. 2., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bikamerben, Indiában, négyszáz esztendeje áll egy pompás
templom, melyet az egereknek ajánlottak föl.”]
2365. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. MacDonald kisasszony”, BMN, XXXI. évf. 39. sz., 1930. febr. 9.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Isabella MacDonald, a jelenlegi angol miniszterelnök leánya,
az atyai házban, a Downing Street 10 szám alatt a háziasszony fontos szerepét tölti be, immár
másodizben.”]
2366. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szőke-e, vagy barna?”, BMN, XXXI. évf. 39. sz., 1930. febr. 9.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy francia folyóirat körkérdést intéz a különböző
hirességekhez, hogy a szőkéket kedvelik-e, vagy a barnákat.”]
2367. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fáradtság és álom”, BMN, XXXI. évf. 39. sz., 1930. febr. 9., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Néhány angol tudós fölfedezte, hogy micsoda a fáradtság
közvetlen oka.”]
2368. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az utazás szerelmese”, BMN, XXXI. évf. 39. sz., 1930. febr. 9.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Paul Moran[d], a francia iró, aki számos eredeti, remekbe
készült utirajzzal tette emlékezetessé és világhiressé nevét, most rövid mondatokban vall az
utazásról.”]
2369. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Grilling«”, BMN, XXXI. évf. 39. sz., 1930. febr. 9., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Ez a kifejezés ezt jelenti: sütés, pörkölés.”]
2370. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi történt az orosz forradalom kitörése után?”, BMN, XXXI. évf.
39. sz., 1930. febr. 9., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Georges Loukomskit, akit a Kerenszky
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forradalomban a Carszkoje Szelo felügyletével biztak meg, a Revue de Deux Mondes-ban elbeszéli,
mi történt a Carszkoje Szeloban 1914-ben.”]
2371. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rockefeller III.”, BMN, XXXI. évf. 46. sz., 1930. febr. 16., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Rockefeller familia Amerikában valóságos dinasztia.”]
2372. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legyező eredete”, BMN, XXXI. évf. 46. sz., 1930. febr. 16., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kinában 670-ben, Ten Fu császár uralkodása alatt egy Tam Ba
nevü munkás, amikor megfigyelte, hogy nyitja ki a szárnyát a denevér, fölfedezte a legyezőt.”]
2373. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Aki sok országot látott]”, BMN, XXXI. évf. 46. sz., 1930. febr.
16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Aki sok országot látott, az fiatalon érettségre tett szert, ez
pedig a boldogságnak egyik titka.”]
2374. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nők városa”, BMN, XXXI. évf. 46. sz., 1930. febr. 16., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyork közelében van egy valóban furcsa város, a neve Tory.”]
2375. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bécsi levél”, BMN, XXXI. évf. 46. sz., 1930. febr. 16., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az a közhit, hogy a statisztikai tudomány adatai csak a
közgazdasági politika tudósait érdekli.”]
2376. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Háromezeréves szerelmeslevél”, BMN, XXXI. évf. 46. sz., 1930.
febr. 16., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franz Delitzsch, a hires német filológus, egy
szerelmeslevéllel foglalkozik, melyet háromezerévvel ezelőtt irt egy babiloniai leány a
kedvesének.”]
2377. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A spanyol királyné és a hosszu szoknya”, BMN, XXXI. évf. 53.
sz., 1930. febr. 23., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Viktoria, spanyol királyné, akinek igen jó
hire van Európa elegáns köreiben, végképp megpecsételte a hosszu szoknya sorsát.”]
2378. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Marconi a fölfedezések jövőjéről”, BMN, XXXI. évf. 53. sz.,
1930. febr. 23., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Marconi a London General Press egyik
munkatársának nyilatkozik a fölfedezések jövőjéről.”]
2379. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az igazi Don Juan”, BMN, XXXI. évf. 53. sz., 1930. febr. 23., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sevillában, a Guadalquivir partjain van egy kis, mélabus terecske,
azon egy modern szobor áll, mely egy muskétást ábrázol, aki egy rongyokba burkolt emberre
hajol.”]
2380. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Négerek a kirakatban”, BMN, XXXI. évf. 53. sz., 1930. febr. 23.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Páris kirakataiból már régen eltüntek az ajándéktárgyak és
játékszerek.”]
2381. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A költő jó és rossz angyala”, BMN, XXXI. évf. 53. sz., 1930.
febr. 23., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Barres-t a halál megakadályozta abban, hogy
befejezze emlékiratait, melyeket most a fia, Fülöp ad ki.”]
2382. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen sziklák vannak a Holdban?”, BMN, XXXI. évf. 53. sz.,
1930. febr. 23., 25-26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két amerikai csillagász a Wilson-hegyen
lévő csillagvizsgálóban több hónapon át, minden nap, a nap minden órájában megmérte a Hold
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hőmérsékletét s arra a következtetésre jutott hogy a Holdat porhanyó, lyukacsos sziklák födik
melyek hasonlatosak a tajtékkőhöz.”]
2383. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fegyencek és a rádió”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A newyorki Sing-Sing fegyház egyik fegyencének sikerült
olyan müszert szerkesztenie, melynek segitségével egy kilenclámpás rádiót egyszerre kétezren
hallgathatnak, kétezer különböző hallgatóval.”]
2384. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Anatole France és a szerelem”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930.
márc. 2., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szerelemről Anatole France annyit beszélt és
nyilatkozott életében, hogy még mindig akadnak krónikások, akik valami ujat jelentenek.”]
2385. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mozgó sajtó”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Oroszországban érdekes módon érik el azt, hogy a sajtó termékei
eljutnak a legmesszebbmenő istenhátamögötti falvacskákba is.”]
2386. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A sportról”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Jean Gira[u]doux, a francia iró a sportról ezt irja:”]
2387. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hires emberek és az iskola”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930.
márc. 2., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Locart, a lélektan tanára az amerikai ifjusághoz
beszédet intézett, melyben azt fejtegeti, milyen összefüggésben vannak az iskolai s egyetemi
tanulmányok és a hires emberek sikerei.”]
2388. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Londoni divatlapok a frakkért”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930.
márc. 2., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A londoni divatlapok lándzsát törnek a frakk
érdekében.”]
2389. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy wiskygyáros ötletei”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc.
2., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliában van egy sok milliomos wisky gyáros, aki polgári
mestersége mellett aforizmák irásával is foglalkozik.”]
2390. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A társalgásról”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „André Maurois, a francia iró könyvet jelentetett meg a társalgás
lélektanáról, csinjáról-binjáról.”]
2391. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy uj Robinson”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2., 28.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Angliának van ma egy uj Robinsonja, aki nemsokára feledést fog
boritani Defoe hires hősére, amennyiben ez az uj Robinson – amint állitja – fölfedezte miként lehet
előteremtenie nagyvárosokban a teljes csendet és teljes magányt.”]
2392. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kövérek előnyben!”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc. 2.,
28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kövérek sokkal jobb férjek, mint a soványak.”]
2393. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csodálatos embercsont lelet Kinában”, BMN, XXXI. évf. 60. sz.,
1930. márc. 2., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Dawidson [!] Black, az antropológus, aki
Pekingben tartózkodik, nemrégiben két és fél emberfogat talált, Chu-Ku-Tien-ban, nem messze
Pekingtől, egy földrétegben.”]
2394. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Családi élet Amerikában”, BMN, XXXI. évf. 60. sz., 1930. márc.
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2., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai családi élet – mint Paul Morand irja, aki
könyvet jelentetett meg Newyorkról – nem létezik többé, egyszerüen megszűnt.”]
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KÉTES HITELŰ MŰFORDÍTÁSOK
1913.

2395. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 270.
sz., 1913. nov. 23., 8. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „I. Szép,
napos tavaszi délután volt.”]
2396. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 271.
sz., 1913. nov. 25., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Megint
azok az elfogult nézetek, miket németes nevelésednek köszönhetsz!”]
2397. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 272.
sz., 1913. nov. 26., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Soha!”]
2398. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 273.
sz., 1913. nov. 27., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Most mind
az üzlet vezetése, mind Jetty az apai vagyon örököse az ő fennhatósága alatt állott s nemsokára
annyira kiterjesztette gyámi jogait, hogy Jetty jövőjéről is a saját belátása s akarata szerint akart
gondoskodni.”]
2399. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 274.
sz., 1913. nov. 28., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „E sürgöny
tőlük jött.”]
2400. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 275.
sz., 1913. nov. 29., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „–
Feltétlenül?”]
2401. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 276.
sz., 1913. nov. 30., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Mint
látom, a birálat reám nézve nem valami kedvező.”]
2402. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 277.
sz., 1913. dec. 2., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „–
Pirongattátok egymást?”]7
2404. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 278.
sz., 1913. dec. 3., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Az
emberekkel mint számokkal kell számolni, ez képezi az eredménynek titkát.”]
2406. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 279.
sz., 1913. dec. 4., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Szandov
Gusztávnak, kinek ez állást a jövőben bátyjával meg kellett osztania, ha egyelőre meg is volt
elégedve hivatalával, s uj hivatását megkezdte, azonban eddig nem nagy fogékonyságot mutatott
iránta.”]
2407. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 280.
sz., 1913. dec. 5., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Gusztáv ez
7 A 2403-as és a 2405-ös tételszám utólag került törlésre a korrektúra alatt kiderített új adatok fényében.
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erős célzást a legkevésbé sem vette tekintetbe.”]
2408. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 281.
sz., 1913. dec. 6., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Minden
esetre tennem is kell azt.”]
2409. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 282.
sz., 1913. dec. 7., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Fejét
könnyedén meghajtva, hagyta el a szobát.”]
2410. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 283.
sz., 1913. dec. 10., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Majd
meglátjuk, válaszolá Szandov.”]
2411. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 284.
sz., 1913. dec. 11., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Miféle
esztelen tulzások ezek!”]
2412. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 285.
sz., 1913. dec. 12., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Csak nem
akarsz kényszeriteni, Ferenc.”]
2413. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 286.
sz., 1913. dec. 13., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Jetty maga
mellé ültette a fiatal leánykát, s az első általános kérdések után közelebbről kezdte szemügyre venni
az uj vendéget.”]
2414. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 287.
sz., 1913. dec. 14., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Gusztáv
meghajtá magát, mintha Jetty csakugyan bókot mondott volna neki.”]
2415. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 288.
sz., 1913. dec. 16., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Igen,
kegyed jóságával nagyon messzire ment!”]
2416. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 289.
sz., 1913. dec. 17., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Gusztáv
természetesen annál jobban játszhatta szerepét.”]
2417. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 290.
sz., 1913. dec. 18., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Jetty egészen
zavarba jött ezen ártatlan megjegyzés miatt.”]
2418. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 291.
sz., 1913. dec. 19., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Te tehát
elfogadtad Jenkins ajánlatát az üzletet illetőleg?”]
2419. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 292.
sz., 1913. dec. 20., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Friderika
valóban ijedten tekintett reá.”]
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2420. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 293.
sz., 1913. dec. 21., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Friderika
mélyen föllélegzett, mintha valamely borzasztó veszedelemtől szabadult volna meg, s gyorsan a
szalonba tért.”]
2421. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 294.
sz., 1913. dec. 23., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– De neki
van reád szüksége!”]
2422. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 295.
sz., 1913. dec. 24., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Igazad
van!”]
2423. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 296.
sz., 1913. dec. 25., 8. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Mindjárt
gondolhattam volna!”]
2424. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 297.
sz., 1913. dec. 28., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Láttam a
gőzhajón is, hogy hány kivándorló jött át, mennyi gonddal, mennyi reménnyel vannak az uj haza
iránt.”]
2425. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 298.
sz., 1913. dec. 30., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Szandov
csodálkozva tekintett utána, különös leány!”]
2426. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, X. évf. 299.
sz., 1913. dec. 31., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „E perctől
fogva hü maradt a szerencse Szandov Ferenchez.”]
1914.

2427. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 1. sz.,
1914. jan. 1., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Szandov hirtelen
felugrott.”]
2428. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 2. sz.,
1914. jan. 3., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Friderika?”]
2429. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 3. sz.,
1914. jan. 4., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Ön azt állitotta,
hogy nem tud rajzolni!”]
2430. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 5. sz.,
1914. jan. 8., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Te valóban
veszedelmes megfigyelő tehetséggel birsz!”]
2431. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 6. sz.,
1914. jan. 9., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Friderika az első
pillanatban kérdőleg és ijedten tekintett nagy sötét szemeivel Gusztávra, s remegő hangon
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válaszolá:”]
2432. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 7. sz.,
1914. jan. 10., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Én adtam
neked e szerepet, én szőttem az »intrigua« szálait, mint Miss Clifford magát kifejezni szereti, majd
meg is fogom állani helyemet, ha arra kerül a sor, hogy felvilágositással szolgáljak.”]
2433. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 8. sz.,
1914. jan. 11., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Arca valóban a
legfeszültebb várakozást árulta el, s ugy szólván, leste a szavakat a fiatal leány ajkairól.”]
2434. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 9. sz.,
1914. jan. 13., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Meglepő volt,
hogy e gunyolódó férfiunak hangja, most, e pillanatban mily megható, mily mély érzésü volt.”]
2435. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 10.
sz., 1914. jan. 14., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Neked igen
elragadóan festhették le egy oly atyát birni, ki megmérhetlen kincseket hagyhat neked hátra s ki
fényes s tisztelt állást biztosithat neked.”]
2436. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 11.
sz., 1914. jan. 15., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Mérhetetlen
volt ez az inulatosság, ez a dac, mellyel a leányka e szavakat mondá, de épen ez által egy oly vonást
árult el, mely jobban hatott Szandovra, mint minden kérés vagy könyörgés – mely a leány és atya
közti hasonlatosságot tökéletesen kiemelte.”]
2437. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 12.
sz., 1914. jan. 16., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „–
Köszönöm!”]
2438. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 13.
sz., 1914. jan. 17., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Az öreg
Szandov megfogá leánya mindkét kezét, mélyen tekintve szemei közé, a benső megindulás hangján
mondá:”]
2439. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 14.
sz., 1914. jan. 18., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Jetty, mintha
nem hallotta volna jól, ugy tekintett reá.”]
2440. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 15.
sz., 1914. jan. 20., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „A kis
emberke ezalatt félénken várta válaszát, mely nem kis meglepetésére, meglehetősen röviden,
szigoruan s ingerülten hangzott.”]
2441. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 16.
sz., 1914. jan. 21., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Csak a
legalacsonyabb, legnyomorultabb önzés, számitás vihette őt ezen lépésre.”]
2442. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 17.
sz., 1914. jan. 22., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Egy
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nevelőintézetben helyeztem el, hol anyja haláláig maradt.”]
2443. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 18.
sz., 1914. jan. 23., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Nem
nyujthatá neki kezét, mint béke jobbot, mert Gusztáv még folyton reszketve, az édes érzelemtől
áthatottan tartá.”]
2444. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 19.
sz., 1914. jan. 24., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „XV. Jetty
szive repesett ugyan az örömtől, boldognak is érzé magát nagyon.”]
2445. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 20.
sz., 1914. jan. 25., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Hogyan?”]
2446. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 21.
sz., 1914. jan. 27., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Ferenc,
mondá ünnepélyesen, képtelen terveidben csak egy valami volt, mi okosnak, még pedig nagyon
okosnak mondható – igen, Friderikám, ne tekints oly csodálkozva nagybátyádra és leendő
nagynénédre, ezek épen azok a dolgok, mikhez te még nem értesz – kölcsönös incselkedéseink
végre oda vezettek, hogy egymáséi legyünk.”]
2447. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 22.
sz., 1914. jan. 28., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Utóbbi
levelében leplezetlen bizalmatlansággal kérdi, hogy oly okvetlen szükségem van tőkéimre, hogy e
miatt az üzletbe fektetett összeget minden áron vissza akarom venni.”]
2448. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 23.
sz., 1914. jan. 29., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Azt nem
teszem, mert azon jó hiszemben vagyok, hogy kiszabaditod magadat e gazemberek körmei közül, s
egyszersmind majd azt is hozzá tehetem, hogy bátyám anélkül, hogy látta volna ama birtokokat,
kötötte meg az üzletet, s amint megtudta, meggyőződött arról, hogy szédelgés van a dologban, még
roppant áldozatok árán is felbontá az üzletet.”]
2449. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 24.
sz., 1914. jan. 30., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Nem hittem
volna, hogy annyira lekötötted volna magad, hogy annyira körülhálóztak.”]
2450. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 25.
sz., 1914. jan. 31., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Friderika
nem mert ujabb kérdést megkockáztatni, hanem csak félénken tekintett atyjára, ki még mindig
nyugtalanul sétált föl s alá a szobában.”]
2451. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 26.
sz., 1914. febr. 1., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Mit
kivánnak önök tőlem s mire nézva adjak én önöknek tanácsot?”]
2452. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 27.
sz., 1914. febr. 4., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Hiszen ti is
család-apák vagytok, ti is csak igen csekély vagyonkával jöttetek az uj világba.”]
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2453. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 28.
sz., 1914. febr. 5., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „Tanácsom
tehát abból áll – folytatá hogy forduljanak ezen ügyökben a konzulhoz, ki önöknek a közelebbi
utasitásokat maga figja elmondani, benne bizhatnak s a legbizonyosabban tudom, hogy az önök
ügyét rögtön a magáévá teszi.”]
2454. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 29.
sz., 1914. febr. 6., 6. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Nem kétlem
– folytatá – hogy nagy veszteségtől szabadulsz meg a Jenkins és társa cégtől, azonban még mindig
marad annyid, hogy hazánkban is tisztességesen élhetsz meg belőle.”]
2455. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 30.
sz., 1914. febr. 7., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Azt hivém,
hogy tökéletesen ismered az egész dologban az összefüggést.”]
2456. [Szerző nélkül]: „A kénytelen házasság. Német regény”, ford. K. Dezső, BMN, XI. évf. 31.
sz., 1914. febr. 8., 7. [Műfaj: műfordítás – regény (folytatásokban); első sor/mondat: „– Az tehát
csak majdnem igénybe veszi az egész négy hetet, marad tehát mégis egy kis idő, amely alatt a többi
dolgot el lehet végezni.”]
1929.

2457. Poe, Edgar Allan: „A hóditó féreg”, [ford. Kosztolányi Dezső?], BMN, XXX. évf. 314. sz.,
1929. nov. 17., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nézd, milyen diszes éj”.]
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Bácsország (1904-1906)
(1904 – 1906.) Politikai, szépirodalmi, megyei képes hetilap. Megjelent Szabadkán, indult 1904. október 2án. 1905-ben, a 38. számtól kezdődően havonta kétszer látott napvilágot, 1-jén és 15-én, később pedig 5-én
és 20-án. Felelős szerkesztője Csillag Károly volt, 1905-öt követően pedig főszerkesztő lett, s Pusztai Béla
vette át korábbi helyét. Főmunkatárs Horovitz Gusztáv volt. Előállította Krausz és Fischer nyomdája. 1906.
január 14-én szűnt meg.
1904.

2458. Kosztolányi Dezső: „A földön”, Bácsország, I. évf. 4. sz., 1904. okt. 23., 12. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Sosem vagyok én boldogabb,”; kötetben: NFK1, 24.]
1905.

2459. Kosztolányi Dezső: „Mikor Gizella beteg lett”, Bácsország, II. évf. 17. sz., 1905. ápr. 23., 9.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Karosszékemben ültem,”; lásd FJ1/3493 is; kötetben: NFK1, 172–
173: „Egy nyári dél álma”.]
2460. Kosztolányi Dezső: „Mohács”, Bácsország, II. évf. 24. sz., 1905. jún. 11., 5. [Közcímek:
Csata előtt; A csata; A csata után; műfaj: vers; első sor/mondat: „Nehéz meleg leng a vidék
lapályain.” / „Ezüstösen csillog fönn a zománc-kereszt” / „Tajtékos embervért iszik a rét, az út,”;
kötetben: NFK1, 138–139.]
2461. Kosztolányi Dezső: „A fekete asszonyhoz”, Bácsország, II. évf. 30. sz., 1905. júl. 23., 5.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Virágos arcú lányseregbe”; kötetben: NFK1, 69–71.]
1906.

2462. Kosztolányi Dezső: „Emlékek”, Bácsország, III. évf. 1. sz., 1906. jan. 10., 4. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Mióta az utamba jöttél,”.]
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MŰFORDÍTÁSOK
1905.

2463. Byron, George Gordon Noel: „Childe Herold [!]. A Bikaviadal. I. ének. 73-79”, ford.
Kosztolányi Dezső, Bácsország, II. évf. 20. sz., 1905. máj.14., 7. [Műfaj: műfordítás – verses dráma
(részlet); jegyzetben: „Mutatvány a szerzőnek nemsokára megjelenő műfordításaiból.”; első sor/
mondat: „Csend lesz – s a fehértaréjú érc-sisakban”; annotáció: „Részletek Lord Byron »Childe
Herold [!]«-jából” összefoglaló cím alatt.]
2464. Byron, George Gordon Noel: „Childe Herold [!]. A Parnassusnál. I. ének 60-61”, ford.
Kosztolányi Dezső, Bácsország, II. évf. 20. sz, 1905. máj. 14., 7. [Műfaj: műfordítás – verses dráma
(részlet); jegyzetben: „Mutatvány a szerzőnek nemsokára megjelenő műfordításaiból.”; első sor/
mondat: „Látlak tehát, fellegcsókolta Parnass!”; annotáció: „Részletek Lord Byron »Childe Herold
[!]«-jából” összefoglaló cím alatt.]
2465. Leconte de Lisle, Charles-Marie: „Anacreon-utánzatok. I. A kanca”, ford. Kosztolányi Dezső,
Bácsország, II. évf. 41. sz., 1905. nov. 15., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó ifjú
kanca, te tüzes szemű,”; kötetben: MK1, 231., MK2/1. köt., 48–49: „Anakreon-utánzatok. A
kanca”.]
2466. Leconte de Lisle, Charles-Marie: „Anacreon-utánzatok. II. A kupa”, ford. Kosztolányi Dezső,
Bácsország, II. évf. 41. sz., 1905. nov. 15., 7. Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Vedd ez
ezüst tömböcskét, fürge ötvös”; kötetben: MK1, 231–232., MK2/1. köt., 49: „Anakreon-utánzatok.
A kupa”.]
2467. Leconte de Lisle, Charles-Marie: „Anacreon-utánzatok. III. A méh”, ford. Kosztolányi Dezső,
Bácsország, II. évf. 41. sz., 1905. nov. 15., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A zöld
hegyen Erosz, kérkedve fenn,”; kötetben: MK1, 232., MK2/1. köt., 49–50: „Anakreon-utánzatok. A
méh”.]
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Baja-Bácska (1932-1933)
(1933 – 1938.) Napilap. Megjelent Baján. Felelős szerkesztője és kiadója Knézy Lehel volt. 1932-ben
kiadója Bajai Ernő volt, 1934 áprilisától szerkesztője Jegess József lett. Nyomtatott Bakanek és Goldberger
nyomdájában. Korábban, illetve 1933 után Független Magyarság címen jelent meg (lásd ott.).
1932.

2468. [Kosztolányi Dezső]: „Kosztolányi Dezső távirata a vármegyéhez”, Baja-Bácska, XXXII.
évf. 222. sz., 1932. okt. 1., 2. [Műfaj: nyílt levél; első sor/mondat: „Méltóságos Uram! Mély
meghatottsággal köszönöm meg Bácsbordogvármegye üdvözletét.”; annotáció: szerkesztőségi
bevezetővel, a francia becsületrend lovagkeresztje kitüntetéshez való gratulációra adott válaszlevél.]
1933.

2469. Kosztolányi Dezső: „Nagy István. Jegyzetek egy új magyar piktorról”, Baja-Bácska, I. évf.
286. sz., 1933. dec. 17., 1–2. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Nem tudok róla semmit. Itt állok
képei előtt. Álmodom.”; lásd FJ1/712: „Nagy István” is.]
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Bajai Hírlap (1906-1914)
(1900 – 1917.) Társadalmi hetilap. Megjelent Baján, szerkesztette Lemberger Ármin, majd 1914-től Nemes
József.
1906.

2470. Kosztolányi Dezső: „A hegedű”, Bajai Hírlap, IX. évf. 14. sz., 1906. ápr. 8., 1–2. [Rovat:
Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Fáradtan érkezett haza.”]
2471. Kosztolányi Dezső: „Adonisz ünnepe”, Bajai Hírlap, IX. évf. 33. sz., 1906. aug. 19., 1–2.
[Rovat: Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Philomene csöndes, nagyhomloku római leány
volt.”]
2472. Kosztolányi Dezső: „Hajóállomáson”, Bajai Hírlap, IX. évf. 44. sz., 1906. nov. 4., 2–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Lassan mentek a halk, szélcsendes folyóparton.”]
2473. Kosztolányi Dezső: „Róza”, Bajai Hírlap, IX. évf. 50. sz., 1906. dec. 16., 1–2. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „A csengetyük álmosan, unalmasan berregtek az állomás
udvarán.”]
1907.

2474. Kosztolányi Dezső: „A tengeren”, Bajai Hírlap, X. évf. 2. sz., 1907. jan. 13., 1. [Rovat:
Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Hajóm, ez az acél-bordáju viziszörny, inogva lebeg a
hullámok viharos taraján, mint egy parafadugó.”; annotáció: „Melódiák” összefoglaló cím alatt;
kötetben: BE, 56–58: „Vers-tárgyak. A tengeren”.]
2475. Kosztolányi Dezső : „Éji dal”, Bajai Hírlap, X. évf. 2. sz., 1907. jan. 13., 1. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy nagy szakállu, remete-arcu – messze földről, idegen
országból jött – vándor bolyongott a város elhagyott sötét utain.”; annotáció: „Melódiák”
összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 58–60: „Vers-tárgyak. Éji dal”.]
2476. Kosztolányi Dezső: „A cseh trombitás”, Bajai Hírlap, X. évf. 13. sz., 1907. márc. 31., 1–2.
[Rovat: Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „A cseh trombitásnak, az öreg Sznopcsek arca még
piros volt, járása vidám és könnyü, de lelke mélyén már a halál csirái fakadoztak.”; lásd FJ1/295:
„Beethoven” is; kötetben: BE, 71–78: „A cseh trombitás”.]
2477. Kosztolányi Dezső: „Lázadás”, Bajai Hírlap, X. évf. 37. sz., 1907. szept. 15., 2–4. [Rovat:
Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Egyszer este az apám sugárzó arccal jött a szobámba.”;
kötetben: BE, 98–105: „Sakkmatt”.]
2478. Kosztolányi Dezső: „A boszorkány”, Bajai Hírlap, X. évf. 41. sz., 1907. okt. 13., 2–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Abban az időben izgatott, zavaros mesékről
suttogtak a kisváros házaiban.”; kötetben: BE, 9–14: „A boszorkány”, Páva1, Páva2, 90–94: „A
boszorkány”.]
1908.

2479. Kosztolányi Dezső: „Az öreg kertész”, Bajai Hírlap, XI. évf. 40. sz., 1908. okt. 4., 1. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ősz volt, a kopasz földön a haldokló violák és utolsó rózsák
illatos sóhajai pihegtek, a levegőben busan lengett az elmulás fanyar szaga.”; annotáció: „Verstémák” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 50–51: „Vers-tárgyak. Az öreg kertész”.]
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2480. Kosztolányi Dezső: „Holdfény”, Bajai Hírlap, XI. évf. 40. sz., 1908. okt. 4., 1. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az utakon s a nagy kettősfödelű házakon a sápadt holdfény
andalog.”; annotáció: „Vers-témák” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 48–49: „Vers-tárgyak.
Holdfény”.]
2481. Kosztolányi Dezső: „Magány”, Bajai Hírlap, XI. évf. 40. sz., 1908. okt. 4., 2. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most még az utcán vagyok, a kíváncsi tekintetek kereszttüzében.”;
annotáció: „Vers-témák” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 52–53: „Vers-tárgyak. Magány”.]
2482. Kosztolányi Dezső: „A vásárban”, Bajai Hírlap, XI. évf. 40. sz., 1908. okt. 4., 2. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A zugó és kavargó városban, a rohanó életárban elesett egy
fáradt öreg ember.”; annotáció: „Vers-témák” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 51–52: „Verstárgyak. A vásárban”.]
2483. Kosztolányi Dezső: „A bölcs árnyéka”, Bajai Hírlap, XI. évf. 40. sz., 1908. okt. 4., 2–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ősz platonista sokat szenvedett. Hiába volt a
legtudósabb athéni orvosok bölcsessége, a kuruzsló asszonyok ráolvasása, napról-napra rosszabbul
lett.”; annotáció: „Vers-témák” összefoglaló cím alatt; kötetben: BE, 53–55: „Vers-tárgyak. A bölcs
árnyéka”.]
2484. Kosztolányi Dezső: „Orrvérzés”, Bajai Hírlap, XI. évf. 50. sz., 1908. dec. 13., 1–2. [Rovat:
Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Egy órája tart már. Bellával a virágos töltés mellett jöttünk
ide az erdőbe.”; kötetben: BE, 79–83.]
1909.

2485. Kosztolányi Dezső: „A csillagász fia”, Bajai Hírlap, XII. évf. 7. sz., 1909. febr. 14., 1–4.
[Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: A csillagász fia barátom volt. Együtt jártam vele
iskolába.”; lásd FJ1/45 is; kötetben: BE, 155–164.]
2486. Kosztolányi Dezső: „Őrültek karneválja”, Bajai Hírlap, XII. évf. 8. sz., 1909. febr. 21., 1–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Karnevál herceg ezen a fekete, pénztelen farsangon
soványan és sápadtan lődörgött az éjszakában.”; lásd FJ1/18 is; kötetben: Mécs1, 48–52: „Danse
Macabre”, Mécs2, Mécs3, 38–43: „Danse Macabre”.]
2487. Kosztolányi Dezső: „A kövér bíró”, Bajai Hírlap, XII. évf. 17. sz., 1909. ápr. 25., 2–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Nyári délben az alvó kis város félreeső utcáiban
szoktuk megvárni.”; lásd FJ1/1343: „Testvérünk” is; kötetben: BE, 131–136., Bű, 137–147.; RO2,
103–108.]
2488. Kosztolányi Dezső: „Párizsi mese”, Bajai Hírlap, XII. évf. 25. sz., 1909. jún. 20., 1–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Csak a szememet kell lehunynom és újra Párizsban
vagyok.”]
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1914.

2489. Kosztolányi Dezső: „[Nekünk az idén]”, Bajai Hírlap, XVII. évf. 96. sz., 1914. nov. 5., 2.
[Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „Nekünk az idén – ezen a novemberen – szomoruság nélkül,
kemény öntudattal térdre kell esnünk a hősök előtt, ami édes fiaink emléke előtt, akik a harcmezőn
haltak meg.”; annotáció: átvétel a Világ című lapból, „Kosztolányi Dezső halottak napján e szép
sorokat írja” bevezetéssel, „A Hétről” összefoglaló cím alatt.]
2490. Kosztolányi Dezső: „[Ebből a háboruból]”, Bajai Hírlap, XVII. évf. 96. sz., 1914. nov. 5., 2.
[Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „Ebből a háboruból győztesen kerül ki a monarchia.”;
annotáció: átvétel a Pesti Hírlapból, „Kosztolányi Dezső halottak napján e szép sorokat írja”
bevezetéssel, „A Hétről” összefoglaló cím alatt.]
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A Csajkás (1910)
(1908 – 1917.) Társadalmi, mezőgazdasági és vegyes tartalmú hetilap. Megjelent Titelen, minden vasárnap.
Felelős szerkesztője Bartunek Gyula volt.
1910.

2491. Vampa [=Kosztolányi Dezső]: „Csevegés az utazásról és az utasokról”, A Csajkás, III. évf.
29. sz., 1910. júl. 17., 1–2. [Rovat: Tárca; műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Szeretek utazni. A
vonatfülkéből rendesen egy csomó emléket viszek magammal.”]
2492. Vampa [=Kosztolányi Dezső]: „Csevegés az utazásról és az utasokról”, A Csajkás, III. évf.
30. sz., 1910. júl. 24., 1–2. [Rovat: Tárca; műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Legelőször is szemedbe
ötlik az értő utas. Ez egy kolosszális rébusz, amit sem te, kedves olvasó, sem én meg nem fejtünk.”]
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Délbácska (1922-1927)
(1920 – 1929.) Napilap. Indult 1920. december 12-én. Szerkesztette Szlezák Rezső ügyvéd. 1923-tól 1929-ig
a szerkesztésért és a kiadásért Tomán Sándor felelt. 1929-től Reggeli Újságra változott a neve (l. ott).
1922.

2493. Kosztolányi Dezső: „A gyászruhás nő”, Délbácska, III. évf. 51. sz., 1922. márc. 12., 2–3.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Sápadtan nézte a vihart. Reszketett.”]
1925.

2494. K[osztolányi]. D[ezső].: „Dráma”, Délbácska, VI. évf. 140. sz., 1925. jún. 21., 5. [Rovat:
Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két csendőr megy a hajnali verőfényben, mint a
szigoruság jelképe.”; lásd FJ1/2526 is; kötetben: TP, 53–55.]
1927.

2495. K[osztolányi]. D[ezső].: „A baj sose jár egyedül”, Délbácska, VIII. évf. 84. sz., 1927. ápr.
10., 5. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A kandallónál kenyeret piritott”; annotáció: „Badar versek”
összefoglaló cím alatt, „Az amerikaiak: gyermek-nép.” kezdetű bevezetéssel ellátva; lásd FJ1/1408
is.]
2496. K[osztolányi]. D[ezső].: „Meggondolatlan fiucska”, Délbácska, VIII. évf. 84. sz., 1927. ápr.
10., 5. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A csintalan Sam, amint reggeliznek,”; annotáció: „Badar
versek” összefoglaló cím alatt, „Az amerikaiak: gyermek-nép.” kezdetű bevezetéssel ellátva; lásd
FJ1/1409 is.]
2497. K[osztolányi]. D[ezső].: „Gyász”, Délbácska, VIII. évf. 84. sz., 1927. ápr. 10., 5. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Nagynéni beesett a kútba.”; annotáció: „Badar versek” összefoglaló cím
alatt, „Az amerikaiak: gyermek-nép.” kezdetű bevezetéssel ellátva; lásd FJ1/1410 is.]
2498. K[osztolányi]. D[ezső].: „Künn az éjszakában…”, Délbácska, VIII. évf. 84. sz., 1927. ápr.
10., 5. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Sáros, havas künn a hegyoldal,”; annotáció: „Badar versek”
összefoglaló cím alatt, „Az amerikaiak: gyermek-nép.” kezdetű bevezetéssel ellátva; lásd FJ1/1412
is.]
2499. K[osztolányi]. D[ezső].: „Baleset”, Délbácska, VIII. évf. 84. sz., 1927. ápr. 10., 5. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „A kisbaba játszott az ablak peremén,”; annotáció: „Badar versek”
összefoglaló cím alatt, „Az amerikaiak: gyermek-nép.” kezdetű bevezetéssel ellátva; lásd FJ1/1413
is.]
2500. K[osztolányi]. D[ezső].: „Spanyol”, Délbácska, VIII. évf. 84. sz., 1927. ápr. 10., 5. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Itt a spanyol. Micsoda rabság.”; annotáció: „Badar versek” összefoglaló cím
alatt, „Az amerikaiak: gyermek-nép.” kezdetű bevezetéssel ellátva; lásd FJ1/1414 is.]
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1926.

2501. Baudelaire, Charles: „Halál, vén kapitány”, ford. Kosztolányi Dezső, Délbácska, VII. évf.
205. sz., 1926. szept. 5., 7. [Műfaj: műfordítás – vers (részlet); első sor/mondat: „Halál, vén
kapitány! Vigy útban útjainkra!”; annotáció: Belohorszky Lajos Charles Baudelaire című cikkének
részeként közölve; kötetben: MK1, 131., MK2/1. köt., 83: „Halál, vén kapitány… Az
»Utazás«-ból”.]
2502. Baudelaire, Charles: „A nap vége”, ford. Kosztolányi Dezső, Délbácska, VII. évf. 205. sz.,
1926. szept. 5., 7.[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A fakó napfényben éled, / Fut,
vonaglik, forr vadul / A zajos, kegyetlen Élet; / míg az Ég boltjára hull.”; annotáció: Belohorszky
Lajos Charles Baudelaire című cikkének részeként közölve; kötetben: MK1, 124., MK2/1. köt.,
79.]
2503. Baudelaire, Charles: „Maesta et errabunda”, ford. Kosztolányi Dezső, Délbácska, VII. évf.
205. sz., 1926. szept. 5., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem fáj a szíved néha,
Ágota?”; annotáció: Belohorszky Lajos Charles Baudelaire című cikkének részeként közölve; lásd
FJ1/3453 is; kötetben: MK1, 127–128., MK2/1. köt., 72–73.]
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Az Érdekes Újság (1928)
(1928 – 1931.) Képes szépirodalmi és rádió hetilap. Megjelent Újvidéken. Indult 1928 februárjában.
Szerkesztette Bednár Károly.
1928.

2504. Kosztolányi Dezső: „Különös vendég”, Az Érdekes Újság, I. évf. 4. sz., 1928. jún. 1., 8.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Sokan hoznak kéziratokat, hogy elolvassam.”; lásd
FJ1/1064 is.]
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Független Magyarság (1935)
(1933 – 1944.) Politikai napilap. Megjelent Baján. Szerkesztette Szaulich Antal, a kiadásért felelt Lebach
Oszkár, nyomta a Corvin Nyomda. Korábban Baja-Bácska néven adták ki (l. ott).
1935.

2505. Kosztolányi Dezső: „Már megtanultam”, Független Magyarság, XXXV. évf. 295. sz., 1935.
dec. 25., 17. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Már megtanultam nem beszélni,”; annotáció: „Uj
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 394.]
2506. Kosztolányi Dezső: „Daltalan fa”, Független Magyarság, XXXV. évf. 295. sz., 1935. dec.
25., 17. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Rég elrepült már gyermekem kacajja,”; annotáció: „Uj
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 359: „Negyven pillanatkép. XXXVII. Daltalan
fa”.]
2507. Kosztolányi Dezső: „Nagyapám. Novella a családi arcképcsarnokból”, Független Magyarság,
XXXV. évf. 295. sz., 1935. dec. 25., 21. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Életem küszöbén egy
daliás aggastyán üdvözöl, kitárt karokkal, öblösen hahotázva az örömtől.”; lásd FJ1/1934 is;
kötetben: BK1, BK2, 176–180: „Daliás nagyapám”.]
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Hétről-Hétre (1934-1935)
(1934 – 1935.) Vasárnapi magazin. Indult 1934. április 7-én, megjelent Szabadkán. Szerkesztette Magister
(Kis Vilmos), felelős szerkesztője Tiller Ferenc volt. 1934. december 3-tól felelős szerkesztője és kiadója
Schwalb Miklós volt. Nyomta a Fischer testvérek nyomdája, illetve egy ideig a Jugoslovenski dnevnik,
Újvidéken. Utolsó száma 1935. március 24-én látott napvilágot.
1934.

2508. Kosztolányi Dezső: „Sötét bujócska”, Hétről-Hétre, I. évf. 12. sz., 1934. jún. 23., 18. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Nézd, hogy játszanak a gyermekek. Egyikük azt inditványozza, hogy
játsszanak »sötét bujócskát«.”; lásd FJ1/2874 is.]
2509. Kosztolányi Dezső: „Viszonylagosság”, Hétről-Hétre, I. évf. 23. sz., 1934. szept. 9., 1–2.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Aki ma él, a dolgok mai viszonylagosságából állandó leckét
kap.”; annotáció: „Futó képek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2880 is.]
2510. Kosztolányi Dezső: „Fürdői névsor”, Hétről-Hétre, I. évf. 23. sz., 1934. szept. 9., 1–2.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Itt vannak valamennyien ők, akik nélkül el sem tudnám képzelni
fürdőinket:”; annotáció: „Futó képek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2881 is.]
2511. Kosztolányi Dezső: „N. N. Arcképe”, Hétről-Hétre, I. évf. 23. sz., 1934. szept. 9., 1–2.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „N. N. számomra elviselhetetlen.”; annotáció: „Futó képek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2882 is.]
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1934.

2512. Hardy, Thomas: „Amikor a háboru kitört”, ford. Kosztolányi Dezső, Hétről-Hétre, I. évf. 14.
sz., 1934. júl. 8., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csak a paraszt töri a parlag”; lásd
FJ1/3304 is.]
2513. De la Mare, Walter: „A fátyol”, ford. Kosztolányi Dezső, Hétről-Hétre, I. évf. 14. sz., 1934.
júl. 8., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A kétkedés fog mégis el”; lásd FJ1/3305 is.]
1935.

2514. Ringelnatz, Joachim: „Vigasztalás egy anyának”, ford. Kosztolányi Dezső, Hétről-Hétre, II.
évf. 5–6. sz., 1935. febr. 10., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Meghalt a gyermeked.
Szegény.”; lásd FJ1/3329 is.]
2515. Ringelnatz, Joachim: „Amikor a kesztyüm párját megtaláltam” ford. Kosztolányi Dezső,
Hétről-Hétre, II. évf. 7–8. sz., 1935. febr. 24., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Hogy elveszett a kesztyüm párja,”; lásd FJ1/3325 is.]
2516. Ringelnatz, Joachim: „Reggeli mámor”, ford. Kosztolányi Dezső, Hétről-Hétre, II. évf. 9–10.
sz., 1935. márc. 10., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Joachim Ringelnatz, Németország
népszerü bohémköltője nemrég hunyt el”; első sor/mondat: „Fölébredek. Kedvem kicsattan.”;
annotáció: „Ringelnatz versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3326 is.]
2517. Ringelnatz, Joachim: „Álmodók a földalattin” ford. Kosztolányi Dezső. Hétről-Hétre, II. évf.
9–10. sz., 1935. márc. 10., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Joachim Ringelnatz,
Németország népszerü bohémköltője nemrég hunyt el”; első sor/mondat: „Az álmodók a
földalattin.”; annotáció: „Ringelnatz versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3327 is.]
2518. Ringelnatz, Joachim: „Amikor ők müvészeket hivnak meg”, ford. Kosztolányi Dezső, HétrőlHétre, II. évf. 9–10. sz., 1935. márc. 10., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Joachim
Ringelnatz, Németország népszerü bohémköltője nemrég hunyt el”; első sor/mondat: „Meghivtak
otthonukba téged,”; annotáció: „Ringelnatz versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3328 is.]
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Hírlap (1923)
(1923 – 1929.) Politikai és közgazdasági napilap, később a Magyar Párt lapja. Megjelent Szabadkán.
Tulajdonosa Plukeovich János, 1923. május 8-tól a Fortuna Könyv- és Lapkiadó Vállalat, 1923. november 5től a Hírlap Nyomda, 1924. március 1-től Szántó Róbert és társai, 1924. szeptember 16-tól Sántha György,
azaz a Magyar Párt, 1926-tól pedig a Hírlap Lapkiadó Vállalat. Főszerkesztője és felelős szerkesztője Vukov
Lukács volt, 1923. februártól felelős szerkesztő Havas Károly és Szántó Róbert, majd újra Vukov Lukács.
1923. június 13-tól Havas Emil, 1923. november 5-től Havas Károly, 1925. január 8-tól átmenetileg Vukov
Lukács a felelős szerkesztő. Főszerkesztő 1923. február 25-től Szántó Róbert, aztán 1923. november 6-tól
újra Szántó Róbert, 1924. október 1-től Streliczky Dénes. Nyomta Fischer és Krausz, 1923. június 5-től a
Szent Antal nyomda, 1923. november 5-től a Hírlap-nyomda, 1924 áprilisától Fischer és Krausz, 1926
júniusától a Minerva. 1929 szeptemberében betiltották.

NYILATKOZATOK, INTERJÚK
1923.

2519. [Szerző nélkül]: „Kosztolányi Dezsőnél”, Hírlap, III. évf. 213. sz, 1923. szept. 16., 5. [Műfaj:
interjú; első sor/mondat: „Reggelinél találom őket, a családi asztalnál. Még mindig nem estek túl a
viszontlátás örömein.”]

283

Igazság (1906)
(1904 – 1918.) Politikai haviszemle. Megjelent Zomborban. Szerkesztette Patay Sándor.
1906.

2520. Kosztolányi Dezső: „A vonaton”, Igazság, III. évf. 6. sz., 1906. jún. 1., 37–38. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Zörögnek a lombok a puszta vidéken,”; kötetben: NFK1, 168–169.]
2521. Kosztolányi Dezső: „Reminiscencia”, Igazság, III. évf. 11. sz., 1906. nov. 1., 20. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Halottak napján este, hogyha hallom,”; kötetben: NFK1, 62: „Régi
szobákban. III. Reminiscencia”, NFK2, 15–16: „Halottak napja”, NFK3, NFK4, 16–17: „Halottak
napja”, SzKP4, 36: „Halottak napján”, SzKP5, 39: „Halottak napján”, SzKP6, 38–39: „Halottak
napján”, ÖGyK, 55.]
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Kalangya (1934-1936)
(1932 – 1944.) Irodalmi folyóirat. 1936 decembere és 1937 áprilisa között szünetelt. Megjelent 1932-ben
Újvidéken, az év végétől Szabadkán, 1935 márciusától ismét Újvidéken, 1937 áprilisától Újverbászon, 1941
decemberétől pedig Zomboron, a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség Irodalmi és Kulturális
Szemléje alcímmel. Alapító főszerkesztője Szenteleky Kornél volt. A lap további szerkesztői voltak Csuka
Zoltán, Bencz Boldizsár, Szirmai Károly, Kende Ferenc és Herceg János. Az 1936 márciusi lapszám
Kosztolányi-szám volt, melyet Szirmai Károly és Kende Ferenc szerkesztett.
1934.

2522. Kosztolányi Dezső: „Silus. Elbeszélés”, Kalangya, 3. évf. 2. sz., 1934. febr., 88–91. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Amikor a felesége betegeskedni kezdett, áldozatot mutatott be a
mindenre emlékező Minervának, aki a nyavalyások hideglelését, főfájását, nyilalását is számon
tartja.”; lásd FJ1/3683 is; kötetben: T, 266–270: „Silus”.]
2523. Kosztolányi Dezső: „Milkó Izidor”, Kalangya, 3. évf. 9. sz., 1934. szept., 609–612. [Műfaj:
nekrológ; első sor/mondat: „Az első iró, kit életemben láttam, Jámbor Pál volt, Hiador, Petőfi
kortársa s ellenfele, aki már meggörnyedve, ráncosan, aranysárga arccal bandukolt szülővárosom
uccáján, vásott ruhában, kezében ernyővel.”; annotáció: „Milkó Izidor emlékére” készült a lapszám;
lásd FJ1/739 is.]
2524. Kosztolányi Dezső: „Hét kövér esztendő. Elbeszélés”, Kalangya, 3. évf. 12. sz., 1934. dec.,
849–853. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Nem most történt ez.”; lásd FJ1/2139: „Hét kövér
esztendő” is; kötetben: T, 98–103.]
1936.

2525. Kosztolányi Dezső: „A holtak vonatja”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 154. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Láttátok-e már a holtak vonatját?”; kötetben: NFK1, 121., NFK2, 45.,
NFK3, NFK4, 46., ÖGyK, 21.]
2526. Kosztolányi Dezső: „Anyuska régi képe”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 154. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Jaj de édes.”; kötetben: SzKP1, SzKP2, 16–17., SzKP3, 18–19., SzKP4,
30.; SzKP5, 32., SzKP6, 31–32., ÖGyK, 50.]
2527. Kosztolányi Dezső: „Mostan színes tintákról álmodom”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc.,
155. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Mostan szines tintákról álmodom.”; lásd FJ1/165 is; kötetben:
ÖGyK, 38., SzKP1, SzKP2, 10–11., SzKP3, 11–12., SzKP4, 16., SzKP5, 14., SzKP6, 15–16.]
2528. Kosztolányi Dezső: „Praeludium. Az Őszi koncertből”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc.,
156. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Sirj őszi vers… Sirj mindakét szemem,”; lásd FJ1/546: „Őszi
koncert. Praeludium” is; kötetben: KB, 33–52., ÖGyK, 87–102., ŐK, 5–20.]
2529. Kosztolányi Dezső: „Utolsó kiáltás”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 158. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Én nem hiszek semmiben.”; lásd FJ1/736 is; kötetben: M, 63., ÖGyK, 302.]
2530. Kosztolányi Dezső: „Asszony-arckép”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 161. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Csodálatosan érett, mint a kajszin –”; kötetben: ÖGyK, 349: „Negyven
pillanatkép. VII. Asszony-arckép”.]
2531. Kosztolányi Dezső: „Daltalan fa”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 161. [Műfaj: vers;
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első sor/mondat: „Rég elröpült már kisfiam kacajja,”; kötetben: ÖGyK, 359: „Negyven pillanatkép.
XXXVII. Daltalan fa”.]
2532. Kosztolányi Dezső: „Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most”, Kalangya, 5. évf. 3. sz.,
1936. márc., 162. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom”; lásd
FJ1/3537: „Lásd kisfiam, ezt mind neked adom most” is; kötetben: BFP, 39–40: „Lásd, kisfiam, ezt
mind neked adom most”, ÖGyK, 227: „Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most”.]
2533. Kosztolányi Dezső: „Az apa”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 163. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mily gyorsan távolodsz a nagy időben”; lásd FJ1/781 és 3580 is; kötetben: M, 11–12.,
ÖGyK, 276.]
2534. Kosztolányi Dezső: „A pap. Novella”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 164–167. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „A kómikus hét órakor megvacsorázott a szinház épületében lévő
vendéglőben.”; kötetben: BL, 37–42: „A pap”, Páva1, Páva2, 3–9: „A pap”.]
2535. Kosztolányi Dezső: „Öreg fa a Hyde-parkban”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 167.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Aggastyán bölcs, csak áll majd ezer éve,”; kötetben: ÖGyK, 375:
„Útirajzok. Öreg fa a Hyde parkban”.]
2536. Kosztolányi Dezső: „Zászló”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 168. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Csak bot és vászon,”; lásd FJ1/3581 is; kötetben: M, 64–65., ÖGyK, 303.]
2537. Kosztolányi Dezső: „Európa”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 169. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Európa, hozzád,”; lásd FJ1/825 is; kötetben: ÖGyK, 317–318.]
2538. Kosztolányi Dezső: „Takarodó”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 170. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Az élet arany trombitáján”; lásd FJ1/112 is; kötetben: Mágia1, 10., Mágia2, 12.,
ÖGyK, 118.]
2539. Kosztolányi Dezső: „A kalauz”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 173. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Ha este fáradt”; kötetben: BFP, 54., ÖGyK, 237.]
2540. Kosztolányi Dezső: „Jégzajlás a Dunán”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 175. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Jaj, hogy csörömpöl, zajlik a dagadt ár,”; kötetben: ÖGyK, 354–355:
„Negyven pillanatkép. XXIV. Jégzajlás a Dunán”.]
2541. Kosztolányi Dezső: „Utókor”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 175. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Utókor?”; lásd FJ1/2740 is; kötetben: ÖGyK, 354: „Negyven pillanatkép. XXIII.
Utókor”.]
2542. Kosztolányi Dezső: „Tréfa”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 176–182. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Eleinte minden csendesen ment.”; lásd FJ1/262 is; kötetben: BL, 22–31., Páva1,
Páva2, 118–129.]
2543. Kosztolányi Dezső: „Vendégség közben”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 182. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Még ég a lámpa,”; kötetben: M, 61–62., ÖGyK, 300–301.]
2544. Kosztolányi Dezső: „Részlet Esti Kornél című művéből, melyben egy bácskai aranyparaszt
leánya, Zsuzsika beugrik a kútba és férjhez megy”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 185–192.
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[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Esti Kornél Portugáliából érkezett haza.”; lásd FJ1/2786:
„Parasztkaland. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 142–154: „Tizedik fejezet”.]
2545. Kosztolányi Dezső: „Ének a Semmiről”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 194. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Amit ma tartok, azt elejtem,”; lásd FJ1/3759 is; kötetben: ÖGyK, 402–403.]
2546. Kosztolányi Dezső: „Egy sir”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 197–198. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Oh mennyi ábránd háboritja”; annotáció: Kolozsy-Csuka János Látogatás
Kosztolányi édesanyjánál című cikkének részeként közölve; kötetben: NFK1, 157–158: „Finale”.]
2547. Kosztolányi Dezső: „Uriasszony. Szatiráiból”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 200.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Negyven kiló és nagyon boldogtalan.”; kötetben: ÖGyK, 329–331:
„Három szatira. II. Uriasszony”.]
2548. Kosztolányi Dezső: „Seneca, részlet a »Néró a véres költő« című regényből”, Kalangya, 5.
évf. 3. sz., 1936. márc., 201–210. [Műfaj: regény (részlet); első sor/mondat: „Seneca kiszabadult a
börtönből.”; annotáció: „Részlet Kosztolányi Dezső: »A véres költő« c. regényéből” megjegyzéssel;
lásd FJ1/662: „A véres költő. Regény. XXX. Seneca” is; kötetben: Nero1, Nero2, 221–257., Nero3,
235–272.]
2549. Kosztolányi Dezső: „Appendicitis”, Kalangya, 5. évf. 3. sz., 1936. márc., 220–224. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Hősöm neve ez: Kovács János.”; kötetben: BL, 49–56., Páva1, Páva2,
158–166: „Vakbélgyulladás”.]
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Katonalap (1917)
(1917.) Alkalmi lap, mely megjelent az 1917. augusztus 20-án, Palicson megrendezett katonanapra. Felelős
szerkesztője Löwenberg Jenő volt, szerkesztője Bács Imre és Pirovszky Lajos. Előállította a Bácsmegyei
Napló Nyomda és Lapkiadó Részvénytársaság nyomdája.
1917.

2550. Kosztolányi Dezső: „Az a nap. Emlékezés a háboru harmadik évfordulóján”, Katonalap,
1917. aug. 20., 2–3. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Az a nap, melyen megtudtuk, hogy háboru
lesz, körülbelül olyan külsőségekben, mint a többi.”; lásd FJ1/384: „Az a nap” is; kötetben: KA, 2–
5., Tinta, 6–9.]
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Napló (1930-1936)8
(1930 – 1941.) Napilap, a Bácsmegyei Napló utódja. Megjelent Szabadkán. 1929 februárjától, a még a
korábbi címén futó lapot Bródy Mihály szerkesztette, majd ezt követően – 1930. december 15-től – Fenyves
Ferenc, Kosztolányi gyerekkori barátja. 1933 júliusától Hubert János, 1935 októberétől pedig névlegesen
ugyan Fenyves Ferenc, de ténylegesen Szegedy Emil és Havas Károly lesznek a szerkesztők. Kiadta a
Minerva Nyomda Rt., illetve a korábbi Bácsmegyei Napló (lásd ott) nyomdája.
1930.

2551. Kosztolányi Dezső: „Két ember. Novella”, N, XXXI. évf. 88. sz., 1930. márc. 30., 23. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „I. Az egyik valami vacsorára volt hivatalos.”; lásd FJ1/2652 is; kötetben:
T, 383–386: „Két ember”.]
2552. Kosztolányi Dezső: „Emberfő”, N, XXXI. évf. 100. sz., 1930. ápr. 11., 8. [Rovat: Hírek;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ő a világ legőszintébb embere.”; lásd FJ1/2656 is; kötetben: T, 330–
332: „Szörnyeteg”.]
2553. Kosztolányi Dezső: „Én, te, ő”, N, XXXI. évf. 102. sz., 1930. ápr. 13., 20. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Átvirrasztott fővel, mikor értelmi ellenőrzésem lazább, de észlelőképességem
sokkal éberebb, mint egyébkor, társaságban voltam.” / „Ifjukorom kinos nyelvbotlása.” / „Késő este
huszonnégy filléres jegyet kértem az autóbuszon.” / „Mennyire szánom ezt az öregurat, aki semmi
áron sem akar megöregedni.”; lásd FJ1/2653 is.]
2554. Kosztolányi Dezső: „Kétségbeesés”, N, XXXI. évf. 108. sz., 1930. ápr. 19., 6. [Rovat: Hírek;
műfaj: vers; első sor/mondat: „Várom, hogy asztalunkat megteritsék”; annotáció: „Uj rimek”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 381.]
2555. Kosztolányi Dezső: „Toll”, N, XXXI. évf. 108. sz., 1930. ápr. 19., 6. [Rovat: Hírek; műfaj:
vers; első sor/mondat: „Végtelen napjaim”; annotáció: „Uj rimek” összefoglaló cím alatt; kötetben:
ÖGyK, 350: „Negyven pillanatkép. X. Toll”.]
2556. Kosztolányi Dezső: „Öngyujtó”, N, XXXI. évf. 108. sz., 1930. ápr. 19., 6. [Rovat: Hírek;
műfaj: vers; első sor/mondat: „Nikkeldobozban megjuhádzó”; annotáció: „Uj rimek” összefoglaló
cím alatt.]
2557. Kosztolányi Dezső: „Rádió”, N, XXXI. évf. 108. sz., 1930. ápr. 19., 6. [Rovat: Hírek; műfaj:
vers; első sor/mondat: „Beh titkos is volt a másik szobából”; annotáció: „Uj rimek” összefoglaló
cím alatt; kötetben: ÖGyK, 351: „Negyven pillanatkép. XII. Rádió”.]
2558. Kosztolányi Dezső: „A martalék”, N, XXXI. évf. 109. sz., 1930. ápr. 20., 24. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Egyik barátom, aki tudja rólam, hogy minden érdekel, kiváltképpen az emberek,
multkor telefonon közölte, hogy egy öngyilkost küld lakásomra, aki ötvenedik öngyilkosságát
követte el.”; lásd FJ1/2655 is.]
2559. Kosztolányi Dezső: „Az élet csodái”, N, XXXI. évf. 111. sz., 1930. ápr. 21., 5. [Rovat: Hírek;
műfaj: recenzió; első sor/mondat: „A minap egy zoológusból lett filozófus, Hans Driesch lipcsei
egyetemi tanár tartott előadást Budapesten, a Filozófiai Társaságban az »elavult
8 Mivel a lap elődjének, a Bácsmegyei Naplónak az évfolyamszámozásánál tévedés történt, így – ha következetesek
akartunk maradni – kénytelenek voltunk a téves számozást folytatni. A Naplónál csak további elszámozások
történtek, nem pedig az eredeti évfolyamszám visszaállítása.
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materializmusról«.”; annotáció: H. G. Wells új könyve kapcsán.]
2560. Kosztolányi Dezső: „Sziv”, N, XXXI. évf. 120. sz., 1930. máj. 4., 21–22. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „A templomtéren sárga, földszintes kastély terpeszkedett, négy sarkán egy-egy
zömök barok-tornyocskával.”; lásd FJ1/2657 is; kötetben: T, 56–64.]
2561. Kosztolányi Dezső: „Az ezredesné sebe”, N, XXXI. évf. 127. sz., 1930. máj. 11., 17. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „A háboruban, amikor az emberek ugy elhányták tagjaikat, mint a
rendetlenül vetkőzők a kabátjukat, a cipőjüket – egy fejet itt, egy felsőkart, egy combot amott – az
ezredesné is megsebesült.”; lásd FJ1/2659: „Az ezredesné sebe. Novella” is; kötetben: T, 285–288.]
2562. Kosztolányi Dezső: „Mühelytitkok”, N, XXXI. évf. 137. sz., 1930. máj. 21., 12. [Rovat:
Tárca; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Részeg tökfilkó halad át gyönyörü, nyári reggelen a
réten, borvirágos orral, a tunyaságtól elbutult, állati pofával s csizmája közönyösen – terv és cél
nélkül – tiporja el a bogarakat, a virágokat.” / „A »mélység« az irodalmi tolvajnyelv legsekélyesebb
szava.” / „Pályaudvarok környékén, kapualjakban ólálkodnak a zugárusok.” / „Aki tudja a francia
nyelvtant, nemcsak okosabb lesz általa, hanem becsületesebb is.” / „Micsoda müvész az, aki
sopánkodik kora éretlensége miatt.” / „Ebben a vidéki városkában az embereknek egyetlen
szórakozása az, hogy majd meg fognak halni.”; lásd FJ1/2660 is.]
2563. Kosztolányi Dezső: „Öreg pap. Novella”, N, XXXI. évf. 141. sz., 1930. máj. 25., 17. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Gyermekkorunkban még angol-bur háborut játszottunk.”; lásd FJ1/2658
is; kötetben: T, 289–291: „Öreg pap”.]
2564. Kosztolányi Dezső: „Koszoru”, N, XXXI. évf. 149. sz., 1930. jún. 3., 12. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Délelőtt féltizenegykor, amikor nem volt otthon senki,
csöngettek.”; lásd FJ1/2661: „Koszoru. Novella” is.]
2565. Kosztolányi Dezső: „Szavak a rádióról és televizorról”, N, XXXI. évf. 159. sz., 1930. jún.
15., 18. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Barna mahagoni doboz, büvös szekrény, ékszertartó,
zengő kalit, kincseskamra, néha lomtára, papirkosara, szemetesládája, sőt köpőcsészéje mindenféle
hangnak, mely a föld és ég között lármáz.” / „Ha az ókorban csak egyetlen ilyen készülékem van,
akkor meghóditok vele mindenkit, elbüvölöm a cézárokat, leigázom a hadvezéreket,
megvesztegetem a főpapokat, elképesztem a jósokat és jósnőket, kiütöm Pythiát háromlábu
székéből, ugy hogy ő is csak velem jósolhat s ha kedvem szottyan, imádtatom magam a néppel és
mint tiszteletbeli isten öröklakást kapok az Olympuson, dijtalanul.” / „Némelyik rádió koporsó
alaku.” / „Későéjjel spanyol állomást fogok.” / „Jaj, mennyi ismerősöm van ujabban a földgolyón.”
/ „Minden hangnak meg van a maga nemzeti jellege, melyet azonnal fölismerek, még akkor is, ha
eszperantó-leckét adnak.” / „Tudósok állitják, hogy a rádió a villamos hullámaival megköti, frissen
tartja a közelébe helyezett tejet és az sokszor két hétig sem alszik meg.” / „Még mindig elámulok,
mikor egy szobába lépvén, egy egyedüllévő ember beszél valakivel telefonon.” / „Regényt olvasok.
Egy öregasszony elhagyatottságáról van szó.” / „Rajtakapom magam, hogy rádió szaknyelvén
fejezem ki irodalmi itéleteimet.” / „Vérszemet kapok. Napról-napra fennhéjázóbb leszek.” /
„Mennyit povedálok drága embertársaim reggeltől estig és estétől reggelig.” / „Hajnal felé, mikor
minden állomás hallgat és Newyork még nem jelentkezik a magas hullámhosszon fülsiketitő füttyöt
hallok, oly erőset, riadalmasat, hogy az csak a tulvilágról érkezhet.” / „Micsoda öröm lesz majd
megkapni kedvesünk titkos televizor számát.” / „Van egy barátom, aki Madridból vesz német
nyelvleckét és Gleiwitzből hallgat magyar cigánymuzsikát.” / „A jövő században minden
telefonszám mellett ez fog állani a telefonkönyvben: »Éjjeli kikapcsoló«.” / „Miután elfáradtam az
ürben való kalandozástól, ettől a csavargástól, ettől a vakmerő bitangolástól, melynek során
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országokat ugrok át, világrészeket röpülök tul s fejem zug az élőlények sohasem-szünő lármájától, a
nyelvek bábeli zürzavarától, a hangszerek feleselésétől, olyan öröm vár rám, melyet annak előtte
nem ismertem.”; lásd FJ1/2662 is.]
2566. Kosztolányi Dezső: „Pilla”, N, XXXI. évf. 175. sz., 1930. júl. 1., 12., [Rovat: Tárca; műfaj:
novella; első sor/mondat: „Esti Kornél késő éjjel becsönget hozzám.”; lásd FJ1/2664: „Pilla.
Novella” is.]
2567. Kosztolányi Dezső: „Feri”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl. 13., 17. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „I. Wilcsek egy budai földszintes házacskában lakott.”; lásd FJ1/1768 is; kötetben: T,
71–78.]
2568. K[osztolányi]. D[ezső].: „Drágakövek beszéde. Gyémánt”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl.
13., 24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Adamas!”; lásd FJ1/2645 is; kötetben: ZsT1, ZsT2,
99.]
2569. K[osztolányi]. D[ezső].: „Drágakövek beszéde. Rubin”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl.
13., 24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kleopátra naponta galambvérben fürösztött azzal
locsoltatott, hogy friss maradjak.”; lásd FJ1/2646 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.]
2570. K[osztolányi]. D[ezső].: „Drágakövek beszéde. Zafir”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl. 13.,
24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy indiai isten kék szeme.”; lásd FJ1/2647 is; kötetben:
ZsT1, ZsT2, 100.]
2571. K[osztolányi]. D[ezső].: „Drágakövek beszéde. Opál”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl. 13.,
24. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Előkelő, beteges, sápadt jósnőhöz hasonlitok, aki csak
rosszat jósol, szerencsétlenséget, tébolyt, teljes romlást hoz.”; lásd FJ1/2648 is; kötetben: ZsT1,
ZsT2, 100.]
2572. K[osztolányi]. D[ezső].: „Drágakövek beszéde. Smaragd”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl.
13., 24. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „– Mi illik a te szép, vad kedvesedhez?”; lásd FJ1/2649 is;
kötetben: ZsT1, ZsT2, 101.]
2573. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXI. évf. 189. sz., 1930. júl. 15., 8. [Rovat: Hírek;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „»Egy országot egy lóért!«”; A villamosban kedves, szemérmes
leányka gondosan becsomagolt, zsineggel lekötözött tárgyat tartogat az ölében.”; „Egy olvasó.”;
„Szegény embereknek – mindenkinek, aki a földön él, – valahogy állást kell foglalniok, felelniök
kell az élet tébolyára, arra, hogy véletlenül, ismeretlen módon kerültek ide és véletlenül, ismeretlen
módon fognak eltávozni innen.”; lásd FJ1/2665 is.]
2574. Kosztolányi Dezső: „Gyermek és költő”, N, XXXI. évf. 189. sz., 1930. júl. 20., 38–39.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Minden költő gyermek.” / „Mozart hat éves korában a
londoni, párisi, bécsi udvaroknál hangversenyez.” / „Találkozunk nagyon korán verselő, rimelő,
szójátszó gyermekekkel.” / „A döntő fejlődés természetesen a serdülőkorra esik.” / „Hogy a költői
teremtést miképen befolyásolják az élet nyers történései, azt megvizsgálni a lélekelemzés föladata.”
/ „Ki a költő?” / „Ezt a költők gyakran szégyenlik és letagadják.” / „Vér és tinta az igazi költő előtt
egyenértékü fogalom.” / „Minden költő elsősorban a szó-varázsban hisz, a szavak csodatékony,
rontó és áldó hatásában.” / „Vannak kedvenc szavaik, melyeket unos-untalan isméte[l]nek.” /
„Számukra a név se közönyös.” / „Az irói álnév ravaszdi rejtezkedés, ősemberi bujósdi.”; lásd
FJ1/2666 is.]
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2575. Kosztolányi Dezső: „Uriasszony”, N, XXXI. évf. 199. sz., 1930. júl. 25., 7. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Negyven kiló s nagyon boldogtalan.”; kötetben: ÖGyK, 329–331: „Három szatira. II.
Uriasszony”.]
2576. Kosztolányi Dezső: „Motorcsónak”, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930. aug. 3., 11. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Nincs a földön egészen boldog ember.”; lásd FJ1/3708: „Motorcsónak.
Elbeszélés” is; kötetben: T, 42–49: „Mótorcsónak [!]”.]
2577. Kosztolányi Dezső: „Kücsük. Esti Kornél utikalandjai. Novella”, N, XXXI. évf. 222. sz.,
1930. aug. 17., 17. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A keleti villámvonaton robogtam hazafelé,
forró nyáron.”; lásd FJ1/2667 is; kötetben: EK1, EK2, 107–110: „Hetedik fejezet”.]
2578. Kosztolányi Dezső: „A világ legelőkelőbb szállodája. Esti Kornél visszaemlékezéseiből”, N,
XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24., 17–18. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ismerik a szállodák
költészetét?”; lásd FJ1/820: „A világ legelőkelőbb szállodája. Esti Kornél följegyzése” is; kötetben:
EK1, EK2, 155–167: „Tizenegyedik fejezet”.]
2579. Kosztolányi Dezső: „Ragyogó irótehetséget fedezett fel Kosztolányi Dezső egy bezdáni
földmunkásban. A kiváló iró tanulmánya Kisbéri Jánosról – A Napló mai száma közli a
földmunkás-költőnek azt az irását, amely Kosztolányit a cikk megírására késztette”, N, XXXI. évf.,
232. sz., 1930. aug. 27., 2. [Műfaj: portré; első sor/mondat: „Néhány hónappal ezelőtt egy levelet
vettem át, mely még az én tekintélyes postámban is fölkeltette figyelmemet.”; annotáció:
szerkesztői bevezetővel; lásd FJ1/3709: „Kisbéry János” is.]
2580. Kosztolányi Dezső: „Szegény asszony. Novella”, N, XXXI. évf. 236. sz., 1930. aug. 31., 21.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: I. Amint faluztam, megszállottam egy parasztkunyhóban, egy
szegényasszonynál.”; lásd FJ1/2671: „Szegényasszony. Novella” is; kötetben: T, 390–393:
„Szegényasszony”.]
2581. Kosztolányi Dezső: „A becsületes város”, N, XXXI. évf. 243.sz., 1930. szept. 7., 17–18.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Szóval velem tartasz?”; lásd FJ1/3421 és 3711: „A
becsületes város. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 67–73: „Negyedik fejezet”.]
2582. [Szerző nélkül]: „Ákom-bákom”, N, XXXI. évf. 250. sz., 1930. szept. 14., 17. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Micsoda szépség. Két világoszöld szeme, mint két szőlőszem.” /
„Észrevették-e, hogy azok a a homoksütemények – gombócok, kenyerek – melyeket a tóparton
játszadozó gyermekek gyurnak, aztán kövön száritanak meg a napon, nagyságukban, formájukban
teljesen azonosak az asszir babiloni és pompeii régészeti leletekkel, melyeket muzeumok
üvegszekrényeiben bámulunk meg?” / „A szél ma este ugy csapkodja ajtóimat, mint dühös szolgáló,
akinek fölmondtak.” / „»Ó a boldog gyermekkor« – kiáltanak az álszent felnőttek.” / „A szobacicák,
amig gazdáik alszanak, reggel, takaritás közben ki-ki könyökölnek az emeleti ablakokba,
merengenek, elterpeszkednek ottan s karjukat szétfeszitve birtokba beszik az ablakokat és velük az
egész lakást, mintha csak ők laknának ottan.”; lásd FJ1/2672 is.]
2583. Kosztolányi Dezső: „Vers”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 20. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Sár és virág, kavargó semmiség,”; annotáció: „Sorok” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 348: „Negyven pillanatkép. I. Vers”.]
2584. Kosztolányi Dezső: „Nők rekkenő délben”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 20.
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[Műfaj: vers (haiku); első sor/mondat: „A nők rikoltó és fényes ruhában,”; annotáció: „Sorok”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 349: „Negyven pillanatkép. V. Utcanők rekkenő délben”.]
2585. Kosztolányi Dezső: „Ember 1930-ban”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 20. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Fején az anyagi gond”; annotáció: „Sorok” összefoglaló cím alatt; kötetben:
ÖGyK, 349: „Negyven pillanatkép. VI. Ember 1930-ban”.]
2586. Kosztolányi Dezső: „Asszony-portré”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 20. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Csodálatosan érett, mint a kajszin-’’; annotáció: „Sorok” összefoglaló cím
alatt; kötetben: ÖGyK, 349: „Negyven pillanatkép. VII. Asszony-arckép”.]
2587. Kosztolányi Dezső: „Mulatozás”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 20. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Ó dáridós hajnalba borban uszó”; annotáció: „Sorok” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 349: „Negyven pillanatkép. VIII. Magyarosan”.]
2588. Kosztolányi Dezső: „Anyám”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 20. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Ki a halált legyőzted hajdanán”; annotáció: „Sorok” összefoglaló cím alatt; kötetben:
ÖGyK, 360: „Negyven pillanatkép. XL. Anyám”.]
2589. K[osztolányi]. D[ezső].: „Künn a tanyán”, N, XXXI. évf. 257. sz., 1930. szept. 21., 24.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Künn a tanyán élek, egyórai járóföldre az első vasuti
állomástól és telefontól, egynapi járóföldre az első kórháztól és könyvtártól, szántóvető parasztok
között.” / „Neveik oly üdék, oly szinesek, mint a mezei virágok.” / „Néha észreveszem, hogy erősen
figyelnek rám.” / „A bicskázás, a késelés ősi hagyományaihoz tartozik.” / „Egy aggastyánnal
beszélgetek a halálról.” / „Szeretnek ezek engem? Vagy legalább becsülnek?”; lásd FJ1/2669 is.]
2590. K[osztolányi]. D[ezső].: „Szemüveg”, N, XXXI. évf. 271. sz., 1930. okt. 5., 21. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Negyvenéves mult. Alig néhány évvel.”; lásd FJ1/2675: „Szemüveg.
Novella” is.]
2591. K[osztolányi]. D[ezső].: „Füst”, N, XXXI. évf. 278. sz., 1930. okt. 12., 23. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „I. Amint este ül a lámpánál, betüt-betüre vetve, vékony, éles
csöngetést hall.”; lásd FJ1/1769 is; kötetben: T, 377–382.]
2592. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 284. sz., 1930. okt. 18., 13. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „Amikor Esti Kornél 1903-ban az érettségin praeclare maturus lett, az édes apja
szabad választás elé állitotta: vagy megveszi neki azt a gyönyörü kerékpárt, melyre már régóta
áhitozott, vagy pedig kezébe adja a pénzt, százhusz koronát s azon oda utazhat, ahova kedve
tartja.”; lásd FJ1/818 is; kötetben: EK1, EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2593. K[osztolányi]. D[ezső].: „Boncolás”, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930. okt. 19., 25. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „…Mindenkinek jó lélekkel azt a tanácsot adhatom, hogy ne menjen
arra a pályára, amelyre szeretne.”; lásd FJ1/821: „Boncolás. Esti Kornél följegyzése”.]
2594. Kosztolányi Dezső: „Egy könyvről. H. G. Wells Biológiája”, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930.
okt. 19., 41. [Műfaj: recenzió; első sor/mondat: „I. Késő éjjel, félháromkor, mikor hazavetődtem,
beállitottam a rádiót a 130-as vonalra, az 1000-2000 hullámhosszra.”]
2595. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 286. sz., 1930. okt. 20., 6. [Műfaj: elbeszélés; első
sor/mondat: „Anyja most se szólt semmit.”; lásd FJ1/818 is; kötetben: EK1, EK2, 31–66:
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„Harmadik fejezet”.]
2596. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 287. sz., 1930. okt. 21., 13. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „Ha véletlenül helyet kap egyebütt – amint kaphatna is, hiszen a vonat nem
zsufolt, aztán csak a kalauznak kellene szólnia, – akkor is vajmi kétséges, hogy átvonul-e másik
szakaszba, birja-e vállalni furcsa-érzékjeny lelkiismerete, hogy suttyomban való, pánikszerü
menekülésével esetleg megsértse utitársait, azt a két embert, akit most először látott az életben és
talán utoljára is.”; lásd FJ1/818 is; kötetben: EK1, EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2597. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 288. sz., 1930. okt. 22., 13. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „Hát ez meg mit jelent? Esti ujabb kérdő pillantást vetett az anyára.”; lásd FJ1/818
is; kötetben: EK1, EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2598. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 289. sz., 1930. okt. 23., 13. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „Jaj de förtelmes volt ez. Szerelmes volt beléje.”; lásd FJ1/818 is; kötetben: EK1,
EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2599. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 290. sz., 1930. okt. 24., 14. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „»Homo sum« – idézte Terentius-t, humani nihil a me alienum puto.”; lásd
FJ1/818 is; kötetben: EK1, EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2600. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 291. sz., 1930. okt. 25., 13. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „Nem képzelte se szebbnek, se nagyobbnak.”; lásd FJ1/818 is; kötetben: EK1,
EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2601. Kosztolányi Dezső: „Csók”, N, XXXI. évf. 292. sz., 1930. okt. 26., 16. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „Te ezt nem tetted. Finomságból nem tetted.”; lásd FJ1/818 is; kötetben: EK1,
EK2, 31–66: „Harmadik fejezet”.]
2602. K[osztolányi]. D[ezső].: „A csodálatos utca”, N, XXXI. évf. 292. sz., 1930. okt. 26., 21.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Kócos, férfi, huszonnyolc éves, szakállas, bajuszos, fekete
kalap, fekete ruha, szapora léptekkel igyekszik valahová az uccán.” / „A villamosban legépelt
kéziratomat javithatom.” / „Elhagyott uccán enyhe őszi éjszakában.”; lásd FJ1/2676 is.]
2603. Kosztolányi Dezső: „Szeptember elején”, N, XXXI. évf. 292. sz., 1930. okt. 26., 30. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „A hosszu, néma, mozdulatlan ősz”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló
cím alatt; kötetben: ÖGyK, 319.]
2604. Kosztolányi Dezső: „Öreges játék első szemüveggel”, N, XXXI. évf. 292. sz., 1930. okt. 26.,
30. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Messze / lát már szemem, áldott ködökbe veszve”; annotáció:
„Három uj vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3758: „Játék első szemüvegemmel” is; kötetben:
ÖGyK, 365–366.]
2605. Kosztolányi Dezső: „Otthon”, N, XXXI. évf. 292. sz., 1930. okt. 26., 30. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Régen / kószáltam én a földön-égen”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló cím
alatt; kötetben: ÖGyK, 378–379.]
2606. K[osztolányi]. D[ezső].: „Az idegen”, N, XXXI. évf. 306. sz., 1930. nov. 9., 25. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Abban az időben a világ még nem volt egyetlen földfolt, melyet
telefonok, rádiók hálóznak át s gépek röpülnek keresztül pár nap alatt.”; lásd FJ1/2678: „Az idegen.
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Novella” is.]
2607. Kosztolányi Dezső: „Furcsa”, N, XXXI. évf. 320. sz., 1930. nov. 23., 17. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „Az öngyilkos három levelet irt: egyet vidéken élő édesapjához,
melyben elbucsuzik tőle, egyet a rendőrséghez, melyben bejelenti, hogy önkezével vetett véget
életének, egyet pedig az ismeretlenhez, aki majd megtalálja holttestét azon az erdei tisztáson,
melyet már rég kiszemelt végzetes tettének végrehajtására.”; lásd FJ1/2680: „Furcsa. Novella” is;
kötetben: T, 333–334: „Öngyilkos”.]
2608. Kosztolányi Dezső : „Egytől-százig. Elöljáró beszéd”, N, XXXI. évf. 320. sz., 1930. nov. 23.,
27. [Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Arra kérem az olvasót, kövessen majd
ezen a kalandos kiránduláson, legyen a kísérőm.”; lásd FJ1/1771 is.]
2609. Kosztolányi Dezső: „Palika”, N, XXXI. évf. 327. sz., 1930. nov. 30., 18. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Jó reggelt. Első látogatásom neked szól, Palika, aki pont
367 napja vagy ezen a földgolyón.”; lásd FJ1/1773: „Egytől százig. 1. Palika” is; kötetben: BK1,
BK2, 7–11: „1. Palika”.]
2610. Kosztolányi Dezső: „Európa”, N, XXXI. évf. 327. sz., 1930. nov. 30., 26. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Európa, hozzád, / feléd, tefeléd száll szózatom, a század.”; lásd FJ1/825 is; kötetben:
ÖGyK, 317–318.]
2611. K[osztolányi]. D[ezső].: „10. Pista”, N, XXXI. évf. 333. sz., 1930. dec. 7., 23. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Régi barátom. No nem nagyon régi, hiszen az egész
ember összevissza még csak tiz éves.”; lásd FJ1/1774: „Egytől százig. 2. Pista” is; kötetben: BK1,
BK2, 12–17.]
2612. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXI. évf. 335. sz., 1930. dec. 9., 7. [Rovat: Hírek;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Minden telefoncsöngetés egyforma.” / „Mért ülsz mindig a
szobában iróasztalodva görnyedve? – kérdezte a kritikus.”; lásd FJ1/2679 is.]
2613. K[osztolányi]. D[ezső].: „Egytől százig. 3. Feri”, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec. 14., 29.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Huszéves fiatalember ront be, még
lihegve a lépcsőjárástól.”; lásd FJ1/1779 is; kötetben: BK1, BK2, 18–23: „20. Feri”.]
2614. Kosztolányi Dezső: „Egytől százig. 30. Andor”, N, XXXI. évf. 346. sz., 1930. dec. 21., 28.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Az érettségi biztos hajdan, amikor utnak
bocsátott bennünket, igy szólt hozzánk: »Önök innen kilépnek majd az életbe.«”; lásd FJ1/1780 is;
kötetben: BK1, BK2, 24–28: „30. Andor”.]
2615. Kosztolányi Dezső: „Verőfény”, N, XXXI. évf. 350. sz., 1930. dec. 25., 30. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „– Mi is sokat küzködtünk. Különösen eleinte.”; lásd FJ1/2688: „Verőfény.
Elbeszélés” is; kötetben: T, 215–219.]
2616. Kosztolányi Dezső: „Gólyák. Elbeszélés”, N, XXXI. évf. 350. sz., 1930. dec. 28., 27. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Amikor beiratkoztam a bölcsészeti szakra, egy földimmel vettem ki
hónaposszobát, egy jogásszal, akihez semmi egyéb kapocs nem füzött, mint hogy történetesen
abban a városban született, amelyikben én, meg az, hogy szintén elsőéves volt, éppoly gyámoltalan,
esetlen gólya, akár magam.”; lásd FJ1/1772: „Gólyák” is; kötetben: T, 148–152: „Gólyák”.]
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2617. Kosztolányi Dezső: „Egytől százig. 50. Olivér”, N, XXXII. évf. 4. sz., 1931. jan. 4., 34.
[Rovat: „Ember és világ”; műfaj: interjú; első sor/mondat: „Ifjukorom döbbenetes, tréfás élményei
közé tartoik az, amikor egy reggel elküldtek nagybátyámhoz és láttam őt a hálószobájában
öltözködni.”; lásd FJ1/1782 is; kötetben: BK1, BK2, 34–38: „50. Olivér”.]
2618. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXII. évf. 10. sz., 1931. jan. 11., 27. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Török barátom meséli:” / „Azt, hogy az életben micsoda a föltétlen
érték, csak ugy tudhatjuk meg, hogyha a halálhoz viszonyitjuk.” / „»Öt nyelvet beszél tökéletesen«
– hallom s mosolyogva veszem tudomásul.”; lásd FJ1/2690 is.]
2619. Kosztolányi Dezső: „Költők”, N, XXXII. évf. 17. sz., 1931. jan. 18., 27. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mint árva rokkant, aki cigarettát”; annotáció: „Szeszélyek. Öt vers a naplómból”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 348: „Negyven pillanatkép. II. Költők”.]
2620. Kosztolányi Dezső: „Októberi táj”, N, XXXII. évf. 17. sz., 1931. jan. 18., 27. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Piros levéltől vérző venyigék”; annotáció: „Szeszélyek. Öt vers a naplómból”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 352: „Negyven pillanatkép. XV. Októberi táj”.]
2621. Kosztolányi Dezső: „Szavak társaságban”, N, XXXII. évf. 17. sz., 1931. jan. 18., 27. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Az emberek beszélnek”; annotáció: „Szeszélyek. Öt vers a naplómból”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 340: „Szavak a társaságban”.]
2622. Kosztolányi Dezső: „Rajongás”, N, XXXII. évf. 17. sz., 1931. jan. 18., 27. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Kalandjaim, édes kalandjaim”; annotáció: „Szeszélyek. Öt vers a naplómból”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2740: „Mühely” is.]
2623. Kosztolányi Dezső: „A vad kovács”, N, XXXII. évf. 17. sz., 1931. jan. 18., 27. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „A vad kovács a szenvedés”; annotáció: „Szeszélyek. Öt vers a naplómból”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 382.]
2624. Kosztolányi Dezső: „Egytől százig. 60. Mátyás”, N, XXXII. évf. 17. sz., 1931. jan. 18., 29–
30. [Rovat: „Ember és világ”; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Bevallom, kissé meglepődöm,
hogy buvárutamon már ide érkeztem, a hatvanéveshez.”; lásd FJ1/1783 is; kötetben: BK1, BK2,
39–43: „60. Mátyás”.]
2625. Kosztolányi Dezső: „Ribillió”, N, XXXII. évf. 24. sz., 1931. jan. 25., 26–28. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „– Te igazán nem ismered a mi vázánk esetét?”; lásd FJ1/827:
„Ribillió. Elbeszélés” is; kötetben: T, 225–243: „Kínai kancsó”.]
2626. K[osztolányi]. D[ezső].: „Egytől százig. 70. János”, N, XXXII. évf. 24. sz., 1931. jan. 25., 32.
[Rovat: „Ember és világ”; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Valaha, negyedszázaddal ezelőtt
,amikor ő még negyvenöt éves volt s én husz, mindnyájan Janinak hivtuk, mert pincér.”; lásd
FJ1/1784 is; kötetben: BK1, BK2, 44–48: „70. János”.]
2627. Kosztolányi Dezső: „Egytől százig. 80. Péter”, N, XXXII. évf. 31. sz., 1931. febr. 1., 28.
[Rovat: „Ember és világ”; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Hallottam, hogy az öregségnek van egy
izgalmi állapota.”; lásd FJ1/1785 is; kötetben: BK1, BK2, 49–53: „80. Péter”.]
2628. K[osztolányi]. D[ezső]: „Tere-fere. Valaki az emberi boldogságról”, N, XXXII. évf. 38. sz.,
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1931. febr. 8., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Higyjétek el nincs az összefüggésben a külső
világgal.”; lásd FJ1/2692: „Terefere. Valaki a boldogságról” is.]
2629. K[osztolányi]. D[ezső]: „Tere-fere. A nő a hü kakasról”, N, XXXII. évf. 38. sz., 1931. febr. 8.,
29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Amikor vidéken laktunk, volt nekünk egy kakasunk.”; lásd
FJ1/2693: „Terefere. Nő a hü kakasról” is.]
2630. K[osztolányi]. D[ezső]: „Tere-fere. Idegorvos egy amerikai betegéről”, N, XXXII. évf. 38.
sz., 1931. febr. 8., 29–30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Legutóbbi amerikai tanulmányutam
idején beteghez hivattak.”; lásd FJ1/2694: „Terefere. Idegorvos egy betegéről” is.]
2631. K[osztolányi]. D[ezső]: „Tere-fere. Optimista a gázháboruról”, N, XXXII. évf. 38. sz., 1931.
febr. 8., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Rettenetes lesz, az kétségtelen.”; lásd FJ1/2695 is.]
2632. Kosztolányi Dezső: „Egytől százig. 90. Mihály”, N, XXXII. évf. 38. sz., 1931. febr. 8., 30.
[Rovat: „Ember és világ”; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Erre a töpörödött aggastyánra ugy
tekintek, mint holmi hegyóriásra.”; lásd FJ1/1786 is; kötetben: BK1, BK2, 54–60: „90. Mihály”.]
2633. Kosztolányi Dezső: „Egytől százig. 100. Pál”, N, XXXII. évf. 52. sz., 1931. febr. 22., 28–29.
[Rovat: „Ember és világ”; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Amig erre az utolsó sétámra ballagok,
eszembe jut, hogy az egyéves fiucskát, akit először kerestem föl, Pálnak hivták s a száz éves
aggastyánnak, aki nemsokára elém kerül, a véletlen szeszélyénél fogva szintén Pál a neve.”; lásd
FJ1/1787 is; kötetben: BK1, BK2, 61–66: „100. Pál”.]
2634. Kosztolányi Dezső: „Munka”, N, XXXII. évf. 59. sz., 1931. márc. 1., 24. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Gyalog mentem föl a harmadik emeletre.”; lásd FJ1/2697 is.]
2635. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ők ketten”, N, XXXII. évf. 66. sz., 1931. márc. 8., 23–24. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Verset írni nem mindig lehet.”; lásd FJ1/3724: „Ők ketten. Elbeszélés”
is; kötetben: EK1, EK2, 222–227: „Tizenötödik fejezet”.]
2636. Kosztolányi Dezső: „Sárika”, N, XXXII. évf. 80. sz., 1931. márc. 22., 21. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „– Általában drágám, sokat lehetne még beszélni a szegénységről.”; lásd FJ1/2696:
„Sárika. Novella” is; kötetben: T, 220–224.]
2637. Kosztolányi Dezső: „Aranyeső”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 23–24. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „Hajnal felé egy bárban üldögéltünk.”; lásd FJ1/2701 is; kötetben:
EK1, EK2, 96–106: „Hatodik fejezet”.]
2638. K[osztolányi]. D[ezső].: „Hogy születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy
kérdésre”, N, XXXII. évf. 107. sz., 1931. ápr. 19., 31–32. [Műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „I.
Azt kérdezik tőlem, hogy születik a vers és a regény?”; lásd FJ1/2698 és 2699 is.]
2639. Kosztolányi Dezső: „A hallgatag úr”, N, XXXII. évf. 111. sz., 1931. ápr. 23., 6. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Két úr megy előttem az uccán.”; annotáció: „Felebarátjaim” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/1798: „Felebarátjaim. I. A hallgatag ur” is.]
2640. Kosztolányi Dezső: „Őszinteség”, N, XXXII. évf. 111. sz., 1931. ápr. 23., 6. [Műfaj: mozaik;
első sor/mondat: „Fölkeresett a költő. Átadott két verset.”; annotáció: „Felebarátjaim” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/1800: Felebarátjaim. III. Őszinteség” is.]
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2641. Kosztolányi Dezső: „Egy, kettő, három”, N, XXXII. évf. 133. sz., 1931. máj. 15., 9. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „A kávéházból, ahová visszavonhatatlanul beütött a kánikula, kirakták
az asztalokat a szabadba.” / „A nagy parkban már kinyiltak az orgonabokrok s kevert illatot
sodornak a padok felé.” / „A templomban kitárt karokkal várják a hivőt a megtért dolgok.”]
2642. Kosztolányi Dezső: „Vigasztalás”, N, XXXII. évf. 138. sz., 1931. máj. 20., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „– Láttad? –Láttam. – Hogyan? Miért nem felelsz? Micsoda?
Rettenetes. Ilyen fiatalon.”; lásd FJ1/1803 is.]
2643. Kosztolányi Dezső: „Délutáni álom”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj. 24., 8. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Reggel gyerek voltam, de elaludtam”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló
cím alatt.]
2644. Kosztolányi Dezső: „Rajz apám fejéről”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj. 24., 8. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Megjöttem éjjel a vonattal,”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló cím
alatt; kötetben: ÖGyK, 357– 358: „Negyven pillanatkép. XXXII. Rajz halott apám fejéről”.]
2645. Kosztolányi Dezső: „Utolsó szavak”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj. 24., 8. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Az önimádat büszke heverőjén”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló cím
alatt; kötetben: ÖGyK, 320–321: „Költő a huszadik században”.]
2646. Kosztolányi Dezső: „I. Hős”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj. 24., 18. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Déltájt, mikor az iskolából kiözönlenek a kisdiákok, látom,
hogy a hegyoldalban parázs verekedés folyik.”; annotáció: „Fintorok” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/1804 is.]
2647. Kosztolányi Dezső: „II. Jolán meg az angol fiatalember”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj.
24., 18. [Rovat: Tárca; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Egy angol fiatalember járt itt. Abban
a társaságban, melyben forgolódott, többször összejött Jolánnal.”; annotáció: „Fintorok”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1805 is.]
2648. Kosztolányi Dezső: „III. Ágyrajárók szives figyelmébe”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj.
24., 18. [Rovat: Tárca; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Külvárosi vityillók kapuiba ez
vankiirva: »Ágy intelligens fiatalembernek kiadó.«”; annotáció: „Fintorok” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/1806 is.]
2649. Kosztolányi Dezső: „Kina. A kinai költészet barátjainak”, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj.
24., 24–25. [Közcímek: I. A halál pitvarában / II. Szertartás és lélek / Az irás népe / Mi az ő versük /
Ihlet és teremtés; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „Ez a nép állandóan a halál pitvarában
kuksol.” / „Giles azt állitja róluk, hogy nem vallásosak, csak babonásak.” / „Ez a földkerekség
egyetlen népe, mely egy irót tett istenné.” / „Kina irodalma szakadatlan folytonosság, sok-sokezer
esztendőn át.” / „A kinai kötlő [!] a tárgy választásában se teljesen szabad.”; lásd FJ1/2704: „Káté.
A kinai költészet barátjainak I. A halál pitvarában” és 2705: „Káté. A kinai költészet barátjainak. II.
Szertartás és lélek” és 2706: „Káté. A kinai költészet barátjainak. III. Az irás népe” és 2707: „Káté.
A kinai költészet barátjainak. IV. Mi az ő versük?” és 2708: „Káté. A kinai költészet barátjainak. V.
Ihlet és teremtés” is; kötetben: KJV1, 7–9: „Káté. I. A halál pitvarában”, KJV2, 7–10: „Káté. A
halál pitvarában” és KJV1, 9–11: „Káté. II. Szertartás és lélek”, KJV2, 10–14: „Káté. Szertartás és
lélek” és KJV1, 11–14: „Káté. III. Az irás népe”, KJV2, 14–19: „Káté. Az írás népe” és KJV1, 14–
17: „Káté. IV. Mi az ő versük?”, KJV2, 19–24: „Káté. Mi az ő versük?” és KJV1, 17–20: „Káté. V.
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Ihlet és teremtés”, KJV2, 24–29: „Káté. Ihlet és teremtés”.]
2650. [Szerző nélkül]: „Esti Kornél naplója”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 30. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Vannak koldusok, nyájas, derüs aggastyánok, kávébarna bőrrel, ezüst
hajjal, akik mintegy erre a pályára születtek.” / „Beh förtelmes is a kegyenc poéta, aki hercegek
udvarában kegyelemkenyéren él s ugy táncol, amint gazdája fütyül.” / „Fölszáll a villamosra egy
csinos fiu, husz éves lehet, fekete szemü, fekete haju.” / „Virágáruslány járja végig a kávéházat.”;
lásd FJ1/2709 is.]
2651. Kosztolányi Dezső: „Panaszkönyv. Esti Kornél följegyzéseiből”, N, XXXII. évf. 182. sz.,
1931. júl. 5., 30–31. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ősi szokás nálunk, hogy mindig együt[!]
sütik a diós- és mákos-rétest, a diós- és mákos-kalácsot.”; lásd FJ1/3730 is.]
2652. Kosztolányi Dezső: „Élmény”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 41. [Műfaj: mozaik;
első sor/mondat: „Az utról hazahozhatsz egy és más élményt, föltéve, hogy azok már akkor is veled
és benned voltak, mikor otthon a vonatra szálltál.”; annotáció: „Úti napló” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/2722 is.]
2653. Kosztolányi Dezső: „Schopenhauer”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 41. [Műfaj:
útirajz/mozaik; első sor/mondat: „Frankfurt am Mainban az ő élet-nyomait kutatom.”; annotáció:
„Úti napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2723 is.]
2654. Kosztolányi Dezső: „Galambturbékolás”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 41. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Hajnalban fölvernek álmomból a szerelmes galambok.”; annotáció: „Úti
napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2724 is.]
2655. Kosztolányi Dezső: „Játék és valóság”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 29. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Utazni: szinház.”; annotáció: „Úti napló” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2725 is.]
2656. Kosztolányi Dezső: „Egy régi kastélyban”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 29.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ansbach-ban, az őrgrófok kecses renaissance-kastélyában
bolyongok, melyben annyi aranyos terem van, hogy mire végére érek kifáradok, mint egy
távgyaloglástól.”; annotáció: „Úti napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2726 is.]
2657. Kosztolányi Dezső: „Rothschildok a temetőben”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 29.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Itt nyugszanak egymás mellett.”; annotáció: „Úti napló”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2728 is.]
2658. Kosztolányi Dezső: „Rádió és lámpaláz”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 29–30.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Ma délután föl kell olvasnom a Majna-frankfurti rádióban.”;
annotáció: „Úti napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2729 is.]
2659. Kosztolányi Dezső: „Medve”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 30. [Műfaj: mozaik;
első sor/mondat: „A Goethe téren, a járda sarkán fekete, bozontos medve áll, két lábon és ormótlan
mancsával reklámcédulákat osztogat.”; annotáció: „Úti napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2730
is.]
2660. Kosztolányi Dezső: „Koldus a Budapester Strassen”, N, XXXII. évf. 217. sz., 1931. aug. 9.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Este a Budapester Strassen találkám van egy szálloda előtt.”;
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annotáció: „Uti-Napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2737 is.]
2661. Kosztolányi Dezső: „Rothenburg”, N, XXXII. évf. 217. sz., 1931. aug. 9., 27. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Ugy hat rám, mintha mindennap álmodtam volna vörös, csucsos tetőiről,
korhatag illatáról, zömök vártornyairól, vagy mintha századokkal ezelőtt csakugyan itt éltem volna
s most hunyt szemmel is eltalálnék oda, ahol sohasem jártam s fölismerném azt, amit nem
ismerek.”; annotáció: „Uti-Napló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2731 is.]
2662. Kosztolányi Dezső: „Röpülő üzem”, N, XXXII. évf. 217. sz., 1931. aug. 9., 27. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Berlin mellett, a tempelhofi repülőtéren ozsonnázom.”; annotáció: „UtiNapló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2733 is.]
2663. Kosztolányi Dezső: „Hollandia”, N, XXXII. évf. 217. sz., 1931. aug. 9., 27. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Hollandia, ugy várom jöttödet, mint valami türelmetlen kamasz.” /
„Daliának képzellek, régimódi, terebélyes, szoptatósdajkának, aki mellére ölel minden girhes
csecsemőt, emlőjére rak minden vérszegény kisdedet s azok a keblén dőzsölve szemlátomást
megduzzadnak, kigömbölyödnek, rózsállani kezdenek, aztán tejcsöppekkel szájuk csücskén, a
jólalakottságtól [!] fenpöndörödő ajakkal, gödör és angyal-nevetéssel szenderednek el.” /
„Gyermekkoromban gyakran olvasgattam Edmondo de Amicisnek versét »A holland táj«-al, mert
véletlenül pont ez a vers volt olasz nyelvtanomban:” / „Mihelyt átrobogok a határon, ezt a
szélmalmot keresem.” / „Mindnyájunkban lakik egy javithatatlan, regényes tacskó s belefájdul a
szivünk, ha néprajzi ponyva-ábrándunkat lecáfolja a valóság.” / „Ime egy ablak, melynek
keresztfáját világoszöldre festették, az ablaktáblát meg rózsaszinre.”; annotáció: „Uti-Napló”
összefoglaló cím alatt; benne: Edmondo De Amicis A holland táj című versének fordítása – lásd
Műfordítások; lásd FJ1/1820: „Hollandia I.” is.]
2664. Kosztolányi Dezső: „Hollandia”, N, XXXII. évf. 238. sz., 1931. aug. 30., 24. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: útirajz/mozaikok; első sor/mondat: „Itt a reggelihez – megszámláltam – tizféle
süteményt adnak:” / „Egy régész ebédre hivott.” / „Este tizkor estélyt adnak a külföldi irók
tiszteletére az amsterdami Rajk-muzeum [!] kivilágitott termeiben.” / „Láttam a Zuiderzee-t is, ezt a
rakoncátlan belsőtengert, mely az Északi Tengerrel [!] szövetkezve, a XIII. században egyetlen
rohamával 80.000 embert söpört el a föld szinéről.” / „Aki itt jár, az első napokban szinte szédeleg
ettől a szilárd, emberfölötti gazdagságtól, mely rejtőzködve bujik meg szerény, igénytelennek látszó
otthonokban.” / „A jávaiak töpörödöttek, aszottak, sárgák, mint a rossz nyári citromok.”; lásd
FJ1/1821 is.]
2665. Kosztolányi Dezső: „Kaland”, N, XXXII. évf. 244. sz., 1931. szept. 4., 15. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „Ma délelőtt sok gond és nyugtalanság közepette rohantam a
városban s amint ilyenkor szoktam egyszerre több dologra gondoltam, például arra, hogy
legkedvesebb töltőtollam ismét csöpög, hogy borotválkozás közben ismét megvágtam az állam,
hogy rekedtségem ismét egy kezdődő, de hosszu nátha előjele, szóval éppen ilyen és ehhez hasonló
semmiségekkel bibelődtem, melyek csak másoknak semmiségek, nekem azonban korszakalkotó
események, mikor egy sarkon váratlanul feltünt az a barátom, akit átlag minden tiz esztendőben
látok egyszer, többnyire ilyen ideges délelőttökön, az a régi jó barátom, akiről mindössze annyit
sejtek, hogy régi jó gyermekkori barátom és hogy tegezem őt.”; lásd FJ1/2739 is; kötetben: T, 292–
294: „Bicegek”.]
2666. Kosztolányi Dezső: „Ali”, N, XXXII. évf. 246. sz., 1931. szept. 6., 26. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „– Multkor egy társaságban – azt hiszem, Weiler Bellánál – igen, ott – a névnapi
ozsonnán – arról beszélgettek az asszonyok, hogy kit miért szeret az ura?”; lásd FJ1/3744: „Ali.
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Elbeszélés” is; kötetben: T, 249–255: „Ali”.]
2667. Kosztolányi Dezső: „Két kiscserkész”, N, XXXII. évf. 254. sz., 1931. szept. 13., 15. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Este két kiscserkész ballag hazafelé a kirándulásról, zsákkal a
hátán.”; lásd FJ1/2741: „Két kiscserkész. Novella” is.]
2668. K[osztolányi]. D[ezső].: „Hollandia”, N, XXXII. évf. 254. sz., 1931. szept. 13., 25–26.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: mozaikok/útirajz; első sor/mondat: „Amszterdam. Észak Velencéje.”
/ „Nekem, aki még innen is hallom a Rialto cserfelését, még valami furcsa.” / „Előfordul, hogy a
gépkocsik is belepotyognak a grachtokba.” / „Ez a tündéri város félhold alakban hajol le a vizre s
ott gyönyörködve szemléli magát.” / „Marken sziget arról nevezetes, hogy miután valamikor ritkán
érintkezhetett a nagyobb városok lakósságával, sokáig megőrizte ősi szokásait.” / „Hága. Hüvös és
előkelő.” / „Hallom, hogy azokat a nem kivánatos idegeneket, akik nem tudnak kimutatni kellő
jövedelmet s itt csak a levegőt rontanák, a város megvendégeli – kakaót, vajaskenyeret kapnak, – de
másnap sajnálkozással bár vonatra ülteti és kitoloncoltatja.” / „Ezen a földön csiszolt üveget – és
gondolatokat – Baruch Spinoza, aki negyvenöt éves korában halt meg, tüdővészben.” / „Amint
ácsorgok a Paviljoen-gracht-on hárman is megszólitanak.” / „Mi tünik fel itt először?” / Még a
nagyobbacska gyermekeket is kocsin huzzák az uccán.” / „A vendéglőben a vajaskenyeret
elszeletelik, mint a hust, aztán villára tüzdelik, ugy eszik.”; lásd FJ1/1822: „Hollandia III.” és 1825:
„Hollandia VI.” és 3415: „Uti napló. Észrevételek és pillanatképek népekről és országokról,
városokról és tájakról, melyek valamikor elsuhantak egy szem recehártyáján s ottmaradtak mint
örökkévaló emlékek. Hága” és 3416: „Uti napló. Észrevételek és pillanatképek népekről és
országokról, városokról és tájakról, melyek valamikor elsuhantak egy szem recehártyáján s
ottmaradtak mint örökkévaló emlékek. Amsterdam” is.]
2669. Kosztolányi Dezső: „Impresszióim a Pen Klub világkongresszusán”, N, XXXII. évf. 254. sz.,
1931. szept. 13., 37. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Irók jöttek össze, kiket a kilencedik
nagygyülésre a P. E. N. Club hivott egybe, az a világszövetség, mely cimerpaizsába egy tollat döfött
jelképül.”; annotáció: a PEN Club kilencedik nagygyűléséről, amit Amszterdamban tartottak; lásd
FJ1/1823: „Hollandia IV.” is.]
2670. Kosztolányi Dezső: „Műhely”, N, XXXII. évf. 257. sz., 1931. szept. 16., 15. [Rovat: Tárca;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Délutánonként a szomszédos ház nyitott ablakából egyhangu,
vontatott hangot hallok, mely tagoltan, szabályos időközökben hireket jelent.” / „Kalandjaim, édes
kalandjaim,” / „Cselédlány ajánlkozik.” / „Paraszti múzsa,” / „Két nő beszélget a harmadikról,
közös barátnéjukról.” / „Utókor?” / „Természetes, hogy a müvész mindent a valóságtól kap.” / „A
rimnek nincs kémiája, (tudományos keverési módja), csak alkémiája, (varázslata).”; lásd FJ1/2740
is; kötetben: ÖGyK, 354: „Negyven pillanatkép. XXII. Új népesség”, „Negyven pillanatkép. XXIII.
Utókor”.]
2671. Kosztolányi Dezső: „Juliska”, N, XXXII. évf. 278. sz., 1931. okt. 7., 14. [Műfaj: tárcanovella;
Rovat: Tárca; első sor/mondat: „– Bocsáss meg, édesem, tegnap nem jöhettem el hozzád.”; lásd
FJ1/1830 is; kötetben: T, 256–259.]
2672. Kosztolányi Dezső: „Tanu”, N, XXXII. évf. 282. sz., 1931. okt. 11., 26–27. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Ifjuságunkról beszélgettünk. Esti Kornél igy szólt:”; lásd FJ1/2742: „Tanu.
Novella” is.]
2673. Kosztolányi Dezső: „Emléksorok”, N, XXXII. évf. 289. sz., 1931. okt. 18., 26. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Megszoktalak, akár a levegőt,”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló cím alatt;
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lásd FJ1/2746 is.]
2674. Kosztolányi Dezső: „Vörös hervadás”, N, XXXII. évf. 289. sz., 1931. okt. 18., 26. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Erdő / dércsipte lombod ájultan vonaglik.”; annotáció: „Két uj vers”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2747 is; kötetben: ÖGyK, 341.]
2675. Kosztolányi Dezső: „Ezüst Mária”, N, XXXII. évf. 312. sz., 1931. nov. 10., 15. [Rovat:
Tárca; műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Mondd drágám, te tényleg olyan jónak tartasz?”; lásd
FJ1/3745: „Ezüst Mária. Elbeszélés” is; kötetben: T, 244–248.]
2676. Kosztolányi Dezső: „Hollandia. Hazafelé”, N, XXXII. évf. 317. sz., 1931. nov. 15., 26–27.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: útirajz/mozaikok; első sor/mondat: „Az utas lélekben ott van még,
ahonnan indult s ott van már, ahova igyekszik.” / „Egy kis osztrák állomáson kendőt lenget,
csókokat dob felént néhány vadászruhás kispolgár, mosolyogva, kedélyesen s oly őszintén, hogy
elámulok.” / „Hajnalban még egy osztrák állomás s még egy élmény.” / „A határnál különös
változást észlelek magamon.”; lásd FJ1/1829: „Hollandia IX.” is.]
2677. Kosztolányi Dezső: „Hollandia. Arcélek”, N, XXXII. évf. 317. sz., 1931. nov. 15., 26–27.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: útirajz/mozaikok; első sor/mondat: „Jól emlékszem még a
nénikére.” / „– Mondd, nem árt neked a dohányzás?” / „Ismeritek azokat az embereket, akik orditva
mosakodnak?” / „Valaki így szól szomoruan:” / „A segédházfelügyelő nyápic, sápadt, szeme
állandóan gyulladt és csipás az álmosságtól.”; lásd FJ1/1831: „Arcélek” is.]
2678. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXII. évf. 324. sz., 1931. nov. 22., 21. [Rovat:
„Ember és világ”; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Nincs cigarettám.” / „Kedvenc
olvasmányom a különböző szabadalmazott gyógykészitmények, fülkenőcsök, sebvizek,
mellabdacsok »használati utasitása«.” / „Élt évekkel ezelőtt egy öreg angol, aki nyelvtanitással
kereste kenyerét.” / „Berlin. Müvésztársaság.” / „Az embereket – mondották – vagy ugy lehet
megismerni, hogy két évig együtt lakunk velük, vagy ugy, hogy együtt utazunk velük két napig.” /
„Thomas Hardy Anglia egyik legnagyobb költője.”; annotáció: benne: Thomas Hardy Mindketten
várnak című versének fordítása – lásd Műfordítások; lásd FJ1/1833 és 2373 is.]
2679. Kosztolányi Dezső: „Bécs”, N, XXXI. évf. 337. sz., 1931. dec. 6., 27. [Rovat: Ember és világ;
műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Egy nő ül velem szemben a vonaton.”; annotáció: „Európai
képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1839 és 3418: „ Uti napló. Észrevételek és
pillanatképek népekről és országokról, városokról és tájakról, melyek valamikor elsuhantak egy
szem recehártyáján s ottmaradtak mint örökkévaló emlékek. Bécs” is.]
2680. Kosztolányi Dezső: „München”, N, XXXI. évf. 337. sz., 1931. dec. 6., 27–28. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Thomas Mannt látogattam meg villájában, mely a város
végén van, az Isar partján.”; annotáció: „Európai képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1840
is.]
2681. Kosztolányi Dezső: „Mulhouse”, N, XXXI. évf. 337. sz., 1931. dec. 6., 28. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Francia határ.”; annotáció: „Európai képeskönyv”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1841 is.]
2682. Kosztolányi Dezső: „Hollandiai emlék”, N, XXXI. évf. 350. sz., 1931. dec. 20., 24. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Rotterdamban az esti gyorsa [!] fölszállt egy bécsi leány.”; lásd FJ1/2748
is.]
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2683. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXI. évf. 352. sz., 1931. dec. 22., 4. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Messzelátó öregember ujságot olvas.” / „Ez az előkelő urhölgy régóta
meghitt viszonyban volt egy grófi családdal.” / „A villamoskalauz hétköznapokon ismeretlenek közt
utazik, akik őneki csak egy fogalom:” / „Egy kéregetővel már a béke éveiben a lehető legjobb
barátságban voltam.”; lásd FJ1/2749 is.]
2684. Kosztolányi Dezső: „Azokról, akik eltüntek”, N, XXXII. évf. 355. sz., 1931. dec. 25., 23.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „A haldoklókkal csókolóztam”; kötetben: ÖGyK, 343–344.]
2685. Kosztolányi Dezső: „Fényes koszoru”, N, XXXII. évf. 355. sz., 1931. dec. 25., 31. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Megsértették az én édesanyámat,”; kötetben: ÖGyK, 312.]
2686. Kosztolányi Dezső: „Pereces néni”, N, XXXII. évf. 358. sz., 1931. dec. 30., 15. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Öreg pereces néni – ölében tetejezett kosárral – egy kopott
emberkének mesél, valami ismerőségnek:”; annotáció: „Három arcél” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2751 is.]
2687. Kosztolányi Dezső: „Gyermeknyelv”, N, XXXII. évf. 358. sz., 1931. dec. 30., 15. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Apa vezeti az utcán négyéves kisfiát.”; annotáció: „Három
arcél” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2752 is.]
2688. Kosztolányi Dezső: „Éhség”, N, XXXII. évf. 358. sz., 1931. dec. 30., 15. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt egy fiatalember mondja:”; annotáció: „Három arcél”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2753 is.]
1932.

2689. Kosztolányi Dezső: „Izgatott séták”, N, XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan. 10., 24. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Olyan ma a költő, mint a falu bolondja, aki magában énekelget”; lásd FJ1/831 is.]
2690. Kosztolányi Dezső: „Angyali üdvözlet”, N, XXXIII. évf. 13. sz., 1932. jan. 15., 14. [Rovat:
Tárca / Ember és világ”; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Virágot kellett küldenem az
ünnepestén.”; annotáció: „Jegyzetek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1851 is.]
2691. Kosztolányi Dezső: „A nyájtól elbitangolt szavak”, N, XXXIII. évf. 13. sz., 1932. jan. 15., 14.
[Rovat: Tárca / Ember és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Csinos szótárat lehetne
összeállitani azokból az idegen szavakból, melyeket csak nálunk ismernek, de otthon, hazájukban,
Németországban, Franciaországban, Angliában merőben idegenek.”; annotáció: „Jegyzetek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1852 is.]
2692. Kosztolányi Dezső: „Utasok, akik esznek”, N, XXXIII. évf. 13. sz., 1932. jan. 15., 14.
[Rovat: Tárca / Ember és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Mihelyt elindul a vonat – a nap
bármely órájában, közvetlen ebéd és vacsora után is – az utasok zöme enni kezd, beleharap a
magával hozott sonkászsömlébe, cukrot harap, cigarettára gyujt?”; annotáció: „Jegyzetek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1853 is.]
2693. Kosztolányi Dezső: „Harsány operaénekesnő”, N, XXXIII. évf. 13. sz., 1932. jan. 15., 14.
[Rovat: Tárca / Ember és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A hires operaénekesnő atyja
meséli nekem:”; annotáció: „Jegyzetek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1854 is.]
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2694. Kosztolányi Dezső: „Félmult”, N, XXXIII. évf. 20. sz., 1932. jan 22., 15. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vannak könyvek, melyeket csak a fogorvos várószobájában
olvasunk.”; lásd FJ1/2750 is.]
2695. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél vallomása”, N, XXXIII. évf. 27. sz., 1932. jan. 29., 14.
[Rovat: Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „– Ne féljetek semmitől – biztatott multkor
bennünket.”; lásd FJ1/2754: „Esti Kornél vallomása. Novella” is.]
2696. Kosztolányi Dezső: „Utolsó ebéd”, N, XXXIII. évf. 35. sz., 1932. febr. 6., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ő volt az eszményi háziasszony.”; annotáció: „Mesék” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/1859 is.]
2697. Kosztolányi Dezső: „Tegezés”, N, XXXIII. évf. 35. sz., 1932. febr. 6., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Életemben először történt, hogy levelezés útján barátságot
kötöttem.”; annotáció: „Mesék” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1860 is.]
2698. Kosztolányi Dezső: „Margitka”, N, XXXIII. évf. 35. sz., 1932. febr. 6., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Esti Kornéllal fiatalkorunkban sokat csavarogtunk egy elhagyott
budai temetőben, ahova már nem temettek senkit.”; annotáció: „Mesék” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/1861 is; kötetben: T, 193–194.]
2699. Kosztolányi Dezső: „Oxford”, N, XXXIII. évf. 42. sz., 1932. febr. 13., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Kisváros. Csak 50.000 lélek lakja.”; annotáció: „Európai
képeskönyv” összefoglaló cím alatt; annotáció: benne: idézet Oscar Wilde-tól, „Távolban a róna,
bokor borul rája” kezdettel; lásd FJ1/1846 is.]
2700. Kosztolányi Dezső: „Hook van Holland”, N, XXXIII. évf. 42. sz., 1932. febr. 13., 14. [Rovat:
Tárca; műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Amikor a tenger hánykolódott s néhányan rosszul lettek,
egy hollandi matróz mosolyogva mutatott rá egy hölgyre, aki a karfára hajolva halottfehéren
öklődött.”; annotáció: „Európai képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1847 és 3411: „ Uti
napló. Észrevételek és pillanatképek népekről és országokról, városokról és tájakról, melyek
valamikor elsuhantak egy szem recehártyáján s ottmaradtak mint örökkévaló emlékek. Hook van
Holland” is.]
2701. Kosztolányi Dezső: „Amsterdam”, N, XXXIII. évf. 42. sz., 1932. febr. 13., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: útirajz; első sor/mondat: „A leydeni egyetemen most először tüntettek a sárga, jávai
diákok.”; annotáció: „Európai képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1848 is.]
2702. Kosztolányi Dezső: „Würzburg”, N, XXXIII. évf. 42. sz., 1932. febr. 13., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Amerikából visszatérő kivándorlók szállnak föl motyójukkal, kis
és nagy gyermekeikkel.”; annotáció: „Európai képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1849
is.]
2703. Kosztolányi Dezső: „Utam”, N, XXXIII. évf. 49. sz., 1932. febr. 20., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Orditott a szél. A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal vert
végig s összekarmizsálta arcomat.”; lásd FJ1/2756: „Utam. Novella” is; kötetben: EK1, EK2, 248–
252: „Tizennyolcadik fejezet”]
2704. Kosztolányi Dezső: „Lelki arcképek. Elősző helyett”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932. febr. 21.,
26. [Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Olvasóim talán még emlékeznek azokra
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a tanulmány-sorozataimra, amelyekben az emberrel foglalkoztam.”; lásd FJ1/1862 is.]
2705. Kosztolányi Dezső: „Kétkedő”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932. febr. 21., 26–27. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Hol is találkozhatnék vele egyebütt, mint a
kávéházban?”; lásd FJ1/1864 is.]
2706. K[osztolányi]. D[ezső].: „Titkok. Négy sorom az eleven hasonlatok koráról”, N, XXXIII. évf.
50. sz., 1932. febr. 21., 30. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Jaj a gyerekkor mily tündéri kor
volt:” / „Nekem egy ember több és fontosabb, mint százezer ember.” / „Pár óra alatt telefonon
összeveszhetek s egy egész életre halálosan meggyülöltethetem magam azokkal a barátaimmal és
kedveseimmel, akikkel évtizedek óta meghitt egyetértésben élek.” / „De mortuis nil nisi bene: –
micsoda álszent intelem is van Chilon-nak ebben a görögből latinba vedlett szállóigéjében.” / „Régi
füzetemben néhány egymással bujócskázó rimemre találok.”; lásd FJ1/2758: „Titkok” is; kötetben:
ÖGyK, 353: „Negyven pillanatkép. XX. Gyermekkor”, 356–357: „Negyven pillanatkép. XXX.
Fényes arc a sötétben”.]
2707. K[osztolányi]. D[ezső].: „Sárga vers a sárga Kináról. Egy levélről, amely a háborus
Sanghaiból érkezett”, N, XXXIII. évf. 52. sz., 1932. febr. 23., 7. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Levelet kaptam Kinából.”; annotáció: László Pál nevű fiatalember leveléről. Benne: László Pál
német nyelven íródott, „Sárga folyó, sárga jajszó” kezdetű versének fordítása – lásd Műfordítások;
lásd FJ1/1867 és 2374 is.]
2708. Kosztolányi Dezső: „Lelki arcképek. Jámbor”, N, XXXIII. évf. 56. sz., 1932. febr. 27., 14.
[Rovat: Tárca; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Véletlenül toppanok a mühelyébe.”; lásd FJ1/1863
is.]
2709. Kosztolányi Dezső: „Orvosi emlékek”, N, XXXIII. évf. 57. sz., 1932. febr. 28., 38. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A napokban olvastam is valamit.”; lásd FJ1/2755: „Levéltöredék. Dr.
Magyary-Kossa Gyula munkájáról” is.]
2710. Kosztolányi Dezső: „Lelki arcképek. Derüs”, N, XXXIII. évf. 62. sz., 1932. márc. 4., 14.
[Rovat: Tárca; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Asztalbontáskor látogatom meg ezt a mosolygó,
vidéki öregurat, hogy pár perc alatt fölvegyem világnézeti gyorsképét.”; lásd FJ1/1865 is.]
2711. Kosztolányi Dezső: „I. Vészfék”, N, XXXIII. évf. 63. sz., 1932. márc. 5., 9. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Kiskoromban volt egy ellenállhatatlan vágyam: megrántani a vonat vészfékét.”;
annotáció: „Két történet a vonatról” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2760 is.]
2712. Kosztolányi Dezső: „Pajtás”, N, XXXIII. évf. 63. sz., 1932. márc. 5., 9. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „Szülővárosom tőszomszédságában, közel a határállomáshoz benyit fülkémbe a
kalauz.”; annotáció: „Két történet a vonatról összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2761: „II. Pajtás” is.]
2713. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXIII. évf. 78. sz., 1932. márc. 20., 21. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „A gyalogjárón valami fényes hever.” / „Amikor az osztrákok
elfoglalták Dalmáciát, az ottani főrangu családok néma tiltakozásra határozták el magukat.” / „Egy
hölgy így szól hozzám:” / „Árva, öreg nénike jár házról-házra.” / „Pörpatvar támadt a
labdarugóversenyen.” / „Nincs siralmasabb, mint mikor a biráló elmeséli, hogy mit olvasott s nincs
émelyitőbb, mint mikor egy könyv irásmódját utánozva körüllelkendezi, hogy ezzel »jellemezze«.”
/ „Volt a társaságban egy nő.” / „»Homályos Erzsébet a vonat elé vetette magát és szörnyethalt.«” /
„Gyermekkori pajtásommal találkozom.”; lásd FJ1/2762 is 2764 is.]
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2714. Kosztolányi Dezső: „Viciszláv gróf titokzatos kastélya. Novella”, N, XXXIII. évf. 85. sz.,
1932. márc. 27., 29–30. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Költőkről és írókról beszélgettünk, régi
barátainkról, akik egykor velünk együtt vágtak neki az utnak, aztán lemaradtak és nyomuk
veszett.”; lásd FJ1/2759: „Viciszláv gróf titokzatos kastélya” is; kötetben: EK1, EK2, 216–221:
„Tizennegyedik fejezet”.]
2715. Kosztolányi Dezső: „Angyal”, N, XXXIII. évf. 90. sz., 1932. ápr. 2., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: novella; első sor/mondat: „Hölgylátogatóm érkezett.”; lásd FJ1/1870: „Angyal. Novella” is;
kötetben: T, 308–310.]
2716. Kosztolányi Dezső: „Fejtörő felnőtteknek”, N, XXXIII. évf. 91. sz., 1932. ápr. 3., 29. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Tudod-e ez mi?”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló cím alatt; kötetben:
ÖGyK, 389–390.]
2717. Kosztolányi Dezső: „Naptár I. Március 26.”, N, XXXIII. évf. 91. sz., 1932. ápr. 3., 29.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Külvárosi kapuban egy gyerek”; annotáció: „Két uj vers”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 348: „Negyven pillanatkép. III. Mézes kenyér”.]
2718. Kosztolányi Dezső: „Naptár II. Julius 2.”, N, XXXIII. évf. 91. sz., 1932. ápr. 3., 29. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Mondd, láttad-e a pusztát nyári délben,”; annotáció: „Két uj vers”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 348: „Negyven pillanatkép. IV. Nyár”.]
2719. Kosztolányi Dezső: „Naptár III. Október 17.”, N, XXXIII. évf. 91. sz., 1932. ápr. 3., 29.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Sárga, piros zászlóit lengeti”; annotáció: „Két uj vers” összefoglaló
cím alatt.]
2720. Kosztolányi Dezső: „Naptár IV. Február 9.”, N, XXXIII. évf. 91. sz., 1932. ápr. 3., 29.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Jaj, hogy csörömpöl, zajlik a dagadt ár”; annotáció: „Két uj vers”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 354–355: „Negyven pillanatkép. XXIV. Jégzajlás a
Dunán”.]
2721. Kosztolányi Dezső: „Korrajzok 1932-ből. Vonaton”, N, XXXIII. évf. 98. sz., 1932. ápr. 10.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lóhalálában hajtatok az állomásra, hogy ott legyek a
beszállásnál.”; lásd FJ1/1869: „Korrajzok 1932-ből. I. Vonaton” is.]
2722. Kosztolányi Dezső: „Egy asszony beszél”, N, XXXIII. évf. 107. sz., 1932. ápr. 19., 14.
[Rovat: Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „– El kell mondanom, édesem, mi történt multkor
Juliskával.”; lásd FJ1/2765 is.]
2723. Kosztolányi Dezső: „Arckép, feketében”, N, XXXIII. évf. 117. sz., 1932. ápr. 29., 13. [Rovat:
Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy férfi állt a gyalogjáró peremén, még fiatal – aligha
több harminckétévesnél – takarosan öltözködve.”; lásd FJ1/2766 is.]
2724. Kosztolányi Dezső: „Bubus”, N, XXXIII. évf. 119. sz., 1932. máj. 1., 23. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Gyermekkoromnak két réme volt: a Bubus és a Mumus.”; lásd
FJ1/1877 is.]
2725. Kosztolányi Dezső: „Közmüvelődési kaland”, N, XXXIII. évf. 126. sz., 1932. máj. 8., 24.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A Közmüvelődési körben kellett előadnom.”; lásd FJ1/1880
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is.]
2726. Kosztolányi Dezső: „Mozi”, N, XXXIII. évf. 130. sz., 1932. máj. 12., 13. [Rovat: Tárca /
Ember és vilag [!]; műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Nézzétek, milyen jó kedve van ennek a
száraz, őszbecsavarodó öregurnak.”; lásd FJ1/1882: „Mozi. Novella, tizenkét képben” is.]
2727. Kosztolányi Dezső: „A mi házunk”, N, XXXIII. évf. 133. sz., 1932. máj. 15., 21. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Az ablakunk egy más világra nyilik,”; annotáció: „Három uj vers”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/834 is; kötetben: ÖGyK, 380.]
2728. Kosztolányi Dezső: „Ébredés”, N, XXXIII. évf. 133. sz., 1932. máj. 15., 21. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Reggel ha ébredsz s harsonáz feletted”; annotáció: „Három uj vers” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/835 is; kötetben: ÖGyK, 377.]
2729. Kosztolányi Dezső: „Litánia”, N, XXXIII. évf. 133. sz., 1932. máj. 15., 21. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Az én koromban: / zörgött az egekben a gépek acélja.”; annotáció: „Három uj vers”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/836 is; kötetben: ÖGyK, 326–327.]
2730. K[osztolányi]. D[ezső].: „Esti Kornél Bulgáriában. Novella”, N, XXXIII. évf. 133. sz., 1932.
máj. 15., 26–27. [Műfaj: novella/elbeszélés; első sor/mondat: „– Ezt el kell mesélnem nektek – szólt
Esti Kornél.”; lásd FJ1/2768: „Esti Kornél Bulgáriában. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 133–
141: „Kilencedik fejezet”.]
2731. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXIII. évf. 135. sz., 1932. máj. 18., 15. [Rovat:
Tárca / Ember és világ; műfaj: mozaikok; első sor/ mondat: „Nincs a világon kiméletlenebb, vadabb
kocsi a gyermekkocsinál.” / „Egy fiatal költő a temetésen, amikor a sir felé vitték a koporsót, ezt
sugta a fülembe:” / „Vidéken járok, egy kedves családnál, mely hires arról, hogy sok »mindene«
van.”; lásd FJ1/1881 is.]
2732. Kosztolányi Dezső: „Kislány-arckép”, N, XXXIII. évf. 139. sz., 1932. máj. 22., 29. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Régóta figyelem. Állandóan itt játszott uccánkban, házunk előtt, a
padon.”; lásd FJ1/2767: „Katóka” is.]
2733. Kosztolányi Dezső: „Galsworthy”, N, XXXIII. évf. 161. sz., 1932. jún. 12., 37. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Kékkel és ezüsttel kellene megfesteni az arcképét.”; annotáció:
„Gyorsfényképek. A PEN nagygyűléséről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1885 is.]
2734. Kosztolányi Dezső: „J. Romains”, N, XXXIII. évf. 161. sz., 1932. jún. 12., 37. [Műfaj: portré;
első sor/mondat: „Hallgatag és mosolyog, mintha valami huncutságra emlékeznék, egy canlard-ra
egy diák-ugratásra, amelyet ő vezetett be először törvényes formában az irodalomba s közben villog
fogsora, mely oly hibátlan és fehér, mint a porcelánfogak, vagy az üvegfogak.”; annotáció:
„Gyorsfényképek. A PEN nagygyűléséről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1886 is.]
2735. Kosztolányi Dezső: „Toller”, N, XXXIII. évf. 161. sz., 1932. jún. 12., 37. [Műfaj: portré; első
sor/mondat: „Ha valaki történetesen nem értené a nyelvet, melyet beszél, csak tikkadt-forró arcát
látná, elszánt fejét, hátrasimitott, fekete hajával s lángoló szemeit, könnyüszerrel azt hihetné, hogy
az az ifjú-német mordályégető nem a békét, az emberi megértést dicsőiti, ily hévvel, hanem a
háborut magasztalja s arra szólit föl mindnyájunkat, hogy kölcsönösen kaszaboljuk le egymást.”;
annotáció: „Gyorsfényképek. A PEN nagygyűléséről” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1888 is.]
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2736. Kosztolányi Dezső: „Wierzynski”, N, XXXIII. évf. 161. sz., 1932. jún. 12., 37. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „Tavaly, a holland találkozón egy teremben pillantottam meg először
félezer ember közt, zsufolt teremben, ahol tarka, nemzetközi társaság hullámzott frakkban, estélyi
öltözékben.”; annotáció: „Gyorsfényképek. A PEN nagygyűléséről” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/1889 is.]
2737. Kosztolányi Dezső: „Muir”, N, XXXIII. évf. 161. sz., 1932. jún. 12., 37. [Műfaj: portré; első
sor/mondat: „Ő a skót.”; annotáció: „Gyorsfényképek. A PEN nagygyűléséről” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/1890 is.]
2738. Kosztolányi Dezső: „Egy olvasó tünődése”, N, XXXIII. évf. 164. sz., 1932. jún. 15., 15.
[Rovat: Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Olvasom, hogy valaki a kávéházban rosszul lett s a
mentők beszállitották a kórházba.”; lásd FJ1/2769 is.]
2739. Kosztolányi Dezső: „Tilalomfák”, N, XXXIII. évf. 168. sz., 1932. jún. 19., 27. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Keletindiai szigeteken nyilegyenesen kell bemenni a vadász hajlékába, különben
a látogató szerencsétlenséget hoz a házigazdára s a prédák sohatöbbé nem futnak tőrébe.”; lásd
FJ1/1883 is.]
2740. Kosztolányi Dezső: „Az izgatott ember”, N, XXXIII. évf. 172. sz., 1932. jún. 23., 13. [Rovat:
Tárca; műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Husz éves és bölcsész.”; lásd FJ1/1866: „Lelki arcképek.
Izgatott” is.]
2741. Kosztolányi Dezső: „Egy angol meg egy lengyel”, N, XXXIII. évf. 200. sz., 1932. júl. 21.,
13. [Rovat: Tárca; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Multkor, mikor a világ irói nálunk
sereglettek össze, meghivtam ebédre két költőt.”; lásd FJ1/2772 is.]
2742. K[osztolányi]. D[ezső].: „Lángész”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 24. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Nincs nála önteltebb ember.”; lásd FJ1/1905 is.]
2743. K[osztolányi]. D[ezső].: „Életöröm”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 24. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Napszálltakor idegen városokba érkezve néha még
fölvillan bennem az életöröm.”; lásd FJ1/1906 is.]
2744. K[osztolányi]. D[ezső].: „Eszter”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 24. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Fekete, magyar szépség.”; lásd FJ1/1907 is.]
2745. K[osztolányi]. D[ezső].: „Furcsa dolgok”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 24. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Láttam Thomas Mann-t, amint adóintést
olvasott.”; lásd FJ1/1908 is.]
2746. K[osztolányi]. D[ezső].: „Klárika”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 24. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Klárika nemcsak velünk kacérkodik, hanem minden
élőlénnyel, minden élettelen tárggyal, az egész világmindenséggel.”; lásd FJ1/1910 is.]
2747. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ajánlás”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 24. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Klárika, Klárika.”; lásd FJ1/1911 is.]
2748. Kosztolányi Dezső: „A kulcs”, N, XXXIII. évf. 224., 1932. aug. 14., 28–29. [Műfaj:
elbeszélés/novella; első sor/mondat: „Egy tizéves kisfiu odalépett a portáshoz: – Hol van kérem az
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illetés osztály?”; lásd FJ1/2770: „A kulcs. Elbeszélés” is; kötetben: T, 28–33.]
2749. Kosztolányi Dezső: „Tizenhat sor”, N, XXXI. évf. 231. sz., 1932. aug. 21., 21. [Műfaj:
tanulmány; első sor/mondat: „Megkisérlem elemezni a fönti részletet, mely Hamlet második szinét
nyitja s ezzel az egész tragédiát.”; annotáció: elemzés: William Shakespeare Hamletjében Claudius
első megszólalása (első felvonás, második szín), az Arany János által magyarra ültetett sorok
idézésével; lásd FJ1/2776: „Tanulmány tizenhat sorról” is.]
2750. Kosztolányi Dezső: „Ötven felé”, N, XXXIII. évf. 238. sz., 1932. aug. 28., 22. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Már megtanultam nem beszélni,”; kötetben: ÖGyK, 394: „Már megtanultam”.]
2751. Kosztolányi Dezső: „Lég-keresztség”, N, XXXIII. évf. 238. sz., 1932. aug. 28., 24. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Hát én is repültem. Csöppet se dicsekszem ezzel.”; lásd FJ1/1912 is.]
2752. Kosztolányi Dezső: „A méltóságos ur hasa”, N, XXXIII. évf. 245. sz., 1932. szept. 4., 29.
[Rovat: Az otthon; műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: „A méltóságos ur fürödni indult.”;
lásd FJ1/2781: „A méltóságos ur hasa. Elbeszélés” is.]
2753. Kosztolányi Dezső: „Lidike. Novella”, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932. okt. 9., 29–30. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Lidike, lásd, eszembe jutottál.”; lásd FJ1/1920 is; kötetben: T, 11–15:
„Lidike”.]
2754. Kosztolányi Dezső: „Arany János 1882–1932”, N, XXXIII. évf. 287. sz., 1932. okt. 16., 21.
[Műfaj: portré; első sor/mondat: „– Arany János – mondotta a költő – Arany János. Micsoda büvös
név.”; lásd FJ1/3750 is.]
2755. Kosztolányi Dezső: „Költő és orvos”, N, XXXIII. évf. 287. sz., 1932. okt. 16., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Orvos barátom mesélte: Volt egy betegem.”; annotáció: „Ákom-bákom”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1914 is.]
2756. Kosztolányi Dezső: „A gyermek szeme”, N, XXXIII. évf. 287. sz., 1932. okt. 16., 27. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Ötéves koromban karácsonyi ajándékul kaptam egy kis szinházat.”;
annotáció: „Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1915 is.]
2757. Kosztolányi Dezső: „Szép”, N, XXXIII. évf. 292. sz., 1932. okt. 21., 8. [Rovat: Hírek; műfaj:
tárca/esszé; első sor/mondat: „Vacsora után a házigazda végigvezette vendégeit a lakásán s képeit
mutogatta.”; lásd FJ1/1923 is.]
2758. Kosztolányi Dezső: „Bácskai kaland. Elbeszélés”, N, XXXIII. évf. 294. sz., 1932. okt. 23.,
21– 22. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Esti Kornél Portugáliából érkezett haza.”; lásd
FJ1/2786: „Parasztkaland. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 142–154: „Tizedik fejezet”.]
2759. Kosztolányi Dezső: „Egyéniség”, N, XXXIII. évf. 294. sz., 1932. okt. 23., 26. [Műfaj:
mozaik; első sor/mondat: „Ez a csapnivaló, szánandó iró folyton azzal büszkélkedik, hogy
»egyénisége« van.”; annotáció: „Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2783: „Nyelv és
lélek. Egyéniség” is.]
2760. Kosztolányi Dezső: „Kagyló és tenger”, N, XXXIII. évf. 294. sz., 1932. okt. 23., 26. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „A barátom egy szótárt tartott a kezében s igy beszélt: – Azt állitod, hogy
ebben benne van minden magyar szó?”; annotáció: „Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd
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FJ1/2784: „Nyelv és lélek. Kagyló és tenger” is.]
2761. K[osztolányi]. D[ezső].: „Apai öreganyám. Novella a »Családi arcképcsarnok«-ból”, N,
XXXIII. évf. 308. sz., 1932. nov. 6., 25. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ő volt az ezüsthaju
nagyanya, szikár, törékeny és tiszta, ugy, amint a mesékben él.”; lásd FJ1/1924 is; kötetben: BK1,
BK2, 185–189: „Ezüsthajú, szikár nagyanyám”.]
2762. Kosztolányi Dezső: „Ürögi Dániel. Elbeszélés”, N, XXXIII. évf. 315. sz., 1932. nov. 13., 28–
29. [Műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: „Ürögi Dani este hétkor toppant be.”; lásd
FJ1/3751 is; kötetben: EK1, EK2, 239–247: „Tizenhetedik fejezet”.]
2763. Kosztolányi Dezső: „Péter”, N, XXXIII. évf. 322. sz., 1932. nov. 20., 24. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Feküdt az uszoda parti fövényén.”; lásd FJ1/1922: „Péter. Novella” is; kötetben:
T, 65–70: „Péter”.]
2764. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom. Szerény barátom”, N, XXXIII. évf. 322. sz., 1932. nov.
20., 28. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Van nekem egy barátom. Egy rövid történetet
szeretnék elmesélni róla.”; lásd FJ1/2789: „Szerény barátom” is; kötetben: T, 351–353.]
2765. Kosztolányi Dezső: „Boldogság. Novella”, N, XXXIII. évf. 329. sz., 1932. nov. 27., 21.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Nézd – mondotta Esti Kornél – mindnyájan ábrándozunk arról,
hogy valamikor boldogok leszünk.”; lásd FJ1/2788 is; kötetben: T, 185–187: „Boldogság”.]
2766. Kosztolányi Dezső: „A ruhatár”, N, XXXIII. évf. 329. sz., 1932. nov. 27., 34. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „X-né lóhalálában érkezik a koncertre.”; lásd FJ1/1925: „Ruhatár” is;
kötetben: T, 305–307: „Ruhatár”.]
2767. Kosztolányi Dezső: „Az iró vallomása”, N, XXXIII. évf. 332. sz., 1932. nov. 30., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „– Egyre szerényebb leszek.”; annotáció: „Pillanatképek” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/2790 is.]
2768. Kosztolányi Dezső: „Öreg, vidéki tanár”, N, XXXIII. évf. 332. sz., 1932. nov. 30., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Sokáig készülődött a tengerre, de nem jutott el.”; annotáció:
„Pillanatképek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2790: „Pillanatképek. Öreg, vidéki, nyugalmazott
tanár” is.]
2769. Kosztolányi Dezső: „[Mennyit sopánkodnak]”, N, XXXIII. évf. 332. sz., 1932. nov. 30., 6.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mennyit sopánkodnak a mai gyerekek romlottságain.”; annotáció:
„Pillanatképek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2790 is.]
2770. Kosztolányi Dezső: „Egy és más az irásról”, N, XXXIII. évf. 335. sz., 1932. dec. 4., 21.
[Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Munkád kitünő. Talán csak egyet kifogásolnék.”; lásd FJ1/1928
is.]
2771. Kosztolányi Dezső: „Szépség”, N, XXXIII. évf. 348. sz., 1932. dec. 17., 21–22. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Amikor egy fogalom gyökeréig akarunk hatolni, helyesen
cselekszünk, ha előbb megvizsgáljuk a fogalom jegyét, a szót.” / „Az ősember nyilván így határozta
meg a szép fogalmát:” / „Ha az ősembernek megmutatjuk Murillo képét:” / „A szép és jó (vagyis a
hasznos) fogalma végzetesen kapcsolódik a kezdetleges népek képzeletében, határai annyira
összemosódnak és egybeolvadnak, hogy nem is tudják megkülönböztetni egymástól.” / „A görögök
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– a szépség első buvárai és értői – a Krisztus előtti VIII. századig csakis a női testet tisztelték meg
ezzel a diszitő jelzővel.” / „Eredetileg az emberek csak azt jelezték »szép«-nek, amit láttak és
hallottak, látási és hallási érzéklésüket.” / „Lassan, évezredeken át, lépésről-lépésre futotta meg
pályáját az a fogalom, melyet most szépségnek nevezünk.” / „Annyi bizonyos, hogy a mai ember a
szép fogalmát általánosabbá tette.” / „De mi is az a »szép«?” / „Az a tudomány, mely rendszeresen
foglalkozik a széppel, az esztetika, fiatal tudomány, csak a XVIII. században keletkezett, tanai és
itéletei az előretörő XIX. században váltak népszerüvé s most a szemünk előtt, a hanyatló XX.
században veszti el hitelét és varázsát.” / „Milyen »szép« is volna – és milyen »jó« –, ha a világot a
szépség váltaná meg.”; lásd FJ1/3392 is.]
2772. [Szerző nélkül]: „Ákom-bákom”, N, XXXIII. évf. 343. sz., 1932. dec. 17., 31. [Műfaj:
tárca/mozaikok; első sor/mondat: „Gazdag barátomnak ezt a levelet irtam” / „Werfel költeménye »A
szülők dala«, eg[y]szerü és megható:”; annotáció: benne: Franz Werfel A szülők dala című
költményének fordítása – lásd Műfordítások; lásd FJ1/1926 is.]
2773. Kosztolányi Dezső: „Családi arcképcsarnok. Babilász”, N, XXXIII. évf. 355. sz., 1932. dec.
25., 40–41. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ő volt a bohó patikus. Mindenki ismerte őt
városunkban és szerette.”; lásd FJ1/1891: „Babilász. Novella”; kötetben: BK1, BK2, 181–184:
„Bohó nagybátyám”.]
2774. Kosztolányi Dezső: „A gipsz-angyal”, N, XXXIII. évf. 355. sz., 1932. dec. 25., 44–45.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Varju Péter, a tanyai tanitó már ősz óta töprengett azon, hogy
karácsonykor miféle ajándékkal lepje meg sógorát meg a hugát.”; lásd FJ1/361 is; kötetben: Bű,
60–70: „A gipszangyal”.]
1933.

2775. Kosztolányi Dezső: „II. Anyai öreganyám”, N, XXXIV. évf. 8. sz., 1933. jan. 8., 24–25.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ebédlőjében, a cserépkályha mellett kitömött mókus állt és
virágfüstölőt szórt a tüzes lapátra, azzal füstölt.”; annotáció: „Családi arcképcsarnok” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/3749: „Anyai öreganyám. Elbeszélés” is; kötetben: BK1, BK2, 170–175:
„Rövidlátó, kövér öreganyám”.]
2776. Kosztolányi Dezső: „Ákom-bákom”, N, XXXIV. évf. 8. sz., 1933. jan. 8., 43. [Műfaj:
mozaikok + vers; első sor/mondat: „Charles Lamb, az angol próza mestere híres volt
emberszeretetéről is.” / „Beszélgetünk szobánkba, még a csacska”. / „– Mi a véleménye erről a
könyvről?” / „A világ érzékszerveink öt kapuján jut be hozzánk.” / „Hasonlóan vagyunk a
szaglással, az orral is.”; lásd FJ1/2787 is; kötetben: ÖGyK, 350: „Negyven pillanatkép. IX. Váratlan
vendég”.]
2777. Kosztolányi Dezső: „III. Édesapám”, N, XXXIV. évf. 15. sz., 1933. jan. 15., 26–27., [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Még kisfiu voltam, akkor hallottam félfüllel, hogy leesett a harmadik
emeletről.”; annotáció: „Családi arcképcsarnok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1927: „Édesapám.
Novella a »Családi arcképcsarnok«-ból” is; kötetben: BK1, BK2, 163–169: „Édesapám”.]
2778. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 19. sz., 1933. jan. 19., 17.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Éjfél után háromnegyed kettőre szólt a találkám a Torpedó
kávéházban.”; lásd FJ1/838: „Az elnök. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 168–201:
„Tizenkettedik fejezet”.]
2779. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 20. sz., 1933. jan. 20., 13.
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[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Ebben tartják ők a barna-sárga mustárt, melyet kedélyes
falatozás közben a véreshurkára kennek.”; lásd FJ1/838: „Az elnök. Elbeszélés” is; kötetben: EK1,
EK2, 168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2780. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 21. sz., 1933. jan. 21., 13.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Bizony nem volt csoda.”; lásd FJ1/838: „Az elnök.
Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2781. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 22. sz., 1933. jan. 22., 13.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Egyetlen egyszer se fordult elő, hogy valamelyik felolvasót
tulaludta volna.”; lásd FJ1/838: „Az elnök. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 168–201:
„Tizenkettedik fejezet”.]
2782. Kosztolányi Dezső: „IV. Nagyapám. Novella a Családi arcképcsarnokból”, N, XXXIV. évf.
22. sz., 1933. jan. 22., 27. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Életem küszöbén egy daliás aggastyán
üdvözöl, kitárt karokkal, öblösen hahotázva az örömtől.”; annotáció: „Családi arcképcsarnok”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1934: „Nagyapám. Novella a Családi arcképcsarnokból” is;
kötetben: BK1, BK2, 176–180: „Daliás nagyapám”.]
2783. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 24. sz., 1933. jan. 24., 13.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Kétségbeesve küzdöttem.”; lásd FJ1/838: „Az elnök.
Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2784. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 25. sz., 1933. jan. 25., 13.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Ezek bizony próbára tették idegzetét.”; lásd FJ1/838: „Az
elnök. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2785. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 26. sz., 1933. jan. 26., 17.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Sejthetitek, hogy a beteg ágyához odacsőditették Darmstadt
és Németország összes orvosait.”; lásd FJ1/838: „Az elnök. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2,
168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2786. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 27. sz., 1933. jan. 27., 13.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Alig adtuk rá a szalonkabátját, készenvett fekete
nyakkendőjét, élre-vasalt nadrágját, amikor künn, a másik teremben, a becsukott szárnyasajtó
mögül már hallottuk Zweschke jellegzetes hangját.”; lásd FJ1/838: „Az elnök. Elbeszélés” is;
kötetben: EK1, EK2, 168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2787. Kosztolányi Dezső: „Az elnök. Kis regény”, N, XXXIV. évf. 28. sz., 1933. jan. 28., 13.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Engem elsősorban két csoport éles szembenállása érdekel.”;
lásd FJ1/838: „Az elnök. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, EK2, 168–201: „Tizenkettedik fejezet”.]
2788. Kosztolányi Dezső: „V. Önmagamról. A költő vallomása a szerzői estjén”, N, XXXIV. évf.
29. sz., 1933. jan. 29., 24–25. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A köszönet legszebb formája: az
őszinteség.”; annotáció: „Családi arcképcsarnok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/837:
„Önmagamról” is.]
2789. Kosztolányi Dezső: „Udvariasság”, N, XXXIV. évf. 36. sz., 1933. febr. 5., 27–28. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Az életküzdelem sohase szünik meg.” / „»Hogy vagy?« – kérdezik
tőlem.” / „Messzire kell zarándokolnia annak, aki ezt meg akarja érteni.” / „Egy jó könyv nemcsak
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gondolatokat ébreszt, hanem közöl is.” / „»Üljön le« – mondom angol látogatómnak s az
megköszöni előzékenységemet.” / „Talán kenetesebbek, szertartásosabbak, alázkodóbbak vagyunk,
mint a többi népek?” / „Viszont mennyire boldog az, aki azt hallja magáról: »ez aztán az
uralázkodóbbak vagyunk, mint a többi népek?” / „Viszont mennyire boldog az, aki azt hallja
magáról: »ez aztán az ur.«” / „A francia beéri a monsieur-vel.” / „Ellenben a franciák a cikkeikben
az államférfiak, költők, müvészek mellé is odateszik az »ur« szót.” / „Egyszer valami elhagyott,
régi temetőben bolyongtam s megpillantottam egy sirkövet, ezzel az aranybetüs fölirással, N. N.
számtanácsos ur.”; lásd FJ1/1935 is.]
2790. Kosztolányi Dezső: „Az orvos gyógyitása”, N, XXXIV. évf. 43. sz., 1933. febr. 12., 13.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Betegen feküdtem.”; lásd FJ1/1945: „Az orvos gyógyitása.
Novella” is.]
2791. Kosztolányi Dezső: „A költő”, N, XXXIV. évf. 50. sz., 1933. febr. 19., 21. [Műfaj: esszé; első
sor/mondat: „Egy fiatalember egyszer azt közölte Goethe-vel, hogy életét a költészetnek szeretné
szentelni s ezért szenvedni is hajlandó.”; lásd FJ1/1948 is.]
2792. K[osztolányi]. D[ezső].: „A koldusasszony könnye”, N, XXXIV. évf. 57. sz., 1933. febr. 26.,
25. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Koldusasszony állt az uccasarkán a metsző téli szélben
és sirt.”; lásd FJ1/1929 is.]
2793. Kosztolányi Dezső: „Egység és kétség”, N, XXXIV. évf. 64. sz., 1933. márc. 5., 28. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A mi korunkat – kellő távlatból szemlélve – bizonyára a tömegek korának
fogja nevezni a történelem.”; lásd FJ1/1950 is.]
2794. Kosztolányi Dezső: „Szabadság”, N, XXXIV. évf. 78. sz., 1933. márc. 19., 30. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „A szabadságról beszélgettek köröttem.”; lásd FJ1/2800: „Szabadság.
Novella” is.]
2795. Kosztolányi Dezső: „Részeg kutya”, N, XXXIV. évf. 85. sz., 1933. márc. 26., 22. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Aki több évtizede él a föld hátán, az előbb-utóbb tanuja lesz minden
szörnyüségnek és badarságnak, melyre valaha gondolt, vagy talán nem is gondolt.”; lásd FJ1/1959:
„Részeg kutya. Novella” is; kötetben: T, 317–320.]
2796. K[osztolányi]. D[ezső].: „Elborult titkár”, N, XXXIV. évf. 99. sz., 1933. ápr. 9., 27. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Komoran, mint egy szürke medve ül az irodájában.”; annotáció:
„Szürke rajzok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2794 is.]
2797. K[osztolányi]. D[ezső].: „Gazdag és szegény”, N, XXXIV. évf. 99. sz., 1933. ápr. 9., 27.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A Gazdag meg a Szegény összeült, hogy törvényes formák
között véglegesen eldöntse, kit illet meg a vezetés, az élet.”; annotáció: „Szürke rajzok”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2795 is.]
2798. Kosztolányi Dezső: „Taps”, N, XXXIV. évf. 106. sz., 1933. ápr. 16., 30. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „Fiatalember áll a terem fényárnyában, fönn a dobogón.”; lásd FJ1/1947 is.]
2799. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél leleplezése”, N, XXXIV. évf. 112. sz., 1933. ápr. 23., 24–27.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Már tuljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi napon
– eszembe jutott Esti Kornél.”; lásd FJ1/1964 is; kötetben: EK1, EK2, 5–21: „Első fejezet”.]
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2800. K[osztolányi]. D[ezső].: „I. A régi földesur”, N, XXXIV. évf. 112. sz., 1933. ápr. 23., 28.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy öregur mesélte nekem: – Volt egy
földbirtokos barátom. Egyszer – miért miért nem – elhatározta, hogy eladja birtokát.”; annotáció:
„Képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1965 is.]
2801. K[osztolányi]. D[ezső].: „II. Nevek”, N, XXXIV. évf. 112. sz., 1933. ápr. 23., 28. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vannak nevek, melyek felbőszitenek.”; annotáció:
„Képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1966 is.]
2802. K[osztolányi]. D[ezső].: „III. A buta ember”, N, XXXIV. évf. 112. sz., 1933. ápr. 23., 28.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A buta ember jön velem szemben. Mit
tegyek?”; annotáció: „Képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1967 is.]
2803. K[osztolányi]. D[ezső].: „IV. Tanács”, N, XXXIV. évf. 112. sz., 1933. ápr. 23., 28. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az iró igy szólt: – Sohase beszélj készülő irásaidról,
még csak egy célzással sem.”; annotáció: „Képeskönyv” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1968 is.]
2804. Kosztolányi Dezső: „Pletyka”, N, XXXIV. évf. 119. sz., 1933. ápr. 30., 22. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „– Elmesélem neked, drágám, ugy, ahogy Lolától hallottam.”; lásd FJ1/1949:
„Pletyka. Novella” is.]
2805. Kosztolányi Dezső: „Teri”, N, XXXIV. évf. 132. sz., 1933. máj. 14., 27. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Sápadt kisleány, hétéves, második elemis.”; lásd
FJ1/1971 is.]
2806. Kosztolányi Dezső: „Ingyen nyelvlecke”, N, XXXIV. évf. 132. sz., 1933. máj. 14., 27.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Miki két és féléves. Mindenki beszél
vele.”; lásd FJ1/1972 is.]
2807. Kosztolányi Dezső: „A törzsember meg az öregnéni”, N, XXXIV. évf. 132. sz., 1933. máj.
14., 27. [Rovat: Ember és világ; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Amikor az ujságok fehér
szárnyukon kiröppennek az utcára, izgatottan, mint a sirályok, politikai viharokat jelezve: a
rikkancsok vijjonganak.”; lásd FJ1/1973 is.]
2808. Kosztolányi Dezső: „Trude”, N, XXXIV. évf. 132. sz., 1933. máj. 14., 27. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Német kisasszony. Tul a harmincon. Csupa jóság.”;
lásd FJ1/1974 is.]
2809. Kosztolányi Dezső: „A »talált« pénz”, N, XXXIV. évf. 139. sz., 1933. máj. 21., 24. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Tintát, pecsétviaszt vásároljon. A fizetésnél észrevettem, hogy nincs
apróm.”; lásd FJ1/1975: „Husz pengő” is.]
2810. Kosztolányi Dezső: „Ősember”, N, XXXIV. évf. 146. sz., 1933. máj. 28., 21. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „A politikus már órák óta szórakozott azzal, hogy a jövő reménytelen és sötét s
rövid idő alatt valamennyien el fogunk pusztulni.”; lásd FJ1/1970 is.]
2811. K[osztolányi] D[ezső]: „Napló”, N, XXXIV. évf. 146. sz., 1933. máj. 28., 27. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Az uccán megüti fülemet ez a mondatfoszlány:” / „Egy nő mondja
nekem:” / „Cocteau ragyogó megállapitása:” / „Vannak jó emberek és rossz emberek.”; lásd
FJ1/1969 is.]
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2812. Kosztolányi Dezső: „Levél egy irótárshoz”, N, XXXIV. évf. 153. sz., 1933. jún. 4., 26.
[Műfaj: levél; első sor/mondat: „Kijelented, hogy végkép leteszed a tollat.”; lásd FJ1/1976 is.]
2813. Kosztolányi Dezső: „Humor és irás”, N, XXXIV. évf. 159. sz., 1933. jún. 11., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A »humor« latin szó s eredetileg azt jelenti: »folyadék, nedvesség,
nyirkosság«.”; lásd FJ1/2819 is.]
2814. Kosztolányi Dezső: „A kereplő”, N, XXXIV. évf. 159. sz., 1933. jún. 11., 23. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Amit ma tartok, azt elejtem.”; lásd FJ1/3759: „Ének a semmiről” is; kötetben:
ÖGyK, 402–403: „Ének a semmiről”.]
2815. Kosztolányi Dezső: „Előszoba”, N, XXXIV. évf. 166. sz., 1933. jún. 18., 30. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Egy nénike ül a miniszter előszobájában, fekete kalapban, sárga
arccal.”; lásd FJ1/1930: „Kortörténetek. Előszoba” is; kötetben: T, 342–343.]
2816. Kosztolányi Dezső: „A szegény rokon”, N, XXXIV. évf. 173. sz., 1933. jún. 25., 25. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valahányszor összejöttek a gazdag rokonok, dus
ebédek után, a családi asztalnál, már csak emésztésük fokozására is megtárgyalták Franciska
nénit.”; lásd FJ1/2820: „Ákom-bákom. I. A szegény rokon” is.]
2817. Kosztolányi Dezső: „Szobor”, N, XXXIV. évf. 173. sz., 1933. jún. 25., 25. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Micsoda roppant álom is szobrot kapni.”; lásd FJ1/2821:
„Ákom-bákom. II. Szobor” is.]
2818. Kosztolányi Dezső: „A gyermekek és én”, N, XXXIV. évf. 173. sz., 1933. jún. 25., 25.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Minden gyermeket szeretek.”; lásd
FJ1/1979: „A gyermek és én” is.]
2819. Kosztolányi Dezső: „Vonaton aludni”, N, XXXIV. évf. 173. sz., 1933. jún. 25., 25. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindnyájan hiuak vagyunk valamire.”; lásd
FJ1/2822: „Ákom-bákom. III. Vonaton aludni” is.]
2820. [Szerző nélkül]: „Vademberek”, N, XXXIV. évf. 173. sz., 1933. jún. 25., 30. [Műfaj: esszé;
első sor/mondat: „Lévy Bruhl alapvető munkáját a négerekről és maorikról 1910-ben irta, de még
ma is izgató olvasmány.”; lásd FJ1/2823 is.]
2821. Kosztolányi Dezső: „I. Kaland”, N, XXXIV. évf. 179. sz., 1933. júl. 2., 21. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Marikának, a vénleánynak volt egy divatos kalapja.”; annotáció: „Csemege”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1983 is.]
2822. Kosztolányi Dezső: „II. A hazug”, N, XXXIV. évf. 179. sz., 1933. júl. 2., 21. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „– Tudom, engem hivatalosan mindenki lenéz és megvet – mondta.”; annotáció:
„Csemege” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1984 is.]
2823. Kosztolányi Dezső: „III. Koldusok”, N, XXXIV. évf. 179. sz., 1933. júl. 2., 21. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Vannak koldusok, akiket rongyokba burkolva, szutykosan fekszenek az utfélen,
elapadt szemmel, béna törzzsel s állandóan rázkódnak, mintha valami villamosgép mozhatná őket
ide-oda.”; annotáció: „Csemege” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1985 is.]
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2824. Kosztolányi Dezső: „IV. Szavak értéktözsdéje”, N, XXXIV. évf. 179. sz., 1933. júl. 2., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Érdekes volna követni századokon át, hogy változik a költészet
nyelve azon az értéktőzsdén, melyen a szavakat szinte naponta más és más árfolyammal jelzik.”;
annotáció: „Csemege” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1986 is.]
2825. Kosztolányi Dezső: „A csend és lárma joga”, N, XXXIV. évf. 185. sz., 1933. júl. 8., 6.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy csendes uccában lakom, a hegy oldalában.”]
2826. K[osztolányi] D[ezső]: „Müvészet és öncsalás”, N, XXXIV. évf. 186. sz., 1933. júl. 9., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miért szép ez vagy az a költemény?”; lásd FJ1/2825 is.]
2827. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél éneke”, N, XXXIV. évf. 186. sz., 1933. júl. 9., 21., 26.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Indulj dalom,”; kötetben: ÖGyK, 345–347.]
2828. Kosztolányi Dezső: „Hattyu halála”, N, XXXIV. évf. 200. sz., 1933. júl. 23., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Most elbucsuzkodom tőle.”; lásd FJ1/1993 is.]
2829. Kosztolányi Dezső: „Szinpadi jelenet”, N, XXXIV. évf. 214. sz., 1933. aug. 6., 21. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Vannak az életben is szinpadi jelenetek, melyek olyan tömörek,
gyorsak, drámaiak, hogy első pillanatban hihetetlennek tetszenek.”; lásd FJ1/2824 is.]
2830. Kosztolányi Dezső: „Kereskedelem”, N, XXXIV. évf. 221. sz., 1933. aug. 13., 23. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Ezen a tunya, aluszékony alföldi fürdő telepen, ahol most átásitozom
napjaimat, multkor fölfedeztem egy ujságosbódét, közvetlen a közelünkben.”; lásd FJ1/1995:
„Kereskedelem. Novella” is.]
2831. Kosztolányi Dezső: „Irás az irásról”, N, XXXIV. évf. 228. sz., 1933. aug. 20., 22. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Ha valaki elcsépelt, érdektelen, ködös dolgokat közöl gyarlóan,
zavarosan, élvezhetetlenül, azzal vigasztalja magát, hogy »mély«.” / „Irénke, a halvány, vérszegény
vidéki kisasszonyka, aki kettőt se tudott szólni, multkor a mükedvelői előadáson savós véralkatának
megfelelőleg egy csunya, hirtelenszőke árvalányt játszott valamelyik népszinműben.” / „Te irj, ha
benned hebehurgya láng ég.” / „Álom a másvilágról.” / „X az unalom feneketlen örvényére ereszti
le mérőónát, oda száll le s oda óhajtaná vinni kétségbesett [!] olvasóit is.” / „Nyári förgeteg előtt.” /
„Ejha,te megvetőleg csinosnak nevezed a párducot?”; lásd FJ1/1994 is.]
2832. Kosztolányi Dezső: „Tátraszéplaki levél”, N, XXXIV. évf. 228. sz., 1933. aug. 20., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt a levelemet 1010 méter magasságból küldöm a tenger szine
fölött.”]
2833. Kosztolányi Dezső: „Géza bátyám”, N, XXXIV. évf. 235. sz., 1933. aug. 27., 24–25. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Nagy volt a mi családunk.”; annotáció: „Családi arcképcsarnok”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2826: „Géza bátyám. Novella a »Családi arcképcsarnok«-ból” is;
kötetben: T, 104–111.]
2834. Kosztolányi Dezső: „Furcsa”, N, XXXIV. évf. 269. sz., 1933. szept. 10., 21–22. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Éjfél után valami elhagyott kábéházba [!] vetődtem, ahol még sohase
jártam.”; lásd FJ1/1991: „Furcsa. Novella” is; kötetben: T, 396–400: „Valaki”.]
2835. Kosztolányi Dezső: „A rim varázslata”, N, XXXIV. évf. 256. sz., 1933. szept. 17., 21–22.
[Műfaj: esszé; első sor/mondat: „I. A rim – az európai költészet főékessége – nem Európában
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született meg, hanem Afrikában.”; annotáció: benne: Paul Verlaine-től „Ó jaj, a Rim silány
kolomp”, Charles Augustin Sainte-Beuve-től „Rim, aki szinnel élteted” és Giosué Carduccitól
„Szép Császárnő, a hazámé” kezdettel versrészletek fordításai – lásd Műfordítások; lásd FJ1/2827
és 3243 és 3244 is.]
2836. [Szerző nélkül]: „A rim bölcselete”, N, XXXIV. évf. 263. sz., 1933. szept. 24., 21–22. [Műfaj:
esszé; első sor/mondat: „I. Boileau a költészettanában irja: „»A rim rabszolga s csak
engedelmeskedni tartozik.«”; lásd FJ1/2828 is.]
2837. [Szerző nélkül]: „A költő utolsó szava”, N, XXXIV. évf. 263. sz., 1933. szept. 24., 24.
[Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Lope de Vega Carpio haldoklott.”; lásd FJ1/2003 is.]
2838. Kosztolányi Dezső: „Hazugság”, N, XXXIV. évf. 265. sz., 1933. szept. 26., 14. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Hogy is kell hazudni? – kérdezte magától és tőlünk Esti
Kornél.”; lásd FJ1/1894 is; kötetben: T, 164–166.]
2839. Kosztolányi Dezső: „A rim elemzése. Harmadik közlemény”, N, XXXIV. sz., 270. sz., 1933.
okt. 1., 21. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „A költők rimeket »keresnek«.”; lásd FJ1/2829: „A rim
elemzése” is.]
2840. Kosztolányi Dezső: „Tengerszem”, N, XXXIV. sz., 270. sz., 1933. okt. 1., 21. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „– Te – mondta az asszony hirtelen és megállt a hegyi ösvényen.”; lásd
FJ1/2001: „Tengerszem. Novella” is; kötetben: T, 299–301.]
2841. Kosztolányi Dezső: „Számadás”, N, XXXIV. évf. 277. sz., 1933. okt. 8., 23. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „I. Most már elég, ne szépitgesd, te gyáva,”; lásd FJ1/847 is; kötetben: ÖGyK,
307–311.]
2842. Kosztolányi Dezső: „Haspók”, N, XXXIV. évf. 280. sz., 1933. okt. 11., 14. [Rovat: Tárca;
műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az étteremben több héten át együtt étkeztünk.”; lásd FJ1/2007:
„Haspók. Novella” is.]
2843. Kosztolányi Dezső: „Élmény és emlék”, N, XXXIV. évf. 284. sz., 1933. okt. 15., 26. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Engem az utazás voltakép fáraszt.”; annotáció: „Utinapló” összefoglaló
cím alatt; lásdFJ1/2831 is.]
2844. Kosztolányi Dezső: „Szepesség”, N, XXXIV. évf. 284. sz., 1933. okt. 15., 26. [Műfaj: útirajz;
első sor/mondat: „Smaragd kincs, kék hegyek ékszertartójában.”; annotáció: „Utinapló”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2832 is.]
2845. Kosztolányi Dezső: „Örökkévaló zsirfoltok”, N, XXXIV. évf. 284. sz., 1933. okt. 15., 26.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „A katholikus templomban faragott sorosszékek, ahol egykor a
város nevezetességei, tanácsnokok, nemesurak hallgatták a misét s hátul, a székek támláján
különböző magasságban, a szerint, hogy az illetők alacsonyak voltak-e vagy magasak, zsirfoltok
fénylenek, a hajzatok, a parókák nyoma.”; annotáció: „Utinapló” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2833 is.]
2846. Kosztolányi Dezső: „Lovak tükre”, N, XXXIV. évf. 284. sz., 1933. okt. 15., 26. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „A Tökhöly-vár [!] istállójában a jászlak fölött tükröket pillantok meg.”;
annotáció: „Utinapló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2835 is.]
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2847. Kosztolányi Dezső: „Nemes-kosztolány”, N, XXXIV. évf. 284. sz., 1933. okt. 15., 26. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Hosszu, fárasztó vonatozás után, nagy vargabetükkel érkezem Barsmegyének ebbe az északi csücskébe, ahonnan a XVII. században egyik ükapám elindult kezében
vándorbottal az Alföldre.”; annotáció: „Utinapló” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2836 is.]
2848. Kosztolányi Dezső: „Arcképvázlat Kiss Józsefről”, N, XXXIV. évf. 288. sz., 1933. okt. 19., 6.
[Műfaj: portré; első sor/mondat: „Husz éves se voltam, amikor 1905-ben bemutattak A Hét a
szerkesztőjének.”; lásd FJ1/2020 is.]
2849. Kosztolányi Dezső: „Irodalmi levél”, N, XXXIV. évf. 291. sz., 1933. okt. 22., 22. [Műfaj:
esszé; első sor/mondat: „Azokról a könyvekről számolok be, melyeket nem olvastam el s nyilván
nem is olvasok el soha.”]
2850. Kosztolányi Dezső: „Irodalmi levél”, N, XXXIV. évf. 298. sz., 1933. okt. 28., 26. [Műfaj:
esszé; első sor/mondat: „Megint vizsgáznom kell az olvasmányaimból, mint olvasónak.”]
2851. Kosztolányi Dezső: „A fürdőtitkár”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 21. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A svájci nyaralóhelyen nyomban bemutatkozott
nekem egy jólfésült, kitünően öltözködő fiatalember: a fürdőtitkár.”; lásd FJ1/2012 is.]
2852. Kosztolányi Dezső: „Ige”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 21. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember beszél és a
lehelete-mozgatta hangszálaival közölni tudja azt, amit gondol és érez.”; lásd FJ1/2013 is.]
2853. Kosztolányi Dezső: „Labda”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 21. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tavaly vettem itt egy kisfiunak egy labdát.”; lásd FJ1/2014
is.]
2854. Kosztolányi Dezső: „Irás közben”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 21–22. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Irás közben néha nem tudunk kihuzni valamilyen
nyakatekert fordulatot, melyet magunk is ostobának, ízléstelennek tartunk.”; lásd FJ1/2015 is.]
2855. Kosztolányi Dezső: „Birálat és irodalom”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 22.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy viruló, egészséges fiatalembernek
szivesen a szemébe mondom, hogy kissé sápadt s a fogazata elhanyagolt.”; lásd FJ1/2016 is.]
2856. Kosztolányi Dezső: „Örökké…”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 22. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha látom, hogy egy mondat ezzel kezdődik: örökké,
végtelenül, sohatöbbé stb. – kedvetlenül továbblapozok és el se olvasom.”; lásd FJ1/2017 is.]
2857. [Szerző nélkül]: „Menyasszony”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 26. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Néhány hónappal ezelőtt a nyári rekkenő délben láttam egy esküvőt.”; annotáció:
„Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2837 is.]
2858. [Szerző nélkül]: „Levél”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 26. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Levelet olvasok egy kedves nagybetegemről, a szenvedéséről, a gyógyulási
lehetőségéről, az utolsó mütétről, melynek hatása elé reménykedve tekintenek.”; annotáció: „Ákombákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2838 is.]
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2859. [Szerző nélkül]: „A halál szállásmesterei”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Irodalomtörténetekben kortárs-költők neve alatt gyakran olvasok
ilyenféle jegyzeteket:”; annotáció: „Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2839 is.]
2860. [Szerző nélkül]: „Valaki”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 26. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „»Valaki« – hallom – »senki« – hallom – Csak egy ember.”; annotáció: „Ákombákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2840 is.]
2861. [Szerző nélkül]: „Igazság és szépség”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 26. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az igazság délkörök, népek, véralkatok szerint más és más.”; annotáció:
„Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2841 is.]
2862. [Szerző nélkül]: „Hegyek”, N, XXXIV. évf. 312. sz., 1933. nov. 12., 26. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Ó hegyek, a nagy hegyek ott a távolban, a kékeszöld, barnás bőrükkel.”; annotáció:
„Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2842 is.]
2863. Kosztolányi Dezső: „Az emberiség anyanyelve”, N, XXXIV. évf. 316. sz., 1933. nov. 16., 14.
[Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Néhány évtizeddel ezelőtt a hivatásos nyelvbuvárok
idegeskedni kezdtek, mihelyt valaki előttük a nyelvek eredetét emlegette, akár a papok, amikor
jelenlétükben Isten létezéséről vitatkoztak.”; lásd FJ1/2030 is.]
2864. Kosztolányi Dezső: „Vasuti tolvaj. Novella”, N, XXXIV. évf. 319. sz., 1933. nov. 19., 26.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy elsőosztályu fülkébe szállt be.”; lásd FJ1/2004 is; kötetben:
T, 321–323: „Vasuti tolvaj”.]
2865. Kosztolányi Dezső: „Utolsó szereplésünk”, N, XXXIV. évf. 332. sz., 1933. dec. 3., 26.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A temetés utolsó személyes
szereplésünk.”; lásd FJ1/2031 is.]
2866. Kosztolányi Dezső: „A tiz legszebb szó”, N, XXXIV. évf. 332. sz., 1933. dec. 3., 26. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy francia folyóirat azt az oktondi és bájos kérdést
intézi az irodalom jeleseihez, hogy melyik a tiz legszebb szó.”; lásd FJ1/2032 is.]
2867. Kosztolányi Dezső: „Két álom”, N, XXXIV. évf. 332. sz., 1933. dec. 3., 26. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azt álmodom, hogy halálra ítélnek.”; lásd FJ1/2033: „Szeget
szeggel” is.]
2868. Kosztolányi Dezső: „Zsuzsika”, N, XXXIV. évf. 355. sz., 1933. dec. 24–25., 28. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Zsuzsika, / álmomba láttalak.”; lásd FJ1/850 is.]
2869. Kosztolányi Dezső: „1933”, N, XXXIV. évf. 355. sz., 1933. dec. 24–25., 51–53. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „Szememre vetik, hogy ezeket a történeteket és többnyire a
fiatalságomból hozom, abból a korból, melyet ma már, némi joggal, »történelmi előidőknek« is
lehetne nevezni.”; annotáció: benne: „Atlasz: / Hanyatlasz.” és „Ne ámulj e kokainistán. /
Gondolkozz az okain is tán – / s megérted.” szövegű versek; lásd FJ1/2830:
„Ezerkilencszázharminchárom” is; kötetben: T, 195–206: „Barkohba”.]
2870. Kosztolányi Dezső: „Dicsőség”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Valaki négyszemközt titokban közli egy leánnyal, hogy
szereti őt.”; lásd FJ1/2044 is.]
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2871. Kosztolányi Dezső: „Orvosi várószobák”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szemlék, képeslapok vannak szétszórva az
asztalokon a várakozó vendégek szórakoztatására.”; lásd FJ1/2045 is.]
2872. Kosztolányi Dezső: „Elismerés”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egész életünkben arról ábrándozunk, hogy egyszer majd
istenigazában megdicsérnek bennünket.”; lásd FJ1/2046 is.]
2873. Kosztolányi Dezső: „Gyász”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Néhány hónappal ezelőtt egy barátom elvesztette
tizennyolcéves egyetlen leányát.”; lásd FJ1/2047 is.]
2874. Kosztolányi Dezső: „Erkölcsi magaviselet”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Költő sohase örülj, ha birálóid csak nemes
eszméidet csak magasztos és fenkölt fölfogásod emlegetik.”; lásd FJ1/2048 is.]
2875. Kosztolányi Dezső: „Névjegy”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14. [Rovat: Ember és
világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „S ő, akinek nincs se semmiféle képessége, se semmiféle cime,
a viharos időkre való tekintettel ezt a névjegyet nyomatta magának: X. Y.”; lásd FJ1/2050 is.]
2876. X. Y. [=Kosztolányi Dezső]: „Lélek”, N, XXXIV. évf. 358. sz., 1933. dec. 29., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Bevallom gyöngeségemet, hogy nekem a telefonom hangja a tündéri
csöngetyü.”; lásd FJ1/2052 is.]
2877. Kosztolányi Dezső: „Egy kései jóbarát. Charles Lamb-ről”, N, XXXIV. évf. 359. sz., 1933.
dec. 30., 13. [Közcímek: A megismerkedés története / A csodálatos irómüvész; rovat: Tárca; műfaj:
esszé; első sor/mondat: „Nem szabad elcsüggedni.”; lásd FJ1/2844 is.]
2878. Kosztolányi Dezső: „Hajnali részegség”, N, XXXIV. évf. 360. sz., 1933. dec. 31., 21. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Elmondanám ezt neked. Ha nem unnád.”; lásd FJ1/849 is; kötetben: ÖGyK,
397–401.]
2879. K[osztolányi]. D[ezső].: „Sárkány”, N, XXXIV. évf. 360. sz., 1933. dec. 31., 26. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „– Sárkány – szólt Esti Kornél, időzve az izzó és sötét költőt a lelke
messzeségéből.”; lásd FJ1/1978: „Sárkány. Novella” is; kötetben: T, 167–172.]
1934.

2880. Kosztolányi Dezső: „Egy kései jóbarát. Charles Lamb-ről”, N, XXXV. évf. 2. sz., 1934. jan.
3., 14. [Közcímek: A csodálatos ember / Természet és természetesség / Az izgalom bohóca; rovat:
Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Milyen volt tehát Lamb?”; lásd FJ1/2845 és 2846 is.]
2881. Kosztolányi Dezső: „Egy kései jóbarát. Charles Lamb-ről”, N, XXXV. évf. 3. sz., 1934. jan.
4., 13. [Közcímek: Szellemesség és elmésség / Önarckép; rovat: Tárca; műfaj: esszé; első
sor/mondat: „Itt térek rá arra, hogy miért szeretem.”; lásd FJ1/2847 is.]
2882. Kosztolányi Dezső: „Egy kései jó barát. Charles Lamb-ről. Az ő édes, a legédesebb nénje”,
N, XXXV. évf. 5. sz., 1934. jan. 6., 13. [Rovat: Tárca; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Az életéről
csak annyit, hogy Londonban nevelkedett, a Temple középkori környezetében, már
gyermekkorában dadogott s alighogy felcseperedett, kenyeret kellett keresnie a beteg anyjának, a
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magával tehetetlen, második gyermekkorát élő apjának, meg a nénének.”; lásd FJ1/2848 is.]
2883. Kosztolányi Dezső: „Családi kör. I. Feleség”, N, XXXV. évf. 6. sz., 1934. jan. 7., 13. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Régesrégen, évekkel ezelőtt valami baja támadt az
egyik lábának.”; lásd FJ1/2054 is.]
2884. Kosztolányi Dezső: „Családi kör. II. Férj”, N, XXXV. évf. 6. sz., 1934. jan. 7., 13. [Rovat:
Tárca; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Mindig együtt, mindenben, egy életen keresztül.”;
lásd FJ1/2055 is.]
2885. K[osztolányi]. D[ezső].: „Párbeszéd”, N, XXXV. évf. 6. sz., 1934. jan. 7., 14. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „– Min nevetsz? – kérdezte.”; lásd FJ1/2005 is.]
2886. Kosztolányi Dezső: „I. Petőfi Sándor”, N, XXXV. évf. 6. sz., 1934. jan. 7., 26. [Rovat:
Arcképek; műfaj: portré; első sor/mondat: „Csak szólamok papirerdején, sovány, ádámcsutkás
stearin-szobrok, görögtüzes csataképek, rajongó és gyarló könyvek, rég megcsontosodott
takarófogalmak rétegein keresztül lehet eljutni hozzá.”; lásd FJ1/3753 is.]
2887. Kosztolányi Dezső: „II. Vilmos”, N, XXXV. évf. 27. sz., 1934. jan. 28., 26. [Műfaj: riport;
első sor/mondat: „I. Most, hogy hetvenöt esztendős, sokan kérdezgetnek-vallatgatnak, milyen hatást
tett rám, amikor néhány évvel ezelőtt számüzetésében meglátogattam és másfél óráig beszélgettem
vele.”; lásd FJ1/2056: „Vilmos császárról” is.]
2888. Kosztolányi Dezső: „II. Reviczky Gyula”, N, XXXV. évf. 34. sz., 1934. febr. 4., 21. [Rovat:
Arcképecskék; műfaj: portré; első sor/mondat: „Szalónkabátos költő, gomblyukában egy vörös
rózsával.”; lásd FJ1/3754 is.]
2889. Kosztolányi Dezső: „I. Oroszok”, N, XXXV. évf. 39. sz., 1934. febr. 9., 8. [Rovat: Ember és
Világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Áruld el, hogy mivel játszol és megmondom, hogy ki vagy.”;
lásd FJ1/2057 is.]
2890. Kosztolányi Dezső: „II. Nyilatkozat”, N, XXXV. évf. 39. sz., 1934. febr. 9., 8. [Rovat: Ember
és Világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megkérdeztek, hogy mi a véleményem egy pör hőséről,
aki hónapokig állt az érdeklődés központjában.”; lásd FJ1/2058 is.]
2891. Kosztolányi Dezső: „Sirógörcs”, N, XXXV. évf. 48. sz., 1934. febr. 18., 24. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Olvasom, hogy a szinpadi csillag multkor, amikor a szinfalak között
összeszólalkozott egyik kortársnőjével, az öltözőjébe rohant és ott heves sirógörcsöt kapott.”; lásd
FJ1/2850 is.]
2892. Kosztolányi Dezső: „Shakespeare a tutajon”, N, XXXV. évf. 55. sz., 1934. febr. 25., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Számos külföldi egyetem időnként költőket és irókat hiv vendégül
irodalmi tanszékére, hogy előadást tartsanak erről-arról, hogy beszámoljanak terveikről,
gondolataikról, tapasztalataikról, melyekre egy élet munkája által tettek szert.”; annotáció:
Christopher Morley előadása a honolului egyetemen; lásd FJ1/2061 is.]
2893. [Szerző nélkül]: „A szó hatalma”, N, XXXV. évf. 55. sz., 1934. febr. 25., 38. [Rovat: Ember
és Világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindig tudtam, hogy a szóban sátáni erő lappang.”; lásd
FJ1/2062 is.]
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2894. [Szerző nélkül]: „Intelem”, N, XXXV. évf. 55. sz., 1934. febr. 25., 38. [Rovat: Ember és
Világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bölcs odalépett a beteg ágyához és így szólt hozzá:”; lásd
FJ1/2063 is.]
2895. Kosztolányi Dezső: „Csokonai Vitéz Mihály”, N, XXXV. évf. 62. sz., 1934. márc. 4., 23–24.
[Rovat: Arcképek; műfaj: portré; első sor/mondat: „Egyszer amikor Debrecenben jártam s egy
korajuniusi éjszakán cél nélkül kószáltam, megállapodtam szobra előtt.”; lásd FJ1/3755 is;
kötetben: CS, 5–12: cím nélkül.]
2896. Kosztolányi Dezső: „Betegség”, N, XXXV. évf. 69. sz., 1934. márc. 11., 38–39. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Olykor, amikor beteget látunk, hatalmasan
megriadunk.”; lásd FJ1/2060 is.]
2897. Kosztolányi Dezső: „Micike”, N, XXXV. évf. 76. sz., 1934. márc. 18., 24. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „A fogorvos várószobájában ugy ülnek a betegek, mint az utitársak.”;
lásd FJ1/2852 is.]
2898. Kosztolányi Dezső: „Délután hat és hét között”, N, XXXV. évf. 85. sz., 1934. márc. 27., 7.
[Rovat: Hírek; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Délután hat és hét között megyek az uccán. A
járda a lábam alatt majdnem fekete, télies.”; lásd FJ1/2854 is.]
2899. Kosztolányi Dezső: „Legyen világosság”, N, XXXV. évf. 90. sz., 1934. ápr. 1., 21–22.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „A mütő tükörablakain zuhatagokban ömlik a fény.”; lásd
FJ1/2853 is; kötetben: T, 335–339: „Hályogműtét”.]
2900. Kosztolányi Dezső: „Száz sor a testi szenvedésről”, N, XXXV. évf. 90. sz., 1934. ápr. 1., 26.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Együgyü dal / az én dalom,”; lásd FJ1/851 is; kötetben: ÖGyK,
385–388.]
2901. Kosztolányi Dezső: „Februári óda”, N, XXXV. évf. 96. sz., 1934. ápr. 8., 38. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Jaj mily gödörbe buktat a február,”; kötetben: ÖGyK, 383–384.]
2902. Kosztolányi Dezső: „I. Tánc”, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934. márc. 12., 15. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Vannak emberek, akikről nem tudom, hogy miért táncolnak.”; annotáció:
„Rajzok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2855 is.]
2903. Kosztolányi Dezső: „II. Két fohász”, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934. márc. 12., 15. [Rovat:
Rajzok; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az egyik igy szólt: Rádió, hangok villámgépe, mindenütt és
mindenkor jelenlevő, hogy hódoljak méltóképen tenéked?”; annotáció: „Rajzok” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/2856 is.]
2904. Kosztolányi Dezső: „Vojtina uj levele egy fiatal költőhöz”, N, XXXV. évf. 110. sz., 1934.
márc. 22., 25. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „A betegség önkéntelen és felelőtlen szabadságidő,
törvényesitett iskolakerülés, mely minden kötelesség-mulasztásra följogosit.”; lásd FJ1/2851 is.]
2905. Kosztolányi Dezső: „Arckép”, N, XXXV. évf. 112. sz., 1934. ápr. 24., 2. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Már régóta rokonszenves volt nekem ez az asszony.”; lásd FJ1/2857 is.]
2906. Kosztolányi Dezső: „A legegészségesebb lángelme”, N, XXXV. évf. 112. sz., 1934. ápr. 24.,
2. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Goethe, a mérték, az olimpuszi nyugalom költője ezt a furcsa
322

önvallomást irta:”; annotáció: benne: Johann Wolfgang Goethe pár verssorának fordítása, „Bármit
müveltél is, előtünt” kezdettel – lásd Műfordítások; lásd FJ1/2858 és 3292 is.]
2907. Kosztolányi Dezső: „Ifjuság és öregség”, N, XXXV. évf. 112. sz., 1934. ápr. 24., 2. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Mennyi fölháborodásnak, dühnek, zendülésnek, kemény és dicső önzésnek
kell elfüstölögnie, korommá és hamuvá válnia, még az emberek végre megöregszenek.”; lásd
FJ1/2859 is.]
2908. Kosztolányi Dezső: „[George Sand egyszer]”, N, XXXV. évf. 112. sz., 1934. ápr. 24., 2.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Georg[e] Sand egyszer találkozott Hegel-lel s igy szólt hozzá:”;
annotáció: a szövegrész nincs tipográfiailag elkülönítve az előtte álló tárcától, azonban miután Pesti
Hírlapos másodközlésről van szó, így külön tételként jegyeztük; lásd FJ1/2860: „Németek és
franciák” is.]
2909. Kosztolányi Dezső: „Boglárfa”, N, XXXV. évf. 122. sz., 1934. máj. 6., 15. [Rovat: Aktuális
írások; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ágyamból ahol fekszem, már napok óta nézem – nézegetem
a fát az ablakom előtt.”; lásd FJ1/2077 is.]
2910. Kosztolányi Dezső: „Névcsere”, N, XXXV. évf. 128. sz., 1934. máj. 12., 15. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Nyelvrokonainknak, a votjákoknak van egy fölöttébb különös szokásuk.”; lásd
FJ1/2862 is.]
2911. Kosztolányi Dezső: „Február”, N, XXXV. évf. 128. sz., 1934. máj. 12., 15. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Halvány ezüstfüst futja be a fákat.”; lásd FJ1/2863 is; kötetben: ÖGyK, 359:
„Negyven pillanatkép. XXXV. Február”.]
2912. Kosztolányi Dezső: „Párbeszéd a formáról és a lényegről”, N, XXXV. évf. 128. sz., 1934.
máj. 12., 15. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „– Magyarázd meg nekem, miért beszélsz te mindig a
formáról, amikor egy müalkotást birálsz?”; lásd FJ1/2864 is.]
2913. Kosztolányi Dezső: „Csendélet a kórházban”, N, XXXV. évf. 128. sz., 1934. máj. 12., 15.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Egy hang kiált belőlem: élni, élni”; lásd FJ1/2865: „Csöndélet a
kórházban” is; kötetben: ÖGyK, 359: „Negyven pillanatkép. XXXVI. Csöndélet a kórházban”.]
2914. Kosztolányi Dezső: „Megjegyzés a rimről”, N, XXXV. évf. 128. sz., 1934. máj. 12., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egyáltalán nem kell rimelnetek.”; lásd FJ1/2866 is.]
2915. Kosztolányi Dezső: „Imre. Novella”, N, XXXV. évf. 129. sz., 1934. máj. 13., 21–22. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Javában beszélgettünk, amikor iróasztalán megszólalt a telefon. – Tessék
– mondta Eyssen. – Én vagyok.”; lásd FJ1/2022 is; kötetben: T, 295–298: „Imre”.]
2916. K[osztolányi]. D[ezső].: „Nagy ur és Kis ur”, N, XXXV. évf. 129. sz., 1934. máj. 13., 24.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Többször megesett velem ilyesmi. Megyek az uccán.”; lásd
FJ1/2073 is; kötetben: T, 324–326.]
2917. Kosztolányi Dezső: „Apostol. Rajz 1900-ból”, N, XXXV. évf. 136. sz., 1934. máj. 20., 22.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha egyszer megirom ifjuságom történetét, hosszan kell majd
időznöm 1900-nál, mely a XX. század első évét jelenti, de még magában foglalja a XIX. század
minden édességét, gerjedését és kezdeményezését, mindazt, ami az életben becses, szabad és bátor,
mindazt, amiért élni érdemes, mindazt, ami még egyszer föllobog, aztán eltünik szemünk elől és
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nem leljük többé sehol és soha.”; lásd FJ1/2868: „Apostol. Novella” is.]
2918. Kosztolányi Dezső: „Igék a szenvedésről”, N, XXXV. évf. 142. sz., 1934. máj. 27., 22.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „I. Ne legyetek olyanok, mint a vademberek, akik áldozatot
mutatnak be faragott bálványuknak, hogy erőt és napfényt adjon s imájukat aszerint mormolják,
hogy milyen hosszu legyen az eső s milyen erős a napfény.” / „II. Puszta áltatás az is, hogy a
szenvedés látóvá tesz, tudóvá tesz és nemesit.” / „III. Ilyenkor akar valamit velünk a természet, amit
mi még nem értünk, nem érthetünk.” / „IV. A szenvedés – a testi és a lelki egyaránt – merőben
céltalan, barátaim.” / „V. Arra kérlek tehát benneteket, hogy ne varrjatok himet a szomoruságra, ne
magasztaljátok a megpróbáltatásokat, ne dicsőitsétek azt, ami eredendően rut és megvetendő, a
betegséget.” / „VI. Istenkáromlás és embergyalázás égbe emelni a felet, a beteget és bosszuból
mélyre taszitani az egészet, az egészségest, kicsinyelni a beteltséget és jóllakottságot, tömjénezni az
éhséget és hiányt, felületességnek tartani a vidámságot és mélynek a bánatot, a könnyet, ezt a
hiábavaló, olcsó sós langyos vizet.” / „VII. Ennélfogva hirdessük, barátaim, a szenvedés közepette
is az életet és mindaddig, amig ég fejünkben az értelem csodálatos kis lámpása, maradjunk
hüségesek hozzá.”; lásd FJ1/2080 is.]
2919. Kosztolányi Dezső: „Heinz. Novella”, N, XXXV. évf. 148. sz., 1934. jún. 3., 21–22. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Itt mindenki érette örjöng. – Heinz, Heinz, Heinz.”; lásd FJ1/1996 is;
kötetben: T, 361–363: „Heinz”.]
2920. Kosztolányi Dezső: „Világnézet és virágnézet”, N, XXXV. évf. 155. sz., 1934. jún. 10., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Barátom, ha egy tavaszi napon hazatérsz a mezőről, nemcsak egy
csokor virágot hozhatsz, hanem egy kocsiderékra való történetet, megfigyelést, pletykát is, föltéve,
hogy szemtelen kiváncsisággal és alázatos lélekkel járkáltál ottan.”]
2921. Kosztolányi Dezső: „Apám”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 24. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Két pár cipője volt és két ruhája.”; annotáció: „Hat vers” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 353: „Negyven pillanatkép. XVIII. Apám”.]
2922. Kosztolányi Dezső: „Vidék”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 24. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mióta vágyakoztam már reátok”; annotáció: „Hat vers” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 352: „Negyven pillanatkép. XVII. Vidék”.]
2923. Kosztolányi Dezső: „Egy leány emléke”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 24. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Emlékszem még rá. Mindig mohó volt,”; annotáció: „Hat vers” összefoglaló
cím alatt.]
2924. Kosztolányi Dezső: „Házi bál”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 24. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Kis, furcsa lányok, édesek,”; annotáció: „Hat vers” összefoglaló cím alatt; kötetben:
ÖGyK, 352: „Negyven pillanatkép. XVI. Házi bál”.]
2925. Kosztolányi Dezső: „Késő ősz a ludasi pusztán”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 24.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „A pitvaron a tengeri”; annotáció: „Hat vers” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 353: „Negyven pillanatkép. XIX. Késő ősz a ludasi pusztán”.]
2926. Kosztolányi Dezső: „Kiáltás”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 24. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mi ez a vágy, mely vérem megrohanja?”; annotáció: „Hat vers” összefoglaló cím alatt;
kötetben: ÖGyK, 348: „Negyven pillanatkép. XXI. Kiáltás”.]
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2927. K[osztolányi]. D[ezső].: „Orvosok I.”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 39. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Az orvosi mesterségnek sok döbbenetes szomorusága van, de akad
benne megannyi vidámság is, mely közvetlenül a szenvedés és gyász tőszomszédságában fakad.”;
lásd FJ1/2869 is.]
2928. K[osztolányi]. D[ezső].: „Orvosok II.”, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún. 17., 39. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Egy fiatal pesti orvos, cingár, halovány és szemüveges – miután
elvégezte az egyetemet, az itthonit és a külföldit is s összeolvasott egy könyvtárra való tudományt,
állástalanul lézengett itt egy évig, majd kétségbeesésében elhatározta, hogy kimegy Argentinába, ott
próbál érvényesülni.”; lásd FJ1/2870 is.]
2929. Kosztolányi Dezső: „Részvét”, N, XXXV. évf. 168. sz., 1934. jún. 24., 22. [Műfaj: elbeszélés;
első sor/mondat: „I. A beteg sulyos mütét után ágyban fekszik, összevagdalva, megkötözve,
homlokán légtömlő, hónaljában lázmérő, szemében rémület és fájdalom.”; lásd FJ1/2082 is.]
2930. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ákom-bákom”, N, XXXV. évf. 168. sz., 1934. jún. 24., 39. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Üde, nyári reggel, amikor pünkösdi rózsák bólogatnak a kék
levegőben, az uccán egy nyitott ablakból azt hallom:” / „Nem tehetek róla, de számomra még
mindig megnyugtató, folyton megujuló fölfedezés, hogy 2x2=4.” / „Minap telefonoztam
orvosomnak, hogy szeretném fölkeresni.” / „Ütött-kopott vityilló előtt haladok el a lábam gyökeret
ver, ugy bámulom düledező, vizrózsás falait, süppeteg lépcsőit, máladozó kapufáját, hólyagos-zöld
ablaküvegeit, melyek szinte kancsitanak a verőfényben.” / „Félkezü, szakállas koldus kéreget az
uccán.”; lásd FJ1/2871 is.]
2931. Kosztolányi Dezső: „Arcunk titka”, N, XXXV. évf. 174. sz., 1934. júl. 1., 39. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Csak az láthat világosan, aki figyelmét laza pórázra engedi.”; annotáció:
gondolatok Pierre Abraham egy párizsi szemlében közzétett arcismereti tanulmányáról; lásd
FJ1/2083 is.]
2932. Kosztolányi Dezső: „Csókok, kézcsókok, nagymamák és keresztmamák fergetege”, N,
XXXV. évf. 181. sz., 1934. júl. 8., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Talán soha életemben nem
hallgattam még oly figyelmesen és állhatatosan a rádiót, mint multkorában, amikor magánosok,
ittjáró vidéki vendégeink néhányszavas üzenetet küldöttek hozzátartozóiknak, a levegő hullámain.”;
lásd FJ1/2081 is.]
2933. Kosztolányi Dezső: „Könyörgés az itt maradókhoz”, N, XXXV. évf. 181. sz., 1934. júl. 8., 23.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ha meghalok majd, mélyre ássatok,”; kötetben: ÖGyK, 392–393.]
2934. [Szerző nélkül]: „Dráma a vonaton”, N, XXXV. évf. 187. sz., 1934. júl. 14., 15. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Már kora reggel óta robogunk, egyenletes gyorsasággal.”; lásd FJ1/2091
is.]
2935. Kosztolányi Dezső: „Versek magyarázata”, N, XXXV. évf. 190. sz., 1934. júl. 17., 13.
[Műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „Szabad-e, lehet-e a verseket, a költői müveket magyarázni?”;
lásd FJ1/2872: „Versek szövegmagyarázata” is.]
2936. Kosztolányi Dezső: „Zápor”, N, XXXV. évf. 193. sz., 1934. júl. 20., 13. [Műfaj: tárcanovella;
első sor/mondat: „Dél van.”; lásd FJ1/2089 is.]
2937. Kosztolányi Dezső: „Halotti maszk”, N, XXXV. évf. 194. sz., 1934. júl. 21., 13. [Műfaj: vers;
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első sor/mondat: „Ahogyan a szobrász”; lásd FJ1/805 is.]
2938. Kosztolányi Dezső: „Béna a Fjollgatanon”, N, XXXV. évf. 195. sz., 1934. júl. 22., 7. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Stockholm, julius közepén. A Fjollgatan Stockholm egy jelentéktelen
kisuccája, mely legfeljebb két dologról nevezetes:”; lásd FJ1/2877 is.]
2939. Kosztolányi Dezső: „Anya”, N, XXXV. évf. 195. sz., 1934. júl. 22., 13. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Megláncoltál mindig a karjaiddal,”; lásd FJ1/806 is; kötetben: ÖGyK, 290.]
2940. Kosztolányi Dezső: „Észak Velencéje”, N, XXXV. évf. 199. sz., 1934. júl. 26., 15. [Műfaj:
útirajz; első sor/mondat: „Kompon, hajón, vonaton jut ide az ember, mint valami furcsa kétlaki
lény.”; lásd FJ1/2094 is.]
2941. Kosztolányi Dezső: „A kutya”, N, XXXV. évf. 210. sz., 1934. aug. 5., 23–24. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „A fafaragásos uj bérházba a májusi házbérnegyedkor költözött egy
ur.”; lásd FJ1/802: „Alfa. Elbeszélés” is; kötetben: T, 16–27: „Alfa”.]
2942. K[osztolányi]. D[ezső].: „Szépség és rutság”, N, XXXV. évf. 210. sz., 1934. aug. 5., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nyári vendéglőben, ahol az előkelő világ lombbal befuttatott
rekeszek között vacsorázik, egy nő, amikor a pincér már eléje teszi a tökfőzeléket meg a
sertéskarajt, előveszi kistükrét s pirositó rudjával még pár ecsetvonást huz már alaposan kifestett
száján, rizsporozza az orrahegyét, irtogatja szemöldökét és igazgatja haját.”; lásd FJ1/2098 is.]
2943. K[osztolányi]. D[ezső].: „Tóth Árpád”, N, XXXV. évf. 222. sz., 1934. aug. 17., 6. [Rovat:
Hírek; műfaj: portré; első sor/mondat: „I. A maradandóságot az emberek szobrokkal jelzik.”;
annotáció: a Debrecenben avatott Tóth Árpád-emlékmű apropóján; lásd FJ1/2875 is.]
2944. Kosztolányi Dezső: „Ég, föld, lélek”, N, XXXV. évf. 224. sz., 1934. aug. 19., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Ifjukoromban az égre pillantottam, mikor elfogott a kétségbeesés.”;
annotáció: „Három történet” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2100 is.]
2945. Kosztolányi Dezső: „Irgalom”, N, XXXV. évf. 224. sz., 1934. aug. 19., 21. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Sürgősen el kellett utaznom valahová s egy barátomtól kölcsön
kértem a gépkocsiját.”; annotáció: „Három történet” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2101 is.]
2946. Kosztolányi Dezső: „Egy évezred”, N, XXXV. évf. 224. sz., 1934. aug. 19., 21. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Sehol se láttam annyi szép, tiszta, ápolt öreget, mint Svédországban.”; annotáció:
„Három történet” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2102 is.]
2947. K[osztolányi]. D[ezső].: „Egregy. Balatoni képek”, N, XXXV. évf. 224. sz., 1934. aug. 19.,
22. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Kis falucska ez.”; lásd FJ1/2106 is.]
2948. Kosztolányi Dezső: „Tömeg”, N, XXXV. évf. 238. sz., 1934. szept. 2., 23–24. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Most utazom először filléressel.”; lásd FJ1/2879 is.]
2949. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ember. Balatoni képek”, N, XXXV. évf. 240. sz., 1934. szept. 4.,
15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint sétálgatunk a parton, egy ember közeledik felénk, szó
nélkül hozzánk csatlakozik s hadarva, alig érthetően előadja, hogy ő versenyuszó, hajlandó azonnal
levetkőzni előttünk, beugrani a vizbe és megmutatni, hogy mindenkit elhagy, még a füredi gőzhajót
is.”; lásd FJ1/2107: „A versenyuszó. Balatoni képek” is.]
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2950. Kosztolányi Dezső: „Napló”, N, XXXV. évf. 248. sz., 1934. szept. 12., 7. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Itt a közeli közkertben fölfedeztem egy tücsköt, amelyik esténként félkilenctől
éjfélig hangversenyez.” / „»Sohase történik valami ugy, ahogy elképzeljük.«” / „Jegyezd meg
barátom, hogy minden vasból való holmi és tárgy álarcos forradalmár.” / „A remekmüvekben van
valami csalóka.”; lásd FJ1/2878 is.]
2951. Kosztolányi Dezső: „Róza néni. Novella”, N, XXXV. évf. 252. sz., 1934. szept. 16., 26.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Béla bácsi már rég ágyban fekvő beteg volt.”; lásd FJ1/2883 is.]
2952. Kosztolányi Dezső: „Aki ma meghalt”, N, XXXV. évf. 258. sz., 1934. szept. 22., 14. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Aki ma meghalt,”; lásd FJ1/780 is; kötetben: M, 59., ÖGyK, 299.]
2953. Kosztolányi Dezső: „Rádiumhemet”, N, XXXV. évf. 259. sz., 1934. szept. 23., 21. [Műfaj:
riport; első sor/mondat: „1. Igy nevezik azt a stockholmi intézetet, ahol a betegek ezreit meg ezreit
rádiummal kezelik.”; lásd FJ1/2109: „Radiumhemmet” is.]
2954. Kosztolányi Dezső: „Szövegmagyarázat. Anyám nevére”, N, XXXV. évf. 266. sz., 1934.
szept. 30., 24–25. [Műfaj: tanulmány; első sor/mondat: „Hadd beszéljek most Babits Mihálynak
erről a verséről, melyet pályája kezdetén, nagyin fiatalon irt s hadd mutassam ki, micsoda benne a
szép.”; annotáció: elemzés: Babits Mihály Anyám nevére című költeménye, a vers idézésével a
tanulmány elején; lásd FJ1/2888 is.]
2955. Kosztolányi Dezső: „Az apa”, N, XXXV. évf. 266. sz., 1934. szept. 30., 26. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mily gyorsan távolodsz a nagy időben”; lásd FJ1/781 és 3580 is; kötetben: M, 11–12.,
ÖGyK, 276.]
2956. Kosztolányi Dezső: „Hetedhétország”, N, XXXV. évf. 270. sz., 1934. okt. 4., 14. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Megettem a világot s kiokádtam.”; lásd FJ1/785 is; kötetben: M, 38–39.]
2957. Kosztolányi Dezső: „Magánbeszéd”, N, XXXV. évf. 270. sz., 1934. okt. 4., 14. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Az életet szerettem. Azt, ami lüktet,”; lásd FJ1/784 is; kötetben: M, 13., ÖGyK,
277.]
2958. Kosztolányi Dezső: „Berlini jegyzet”, N, XXXV. évf. 271. sz., 1934. okt. 5., 6. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem szemtelenség ilyen óriási ember-telepről ilyen
nyulfarknyi jegyzetet közölni?”; lásd FJ1/2115 is.]
2959. Kosztolányi Dezső: „Stralsund”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Egy vézna kisfiu arcomba bámul,”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2116 is; kötetben: ÖGyK, 372–373: „Útirajzok. Stralsund”.]
2960. Kosztolányi Dezső: „Ötven felé”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Ötven felé kivetjük önmagunkból”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2117 is; kötetben: ÖGyK, 358: „Negyven pillanatkép. XXXIV. Ötven felé”.]
2961. Kosztolányi Dezső: „Sassnitz és Trälleborg között”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Bámuljuk a kristályos éjszakát,”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/2118 is; kötetben: ÖGyK, 373: „Útirajzok. Sassnitz és Trälleborg között”.]
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2962. Kosztolányi Dezső: „Sigrid”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Malmő.”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2119 is; kötetben:
ÖGyK, 373–374: „Útirajzok. Malmő”.]
2963. Kosztolányi Dezső: „Skeppsborn”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Itten lakom én messze Dél fia.”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2120 is; kötetben: ÖGyK, 375: „Útirajzok. Skeppsbron”.]
2964. Kosztolányi Dezső: „Stockholmi ozsonna”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Dalol a gőzfütés, lángok lobognak,”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/2121 is; kötetben: ÖGyK, 375: „Útirajzok. Stockholm”.]
2965. Kosztolányi Dezső: „Magányom”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 6. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Mint telefon az elhagyott lakásban,”; annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2122 is; kötetben: ÖGyK, 360: „Negyven pillanatkép. XXXIX. Magányom”.]
2966. Kosztolányi Dezső: „Korlátlan és korlátolt”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Délibábos mesejátékot láttam, ahol mozgó rajzok ugrándoztak föld
és ég között, elmésen, tulszárnyalva minden képzelet[et].”; annotáció: „Vasárnap” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/2884 is.]
2967. Kosztolányi Dezső: „Igazság”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 21. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Egy elmeorvos a törvényszék előtt eskü alatt vallotta, hogy a vádlott épelméjü.”;
annotáció: „Vasárnap” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2885 is.]
2968. Kosztolányi Dezső: „Anya és anyája stb.”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Multkor pedzettem, hogy érdemes volna lajstromba venni, összegyüjteni
azokat a nyelvi sajátosságokat, árnyalati finomságokat, lassanként törvényesült kivételeket,
melyeket a gyakorlat lépten-nyomon elénk vet, azokat a furcsa határeseteket, melyekről eddig még
nem emlékeztek meg tüzetesen nyelvtanaink.”; annotáció: „Vasárnap” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/2886 is.]
2969. K[osztolányi]. D[ezső].: „Dal az igazságról”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 24.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Igazság, hajdani bálványom,
gyermekkorom ábrándja, ifjukorom szerelme, mi lett belőled?”; lásd FJ1/2110 is.]
2970. K[osztolányi]. D[ezső].: „Milicia”, N, XXXV. évf. 273. sz., 1934. okt. 7., 24–25. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Milicia egy milliomos egyetlen leánya
volt.”; lásd FJ1/2111 is.]
2971. Kosztolányi Dezső: „Emberbőr”, N, XXXV. évf. 279. sz., 1934. okt. 12., 7. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „I. Egy könyvet olvasok az emberi bőrről, egy francia könyvet, mely az imént
jelent meg Párisban.”; annotáció: gondolatok Török Lajos egyetemi tanár Franciaországban kiadott
könyvéről; lásd FJ1/2887 is.]
2972. Kosztolányi Dezső: „Lassan, lefelé”, N, XXXV. évf. 279. sz., 1934. okt. 12., 14. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „A pohár eltörik”; lásd FJ1/715 is; kötetben: BFP, 102: „A pohár eltörik”, ÖGyK,
270: „A pohár eltörik”.]
2973. Kosztolányi Dezső: „Szobrok beszélnek”, N, XXXV. évf. 281. sz., 1934. okt. 14., 24. [Műfaj:
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tárca; első sor/mondat: „Budapest szobrai éjszaka összenéznek és igy beszélnek:”; lásd FJ1/2113
is.]
2974. Kosztolányi Dezső: „Táncoló betük”, N, XXXV. évf. 283. sz., 1934. okt. 16., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Ha olvasunk, akkor a szöveg betüjegyei hatnak szemidegünkre, érzeteket és
képzeteket keltenek lelkünkben, urrá lesznek ottan s elhessegetik azokat az érzeteket és képzeteket,
melyek addig foglalkoztatták.”; lásd FJ1/2895 is.]
2975. K[osztolányi]. D[ezső].: „Vándorok családi idillje”, N, XXXV. évf. 288. sz., 1934. okt. 21.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Micsoda regényes, szinte hősies jelenség ez az öregur, aki az
imént, aki az imént sápadtan, soványan gubbasztott a vonatfülke sarkában.”; annotáció: „Vasárnap”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2890 is.]
2976. K[osztolányi]. D[ezső].: „Én meg a tehén”, N, XXXV. évf. 288. sz., 1934. okt. 21., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Künn a mezőn tehéncsorda legelész.”; annotáció: „Vasárnap”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2891 is.]
2977. K[osztolányi]. D[ezső].: „Aggastyán az éjszakában”, N, XXXV. évf. 288. sz., 1934. okt. 21.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Éjszaka visszafelé ballagok és jajveszékelést hallok.”;
annotáció: „Vasárnap” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2892 is.]
2978. K[osztolányi]. D[ezső].: „Repülni mankó nélkül”, N, XXXV. évf. 288. sz., 1934. okt. 21., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Montalto biborosnak nem volt jártányi ereje.”; annotáció:
„Vasárnap” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2893 is.]
2979. Kosztolányi Dezső: „Caligula. Novella”, N, XXXV. évf. 288. sz., 1934. okt. 21., 38–39.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Az összeesküvők tanácskoztak.”; lásd FJ1/2894: „Caligula” is;
kötetben: T, 276–281: „Caligula”.]
2980. Kosztolányi Dezső: „Ellenvélemények. Esti Kornél naplójából”, N, XXXV. évf. 293. sz.,
1934. okt. 26., 14. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Ha valaki Európából Ausztráliába repül,
azután tüstént vissza is repül, mindenki lázban van és ünnepli őt.”; lásd FJ1/2006 is.]
2981. Kosztolányi Dezső: „Baba. Novella”, N, XXXV. évf. 295. sz., 1934. okt. 28., 38. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Évekkel ezelőtt kaptam egy babát.”; lásd FJ1/2128 is.]
2982. Kosztolányi Dezső: „Az álmokról”, N, XXXV. évf. 302. sz., 1934. nov. 4., 26. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Esti Kornél az álmokról beszélt:”; lásd FJ1/1893 is.]
2983. Kosztolányi Dezső: „Matuska Szilveszter”, N, XXXV. évf. 308. sz., 1934. nov. 10., 7. [Műfaj:
portré; első sor/mondat: „I. Az év utolsó napján van a nevenapja, akkor, amikor az emberek ólmot
öntenek, a puncs lila lángjába bámulnak, szines papircsákót nyomnak fejükbe s a bolondság
nemcsak a négy fal között, hanem az uccán is bizonyos polgárjogot kap.”; lásd FJ1/2134 is.]
2984. Kosztolányi Dezső: „Napló-oldalak”, N, XXXV. évf. 323. sz., 1934. nov. 25., 19. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Stockholmban zuhog az eső.”; lásd FJ1/2896 is.]
2985. K[osztolányi]. D[ezső].: „Narancsszin felhő”, N, XXXV. évf. 335. sz., 1934. dec. 7., 10.
[Rovat: Séta közben; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megyek az uccán s egy narancsszin felhőt
veszek észre, mely egyedül vitorlázik a kristálytiszta kék téli égbolton.”; lásd FJ1/2137 is.]
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2986. Kosztolányi Dezső: „Halottak”, N, XXXV. évf. 352. sz., 1934. dec. 25., 42. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Volt emberek.”; kötetben: ÖGyK, 376.]
2987. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ha olvasnak téged”, N, XXXV. évf. 355. sz., 1934. dec. 30., 19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nyilván veled is megtörtént, mint mindnyájunkkal, akik tollat
forgatunk, hogy találkára kért egy barátod valamelyik kávéházba s smikor megérkeztél és
letelepedtél márványasztalához, ahol az ujságok és folyóiratok tömkelegébe temetkezve olvasott,
csak épp feléd gyökintett, mormogott valamit, aztán tovább libegett és hajókázott e zizegő
papiróceán végtelenjén.”; annotáció: „Irodalmi levél” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2906 is.]
2988. K[osztolányi]. D[ezső].: „Rainer Mária Rilke anyja és apja”, N, XXXV. évf. 355. sz., 1934.
dec. 30., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kevés dolog hatott rám oly döbbenetesen, mint Hans
Carossa-nak, Rainer Maria Rilke-ről szóló cikke, melyben a nagy német költő személyes
kapcsolatairól közöl eddig ismeretlen, meghitt mozzanatokat.”; annotáció: „Irodalmi levél”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2907 is.]
2989. K[osztolányi]. D[ezső].: „Shakespeare és a lélekelemzés”, N, XXXV. évf. 355. sz., 1934. dec.
30., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Megint Shakespear-et [!] olvastam.”; annotáció: „Irodalmi
levél” összefoglaló cím alatt; annotáció: benne: William Shakespeare II. Richárd című drámájából,
a II. felvonás 2. szín rövid részletének fordítása, „Felséges asszonyom, nagyon borus vagy”
kezdettel – lásd Műfordítások; lásd FJ1/2908 és 3317 is.]
2990. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ének a fiatalokról”, N, XXXV. évf. 355. sz., 1934. dec. 30., 21.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ámulnak ők és fölnevetnek,”; kötetben: ÖGyK, 369.]
1935.

2991. Kosztolányi Dezső: „Éjjel az alvó mellett”, N, XXXVI. évf. 6. sz., 1935. jan. 6., 20. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Éjjel, ha alszom s hallom, hogy lehelsz,”; lásd FJ1/853 is; kötetben: ÖGyK,
367.]
2992. Kosztolányi Dezső: „Két nő”, N, XXXVI. évf. 20. sz., 1935. jan. 20., 19. [Rovat: Fény és
árny; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amikor kicsavarom töltőtollamat, azon töprengek, milyen
ujabb élményemről számoljak be.”; lásd FJ1/2140 is.]
2993. K[osztolányi]. D[ezső].: „Képek”, N, XXXVI. évf. 30. sz., 1935. jan 30., 8. [Rovat: Séta
közben; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Hó, mi mindenhez nem hasonlitottalak már.” / „A
szegények, az igazi szegények sohase panaszkodnak.” / „Szemben velünk egy foltozó varga lakik.”
/ „Egy asszony a vendéglőben virágot árul.”; lásd FJ1/2146: „Pillanatképek” is.]
2994. Kosztolányi Dezső: „Kaland. Novella”, N, XXXVI. évf. 34. sz., 1935. febr. 4., 20. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Parasztdarabot mutattak be.”; lásd FJ1/2147 is; kötetben: T, 387–389:
„Kati néni”.]
2995. Kosztolányi Dezső: „Thomas Mann”, N, XXXVI. évf. 36. sz., 1935. febr. 5., 4. [Műfaj:
tárca/portré; első sor/mondat: „Huszonkét esztendővel ezelőtt ismerkedtem meg vele.”; lásd
FJ1/2148 is.]
2996. K[osztolányi]. D[ezső].: „Hóember”, N, XXXVI. évf. 43. sz., 1935. febr. 12., 10. [Rovat: Séta
közben; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reggel, amint kilépek az uccára, hóember áll a járda
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szélén.”; lásd FJ1/2150 is.]
2997. Kosztolányi Dezső: „Uj tündérország”, N, XXXVI. évf. 48. sz., 1935. febr. 17., 18–19.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Barátom eldicsekszik nekem, hogy ötéves kisfiát multkor vitte
először szinházba, de utána nyomban panaszkodik is, hogy kisfia az előadást fanyalgó érdeklődéssel
nézte végig, a darab ugyszólván megbukott előtte, nem kis keserüségére és felsülésére a családnak,
amelyik a szinházban fölajzott figyelemmel, csillogó szemmel egy másik szinházat várt, a szüzi
gyermek lélek lázas ámulását és elragadtatását.”; lásd FJ1/2914 is.]
2998. Kosztolányi Dezső: „Naptáram”, N, XXXVI. évf. 55. sz., febr. 24., 20–21. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Itt van előttem az iróasztalon.”; lásd FJ1/2916 is.]
2999. Kosztolányi Dezső: „Repülő ujság”, N, XXXVI. évf. 64. sz., 1935. márc. 5., 15. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Valaki ujságot olvas az uccán.”; lásd FJ1/2152 is; kötetben: T, 314–316.]
3000. Kosztolányi Dezső: „Némajáték”, N, XXXVI. évf. 70. sz., 1935. márc. 10., 27. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Megyek a hidon délelőtt tizenegy és tizenkettő között.”; lásd FJ1/2151 is.]
3001. Kosztolányi Dezső: „Az istenek meghaltak. Európa ujra csöndes”, N, XXXVI. évf. 77. sz.,
1935. márc. 17., 22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Multkor szemben velem a karosszékemben
egy párisi iró ült, fiatal, alig valamivel tul a harmincon.”; lásd FJ1/2918 is.]
3002. Kosztolányi Dezső: „Ezerszemü Caesar”, N, XXXVI. évf. 84. sz., 1935. márc. 24., 23.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Fiatal szinésznővel ülök fönn a szinészpáholyban.”; lásd
FJ1/1148: „Ezerszemü Cézár!” és 2917: „Az ezerszemü Caesar” is.]
3003. [Szerző nélkül]: „Utókor”, N, XXXVI. évf. 88. sz., 1935. márc. 28., 8. [Rovat: Napló; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Irigylem azokat, akik lázasan, gyermeteg lélekkel tudnak hinni az
utókorban.”; annotáció: „1923. március 24.” keltezéssel; lásd FJ1/2157 is.]
3004. K[osztolányi]. D[ezső].: „Kérdések”, N, XXXVI. évf. 90. sz., 1935. márc. 30., 6. [Rovat:
Napló; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miért nem ismeritek el azt a szomoru tényt, hogy a földön –
jobb hiján – mindig az erő szabályozta az életet s az teremtett törvényt, erkölcsöt?”; annotáció:
„1923. március 29.” keltezéssel; lásd FJ1/2159: „Különvélemények. I. Kérdések” is.]
3005. Kosztolányi Dezső: „Tavaszi muzsika”, N, XXXVI. évf. 91. sz., 1935. márc. 31., 22. [Műfaj:
tárcák; első sor/mondat: „Amikor utoljára jártam itt, olyan volt az erdő, mint egy hálószoba.” / „A
régi temető észrevétlenül olvad össze az uccával, a gyöppel, az élettel.” / „Ha késő éjszaka kilépnek
a szinházból s künn holdas éj van, azt hiszem, hogy uj előadás kezdődik s egy másik szinházba
kerültem.”]
3006. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Tapasztalt barátunk]”, N, XXXVI. évf. 91. sz., 1935. márc. 31.,
26–27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tapasztalt barátunk igy oktatott bennünket.”; lásd FJ1/2919
is.]
3007. Kosztolányi Dezső: „Április bolondja”, N, XXXVI. évf. 95. sz., 1935. ápr. 4., 2–3. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „1846 március 31-ikén az Evening Star azt a hirt röpitette világgá, hogy
másnap az istingtoni mezőgazdasági palota disztermében nagyszabásu szamárkiállitás nyilik meg.”]
3008. Kosztolányi Dezső: „Mese a zöld disznóról”, N, XXXVI. évf. 98. sz., 1935. ápr. 7., 21.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gyermekkoromban természetesen engem is álltattak [!] ezzel az
együgyü csalimesével.”; lásd FJ1/2158 is.]
3009. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfő”, N, XXXVI. évf. 112. sz., 1935. ápr. 21., 3. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Egyszer valami baj volt a fiával, emlékezem.”]
3010. Kosztolányi Dezső: „Középkor”, N, XXXVII. évf. 124. sz., 1935. máj. 5., 5. [Műfaj: útirajz;
első sor/mondat: „Az évszázadokkal – ugy látszik – bujócskázni is lehet.”; annotáció: „Dalmát
képek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2166 is.]
3011. Kosztolányi Dezső: „A boldogtalanok szigete”, N, XXXVII. évf. 124. sz., 1935. máj. 5., 5.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Szemben velünk Locrum [!] szigete kacérkodik.”; annotáció:
„Dalmát képek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2167 is.]
3012. Kosztolányi Dezső: „Az iró és a szerkesztő”, N, XXXVII. évf. 143. sz., 1935. máj. 24., 2.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Külföldről érkezem s csak most ötlik kezembe Márkus László okos
és szellemes cikke, melyet az iró szabadságáról irt.”]
3013. Kosztolányi Dezső: „Apa. Uti emlék”, N, XXXXVII. évf. 145. sz., 1935. máj. 26., 17–18.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Krk szigetéről indult a hajó.”; lásd FJ1/2171 is.]
3014. Kosztolányi Dezső: „Riportok az Adrián. Ráb-sziget öt perc”, N, XXXVII. évf. 158. sz.,
1935. jún. 3., 4. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Éjszaka, ha idegen helyen alszunk és fölriadunk
álmunkból, néhány másodpercre a megsemmisülés riadalma környékez.”; lásd FJ1/2173: „Arbe
sziget, öt perc” is.]
3015. Kosztolányi Dezső: „Tavaszi szinjáték az Adrián”, N, XXXVII. évf. 159. sz., 1935. jún. 9., 6.
[Műfaj: útirajz; első sor/mondat: „Nyilt tengeren halad a hajó.”]
3016. Kosztolányi Dezső: „»Marica utolsó szerelme«”, N, XXXVII. évf. 165. sz., 1935. jún. 16.,
24. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Olyan kézirat-kazlat hozott a posta, hogy amikor
fölbontottam, a rémület fogott el.”; lásd FJ1/2137: „Kézirat. Novella” is; kötetben: T, 158–163:
„Kézirat”.]
3017. Kosztolányi Dezső: „A »Petőfi-könyvtár« alapitása”, N, XXXVII. évf. 178. sz., 1935. jún.
30., 22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amikor betegen feküdtem és nem tudtam aludni, a hosszu,
téli éjszakákon sok mindenen eltünődtem, ami különben talán sohase jutott volna eszembe.”; lásd
FJ1/2176 is; kötetben: T, 368–373: „»Petőfi könyvtár«”.]
3018. Kosztolányi Dezső: „Kirándulásaim. Utikalauz természetjáróknak”, N, XXXVI. évf. 185. sz.,
1935. júl. 7., 21., [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rendszerint hosszan és gondosan készülődöm
rájuk.”; lásd FJ1/2935 is.]
3019. Kosztolányi Dezső: „I. Szinész”, N, XXXVI. évf. 192. sz., 1935. júl. 14., 22. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „A szinész velem szemben ült a kávéházi márványasztalnál s meggyfagylaltot
kanalazott tejszinhabbal.”; annotáció: „Két arcél” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2178: „Két arcél.
Szinész I.” is.]
3020. Kosztolányi Dezső: „II. Kövér nő”, N, XXXVI. évf. 192. sz., 1935. júl. 14., 22. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Dubrovnikban a kocsmában férjével s egy vidám társasággal a vendéglőbe lép a
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kövér nő.”; annotáció: „Két arcél” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2179: „Két arcél. Kövér nő II.”
is.]
3021. Kosztolányi Dezső: „Lángész és középszerüség”, N, XXXVI. évf. 199. sz., 1935. júl. 21., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lombroso azt hirdette, hogy a lángész legközelebbi atyafia az
őrült.”; lásd FJ1/2160: „Különvélemények. II. Lángész és középszerüség”.]
3022. Kosztolányi Dezső: „A kiolvashatatlan vers”, N, XXXVI. évf. 199. sz., 1935. júl. 21., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vannak könyvek, melyeket »ki lehet olvasni«.”; lásd FJ1/2161:
„Különvélemények. III. A kiolvashatatlan vers” is.]
3023. Kosztolányi Dezső: „Néma mozi, szivdobogással”, N, XXXVI. évf. 206. sz., 1935. júl. 28.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két izben láttam magam a mozi vásznán.”; lásd FJ1/2182 is.]
3024. Kosztolányi Dezső: „Képek a képekről”, N, XXXVI. évf. 220. sz., 1935. aug. 11., 21. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Minap egy társaságban azzal szórakoztunk, hogy kinek-kinek meg
kellett emlitenie azt az öt képet, mely először jut eszébe, azt az öt remekmüvü festményt, mely
nyilván maradandó nyomot hagyott életében.”; lásd FJ1/2162 is.]
3025. Kosztolányi Dezső: „Láz”, N, XXXVI. évf. 222. sz., 1935. aug. 13., 10. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „A lázban – azt hiszem – az a leggyötrőbb, hogy életünk szokott üteme
megbicsaklik.” / „Nem tudom, hogy mi a gyors és mi a lassu.” / „Vajon csak álmodom-e ezt?” / „A
láz veleje az, hogy mindent elapróz és mégis végtelenné nyújt, hogy tétovázva, cikcakosan
kigyőzik, hogy cselekménye nem halad előre, mint az egészséges álomé, mely látszólagos
vargabetük ellenére is nyilegyenesen a céljára tör, hogy mindig visszatér arra a helyre, ahonnan
elindult.” / „Most én is ezt az ösvényt taposom.” / „Lázálom, mondom hangosan s fölébrednek a
hangomra.”; lásd FJ1/2182 is.]
3026. Kosztolányi Dezső: „Ellinor és Darling. Novella”, N, XXXVI. évf. 234-235. sz., 1935. aug.
25., 21. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Ellinor »A végzetes csók« cimü mozidarab próbáitól
és fölvételeitől annyira elcsigázódott, hogy orvosa tanácsára a nyári hónapokra egy fürdőhelyre
vonult pihenni.”; lásd FJ1/2940 is; kötetben: T, 354–357: „Ellinor és Darling”.]
3027. Kosztolányi Dezső: „Vidéki vendéglőben”, N, XXXVI. évf. 253. sz., 1935. szept. 13., 8.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ülök ebben a vendéglőben vasárnap délelőtt s nézegetem a
közönséget.”; lásd FJ1/2942 is.]
3028. Kosztolányi Dezső: „Nemzetközi kávéház”, N, XXXVI. évf. 255. sz., 1935. szept. 15., 23–24.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Abban az időben Berlinben laktam. Bementem egy óriási
kávéházba, melynek tükörablakai mögött elfért az egész földgolyó, mind az öt világrészével, tarkabarka népeivel együtt.”; lásd FJ1/2186 is.]
3029. Kosztolányi Dezső: „Napjaim mulása”, N, XXXVI. évf. 262. sz., 1935. szept. 22., 21. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Reggel behozzák postámat.” / „A helyiérdekü vonat igénytelensége
szivfacsaró.” / „Fekszem az ágyamban órák hosszáig, mozdulatlanul, bebugyolálva törzsemet,
lábamat sárga paplanommal.”; lásd FJ1/2189 is.]
3030. (K. D.) [=Kosztolányi Dezső]: „Vidéki ősz”, N, XXXVI. évf. 269. sz., 1935. szept. 29., 4.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „I. Itt vidéken az ősz más, mint a nagyvárosi uccákon és
körutakon.”; lásd FJ1/2192 is.]
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3031. Kosztolányi Dezső: „Irodalmi levél. Szerelem. A szavak és sorsuk”, N, XXXVI. évf. 269. sz.,
1935. szept. 29., 21. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Mi az a szerelem? Mi az szeretni?”;
annotáció: első fele José Ortega y Gasset írásairól, második fele Adolf Josef Storfer (Storfer Adolf
József) A szavak és sorsuk című, Berlinben kiadott könyvéről szól; lásd FJ1/2945 is.]
3032. Kosztolányi Dezső: „Szeptemberi áhitat”, N, XXXVI. évf. 276. sz., 1935. okt. 6., 21. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Szeptemberi reggel, fogj glóriádba,”; lásd FJ1/855 is.]
3033. Kosztolányi Dezső: „Ákombákom”, N, XXXVI. évf. 276. sz., 1935. okt. 6., 24. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Jaj, milyen szivfacsaró és siralmas a nyárspolgár, aki egy külföldi
képtárban valami Andrea del Sarto, vagy Correghio [!] előtt áll s az iskolában belénevelt áhitattal,
kötelességét teljesitve lelkesedni próbál azért, amit nem ért, nem érthet és közben utiköltségére
gondol, vagy a vászon méreteire s arra, mennyibe kerülhetett a kép vastag aranykerete.” / „H. L.
Mencken uj könyvét lapozgatom: »Értekezés a jóról és rosszról.«” / „Ha a lélek elborult, néha órák
tompa egyhangusága után tündéri káprázatban van része.” / „Magyar irók, hány nyelvet tudtok
már?”; lásd FJ1/2190: „Ákom-bákom” is.]
3034. Kosztolányi Dezső: „Arcok és karcok”, N, XXXVI. évf. 290. sz., 1935. okt. 20., 21. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „»Haszontalan« – hallom az uccán s egy öregurat látok, aki egy kisfiut
korhol, mert véletlenül megdobta labdájával.” / „Esti Kornél multkor ezt mondta nekem:” /
„Amikor kedves kutyámat elütötte a gépkocsi s vérébe fagyva beszállitották a kórházba,
megemlékeztem róla.”; lásd FJ1/2193 is.]
3035. Kosztolányi Dezső: „Férfiarckép”, N, XXXVI. évf. 296. sz., 1935. okt. 26., 9. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ismertem őt még harmincéves korából.”; lásd FJ1/2196 is.]
3036. Kosztolányi Dezső: „Irodalomtörténeti pofonok”, N, XXXVI. évf. 296. sz., 1935. okt. 26., 9.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Victor Hugó ötven éve halott.”; annotáció:
gondolatok Hugo halálának ötvenedik évfordulójával kapcsolatban; lásd FJ1/2197 is.]
3037. Kosztolányi Dezső: „Temető és sétatér”, N, XXXVI. évf. 296. sz., 1935. okt. 26., 9. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Régóta figyelem ezt a budai temetőt, melyet
sétatérré alakitottak át.”; lásd FJ1/2198 is.]
3038. Kosztolányi Dezső: „Halottak”, N, XXXVI. évf. 297. sz., 1935. okt. 27., 26. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Volt emberek.”; kötetben: ÖGyK, 376.]
3039. Kosztolányi Dezső: „Az iró lámpaláza”, N, XXXVI. évf. 311. sz., 1935. nov. 10., 21. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „– Mondd – kérdeztem irótársamat – téged is elfog néha az irás
lámpaláza?”; lásd FJ1/2199 is.]
3040. Kosztolányi Dezső: „Kismacska”, N, XXXVI. évf. 318. sz., 1935. nov. 17., 21. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Nyáron, a vidéken, amint a hegyek közt bolyongtam, az országut
melletti lombos ösvényen pillantottam meg egy halványzöld tamariskafán.”; lásd FJ1/2201 is.]
3041. Kosztolányi Dezső: „Ló”, N, XXXVI. évf. 325. sz., 1935. nov. 24., 10. [Rovat: Hírek; műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Elesett egy ló.”; lásd FJ1/2200 is.]
3042. Kosztolányi Dezső: „Hivatalos János. Novella”, N, XXXVI. évf. 325. sz., 1935. nov. 24., 24.
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[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Hadd rajzolom meg itt arcképét, porral, hamuval, pókhálóval,
csupa-csupa szürkével.”; lásd FJ1/2952 is.]
3043. Kosztolányi Dezső: „Mondatfoszlányok 1935-ből”, N, XXXVI. évf. 336. sz., 1935. dec. 5., 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Délelőtt féltizenegy.”; lásd FJ1/2202 is.]
3044. Kosztolányi Dezső: „Én és a néma. Novella”, N, XXXVI. évf. 339. sz., 1935. dec. 8., 21.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Lécállványon libegnek-lobognak az ujságok a szélben.”; lásd
FJ1/2953 is; kötetben: T, 358–360: „Én és a néma”.]
3045. Kosztolányi Dezső: „Telep”, N, XXXVI. évf. 345. sz., 1935. dec. 15., 22–23. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „A telepen napszálltakor, amikor a csunya házakat elboritja a köd, az
emberek, mint az árnyban, megindulnak a düledező bódé felé, fát lopni.”; lásd FJ1/2203 is.]
3046. Kosztolányi Dezső: „Iskolai dolgozatok”, N, XXXVI. évf. 352. sz., 1935. dec. 22., 21.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kitépett, régi irkalapokat forgatok.”; lásd FJ1/2204 is.]
3047. Kosztolányi Dezső: „Vera meg a cigaretta”, N, XXXVI. évf. 355. sz., 1935. dec. 25., 12.
[Rovat: Hírek; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vera, öcsém két és féléves kisleánya a kertben ült
székpadjában, a vadribiszke- és jéggolyó-bokrok között, fején vékony gallykoszoru, sötét szemében
a játék tündérálma s amint én beszélgetés közben öntudatlanul, évtizedek óta belém idegzett, gépies
mozdulattal cigarettát kotrok elő zsebemből és rágyujtok, ő abbahagyja a játékot és tündérálmot, a
csodálkozástól tág szemmel szájamra mered s az izgalomtól szinte rekedt hangon ezt kérdezi:”; lásd
FJ1/2950 is.]
3048. Kosztolányi Dezső: „Utolsó találkozás. Emlékezés dr. Fenyves Ferencre”, N, XXXVI. évf.
355. sz., 1935. dec. 25., 58. [Műfaj: tárca/nekrológ; első sor/mondat: „Sötét ünnepeste volt,
későősz, amikor utoljára jártam lenn otthon.”]
3049. Kosztolányi Dezső: „Európa sorsa”, N, XXXVI. évf. 357. sz., 1935. dec. 29., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „»Ma dől el Európa sorsa« – olvasom az uccán egy deszkára szögezett ujság
vastagbetüs cimében s már-már eltünődöm, milyen végzetes fordulóponthoz érkeztünk mindnyájan
ebben a huszonnégy órában, amikor észreveszem, hogy az ujság, mely ezt hirdeti, már egy hetes.”;
annotáció: „Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2954: „Ákom-bákom. I. Európa sorsa”
is.]
3050. Kosztolányi Dezső: „Családi ozsonna”, N, XXXVI. évf. 357. sz., 1935. dec. 29., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Fölöttébb unalmas családi ozsonnára volt kilátás.”; annotáció: „Ákombákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2955: „Ákom-bákom. II. Családi ozsonna” is.]
1936.

3051. Kosztolányi Dezső: „Arckép”, N, XXXVII. évf. 12. sz., 1936. jan. 12., 22. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Miért annyira magyar ez a rokonom, aki itt ül előttem a vidéki tisztaszoba alkonyi
borulatában a havas, téli utazás után odatessékel a zöld kandallóhoz és értő mozdulattal, hamiskás
oldalpillantással barackpálinkát tölt poharamba?”; annotáció: „Jegyzőkönyvem” összefoglaló cím
alatt; lásd FJ1/2956 is.]
3052. Kosztolányi Dezső: „Lélektani regény”, N, XXXVII. évf. 12. sz., 1936. jan. 12., 22. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Kétkötetes német regényt olvastam.”; annotáció: „Jegyzőkönyvem”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2957 is.]
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3053. Kosztolányi Dezső: „A vándor”, N, XXXVII. évf. 19. sz., 1936. jan. 19., 21. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Karácsony másodnapján érkezett a vidéki kisvárosban.”; lásd FJ1/2209: „A
vándor. Novella” is.]
3054. Kosztolányi Dezső: „Élmény”, N, XXXVII. évf. 26. sz., 1936. jan. 26., 21. [Rovat: Tinta;
műfaj: esszé; első sor/mondat: „Az irót többnyire azokért az élményekért szokták irigyelni,
melyeknek semmiféle hasznát nem veheti.”; annotáció: benne: részlet Arany János A dalnok búja
című költeményéből; lásd FJ1/2961 is.]
3055. Kosztolányi Dezső: „A megvadult irógép”, N, XXXVII. évf. 26. sz., 1936. jan. 26., 21.
[Rovat: Tinta; műfaj: esszé; első sor/mondat: „Tanulmányt lehetne irni arról, hogy befolyásolják az
irószerszámok az irás müvészetét.”; lásd FJ1/2962 is.]
3056. Kosztolányi Dezső: „Vér. Novella”, N, XXXVII. évf. 32. sz., 1936. febr. 2., 21. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Aki még nem szeret senkit és semmit – magyarázta nekünk Esti Kornél –
annak rendben a szénája, annak sohase gyülhet meg a baja törvénnyel, a hatóságokkal, az
nyugodtan aludhat, mert az életben afféle személytelen területenkivüliséget, közönyt és
érdektelenséget élvez.”; lásd FJ1/2211 is.]
3057. Kosztolányi Dezső: „Orvos és beteg”, N, XXXVII. évf. 46. sz., 1936. febr. 16., 21. [Műfaj:
tárca/interjú; első sor/mondat: „Beszéltem az orvossal.”; lásd FJ1/2964 is.]
3058. K[osztolányi]. D[ezső].: „Madách Imre. Irói arckép”, N, XXXVII. évf. 53. sz., 1936. febr.
23., 22. [Műfaj: portré; első sor/mondat: „1859 február 17-ikén kezdte irni »Az ember tragédiá«-ját.
”; lásd FJ1/2939 is.]
3059. Kosztolányi Dezső: „Vadregényes tél”, N, XXXVII. évf. 53. sz., 1936. febr. 23., 24. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Az erdő, melyet még vidám nyarából ismerek, csöndesen alszik téli
subájában.” / „Miért idézi a hó mindig gyermekségünket, azt az időt, amikor három-négyéves
korunkban a fütött ebédlő ablakából először pillantottuk meg a szállingózó, gyapjas pihéket?” /
„Több mint ezer méterre vagyok a tenger szine fölött.” / „Hóemberrel találkoztam utamon, de
feltünően sok hóasszonnyal is.” / „Milyen szinek vannak?” / „Szürkületkor a hegyek között
eltévedek.” / „Sütkérezem a rejtélyes ibolyántúli sugarakban.” / „Mélyen benn az erdőben, ahol már
csak állatnyomokat lelek, elém jön egy őz.” / „5,500.000 vörös vértestem 6,100.000-ra
szaporodott.”; lásd FJ1/2207 is.]
3060. Kosztolányi Dezső: „Cukor és irodalom”, N, XXXVII. évf. 67. sz., 1936. márc. 8., 22.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A halálraitéltek utolsó órájukat siralomházzá alakitott zárkában
töltik.”; lásd FJ1/2212 is.]
3061. Kosztolányi Dezső: „Borsos Péter”, N, XXXVII. évf. 74. sz., 1936. márc. 15., 22. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „Bevallom, mindig sajnáltalak benneteket – és kicsit le is néztelek –,
mert nem ismertétek személyesen Borsos Pétert.”; lásd FJ1/3756: „Borsos Péter. Elbeszélés” is.]
3062. Kosztolányi Dezső: „Mi történt az ütőórámmal?”, N, XXXVII. évf. 88. sz., 1936. márc. 29.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Évek óta ott járt hálószobánk szekrényén, azzal a buta,
lelkiismeretes kötelességtudással, mely az órák tulajdonsága s ketyegett, ütött, anélkül, hogy
törődtünk volna vele.”; lásd FJ1/3739: „Ábécé. A tárgyakról, az élet kis és nagy bálványairól. Óra”
is.]
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3063. Kosztolányi Dezső: „Kernel Kálmán eltünése”, N, XXXVII. évf. 95. sz., 1936. ápr. 5., 26.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Hát ti még nem hallottátok? – kérdezte tőlünk Esti Kornél és
csodálkozva meredt ránk, amint körülültük őt szokott helyünkön, a Vipera kávéház
különtermében.”; kötetben: T, 176–184.]
3064. Kosztolányi Dezső: „A ceruzám Husvétra meghegyeztem…”, N, XXXVII. évf. 102. sz.,
1936. ápr. 12., 10. [Rovat: Hírek; műfaj: vers; első sor/mondat: „A ceruzám husvétra
meghegyeztem”; annotáció: „Husvéti poézis…” összefoglaló cím alatt, mások humoros, saját
stílusukat parodizáló verseivel együtt.]
3065. Kosztolányi Dezső: „A költő”, N, XXXVII. évf. 102. sz., 1936. ápr. 12., 21. [Műfaj: esszé;
első sor/mondat: „Egy fiatalember egyszer azt közölte Goethe-vel, hogy életét a költészetnek
szeretné szentelni s ezért szenvedni is hajlandó volna.”; lásd FJ1/1948 is.]
3066. Kosztolányi Dezső: „»Téves«”, N, XXXVII. évf. 108. sz., 1936. ápr. 19., 21. [Rovat: Ember
és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csörömpöl a telefon.”; lásd FJ1/1913 is.]
3067. Kosztolányi Dezső: „Költő és orvos”, N, XXXVII. évf. 108. sz., 1936. ápr. 19., 21. [Rovat:
Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Orvos barátom mesélte:”; lásd FJ1/1914 is.]
3068. Kosztolányi Dezső: „A gyermek szeme”, N, XXXVII. évf. 108. sz., 1936. ápr. 19., 21.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hogy is láttam valaha a világot?”; lásd
FJ1/1915 is.]
3069. Kosztolányi Dezső: „A szinésznő százéves. Melyik szinésznő százéves? Mindegyik
szinésznő. Maga a szinésznő tölti be az idén – 1933-ban – a századik évét”, N, XXXVII. évf. 115.
sz., 1936. ápr. 26., 21. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Tudom, hogy ilyesmit elárulni titoksértés.”]
3070. Kosztolányi Dezső: „Székely Tibor: Bolgár Miklós ifjusága”, N, XXXVII. évf. 121. sz.,
1936. máj. 3., 15. [Rovat: Könyv; műfaj: recenzió; első sor/mondat: „Válságban van-e a regény?
Ma minden válságban van.”; lásd FJ1/3760 is.]
3071. Kosztolányi Dezső: „Tavaszi szinjáték a tengeren”, N, XXXVII. évf. 121. sz., 1936. máj. 3.,
21. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Nyilt tengeren halad a hajó.”]
3072. Kosztolányi Dezső: „Feri”, N, XXXVII. évf. 128. sz., 1936. máj. 10., 22–23. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „I. Wilcsek egy budai földszintes házacskában lakott.”; lásd FJ1/1768
is; kötetben: T, 71–78.]
3073. Kosztolányi Dezső: „Furcsa. Novella”, N, XXXVII. évf. 135. sz., 1936. máj. 17., 21. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Forró nyári éjszakák köszöntöttek a kisvárosra, a feketébe hajló
égboltozat végtelenségében milliárd apró csillag hunyorgatott s valami megejtő, szelid hangulat
uralkodott a meghunyászkodó, kicsiny házak fölött.”; lásd FJ1/1991 is; kötetben: T, 396–400:
„Valaki”.]
3074. Kosztolányi Dezső: „Aurelius”, N, XXXVII. évf. 142. sz., 1936. máj. 24., 22–23. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „Korareggel egy öregur sietett föl a császári palota lépcsőin.”; lásd
FJ1/1827 is; kötetben: T, 271–275.]
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3075. Kosztolányi Dezső: „Tizenhat sor”, N, XXXVII. évf. 148. sz., 1936. máj. 31., 25. [Műfaj:
tanulmány; első sor/mondat: „Megkisérlem elemezni a fönti részletet, mely Hamlet második szinté
nyitja s ezzel voltakép az egész tragédiát.”; annotáció: elemzés: William Shakespeare Hamletjében
Claudius első megszólalása (első felvonás, második szín), az Arany János által magyarra ültetett
sorok idézésével; lásd FJ1/2776: Tanulmány tizenhat sorról” is.]
3076. Kosztolányi Dezső: „Ilona”, N, XXXVII. évf. 154. sz., 1936. jún. 7., 27. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Lenge lány,”; lásd FJ1/1699: „Ilona. Egy név vegyelemzése. Válaszul Harsányi
Zsoltnak” is; kötetben: ÖGyK, 335–338: „Ilona”.]
3077. Kosztolányi Dezső: „Szépség”, N, XXXVII. évf. 161. sz., 1936. jún. 14., 21. [Műfaj:
tanulmány; első sor/mondat: „Amikor egy fogalom gyökeréig akarunk hatolni, helyesen
cselekszünk, ha előbb megvizsgáljuk magát a fogalom jegyét, a szót.”; lásd FJ1/3392 is.]
3078. Kosztolányi Dezső: „Füst”, N, XXXVII. évf. 168. sz., 1936. jún. 21., 27. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „I. Amint este ül a lámpánál, betüt-betüre vetve, vékony, éles csöngetést hall.”;
lásd FJ1/1769 is; kötetben: T, 377–382.]
3079. Kosztolányi Dezső: „Tailor for gentlemen”, N, XXXVII. évf. 175. sz., 1936. jún. 28., 25–26.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Smaragdzöld kis fürdőhely volt az osztrák hegyekben.”; lásd
FJ1/3696: „Tailor for gentlemen. Elbeszélés” is.]
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MŰFORDÍTÁSOK
1930.

3080. Ismeretlen költő: „Kedvesem”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mikor a fürdőből kikel,”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 86., KJV2, 115.]
3081. Óshihóchi no Mitsune: „Bánat”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Futsz a hegyekbe, a föld zavarát”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 86., KJV2, 116.]
3082. Ki no Tsurayuki: „Hó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Halkan havaz”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 86., KJV2, 117.]
3083. Ono no Komachi: „Álom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Álmomba megjelent a kedves.”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 87., KJV2, 116.]
3084. Kibi no Makibi: „Emlék”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Most már kopasz, tarlott az ág.”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 87., KJV2, 119.]
3085. Oji: „Dalocska”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hull a virág s köd, sürü, tompa pára”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 87., KJV2, 118.]
3086. Ismeretlen költő: „Válás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hiába szakitja”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 102., KJV2, 132.]
3087. Li Pin: „Falum határában”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún. 8., 23.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy messze kerültem, a nyáron, a télen”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 55., KJV2, 78.]
3088. Po Csü-ji: „Árva szerető”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún. 8., 23.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sirt már sokat. Nem alhatik a lány.”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 56., KJV2, 79.]
3089. Po Csü-ji: „Liu barátomhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún. 8.,
23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Zöld por ragyog a kancsóm fenekéről,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 56., KJV2, 79.]
3090. Vang Vej:„Remete”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún. 8., 23.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint férfi leltem én meg az Utat.”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 57., KJV2, 81.]
3091. Vang Vej: „Bambuszok között”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún.
8., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fekszem, köröttem bambuszok.”; annotáció:
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„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 57., KJV2, 80.]
3092. Li Sang-jin: „Levél esős éjszakán távoli barátomhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI.
évf. 154. sz., 1930. jún. 8., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kérded, mikor jövök
tehozzád. Én nem tudom, édes barátom.”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt;
kötetben: KJV1, 57., KJV2, 81.]
3093. Vang Han: „Részeg katonák”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún. 8.,
23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jáspiskupát forgat, dalol, bolondos”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 58., KJV2, 82.]
3094. Tu Mu: „Válás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930. jún. 8., 23. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha válsz, hogyan kacagjon a szerelmed,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 58., KJV2, 82.]
3095. Cen Sen: „A pekingi kengyelfutó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 154. sz., 1930.
jún. 8., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „De messzi is hazáig ez az ut.”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 58., KJV2, 82.]
3096. Nietzsche, Friedrich: „Rettenthetetlenül”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz.,
1930. jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Akárhol állasz, mélyre áss,”;
annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2986 is.]
3097. Nietzsche, Friedrich: „A harmadik vedlésnél”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166.
sz., 1930. jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Bőröm törik, ropog-reped
már,”; annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2987 is.]
3098. Nietzsche, Friedrich: „Keskeny lelkek”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz.,
1930. jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A keskeny lélek undorit:”;
annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2988 is.]
3099. Nietzsche, Friedrich: „Az erős jelszava”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz.,
1930. jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ne kérj! Mint nyarvogó
picinykék!”; annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2989 is.]
3100. Nietzsche, Friedrich: „Boldogságom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930.
jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mióta már unok keresni,”; annotáció:
„Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2990 is.]
3101. Nietzsche, Friedrich: „Rejtvény”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930. jún.
22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ime a rejtvény, mit jelenthet ez:”; annotáció:
„Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2991 is.]
3102. Nietzsche, Friedrich: „Táncosoknak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930.
jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A sima jég”; annotáció: „Nietzsche
versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2992 is.]
3103. Nietzsche, Friedrich: „Lábbal irni”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930.
jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem kézzel irok általában,”; annotáció:
„Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2993 is.]
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3104. Nietzsche, Friedrich: „Fölfelé”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930. jún.
22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Hogyan jutok majd föl a hegyre?«”;
annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2994 is.]
3105. Nietzsche, Friedrich: „Vigasztalás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930.
jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A hirre vágysz, a hirre törsz?”;
annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2995 is.]
3106. Nietzsche, Friedrich: „A fáradt véleménye”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz.,
1930. jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Átkozza a napot, ki fáradt.”;
annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2996 is.]
3107. Nietzsche, Friedrich: „Férfi és nő”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930.
jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Rabold el a nőt, hogyha akarod!«”;
annotáció: „Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2997 is.]
3108. Nietzsche, Friedrich: „Ecce homo”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 166. sz., 1930.
jún. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Már tudom, ki volt az ősöm!”; annotáció:
„Nietzsche versei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2998 is.]
3109. Shakespeare, William: „Ahogy tetszik. Élet és halál. Részletek az Uj Schakespeare-ből [!]”,
ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 201. sz., 1930. júl. 27., 25. [Műfaj: műfordítás – dráma
(részlet); első sor/mondat: „Színház az egész világ,”; lásd FJ1/3006 is.]
3110. Shakespeare, William: „Szeget-szeggel. Élet és halál. Részletek az Uj Schakespeare-ből [!]”,
ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 201. sz., 1930. júl. 27., 25. [Műfaj: műfordítás – dráma
(részlet); első sor/mondat: „Meghalni készülj; s életed, halálod / Megédesül majd.”; lásd FJ1/3007
is.]
3111. Vang Vej: „Ezüstlant”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930. aug. 3., 17.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „ Ujholdkor a dér ráfagy itt e nő”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3002 is; kötetben: KJV1, 54., KJV2, 78.]
3112. Csen Ce-ang: „Emberek”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930. aug. 3., 17.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jaj én előttem mennyi ivadék volt,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3003 is; kötetben: KJV1, 54., KJV2, 78.]
3113. Vej Jing-vu: „Fenyőtoboz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930. aug. 3.,
17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hüs, őszi éjszakán megyek magamba”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3001 is; kötetben: KJV1, 52., KJV2, 75.]
3114. Ho Cse-csang: „Vándor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930. aug. 3., 17.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ifjan mentem. Vénen jövök haza.”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3005 is; kötetben: KJV1, 55., KJV2, 79.]
3115. Liu Fang-ping: „Zöldselyem ablakomban”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz.,
1930. aug. 3., 17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mikor a hold félig befösti az ereszt”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV2, 77.]
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3116. Csang Csien: „ Budhista remetelak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930.
aug. 3., 17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Vén templom alján, tiszta reggel,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3000 is; kötetben: KJV1, 54., KJV2, 77.]
3117. Csang Csiu-ling: „Távollévő kedvesre gondoltam”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf.
208. sz., 1930. aug. 3., 17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A hold fényes tengeren
dereng és”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3004: „Amikor a holdra
bámultam s a távollévő kedvesre gondoltam” is; kötetben: KJV1, 55., KJV2, 80.]
3118. Csin Tao-jü: „Szegény leány”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 208. sz., 1930. aug. 3.,
17. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Viskóban éldegél. Nem volt selyemruhája.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2999 is; kötetben: KJV1, 53., KJV2, 76.]
3119. Vang Szeng-zsu: „Távoli uram képe”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 236. sz., 1930.
aug. 31., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A lámpa sért. Elojtom csendesen.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2979 is; kötetben: KJV1, 67., KJV2, 93.]
3120. Li Taj-po: „Réten”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 236. sz., 1930. aug. 31., 26.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fekszünk virágok közt, tavaszi réten.”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2981 is; kötetben: KJV1, 69., KJV2, 96.]
3121. Li Taj-po: „Vándor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 236. sz., 1930. aug. 31., 26.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Éjjel ocsudok föl idegen ágyon.”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2982 is; kötetben: KJV1, 69., KJV2, 97.]
3122. Li Taj-po: „Mámor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 236. sz., 1930. aug. 31., 26.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Folyt a folyó”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/2983 is; kötetben: KJV1, 69., KJV2, 96.]
3123. Li Taj-po: „Az örök vers”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 236. sz., 1930. aug. 31.,
26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Pingálgatok magam, betüket irva.”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2984 is; kötetben: KJV1, 70., KJV2, 95.]
3124. Tao Csien [Tao Jüan-ming]: „Részeg apa panaszkodik fiaira”, N, XXXI. évf. 243. sz., 1930.
szept. 7., 19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hajam fehér, bozontos, repkedő,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3014 is; kötetben: KJV1, 33., KJV2, 46–
47.]
3125. Po Csü-ji: „Egy könyvszekrény, amely saját müveit tartalmazza”, N, XXXI. évf. 243. sz.,
1930. szept. 7., 19. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Cédrusfából szekrényt ácsoltam
én,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3016: „Egy könyvszekrényre, mely
saját műveit tartalmazza” is; kötetben: KJV1, 33., KJV2, 46–47.]
3126. Matsuo Bashó: „Telehold”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz., 1930. okt. 5.,
29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó telehold – ha volna egy nyele”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3813 is; kötetben: KJV1, 95., KJV2, 126.]
3127. Fujiwara no Daini no Sammi: „Légyott”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz.,
1930. okt. 5., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csitt.”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3814 is; kötetben: KJV1, 81., KJV2, 111.]
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3128. Ismeretlen költő: „Vándor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz., 1930. okt. 5.,
29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Most a tücsök ciripel.”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3815 is; kötetben: KJV1, 81., KJV2, 108.]
3129. Kakinomoto no Hitomaro: „Éj”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz., 1930. okt.
5., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hosszu az éj – oly hosszu, mint a fácán”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3816 is; kötetben: KJV1, 81., KJV2,
109.]
3130. Ryózen: „Ősz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz., 1930. okt. 5., 29. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Magányos cellámból kilépek.”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3817 is; kötetben: KJV1, 82., KJV2, 111.]
3131. Kobayashi Issa: „Béka”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz., 1930. okt. 5., 29.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kis, árva béka, mért riadsz te vissza?”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3820 is; kötetben: KJV1, 83., KJV2, 110.]
3132. Fujiwara no Kintó: „Vizesés”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 272. sz., 1930. okt. 5.,
29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Régóta hallgat csöndben és”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3818 is; kötetben: KJV1, 82., KJV2, 113.]
3133. Kakinomoto no Hitomaro: „Mikádó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930.
okt. 19., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mindegyik isten sarja, halhatatlan”;
kötetben: KJV1, 82., KJV2, 112.]
3134. Hitoshi: „Mulandóság”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930. okt. 19., 29.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Minden müvünk a semmiségbe téved,”; lásd FJ1/3826
is; kötetben: KJV1, 89., KJV2, 117–118.]
3135. Ki no Tomonori: „Cseresznyefa”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930. okt.
19., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Virágzott a cseresznyefa”; lásd FJ1/3828 is;
kötetben: KJV1, 90., KJV2, 119–120.]
3136. Ariwara no Narihira: „Tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930. okt.
19., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tavasz ragyog.”; lásd FJ1/3831 is; kötetben:
KJV1, 91., KJV2, 122.]
3137. Taira no Kanemori: „Párna”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 285. sz., 1930. okt. 19.,
29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Herceg, karod legyen a párnám?”; lásd FJ1/3827
is; kötetben: KJV1, 89., KJV2, 118.]
3138. Flecker, James Elroy: „Egy költőnek, aki majd ezer év mulva él”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXI. évf. 306. sz., 1930. nov. 9., 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki ezer éve holt
vagyok,”; lásd FJ1/3017 is.]
3139. Liang Jüan császár: „Téli éjszaka”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930.
dec. 14., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Üres, magányos ágyba rettenek fel:”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3023 is; kötetben: KJV1, 24., KJV2, 36.]
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3140. Po Csü-ji: „Arany-Harang”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec. 14.,
28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Negyven se voltam s lányom született”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3024 és 3843 is; kötetben: KJV1, 26., KJV2, 36–
37.]
3141. Po Csü-ji: „Emlékezés Arany-Harangra”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz.,
1930. dec. 14., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Bus roncs vagyok, beteg és
negyvenéves,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3025 és 3844 is;
kötetben: KJV1, 27., KJV2, 38.]
3142. Po Csü-ji: „Ebéd után”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec. 14., 28.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ebéd után – egy csöppet szundikálok,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3026 is; kötetben: KJV1, 26., KJV2, 37.]
3143. Tu Fu: „Éjjel idegen országban”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec.
14., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Szellő motoz a parti füben…”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3040 is; kötetben: KJV1, 28., KJV2, 39.]
3144. Liu Sen-hszü: „Kék tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec. 14.,
28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az ut fehér bárányfelhőkbe ér,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3041 is; kötetben: KJV1, 28., KJV2, 40.]
3145. Po Csü-ji: „Amikor éjjel viszontláttam Yung-Yangot”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI.
évf. 340. sz., 1930. dec. 14., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Itt nőttem én fel,
Yung-Yangban itt,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3027 is; kötetben:
KJV1, 29., KJV2, 40–41.]
3146. Jüan Csen: „Hü hitves siratása”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec.
14., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Itt üldögélek és gyászollak téged, édes.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3042 is; kötetben: KJV1, 29., KJV2, 41–
42.]
3147. Vang Vej: „Zöld csermely”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXI. évf. 340. sz., 1930. dec. 14.,
28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Futott vitorlám a Sárga Virágok”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3043 is; kötetben: KJV1, 30., KJV2, 42.]
1931.

3148. Csiu Vej: „Füstbe ment látogatás egy remeténél”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf.
66. sz., 1931. márc. 8., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tiz mérföldet jártam meg
én serényen”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3034 is; kötetben: KJV1,
31., KJV2, 43–44.]
3149. Tu Hszün-ho: „Udvarhölgyek sóhaja a Császári Palotában”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXII. évf. 66. sz., 1931. márc. 8., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki szép, annak
szépség az átka”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3035 is; kötetben:
KJV1, 30., KJV2, 43.]
3150. Csi-vu Csien: „Csolnak tavasszal Jo-Ya-tavon”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 66.
sz., 1931. márc. 8., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A hetyke dölyf sosem kapat
előre:”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3036: „Csónak tavasszal a Jo-Ya344

tavon” is; kötetben: KJV1, 32., KJV2, 45.]
3151. Pai, császári titkár: „Fővárosi barátomhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 66. sz.,
1931. márc. 8., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Pintyek röpülnek a Császári
Kerten.”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3037 is; kötetben: KJV1, 31.,
KJV2, 44–45.]
3152. Po Csü-ji: „A nagy paplan”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 66. sz., 1931. márc. 8.,
29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy fáznak az utcán, kiket kivert a bosszu.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3038 is; kötetben: KJV1, 27., KJV2, 39.]
3153. Po Csü-ji: „Piros kakadu”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 88. sz., 1931. márc. 29.,
29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Piros kakadut kaptam én,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3044 is; kötetben: KJV1, 39., KJV2, 56.]
3154. Tao Csien [Tao Jüan-ming]: „Vándorlegény”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 88.
sz., 1931. márc. 29., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sok évnek előtte”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3047 is; kötetben: KJV1, 46., KJV2, 65–66.]
3155. Lu Ju: „Javas öreg”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 88. sz., 1931. márc. 29., 29.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Bübájoló öregapó künn a Város falán tul”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3048 is; kötetben: KJV1, 47., KJV2, 68.]
3156. Li Taj-po: „Pityizálás a holddal”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 88. sz., 1931.
márc. 29., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Boroskancsóm magamba
szopogattam,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3049 is; kötetben: KJV1,
47., KJV2, 66–67.]
3157. Miao Hszi: „Halottvivők éneke”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 88. sz., 1931.
márc. 29., 29. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Míg éltem én, benn a Városba jártam,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3050 is; kötetben: KJV1, 48., KJV2, 67.]
3158. Vang Csi: „Dévajkodás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 100. sz., 1931. ápr. 12., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Mondd, mit kivánhat még, ki órahosszat”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3052 is; kötetben: KJV1, 35., KJV2, 49.]
3159. Meng Hao-zsan: „Yuan buddhista paphoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 100. sz.,
1931. ápr. 12., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Beh szivesen vonulnék a
hegyekbe”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3053 is; kötetben: KJV1, 36.,
KJV2, 52.]
3160. Csen Ce-ang: „Kereskedők”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 100. sz., 1931. ápr.
12., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ravaszdiak, csalfák, pereskedők,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3054 is; kötetben: KJV1, 36., KJV2, 50–51.]
3161. Po Csü-ji: „Öreg költő álma”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 100. sz., 1931. ápr.
12., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Álmomban éjszakánként mászom egyre”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3055 is; kötetben: KJV1, 37., KJV2, 51–
52.]
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3162. Shakespeare, William: „Lear király. Király és bolond. Mutató Shakespeare drámájának uj
szövegéből”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 107. sz., 1931. ápr. 19., 23. [Műfaj:
műfordítás – dráma (részlet); első sor/mondat: „Bolond: …Hogy-mint vagy, bátyám? Vajha volna
két csörgősipkám meg két leányom.”; lásd FJ1/2365 is.]
3163. Unamuno, Miguel de: „Spanyolország istenéhez”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf.
142. sz., 1931. máj. 24., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csak a haza az emberi
igazság”; annotáció: „Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2368 is.]
3164. Dario, Rubén: „Ments meg, Uram”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931.
máj. 24., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Könnyelmü dalocska karikáz libegve”;
annotáció: „Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2369 is.]
3165. Machado, Antonio: „Iskola”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj.
24., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hüs, barna téli délután”; annotáció: „Spanyol
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2370 is.]
3166. Felipe, León: „Zarándok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 142. sz., 1931. máj. 24.,
27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Legyek, mig élek”; annotáció: „Spanyol versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2371 is.]
3167. Tu Fu: „Kikelet”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 24. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „A fü kibujik kedvesen”; annotáció: „Kinai versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3059 is; kötetben: KJV1, 40., KJV2, 59.]
3168. Tu Fu: „Kedves a tóban”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha a Hao-Cseng hullámába leng”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3058 is; kötetben: KJV1, 39., KJV2, 57.]
3169. Yuö Fu [Zenepalota]: „Katonadal”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931.
jún. 7., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Üvölt az ősz, a szívem megreped,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3057 is; kötetben: KJV1, 40., KJV2, 57–
58.]
3170. Wu Ti [Han Vu császár]: „A folyón”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931.
jún. 7., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A nő felé, kit oly nagyon szerettem”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3056 is; kötetben: KJV1, 41., KJV2, 59.]
3171. Pan Csie-jü: „Legyező ősszel”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún.
7., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Oly fehér, oly olvadó,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3060: „Legyező, Ősszel” is; kötetben: KJV1, 41., KJV2,
58.]
3172. Yamanoue no Okura: „Élet”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931. júl. 12.,
31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nevezd meg,”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3067 is; kötetben: KJV1, 79., KJV2, 110.]
3173. Kaibara Ekiken: „Szomoru dolgok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931.
júl. 12., 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A ház, ahol meghalt egy kis gyermek,”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3062 is; kötetben: KJV1, 79., KJV2,
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108.]
3174. Matsuo Bashó: „Emlékezés”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931. júl.
12., 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mikor virágos minden ut”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3064 is; kötetben: KJV1, 96., KJV2, 127.]
3175. Matsuo Bashó: „Jer kisfiam…”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931. júl.
12., 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jer, kisfiam, mesélni kezdek.”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3065 is; kötetben: KJV1, 96., KJV2, 127.]
3176. Matsuo Bashó: „Csönd”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931. júl. 12., 31.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nyugalmas, csöndes est…”; annotáció: „Japáni
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3066 is; kötetben: KJV1, 96., KJV2, 127.]
3177. Matsuo Bashó: „Uton”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931. júl. 12., 31.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kietlen, elhagyott vidék.”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3063 is; kötetben: KJV1, 95.]
3178. Matsuo Bashó: „Babonás holdfény”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931.
júl. 12., 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A holdsugár mint az ezüsteső dült”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3068 is; kötetben: KJV1, 96., KJV2,
128.]
3179. Matsuo Bashó: „Tejut”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 189. sz., 1931. júl. 12., 31.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy zug a tó.”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3069 is; kötetben: KJV1, 97., KJV2, 128.]
3180. Hugo, Victor: „Lázaink”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „…A korral lázaink eltünnek és enyésznek,”;
annotáció: „Hires verssorok” összefoglaló cím alatt.]
3181. Donne, John: „Tengeri betegség”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931.
júl. 19., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „…Mint végitéletkor, mikor a sir
megindul,”; annotáció: „Hires verssorok” összefoglaló cím alatt.]
3182. Baddeley, Clington: „Parázs zenebona”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 196. sz.,
1931. júl. 19., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Zavar a konyhán. Hirtelen a
csöndből”; annotáció: „Hires verssorok” összefoglaló cím alatt.]
3183. De Amicis, Edmondo: „A holland táj”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 217. sz.,
1931. aug. 9., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A végtelenbe nyuló messze sik”;
annotáció: „Uti-Napló” összefoglaló cím alatt; Kosztolányi Dezső Hollandia című cikkének
részeként közölve; lásd FJ1/1820: „Hollandia I.” és 2372 is; kötetben: MK1, 422: „Holland táj”,
MK2/3. köt., 127–128: „Holland táj”.]
3184. Ochi Etsujin: „Tájképecske”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz., 1931. aug.
16., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az éjszakán holdfény zizeg.”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2358 is; kötetben: KJV1, 76., KJV2, 104.]
3185. Ismeretlen költő: „Álmatlanság”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz., 1931.
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aug. 16., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Álmatlan éjjel, hallom, kiabál”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2359 is; kötetben: KJV1, 77., KJV2,
104.]
3186. Ismeretlen költő: „Ősz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz., 1931. aug. 16., 23.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Virág és fü-fa sárga.”; annotáció: „Japáni versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2360 is; kötetben: KJV1, 77., KJV2, 105–106.]
3187. Ismeretlen költő: „Hold”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz., 1931. aug. 16.,
23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mióta nincs itt, az ég drága, finom,”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2361 is; kötetben: KJV1, 77., KJV2, 106.]
3188. Saigyó hóshi: „Gondolatok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz., 1931. aug.
16., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Miként ha füstölög a Fuzsi-Yáma”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2362 is; kötetben: KJV1, 80., KJV2, 109.]
3189. Nukada no Ókimi: „Várakozás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz., 1931. aug.
16., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Várok reád. A vágy epeszt.”; annotáció:
„Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2363 is; kötetben: KJV1, 80., KJV2, 109–110.]
3190. Takahashi Mushimaro: „Szomorufüz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 224. sz.,
1931. aug. 16., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A lányka sirján ez a szomorufüz”;
annotáció: „Japáni versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2364 is; kötetben: KJV1, 80., KJV2,
108.]
3191. Van Csang-ling: „Izenet egy barátommal”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 254. sz.,
1931. szept. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Estére Wu-ba érkezel a szakadó,
sötét esőben,”; lásd FJ1/3073 is; kötetben: KJV1, 61., KJV2, 86.]
3192. Jüan Csen: „Szegény ember a feleségéről”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 254. sz.,
1931. szept. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki hal előbb meg? – tréfáltunk
veled.”; lásd FJ1/3076 is; kötetben: KJV1, 62., KJV2, 87.]
3193. Jüan Csen: „Züllött költő siratja a feleségét”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 254.
sz., 1931. szept. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hsieh leány, ó te szép, te
boldog,”; lásd FJ1/3075 is; kötetben: KJV1, 62., KJV2, 89.]
3194. Lo Pin-vang: „A rab éneke”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 254. sz., 1931. szept.
13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tücsök vigasztalt nyáron börtönömben”; lásd
FJ1/3074: „Politikai fogoly éneke”; kötetben: KJV1, 63: „Politikai fogoly éneke”, KJV2, 87–88:
„Politikai fogoly éneke”.]
3195. Liang Jüan császár: „Eltaszított hitves”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 261. sz.,
1931. szept. 20., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Bemegy a házba, ott uj feleség
ül,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3081 is; kötetben: KJV1, 42., KJV2,
60.]
3196. Névtelen: „A völgy túlsó végén”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 261. sz., 1931.
szept. 20., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki voltam ur, fogoly vagyok
manapság,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3082 is; kötetben: KJV1,
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42., KJV2, 60–61.]
3197. Liu Cung-jüan: „A folyó mellett”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz., 1931.
nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hordtam soká taláromat és hivatalnok –
kalapom.”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3092 is; kötetben: KJV1, 48.,
KJV2, 68–69.]
3198. Po Csü-ji: „Gyermekek”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz., 1931. nov. 8., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kis unokám: »Teknősbéka-Kisasszony«”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3090 is; kötetben: KJV1, 49., KJV2, 69–70.]
3199. Tu Mu: „Válás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz., 1931. nov. 8., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nyulánk, kecses, alig tizennégy éves,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3089 is; kötetben: KJV1, 49., KJV2, 73.]
3200. Po Csü-ji: „A korhely költő berúg, aztán éjszaka kijózanodik”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXVII. évf. 310. sz., 1931. nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Elváltunk
sárga alkonyattal, bedőltem az ágyamba menten,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt;
lásd FJ1/3091 is; kötetben: KJV1, 50., KJV2, 70–71.]
3201. Hszüe Feng: „Idill a császári palotában”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz.,
1931. nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az udvarhölgyek tizenkét terembe”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 50., KJV2, 72.]
3202. Po Csü-ji: „Későn kelő öregember kétéves unokájával, A-Csuival játszadozik”, ford.
Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz., 1931. nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Egész nap az ágyamban heverésztem,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím
alatt; kötetben: KJV1, 51., KJV2, 71–72.]
3203. Li Sang-jin: „A névtelen leánynak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz., 1931.
nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „De rég találkoztam vele, de rég feledtem a
gyönyört,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 51., KJV2, 73–74.]
3204. Tu Mu: „Őszi éjszakán”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 310. sz., 1931. nov. 8., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Üveggyöngy függönyén a gyertyaláng ezüstje.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 52., KJV2, 76.]
3205. Po Csü-ji: „A 65 éves költő meg egy tizenöt éves leány”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII.
évf. 310. sz., 1931. nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csitris haja még két
fonatba van.”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 53: „A
hatvanötéves költő meg egy tizenöt éves leány”, KJV2, 75: „A hatvanötéves költő meg egy
tizenötéves leány”.]
3206. Po Csü-ji: „Csiu-kuban vesztegelve tíz nap óta”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf.
310. sz., 1931. nov. 8., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A viharos folyót hullám
kavarja zordul,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 52., KJV2, 74.]
3207. Hardy, Thomas: „Mindketten várnak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 324. sz.,
1931. nov. 22., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy csillag rám lenéz”; annotáció:
Kosztolányi Dezső Ákom-bákom című cikkének részeként közölve; lásd FJ1/1833 és 2373 is.]
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3208. Li Sang-jin: „Tücsök”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 355. sz., 1931. dec. 25., 38.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Te tiszta, mindig éhező barát,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3018 is; kötetben: KJV1, 23., KJV2, 33.]
3209. Lu Jün: „Völgyi lak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 355. sz., 1931. dec. 25., 38.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Magányban élek, távol a Világtól”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3019 is; kötetben: KJV1, 23., KJV2, 35.]
3210. Mei-Ying Wu: „A Yang-csen vitorlázva”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 355. sz.,
1931. dec. 25., 38. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Baráttól és rokontól messzmessze”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3020 is; .kötetben: KJV1, 24.,
KJV2, 35–36.]
3211. Po Csü-ji: „Őrülten dalolva a hegyek közt”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXII. évf. 355. sz.,
1931. dec. 25., 38. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mindenkinek van itt hibája sok:”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3021 is; kötetben: KJV1, 25., KJV2, 34.]
1932.

3212. Csang Pi: „Örök tavaszi hold”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 22. sz., 1932. jan.
24., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Álmomban a Kedves házába jártam.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3093 is.]
3213. Liu Csang-csing: „Lantos”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 22. sz., 1932. jan. 24.,
28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Milyen csodásan zeng hét, tiszta hurja –”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3096 is.]
3214. Po Csü-ji: „Örömujjongás Chen Hsiung érkeztekor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII.
évf. 22. sz., 1932. jan. 24., 28. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy a sárgamadár
csőrén elhalt az ének”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3094 is.]
3215. Li Sang-jin: „Zarándok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 22. sz., 1932. jan. 24., 28.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Alkonnyal a hegyek között kerestem”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3095 is.]
3216. Li Csi: „Régi nóta”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 22. sz., 1932. jan. 24., 28.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Volt egyszer egy legény, elment háboruba,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3097 is.]
3217. [Szerző nélkül]: „I. Szentjánosbogár”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz.,
1932. febr. 14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Szerelmes tücskök énekelnek,”;
annotáció: „Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3106 is.]
3218. [Szerző nélkül]: „II. Madár”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Te vagy a szél, mely fuj a tájon,”; annotáció:
„Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3107 is.]
3219. [Szerző nélkül]: „III. Tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hull a virág, aztán kinyit”; annotáció: „Japáni
versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3108 is.]
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3220. [Szerző nélkül]: „IV. Hüség”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Minthogy szeretlek, puszta utakon,”;
annotáció: „Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3109 is.]
3221. [Szerző nélkül]: „V. Sirály”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr. 14.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha kérdezed, ár-e, apály van,”; annotáció: „Japáni
versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3110 is.]
3222. [Szerző nélkül]: „VI. Förgeteg”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fönn a virágok félnek egyre,”; annotáció:
„Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3111 is.]
3223. [Szerző nélkül]: „VII. Szüret”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kötéllel ráztam a piros gyümölcsfát,”;
annotáció: „Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3112 is.]
3224. [Szerző nélkül]: „VIII. Tücsök”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nézd, hogy szoritja a tücsök fönn”; annotáció:
„Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3113 is.]
3225. [Szerző nélkül]: „IX. Bucsu”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy még utolszor üdvözöljem”; annotáció:
„Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3114 is.]
3226. [Szerző nélkül]: „X. Tüzvész”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 43. sz., 1932. febr.
14., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Lángolni, sirni, tönkremenni.”; annotáció:
„Japáni versek. Népdalok” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3115 is.]
3227. László Pál: „Sárga folyó, sárga jajszó”, ford. K[osztolányi]. D[ezső]., N, XXXIII. évf. 52. sz.,
1932. febr. 23., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sárga folyó, sárga jajszó”;
annotáció: Kosztolányi Dezső Sárga vers a sárga Kináról. Egy levélről, amely a háborus
Sanghaiból érkezett című cikkének részeként közölve; lásd FJ1/1867 és 2374 is.]
3228. Goethe, Johann Wolfgang: „Változás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 57. sz.,
1932. febr. 28., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fekszem patak-ágyon, a nap tüze
hull rám!”; annotáció: „Goethe költeményei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3861 is.]
3229. Goethe, Johann Wolfgang: „Biztatás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 57. sz.,
1932. febr. 28., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Gyáva rebegés”; annotáció:
„Goethe költeményei” összefoglaló cím alatt.]
3230. Goethe, Johann Wolfgang: „Nyugtalan szerelem”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf.
57. sz., 1932. febr. 28., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A ködnek, a szélnek,”;
annotáció: „Goethe költeményei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3846 is.]
3231. Goethe, Johann Wolfgang: „Velencei epigramma”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf.
57. sz., 1932. febr. 28., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogyha becsült feleség
volnék és volna mint ennem,”; annotáció: „Goethe költeményei” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3116 is.]
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3232. Goethe, Johann Wolfgang: „Jövendő”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 57. sz.,
1932. febr. 28., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A messze jövő még”; annotáció:
„Goethe költeményei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3117 is.]
3233. Goethe, Johann Wolfgang: „Prometheusz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 57. sz.,
1932. febr. 28., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Boritsd be égboltot, Zeusz,”;
annotáció: „Goethe költeményei” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3118 is.]
3234. Tu Fu: „Feleségem holdvilágban”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 71. sz., 1932.
márc. 13., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Feleségem távol tőlem Fu-csuban”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3120: „Feleségem holdsugárban” is.]
3235. Tu Fu: „Éjszakai virrasztás a Császári Palota Bal Udvarában”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXIII. évf. 71. sz., 1932. márc. 13., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sötétedik.
Csupa árny a virág itt,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3121 is.]
3236. Tu Fu: „Fáradt agg hegyen”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 71. sz., 1932. márc.
13., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Majmok vakogva vinak a viharral,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3123: „Fáradt agg a hegyen” is.]
3237. Tu Fu: „Hitves! Egyedül szépségével”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 71. sz.,
1932. márc. 13., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki nyájasabb és édesebb ki
nála?”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3124: „Hitves, egyedül
szépségével” is.]
3238. Rostand, Maurice: „Az ismeretlen adó állomás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf.
85. sz., 1932. márc. 27., 34. [Műfaj: műfordítás – verses dráma (jelenet); első sor/mondat: „ELSŐ
FÖLVONÁS. EGY KÖLTÖ SZOBÁJA. KÖLTÖ. Éj van, magam vagyok és versem irom,”.]
3239. Goethe, Johann Wolfgang: „Lear”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 104. sz., 1932.
ápr. 16., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az öregember mindig Lear király!”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2375: „I. Lear” is.]
3240. Goethe, Johann Wolfgang: „Fiatalság”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 107. sz.,
1932. ápr. 19., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Mondj kedveset az ifju
embereknek.«”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2376: „II. Fiatalok” is.]
3241. Goethe, Johann Wolfgang: „Orvos”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 110. sz.,
1932. ápr. 22., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sosem nevezd az orvosod
galádnak.”; annotáció: „Goethe-rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2377: „III. Orvos” is.]
3242. Goethe, Johann Wolfgang: „Alkalom”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 111. sz.,
1932. ápr. 23., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy a költő nevet
megérdemeljed,”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2378: „IV. Alkalom”
is.]
3243. Goethe, Johann Wolfgang: „Tizediziglen”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 112.
sz., 1932. ápr. 24., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mily bün lehet, mit hajdan
elkövettem,”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2379: „V. Tizediziglen”
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is.]
3244. Joyce, James: „Egy sereget hallok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932.
ápr. 24., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy sereget hallok, amint a partra zudul”;
annotáció: „Idegen költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3474 is.]
3245. Kästner, Erich: „A pincér dörmög”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932.
ápr. 24., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mondd ismered? Hát vannak itt”;
annotáció: „Idegen költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3475 is.]
3246. Fiumi, Lionello: „Nagyon halk és regényes ábránd”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII.
évf. 112. sz., 1932. ápr. 24., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: A juniusi éjen,”;
annotáció: „Idegen költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3473 is.]
3247. Brecht, Bert: „A lila rém”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932. ápr. 24.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Gyermekkorunk derengő,”; annotáció: „Idegen
költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3472 is.]
3248. Goethe, Johann Wolfgang: „Ihlet”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 115. sz., 1932.
ápr. 27., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Most – igen egy a tett s a szándék.”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2381: „VII. Ihlet” is.]
3249. Goethe, Johann Wolfgang: „Önismeret”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 117. sz.,
1932. ápr. 29., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Eliszonyodni nem nehéz”; annotáció:
„Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2380: „VI. Önismeret” is.]
3250. Goethe, Johann Wolfgang: „Vénség”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 117. sz.,
1932. ápr. 29., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hát vén vagyok már, ócska, gonddult?”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2382: „VIII. Vénség” is.]
3251. Goethe, Johann Wolfgang: „Világ”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 117. sz.,
1932. ápr. 29., 8. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Te szereted ezt a világot,”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2383: „IX. Világ” is.]
3252. Goethe, Johann Wolfgang: „Művész”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 131. sz.,
1932. máj. 13., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Müvész – ne hencegj, hogy mily
ádáz”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2384: „X. Müvész” is.]
3253. Goethe, Johann Wolfgang: „Tisztelet”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 131. sz.,
1932. máj. 13., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem a Szerelem, csak a Tisztelet”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2385: „XI. Tisztelet” is.]
3254. Goethe, Johann Wolfgang: „Hűtelen”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 131. sz.,
1932. máj. 13., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Megcsalt a nő, rutul kijátszott«”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2386: „XII. Hütelen” is.]
3255. Goethe, Johann Wolfgang: „Bábel tornya”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 138.
sz., 1932. máj. 21., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Való, mese unottan ásit”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3848 is.]
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3256. Goethe, Johann Wolfgang: „Tömeg”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 138. sz.,
1932. máj. 21., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki állhat a tömegnek ellen?«”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3849 is.]
3257. Goethe, Johann Wolfgang: „Élet”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIII. évf. 138. sz., 1932.
máj. 21., 9. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Rejtély van itt nekem, temérdek.«”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3850 is.]
3258. Goethe, Johann Wolfgang: „Alkotás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csak öntudatlan formál a
valóság,”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt.]
3259. Goethe, Johann Wolfgang: „Biztatás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem lelsz te menekvést”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt.]
3260. Goethe, Johann Wolfgang: „Titkom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hogy életemnek mi a »plussz«-a,”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3847.]
3261. Goethe, Johann Wolfgang: „Vágyam”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»A legnagyobb vágyam, tudod
mi?«”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3851 is.]
3262. Goethe, Johann Wolfgang: „Sirirat”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz., 1932.
máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy füzfaköltő vált itt földi röggé.”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3852 is.]
3263. Goethe, Johann Wolfgang: „Siker”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz., 1932.
máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha föltett szándékkal cselekszel,”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3853 is.]
3264. Goethe, Johann Wolfgang: „Tanács”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tudod hogy intézd bölcsen
életed?”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3855 is.]
3265. Goethe, Johann Wolfgang: „Alázat”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz., 1932.
máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Mért bánt a dölyf vad láza, nos?”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3856 is.]
3266. Goethe, Johann Wolfgang: „Pénz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz., 1932.
máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mit ér a legnagyobb, a drága kincs,”;
annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3857 is.]
3267. Goethe, Johann Wolfgang: „Törtetők”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nyargalnak egyre árkon-bokron
át«”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3858 is.]
3268. Goethe, Johann Wolfgang: „Sehogysem”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 146. sz.,
1932. máj. 29., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem tudsz te a világ kedvére
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tenni,”; annotáció: „Goethe rimek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3859 is.]
3269. Po Csü-ji: „Virágpiac”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 210. sz., 1932. júl. 31., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Elvirult a tavasz. Egy-egy lovas ring el,”; annotáció:
„Uj kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3158 is.]
3270. Lu Ju: „Pásztorfiu”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 210. sz., 1932. júl. 31., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ez a mezitlábas fiu örökre”; annotáció: „Uj kinai
versek” összefoglaló cím alatt.]
3271. Tao Csien: „Reggeli látogató”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 210. sz., 1932. júl.
31., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nyugodalmas reggel megkoppan az ajtón,”;
annotáció: „Uj kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3161 is.]
3272. Mei Seng: „A bölcs szava”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 224. sz., 1932. aug.
14., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kihajtok a keleti kapuba.”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3159 is.]
3273. Vang Vej: „Bucsuzkodás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 224. sz., 1932. aug. 14.,
27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Leugrom a lóról, borral kinállak.”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3160 is.]
3274. Jammes, Francis: „Csak turja…”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932.
okt. 9., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csak turja földjét, kévét köt, sövényt
nyes,”; annotáció: „Három vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3197 is.]
3275. Jammes, Francis: „Jaj, hogyha tudnád…”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 280. sz.,
1932. okt. 9., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jaj hogyha tudnád, hogy micsoda bu
van”; annotáció: „Három vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3862 is.]
3276. Jammes, Francis: „Tréfás rimek esőben”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 280. sz.,
1932. okt. 9., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Unod magad? –”; annotáció:
„Három vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3863 is.]
3277. Shakespeare, William: „Lear király. Mutató Shakespeare drámájának uj magyar szövegéből.
Cordelia és az orvos”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 308. sz., 1932. nov. 6., 23. [Műfaj:
műfordítás – dráma(részlet); első sor/mondat: „CORDELIA: Ő volt az, ő – jaj –: erre ment az /
imént,”; lásd FJ1/2396 is.]
3278. Shakespeare, William: „Lear király. Mutató Shakespeare drámájának uj magyar szövegéből.
A szakadék”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 308. sz., 1932. nov. 6., 23. [Műfaj:
műfordítás – dráma(részlet); első sor/mondat: „EDGÁR: Jer, itt a hely: állj csöndesen. – Mi /
rémes”; lásd FJ1/2397 is.]
3279. Shakespeare, William: „Lear király. Mutató Shakespeare drámájának uj magyar szövegéből.
A király halála”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 308. sz., 1932. nov. 6., 23. [Műfaj:
műfordítás – dráma(részlet); első sor/mondat: „(Lear visszatér s a halott Cordéliát hozza karjában.”;
lásd FJ1/2398 is.]
3280. Drinkwater, John: „Viszonyosság”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 315. sz., 1932.
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nov. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Én nem hiszem, hogy az ég és a rét”;
annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3177 is.]
3281. Moore, Virginia: „Az eső előhirnöke”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 315. sz.,
1932. nov. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ötkor tört ránk a félelem.”;
annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3178 is.]
3282. Hardy, Thomas: „A Holdhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 315. sz., 1932. nov.
13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hold, mit láttál a Föld felett,”; annotáció: „Uj
angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3179 is.]
3283. Wolfe, Humbert: „A rigó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 342. sz., 1932. dec. 11.,
22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A labdatereknél”; annotáció: „Uj angol költők”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3180 is.]
3284. Blake, William: „Tigris”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 342. sz., 1932. dec. 11.,
22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tigris, tigris csóvafény,”; annotáció: „Uj angol
költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3181 is.]
3285. Davies, Mary Carolyn: „Rozsda”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 342. sz., 1932.
dec. 11., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Vas, mit harmat, köd befu,”; annotáció:
„Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3182 is.]
3286. Davies, Mary Carolyn: „Koratavaszi nap”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 342. sz.,
1932. dec. 11., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Koratavaszi nap volt,”; annotáció:
„Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3183 is.]
3287. Thompson, Francis: „Egy hópehelyhez”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 342. sz.,
1932. dec. 11., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki volt, aki kigondolt? –”;
annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3184 is.]
3288. Werfel, Franz: „A szülők dala”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 348. sz., 1932. dec.
17., 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Gyermekeink elszaladtak,”; annotáció:
Kosztolányi Dezső Ákom-bákom című, névtelenül közölt cikkének részeként; lásd FJ1/1926 is.]
3289. Shakespeare, William: „Lear király. Mutató Shakespeare drámájának uj magyar szövegéből.
Két ember a förgetegben”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 355. sz., 1932. dec. 25., 29.
[Műfaj: műfordítás – dráma(részlet); első sor/mondat: „Fenyér. Zivatar van, mennydörög és
villámlik. Kent és egy Nemesur szembe jön. KENT: Ki van itt a pogány időn kívül?”]
3290. Shakespeare, William: „Lear király. Mutató Shakespeare drámájának uj magyar szövegéből.
A Király imája”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIII. évf. 355. sz., 1932. dec. 25., 29. [Műfaj:
műfordítás – dráma(részlet); első sor/mondat: „A fenyér más része, kunyhóval. A zivatar tovább
dühöng. Lear, Kent és a Bolond jön.”]
3291. Marinetti, Filippo Tommaso: „Óda a versenyautomobilhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXIII. évf. 355. sz., 1932. dec. 25., 62. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Te egy acélfaj szilaj istene,”; lásd FJ1/3462: „Óda a verseny-automobilhoz” is; kötetben: MK1, 428–430.
MK2/3. köt., 161–163.]
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3292. Rossetti, Christina Georgina: „Emlékezz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 22. sz.,
1933. jan. 22., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Emlékezz rám, ha tőled messzemessze”; annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3190 is.]
3293. Kipling, Rudyard: „Ha…”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 22. sz., 1933. jan. 22.,
24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,”;
annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3189 és 3483 is.]
3294. Villon, Francois: „Ballada a hajdan való idők szépasszonyairól”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXIV. évf. 43. sz., 1933. febr. 12. 31. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mondd, hol
van és melyik országban él”; annotáció: „Villon két balladája” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3192: „Ballada a hajdanvolt idők szépasszonyairól” is.]
3295. Villon, Francois: „Villon balladája”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 43. sz., 1933.
febr. 12. 31 [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Patak partján halok meg szomjuságban”;
annotáció: „Villon két balladája” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3193: „Ballada” is.]
3296. Verhaeren, Émile: „A tőzsde”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 50. sz., 1933. febr.
19., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az óriási ucca és a roppant”; lásd FJ1/3191
is.]
3297. Donne, John: „Szent szonett”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIV. évf. 78. sz., 1933. márc.
19., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Halál, ne kérkedj, bár ugy hiv a vágott”; lásd
FJ1/3198 is.]
3298. Rossetti, Christina Georgina: „Nyugalom”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXIV. évf. 78.
sz., 1933. márc. 19., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó Föld, temesd be sulyosan
szemét,”; lásd FJ1/3199 is.]
3299. Enomoto Kikaku: „Koldus”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Koldus, de én
irigykedem reája,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/941 is.]
3300. Ihara Saikaku: „Hold”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Rongyos,
nyomorgó, kis faluk,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3864 is.]
3301. Ihara Saikaku: „Tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Levetem
tavaszi ruhám,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3872 is.]
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3302. Óemaru: „Pille”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku szines
rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Jaj, mily
csodás is volna, hogyha egyszer”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3874 is.]
3303. Seidi: „Udvariasság”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Kunyhóm
előtt merengek tétován.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/925 is.]
3304. Yosa Buson: „Eső”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Nézd, a
csepergő”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/933 is.]
3305. Yosa Buson: „Fésü”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat:
„Hálószobámban, a sötétben”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/928
is.]
3306. Kobayashi Issa: „A dalnok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Mindig
egyformán énekel”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3875 is.]
3307. Kagami Shikó: „Lángész”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Tudod milyen
a lángész?”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/937 is.]
3308. Onicsura: „Ünnep”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Virágban a
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cseresznyefák.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/948 is.]
3309. Tan Taigi: „Rabmadár”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Rab fülemüle
csattog boldogan.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3865 is.]
3310. Masaoka Shiki: „Hajnalpir”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „A hajnali
égen tündéri pir van.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3871 is.]
3311. Naitó Jósó: „Ezüst”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „A téli
holdvilág fakó”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3876 is.]
3312. Naitó Jósó: „Bagoly”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Ugy lángol a
hold most, hogy bagoly”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3868 is.]
3313. Matsuo Bashó: „Varju”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „A csunya
varju”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt.]
3314. Matsuo Bashó: „Remete”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Áll a kemény
tölgy és semmit se lát.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3878 is;
kötetben: KJV2, 136.]
3315. Matsuo Bashó: „Vadkacsák”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Az éj borult
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az oceánra távol.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/947 is; kötetben:
KJV2, 137.]
3316. Matsuo Bashó: „A jóltevő”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Ha a mezőn
az éjfél fagya metsző”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3880 is;
kötetben: KJV2, 137.]
3317. Matsuo Bashó: „Magasan”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „A szirttetőn
haladtunk”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3866 is; kötetben: KJV2,
137.]
3318. Matsuo Bashó: „Szegénység”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Jőjj el
barátom, bár kopott tanyám van,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/945 is.]
3319. Shinpei: „Arcok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku szines
rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Nézz az
arcokba mélyen.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/930 is.]
3320. Kei Kiitsu: „Gyémánt”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Gyémánt vane szebb, van szebb nála még,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/923
is.]
3321. Natsume Sóseki: „Uj cselédünk”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr.
2., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával,
Hirafuku szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis
haiku-kat tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol
tanára adta ki, forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat:
„Az uj cseléd szólt: »Rózsa a nevem.«”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/927 is.]
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3322. Yosa Buson: „Sárga őszirózsa”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr.
2., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával,
Hirafuku szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis
haiku-kat tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol
tanára adta ki, forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat:
„Lámpám tüzétül”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/944 is.]
3323. Yamamoto Ryókan: „Ablak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Kifosztva áll
szegény lakom,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/924 is.]
3324. Ryushiu: „Kisgyermek”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Eltévedt
kisgyermek. Nézd az árvát.”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt.]
3325. Yamaguchi Sodó: „Kettecskén”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr.
2., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával,
Hirafuku szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis
haiku-kat tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol
tanára adta ki, forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat:
„Az aratási hold tündér sütésén”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/926
is.]
3326. Yosa Buson: „Harang”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „A templomi
harang bronzán lihegve”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/935 is.]
3327. Hójó Dansui: „Madárijesztő”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Még a ruháját
is kölcsönbe kapja,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/950 is.]
3328. Gomei: „Lepkék”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku szines
rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Miért
repülnek mindig ugy a lepkék –”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/952 is.]
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3329. Kiyoshi: „Kigyó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku szines
rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Eltünik a
kigyó, utnak is erednék,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/946 is.]
3330. Moshi: „Az emberélet”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Az emberélet
gyönge dráma,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3881 is.]
3331. Yosa Buson: „Rablóvezér”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2.,
25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Ugy ég a
hold, hogy minden sziv megolvad,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/951 is.]
3332. Ono Bushi: „Macska, napraforgóval”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933.
ápr. 2., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával,
Hirafuku szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis
haiku-kat tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol
tanára adta ki, forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat:
„Kölykét viszi a macska, morgó,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3214 is.]
3333. Sirao: „Hollófészek”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „A csunya
hollók”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/940: „Hollófészkek” is.]
3334. Otsuji: „Hangom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Télen, mikor
magam ülök”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/943 is.]
3335. Kakó: „Legyezőárus”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Szellős,
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hüsitő legyezőket árul,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/938 is.]
3336. Yosa Buson: „Vakember”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Ma oly
csudásan tündököl a hold”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/942 is.]
3337. Tai-a: „Telefon”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25. [Műfaj:
műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku szines
rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Ujévkor az
első üdvözletek”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/936 is.]
3338. Shida Yaha: „Zárt telek”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Az ibolyák
lármázva kéklenek,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3203 is.]
3339. Kamijima Onitsura: „Fülemüle”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr.
2., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával,
Hirafuku szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis
haiku-kat tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol
tanára adta ki, forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat:
„Gyöngyös dalát, hogy eldalolta már,”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3210: „Csalogány” is.]
3340. Rokkocsu: „Piroskötény”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 92. sz., 1933. ápr. 2., 25.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Tókióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku
szines rajzaival egy több, mint 860 oldalra rugó versgyüjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat
tartalmaz, japánul és angolul. A könyvet Asatore Miyamoari, a keioi egyetem angol tanára adta ki,
forditotta le, látta el magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel. […]”; első sor/mondat: „Tavaszi szél
viháncol és a”; annotáció: „Japán virágzápor” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/934 is.]
3341. Jammes, Francis: „Csupán a munka…”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 99. sz.,
1933. ápr. 9., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Csupán a munka nagy s a dolgozó:”;
annotáció: „Uj francia költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3195 is.]
3342. Jammes, Francis: „Forró vasárnap”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 99. sz., 1933.
ápr. 9., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Forró vasárnap beh jó volna nékem,”;
annotáció: „Uj francia költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3196 is.]
3343. Stephens, James: „Gyülölet”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 125.sz., 1933. máj. 7.,
27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az ellenség jött felém”; lásd FJ1/3200 is.]
3344. Rilke, Rainer Maria: „Alkestis”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 139. sz., 1933.
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máj. 21., 30. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Most hirtelen köztük termett a Hirnök”;
lásd FJ1/3222 is.]
3345. Guillén, Jorge: „Lovasszobor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 166. sz., 1933. jún.
18., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Még egyre vágtat, nékem ugrik”; annotáció:
„Uj spanyol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3223 és 3480 is.]
3346. Guillén, Jorge: „Boldog karosszék”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 166. sz., 1933.
jún. 18., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Boldog karosszék! Itt a háznép”;
annotáció: „Uj spanyol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3224 és 3481 is.]
3347. Jiménez, Juan Ramón: „Halál”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 166. sz., 1933. jún.
18., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Aludni vágyom én ma éjjel,”; annotáció: „Uj
spanyol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3225 is.]
3348. Diego, Gerardo: „Távollevő nő”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 166. sz., 1933.
jún. 18., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Távollevő nő,”; annotáció: „Uj spanyol
költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3226 is.]
3349. Unamuno, Miguel de: „Eső, szél, árnyék”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 166. sz.,
1933. jún. 18., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Lelkem, mi a te életed valóban?”;
annotáció: „Uj spanyol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3227 is.]
3350. Kästner, Erich: „Az elalvás dicsérete”, ford. Kosztolányi Ernő [!], N, XXXIV. évf. 186. sz.,
1933. júl. 16., 139. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jót ásitunk, elkattintjuk a
villanyt,”; lásd FJ1/3242 is.]
3351. Kästner, Erich: „Hasonlat a vonatról”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 200. sz.,
1933. júl. 23., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mind egy vonatban utazunk itt”;
lásd FJ1/3241 is.]
3352. Po Csü-ji: „Piros kályhám lángja”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 207. sz., 1933.
júl. 30., 38. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tavaszi nap ez, már az ötödik.”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3260 is.]
3353. Po Csü-ji: „Liu-hoz, öreg költő barátomhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 207.
sz., 1933. júl. 30., 38. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Époly öreg vagy s friss, mint én
vagyok,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3261 is.]
3354. Po Csü-ji: „A rest ember éneke”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 207. sz., 1933. júl.
30., 38. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Van párfogóm s rest voltam fölkeresni,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3262 is.]
3355. Po Csü-ji: „Lemondás”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 207. sz., 1933. júl. 30., 38.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sosem tünődj a mult napjain,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3264 is.]
3356. Po Csü-ji: „Amikor megbénultam”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 207. sz., 1933.
júl. 30., 38. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kedves barátaim, nem értem ezt a tengernagy bánatot,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3265 is.]
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3357. Po Csü-ji: „Tar főmre”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 207. sz., 1933. júl. 30., 38.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Reggel meg este féltem untalan,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3263 is.]
3358. Fukuda Chiyo ni: „Kutvödör”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933. szept.
3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A kutvödört benőtte a szulák.”; annotáció:
„Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3228 is.]
3359. Fukuda Chiyo ni: „Özvegység”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933.
szept. 3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mióta meghalt az uram,”; annotáció:
„Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3229 is.]
3360. Josen: „Virág”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933. szept. 3., 21. [Műfaj:
műfordítás – vers; első sor/mondat: „Szól a virág: »Nektek minek a rét,”; annotáció: „Japán versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3230 is.]
3361. Ono no Takamura: „Számüzetés”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933.
szept. 3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Evezve a Nyolcvan-Sziget felé”;
annotáció: „Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3231 is.]
3362. Kawai Chigetsu ni: „Apácabéka”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933.
szept. 3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Lásd, árpaszalmából fonok tenéked”;
annotáció: „Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3232 is.]
3363. Kiyowara no Fukayabu: „Nyári éj”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933.
szept. 3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A nyári éjben szint még ott az este”;
annotáció: „Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3233 is.]
3364. Kobayashi Issa: „Egy milliomoshoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz.,
1933. szept. 3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tudod, mi énnekem a pénz,”;
annotáció: „Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3234 is.]
3365. Kiyoku Sanjin: „Gunyvers”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 262. sz., 1933. szept.
3., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Áldott« iratta férje sirkövére”; annotáció:
„Japán versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3235 is.]
3366. Verlaine, Paul: „[Ó jaj, a Rim silány kolomp]”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 256.
sz., 1933. szept. 17., 21–22. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Ó jaj, a Rim silány kolomp”;
annotáció: Kosztolányi Dezső A rim varázslata című cikkének részeként közölve; lásd FJ1/2827 és
3243 és 3244 is.]
3367. Sainte-Beuve, Charles Augustin: „[Rim, aki szinnel élteted]”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXIV. évf. 256. sz., 1933. szept. 17., 21–22. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Rim, aki szinnel
élteted”; annotáció: Kosztolányi Dezső A rim varázslata című cikkének részeként közölve; lásd
FJ1/2827 és 3243 és 3244 is.]
3368. Carducci, Giosué: „[Szép Császárnő, a hazámé]”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf.
256. sz., 1933. szept. 17., 21–22. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „Szép Császárnő, a hazámé”;
annotáció: Kosztolányi Dezső A rim varázslata című cikkének részeként közölve; lásd FJ1/2827 és
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3243 és 3244 is.]
3369. Alonso, Dámaso: „Dalocska”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 263. sz., 1933. szept.
24., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mások disz-sirhelyet akarnak”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3245 is.]
3370. Salinas, Pedro: „Víz az éjben”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 263. sz., 1933.
szept. 24., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Víz künn az éjben, titkos és csekély”;
annotáció: „Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3246 is.]
3371. Villalón, Fernando: „Szélcsönd”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 263. sz., 1933.
szept. 24., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Reggel van, kedv-lehellő.”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3247 is.]
3372. Jammes, Francis: „Ódon szalonokban”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 277. sz.,
1933. okt. 8., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ódon szalónokban gyakorta láttam”;
annotáció: „Francia versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3254 is.]
3373. Jammes, Francis: „Első elegia”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXIV. évf. 347. sz., 1933. dec.
17., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kedves Samain-em, míg irok teneked.”;
annotáció: „Francia versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3255 is.]
1934.

3374. Jammes, Francis: „Kissé beteges ez az urilány”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 34.
sz., 1934. febr. 4., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kissé beteges ez az urilány”;
annotáció: „Francia versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3269 is.]
3375. Jammes, Francis: „Ha zöldablakos”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 34. sz., 1934.
febr. 4., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha zöldablakos házad jut eszembe”;
annotáció: „Francia versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3270: „Ha zöldablakos…” és 3491:
„Zöldablakos házad…” is.]
3376. Billinger, Richard: „Befagyott ablak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 100. sz.,
1934. ápr. 12., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Talán egy pille szárnya érte,”;
annotáció: „Uj német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3271 is.]
3377. Billinger, Richard: „November”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934. ápr.
12., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Meghalt a csalogány, nem él,”; annotáció: „Uj
német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3274 is.]
3378. Rilke, Rainer Maria: „Ádám”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934. ápr.
12., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Megdöbbenve áll a székesegyház”; annotáció:
„Uj német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3279 is.]
3379. Rilke, Rainer Maria: „Éva”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934. ápr. 12.,
26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egyszerüen áll a székesegyház”; annotáció: „Uj
német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3280 is.]
3380. Billinger, Richard: „Vihar vége”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934. ápr.
12., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kövön ülök a mohos utnál”; annotáció: „Uj
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német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3275 is.]
3381. Reindl, Ludwig Emanuel: „Ember”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 100. sz., 1934.
ápr. 12., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A váltakozó nap”; annotáció: „Uj német
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3273 is.]
3382. Po Csü-ji: „Amikor egy rabszolgalányomat elvesztettem”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXV. évf. 101. sz., 1934. ápr. 13., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kertem körül
beh alacsony a fal,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3276 is.]
3383. Po Csü-ji: „Őrült vers unokaöcsémhez és unokahugaimhoz”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXV. évf. 101. sz., 1934. ápr. 13., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kik nem
tudnak betüt, azt mondják, holdasok,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3277 is.]
3384. Po Csü-ji: „Téli éjszaka”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 101. sz., 1934. ápr. 13.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Házam szegény, szerettjeim nem élnek,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3278 is.]
3385. Rilke, Rainer Maria: „Csoport”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 101. sz., 1934. ápr.
13., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint aki hirtelen virágcsokrot tép:”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3281 is.]
3386. Beheim-Schwarzbach, Martin: „A szavakról”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 101.
sz., 1934. ápr. 13., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mennyi-menn[y]i dolgot /
födnek a szavak.”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3272 is.]
3387. Borgese, Giuseppe Antonio: „Bucsuk”, ford. Kosztolányi Dezső, N, 35. évf. 103. sz., 1934.
ápr. 15., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tudok követni egy szálló pacsirtát”;
annotáció: „Olasz költők. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3293
is.]
3388. Pea, Enrico: „A föld”, ford. Kosztolányi Dezső, N, 35. évf. 103. sz., 1934. ápr. 15., 21.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kigyók ragyognak áprilisi fényben”; annotáció:
„Olasz költők. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3294 is.]
3389. Corazzini, Sergio: „Bábuk párbeszéde”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 103. sz.,
1934. ápr. 15., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „– Mért ölsz meg, én kicsiny
királyném,”; annotáció: „Olasz költők. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3295 is.]
3390. Ungaretti, Giuseppe: „Éjszaka”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 103. sz., 1934. ápr.
15., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Minden kinyul, széthull viharzón.”; annotáció:
„Olasz költők. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3297 is.]
3391. Negri, Ada: „A fal”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 103. sz., 1934. ápr. 15., 21.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Magas, kopár fal zárja uccám, meredt / s a végtelenbe
tágul”; annotáció: „Olasz költők. Kosztolányi Dezső müforditásai” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3296 is.]
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3392. Po Csü-ji: „Eperfa”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 105. sz., 1934. ápr. 17., 13.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Künn az uton száraz eperfa áll,”; annotáció: „Kinai
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3287 is.]
3393. Vej Jing-vu: „Kislányomhoz, amikor férjhez adtam egy Yang-családhoz”, ford. Kosztolányi
Dezső, N, XXXV. évf. 105. sz., 1934. ápr. 17., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Szegény szívem egész nap oly nehéz”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd
FJ1/3288 is.]
3394. Vang Vej:„Őszi este a hegyekben”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 105. sz., 1934.
ápr. 17., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Eső után a hegy oly őszi,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3289 is.]
3395. Po Csü-ji: „Tanyázás a partmenti emberrel”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 105.
sz., 1934. ápr. 17., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az ember vágya az arany, a
kincs,”; annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3290: „Tanyázás a partmenti
öreggel” is.]
3396. Tao Jüan-ming: „Árviz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 105. sz., 1934. ápr. 17., 13.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Száguld a felhő vastag, tömzsi tömlő,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3291 is.]
3397. Rilke, Rainer Maria: „Gyermekkor”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 106. sz., 1934.
ápr. 18., 14. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jó volna eltünődni, hogy hová ment,”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3312 is.]
3398. Rilke, Rainer Maria: „Buddha”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 106. sz., 1934. ápr.
18., 14. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Messziről már érzi a zarándok,”; annotáció:
„Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3282 is.]
3399. Goethe, Johann Wolfgang: „Bármit müveltél is, előtünt”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV.
évf. 112. sz., 1934. ápr. 24., 2. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Bármit müveltél is,
előtünt”; annotáció: Kosztolányi Dezső A legegészségesebb lángelme című szövegének részeként
közölve; lásd FJ1/2858 és 3292 is.]
3400. Hughes, Langston: „Költemény”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 153. sz., 1934.
jún. 8., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Szép a fekete éjszaka,”; annotáció: „Néger
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3298 is.]
3401. Cotter, Joseph Seamon: „Mit felelsz majd testvér?”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf.
153. sz., 1934. jún. 8., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Testvér, jer”; annotáció:
„Néger versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3302 is.]
3402. Grimke, Angelina Weld: „Fü ujjak”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 153. sz., 1934.
jún. 8., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Simits, cirógass”; annotáció: „Néger
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3300 is.]
3403. Grimke, Angelina Weld: „Sötétség”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 153. sz., 1934.
jún. 8., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Napközben itten egy fa van”; annotáció:
„Néger versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3301 is.]
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3404. Mason, Ronald Alison: „Egy nyomorék gyermek halálára”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXV. évf. 158. sz., 1934. jún. 13., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Megszijazva,
vasba, gépbe,”; annotáció: „Angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3306 is.]
3405. Sackville, Margaret: „Siriratok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 158. sz., 1934. jún.
13., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „I. Attól, mi voltam hajdanában, elzár”;
annotáció: „Angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3308 is.]
3406. Lowell, Amy: „Venus transiens”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 162. sz., 1934. jún.
17., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mondd csak, / szebb volt-e Vénus egykor”;
annotáció: „Angol költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3307 is.]
3407. Horne, Frank: „Néger kisgyermekek uccai éneke”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf.
166. sz., 1934. jún. 22., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sok sok néger kisgyerek”;
annotáció: „Néger versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3299 is.]
3408. Arakida Moritake: „Szirom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz., 1934. jún.
27., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Virágszirom szállott lebegve”; annotáció:
„Japán költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2334 is; kötetben: KJV1, 76., KJV2, 101.]
3409. Takahashi Mushimaro: „Szomoru füz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz.,
1934. jún. 27., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A lányka sirján ez a szomorufüz”;
annotáció: „Japán költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2364 is; kötetben: KJV1, 80., KJV2,
108.]
3410. Horiguchi Niko: „Élet”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz., 1934. jún. 27., 13.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ki élhet e világon,”; annotáció: „Japán költők”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2353 is; kötetben: KJV1, 84., KJV2, 113.]
3411. Ono no Komachi: „Álom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz., 1934. jún. 27.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Álmomba megjelent a kedves,”; annotáció: „Japán
költők” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 87., KJV2, 116.]
3412. Matsuo Bashó: „Légy”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz., 1934. jún. 27., 13.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Veréb barátom, kérnék egy kegyet,”; annotáció:
„Japán költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3805 is; kötetben: KJV1, 100., KJV2, 132.]
3413. Hattori Ransetsu: „Levél”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz., 1934. jún. 27.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Száraz levél”; annotáció: „Japán költők”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3030 is; kötetben: KJV1, 94., KJV2, 125.]
3414. Óshihóchi no Mitsune: „Bánat”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 170. sz., 1934. jún.
27., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Futok a hegyekbe, a föld zavarát”; annotáció:
„Japán költők” összefoglaló cím alatt; kötetben: KJV1, 86., KJV2, 116.]
3415. Croci, Luciano: „Ave Maria”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 178. sz., 1934. júl. 5.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A hosszu éjszakán került az álom”; annotáció:
„Olasz költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/461 is; kötetben: MK1, 420., MK2/3. köt., 157.]
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3416. Graf, Arturo: „Volt egyszer”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 178. sz., 1934. júl. 5.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Volt egyszer, egyszer… Micsoda?”; annotáció:
„Olasz költők” összefoglaló cím alatt; kötetben: MK1, 404., MK2/3. köt., 145.]
3417. Carducci, Giosué: „Az utolsó vers”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 178. sz., 1934.
júl. 5., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó halvány orgona!”; annotáció: „Olasz
költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/455: „Bucsu” is; kötetben: MK1, 418., MK2/3. köt., 140.]
3418. Symons, Arthur: „Kopogó kéz”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 181. sz., 1934.
júl. 8., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A szivemen kopog egy régi kéz,”;
annotáció: „Angol költők” összefoglaló cím alatt; kötetben: MK1, 45., MK2/3. köt., 87–88.]
3419. Shelley, Percy Bysshe: „Mint a bohó [!] hölgy”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 181.
sz., 1934. júl. 8., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint a haló hölgy sápatagsoványan”; annotáció: „Angol költők” összefoglaló cím alatt; kötetben: MK1, 33: „Mint a haló
hölgy”, MK2/3. köt., 36: „Mint a haló hölgy”.]
3420. Rimbaud, Arthur: „A kenyér-lesők”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 184. sz., 1934.
júl. 11., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A téli hóba, téli ködbe”; annotáció:
„Francia költők” összefoglaló cím alatt; kötetben: MK1, 116–117., MK2/1. köt., 140–141.]
3421. Hughes, Langston: „Honvágy”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 210. sz., 1934. aug.
5., 14. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fönn a vasuti hid dalol,”; lásd FJ1/3303 is.]
3422. Claudius, Matthias: „Az ember”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 245. sz., 1934.
szept. 9., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Foganta és nevelte”; annotáció: „Német
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3309 is.]
3423. Claudius, Matthias: „A halál”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 245. sz., 1934. szept.
9., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A Halál szobájában tompa csend ül,”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt.]
3424. Mörike, Eduard: „Folyóm”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 245. sz., 1934. szept. 9.,
23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ó reggeli, fényes folyó,”; annotáció: „Német
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3310 is.]
3425. Meyer, Conrad Ferdinand: „Rekkenő nap”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 245. sz.,
1934. szept. 9., 23. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nyári nap kilobbant, este lőn”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3311 is.]
3426. Po Csü-ji: „Szomorkodás Wei faluban”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 293. sz.,
1934. okt. 26., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Egy szót se szólok, ölelem a
párnám,”; annotáció: „Uj kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3249 is.]
3427. Po Csü-ji: „Lóháton alva”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 293. sz., 1934. okt. 26.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Korcsmánk felé poroszkáltunk nyugodtan,”;
annotáció: „Uj kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3250 is.]
3428. Po Csü-ji: „Tréfás versezet”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 293. sz., 1934. okt. 26.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mi is derit föl ily bus remetét?”; annotáció: „Uj
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kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3251 is.]
3429. Po Csü-ji: „Fanyar vigasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 293. sz., 1934. okt. 26.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az ifju rózsás arca sárga kő lesz,”; annotáció: „Uj
kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3253 is.]
3430. Po Csü-ji: „Fölkelt a szolgám”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 302. sz., 1934. nov.
4., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fölkelt a szolgám: »Nap süt ujra gazdám,”;
annotáció: „Az agg költő” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1992 és 2400 is.]
3431. Po Csü-ji: „Tünődve szállok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 302. sz., 1934. nov.
4., 24. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tünődve szállok tünt napokba át,”; annotáció:
„Az agg költő” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1992 és 2401 is.]
3432. Po Csü-ji: „Betegen”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 302. sz., 1934. nov. 4., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mióta fekszem, ágyam nyomorultja?”; annotáció: „Az
agg költő” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1992 és 2402 is.]
3433. Po Csü-ji: „Vénség”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 302. sz., 1934. nov. 4., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „Liu Yü-si-hez, aki velem egy esztendőben született.”; első
sor/mondat: „Egyszerre vénültünk meg, kenyeres, lásd.”; annotáció: „Az agg költő” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/1992 és 2404 is.]
3434. Po Csü-ji: „Keserü eső”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXV. évf. 302. sz., 1934. nov. 4., 24.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mióta Hsün-yang-ba elvetődtem,”; annotáció: „Az agg
költő” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3252 is.]
3435. Yeats, William Butler: „A dooneyi hegedüs”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 337.
sz., 1934. dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mikor Dooneyban hegedülök,”;
annotáció: „W. B. Yeats versei” összefoglaló cím alatt.]
3436. Yeats, William Butler: „Öreganyó éneke”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 337. sz.,
1934. dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hajnalba kelek föl és azután”;
annotáció: „W. B. Yeats versei” összefoglaló cím alatt.]
3437. Yeats, William Butler: „A kertben”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 337. sz., 1934.
dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Találkoztam veled a kertbe, kedvesem,”;
annotáció: „W. B. Yeats versei” összefoglaló cím alatt.]
3438. Yeats, William Butler: „Öregemberek szemlélik magukat a vizben”, [ford. Kosztolányi
Dezső], N, XXXV. évf. 337. sz., 1934. dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Hallottam, az aggok beszéltek:”; annotáció: „W. B. Yeats versei” összefoglaló cím alatt.]
3439. Yeats, William Butler: „A költő azt kivánja, vajha kedvese meghalna”, [ford. Kosztolányi
Dezső], N, XXXV. évf. 337. sz., 1934. dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ha
hidegen, holtan feküdnél”; annotáció: „W. B. Yeats versei” összefoglaló cím alatt.]
3440. Yeats, William Butler: „A szerelmes a szivében nyiladozó rózsáról beszél”, [ford. Kosztolányi
Dezső], N, XXXV. évf. 337. sz., 1934. dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat:
„Minden dolog árva, szegényes és ostoba, szárnya- / szegett…”; annotáció: „W. B. Yeats versei”
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összefoglaló cím alatt.]
3441. Yeats, William Butler: „Öreg halász tünődése”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf.
337. sz., 1934. dec. 9., 22. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ugy táncol a viz, mint
játszó gyerek”; annotáció: „W. B. Yeats versei” összefoglaló cím alatt.]
3442. Li Taj-po: „Tavaszi részegség”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 339. sz., 1934.
dec. 11., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hsien-yangban, a harmadik hóban”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3220 is.]
3443. Li Sang-jin: „A névtelennek”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 339. sz., 1934. dec.
11., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Vidám szobádban mennyi-mennyi függöny”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3321 is.]
3444. Li Sang-jin: „Nincs nála”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 339. sz., 1934. dec. 11.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nincs nála kedvesebb, nincs ily igazi asszony –”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3322 is.]
3445. Po Csü-ji: „Li Csienhez”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 339. sz., 1934. dec. 11.,
13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Megint világi gond bolygatja elmém”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3323 is.]
3446. Tu Fu: „Éjszaka az őrtoronyban”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 344. sz., 1934.
dec. 16., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A téli nap már vaksi és rövid,”;
annotáció: „Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3318 is.]
3447. Li Taj-po: „Tan Csiuhoz”, [ford. Kosztolányi Dezső], N, XXXV. évf. 344. sz., 1934. dec. 16.,
20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Barátom a hegyekbe fönn lakik,”; annotáció:
„Kinai versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3319 is.]
3448. Shakespeare, William: „Felséges asszonyom, nagyon borus vagy”, ford. Kosztolányi Dezső,
N, XXXV. évf. 355. sz., 1934. dec. 30., 19. [Rovat: Vasárnap; műfaj: műfordítás – dráma (részlet);
első sor/mondat: „Felséges asszonyom, nagyon borus vagy:”; annotáció: Kosztolányi Dezső
Shakespeare és a lélekelemzés című cikkének részeként közölve. Részlet William Shakespeare II.
Richárd című drámájából, a II. felvonás 2. színből; lásd FJ1/2908 és 3317 is.]
1935.

3449. Unamuno, Miguel de: „Olvasni”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935.
ápr. 28., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Olvasni. Élni azt az álmot,”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3330 is.]
3450. Machado, Antonio: „Apám”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935. ápr.
28., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Sevilla tündököl…”; annotáció: „Spanyol
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3331 is.]
3451. Altolaguirre, Manuel: „Álmaim”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935.
ápr. 28., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az álmaimnak nincs helye,”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3332 is.]
3452. Tablada, José Juan: „Előhang”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935. ápr.
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28., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A pillanat pilléit üzöm,”; annotáció: „Spanyol
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3333 is.]
3453. Tablada, José Juan: „Méhecskék”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935.
ápr. 28., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kaptár csöpögtet sürü mézet”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3334 is.]
3454. Tablada, José Juan: „Bambusznád”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935.
ápr. 28., 20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Hosszuszáru rakéta.”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3335 is.]
3455. Tablada, José Juan: „Páva”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 118. sz., 1935. ápr. 28.,
20. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tollán ezernyi szin remeg.”; annotáció: „Spanyol
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3336 is.]
3456. Rilke, Rainer Maria: „Vacsora”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 138. sz., 1935.
máj. 19., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A végtelen bujkál körünkbe. Hol van,”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3337 is.]
3457. Rilke, Rainer Maria: „Szerelmes dal”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 138. sz.,
1935. máj. 19., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mint tartsam az én lelkem, hogy ne
érjen”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3338 is.]
3458. Rilke, Rainer Maria: „Özvegyasszony”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 138. sz.,
1935. máj. 19., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A gyermekek ott állnak lombja
vesztett”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt.]
3459. Rilke, Rainer Maria: „Könny-korsó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 145. sz.,
1935. máj. 26., 18. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Más a borokra való, más olajat fog
a mélyén”; lásd FJ1/3339 is.]
3460. Hugo, Victor: „Tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 159. sz., 1935. jún. 9., 26.
[Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tavasz a drágám és én szeretem.”; annotáció: „Victor
Hugo verseiből” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3340: „Április” is.]
3461. Hugo, Victor: „Levél egy hölgyhöz, melyet léghajóval küldtem el 1871 január 12-én”, ford.
Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 159. sz., 1935. jún. 9., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Páris, a bus és vig, küzd. Csókolom kezét.”; annotáció: „Victor Hugo verseiből”
összefoglaló cím alatt; kötetben: MK2/1. köt., 29–30: „Levél egy hölgyhöz”.]
3462. Wolfe, Humbert: „Rigók”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 213. sz., 1935. aug. 4.,
21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/ mondat: „A büszke bankár”; annotáció: „Angol versek”
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3341 is.]
3463. Browning, Robert: „Azután”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 213. sz., 1935. aug.
4., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/ mondat: „Takard föl arcát és elém borulva”; annotáció:
„Angol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3342 is.]
3464. Donne, John: „Jó reggelt”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 213. sz., 1935. aug. 4.,
21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/ mondat: „Mit miveltünk mi, mondd, mig végre nem lőn,”;
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annotáció: „Angol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3343 is.]
3465. Browning, Robert: „Prospice”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 213. sz., 1935. aug.
4., 21. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/ mondat: „Reszketni a végtől? – amíg ful a torkom”;
annotáció: „Angol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3344 is.]
3466. Machado, Antonio: „Szomjuság”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 283. sz., 1935.
okt. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jó tudni nékünk, hogy ivásra”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3345 is.]
3467. Machado, Antonio: „Románc”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 283. sz., 1935. okt.
13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A téren egy torony van,”; annotáció: „Spanyol
versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3346 is.]
3468. Prados, Emilio: „Nyugalom”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 283. sz., 1935. okt.
13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Az égbolt szürke, szürke,”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3347 is.]
3469. Alonso, Dámaso: „A csillagok számlálói”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 283. sz.,
1935. okt. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fáradt vagyok.”; annotáció:
„Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3348 is.]
3470. Cernuda, Luis: „Fáradt vagyok”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 283. sz., 1935.
okt. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Fáradt vagyok és annak, aki fáradt,”;
annotáció: „Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3350 is.]
3471. Jiménez, Juan Ramón: „Sárga tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 283. sz.,
1935. okt. 13., 25. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Jött április a völgyön által”;
annotáció: „Spanyol versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3349 is.]
3472. Shakespeare, William: „Mutató a Szentivánéji álom uj szövegéből. A herceg mennyegzője”,
ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 332. sz., 1935. dec. 1., 21. [Műfaj: műfordítás – dráma
(részlet); első sor/mondat: „Theseus: Sietve száll felénk a nászi óránk”; lásd FJ1/3361 is.]
3473. Shakespeare, William: „Mutató a Szentivánéji álom uj szövegéből. A tündérek altatódala”,
ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 332. sz., 1935. dec. 1., 21. [Műfaj: műfordítás – dráma
(részlet); első sor/mondat: „Csalogány, zengd csendesen te”; lásd FJ1/3362 is.]
3474. Shakespeare, William: „Mutató a Szentivánéji álom uj szövegéből. Lysander és Hermia az
erdőben”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 332. sz., 1935. dec. 1., 21. [Műfaj: műfordítás
– dráma (részlet); első sor/mondat: „Lysander: Fáraszt ez a bolyongás, kedvesem”; lásd FJ1/3363
is.]
3475. Shakespeare, William: „Mutató a Szentivánéji álom uj szövegéből. Puck varázsverse”, ford.
Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 332. sz., 1935. dec. 1., 21. [Műfaj: műfordítás – dráma
(részlet); első sor/mondat: „Hát aludj, / Mit se tudj:”]
3476. Shakespeare, William: „Mutató a Szentivánéji álom uj szövegéből. Puck bucsuja”, ford.
Kosztolányi Dezső, N, XXXVI. évf. 332. sz., 1935. dec. 1., 21. [Műfaj: műfordítás – dráma
(részlet); első sor/mondat: „Hogyha nem tetszett e móka,”; lásd FJ1/3365 is.]
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1936.

3477. Rilke, Rainer Maria: „Dal”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz., 1936. jan. 19.,
10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Te, akinek nem mondottam, hogy éjjel”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3366 is.]
3478. Rilke, Rainer Maria: „Orpheus-szonett”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz.,
1936. jan. 19., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Tavasz van ujra. A föld, mint a
gyermek”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3367 is.]
3479. Rilke, Rainer Maria: „Öreg nénike”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz., 1936.
jan. 19., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Ülnek a mában az őszhaju nénik”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3368 is.]
3480. Rilke, Rainer Maria: „Nők éneke a költőhöz”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19.
sz., 1936. jan. 19., 10. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nézd, ez vagyunk: kinyil
minden feléd,”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3369 is.]
3481. Rilke, Rainer Maria: „Meghalni”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz., 1936.
febr. 23., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „»Én meghalok érte, mert ismerem őt«
Jaj”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3371 is.]
3482. Rilke, Rainer Maria: „Az idegen”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz., 1936.
febr. 23., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Nem törődve, mit szólnak megettünk”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3372 is.]
3483. Rilke, Rainer Maria: „Leányszöktetés”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz.,
1936. febr. 23., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Gyakran szökött ki mint aprócska
kislány,”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3373 is.]
3484. Rilke, Rainer Maria: „Kivándorlóhajó”, ford. Kosztolányi Dezső, N, XXXVII. évf. 19. sz.,
1936. febr. 23., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Gondold, hogy valaki fut hiába”;
annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3374 is.]
3485. Rilke, Rainer Maria: „Találkozás a gesztenyefasorban”, ford. Kosztolányi Dezső, N,
XXXVII. évf. 19. sz., 1936. febr. 23., 27. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Mikor
belépett, a fák zöld, hüs éle”; annotáció: „Német versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3370 is.]
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NYILATKOZATOK, INTERJÚK
1930.

3486. Kosztolányi Dezső: „Igy kezdődött…”, N, XXXI. évf. 350. sz., 1930. dec. 25., 27. [Műfaj:
nyilatkozat; első sor/mondat: „– Első versem tizenötéves koromban jelent meg, a mikor a hatodik
gimnáziumba jártam.”; annotáció: közös nyilatkozat többekkel.]
1932.

3487. Kosztolányi Dezső: „[Szülővárosom üdvözöllek!]”, N, XXXIII. évf. 355. sz., 1932. dec. 25.,
10. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Szülővárosom üdvözöllek! Üdvözlöm minden emberedet,
minden uccádat és fádat!”; annotáció: interjú többekkel, „Szubotica öt perc! Körinterju Szuboticáról
indult, vagy Szuboticát járt hirességekkel” címmel, szerkesztői bevezetővel.]
1934.

3488. [Szerző nélkül]: „A felgyógyult Kosztolányi Dezső beszél a betegségekről, amelyek csak
kicsinyessé teszik az embert”, N, XXXV. évf. 228. sz., 1934. aug. 23., 6. [Műfaj: interjú; első
sor/mondat: „A Budapesten megjelenő Reggeli Ujságból vesszük át az alábbi riportot:”]
1935.

3489. [Szerző nélkül]: „A jugoszláv és a magyar sajtó részvéte. Százával érkeznek a gyászoló
családhoz és a Napló szerkesztőségéhez a részvétnyilatkozatok”, N, XXXVI. évf. 290. sz., 1935.
okt. 20., 1. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „»Porig sujtva a gyásztól, megsemmisülten állunk
Feri ravatalánál.«”; annotáció: KD táviratban írott mondatát idézik Fenyves Ferenc haláláról.]
3490. [Szerző nélkül]: „Az én eltünt életemet is gyászolom benne… – irja Kosztolányi Dezső dr.
Fenyves Ferenc gyászbaborult családjának. Szüntelenül érkeznek a részvétnyilatkozatok”, N,
XXXVI. évf. 290. sz., 1935. okt. 20., 1. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „»Nagyságos
asszonyom! Betegen, lázasan fekszem az ágyban már egy hete.”]
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KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK
1930.

3491. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világ vége…”, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Amerikában tavaly az a hir terjedt el, hogy ebben az évben vége lesz a
világnak.”]
3492. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi hirek”, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6., 25. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Kicsoda az ujságiró?”]
3493. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A számüzött Vilmos excsászárról”, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930.
ápr. 6., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Doorni magányában kíváncsi volt a jövendőjére, s egy
jóshoz fordult, Peter J. H. Ornotenhez.”]
3494. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A lélek halhatatlanságáról”, N, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr. 6.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Victor Hugóról, a költőről kedves, eddig nem ismert adomát
mesél el egy francia ujság.”]
3495. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Harc a fürdőszoba ellen”, Napló, XXXI. évf. 95. sz., 1930. ápr.
6., 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bármilyen hihetetlennek is tetszik, kétségtelen tények
bizonyitják, hogy az ugynevezett civilizált népek, akik ma az élen járnak, kezdetben esküdt
ellenségei voltak a tisztaságnak és fürdésnek.”]
3496. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rabszolgaság a XX. században”, N, XXXI. évf. 102. sz., 1930.
ápr. 13., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A rabszolgaság minden önáltatásunk ellenére még
mindig létezik ebben a haladottnak nevezett században.”]
3497. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Uj adatok Charlotte Cordayról”, N, XXXI. évf. 102. sz., 1930.
ápr. 13., 26-27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A vöröshaju forradalmárnőről, aki Marat-t
meggyilkolta, sokat irtak, de most uj adatok kerülnek róla forgalomba, melyeket egyik kései
ükunokája, Michel Corday tesz közzé.”]
3498. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Madridi levél”, N, XXXI. évf. 102. sz., 1930. ápr. 13., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Madrid egy szempillantás alatt nagyváros lett.”]
3499. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Shopenhauer és a nők”, N, XXXI. évf. 102. sz., 1930. ápr. 13.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tudvalevő, hogy a német bölcselő a legszilajabb nőgyülölők
közé tartozott.”]
3500. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gazdagok és szegények”, N, XXXI. évf. 102. sz., 1930. ápr. 13.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Abel Bo[n]nard a gazdagokról és a szegényekről elmélkedik.”]
3501. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A sport a legegészségesebb]”, N, XXXI. évf. 114. sz., 1930. ápr.
27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A sport a legegészségesebb és legegyszerűbb módja annak,
hogy megmeneküljünk a szegénységtől.”]
3502. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A szegénység bizonyára tömlöc]”, N, XXXI. évf. 114. sz., 1930.
ápr. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szegénység bizonyára tömlöc, ebből a tömlöcből
három ajtó nyilik, amelyen át kimehetünk.”]
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3503. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csodálatos vöröshagyma”, N, XXXI. évf. 114. sz., 1930. ápr.
27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha elfogadjuk a sejtelméletet, el kell fogadnunk azt az
elméletet is, hogy a betegségek a sejtek bizonyos elváltozásából támadnak és hogy ha a testbe egy
eleven sejthalmaz kerül, az nincsen hatás nélkül az egész testre.”]
3504. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világ minden tájáról”, N, XXXI. évf. 114. sz., 1930. ápr. 27.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy olasz folyóirat arról ir, hogy ki találta föl a sakkot.”]
3505. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Biztositás a pártában maradás ellen”, N, XXXI. évf. 114. sz.,
1930. ápr. 27., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában az a legujabb divat, hogy a fiatal
leányok biztosittatják magukat a pártában maradás ellen.”]
3506. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nősült meg?”, N, XXXI. évf. 134. sz., 1930. máj. 18., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az American Mercury egyik munkatársának furcsa ötlete támadt.”]
3507. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A füstölő Afrika”, N, XXXI. évf. 134. sz., 1930. máj. 18., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A londoni természetrajzi múzeum három tudósa, aki az afrikai
dohányzás történetét tanulmányozza, arról ad hirt, hogy sehol sincs annyiféle pipa a világon, mint
Madagaszkárban.”]
3508. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Népszövetség zászlója”, N, XXXI. évf. 134. sz., 1930. máj.
18., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy gazdag hollandus 1750 holland forint jutalmat tüzött
ki annak, aki a Népszövetségnek zászlót talál ki.”]
3509. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A legjobb állás”, N, XXXI. évf. 134. sz., 1930. máj. 18., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Van-e jobb állás, mint egy állomás főnökének lenni, ahol éjjelnappal vonatok robognak át, anélkül, hogy valaha is megállnának közben élvezni ezzel az állással
járó javadalmazást, tekintély és közbecsülést?”]
3510. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Titokzatos hatodik érzékünk”, N, XXXI. évf. 134. sz., 1930. máj.
18., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Charles Richet könyvet jelentet meg, melyben beszámol
ama titokzatos hatodik érzékünk müködéséről, melyet eddig nem sikerült tudományosan
megismernünk, csak a megnyilvánulását látjuk.”]
3511. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A szesztilalom titkai”, N, XXXI. évf. 134. sz., 1930. máj. 18., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Egyesült Államokat két ellenséges részre osztotta a
szesztilalom.”]
3512. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A török közoktatásügyminiszter és az arab étlap”, N, XXXI. évf.
141. sz., 1930. máj. 25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A török közoktatásügyi minisztériumnak
egyik legfontosabb föladata őrködni azon, vajjon életbeléptetik-e minden téren a latin irást, melyet
Kemal Musztafa rendelt el.”]
3513. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 34,796 japáni vers”, N, XXXI. évf. 141. sz., 1930. máj. 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ősidőktől fogva minden évben, – január első napjaiban –
megtartják Japánban a »klasszikus költészeti versenyt.«”]
3514. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A leprások szigete”, N, XXXI. évf. 141. sz., 1930. máj. 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kinában van egy kis sziget, amelynek minden lakója leprás.”]
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3515. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hirek a világ minden tájáról”, N, XXXI. évf. 141. sz., 1930. máj.
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában olyan lázas sürgés-forgás, tevékenység van, mely
párját ritkitja: Newyork és Európa között naponta 50–80 óceánjáró közlekedik.”]
3516. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ember ereje”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl. 13., 25.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sok tudós mérte meg az ember erejét, hogy összevesse az
állatokéval, s meglepő eredményre jutott.”]
3517. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi lesz száz év múlva?”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl. 13.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Earl of Birkenhead furcsa könyvet jelentetett meg egy
elképzelésről, melyet érvekkel tudományos tételekkel is igyekszik alátámasztani, milyen lesz a
világ arculata 2030-ban, vagyis száz év múlva.”]
3518. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gép és az ember harca”, N, XXXI. évf. 187. sz., 1930. júl. 13.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai nagy munkátlanság forrása nem a multévi tőzsdei
összeomlásban keresendő, hanem abban az irányzatban, mely az emberi munkaerőt minden téren
gépekkel igyekszik pótolni.”]
3519. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csillagok közötti közlekedés”, N, XXXI. évf. 194. sz., 1930.
júl. 20., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Robert Esnault-Pelterie évi 100.000 dinár évjáradékot
tűzött ki annak, aki »föltalálja a csillagközi közlekedést.«”]
3520. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sherlo[c]k Holmes védence”, N, XXXI. évf. 194. sz., 1930. júl.
20., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „1908. decemberében Glasgowban homályos körülmények
között meggyilkoltak egy öreg leányt, Marion Gilglistet.”]
3521. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A titokzatos 7.”, N, XXXI. évf. 194. sz., 1930. júl. 20., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hetes szám minden időben, minden népnél titokzatos volt.”]
3522. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Londoni levél”, N, XXXI. évf. 194. sz., 1930. júl. 20., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „J. Dewar, a hires whisky-gyáros öt millió ó-font sterlinget hagyott
hátra és egy kötetnyi aforizmát, mely arról tanúskodik, hogy üres óráiban humorista is volt.”]
3523. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A svájci meztelenek”, N, XXXI. évf. 194. sz., 1930. júl. 20., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Svájcban valóságos szektája van a meztelenségnek, mely az
illedelem és az erkölcs határain belül az egészség érdekében a meztelenség jogáért küzd.”]
3524. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Milyen az élet a Marsban és Vénuszban?”, N, XXXI. évf. 194.
sz., 1930. júl. 20., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután fölfedezték a három Neptunontuli
bolygót, a közönség érdeklődése fokozottabb mértékben fordul a csillagászat felé, különösen
Amerikában.”]
3525. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Newyork aranyuccája”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930. aug. 17.,
24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A South Street felé nagy épület emelkedik, melyet
tengerészotthonná alakitottak át.”]
3526. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy nő, akit nem lehet megérteni”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930.
aug. 17., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi rendőrkapitány a válogatott rendőrlegénység
egyik részét nyelvekre oktattatja, hogy tudjon beszélni az idegenekkel.”]
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3527. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Andersen, a nagy mesemondó”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930.
aug. 17., 24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban Christian Andersent ünneplik.”]
3528. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A Morning Post]”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930. aug. 17., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Morning Post döbbenetes kimutatást közöl az uccai
balesetekről.”]
3529. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nők és a tudomány”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930. aug. 17., 24.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Maurice dʼOcagne, a jeles matematikus előadást tartott a számtani
tehetségről s szellemes csevegése nyomán többször beszélt a nőkről, akik tudományos pályára
mennek.”]
3530. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Botrány« az angol udvarnál”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930. aug.
17., 24–25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A londoni főuri társaság már régóta suttog egy
»botrányról«, mely utóbb történet a királyi fogadás alkalmával.”]
3531. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Modern japán teaházak”, N, XXXI. évf. 222. sz., 1930. aug. 17.,
25. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kioto hölgyei a legszebbek egész Japánban.”]
3532. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A beteg hálája”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hogy az emberiség milyen kevéssé változott, hogy minden időben
mennyire ugyanazok a kérdések, gondok foglalkoztatják, mint manapság, arra vonatkozólag
érdekes adatokat közöl egy olasz tudományos folyóirat, mely megjelenteti a salernoi orvosi
iskolának Regime Santatis cimü rendelkezését.”]
3533. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Békéért harcoló nők”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Bécsben lezajlott nemzetközi feminista gyűlésen szó esett a
gyermekek testi és lelki neveléséről.”]
3534. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A hágai nemzetközi feminista kiállításon”, N, XXXI. évf. 229.
sz., 1930. aug. 24., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hágai nemzetközi feminista kiállításon
felöltöztetett bábokkal jelképezték a feminizmus előretörését, azt a küzdelmet, melyet a nők
folytattak a béke érdekében.”]
3535. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A csodatevő mumia”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Conan Doyleről, a nemrég elhunyt spiritiszta iróról beszélték.”]
3536. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tolsztoj és a forradalom”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Érdekes, uj adatokat is tartalmazó könyv jelent meg Tolsztojról,
Apostolov tollából.”]
3537. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bünöző Csikágó”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24., 26–
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Csikágó, a népes északamerikai ipari központ az utóbbi
esztendőkben olyan világhirre tett szert, melyet bizonyára senkise irigyel: ez a város vezet a
földkerekségen a bünözés tekintetében.”]
3538. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Worth vallomása”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24., 27.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jean Charles Worth, a világhires párizsi szabó a Mode cimű
divatujságban nyilatkozik a iparágakról, melyet a legmagasabb müvészet tökélyére emelt.”]
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3539. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Halak a villamos széken”, N, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Németország a háború előtt nem sokat törődött a
haltenyésztéssel.”]
3540. (– oszt –): „Szerelem”, N, XXXI. évf. 234. sz., 1930. aug. 29., 7. [Rovat: Hírek; műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Casanova néhány megállapitása a szerelemről:”]
3541. [Szerző nélkül]: „Rivalda és vidéke. Egy darab, amely ezer előadást ért meg. A fütty joga.
Balzac a drámairó. A szellemi termékek védelme. A siker mártirja”, N, XXXI. évf. 250. sz., 1930.
szept. 14., 24. [Műfaj: mozaikok/jegyzet; első sor/mondat: „A Topáz, Marcel Pagnol darabja már tul
van az ezredik előadásán.” / „Manapság divatosak a százéves évfordulók.” / „Marseille-ben, a
Rostand-család jelenlétében leleplezték a költő uj szobrát a Chanot-parkban.” / „Szabad-e a
szinházban fütyölni?” / „A chantilly-i könyvtárban, ahol Balzac kéziratait őrzik, egy fiatal tudós
számos drámatervet fedezett föl, mely arról tanuskodik, hogy Balzac legnagyobb becsvágy az volt,
hogy drámairó legyen.” / „A francia irók támadást intéznek mostanában a közkönyvtárak és a
vándorkönyvtárak ellen, melyek – ugy érzik – megröviditik őket jövedelmükben.” / „A ripacskodás
alkonya?…” / „A Matin néhány részletet tesz közzé Baszkircsev Máriának, a korán elhunyt
zseniális orosz irónőnek kiadatlan naplójából.”]
1931.

3542. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A léleklátó patikusné”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–
38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Londonban sokat beszélnek egy rendkivüli léleklátó
asszonyról.”]
3543. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A tiszta Amerika”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–38.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaország, Pasteur hazája, igen jól ismeri azokat a kártékony
gombákat, melyek halálos ellenségei testüknek, egészségünknek, e a mindennapi életben nem igen
védekezik ellenük.”]
3544. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az utolsó rabszolga”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–
38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaországban 1738-ban mondották ki a rabszolgaság
eltörlését.”]
3545. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Sven Hedin fölfedezései”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5.,
37–38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A stockholmi Daghens Nyheter levelet kapott Sven
Hedintől, a hires utazótól, aki kutatóutjának érdekes mozzanatairól számol be.”]
3546. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bátraké a szerencse”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–
38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Étienne Rey, a francia iró igy elmélkedik a szerencse titokzatos
hatalmáról:”]
3547. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–38.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tavaly Anglia a gyarmatairól rengeteg gyümölcsöt hozott be,
sokkal többet, mint az előző esztendőkben.”]
3548. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi lesz száz esztendő mulva?”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr.
5., 37–38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Excelsior több tudóshoz, iróhoz azt a kérdést intézte,
hogy száz esztendő mulva vagyis 2031-ben jobb lesz-e majd az ember, mint ma, vagy rosszabb.” /
„Román erkölcsök.” „Egy bukaresti nagy napilap elhatározta, hogy megleckézteti az
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erkölcsteleneket s különös ötlethez folyamodott.” / „Amerikai aranyifjuság.” „New-Yorkban most
jelent meg egy regény.”]
3549. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Román erkölcsök”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–38.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy bukaresti nagy napilap elhatározta, hogy megleckézteti az
erkölcsteleneket s különös ötlethez folyamodott.”]
3550. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai aranyifjuság”, N, XXXII. évf. 94. sz., 1931. ápr. 5., 37–
38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „New-Yorkban most jelent meg egy regény.”]
3551. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A jó és a rossz vidék”, N, XXXII. évf. 100. sz., 1931. ápr. 12., 35.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mauriac, a regényiró, a vidéki élet kitünő ismerője ezeket a
följegyzéseket teszi közzé a vidékről:”]
3552. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai milliomosok dicséretei”, N, XXXII. évf. 100. sz., 1931.
ápr. 12., 35. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai milliomos az élclapokban torzképül
szolgál és céltáblája minden tréfamesternek, különösen Franciaországban.”]
3553. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Férjek kiskátéja”, N, XXXII. évf. 100. sz., 1931. ápr. 12., 35.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jean Rostand uj tanácsokkal szolgál a férjeknek.”]
3554. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fortuna szekerén…”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Étienne Rey ezt irja a szerencse édes és mostoha gyermekeiről:”]
3555. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gázháboru és levegő”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Folyton a gázháboruról beszélnek és félős, hogy amit annyit
idéznek, meg is fog valósulni.”]
3556. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Európai és amerikai házasságok”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931.
jún. 7., 32. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Clara Longworth Chambrun, Chambrun gróf felesége,
az Egyesült Államok képviselőházi speakerjének huga, – beszélgetett a World munkatársával, az
európai és amerikai vegyes házasságokról.”]
3557. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Bolgár mesék”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A paraszt egy nap hazatér a mezőről, dideregve a hidegtől,
csuromvizesen, bőrig ázva.”]
3558. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jóslás tealevelekből”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikában – ujabban a legdivatosabb szórakozás azokból a
tealevelekből jósoltatni, melyek a csésze alján maradnak.”]
3559. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hálósipka”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 32. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A hálósipka jelképévé lett az ósdiságnak, a mult századok
nyárspolgáriságának az elmaradottságnak s csak képes beszédben emlegetik.”]
3560. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Görög história”, N, XXXII. évf. 155. sz., 1931. jún. 7., 32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy gazdag kalmár, a ki Galatában élt, elhaladt egy szegény dervis
előtt.”]
3561. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Férjek iskolája”, N, XXXII. évf. 162. sz., 1931. jún. 14., 31.
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[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jean Rostand néhány kaján, elmés tanácsa, kizárólag urak
részére.”]
3562. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aranyigazságok a házasságról”, N, XXXII. évf. 162. sz., 1931.
jún. 14., 31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jean Rostand kedves megállapitásai a házasság
lélektanáról:”]
3563. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gyöngyök és könnyek”, N, XXXII. évf. 162. sz., 1931. jún. 14.,
31–32. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nők, akik keblükön büszkélkedve viselik a
gyöngyfüzéreket, nem tudják, mennyi emberi szenvedésbe és könnybe kerül a gyöngyhalászat.”]
3564. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Egy kis tévedés”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21., 31–32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Viktória királyné születésének ötvenedik évfordulóján a perzsa sah
hajót küldetett Angliába, hogy üdvözölje a királynét.”]
3565. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. XIV. Lajos levelei”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Utóbb tették közzé XIV. Lajos leveleit.”]
3566. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az örök női eszmény”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21.,
31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mária A. Loschle, az irónő hosszabb utazást tett keleten.”]
3567. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi lett volna…?”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Echo de Paris azzal a különös kérdéssel fordult a szellemi élet
vezetőihez, milyen mesterséget választottak volna, hogyha nem lettek volna szellemi munkások.”]
3568. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A sasfiók játékai”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egyik párisi palotában rábukkantak a római király játékszereire,
egy poros dobozban, Napoleon fiának, a Sasfióknak megtalálták a hadseregét.”]
3569. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Harcos indus nők”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha a nők valamibe belefognak, sokkal inkább hajthata[t]lanok,
mint a férfiak.”]
3570. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXII. évf. 169. sz., 1931. jún. 21., 32.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy francia ujságiró több neves irót kérdezett, mi a véleménye a
borról.”]
3571. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az első vasutak”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „1831-ben a vasut regényes álom volt még.”]
3572. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szobák és szinek”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szobák szine – amint a Literary Digest irja – egyre jobban
foglalkoztatja a tervezőket.”]
3573. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mindenható pénz”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bonnard megjegyzései a pénzről:”]
3574. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A gyermekek szive és a mesék”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931.
jún. 28., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Harward-egyetemen Cambridge-ban érdekes
kisérletet végeztek, mely kimutatja, hogy a mesék miképp hatnak a gyermekek idegrendszerére.”]
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3575. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Török tréfa”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 30. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A sztambulei bazáron áthalad egy táncoló dervis s a kalmár, aki régtől
fogva gyülölte őt, öklével az arcába sujtott.”]
3576. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis hirek a nagyvilágból”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún.
28., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angol lövészegylet először adta oda a diajat nőnek:”]
3577. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai vasutak fényjelei”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún.
28., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az utasok életbiztonságára az amerikai vasutak állandó
fényejeleket [!] léptettek életbe, melyek a pennsylvániai vasuti vonalon kétezer mozdonyon
müködnek.”]
3578. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Inyesmesterség”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 30–31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az evés minden korban, minden népnél nagy tiszteletben állott s a
polgárosult népek különféle ravaszsággal igyekeztek változatosabbá tenni, hogy annál kivánatosabb
legyen.”]
3579. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Metternich és a nők”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Berlinben legutóbb árverésen kelt el Metternich egy eddig
ismeretlen levele, melyben a nagy államférfiu meghitt dolgairól tesz vallomást barátjának,
Hormayernek.”]
3580. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Régi és uj Amerika”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy öreg newyorki hölgy Van King, összegyüjtötte emlékeit.”]
3581. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A repülés uttörője”, Napló, XXXII. évf. 176. sz., 1931. jún. 28.,
31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Maré nevü francia városban most avat[t]ák föl Clement Ader
szobrát, aki 1841 körül a repülés utjait egyengette.”]
3582. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Boldogtalan férjek egyesülete”, N, XXXII. évf. 176. sz., 1931.
jún. 28., 31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ilyen is van.”]
3583. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Takarékos állatok”, N, XXXII. évf. 182. sz., 1931. júl. 5., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy svájci lap takarékosságra inti az országot.”]
3584. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Divat, ami zsarnokunk!”, N, XXXII. évf. 182. sz., 1931. júl. 5.,
31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miamandre ezt irja a divatról:”]
3585. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXII. évf. 182. sz., 1931. júl. 5., 31. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Lancashireben, Angliában eladtak egy egész falut.”]
3586. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Vannak kinos helyzetek”, N, XXXII. évf. 182. sz., 1931. júl. 5.,
31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vannak kinos helyzetek, melyekből valóságos müvészet
megmenekülni.”]
3587. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kelet”, N, XXXII. évf. 182. sz., 1931. júl. 5., 31. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „A perzsa beállit a látszerészhez, olyan pápaszemet, amellyel tud olvasni.”]
3588. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A válás ellen”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 36. [Műfaj:
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tárca; első sor/mondat: „Chesterton, a jeles angol iró legujabb könyvében élesen kihat a válás
lábrakapott divatja ellen.”]
3589. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A nap barátja”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 36.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bauquet, a francia orvostanár éredekesen [!] elmélkedik a
napozásról, mely az ujkori egészségrajongók babonájává lett.”]
3590. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csak titokban…”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 36.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nők kora mindenkor a tréfa mesterek gunytárgya volt,
ennélfogva a nők gondosan rejtegetik éveik számát.”]
3591. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A macskákról”, N, XXXII. évf. 196. sz., 1931. júl. 19., 36.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A macskának – hogy ugy fejezzük ki magunkat – manapság jó
sajtója van.”]
3592. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az iskola humora”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 33.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolok komoly emberek.”]
3593. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ki korán kel, aranyat lel”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26.,
33. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Emil de Gérardin, a hires ujságiró jelentette ki, hogy a jövendő
azoké, »akik hajnali ötkor kelnek.«”]
3594. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Jutalom kivégzés után”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26.,
33. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Litvániában a halálraitéltnek jogában van választani a
különböző halálnemek közül:”]
3595. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Arab tréfák”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 33. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy tudatlan tanitó, aki a Koránt magyarázgatta tanitványainak, ezt
mondotta:”]
3596. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Örök diák”, N, XXXII. évf. 203. sz., 1931. júl. 26., 33. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Svédországban, Upsalában hetvennégy éves korában halt meg Baumbach
akit a »világ legöregebb diákjának« lehet nevezni.”]
3597. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Egy hölgy]”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2., 30. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egy hölgy, aki erősen negyven esztendősnek látszik, tanú gyanánt áll a
törvényszék előtt.”]
3598. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis hirek a nagyvilágból”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2.,
30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai elemi iskolák, melyek a Rockefeller-alapitványból
jöttek létre, mind a fiuk és leányok együttnevelése mellett törtek lándzsát.”]
3599. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Görög történet”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A konstantinápolyi francia követség titkárja Ylink-Keulból
Terápiába akart utazni.”]
3600. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Doumer elnök ifjusága”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2.,
30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az életrajzirók nagyon nagy elismeréssel irnak Doumer
elnökről, a francia köztársaság mai vezetőjéről.”]
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3601. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az első lakóház, mely teljesen üvegből épült, Párisban áll, a Saint
Guilleume uccán, a Sorbonne tőszomszédságában.”]
3602. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A rómaiak ujságja”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2., 30–
31. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Julius Caesar valósitotta meg azt a gondolatot, hogy egy
papirlapra, amely belefér a gyerek kezébe, a lehető »legtöbb gondolatot tömöritsenek az irók.«”]
3603. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A törvényszéken”, N, XXXII. évf. 210. sz., 1931. aug. 2., 31.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Tárgyalás után az elnök igy szól a vádlotthoz, akit bigámia miatt
állitottak a törvényszék elé:”]
3604. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Rochefort és a montecarloi játékbank”, N, XXXII. évf. 289. sz.,
1931. okt. 18., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Rochefortnak, a harcoló ujságirónak nagy hire
és varázsa volt Franciaországban.”]
3605. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Végrendeletek”, N, XXXII. évf. 289. sz., 1931. okt. 18., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolok még a végrendeletükben sem tagadják meg alapvető
jellemvonásukat, a humort és a különcködést.”]
3606. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A világválság és a tultermelés”, N, XXXII. évf. 289. sz., 1931.
okt. 18., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai gazdasági válság – egyes szakértők szerint – a
tultermelés folyománya.”]
3607. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Két történet”, N, XXXII. évf. 289. sz., 1931. okt. 18., 30. [Műfaj:
tárcák; első sor/mondat: „A villamosban minden hely el van foglalva.” / „Svájcban ellopták egy
hölgytől a kézitáskáját.”]
3608. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerika”, N, XXXII. évf. 337. sz., 1931. dec. 6., 30. [Műfaj:
tárcák; első sor/mondat: „A milliomos család pompás mauzoleumot épitett egyik elhunyt tagja
számára.” / „A milliomos, aki haldoklik, lelkipásztora felé fordul:”]
3609. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A bikaviadalok alkonya?”, N, XXXII. évf. 337. sz., 1931. dec. 6.,
30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „ Ugy látszik, hogy az 1931-iki év a spanyol bikaviadalok feket
éve.”]
3610. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A leghiresebb törpe”, N, XXXII. évf. 337. sz., 1931. dec. 6., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Boraszlwszki Józsefnek hivták és a XVIII. században élt.”]
3611. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Néger mondások”, N, XXXII. évf. 356. sz., 1931. dec. 27., 34.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Blaise Cendars néger antológiájában összegyüjti a feketék
közmondásait, melyek arra vallanak, hogy a szerecsenekben is szemlélődő és bölcselkedő lélek
lakik.”]
3612. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Párisi itélet”, N, XXXII. évf. 356. sz., 1931. dec. 27., 34. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Egyik párisi törvényszéken olyan itélet hangzott el, melyet az ottani lapok
is párisiasnak neveznek.”]
3613. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis képek a nagy Japánról”, N, XXXII. évf. 356. sz., 1931. dec.
27., 34. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mai Japánról fest képeket V. Brochieri.”]
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3614. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Newyorki levél”, N, XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan. 10., 38.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégen csodálatos fölfedezést tettek egy szénbányában,
melynek tárnáit tárták föl.”]
3615. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Ez a történet is]”, N, XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan. 10., 38.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a történet is az amerikai erkölcsöket jellemzi.”]
3616. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Mi van a párisi zálogházakban”, N, XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan.
10., 38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A párisi zálogházak nem könnyű meglátogatni, de most
behatolt ide az Excelsior egyik munkatársa s leirja, mi mindent talált ott.”]
3617. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan. 10., 38. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A londoni növényevők Gandhi tiszteletére, amikor ott járt, diszlakomát
rendeztek.”]
3618. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Az idegen, aki mostanában meglátogatta Newyorkot]”, N,
XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan. 10., 38. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az idegen, aki mostanában
meglátogatta Newyorkot, nagy változást észlel.”]
3619. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Különös pör”, N, XXXIII. évf. 8. sz., 1932. jan. 10., 38. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Besanconban különös pör játszódott le.”]
3620. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ki szórakozottabb?”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr. 7., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezt a kérdést egy amerikai biztositó társaság veti föl s dönti el.”]
3621. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szökés repülőgépen”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr. 7., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Igazán ritka szökési kisérlet történt egyik amerikai fegyházban.”]
3622. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Hajdan és most”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr. 7., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párisban a szülők értekezletet tartottak, melyen a mai ifjuság
legégetőbb kérdéseit vitatták meg.”]
3623. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szinházi banditák”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr. 7., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az amerikai sajtó élénken foglalkozik a legfékezhetetlennek látszó
banditák vakmerő csinyjeiről és gaztetteiről.”]
3624. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kék gyémánt”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr. 7., 30. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A Wittelsbach-család hires kék gyémántja, mely a bajor koronakincsek
közé tartozott, most Londonban került árverés alá.”]
3625. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr. 7., 30.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A volt spanyol királynak, Alfonznak megbizottjai érintkezésbe
léptek londoni ékszerkereskedőkkel, hogy tuladjanak azokon az ékszereken, melyeket a király a
menekülés izgalmában sebbel-lobbal magával vitt Madridból.”]
3626. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Mulatságos pör zajlott le]”, N, XXXIII. évf. 36. sz., 1932. febr.
7., 30. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mulatságos pör zajlott le, melynek szereplői Joffre,
Bonaparte Napoleon és Zola Emil.”]
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3627. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Felhőkarcolók versenye”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932. febr. 21.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amerikából az a hir érkezik, hogy egy uj felhőkarcolót
épitenek, hetvenöt emeletest, mely verni fog minden felhőkarcolót.”]
3628. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az alvásról”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932. febr. 21., 18. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az alvás tartalma a kor és vérmérséklet szerint váltakozik.”]
3629. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932. febr. 21., 18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindig több és több cigarettát szivunk.”]
3630. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A reklám nemzetközi gyülése”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932.
febr. 21., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Korunk jelensége az, hogy a reklám nemzetközi
gyülést tartott.”]
3631. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Földalatti Newyork”, N, XXXIII. évf. 50. sz., 1932. febr. 21., 18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Newyorknak van egy földalatti élete, mely éppoly forgalmas, mint
a földfeletti.”]
3632. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Csöndesek klubja”, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932. ápr. 24., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az angolok, akik hiresek arról, hogy nem igen beszélnek, ha nem
föltétlenül szükséges, – ugy látszik – nagy befolyást gyakorolnak a nőkre is.”]
3633. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szép Helena”, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932. ápr. 24., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Camille Jul[l]ian, a francia történetiró azt igyekszik bebizonyitani,
hogy Szép Helena, Leda leánya, Castor és Pollpx [!] huga, Menelaus hitvese, akit a homerosi
legenda szerint Paris rabolt el, sohasem élt.”]
3634. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Társalgás és vita”, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932. ápr. 24., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „André Maurois ezt irja a társalgás csinjáról-binjáról:”.]
3635. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. 5,142.000 tiz éven aluli özvegy”, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932.
ápr. 24., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nemrégibben tartották meg a Baby Week-et, az angol
gyermeknapot.”]
3636. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ganges, a szent folyó”, N XXXIII. évf. 112. sz., 1932. ápr. 24.,
29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Robert L. Ripley indiai utjáról irván, igy jellemzi Gangest, a
szent folyót:”]
3637. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Virágok, mint határkövek”, N, XXXIII. évf. 112. sz., 1932. ápr.
24., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha az európaiak az amerikaiaknak a mostani világválságról
és gazdasági bajokról panaszkodnak, az amerikaiak rendszerint igy szólnak hozzájuk:”]
3638. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Fölfedezték a biblia legrégibb kéziratait”, N, XXXIII. évf. 112.
sz., 1932. ápr. 24., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tudományos világ érdeklődése most
Anglia felé irányul.”]
3639. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Ha az orvosok tréfálnak”, N, XXXIII. évf. 217. sz., 1932. aug. 7.,
29. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Tommy Openshaw egyszer látogatni ment az osztályban
azokat a betegeket, akiket két nappal ezelőtt operált meg.” / „Van a betegnek egy fajtája, az ingyen
beteg, aki mindenáron ingyen tanácsot akar kérni az orvosoktól.” / „– Jaj, doktor ur – panaszkodott
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a beteg.” / „– Igen, doktor ur – mondta a beteg – bocsásson meg, hogy önért szalasztottam, de
nagyon rosszul vagyok, ugy érzem, hogy meg kell halnom.”]
3640. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXIII. évf. 217. sz., 1932. aug. 7., 29.
[Műfaj: tárcák/mozaikok; első sor/mondat: „Párisban ujabban fölállitottak egy önmüködő szekrényt,
mely nem cukorkákat és csokoládékat osztogat, hanem hibátlan mondatokat, kérdéseket és
feleleteket. / Különös eset történt meg egy nantesi polgárral, aki gépkocsitulajdonos.”]
3641. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Egy férfi mellett ültem az asztalnál]”, N, XXXIII. évf. 217. sz.,
1932. aug. 7., 29. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Egy férfi mellett ültem az asztalnál.”]
3642. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Valaki kitünő bort ivott]”, N, XXXIII. évf. 217. sz., 1932. aug.
7., 29. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Valaki kitünő bort ivott az asztalnál, de nem dicsérte.”]
3643. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Furcsa utasok”, N, XXXIII. évf. 245. sz., 1932. szept. 4., 23. [!]
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A vasut kezdő-korában igen nagy illetéket kellett fizetni azokért
a kutyákért, amelyeket uraik vagy urnőik magukkal vittek.”]
3644. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Gondolatok”, N, XXXIII. évf. 245. sz., 1932. szept. 4., 23. [!]
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Vauvenargues, a francia bölcselő irja:” / „Senkise mondja
reggel: Egy nap csakhamar elmulik, várjuk meg az estét.” / „A szenvedélyekre az embereket
értelmük tanitotta.” / „Ha barátaink szolgálatot tesznek, arra gondolunk, hogy barátaink is tartoznak
velük és egyáltalán nem gondolunk arra, hogy nem tartoznak nekünk a barátságunkkal.”]
3645. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Illatok királya”, N, XXXIII. évf. 245. sz., 1932. szept. 4., 23. [!]
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A mozi folytonosan tökéletesedik. Nem elég, hogy hosszu
némasága után végre megszólalt, most azon acsarkodnak egyes agyafurt rendezők, hogy a hangos
mozit meg is illatositják.”]
3646. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Amerikai jókedv”, N, XXXIII. évf. 266. sz., 1932. szept. 25., 30.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Egy jelentéktelen ifju költő verset küld be a
szerkesztőségnek.” / „Ezt a történetet Sir Harry meséli.” / „– Többnyire volt katonák – mondja a
földbirtokos.”]
3647. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kis hirek a nagyvilágból”, N, XXXIII. évf. 266. sz., 1932. szept.
25., 30. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Bohó félreértés történt Hattefeld-ben.”]
3648. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Angol vidámság”, N, XXXIII. évf. 266. sz., 1932. szept. 25., 30.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A földbirtokos amerikai barátjának mutogatja földjét.” / „Két
londoni kisfiut, aki még sohase járt vidéken, kivisznek a mezőre.”]
3649. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Tudja-e?”, N, XXXIII. évf. 266. sz., 1932. szept. 25., 30. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Hogy Konfuciusznak körülbelül 40.000 egyenes leszármazottja és [!]
most Kinában?”]
3650. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932. okt. 9., 28.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Egyiptomban, Alexandriában 93 esztendős korábn halt meg a
cigarettakirály, Gianaklis.” / „Több angol ujság cikket közöl arról, milyen jelentős eredményt ért el
ujabban a távolba való fényképezés, amely Ilford rendszerét alkalmazza.”]
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3651. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Időjárás és hadtörténet”, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932. okt. 9.,
28. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „»Ha 1815. junius 17-ről 18-ra virradó éjszakán nem esett
volna az eső, Európa sorsa másképpen alakult volna«.”]
3652. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kreuger titokzatos telefonjai”, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932.
okt. 9., 28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Miután az ujkor egyik legnagyobb pénzügyi porhintője
meghalt, részvénytársaságának tagjai összeültek, hogy mentsék, ami menthető.”]
3653. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A Bolygó hollandi”, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932. okt. 9., 28.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A Bolygó hollandiról való legenda sohasem ragadta volna
meg Wagner képzeletét és teremtő-ösztönét, ha a nagy zeneszerző nem utazott volna el Pillauba,
Angolországba.”]
3654. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [György király most hatvanadik születésnapját ünnepli]”, N,
XXXIII. évf. 280. sz., 1932. okt. 9., 28. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „György király most
hatvanadik születésnapját ünnepli.”]
3655. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Őnagysága papagájt kapott]”, N, XXXIII. évf. 280. sz., 1932.
okt. 9., 28. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Őnagysága papagájt kapott.”]
3656. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Préselt virágok]”, N, XXXIII. évf. 287. sz., 1932. okt. 16., 31.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Préselt virágok, Denise Fontaine néhány finom megjegyzése: /
A közöny fölöttébb szeretetreméltó dolog, hiszen olyan keveset vár tőlünk!”]
3657. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az ember és a műszaki tudományok”, N, XXXIII. évf. 287. sz.,
1932. okt. 16., 31. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Oswald Spengler, a német bölcselő, aki a
nyugat hanyatlásáról írott könyvében megjósolta több ezer esztendő történelmi példájára hivatkozva
a mai müveltség és szellem teljes elpusztulását, ujabb könyvében a müszaki tudományokkal
foglalkozik.”]
3658. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az irodalom pénzfejedelmei”, N, XXXIII. évf. 294. sz., 1932.
okt. 23., 27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nemrég elhunyt Edgar Wallace, a
detektivregényeivel körülbelül egymillió font sterlinget keresett.”]
3659. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A német kalauzokról”, N, XXXIII. évf. 294. sz., 1932. okt. 23.,
27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jerome K. Jerom[e], a bájos angol humorista egyik utirajzában
igy jellemzi a német kalauzokat:”]
3660. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Százévesek vallomása”, N, XXXIII. évf. 301. sz., 1932. okt. 30.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gabbi, a kórtan tanára a római egyetemen, Cassinóba érkezett,
hogy meglátogassa Benedetto Valente-t, aki most töltötte be a százharmadik évét.”]
3661. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Regényiró a levegőben”, N, XXXIII. évf. 301. sz., 1932. okt. 30.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „David Garnetti, a jeles regényiró megtanult repülni abból a
célból, hogy megirja a repülésről való benyomásait.”]
3662. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Aki elvesztette emlékezetét”, N, XXXIII. évf. 301. sz., 1932. okt.
30., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Különös angol könyv jelent meg.”]
3663. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Miért nem lehet Spanyolországnak jó kormánya?”, N, XXXIII.
390

évf. 308. sz., 1932. nov. 6., 29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy külföldi, aki Madridban
nyaralt, elmenekült a forró spanyol ynár elől a San-Martin de Valdeglesiasba.”]
3664. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Nietzsche gondolatai”, N, XXXIII. évf. 308. sz., 1932. nov. 6.,
29. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az, aki egy betegnek tanácsokat ad, a fölény érzetét szerzi meg
fölötte, akár elfogadja a beteg ezeket, akár elutasitja.”]
3665. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Külföldi futár”, N, XXXIII. évf. 308. sz., 1932. nov. 6., 29.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha az amerikai nők akarják, könnyü szerrel véget vethetnek a mai
gazdasági válságnak.”]
3666. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Szikrák”, N, XXXIII. évf. 322. sz., 1932. nov. 20., 26. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Champfort följegyzései:”]
3667. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Arckép Zoláról”, N, XXXIII. évf. 322. sz., 1932. nov. 20., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Zola halálának évfordulóján minden évben elzarándokolnak
barátjai Médánba.”]
3668. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Chopin uj életrajza”, N, XXXIII. évf. 322. sz., 1932. nov. 20., 26.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Chopin-nak, a regényes zene egyik legnagyobb képviselőjének
nem volt szerencséje.”]
3669. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. A süketember vallomása”, N, XXXIII. évf. 342. sz., 1932. dec.
11., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Marran M. Smartz, az American Mercuryban
tanulmányban számol be, hogy milyen a süket ember világa.”]
3670. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az orvos vallomása”, N, XXXIII. évf. 342. sz., 1932. dec. 11.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Henri Suabeval, francia orvos meginditó, alázatos és
emberszerető könyvben számol be orvosi tapasztalatairól.”]
3671. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Napoleon, a háboru rajongója”, N, XXXIII. évf. 342. sz., 1932.
dec. 11., 26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most tették közzé Rossetti tábornoknak, Murat
szárnysegédének Napoleonra vonatkozó emlékiratait.”]
3672. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Kiknek hitelezzünk?”, N, XXXIII. évf. 348. sz., 1932. dec. 17.,
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A nők többet adnak ki, mint a férfiak, nemcsak azért, mert többet
vásárolnak, hanem mert jobb fizetők.”]
3673. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. Az izlésről”, N, XXXIII. évf. 348. sz., 1932. dec. 17., [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A newyorki Caranegie-intézet lélektani munkatermében kisérleteket
folytattak egyik érzékszervünkre, az izlésre vonatkozólag.”]
3674. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. »Véleményszabadság« Oroszországban”, N, XXXIII. évf. 348.
sz., 1932. dec. 17., [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A szovjet elkobzott egy ujonan megjelent
könyvet, melyet Csernák, az ukrán iró irt európai körutjáról.”]
1933.

3675. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Franciaország]”, N, XXXIV. évf. 17. sz., 1933. jan. 17., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Franciaország Eiffel születésének századik évfordulóját ünnepelte
nemrég.”]
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3676. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Macchiavelli]”, N, XXXIV. évf. 17. sz., 1933. jan. 17., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Macchiavelli, a horgaseszü, célratörő államférfiu jegyezte föl
ezeket a go[n]dolatokat:”]
3677. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Az életnek]”, N, XXXIV. évf. 17. sz., 1933. jan. 17., 14. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az életnek, amint van, semmi köze sincs ahhoz az élthez [!], melyet az
embernek élnie kellene.”]
3678. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Az emberek könnyebben]”, N, XXXIV. évf. 17. sz., 1933. jan.
17., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Az emberek könnyebben viselik el atyjuk halálát, mint
azt, hogy elvesztik atyjuk örökségét.”]
3679. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Semmiféle veszélytől]”, N, XXXIV. évf. 17. sz., 1933. jan. 17.,
14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Semmiféle veszéltől nem menekszünk meg veszély nélkül.”]
3680. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Állami dolgokban]”, N, XXXIV. évf. 17. sz., 1933. jan. 17., 14.
[Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Állami dolgokban mindenha [!] kártékony volt a középutat
választani.”]
3681. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A fiatal urlovasnőről]”, N, XXXIV. évf. 102. sz., 1933. ápr. 12.,
6. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „A fiatal urlovasnőről, a vajdasági társadalmi életben
általánosan kedvelt urilányról, a nemzetközi társaság nagyon egykézen megszámlálható vajdasági
tagjai közül való csinos hölgyről, aki hónapok óta külföldön tartózkodik, az a hir terjedt el, hogy a
nemzetközi társaság egy általánosan is kilencágu koronával felszerelt tagjával eljegyezte magát.”]
3682. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Ez a böjti hangulatban]”, N, XXXIV. évf. 102. sz., 1933. ápr.
12., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a böjti hangulatban született történet kimaradt Einstein
könyvéből, a relativitás elméletéből.”]
3683. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [A bridge berkeiben]”, N, XXXIV. évf. 102. sz., 1933. ápr. 12., 6.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bridge berkeiben suttognak most egy bübájos beográdi
történetről.”]
3684. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Szénássy Károlyról]”, N, XXXIV. évf. 102. sz., 1933. ápr. 12., 6.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szénássy Károlyról, a noviszádi származásu fiatal
hegedümüvészről, aki a bécsi versenyen a világ első hegedüse cimet nyerte el, ujabb diadalmas
hirek érkeztek.”]
3685. [Szerző nélkül]: „Tere-fere. [Nem igaz az]”, N, XXXIV. évf. 102. sz., 1933. ápr. 12., 6.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nem igaz az, hogy az elegáns külföldi uriasszony miatt két
házasság bomlott fel a héten.”]
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KÉTES HITELŰ MŰFORDÍTÁSOK
1934.

3686. Frugoni, Emilio: „Ének az egyszerü életről”, [ford. Kosztolányi Dezső?], N, XXXV. évf. 192.
sz., 1934. júl. 19., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Boldogság önti el ezt a”;
annotáció: „Spanyol költők” összefoglaló cím alatt.]
3687. Valdés, Fernan Silva: „Bolygó tüz”, [ford. Kosztolányi Dezső?], N, XXXV. évf. 192. sz.,
1934. júl. 19., 13. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Éjjel a mezőn… ki tudja, merre
jártam…”; annotáció: „Spanyol költők” összefoglaló cím alatt.]
1936.

3688. Kästner, Erich: „Meglesett allegoria”, [ford. Kosztolányi Dezső?], N, XXXVII. évf. 95. sz.,
1936. ápr. 5., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „A: A pyramisokban az összes
kövek”.]
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Óbecsei Újság (1913)
(1911 – 1916.) Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. Megjelent Óbecsén. Felelős szerkesztője
Radoszávlyevits Vladimir, főmunkatársa Bácskay Bódog volt. 1916. október 29-én szűnt meg.
1913.

3689. Kosztolányi Dezső: „Csendes, ünnepi óda az élethez”, Óbecsei Újság, III. évf. 4. sz., 1913.
jan. 26., 1. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Nagy vagy, te föld, te viz, te tűz az égen,”; kötetben:
LLE, 40–41., Mák1, 59–60., Mák2, 62–63.]
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Revü (1926-1927)
(1926 – 1927.) A kulturális élet minden megnyilvánulásának vajdasági tárháza, hetilap. Szabadkai
korszakában Vajdasági Színházi Élet címen jelent meg. Indult Újvidéken, 1926. február 20-27-én. Felelős
szerkesztője és kiadója Velislav Spasić, majd Major József volt. Újvidéki szerkesztője Csuka Zoltán,
szabadkai szerkesztője Csuka János, zombori Gyöngyössy Dezső, majd Szántó Miklós, becskereki Kelemen
János, zentai Pázmány Zoltán. Későbbi szabadkai szerkesztő Mészáros Dezső, Mesterházy Ambrus, végül
Szegedi Emil. Nyomta az Uránia nyomda. 1927. április 3-tól Szabadkán jelent meg. Felelős szerkesztője
ekkor Arányi Jenő, helyettese Szegedi Emil, felelős kiadója és tulajdonosa Garay Béla, későbbi tulajdonosa a
Revü Lapkiadó Vállalat. Nyomta Fischer és Krausz. Utolsó száma 1927. május 29-én látott napvilágot.
1926.

3690. Kosztolányi Dezső: „Vasárnap. Könyvek és lelkek”, Revü, I. évf. 44. sz., 1926. dec. 25–31.,
26. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Hamlet olvasás közben irom ezt: minden a család.” /
„Jagadis Chander Bose, az indus tudós, aki bebizonyitotta, hogy a növényeknek izomhálózata,
idegrendszere van, akár minekünk és kalkuttai kertjében – elmés műszereivel már lekótázta a rózsa
szívverését, most egy lépéssel tovább megy.” / „Szegény társam, ki a kialudt gyárkémények mellett
az inség keserü kenyérhéját rágod, bizonyára a dollárok, az amerikai felhőkarcolók közé
vágyakozol, hol lüktetés van, az élet titokzatos dübörgése és boldogság a boldogság.”; annotáció: a
3. mozaik Carl Sandburg gondolatáról és a boldogságról szóló gondolatsor; annotáció: benne: Carl
Sandbourg Chicago Poems című kötetéből a Happiness (Boldogság) című vers fordítása – lásd
Műfordítások; lásd FJ1/1385 és 2316 is.]
1927.

3691. Kosztolányi Dezső: „Nyeremény”, Revü, II. évf. 2. sz., 1927. jan. 9–15., 15–16. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Van egy naptáram.”; lásd FJ1/2585 is.]
3692. Kosztolányi Dezső: „Gyász”, Revü, II. évf. 4 sz., 1927. jan. 23–29., 21–22. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Valaha így gondolkoztam:”; lásd FJ1/1379 is.]
3693. Kosztolányi Dezső: „Halotti beszéd”, Revü, II. évf. 5. sz., 1927. jan. 30 – febr. 5., 17. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Apám, teremtőm, istenem,”; lásd FJ1/775 és 2598 is.]
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MŰFORDÍTÁSOK
1926.

3694. Sandburg, Carl: „Happiness”, ford. Kosztolányi Dezső, Revü, I. évf. 44. sz., 1926. dec. 25–
31., 26. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „Kérdeztem a professzoroktól, kik az élet ér- /
telmét tanitják, hogy micsoda a boldogság.”; annotáció: Kosztolányi Dezső Könyvek és lelkek című
cikkének részeként közölve; lásd FJ1/1385 és 2316 is.]
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KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK
1927.

3695. [Szerző nélkül]: „Shakespeare ABC-je”, Revü, II. évf. 5. sz., 1927. jan. 30 – febr. 5., 16.
[Műfaj: tárca/esszé; első sor/mondat: „Stradfordban, Shakespeare szülővárosában, – irják az angol
lapok – némi kis átalakitást végeztek a legutóbb, a költő feleségének, Hathaway Annának
szülőházában.”]
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Szabadka és Vidéke (1905)
(1893 – 1905.) Politikai és vegyes tartalmú heti közlöny, a néppárt lapja. Indult 1893. február 19-én. Felelős
szerkesztője Czeisz Máté volt. Előállította Bittermann József nyomdája, megszűnt 1905 végén.

MŰFORDÍTÁSOK
1905.

3696. Verlaine, Paul: „»És szólt az Úr…«”, ford. Kosztolányi Dezső, Szabadka és Vidéke, XIII. évf.
15. sz., 1905. ápr. 9., 1. [Műfaj: műfordítás – vers; első sor/mondat: „– Uram, félek.”; annotáció:
részlet Paul Verlaine Sagesse című művéből; kötetben: MK1, 140–142: „Jóság”, MK2/1. köt., 123–
125: „Jóság”.]
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Színházi Napló (1903)
(1901 – 1903.) Művészeti napilap. Indult 1901. november 3-án, megjelent Szabadkán. Felelős szerkesztője
Patek Béla, főmunkatársa Nemes József volt, kiadója Szabados Sándor. Előállította Szabados Sándor
nyomdája. Megszűnt 1903. április 5-én, az évad végén.

NYILATKOZATOK, INTERJÚK
1903.

3697. K[osztolányi]. D[ezső].: „Ki a legsikkesebb szinésznő Szabadkán?”, Színházi Napló, III. évf.
50. sz., 1903. jan. 13., 3. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „Földvárinét mert: oly édesen
énekelte Fatiniczában a »férfi az nem lehetek«-et, hogy magam sem tudtam, fiú vagyok-e vagy
lány.”; annotáció: nyilatkozat többekkel együtt, szabadkai diákokat kérdeztek.]
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Színházi Újság (1911)
(1911 – 1914.) Színházi és művészeti hetilap, 1913-ban irodalmi és művészeti hetilap. Indult 1911. október
27-én. 1913-ban V. évfolyamként jelent meg, tehát az 1909-ben megjelent Színházi Újság folytatásának is
tekinthető. Szerkesztette és kiadta Fenyves Ferenc és András Ernő, 1913-ban szerkesztette Gyóni Géza,
laptulajdonosa Fenyves Ferenc volt, 1914 őszétől felelős szerkesztő Böhm Oszkár, majd Gábor Jenő,
Szaulits Antal, kiadó pedig Hillinger Kálmán, később Böhm Oszkár, végül Hirth Aladár. Előállította a
Hungária lapnyomda, 1914-ben Fischer és Krausz.
1911.

3698. K – i D – ő [=Kosztolányi Dezső]: „Uj primadonna lesz”, Színházi Újság, I. évf. 6. sz., 1911.
dec. 2–9., 8. [Műfaj: mozaik; első sor/ mondat: „Uj primadonna lesz. Ez a nagy ujság a szinháznál.”
annotáció: „Egy kis riport a színház környékéről” összefoglaló cím alatt.]
3699. K – i D – ő [=Kosztolányi Dezső]: „Kiss Cecil beteg”, Színházi Újság, I. évf. 6. sz., 1911.
dec. 2–9., 8. [Műfaj: mozaik; első sor/ mondat: „Kiss Cecil beteg: ezt meg már a publikum s nem a
szinügyi bizottság vette észre.”; annotáció: „Egy kis riport a színház környékéről” összefoglaló cím
alatt.]
3700. K – i D – ő [=Kosztolányi Dezső]: „Járai Sándor vőlegény”, Színházi Újság, I. évf. 6. sz.,
1911. dec. 2–9., 8. [Műfaj: mozaik; első sor/ mondat: „Járai Sándor vőlegény: ez a harmadik hire a
hétnek.”; annotáció: „Egy kis riport a színház környékéről” összefoglaló cím alatt.]
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Zentai Függetlenség (1906)
(1905 – 1911.) Politikai lap, a „Zentai Függetlenségi és 48-as Kör hivatalos lapja”. Megjelent Zentán.
Szerkesztette Lovászy Andor országgyűlési képviselő, kiadta a Zentai Függetlenségi Kör.
1906.

3701. Kosztolányi Dezső: „A játékról”, Zentai Függetlenség, II. évf. 130. sz., 1906. nov. 11., 1–3.
[Rovat: Tárca; műfaj: novella; első sor/mondat: „Thury Zoltánnak van egy gyönyörű karcolata,
amelyben a játszó embert rajzolja meg.”]
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Zentai Közlöny (1909-1910)
(1889 – 1915.) Helyi és vidéki érdekű hetilap. Megjelent Zentán. Szerkesztette Fischer Jákó, majd 1903 és
1907 között szerkesztő és kiadótulajdonos Fekete Sándor. Nyomta Klenóczky és Biró.

KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK
1909.

3702. – i – ő.: „Föl egész az északi pólusig”, Zentai Közlöny, XXI. évf. 39. sz., 1909. szept. 26., 1.
[Műfaj: vezércikk; első sor/mondat: „Halhatatlan Jókaink remekszép mesét szőtt e lendületes
mondás köré. Mesét, talán inkább álmot.”]
1910.

3703. – i – ő.: „A társadalmi érzék”, Zentai Közlöny, XXII. évf. 6. sz., 1910. febr. 6., 1. [Műfaj:
vezércikk; első sor/mondat: „Boldog dicső őseinknek meg volt a maguk öt jó fizikai érzékük,
felfogták és megismerték (a maguk módján) a természetet, amelyben éltek, amely képessé tette őket
arra, hogy napi szükségleteiket megszerezzék és igényeiket kielégítsék.”]
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Függelék
Előre (1901)
(1901.) „Képes folyóirat”, a szerkesztők meghatározása alapján. Eredetileg havonta látott volna napvilágot. Litografált
diáklap volt – a törvényszéki fogházban őrzött rabok sokszorosították –, mely Szabadkán jelent meg. Felelős
szerkesztője Ángyán Béla volt, főmunkatársai Fenyves Ferenc, Halmos József, Kosztolányi Dezső, Jámbor Mihály,
Ludasi János, Szinéri Dezső és Ujházi Károly voltak. A szerkesztők egy része álnéven szerepelt. A lap készítésében
részt vett Munk Artúr, Szabó Batancs István és Csáth Géza is.9 A szakirodalom10 három megjelent lapszámot említ –
Csáth Géza naplóföljegyzései alapján11 –, azonban mindössze egyetlen fennmaradt példány ismeretes. Lelőhelye: Petőfi
Irodalmi Múzeum Kézirattára, 6 fol., Gy. n. sz.: 2007/51/8.

3704. Csongor [=Kosztolányi Dezső]: „R. Gy. sirján”, Előre, 1901., 2–3. [Rovat: Irodalom; műfaj:
vers; első sor/mondat: „Zizegő fűszálak, bársonyos violák”.]
3705. Csongor [=Kosztolányi Dezső]: „Két dal egy szép lányhoz I.”, Előre, 1901., 10. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Boldog ki a lányát”.]
3706. Csongor [=Kosztolányi Dezső]: „Két dal egy szép lányhoz II.”, Előre, 1901., 11. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Komor szótlan ember”.]

9 Fenyves Ferenc: Mégegyszer elmondom… Fenyves Ferenc írásai, Szabadka: Minerva, 1938.
10 Dér Zoltán: Kosztolányi első „orgánuma”, in Ikercsillagok. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza. Tanulmányok,
kritikák, dokumentumok, Újvidék: Forum, 1980, 50–60.
11 „Az iskolai élet érdekes és unalmas. Ma délután vittük litografáltatni lapunkat melynek címe: ELŐRE ez már a
második szám lesz. Az elsö számbol 30 példányt nyomtattunk ebböl azonban már 50et csinálunk.” – Ifj. Brenner
József (Csáth Géza): Napló 1900–1902, Szabadka: Életjel, 2006, 135.
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Hibajegyzék [Az FJ1 on-line kiadásában javítva]
Kimaradt tételek
A Hét
1909.

3706a. [Szerző nélkül]: „Bazsalikom. Erdélyi Zoltán költői elbeszélése”, A Hét, XX. évf. (1. köt.)
8/989. sz., 1909. febr. 21., 140. [Rovat: Irodalom; műfaj: recenzió; első sor/mondat: „A definiczió
ugy szól, hogy csak az a költemény jó, amelyet egy ültő helyünkben végig tudunk olvasni.”;
azonosítás alapja: [Szerző nélkül]: „Erdélyi Zoltán urnak”, A Hét, XX. évf. (1. köt.) 9/990. sz.,
1909. febr. 28., 156.: „Az inkriminált kritika tehetséges szerzője, Kosztolányi Dezső.”]12
Pesti Hírlap13
KÉTES HITELŰ ÍRÁSOK
1930.

3707. [Szerző nélkül]: „Budapest – idegen tükörben. Afrikaiak, ázsiaiak, ausztráliaiak. Rothermere
hatása. A diadalmas cigányzene. Néhány érdekes levél”, PH, LII. évf. 129. sz., 1930. jún. 11., 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hogy látnak bennünket a külföldiek?”]
3708. [Szerző nélkül]: „Képek a népszállóból. A miniszteri tanácsostól a koldusig. Kazánkovács és
hivatalnok vitája. Egy Krisztus-szakállu modell…”, PH, LII. évf. 133. sz., 1930. jún. 14., 8. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Az Éjjeli menedékhely jár az eszünkben, Gorkij sötét drámája, a
szurdokaival, a gyalulatlan asztalaival és székeivel, a hajléktalanok rongyaival, mikor megindulunk
a Népszálló felé, hogy ott szemlét tartsunk mi szegényeink, a legszegényebb szegényeink fölött.”]
3709. [Szerző nélkül]: „Zivatarok őrtornyában. Hogy készülnek az időjárás hőterei. Léggömb
18.000 méter magasban. Sütött-e a nap 1920 április 12-én, délután 3 óra 7 perckor?”, PH, LII. évf.
146. sz., 1930. júl. 1., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Minekelőtte belépünk a Meteorológiai
Intézetbe, a kapun szemünkbe ötlik egy kifüggesztett cédula:”]
3710. [Szerző nélkül]: „Hogyan mentenek ki egy öngyilkost a Dunából? Száz öngyilkos közül 98
életben marad”, PH, LII. évf. 147. sz., 1930. júl. 2., 6. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Az, hogy
valaki milyen uton-módon igyekszik végetvetni életének (hogy például a vizhez, a tüzhöz, a
golyóhoz vagy a méreghez folyamodik-e), nem véletlen, hanem – amint megállapitották – lélektani
meghatározottság, melyet főképp az öngyilkosságok jelképes önbüntető volta magyaráz.”]
3711. – i.: „A kánikula arany-panorámája. Mozgóképek az utcáról, a szobákból, az uszodából. Sárga
idill”, PH, LII. évf. 151. sz., 1930. júl. 6., 8. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hajdan meleg volt,
kutya-meleg, kánikula.”]
12 Az adatért Bíró-Balogh Tamásnak tartozunk köszönettel.
13 Kimaradt tételekként tüntetjük föl a Pesti Hírlapban található azon tárcákat, melyeket az alábbi kiadványban közölt
Zeke Gyula: Kosztolányi Dezső: Pesti utca, Budapesti Negyed, XVI. évf. 4. sz., 2008/tél. Kiadványunk azonban –
akárcsak a névtelenül, illetve az – i. álnévvel megjelent tárcasorozat többi darabja esetében, az FJ1-ben tettük –
kétes hitelű szövegekként kezeli e tételeket. A Zeke Gyula által összeállított gyűjteményt egyúttal ki is egészítettük
továbbiakkal.
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3712. [Szerző nélkül]: „Érettségizett háztartási alkalmazottak. Nyári látogatás a cselédszerzőnél. Az
uriasszony állást kér, a szobalány méltóságos asszony lesz…”, PH, LII. évf. 171. sz., 1930. júl. 30.,
7. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Most, amikor a parasztlányok mezei munkát végeznek, a
szőlőben kötöznek, másodszor kapálják a kukoricát, benézünk egy cselédszerzőhöz, hogy mit
művelnek ebben a forró nyárban azok a leányok, akik már régen elszakadtak falujuktól s legfölebb
álmukban hallanak pacsirtaszót, legfölebb álmukban aratnak, szednek markot.”]
3713. [Szerző nélkül]: „Ahol a házasságokat kötik… Idillek az anyakönyvi hivatalban. 20.000
házasság. 70 éves vőlegény, 30 éves menyasszony”, PH, LII. évf. 180. sz., 1930. aug. 9., 4. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A házasságok az égben köttetnek.”]
3714. [Szerző nélkül]: „Krisztina, vasárnap, bucsu. Pillanatképek”, PH, LII. évf. 182. sz., 1930.
aug. 12., 9. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Történészek, lélekbuvárok megállapitották, hogy a nép
– műveltségben, szokásokban, viseletben – mindig egy századdal kullog a vezetők után.”]
3715. [Szerző nélkül]: „Téli rege. Augusztusi idill. Körséta a nyári vendéglőkben és uszodákban.
Korcsolyát kérnek”, PH, LII. évf. 185. sz., 1930. aug. 15., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „»Sirt
az ég egyik szemével…« amint a költő mondja.”]
3716. [Szerző nélkül]: „Külföldi panoráma. Angolok, franciák, belgák, hollandok, németek,
osztrákok. Egy vagon Szent Imre-érem”, PH, LII. évf. 187. sz., 1930. aug. 19., 5. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Budapest most nemzetközi szinfoltokkal élénkül.”]
3717. [Szerző nélkül]: „Tizenkétezer ember, együtt. Tanulmány a tömegről”, PH, LII. évf. 190. sz.,
1930. aug. 23., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tizenkétezer ember együtt a Thököly-uti ünnepi
csarnokban, melyhez fogható kevés van a világon, a Mária-napon, este hétkor, az augusztusi hőség
gőzfürdőjében, elpilledve, lélekzet után kapkodva, verejtékesen lángoló szemmel.”]
3718. [Szerző nélkül]: „Budapest fürdik… Körséta a fürdőkben. Gyermekek, japánok, négerek a
pesti vízben…”, Pesti Hírlap, LII. évf. 192. sz., 1930. aug. 26., 7. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Illetékes helyen ezt a felvilágositást kapjuk:”]
3719. [Szerző nélkül]: „Beszélgetés a modern egyiptomi csapásról. Báró Rotschild [!] poloskagyüjteménye. Gázháború, gázmaszkkal”, PH, LII. évf. 193. sz., 1930. aug. 27., 6. [Műfaj: interjú;
első sor/mondat: „A köztisztasági intézmények egyik vezetőférfiujával beszélgetünk a modern
emberiség egyik átkáról, mely afféle uj egyiptomi csapásnak tekinthető: a házi poloskáról.”]
3720. [Szerző nélkül]: „Szeptemberi idill, olaszos gyermekzsivaj. Budai séta”, PH, LII. évf. 198.
sz., 1930. szept. 2., 8. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az iskolai év megkezdése előtt
szemlélgetjük a gyerekeket, akik a Városmajor százados vadgesztenye-, szil- és nyárfái között
játszanak az ősz üvegszerü fényében.”]
3721. [Szerző nélkül]: „Papir-szüret…”, PH, LII. évf. 206. sz., 1930. szept. 12., 9. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Az igazi szüretet, mikor puttonyokban hordják a szőlőt s must csurog a csapról,
megelőzi szeptember elején a kisdiákok papirszüretje, az irkák, füzetek könyvek kavargása, melyre
a tinta folyik.”]
3722. [Szerző nélkül]: „Gérard miniszter – éjjel a Dunán. Beszélgetés Budapest stilusáról”, PH, LII.
évf. 207. sz., 1930. szept. 13., 9. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vajjon van-e értelme annak, hogy
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előkelő külföldi vendégeinket annyi odaadással és fénnyel kalauzoljuk, amint mi tesszük?”]
3723. [Szerző nélkül]: „Dedó. Egy délelőtt a kisdedek között. Vass József emléke, a kormányzóné
munkája. Ezer és egy kérdés”, PH, LII. évf. 208. sz., 1930. szept. 14., 6. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Budapesten 89 állami s községi óvoda van és 12 felekezeti, de legalább 240-re volna
szükség, csak azért, hogy a gondozatlan gyerekek felügyelet alatt legyenek.”]
3724. [Szerző nélkül]: „Isten galambjai. Kik törődnek a budapesti galambokkal? Körtelefonozás és
körséta”, PH, LII. évf. 223. sz., 1930. okt. 2., 5. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Galambfióka
röppen be szobánkba.”]
3725. [Szerző nélkül]: „Soványodik a pesti szemét…! Arany és ezüst. Méregfiolák. Budapest
Európa egyik legtisztább városa. Akik a szemetet is megdézsmálják”, PH, LII. évf. 246. sz., 1930.
okt. 29., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Képzeljék, mi történt a pesti szeméttel.”]
3726. [Szerző nélkül]: „Árvák. 68 kisárva és 3 árva tanitó”, PH, LII. évf. 256. sz., 1930. nov. 11., 6.
[Műfaj: riport; első sor/mondat: „Budapesten több árvaház müködik:”]
3727. [Szerző nélkül]: „Terülj asztalkám. Pillanatképek a szegények vacsorájáról, a tündériesitett
népkonyháról, a külváros életéről s a festőnövendékről, aki szájat fest”, PH, LII. évf. 259. sz., 1930.
nov. 14., 7. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Őszi este van, sötét, barátságtalan.”]
3728. [Szerző nélkül]: „Gyöngélkedő és beteg szobrok. Vörösmarty és Semmelweiss fázik. A
bronzszobrokat simogatni kell… Szobrok tolvajai”, PH, LII. évf. 270. sz., 1930. nov. 27., 6. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „A szobrok az örökkévalóság jelképei.”]
3729. [Szerző nélkül]: „Panoráma. Fall szomoru özvegye. Chaplin, a néma filmért. Ha Molière ma
élne”, PH, LII. évf. 270. sz., 1930. nov. 27., 15. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Fall Leó, aki
életében legendás összegeket keresett operettjeivel, oly nyomoruságos helyzetben hagyta özvegyét,
hogy fizetésképtelenséget jelent be a hitelezőkkel szemben s 35 százalékra egyezkedik velük.” /
„Chaplin lelkesen kardoskodik a néma filmért.” / „Párizsban előadták Molière egyik darabját,
modern ruhákban.”]
3730. [Szerző nélkül]: „Gesztenyesütők. Beszélgetés a legöregebb budai gesztenyés nénivel”, PH,
LII. évf. 271. sz., 1930. nov. 28., 7. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Éjszakánkint, amikor
hazafelé ballagunk, az utcasarkokon látunk egy vörösen izzó, leláncolt boszorkányüstöt, mellette
egy kis széket, oldalt a homályban egy zsákocskát.”]
3731. [Szerző nélkül]: „Vörös kakas… Beszélgetés Breuer Szilárddal, a nyugalomba vonult
tüzoltófőparancsnokkal. Félszázad tüzkrónikája. A »legszebb és legnagyobb« tüzek”, PH, LII. évf.
272. sz., 1930. nov. 29., 4. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Fölkerestük Breuer Szilárd budapesti
tüzoltófőparancsnokot, aki most, ötvenéves szolgálata után, nyugalomba vonul.”]
3732. [Szerző nélkül]: „Pesti panoráma. A mi japániaink. Aranyak a kirakatban. Tanuk.
Inségkenyér”, PH, LII. évf. 272. sz., 1930. nov. 29., 6. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Hol a
régi jókedvünk?” / Egy bank kirakatában, fatálkában a különböző valuták, bankjegyek mellett
aranyak csillognak.” / „Késő este az utolsó autobusz zörög át az elhagyott, sötét hidon.” /
„»Inségkenyérnek« hivják azt a korpás, de izletes kenyeret, melyet nemrégóta árusitanak a pékek.”]
3733. [Szerző nélkül]: „Pesti panoráma. Inségkenyér. Fekete ördögök az utcán. Téli rózsatők.
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Nemzetesdi…”, PH, LII. évf. 280. sz., 1930. dec. 10., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Multkor
ezen a helyen szóvátettük, milyen helytelenül cselekedtek azok, akik az olcsó, különben izletes és
kitünő kenyeret inségkenyérnek keresztelték el.”]
3734. [Szerző nélkül]: „Budapest idegenjei. »Trianoni külhonosok«. Törökök, bosnyákok, olaszok,
lengyelek, oroszok, franciák. Nyugalmazott angol katonatisztek. A kínai telep”, PH, LII. évf. 287.
sz., 1930. dec. 18., 12. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Budapest legberliniesebb,
legnagyvárosiasabb részében, a Markó-utcában működik az idegeneket ellenőrző hivatal, mely a
rendőrség egyik hatalmas szerve: 15 tisztviselő áll rendelkezésére és 20 detektiv.”]
3735. [Szerző nélkül]: „Vissza a könyvhöz…! A szegénység olvas. Egy falut egy könyvért.
Statisztika-láz. Dosztojevszki[j]. »német eredetiben«”, PH, LII. évf. 296. sz., 1930. dec. 31., 7.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Évente egyszer könyvnapot tartunk.”]
1931.

3736. [Szerző nélkül]: „Hó… hó… hó… A tél virágai. Idillek”, PH, LIII. évf. 8. sz., 1931. jan. 11.,
9. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Annak, aki a szobából kilép az utcára, ebbe a fehér világba, első
benyomása az, hogy megsiketült.”]
3737. [Szerző nélkül]: „A pénz titokzatos szentélyében. Ahol a bankókat nyomják. A papir, mely
kincs. 1000 billió márka!”, PH, LIII. évf. 11. sz., 1931. jan. 15., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Pénz: varázsszó, bálvány.”]
3738. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A bécsi operett jubileuma. Mozart és Liszt levelei”, PH,
LIII. évf. 12. sz., 1931. jan. 16., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A bécsi operett hatvan éves.”]
3739. [Szerző nélkül]: „Pesti panoráma. Uj népvándorlás. Budai idill”, PH, LIII. évf. 23. sz., 1931.
jan. 29., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Olykor az emberiséget elfogja valami nyugtalanság.”]
3740. [Szerző nélkül]: „»Csak simán kisasszonyok, csak simán…!« Vége a táncláznak és a lázas
táncnak is. A kényelmes télen [?]. Egy óra alatt megtanulnak táncolni”, PH, LIII. évf. 30. sz., 1931.
febr. 7., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az emberiség előbb tanult meg ütemesen beszélni csak
azután prózában, előbb tanult meg ütemesen járni, csak azután lépésben.”]
3741. [Szerző nélkül]: „Francia levél. Irók és szinészek festék nélkül. A szinház és mozi között.
Sacha Guitry a szinházról”, PH, LIII. évf. 31. sz., 1931. febr. 8., 17. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Paul Ginesty, aki tiz évig igazgatta az Odéon szinházat és ma szinházi kritikus,
megjelenteti emlékiratait, melyekben festék és kendőzés nélkül jelennek meg a kor nagyságai,
főként irók és szinészek.” / „Francis de Croisset a Figaronak a kérdésére válaszol, vajjon a hangos
mozi árt-e majd a drámai szinházaknak.” / „Sacha Guitry, az elmés vigjátékiró ezt jelentette ki:”]
3742. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Fütyülő – ajándékba. Salvini, a vasidegzetü”, PH, LIII.
évf. 41. sz., 1931. febr. 20., 19. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Amerikában egy mozisnak
életrevaló ötlete támadt.” / „Tomaso Salvini, az olasz szinpad fölülmulhatatlan tragikus szinésze, aki
késő öregségéig megtartotta fiatalságát, erejét, alkotókedvét, a természetnek valóban csodája volt.”]
3743. [Szerző nélkül]: „Az élet házában. Ágnesek és Tamások. Nevek divatja. A legkisebb
csecsemő”, PH, LIII. évf. 46. sz., 1931. febr. 26., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Puhán és
csöndesen hull a hó.”]
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3744. [Szerző nélkül]: „Budapest macskái. Beszélgetés a cicák védnökével. Macskadivat
mindenütt”, PH, LIII. évf. 60. sz., 1931. márc. 14., 8. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az állatokkal
való foglalkozás és tudományos kisérletezés mindenütt a világon egyre nagyobb tért hódit.”]
3745. – i.: „Kikeleti seregszemle. Mit látunk viszont…?”, PH, LIII. évf. 92. sz., 1931. ápr. 24., 5.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a tél fájdalmasan hosszu volt.”]
3746. – i.: „Szomoru idill a cselédszerzőnél. Háztartási alkalmazottak, akik kereskedelmi
érettségivel, zenetanárnői képesitéssel rendelkeznek s angolul tudnak. A francia pénzügyminiszter
magyar alkalmazottjai”, PH, LIII. évf. 97. sz., 1931. ápr. 30., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Szin: A háztartási alkalmazottakat elhelyező intézet.”]
3747. – i.: „Balatoni idill. Menekülés a hőség elől. Nadrágos kislányok és nagymamák”, PH, LIII.
évf. 157. sz., 1931. júl. 14., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reggelente, ha fölébredünk s a
nyitott ablakon át megpillantjuk az ég vigasztalanul felhőtlen kékjét, csüggedten sóhajtunk,
akárcsak novemberben, amikor a vigasztalan szürkeség ejt kétségbe mindnyájunkat.”]
3748. [Szerző nélkül]: „Don Quijote népe… Beszélgetés egy spanyol urral. Az uj köztársaság
kérdései. Az ázsiai veszedelem”, PH, LIII. évf. 106. sz., 1931. máj. 12., 4. [Műfaj: interjú; első
sor/mondat: „Egy spanyol urral beszélgetünk, aki egy dunaparti kávéház tornácán fogyasztja
délutáni kávéját.”]
3749. [Szerző nélkül]: „Uj török iró a megujhodott Törökországról. Az uj abécé és az
analfabétizmus”, PH, LIII. évf. 108. sz., 1931. máj. 14., 8. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „A
portás, akinél a török ur iránt érdeklődünk, kijelenti, hogy e pillanatban hét török vendége is van a
fogadónak.”]
3750. [Szerző nélkül]: „Budapest a cukrászok fővárosa! Visszatérő zarándokok. Az édesipar keserü
panaszai”, PH, LIII. évf. 114. sz., 1931. máj. 22., 6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A cukrász
ipartestület huszonötéves fönnállása és ünnepélyes zászlószentelése alkalmából vagy száznyolcvan
külföldi cukrász érkezett Budapestre.”]
3751. [Szerző nélkül]: „Pesti utca. Erzsébet-téri verebek. Korkép. Toprongyos, öreg koldus. Modern
bölcső”, PH, LIII. évf. 126. sz., 1931. jún. 7., 9. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Az Erzsébettéren andalgunk.” / „Korkép:” / „Bankpalota bejáró küszöbén alkonyat felé, a hivatalos órák
végeztével öreg, toprongyos koldus ül.” / „Az utcán tologatott gyermekkocsikra ujabban elmés
szerkezettel kis csapóasztalkát szereltek föl a bébik számára.”]
3752. [Szerző nélkül]: „Budapest idegen szemmel. Mit látnak a külföldiek nálunk? Amerikaiak,
angolok, lengyelek, bajorok, dánok s egy indus. Fogas és paprika”, PH, LIII. évf. 127. sz., 1931.
jún. 9., 8. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reggel kilenc óra.”]
3753. [Szerző nélkül]: „Gyorsfényképek a partról. Vízi idill”, PH, LIII. évf. 133. sz., 1931. jún. 16.,
10. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A hőmérő az árnyékban 43 fokot mutat, az izzó, szürke
aszfalton pihegnek, ámolyognak az emberek.”]
3754. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Shakespeare 1930-ban. Játék a bombák alatt”, PH, LIII.
évf. 163. sz., 1931. júl. 21., 17. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Gillet könyvet irt
Shakespeareről, mely mintegy 1930-as szemmel mutatja be nekünk a költőt, oly emberien,
testvérien, amint még sohase láttuk őt.”/ „Abból az alkalomból, hogy a Comedie Francaise
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fönnállásának 250 esztendős jubileumát üli, Emile Fabre könyvet irt a nevezetes intézetről.”]
3755. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Duse és Sarah Bernhardt. Szinészek, mozicsillagok s az
uj divat. A dráma törvényei”, PH, LIII. évf. 168. sz., 1931. júl. 26., 19. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Dusenak életrajzában kedves, meginditó dolgokat olvasunk.”/ „Harminchárom párizsi
szinésznő és mozicsillag avatta föl az idei divatot azon az összejövetelen, mely majd dönteni fog az
elegancia nagydijáról.”/ „Hajdan a drámának valósággal drákói törvényei voltak.”]
3756. [Szerző nélkül]: „Szinházi kis tükör. Ibsen naplója. A ruhák. A költő szava”, PH, LIII. évf.
170. sz., 1931. júl. 29., 12. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Eddig azt hitték, hogy Ibsen nem
hagyott hátra semmiféle naplót.”/ „A szinházi rendezőnek különösen tanulságos végigsétálni a
Kölnben megnyilt ruhakiállitáson, mely szemléltető módon mutatja be, hogy fejlődött századokon
át az öltözködés, a divat, a ruha, a kezdetleges népek ruhájától kezdve, mely csak a hideg ellen
védett, a különböző egyesületek, testületek ruháján át a modern sportruháig, mely csak a
gyakorlatiasságra tart számot.”/ „Egy párizsi lap meséli: Valami költőről beszélnek, aki arról hires,
hogy végtelen hiu.”]
3757. [Szerző nélkül]: „A jég birodalmában. Hogy készitik a műjeget? »A hütőipar atyja« Ingyen
fagylalt”, PH, LIII. évf. 173. sz., 1931. aug. 1., 9. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Délben a hőmérő
30 fok meleget mutatott.”]
3758. [Szerző nélkül]: „A Szahara-repülők Budapesten”, PH, LIII. évf. 182. sz., 1931. aug. 12., 4.
[Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Kedden délelőtt tizenegy órakor sárgatestü, ezüstszárnyu
gépmadár érkezett a Mátyásföldi repülőtérre.”]
3759. – y.: „A pesti utca. Nyelvlecke. Kémlelő tükör. Iskolai idill”, PH, LIII. évf. 206. sz., 1931.
szept. 12., 6. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A belvárosi utcák déli sétautjain mantillás,
régimódi nénike szólitgatja meg az embereket.” / „Hollandiában (s Bajorország régi városaiban) az
uriházak ablakain elmés szerkezetü tükröcskék vetitik a szobákba a külső, utcai élet forgását.” /
„Reggelente a Vérmezőn urak, dámák lovagolnak, lovászok futtatják gazdáik nemes járásu
paripáit.” / „Az első iskolai nap.” / Két nő beszélget az utcán.”]
3760. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. A mese. Mozart városa”, PH, LIII. évf. 212. sz., 1931.
szept. 19., 9. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A fiatal iró fölkeresi a szinigazgatót s igy szól:”/
„Salzburg, Mozart szülővárosa, egyre több rajongót gyüjt maga köré.”]
3761. [Szerző nélkül]: „A pesti utca. Mit játszanak a gyerekek? Tavaszi kép ősszel”, PH, LIII. évf.
248. sz., 1931. okt. 31., 5. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nagy térség közepén komor középület.”]
3762. – y.: „Pesti utca. Francia lecke a villamoson. Képek és arcélek”, PH, LIII. évf. 265. sz., 1931.
nov. 21., 4. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A villamos elindul a villanegyedből.” / „Vasárnapi
alkonyat a Krisztinavárosban.” / „A novemberi szél végigrohan az utcákon. Közlekedési rendőr a
járdaszélen igazgatja a forgalmat.”]
3763. – y.: „A pesti utca”, PH, LIII. évf. 276. sz., 1931. dec. 4., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Szurtos inasgyerek ül a villamoskocsi ütközőjén.” / „Gondos előkelőséggel öltözött
uriember át akar menni egyik forgalmas budai utca kocsiutján.” / „Két kisleány – 8-10 évesek –
ballag haza az iskolából.” / „Este van.” / „Vasárnap.”]
3764. i.: „Fehér világ”, PH, LIII. évf. 277. sz., 1931. dec. 5., 4. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
409

„Azt a napot, mikor először borul virágba a természet (ha nem is pirosbetüs ünnep a naptárban),
mindenki ünnepnek érzi.” / „Dél van.” / „Férfiak szájában kupakos, kurtaszáru pipa füstölög s ezt
nem oltja el a hó.” / „Iskolából özönlő gyerekek hólabdái puffognak.”]
3765. – y.: „A pesti utca”, PH, LIII. évf. 279. sz., 1931. dec. 8., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Vasárnap dél.” / „Budapesten egyre több konfliskocsi tünik föl, egyre több ló.” /
„Déltájt sétálni viszik a kisgyerekeket.” / „Egyik neves festőmüvészünk gyermek-arcképet fest.”]
3766. [Szerző nélkül]: „A pesti utca”, PH, LIII. évf. 290. sz., 1931. dec. 22., 4. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Reggelente a gépszekereken, villamosokon mindenki morcosan, duzzogva ül a
helyén.” / „Éjjel van.” / „Koradélután.” / „Szücslegény óriás, jegesmedve-bőrt cepel az utcán.” /
„Kisleány babájával sétál az utcán.”]
3767. – i.: „Csokoládé-ország. Hollandia fejadaga 3 kiló, Magyarországé 20 deka”, PH, LIII. évf.
295. sz., 1931. dec. 30., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Köröskörül egy-két kilométernyi
körzetben a gyermekálmok cukros-vaniliás illata terjeng.”]
1932.

3768. – i.: „Pesti levél. Mulató fiatalság”, PH, LIV. évf. 7. sz., 1932. jan. 10., 9. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „1932 január. Ólmos eső esik.”]
3769. – i –: „Rokkantak községe. Egy légtornász, aki 15 éve fekszik”, PH, LIV. évf. 9. sz., 1932.
jan. 13., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Azok, akik a béke boldog éveiben élték le a
fiatalságukat, ugy tekintették a háborut, mint valamit, ami nem vonatkozik rájuk.”]
3770. – i.–: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 12. sz., 1932. jan. 16., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat:
„Hat esztendős kisleány jön az iskolából.”]
3771. [Szerző nélkül]: „Szinházi kistükör. Galipaux. Állatok a filmen. Az olasz zene térhódítása”,
PH, LIV. évf. 16. sz., 1932. jan. 21., 10. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Nemrég hunyt el
Galipaux, a jeles francia komikus, aki mint humorista iró is ismeretes.” / „Az állattantudósok
Amerikában fölszólalnak az ellen, hogy a mai filmek nem veszik számba a tudományos
szempontokat.” / „Amerikában a mult évben a bemutatott zeneművek 82 százaléka olasz.”]
3772. – i.: „Levél Kinából. Pestis, kolera dühöng, rablóbandák garázdálkodnak. Kinának 20
kormánya van”, PH, LIV. évf. 17. sz., 1932. jan. 22., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ezelőtt
vagy háromszáz esztendővel európai ember számára a távoli Kina még a mesék homályában
ködlött.”]
3773. [Szerző nélkül]: „Cirkusz és kenyér. Artistáink a Szaharán. Aki 32-féle dolgot tudott művelni
egyszerre”, PH, LIV. évf. 19. sz., 1932. jan. 24., 10. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Panem et
circenses – kenyeret és cirkuszt követelt Róma népe a nehéz napokban.”]
3774. – i –: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 24. sz., 1932. jan. 30., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A
hatalmas köruti platán tar ágain verebek ülnek.”]
3775. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 26. sz., 1932. febr. 2., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Nagytakaritást rendeztek a padláson s a sok lim-lommal együtt lekerült onnan néhány
pár kisebb-nagyobb ócska, rozsdák »Halifax«-korcsolya.” / „A skótok – mint hirlik – egyáltalán
nem szégyenlik tréfás világhirüket.” / „Egy budai villában szép, fehér, hosszuszőrü angora macska
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volt a kedvenc.”]
3776. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 31. sz., 1932. febr. 9., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A gimnáziumba uj tanár érkezett.” / „A kelenföldi villamoson feketeruhás, fejkötős
parasztmenyecske jön a városba.” / „Téli szél süvölt az utcákon.” / „A köruton két fiatalember
rozoga, nyűtt kanapét cepel.”]
3777. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 37. sz., 1932. febr. 16., 7. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A Duna hidján robog a villamos.” / „Lakik Budán egy asszony.” / „Vannak olyanok,
akik az utcán esznek.” / „Egyik mozinkban kinai képeket vetitettek a most kezdődött háboruról.”]
3778. [Szerző nélkül]: „Ócskapiac 1932-ben. Séta a Teleki-téren”, PH, LIV. évf. 42. sz., 1932. febr.
21., 9. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az ócskapiac a legdusabb béke idejében is utolsó gyüjtőtelepe volt a nagyváros lim-lomának.”]
3779. – i –: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 43. sz., 1932. febr. 23., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Délben melegen sütött a februári nap.” / „A községi élelmiszerárusitó bódéból kilép
egy hajlott hátú, ütött-kopott ember.” / „A kórház kertjében katonás rendben állanak a rózsafák.” /
„Öt kisfiu – hátán mindegyiknek iskolatáska – közrefogja a hatodikat.” / „Sötétedik.”]
3780. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 47. sz., 1932. febr. 27., 4. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Még kemény hó födi a Gellérthegy oldalát.” / „Egy hölgy panaszkodik az utcán
feledékenységére.” / „Budapesten néhány boltot, ahol értékesebb holmit, ékszereket, szőrmét
árusitanak, ujabban idomitott farkaskutyákkal szereltek föl.” / „Elhagyott budai utcán déltájt jól
öltözött, keménykalapos, bundás ur halad.” / „Ócska butorok között különös holmira bukkanunk.”]
3781. – i.: „Szegény tanulók ebédje”, PH, LIV. évf. 50. sz., 1932. márc. 2., 5. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Ha meg akarjuk tudni, hogy a tenger vize milyen és mit tartalmaz, elegendő egy
csöppjét megvizsgálni.”]
3782. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 55. sz., 1932. márc. 8., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A villamoson fiatal nő ül csomagokkal megrakodva.” / „Az utcán cicomásan öltözött,
négyéves kislányt vezet édesanyja.” / „Valaki meséli:”]
3783. [Szerző nélkül]: „Panoráma. Élet és szerep. Rigoletto százéves. Királynék és császárnék a
szinpadon”, PH, LIV. évf. 56. sz., 1932. márc. 9., 9. [Rovat: Színház és zene; műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Antoine azon a véleményen van, hogy a szinész lélektanát még nem tanulmányozták
kellőképp.” / „Ebben az évben ünneplik Victor Hugo drámájának, a Rigolettonak (A király mulat)
százéves évfordulóját.” / „A XVII. és XVIII. században a francia udvarnál gyakran rendeztek
mükedvelő előadásokat, melyeken a királynék és császárnék alakitották a főszerepet.”]
3784. [Szerző nélkül]: „Kis gyermekek nagy bajai. Egy délelőtt a gyermekbiróságon”, PH, LIV.
évf. 59. sz., 1932. márc. 12., 4. [Műfaj: riport; első sor/mondat: „Itélkezni nem könnyü dolog.”]
3785. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 67. sz., 1932. márc. 23., 4. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Nehezen akar kitavaszodni ez idén.” / „A forgalmas körut sarkáról kis
mellékutcába térünk.” / „Az utcán öregur pórázon vezeti kutyáját.” / „A villamoson két fiatal nő
ül.”]
3786. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 71. sz., 1932. márc. 30., 4. [Műfaj: mozaikok;
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első sor/mondat: „A lakás utcai, ablakával szemközt, a szük mellékutcában, az első emeleten
mérnöki iroda van.” / „Az utcán kifogástalanul öltözött uriasszony megy.”]
3787. [Szerző nélkül]: „»Nyelvünk épségéért és szépségéért…« Nyelvujitás 1932-ben”, PH, LIV.
évf. 72. sz., 1932. márc. 31., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ez a jelszava és tartalma annak a
mozgalomnak, melyet akadémiánk mult hóban inditott meg, hogy gátat vessen az egyre inkább
divatozó nyelvrontásnak, az idegen szavak hóbortjának s a tudósok, az irók, a sajtó és a
nagyközönség segitségével őrködjék nyelvünk tisztaságán.”]
3788. [Szerző nélkül]: „A Tavasz névjegye. Pillanatkép”, PH, LIV. évf. 77. sz., 1932. ápr. 9., 4.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ennyire még sohasem vártuk, igy még sohasem örültünk neki.”]
3789. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf., 83. sz., 1932. ápr. 16., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Nemrégiben neves angol iró érkezett Budapestre.” / „Mennyi furcsa alakot lát az
ember egy félórai sétautján.” / „A Petőfi-szobor előtt négyéves göndörfürtü, szöszke kisfiu ácsorog
huszársipkában, karddal oldalán, sarkantyuval lábán.” / „Egy nőt is látunk.”]
3790. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 85. sz., 1932. ápr. 19., 6. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Alkonyattájt, künn a villák közt a tavaszi fuvallat már a gerjedő föld szagát hozza
felénk, de azért az áldozó nap fényében, kékes-vörösen izzó felhők viharosan gomolyognak.”]
3791. [Szerző nélkül]: „Csörgősipka. Dumas père. A dadogó holttest. Agyműtét. Emléktábla.
Arcképek prózában”, PH, LIV. évf. 89. sz., 1932. ápr. 23., 10. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Dumas père-t gyakran vádolták azzal, hogy drámáját nem maga irja.” / „Tolsztojnak van egy
darabja.” / „Jean Araguy, aki évek óta darabot ir a párizsi Grand Guignol szinháznak, megbizást
kapott, irjon olyan rémdrámát, amelynek főjelenete egy agyműtétből áll.” / „Vern[e]uil, a
vigjátékiró egy fiatal iróval csavarog Párizsban.” / „Osbert Sithwell, a jeles angol költő több londoni
folyóiratban az alábbi hirdetést tette közzé:”]
3792. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 94. sz., 1932. ápr. 29., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Mi mindenen ütközünk meg az utcán?” / „Divatos pumi kutyát huz szijon maga után
divatosan öltözött urnője.” / „Egy kisebbfajta gépkocsi megrekedt az uttesten.” / „Kislányok
labdáznak az Andrássy-uton.”]
3793. [Szerző nélkül]: „Panoráma. Tristan Bernand mesél. Shaw a mai táncok ellen. Valószinüség a
szinpadon”, PH, LIV. évf. 95. sz., 1932. ápr. 30., 11. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Tristan
Bernard, a humorista, példás, jó nagyapa.” / „Bernard Shaw különös nyilatkozatot tett a mai
táncról.” / „»Az igazság a müvészetben – mondotta Victor Hugo – nem lehet föltétlenül igazság«.”]
3794. – i.: „Szófoszlányok az utcáról”, PH, LIV. évf. 103. sz., 1932. máj. 11., 5. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Minden nagyvárosnak megvan a maga jellegzetes lármája.”]
3795. [Szerző nélkül]: „Vándorló otthonok”, PH, LIV. évf. 104. sz., 1932. máj. 12., 6. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Budapest költözködik…”]
3796. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 112. sz., 1932. máj. 22., 31. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Szoborleleplezés készül.” / „Az utcán, a talpig szutykos-kormos szenesember
jókora zsák szenet cepel hátán.” / „A pesti utca szórakoztató képeskönyv, világpanoráma, néprajzi
mozgókép.” / „Az állatkertben, a majomketrecek előtt hangosmozi-felvételt készitenek.”]
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3797. – i.: „A pesti utca”, PH, LIV. évf. 117. sz., 1932. máj. 29., 8. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A templom bezárt kapumélyedésébe egyik utcai árus asszony kifektette
kisgyermekét.” / „A változott idő sok ember életét bolygatta meg gyökerében.” / „Manapság a mozi,
a rádió korában, – ugy látszik – a tudományos tolvajnyelv is közkinccsé vált.” / „A mai kor sok régi
szokást levetkezett.”]
3798. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 119. sz., 1932. jún. 1., 6. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Az állatkertben, a vadállatok ketreceinek kettős sorfala közt remek kislányt tol ülőkocsiban a
dada.” / „A tavaszi női divat fekete kalap, fehér pöttyökkel.” / „Egyik elsőemeleti lakás nyitott
ablakában gyönyörűszép, hosszuszörü angoramacska ül, kecsesen.” / „Tarkaszoknyás falusi lányok
guggolva nyirják a gyöpöt.” / „Fiatal mama gyerekkocsit tol.” / „Furcsa dolog az a köszönés.”]
3799. [Szerző nélkül]: „Panoráma. A középszerü karmester. Vélemények. Alphons Allais, a
tréfamester”, PH, LIV. évf. 119. sz., 1932. jún. 1., 11. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Mary
Garden fölöttébb középszerünek találta karmesterét.” / „Capus mesélte:” / „Allais egy izben
összekülönbözött valami festővel.”]
3800. – i.: „A jövő hangversenydobogón. Pillanatképek egy vizsgáról”, PH, LIV. évf. 126. sz.,
1932. jún. 9., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A kivilágitott hangversenydobogón két
egyenruhás, vékonypénzü szolga a zongorákat nyitogatja-tologatja, a hegedü hangjegytartóállványát állitja középre.”]
3801. [Szerző nélkül]: „Budapest – Batávia. Beszélgetés a »Vércse« utasaival”, PH, LIV. évf. 131.
sz., 1932. jún. 15., 5. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mátyásföldi repülőtér.”]
3802. – i.: „Dr. Pékkisasszony”, PH, LIV. évf. 136. sz., 1932. jún. 21., 4. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „Plinius szerint Róma alapitása után még 580 évig (a perzsa-római háboruig) az egész
birodalomban egyetlen pék sem volt.”]
3803. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 137. sz., 1932. jún. 22., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A forgalmas utvonal mentén kis pázsit.” / „A helyiérdekü vasuton este fiatal
parasztmenyecske jön be a városba.” / „A Gellérthegy alján sétálunk végig.” / „A konyhába pici,
sárgapihés csibe kerül.”]
3804. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 143. sz., 1932. jún. 29., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A bolt huszonöt éve van ugyanazon a helyen.” / „A köruti gesztenyefa lombos ágaihoz
létra van támasztva.”]
3805. [Szerző nélkül]: „Trópusi Budapest. A forró julius képekben és számokban”, PH, LIV. évf.
149. sz., 1932. júl. 7., 6. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Budapest. – egyenlitői hőségben.”]
3806. – i.: „Pesti utca. Öregek”, PH, LIV. évf. 154. sz., 1932. júl. 13., 4. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „A bankpalota szellős, tágas, nyáron hűs,télen langyos, faburkolatu helyiségébe minden
reggel – pontosan kilenckor – beállit egy ur.”]
3807. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 157. sz., 1932. júl. 16., 5. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Amint haladunk egyik előkelő belvárosi utcában, a nyitott bolt előtt hatalmas lárma,
kiabálás üti meg fülünket.” / „Olykor érthetetlen dolgok történnek.” / „Van Budapesten egy török
fagylaltosbolt.”]
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3808. [Szerző nélkül]: „Tanyai magyarok. Gyorsfénykép”, PH, LIV. évf. 158. sz., 1932. júl. 17., 12.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A balatoni reggeli vonat egyik harmadosztályu kocsijába három
terebélyes, fejkendős nénike s egy vékonyka alföldi egér-paraszt telepszik.”]
3809. – i.: „Kis történetek a strandról”, PH, LIV. évf. 159. sz., 1932. júl. 19., 7. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „A pesti fürdőben a »bájos, ifjú« müvésznő hüsöl a medence peremén.”]
3810. [Szerző nélkül]: „Nyári körkép. Ingyen zuhany. Vasárnapi böjt”, PH, LIV. évf. 164. sz., 1932.
júl. 24., 8. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A fülledt, afrikai hőségben aki csak teheti, nappal
bezárkózik otthonába, besötétiti szobáját s csak estefelé buvik elő.” / „Diákember panaszolja
vasárnap este, hogy egész nap semmit sem evett.” / „A fodrászhoz matrónakülsejü, idősebb hölgy
lép be.” / „A 38 fokos melegben, délután hat felé, amikor lengén öltözött urak s hölgyek egy csöpp
enyhülésért sietnek a viz partja mellé, föltűrt galléru, prémes télikabátban nyurga kamaszfiu sétál
végig, többször egymásután a Dunakorzón.”]
3811. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 165. sz., 1932. júl. 26., 9. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Dél van.” / „Andrássy-uti előkelő bérpalota.” / „Kisgyerek játékkocsit tologat a
sétatéren.” / „Alkonyatkor öreg, pödröttbajuszu magyar odatámasztja létráját a gázlámpához,
tempósan fölmászik, megtisztitja az üvegeket, meggyujtja a lámpást.”]
3812. (– ő.): „Ezerszemü Cézár – ezerszemü gyermek… Artista vizsgán”, PH, LIV. évf. 179. sz.,
1932. aug. 11., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A gyermek kegyetlen.”]
3813. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 179. sz., 1932. aug. 11., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Ha az asztalon fogvájót látunk, ösztönösen felveszünk belőle egyet-kettőt, játszunk
vele, szájunkba vesszük, tördeljük.” / „Az elmult hét afrikai hőségében láttunk egy uriembert, aki
családjának fagylaltot vitt haza ebédre.” / „Láttunk az utcán egy kedélyes öregurat, aki a tüző
napfény elől egy összesimuló fiatal pár árnyékába állt hüsölni.” / „Az uszoda medencéje telisteli
van fürdőzőkkel.”]
3814. [Szerző nélkül]: „Földmives szinészek között. Akik nem ismerik a lámpalázat”, PH, LIV. évf.
186. sz., 1932. aug. 20., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A Nemzeti Szinház kiskapuját már
alkonyatkor körülállja a bámész pesti nép.”]
3815. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 188. sz., 1932. aug. 24., 6. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Éjszaka van.” / „Az utcán két ember beszélget egymással.”]
3816. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 191. sz., 1932. aug. 27., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Egyik ismert szavalószinészünk beállit a látszerészhez.” / „Szent Istvánra csoportosan
jöttek föl a falusiak és együttesen tanyáztak.” / „A szentistvánnapi tüzijáték estéjén az egész város
az utcán hullámzott.” / „A kávéházba délután öt óra tájban belép négy nő.”]
3817. – i.: „Cseregyerekek”, PH, LIV. évf. 193. sz., 1932. aug. 30., 8. [Műfaj: tárcanovella; első
sor/mondat: „A cserkészszövetség közvetitésével, hosszas levelezés után, a két anya ugy döntött,
hogy gyermekeiket kicserélik.”]
3818. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 199. sz., 1932. szept. 6., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A Krisztina-tér környékén estefelé száguldoznak a gépkocsik, csilingelnek a
villamosok, hullámzik a nép.” / „Egy cégtáblán ezt olvassuk:” / „Divatosan öltözött hölgy, kövér
skót collie-t huzigál maga után.” / „A kéregetők megállapodást kötöttek a budapesti boltosokkal,
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olyanformán, hogy egy-egy környékre csak a hét bizonyos napján mennek koldulni.” / „A villamos
tele van utassal.”]
3819. – i.: „Képek az utcáról”, PH, LIV. évf. 208. sz., 1932. szept. 17., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Két nő beszélget.” / „Vasárnap estefelé, amikor legsürübb a gépkocsijárás, az uttest
kellős közepén magányos szürke ló poroszkál lefelé a Svábhegyről, végig az Istenhegyi-uton.”]
3820. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 211. sz., 1932. szept. 21., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Amióta Amerikában a földgolyó minden nemzetbeli ifjusága összemérte erejét és
ügyességét, azóta minden istenhátamögötti faluban olimpiászt játszanak a kisgyerekek.” / „A
Belváros forgatagában magastermetü, rendkivül divatosan öltözött külföldi hölgy vonja magára a
figyelmet.” / „A kávéház tornácán estefelé két ur ül háttal egymásnak, két egymás melletti kerek
márványasztalkánál.”]
3821. [Szerző nélkül]: „Pillanatképek”, PH, LIV. évf. 213. sz., 1932. szept. 23., 6. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Az arany őszben, a tündöklő, olaszos napsütésben, fönn, a Várban
egyszerre furcsa dolog történik velünk.” / „Vannak erősen jellegzetes korszakok.” / „Egyik
belvárosi bolt bejáratához, hirverés céljábó, mosolygó mozgó gépszerecsent állitottak.” / „Estefelé,
a sötét utcán csinos, tengerészruhás fiatal leány siet.”]
3822. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 223. sz., 1932. okt. 5., 5. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Sok lakás van most üresen a városban.” / „Régente a gyermekre a felnőtt ember a
hitrege varázsával hatott.” / „A keskeny, népes mellékutcák magas házaikkal, sok-sok lakóikkal
mindig kissé Olaszországot, Nápolyt idézik eszünkbe.”]
3823. i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 225. sz., 1932. okt. 7., 4. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Budapestre megérkezett a yo-yo.” / „Egyik utcai telefonfülkébe fiatal nő tér be telefonozni.”]
3824. – i: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 228. sz., 1932. okt. 11., 5. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Egy ló elcsuszott a sikos, aszfaltozott kocsiuton.” / „A villamos a kültelekről robogott befelé a
városba.” / „Egy elhagyott üres lakás erkélyének keresztfájára a házfelügyelő kiakasztotta
mosolyodó kék kabátját szellőztetni.”]
3825. [Szerző nélkül]: „Jászság, ősszel”, PH, LIV. évf. 235. sz., 1932. okt. 19., 4. [Műfaj: tárca; első
sor/mondat: „A vonat lila tarlók, fölszántott, beboronált fekete földsávok között szalad.”]
3826. [Szerző nélkül]: „Torkos Lászlónál. Látogatás a 93 éves költőnél”, PH, LIV. évf. 239. sz.,
1932. okt. 23., 4. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „1839-ben született. 93 éves.”]
3827. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 248. sz., 1932. nov. 5., 4. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Az öreg utcasöprő egész héten hatalmas nyirfasöprüjével söpörte-tisztogatta az utcát.” / „Szük
mellékutcában, sötét bérház kapuján ezt a kézzel irott hirdetést olvassuk:” / „A Belvárosban, délben,
az Egyetem táján nagy az utcai forgalom.”]
3828. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 254. sz., 1932. nov. 12., 6. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Jól öltözött középkoru ur megállit egy gépkocsit.” / „A segédházmester 12 éves
fiacskája a csillogó belvárosi bolt előtt ácsorog.” / „Régente, a háboru előtt, a járókelők legnagyobb
bosszusága az épülő ház volt.”]
3829. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf., 255. sz., 1932. nov. 13., 11. [Műfaj: mozaikok; első
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sor/mondat: „Az utcán menet minduntalan megüti fülünket a következő mondás:” / „Öregur sétálgat
kisleány-unokájával a déli Belvárosban.” / „Este nyolc óra tájban tömegesen ácsorognak az
emberek a villamosmegálló előtt.” / „Fényes délben, hatalmas bérház előtt megáll egy gépkocsi.”]
3830. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 263. sz., 1932. nov. 23., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Egyik jeles, emberismerő orvostanárunkról beszélik ezt az esetet.” / „Gyakran
láthatjuk az utcán, hogy felnőtt emberek magukban beszélnek.” / „Vidéken mostanság voltak a
sorozások.”]
3831. – i.: „Arcélek”, PH, LIV. évf. 266. sz., 1932. nov. 26., 4. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„A hölgy bemegy a boltba kávéskanalakat vásárolni.” / „Csinos, fiatal cigányasszony ballag fölfelé
az előkelő bérpalota lépcsőjén.” / „Második elemiiskolás kislányok beszéd-és értelemgyakorlat
óráján a tanitó néni fölszólitja az egyik bodroshaju, fitosorru kislányt.”]
3832. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 268. sz., 1932. nov. 29., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A kávéházban egyik sarokasztalnál férj-feleség hangosan vitatkozik.” / „A negyedik
elemiben igy szól a tanitónéni a kislányhoz:” / „Néhány évvel ezelőtt, amikor a kurtaszoknya járta,
a divatos nőknek még a térdük is ki-ki villant a szoknyából.” / „Mostanában nehéz árut eladni.”]
3833. – i: „Gyermekek”, PH, LIV. évf. 274. sz., 1932. dec. 6., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A tizéves Pista betört fejjel jön haza az iskolából.” / „Játékosboltban a kereskedő a
karácsonyi árut rakosgatja.” / „A hároméves Jankó nyügösködik a gyermekszobában.” / „Az
asztalosműhely előtt a tizenkétéves inasfiu gyermekkocsit tologat.”]
3834. – i.: „Kis történetek”, PH, LIV. évf. 275. sz., 1932. dec. 7., 4. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A Széchenyi könyvtárában egy verseskönyv címlapján olvassuk:” / „A falusi kisgazda
Budapestre jött a filléressel.” / „A negyedik elemiben a János vitézt tanulják a gyerekek.” / „Falusi
iskolában az irodalomkedvelő, buzgó tanitó, Reviczky Gyula »Imakönyvem« cimü, gyönyörü
költeményét adta föl megtanulni a kis lurkóknak.”]
3835. – i.: „Díszhalak divatja. Égretekintő, átlátszó halak”, PH, LIV. évf. 279. sz., 1932. dec. 13., 4.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Párizsban néhány év óta a nagy estélyeken, házibálokon nem
délszaki virágépitményekkel diszitik a lakásokat és báltermeket, hanem halkalitkákat helyeznek el
művésziesen és a smaragdzöld vizinövények között apró, délszaki halacskák ficánkolnak.”]
3836. – i.: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 285. sz., 1932. dec. 20., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „A Belvárosban, délidőn sok a járókelő.” / „A Krisztina-téren rogyásig rakott
szenesszekérrel beleszaladtak a lovak egy cukrosboltba.” / „Egyik jónevü fodrászüzlet tulajdonosa –
hódolva a divatnak, – boltjának egyik sarkába halkalitkát állitott, tele ficánkoló délszaki
halacskákkal.”]
3837. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 291. sz., 1932. dec. 28., 6. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „A budapesti bérpaloták örökké zaklatott, izgatott házfelügyelőire boldog,
nyugalmas napok virradtak.” / „Éjszaka van.”]
3838. [Szerző nélkül]: „Pesti utca”, PH, LIV. évf. 292. sz., 1932. dec. 29., 5. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Katóka három éves.” / „Egy budai üzlet ajtaján nyomtatott táblát láttunk
kifüggesztve, a következő szöveggel:” / A hangversenyek, szinházi előadások kezdetének pontos
idejét az ujságok, a hirdetések naponta közlik.”]
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3839. – i.: „A pesti mozi kezdete. »Fátyolképek.«. Kávéért előadás”, PH, LIV. évf. 293. sz., 1932.
dec. 30., 4. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Esténként, amikor a budapesti mozik színes lángbetűi
tündérvilággá varázsolják a ködös, téli éjszakát, el se hisszük, hogy vagy harminc évvel ezelőtt még
senki sem ismerte nálunk ezt a csodálatos találmányt.”]
1933.

3840. – i.: „Pesti tükör”, PH, LV. évf. 58. sz., 1933. márc. 11., 8. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Belépünk egy divatárus boltba, valamit vásárolni.” / „Nagy a szegénység.” / „A pesti
háziasszony panaszolja:”]
3841. [Szerző nélkül]: „Nyári macska-kaland. Kép az utcáról”, PH, LV. évf. 166. sz., 1933. júl. 25.,
6. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A macska az egyik csillagos nyári éjszakán, amikor ép kalandok
után kódorgott, a sötétben belecsuszott a budai négyemeletes ház sikos tetejéről a szük csőcsatornán
át a földalatti csatornába.”]
3842. – i –: „Esznek a kigyók. Csöndélet az Állatkertből”, PH, LV. évf. 264. sz., 1933. nov. 21., 8.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az Állatkertre sötétség borul.”]
3843. – i.: „Pesti utca”, PH, LV. évf. 273. sz., 1933. dec. 1., 5. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Minden viszonylagos.” / „A Kamaraszinházban történt egyik angol előadáson.”]
3844. – i.: „Tél”, PH, LV. évf. 293. sz., 1933. dec. 28., 7. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat:
„Ketten szemközt haladnak egymás felé a járdaszegélyen.” / „Fehér a világ.” / „Kisfiu áll meg a
gesztenyesütő előtt.”]
1934.

3845. – i.: „Mozgó képek”, PH, LVI. évf. 47. sz., 1934. febr. 28., 8. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Künn, a Fiumei-uton, a Társadalombiztositó felhőkarcoló palotája előtt, százával
ácsorog a kerékpár.” / „Az Andrássy-uton ócska, vidéki egylovas batár baktat.” / „Az óvodai vezető
néni megkérdezte a mindössze három és fél esztendős Lajoskát, hogy miért akar mindig,
mindenáron a nagyok csoportjába menni?” / „Az első, igazán szép tavaszi délben megjelent a pesti
utcán az ibolya és a hófehérbe öltözött hóvirág s megjelentek az ibolyaszemü, hófehérbe öltözött,
hóvirághoz hasonló apróságok is.” / „Egyébként régi dolog, hogy mindenki mindig a maga
szempontjából és saját érdeke szerint nézi és itéli meg a világ folyását.” / Különös pár a Dunasétányon.”]
3846. – i.: „Körbe-körbe”, PH, LVI. évf. 64. sz., 1934. márc. 21., 6. [Műfaj: mozaikok; első
sor/mondat: „Egy gépkocsi siklik nesztelenül az uttesten.” / „Sokan várják a társaskocsit a
megállónál.” / „Mit láttunk a márciusi ünnepen a pesti utcán?” / „A kisdedóvóban a néni mutatja
Gizikének, hogy Sárika mennyivel szebben rajzolta le a husvéti nyuszit a piros tojásokkal, mint ő.” /
„Éjszaka, a sötét utcában csupán a gyászpompa-üzlet világit.”]
3847. [Szerző nélkül]: „Élőképek”, PH, LVI. évf. 70. sz., 1934. márc. 28., 6. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Vasárnap délután.” / „Kopott, ódon kis budai ház kapuján ezt a hirdetést
olvastuk:” / „Péterke fél a viztől.” / „Mit láttunk virágvasárnap a pesti utcán?”]
3848. [Szerző nélkül]: „Mit látunk 34 fokos hőségben a pesti utcán? Képek és emberek”, PH, LVI.
évf. 165. sz., 1934. júl. 24., 8. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Látunk uriembereket ingujjban,
uriasszonyokat harisnyátlan lábbal, magassarku cipőben, gyerekeket fürdőruhában, sőt fürdőruha
nélkül is, ugyszólván teljesen pucéran, két nagyocska lányt lenge pongyolában, négy édes
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parasztlányt összefogozva.” / „Éjjel 12 órakor pedig látjuk, amikor egy fiatal lány egy fiatalember
kiséretében becsöngetett egy kapun s a házfelügyelő, miután kinyitotta a kaput s beengedte a lányt,
még ott, a félig nyitott kapuban két hatalmas pofont kent le szegénykének.” / „Látunk az egyik
közkertben egy nőt, aki a nagy hőség elől csaknem egész nap ott ült egy árnyas padon, de nem
egyedül.” / „Láttunk egy huszéves fiatalembert az utcán, akinek a hollófekete hajában több volt már
az ősz szál, mint a fekete.” / „Künn az uj Lipótvárosban jártunk és egyszerre szokatlan és kedves
meglepetésben volt részünk.”]
3849. [Szerző nélkül]: „Őszi csendélet az Állatkertben”, PH, LVI. évf. 220. sz., 1934. szept. 29., 7.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A tó körül néma csend honol.”]
3850. [Szerző nélkül]: „Élőképek”, PH, LVI. évf. 241. sz., 1934. okt. 25., 8. [Rovat: Napi hírek;
műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A pesti utcán évente kétszer – rendszerint tavasszal és ősszel –
sor kerül a köruti fák aljának megtisztitására.” / „Délelőtt, amikor nagy a forgalom, a Kálvin-tér
egyik mellékutcájából kis vidéki cséza vágtat elő.” / „– Csirkét vegyenek.”]
1935.

3851. [Szerző nélkül]: „Pillanatképek”, PH, LVII. évf. 133. sz., 1935. jún. 13., 8. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „A Gellérthegy Dunára néző meredek oldalán egyik kiugró sziklára fönn, a
magasban két óriás betüt vésett valaki.” / „Budán van egy kis vásárcsarnok.” / „Utóbb Velen[c]ében
Tizian képeiből rendeztek nagyszabásu kiállitást, amelyet maga az olasz király nyitott meg.”]
3852. [Szerző nélkül]: „Vizsga-idillek. Tizévesek egy félszázados iskolában”, PH, LVII. évf. 138.
sz., 1935. jún. 19., 8. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lenn, a kapu előtt, az utcán,
gyermekkocsiban egy kisbaba sir.”]
3853. [Szerző nélkül]: „Csöndélet a villamoson”, PH, LVII. évf. 167. sz., 1935. júl. 25., 8. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „A villamosban jólöltözött ur ül a nyitott ablaknál.” / „Este hat óra után,
munkából jövet egy ember kapaszkodik fel a villamosra.” / „Szombat éjjel fiatal lány lép fel a
villamos első tornácára, a vezető mellé.” / Fiatal anya száll fel a villamosba.”]
3854. [Szerző nélkül]: „Bécsi jegyzetek”, PH, LVII. évf. 253. sz., 1935. nov. 7., 8. [Műfaj: tárca;
első sor/mondat: „Bécs szomszédváros, testvérváros, szinte azt mondhatnók, házastársváros.”]
1936.

3855. [Szerző nélkül]: „Mi mindent láttunk utóbb a pesti utcán?”, PH, LVIII. évf. 22. sz., 1936. jan.
28., 8. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Láttunk egy feldöntött utcai telefonfülkét.”]
A Pesti Hírlap Vasárnapja

3856. [Szerző nélkül]: „A második én az életben és az irodalomban”, PHV, LII. évf. 18. sz., 1930.
máj. 4., 1. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: „A hasonmásról kétféle értelemben lehet beszélni. Lelki
és testi értelemben.”]14

Javított, illetve kiegészített tételek
A Hét

FJ1/154. Kosztolányi Dezső: „Szerdán este”, A Hét, XXI. évf. (1. köt.) 22/1055. sz., 1910. máj. 29.,
14 Az adatért Szegedy-Maszák Mihálynak tartozunk köszönettel.
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346–348. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ó az édes! Ó az édes, édes bécsi asszony.”; kötetben:
B, 30–37: „A bécsi asszony”, RO2: 117–124: „A bécsi asszony”.]
FJ1/233. Kosztolányi Dezső: „A léggömb elrepül”, A Hét, XXII. évf. (2. köt.) 50/1135. sz., 1911.
dec. 10., 802–804. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A költő megállt a Rákóczi-ut sarkán.”;
kötetben: B, 10–18: „A léggömb elrepül…”, Páva1, Páva2, 108–117: „A léggömb elrepül…”, RO2,
94–102: „A léggömb elröpül…”.]
FJ1/381. Kosztolányi Dezső: „Kék gyász”, A Hét, XXVI. évf. (2. köt.) 28. sz., 1915. júl. 11., 359–
360. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A kisöcsém alig élt huszonnégy órát. A szemei kinyiltak a
tavaszra és meghalt. A szemei is kékek voltak, mint az ég.”; kötetben: Bű, 52–59., Páva1, Páva2,
152–157., RO2, 69–74.]
Nyugat

FJ1/537. Kosztolányi Dezső: „Mi ez, mi ez?”, Ny, III. évf. (1. köt.) 7. sz., 1910. ápr. 1., 454–455.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Mi ez, mi ez?”; annotáció: „A szegény kisgyermek panaszai”
összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 42–44., SzKP3, 14–15., SzKP4, 20–21., SzKP5, 21–22.,
SzKP6, 21–23.]
FJ1/851. Kosztolányi Dezső: „Száz sor a testi szenvedésről”, Ny, XXVII. évf. (1. köt.) 6. sz., 1934.
márc. 16., 336–337. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Egyűgyü dal”; kötetben: ÖGyK, 385–388.]
Pesti Hírlap

FJ1/1091. Kosztolányi Dezső: „Csoda”, PH, XLV. évf. 257. sz., 1923. nov. 14., 1–3. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „A költő megállt a Rákóczi-ut sarkán.”; kötetben: B, 10–18: „A
léggömb elrepül…”, Páva1, Páva2, 108–117: „A léggömb elrepül…”, RO2, 94–102: „A léggömb
elröpül…”.]
FJ1/1113. Kosztolányi Dezső: „Mikor a kisöcsém meghalt. Gyermekkori napló”, PH, XLVI. évf.
36. sz., 1924. febr. 13., 3–4. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Kisöcsém alig élt huszonnégy
órát. Szemei kinyiltak a tavaszra és meghalt.”; kötetben: Bű, 52–59: „Kék gyász”, Páva1, Páva2,
152–157: „Kék gyász”, RO2, 69–74: „Kék gyász”.]
FJ1/1131. Kosztolányi Dezső: „Együtt, mindig együtt”, PH, XLVI. évf. 89. sz., 1924. máj. 11., 4.
[Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Vasárnap, sötét alkonyatkor ballagok a
hegy alján, budai kis utcákban, egyikből ki, másikba be.”; kötetben: ÉA1, ÉA2, 107–108.]
FJ1/1145. Kosztolányi Dezső: „Hazugék”, PH, XLVI. évf. 120. sz., 1924. jún. 19., 1–4. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Hires, régi család volt, valami különös vérből, a középkor titokzatos
izével és ott lakott egyetemes házában, a kisváros közepén.”; kötetben: RO1, 98–108: „A nagy
család”.]
FJ1/1226. Kosztolányi Dezső: „Jánoska”, PH, XLVI. évf. 276. sz., 1924. dec. 25., 40–41. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „Jánoska, aki hatéves koráig makkegészséges volt, egy júniusi délután
hirtelen hányni kezdett.”; kötetben: BB, 77–84: „Apa”, RO2, 109–116: „Apa”.]
FJ1/1297. Kosztolányi Dezső: „A föld alatt”, PH, XLVII. évf. 140. sz., 1925. jún. 25., 1–2. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Valamikor kemény, önérzetes ember volt. Mühelyében sivalkodott a
fürész, mint a kismalac s gyalupadjáról, mint a táviratszalagok, hosszu, fehér forgácsok
gombolyodtak.”; kötetben: BB, 69–76: „Szemetes”, RO2, 87–93: „Szemetes”.]
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FJ1/1316. Kosztolányi Dezső: „Igazság”, PH, XLVIII. évf. 1. sz., 1926. jan. 1., 6–7. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Már koradélután bement dolgozószobájába, mely a kiskertre nyilt,
elkülönözve lakása többi részétől, az első emeleten.”; kötetben: RO1, 81–88: „Öt évi fegyház”.]
FJ1/1336. Kosztolányi Dezső: „A tanácsos úr”, PH, XLVIII. évf. 90. sz., 1926. ápr. 22., 1–2.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Kissé fárasztó volt végigenni a hosszu vacsorát,
szmokingosan, fésülten, feszesen, hol az államtitkárra, hol egy bankigazgató feleségére mosolyogni,
mindenki iránt érdeklődni, vajjon láztalan-e már, vagy még lázas, földerülni az első esetben s
hirtelenül elkomolyodni a másik válaszra.”; kötetben: Káin1, 62–71: „Cirill”, Káin2, 58–66:
„Cirill”, RO2, 80–86: „Egy kisfiu”.]
FJ1/1343. Kosztolányi Dezső: „Testvérünk”, PH, XLVIII. évf. 107. sz., 1926. máj. 13., 2–3.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „I. Fényes délben a napszurás ugy reszket a levegőben, mint
valami hegyes, gonosz aranytü. A kisváros alszik.”; kötetben: BE, 131–136: „A kövér biró”, Bű,
137–147: „A kövér biró”, RO2, 103–108: „A kövér biró”.]
FJ1/1362. Kosztolányi Dezső: „Sápadt ur a bazárban”, PH, XLVIII. évf. 144. sz., 1926. jún. 29., 1.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „A sápadt ur — hideg, februári délelőtt volt — benyitott a
bazárba s tekintetét a boltilányra emelve ezt mondta: — Kérek egy öngyujtót.”; kötetben: RO2,
75–79: „Csengetyű”.]
FJ1/2121. Kosztolányi Dezső: „Stockholmi ozsonna”, PH, LVI. évf. 226. sz., 1934. okt. 6., 8.
[Rovat: Ember és világ; műfaj: vers; első sor/mondat: „Dalol a gőzfűtés, lángok lobognak,”;
annotáció: „Utirajz” összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 375: „Útirajzok. Stockholm”.]
A Pesti Hírlap Vasárnapja

FJ1/2532. Kosztolányi Dezső: „Lajos megőrül…”, PHV, XLVII. évf. 148. sz., 1925. júl. 5., 1–2.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Az adóhivatal temetőhöz hasonlit, melyben órákig lehet
bolyongani.”; kötetben: RO1, 89–97: „Őrült”.]
A Pesti Hírlap különkiadványai

FJ1/3380. Kosztolányi Dezső: „Szegények”, A Pesti Hírlap Nagy Naptára. Az 1926. közönséges
évre. Harminchatodik évfolyam, szerk. Schmittely József, Budapest: Légrády, 1926., 77. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Te elfelejted, hogy délben mit ettél,”; kötetben: M, 9–10., ÖGyK, 275.]
FJ1/3455. Dehmel, Richard: „Nefelejts”, [ford. Kosztolányi Dezső], A Pesti Hírlap Nagynaptára.
Harmincnyolcadik évfolyam. 1928, Budapest: Légrády, 1928., 151. [Műfaj: műfordítás – vers; első
sor/mondat: „Kék nefelejts a kovács műhelyébe –”; kötetben: MK2/2. köt., 101.]
Új Idők

FJ1/3724. Kosztolányi Dezső: „Ők ketten. Elbeszélés”, ÚI, XXXVII. évf. (1. köt.) 12. sz., 1931.
márc. 15., 358–360. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Verset írni nem mindig lehet. Csak
ritkán, áldott pillanatokban, mikor az unalomig szokott világ megint új csodának rémlik.”;
kötetben: EK1, EK2, 222–227: „Tizenötödik fejezet”.]

420

Névmutató
I. Károly király 1712.
I. Napóleon, Bonaparte császár 380., 1083., 1266., 1315., 1467., 1534., 1850., 2101., 2290., 3568.,
3626., 3671.
I. Szent István király 65.
II. Fülöp király 2307.
II. Miklós cár 1516., 1654., 2061., 2072.
II. Vilmos császár 1060., 1317., 2887., 3493.
III. Napóleon császár 2070.
III. Sándor cár 1935.
V. György király 2306.
XI. Pius pápa 281., 2161.
XIII. Leó pápa 1522.
XIV. Lajos király 3565.
XVIII. Lajos király 386., 1120.
Abraham, Pierre 2358., 2931.
Abrams 1224.
Ader, Clément 3581.
Ady Endre 245., 1019.
Aglew, Alice 2029.
Alfonz király 3625.
Allais, Alphonse 1725., 3799.
Alonso, Dámaso 3369., 3469.
Altolaguirre, Manuel 3451.
Amundsen, Roald 1091., 1419.
Andersen, Hans Christian 3527.
Andrejev, Leonyid 1724.
Angelo 374.
Antoine 2067.
Antonelli 2003.
Araguy, Jean 1979., 3791.
Arakida Moritake 998., 3408.
Arany János 78., 207., 655., 2749., 2754., 3054., 3075.
Archimimus 2233.
Ariwara no Narihira 3136.
Arnault, Raoul 2178.
Arnold 1779.
Asatore Miyamoari 3299., 3300., 3301., 3302., 3303., 3304., 3305., 3306., 3307., 3308., 3309.,
3310., 3311., 3312., 3313., 3314., 3315., 3316., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3322., 3323.,
3324., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337.,
3338., 3339., 3340.
Asbdin József 1134.
Atatürk, Musztafa Kemal 3512.
Avercsenko, Arkagyij 1239.
Babits Mihály 2954.
Bach, E. 1779.
Bach, Johann Sebastian 1311.
Back, Ferdinand 1940.
Bacules 2185.
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Baddeley, Clington 3182.
Bagehot, Walter 1546.
Baguier 1099.
Baker, Josephine 1822.
Baldwin, Stanley 399.
Balzac, Honoré de 1186., 1324., 2358., 3541.
Barber, Chauncey L. 1873.
Barbusse 1995.
Baret, Charles 2130.
Barrès, Maurice 2381.
Barrie, James Matthew 85.
Bartók Béla 391.
Basilini, C. 1699.
Baszkircsev Mária 3541.
Baudelaire, Charles 147., 249., 338., 356., 2501., 2502., 2503.
Bauquet [?] 3589.
Beecham, Thomas 1631.
Beethoven, Ludwig van 1073., 1100., 1735., 1736., 1759.
Beheim-Schwarzbach, Martin 3386.
Belloc, Hilaire 951., 1841.
Belohorszky Lajos 2501., 2502., 2503.
Benda, Julien 1300.
Benelli, Sem 1686.
Beöthy Zsolt 222.
Berard, Victor 1096.
Béraud, Henri 476., 1487., 2295.
Berczik Árpád 172.
Bergius, Friedrich 428.
Berlioz, Hector 1904.
Bernard, Tristan 358., 1961., 1979., 2130., 2168., 2169., 2205., 3793.
Bernhardt, Sarah 1062., 2168., 3755.
Bernstein, Henri 104., 1814., 1972.
Bertienek 1130., 1133.
Berton, René 1500., 1937.
Bertu, Berto 1989.
Berven, Elis 2953.
Bessedow [?] 2337.
Bethleem abbé 1738.
Bettignies, Louise de 1517.
Bibesco, Marthe hercegné 1826.
Bicsérdy 508., 1612.
Billinger, Richard 3376., 3377., 3380.
Binet, Alfred 2071.
Birkenhead, Earl of 3517.
Biró Lajos 118.
Bisson, Alexandre 92.
Bizet, Georges 350., 1507.
Black, Davidson 2393.
Bladwick 1880.
Blaise Cendars – l. Frédéric Louis Sauser
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Blake, William 3284.
Bloy, Léon 840.
Bodnár Zsigmond 76., 123.
Boieldieu, François Adrien 2233.
Boileau-Déspréaux, Nicolas 2836.
Boll, Marcel 392.
Bongiovanni, Gianetto 425.
Bonnard, Abel 3500., 3573.
Boraszlwszki [?] József 3610.
Borgese, Giuseppe Antonio 3387.
Borsa, Mario 1250.
Bose, Jagadis Chander 546., 1588., 2096., 2322., 3690.
Boston, Filene 1079.
Boulanger, Marcel 2344.
Bourgeois, Jeanne 1680., 2150.
Bracco, Roberto 1915.
Bragaglia, Carlo Ludovico 2205.
Bragg, William Henry 1330.
Bragg, William Lawrence 1330.
Braille, Louis 1386.
Brandes, Georg Morris Cohen 1269.
Brecht, Bert 3247.
Brenner József, ifj. – l. Csáth Géza
Breuer Szilárd 3731.
Briand 1396., 1519.
Brillat-Savarin, Jean Anthelme 1417., 1449., 2080.
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