Színházi Hét (1912)
(1910–1913) Illusztrált színházi és művészeti hetilap, a Színházi Élet előzménye (lásd ott). Megjelent minden
vasárnap reggel az összes budapesti színházak egész heti színlapjával és a darabok tartalmával. Felelős
szerkesztője 1912 októberéig Harsányi Zsolt, majd Incze Sándor volt. 1912 decemberétől szerkesztette, majd
1913 januárjától felelős szerkesztő lett Heltai Béla. Tulajdonosa volt 1911 májusától Incze Sándor, a Magyar
Ásványvíz és Fürdőszemle, a Magyar Kereskedelem, Ipar és Gazdaság Vasúti Hirdetési Közlönyének
Kiadóhivatala, Lőw Dezső és Tsai, 1911 szeptemberétől Incze Sándor és Szelényi Árpád. 1911 november 25én Heltai Béla, majd Incze Sándor is, 1912 novemberétől pedig Incze Sándor, Heltai Béla és Heltai Béláné
sz. Zimmermann Rózsi. Kiadta a Színházi Hét Lapkiadó Vállalata, 1912 októberétől pedig Heltai Béla.
Nyomta a Pesti Lloyd Nyomda, majd 1911 novemberétől a Stúdió Nyomda. 1913 júniusától már Színházi
Élet címen jelenik meg, IV. helyett II. évfolyamnak jelölve, Incze Sándor szerkesztésében ( a tételeket lásd
ott).

MŰFORDÍTÁSOK
1912.

1147. [Calderón, Pedro de la Barca]: „Úrnő és komorna. Részletek Calderoni [!] darabjából. A
hercegnő és a tavasz”, ford. Kosztolányi Dezső, Színházi Hét, III. évf. 21. sz., 1912. máj. 19., 4–6.
[Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első sor/mondat: „Laura: Itten e kies ligetben”; annotáció: 1.
felvonás, XII. jelenet, KD portréjával; kötetben: Cal–ÚK1, 28–30: „Urnő és komorna. Vigjáték
három felvonásban. Tizenkettedik jelenet”, Cal–ÚK2, 28–30: „Urnő és komorna. Vigjáték három
felvonásban. Tizenkettedik jelenet”.]
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Színjáték (1910)
(1910–1911) Színházi és zenei hetilap, megjelent minden hét szerdáján. Felelős szerkesztője Bárdos Artúr
volt. Munkatársai közt szerepel KD neve is. Tulajdonosa Bárdos Artúr, Engel Simon Zsigmond voltak.
Nyomta az Engel Simon Zsigmond Nyomda.
1910.

1148. Kosztolányi Dezső: „A kellemes szinésznő”, Színjáték, I. évf. 1. sz., 1910. márc. 2., 17–18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A neve Blanche Toutain.”]
1149. Kosztolányi Dezső: „A kék madár. Jegyzetek Maeterlinck uj darabjáról”, Színjáték, I. évf. 4.
sz., 1910. márc. 23., 67. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Maeterlinck 1908-ban ezt írta a
drámái elé: »Nem helytelen így nézni az életünket.«”]
1150. Kosztolányi Dezső: „Az obsitos”, Színjáték, I. évf. 4. sz., 1910. márc. 23., 77–78. [Műfaj:
színikritika; első sor/mondat: „Bassermann egyszer lovagolt a cirkuszban, Gertrud Eysoldt jótékony
célból karikát ugrott, mások légtornásztak, sulyokat emeltek kukurékoltak, hasbeszéltek, hogy lássa
a berlini közönség, milyen kitünő csepürágók és büvészek tudnak lenni az igazi müvészek, ha
akarnak.”; annotáció: Kálmán Imre és Bakonyi Károly azonos című darabjáról.]
1151. Kosztolányi Dezső: „Chantecler”, Színjáték, I. évf. 7. sz., 1910. ápr. 13., 135–136. [Műfaj:
színikritika; mottó: „»Nous sommes les crapauds chamarrés de pustule.« Edm. Rostand.
Chantecler”; első sor/mondat: „Mi vagyunk a varangyok.”; annotáció: Edmond Rostand darabjáról.]
1152. Kosztolányi Dezső: „Pethes Imre”, Színjáték, I. évf. 12. sz., 1910. máj. 19., 228–230. [Rovat:
Arcok és álarcok; műfaj: portré; első sor/mondat: „Nézem az arcát.”]
1153. Kosztolányi Dezső: „Courteline. Meguntam Margitot. Bemutató a Várszínházban”, Színjáték,
I. évf. 12. sz., 1910. dec. 1., 234–236. [Műfaj: színikritika; első sor/mondat: „Ugy kellene játszani
ezt az isteni Courteline-t, kitörő örömmel, diákos röhejjel, rikoltással és nem savanykásan, de azzal
az embernek a gesztusával, aki már nem fér a bőrébe a sok nagyképüség és komikum, minden dolog
komikuma láttára.”]
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MŰFORDÍTÁSOK
1910.

1154. Rostand, Edmond: „Kikeriki. Mutatvány Edmond Rostand »Chanteclair« [!] című új
darabjából. Kosztolányi Dezső fordítása”, ford. Kosztolányi Dezső, Színjáték, I. évf. 1. sz., 1910.
márc. 2., 6–7. [Műfaj: műfordtás – dráma (részlet); jegyzetben: „Ez a fordítási kísérlet nem akar
eléje vágni a teljes magyar átköltéseknek. Egyszerűen a Szinjáték olvasóinak készült, közvetlen a
darab megjelenése után, hogy mielőtt részletesen ismertetjük, fogalmat alkossunk stílusáról,
levegőjéről. »Chanteclair«-t [!] Kikerikinek fordítom.”; első sor/mondat: „A kokas ódát énekel a
naphoz.”; lásd FJ1/473: „Kikeriki. Mutatvány Edmond Rostand »Chantecler« cimü uj darabjából. A
kokas ódát énekel a naphoz” + FJ2/169: „Kikeriki. Mutatvány Edmond Rostand »Chantecler« cimü
uj darabjából. A kokas ódát énekel a naphoz”; kötetben: MK1, 196–197: „Óda a naphoz”, MK2/1.
köt., 167–169: „Óda a naphoz”.]
1155. Rostand, Edmond: „Kikeriki. Mutatvány Edmond Rostand »Chanteclair« [!] című új
darabjából. Kosztolányi Dezső fordítása”, ford. Kosztolányi Dezső, Színjáték, I. évf. 3. sz., 1910.
márc. 16., 57. [Műfaj: műfordítás – dráma (részlet); első sor/mondat: „A kutya és a kokas beszélnek
a rossz rigóról.”]
1156. Rivoire, André: „Egy lány, aki halni indul… Kosztolányi Dezső fordítása”, ford. Kosztolányi
Dezső, Színjáték, I. évf. 12. sz., 1910. máj. 19., 224. [Műfaj: műfordítás – vers; jegyzetben: „»A jó
Dagobert király« szerzője.”; első sor/mondat: „Nyári ruhájában sápadva, hallgatag,”; kötetben:
MK2/1. köt., 195–196: „Egy lány, aki halni indul…”]
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Tolnai Világlapja (1909-1936)
(1901–1951) Szépirodalmi, társadalmi hetilap. Felelős szerkesztője Sass Ignác, 1925-től Tolnai Simon, 1939től Havas Antal Zsigmond, majd végül Korék Ferenc. S zerkesztette 1922 januárjától Garai Ferenc.
Tulajdonosa Tolnai Simon volt, 1921-től a Tolnai Világlapja Rt., azt követően a Tolnai Nyomdai Műintézet
és Kiadóvállalat Rt., 1941-től pedig a Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Kiadta Tolnai Simon,
majd Paizs Géza, végül Bór István. Nyomta az Európa Nyomda, 1908-tól az Athenaeum Nyomda, 1925-től
pedig a Tolnai Nyomda. Melléklapjai/mellékletei voltak: Arany-ifjúság (1901–1913), Gyermekvilág (1901–
1908, 1911–1912, 1943), Házi kincstár (1902–1908), Képes olvasótár (1902–1903), A nő mint háziorvos
(1904–1908, 1911–1912), Regényvilág (1905), Tolnai világszínpada (1925), Villám (1902–1903).
1909.

1157. Kosztolányi Dezső: „György”, Tolnai Világlapja, IX. évf. 45. sz., 1909. nov. 7., 216. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „A diákszoba asztalán szomoruan bóbiskolt a gyertya.” ; kötetben: VM,
37–45: „Halál után”.]
1910.

1158. Kosztolányi Dezső: „Mese a tengerről és a szegény emberről”, Tolnai Világlapja, X. évf. 4.
sz., 1910. jan. 23., 228–229. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy sovány, sárga gyermekkar
felkönyökölt a mosóteknő iszamós kávájára.”; kötetben: B, 63–67.]
1159. Kosztolányi Dezső: „A szerkesztő felesége”, Tolnai Világlapja, X. évf. 10. sz., 1910. márc. 6.,
558–560. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A szerkesztő felesége büszkén, mint egy páva,
végigsétált a szobán.”; lásd FJ2/127: „A szerkesztő felesége. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” is;
kötetben: VM, 24–36: „Mária”.]
1160. Kosztolányi Dezső: „Vigasztalás”, Tolnai Világlapja, X. évf. 17. sz., 1910. ápr. 24., 952–954.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Vág, az iró, este hétkor ébredt.”; lásd FJ2/2534: „A pap.
Novella” is; kötetben: BL, 37–42: „A pap”, Páva1, 3–9: „A pap”, Páva2, 3–9: „A pap”.]
1161. Kosztolányi Dezső: „A csillagász fia”, Tolnai Világlapja, X. évf. 30. sz., 1910. júl. 24., 1711–
1712. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A csillagász fia barátom volt.”; lásd FJ1/45 + FJ2/2485 is;
kötetben: BE, 155–164.]
1162. Kosztolányi Dezső: „A kőimádó”, Tolnai Világlapja, X. évf. 35. sz., 1910. aug. 28., 1995.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Andria bátyja köveket tör a Karsztban.”; kötetben: BE, 3–8,
Páva1, 84–89, Páva2, 84–89.]
1163. Kosztolányi Dezső: „A boszorkány”, Tolnai Világlapja, X. évf. 50. sz., 1910. dec. 11., 2871–
2872. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Abban az időben izgatott, zavaros mesékről suttogtak a kis
város házaiban,. [!]”; lásd FJ2/130: „A boszorkány. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” és 2478 is;
kötetben: BE, 9–14, Páva1, 90–94, Páva2, 90–94.]
1164. Kosztolányi Dezső: „Párbaj”, Tolnai Világlapja, X. évf. 52. sz., 1910. dec. 25., 3038. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Tikkasztó, borzalmas augusztusi éjszaka.”]
1911.

1165. Kosztolányi Dezső: „Vakság”, Tolnai Világlapja, XI. évf. 17. sz., 1911. ápr. 23., 1013–1015.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „(Ének és harmonikaszó.”]
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1166. Kosztolányi Dezső: „Adonisz ünnepe”, Tolnai Világlapja, XI. évf. 31. sz., 1911. júl. 30.,
1881–1882. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Philomene csendes, nagyhomloku római leány
volt.”; lásd FJ2/2471 is.]
1167. Kosztolányi Dezső: „Iván”, Tolnai Világlapja, XI. évf. 35. sz., 1911. aug. 27., 2142–2143.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Iván, a javithatatlan korhely, megtért.”]
1168. Kosztolányi Dezső: „Vissza a gyermekekhez”, Tolnai Világlapja, XI. évf. 41. sz., 1911. okt.
8., 2507–2508. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Folytasd!” ; lásd FJ2/117: „A tanitó. A »Bácskai
Hirlap« eredeti tárcája” is.]
1912.

1169. Kosztolányi Dezső: „Tizenhárom gonosz kisleány”, Tolnai Világlapja, XII. évf. 19. sz., 1912.
máj. 5., 1114 [!] –1144. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „(Ez a kis dráma egy mozgószinház
lepedőjén játszódik le.”; lásd FJ1/206: „Tizenhárom gonosz kislány” is; kötetben: B, 3–9.]
1913.

1170. Kosztolányi Dezső: „A kinai ember”, Tolnai Világlapja, XIII. évf. 22. sz., 1913. jún. 1., 35–
37. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „– És – kérdezte a tanácsos – tud ön kinaiul?”; lásd FJ1/1124:
„Félix” + FJ2/195 és 232 is; kötetben: B, 83–87, Páva1, 136–141, Páva2, 136–141.]
1171. Kosztolányi Dezső: „Istenitélet”, Tolnai Világlapja, XIII. évf. 25. sz., 1913. jún. 22., 26–27.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Cser Gábor izgatottan állott az asztal mellett a félig elsötétitett
szobában.”; lásd FJ2/96: „A szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” is; kötetben: BE,
35–42.]
1172. Kosztolányi Dezső: „Az ismeretlen”, Tolnai Világlapja, XIII. évf. 32. sz., 1913. aug. 10., 34–
35. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Mentem az utcán zajtalanul, csendesen.” ; lásd FJ1/1099:
„Lidérc” is; kötetben: B, 76–82: „Az ismeretlen”.]
1914.

1173. Kosztolányi Dezső: „Három angol”, Tolnai Világlapja, XIV. évf. 17. sz., 1914. ápr. 26., 33–
35. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Három angol érkezett a szigetre.” ; kötetben: Páva1, 23–28,
Páva2, 23–28.]
1915.

1174. Kosztolányi Dezső: „Menyegző”, Tolnai Világlapja, XV. évf. 4. sz., 1915. jan. 21., 25–26.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Anyám, anyuska…”; lásd FJ1/212 is; kötetben: B, 88–93.]
1175. Kosztolányi Dezső: „Kék gyász”, Tolnai Világlapja, XV. évf. 34. sz., 1915. aug. 19., 25–26.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Kisöcsém alig élt huszonnégy órát.”; lásd FJ1/381 és 1113:
„Mikor a kisöcsém meghalt. Gyermekkori napló” + FJ2/259: „Mikor a kisöcsém meghalt.
Gyermekkori napló” is; kötetben: Bű, 52–59, Páva1, 152–157, Páva2, 152–157, RO2, 69–74.]
1176. Kosztolányi Dezső: „A hegedü”, Tolnai Világlapja, XV. évf. 52. sz., 1915. dec. 23., 50-51.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Fáradtan érkezett haza.” ; lásd FJ2/99: „A hegedű. A »Bácskai
Hirlap« eredeti tárcája” és 2470: „A hegedű” is.]
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1916.

1177. Kosztolányi Dezső: „A léggömb elröpül…”, Tolnai Világlapja, XVI. évf. 37. sz., 1916. szept.
14., 18–19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A költő megállt a Rákoczi-út sarkán.”; lásd FJ1/233:
„A léggömb elrepül” és 1091: „Csoda” is; kötetben: B, 10–18: „A léggömb elrepül…”, Páva1, 108–
117: „A léggömb elrepül…”, Páva2, 108–117: „A léggömb elrepül…”, RO2, 94–102.]
1178. Kosztolányi Dezső: „A tárca”, Tolnai Világlapja, XVI. évf. 49. sz., 1916. dec. 7., 35–36.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy hórihorgas, toprongyos öreg ember jelent meg a
szerkesztőség ajtajában.”; lásd FJ1/137: „A tárcza” és 1064: „Különös vendég” + FJ2/2504:
„Különös vendég” is; kötetben: B, 24–29: „Egy régi-régi tárca”. ]
1917.

1179. Kosztolányi Dezső: „Róza”, Tolnai Világlapja, XVII. évf. 10. sz., 1917. márc. 8., 4–5.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „A csengetyük álmosan, unalmasan berregtek az állomás
udvarán.”; lásd FJ2/2473 is; kötetben: VM, 3–23: „A vonat megáll”.]
1918.

1180. Kosztolányi Dezső: „Louise anyó meséje”, Tolnai Világlapja, XVIII. évf. 14. sz., 1918. márc.
30., 22–23. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Csak a szememet kell lehunynom és ujra Párizsban
vagyok.”; lásd FJ2/194 és 2488: „Párizsi mese” is.]
1181. Kosztolányi Dezső: „Naplótöredék”, Tolnai Világlapja, XVIII. évf. 33. sz., 1918. aug. 10., 23.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Családomban sok öngyilkos van” ; kötetben: Bű, 92–100:
„Néhány levél a »zöld napló«-ból”.]
1182. Kosztolányi Dezső: „A tenger vándora”, Tolnai Világlapja, XVIII. évf. 47. sz., 1918. nov. 16.,
6. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A »Sóhajok hídjá«-ról egy sebhelyes arcu, deres férfi bámulta
a laguna sekély vizét.”]
1183. Kosztolányi Dezső: „Hajóállomáson”, Tolnai Világlapja, XVIII. évf. 52. sz., 1918. dec. 21.,
14–15. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Lassan mentek a halk, szélcsendes folyóparton.” ; lásd
FJ2/46: „A hajóállomáson. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” és 2472 is.]
1924.

1184. Kosztolányi Dezső: „Tiz jégtábla”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 2. sz., 1924. jan. 23., 17–18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Éjfél felé átmentem a hidon, a zajló Duna fölött.”; lásd FJ1/984 is.]
1185. Kosztolányi Dezső: „Kis betegség”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 3. sz., 1924. febr. 6., 22–
23. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Jö [!] feküdni az ágyban, ezzel a meghüléssel s érezni, amint a
láz végiglobog testemen, talpamtól tarkómig, ugy hogy piros lángja majdnem fölgyujtja a dunna
tollait is.”; lásd FJ1/985 is.]
1186. Kosztolányi Dezső: „Tulvilági divat”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 4. sz., 1924. febr. 20., 22.
[Műfaj: jegyzet; első sor/mondat: „Békében volt, tizenkét évvel ezelőtt.” ; lásd FJ1/988 + FJ2/218
is.]
1187. Kosztolányi Dezső: „Csillag”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 5. sz., 1924. márc. 5., 11–12.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Zegernyés idő.”; lásd FJ1/1044 is.]
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1188. Kosztolányi Dezső: „Tót”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 6. sz., 1924. márc. 19., 21. [Műfaj:
tárca; első sor/mondat: „Elszéledtek a tótok.”; lásd FJ1/1040 is; kötetben: TP, 61–63. ]
1189. Kosztolányi Dezső: „Tabáni temető”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 7. sz., 1924. ápr. 2., 17.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Észrevétlenül olvad össze utcával, gyöppel, élettel, mert már nincs
se keritése, se határfája.”; lásd FJ2/3005: „Tavaszi muzsika” is.]
1190. Kosztolányi Dezső: „»91 éves vagyok«”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 10. sz., 1924. máj.
28., 22. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A villamosra keménykalapban, régi vedlett szalonkabátban
felcsoszog egy öregecske, kezében hegedüvel.” ; lásd FJ1/1053 is; kötetben: TP, 46–48.]
1191. Kosztolányi Dezső: „Párbeszéd egy diákkal”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 11. sz., 1924. jún.
11., 23–24. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „– Jaj, de megnőttél.” ; lásd FJ1/990 + FJ2/220 is.]
1192. Kosztolányi Dezső: „Gyilkosság”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 12. sz., 1924. jún. 25., 18.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Elindulok a fiammal a kiserdő felé, honnan a nagyobb diákok
esténként szarvasbogarat, hőscincért hoznak.”; lásd FJ1/1010 és 3386 is; kötetben: TP, 9–12. ]
1193. Kosztolányi Dezső: „Dráma a villamoson”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 13. sz., 1924. júl.
9., 14–15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vágtat a villamos és jókedvü rohanásában néha csenget,
néha rikkant.”; lásd FJ1/1071 is.]
1194. Kosztolányi Dezső: „Kirándulók”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 14. sz., 1924. júl. 23., 15–
16. [Műfaj: tárca/(szabad)vers; első sor/mondat: „Kik másznak amott a hegy peremén, föl az ég be
oly közel már hozzá, hogy nemsokára tenyerükkel érintik / mit akar ez az emberi förgetek, e sok
sziv, e sok agyvelő, az ordas sziklától és bolyhos pagonytól, mellyel ugy összeolvad, / hogy már
dobog a kő is és gondolkozik az erdő?”; lásd FJ1/1068 is; kötetben: M, 55–58: „ Tömeg”.]
1195. Kosztolányi Dezső: „Balatoni jegyzetek”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 15. sz., 1924. aug 6.,
20. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Egy halász mondja: – Szodoma és Gomorha valamikor
arra felé süllyedt el – és a vizre mutatott.” / „Láttam itt egy népszinművet, melyet összeeszkábált
szinpadon csupa falusi leány, legény játszott el, folyamatos szereptudással, talpraesetten.” / „Hajnal
felé, félnégykor, hamuszürke homályban kisétálok az elhagyott partra, hogy meglessem a
napkeltét.” / „Öregapó a napfényben.” /„Ma este pedig a telehold rézsutosan rásüt a szőlőskertekre,
melyeknek levele kékül a permettől.”; lásd FJ1/1009 is.]
1196. Kosztolányi Dezső: „Hány óra?”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 16. sz., 1924. aug. 20., 18.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A nyaraló, ki szomoruan és fáradtan kelt, tudta, hogy
vonatja reggel 7 óra 20 perckor indul.”; lásd FJ1/1008 is.]
1197. Kosztolányi Dezső: „Egy kinai úr”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 18. sz., 1924. szept. 17.,
26. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Egy kinai urral – nagyon előkelő politikus – találkoztam ma
este.”; lásd FJ1/1013: „Egy kinai ur” + FJ2/228: „Egy kinai ur” is.]
1198. Kosztolányi Dezső: „Kisasszony. Hitrege egy szóról”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 19. sz.,
1924. okt. 1., 17–18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „A halász a tó partján állott, varsájával.” ; lásd
FJ1/1094 + FJ2/247: „Kisasszony” is.]
1199. Kosztolányi Dezső: „Az őrültek is”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 26. sz., 1924. nov. 19., 16.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mindig érdekeltek.” ; lásd FJ1/1088 + FJ2/243 is.]
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1200. Kosztolányi Dezső: „Édes, fehér reggel”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 27. sz., 1924. nov.
26., 27–28. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Amint kilépek, elvörösödik az arcom, mintha mélyen
szégyenkeznék, szememből csorog a könny, mintha sirnék.”; lásd FJ1/1027 is.]
1201. Kosztolányi Dezső: „Aki valamit talál”, Tolnai Világlapja, XXVI. évf. 31. sz., 1924. dec. 24.,
39. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Én magam sohasem találtam semmit.” ; lásd FJ1/1098 +
FJ2/250 is; kötetben: TP, 41–43.]
1925.

1202. Kosztolányi Dezső: „Világszellem”, Tolnai Világlapja, XXVII. évf. 7. sz., 1925. febr. 11., 20–
21. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Két esztendővel ezelőtt meghalt a Világszellem, régi, kedves
ismerősöm, ki annak idején bizalmával tisztelt meg.”; lásd FJ1/1002 is.]
1203. Kosztolányi Dezső: „Játék az ősszel”, Tolnai Világlapja, XXVII. évf. 44. sz., 1925. okt. 28.,
21. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „A tavaszt láttam egyszer, az Azúr Parton, hullámoskék
ruhájában, csengentyüivel, s akkor megtudtam, hogy a tavasz francia.” / „Ezen a kiszáradt
tengerfenéken, melyen lakunk, egyedül ő maradt jó hozzánk, a búcsúzó hűség, mely gyümölcsös
koszorújával elégtételt ad a szenvedésnek.” / „Hadd rajongjalak körül, te csodatevő, ki életet és
halált példázol s fájdalmat adsz, mely szép s szépséget, mely fáj, megértve, hogy csak az lehet szép,
ami fáj is.” / „Ezeket a csodákat éneklem most.”; lásd FJ1/1018 is.]
1204. Kosztolányi Dezső: „Szigorú koldús”, Tolnai Világlapja, XXVII. évf. 46. sz., 1925. nov. 11.,
16–17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Koldusok mennek az uccán.”; lásd FJ1/1028: „Szigoru
koldus” is.]
1205. Kosztolányi Dezső: „Portugálul olvasok”, Tolnai Világlapja, XXVII. évf. 48. sz., 1925. nov.
25., 18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Úgy történt, hogy nyáron csak pihenni akartam, labdázni
és úszni.”; lásd FJ1/1078 + FJ2/237 is.]
1206. Kosztolányi Dezső: „Lármás koldusok”, Tolnai Világlapja, XXVII. évf. 52. sz., 1925. dec.
23., 44. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gyermekkoromban, vidéken még láttam régi koldúsokat.”;
lásd FJ1/1085 is.]
1926.

1207. Kosztolányi Dezső: „Rejtélyes betegség”, Tolnai Világlapja, XXVIII. évf. 15. sz., 1926. ápr.
7., 16. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Az, akinek elromlik a telefonja, olyan betegséget kap,
melyet eddig még nem tanulmányozott az orvostudomány.” ; lásd FJ1/1096 + FJ2/248 is.]
1208. Kosztolányi Dezső: „Látcső”, Tolnai Világlapja, XXVIII. évf. 18. sz., 1926. ápr. 28., 39.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Parancsol látcsövet? Nem kérek.”; lásd FJ1/1051 és 3649;
„Különvéleményem a látcsőről” is.]
1209. Kosztolányi Dezső: „Különös vendég”, Tolnai Világlapja, XXVIII. évf. 25. sz., 1926. jún.
16., 19. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Sokan hoznak kéziratokat, hogy elolvassam.” ; lásd
FJ1/137: „A tárcza” és 1064 + FJ2/2504 is; kötetben: B, 24–29: „Egy régi-régi tárcza”.]
1210. Kosztolányi Dezső: „Műhely”, Tolnai Világlapja, XXVIII. évf. 47. sz., 1926. nov. 17., 12.
[Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Kéziratom olvashatatlan, mondod.” / „A színész: – Most új
mámorok várnak ránk.” / „Paraszt áll a falusi temető kapujában, hóna alatt koporsóva, mely akkora,
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mint egy nagyobbacska szivardoboz.” / „Polgár és költő.” /„Reggel megkérdezem fiamat, mit
álmodott.”; lásd FJ1/1084: „Mühely” + FJ2/241: „Mühely” is.]
1927.

1211. Kosztolányi Dezső: „Az öngyilkos”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 5. sz., 1927. jan. 26., 18–
19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Kasornya Kálmán, állásnélküli pincér reggel korán kádjegyet
váltott a népfürdőben.” ; lásd FJ1/324: „Szappan” és 1135 is; kötetben: Bű, 257–266: „Borotva”,
Páva1, 95–101: „Borotva”, Páva2, 95–101: „Borotva”. ]
1212. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők . Pincér”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 19. sz., 1927.
máj. 4., 20–21. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Réz-sárga alkonyaton egy körú ti kávéház lármás
csendélete, tükrökkel, hamis csillárokkal, gipsz-rózsákkal és emberfejekkel! ”; lásd FJ1/1375:
„Alakok. Pincér” + FJ2/527: „Alakok. Pincér” is; kötetben: A, 23–26: „Pincér”.]
1213. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők . Borbély”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 20. sz., 1927.
máj. 11., 21–22. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „( Vagy fodrász? Az utóbbi udvariasabb.”; lásd
FJ1/1378: „Alakok. Borbély” + FJ2/534: „Alakok. Borbély” is; kötetben: A, 13–16: „Borbély”.]
1214. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Úriasszony”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 21. sz.,
1927. máj. 18., 22. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „( Elegáns autó áll meg hirtelen a temetőkapu
előtt s a kocsiból kiugrik tirée á quatre épingles. ”; lásd FJ1/1359: „Uriasszony” + FJ2/515:
„Uriasszony” is; kötetben: A, 107–109: „Uriasszony”.]
1215. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. A handlé”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 22. sz., 1927.
máj. 25., 22. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „( Handlé… ócskavasat, üveget… handlé… ”; lásd
FJ1/1373: „Alakok. Handlé” + FJ2/523: „Alakok. Handlé” is.]
1216. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Mozdonyvezető”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 23. sz.,
1927. jún. 1., 26–27. [Műfaj: imterjú; első sor/mondat: „( Fönséges pillanat!”; lásd FJ1/1380:
„Alakok. Mozdonyvezető” + FJ2/537: „Alakok. Mozdonyvezető” is.]
1217. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Mosóné”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 27. sz., 1927.
jún. 29., 24. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ Az a budai ház, ahol a dicső emlékezetü Martinovits
apát élt, aki elvérzett a Vérmezőn.”; lásd FJ1/1377: „Alakok. Mosóné” + FJ2/532: „Alakok.
Mosóné” is.]
1218. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Detektiv”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 46. sz., 1927.
nov. 9., 20–21. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ Nyitott lepkeláng lobog a hosszú folyosó n.”; lásd
FJ1/2593: „Alakok. Detektiv” + FJ2/549: „Alakok. Detektiv” is; kötetben: A, 120–124:
„Detektiv”.]
1219. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Fényképész”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 48. sz.,
1927. nov. 23., 17–18. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „( Penészes hangulatokat jöttem ide
keresni: azt a kínzószerszámot, melybe valaha beleszorították nyakunkat, a papírmasésziklákat,
háttérben az erdővel, vagy a viharos égbolttal, meg a kőkorlátot, melyre regényes, megnem-értett
delnők könyököltek a tizenkilencedik század alkonyodó éveiben. ”; lásd FJ1/2591: „Alakok.
Fényképész” is; kötetben: A, 94–98: „Fényképész”.]
1220. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Kardalosnő”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 50. sz.,
1927. dec. 7., 21. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Olvasó, mondd, mit képzelsz, mi csodát láttam
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ezen az ametiszt-lila júniusi estén?”; lásd FJ1/1357: „Alakok. Kardalosnő” is; kötetben: A, 20–22:
„Kardalosnő”.]
1221. Kosztolányi Dezső: „A küszöbön”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 52. sz., 1927. dec. 21., 11–
12. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egy fiatalember, magas, huszonöt éves, végigment az
udvaron, szürke felöltőben, puha kalapban, aztán felszaladt a széles, alacsonyfokú kőlépcsőn, mely
mellett kétoldalt vaskorlátok futottak és bokrok illatoztak keserűen.” ; lásd FJ1/1127 + FJ2/210:
„Öngyilkosság. Elbeszélés” is; kötetben: Káin2, 113–120: „Tizenegy perc”, T, 112–117: „Hogy is
történt?”]
1928.

1222. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Rikkancs”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 2. sz., 1928.
jan. 11., 23. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (Fehérlik az ujságkötegektől, melyek hóna alól
nőnek ki, akár a szárnyak s azokon repül gyorsan, az izgalom viharában, rekedten vijjogva. ”; lásd
FJ1/1356: „Rikkancs” + FJ2/514: „Rikkancs” is; kötetben: A, 73–75: „Rikkancs”.]
1223. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Iró”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 3. sz., 1928. jan. 18.,
23. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „(Mit komédiázik, hogy fogad-e, vagy sem?”; lásd FJ1/3382:
„Alakok. Iró” + FJ2/556: „Alakok. Iró” is; kötetben: A, 138–140: „Iró”.]
1224. Kosztolányi Dezső: „Sakálok”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 5. sz., 1928. febr. 1., 16–18.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Sárgát és pirosat ittunk össze-vissza, zöldet is, mindenféle vad
színeket.”; lásd FJ1/788: „Sakálok. Elbeszélés” + FJ2/643 is; kötetben: T, 129–134.]
1225. Kosztolányi Dezső: „Orfeum”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 8. sz., 1928. febr. 22., 17–18.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Az, aki felülről, a második emeleti páholyból tekintett lefelé a
szivarok, cigaretták ködére, úgy látta, hogy az orfeum egy óriási akváriumhoz hasonlít, melyben kis
és nagy halak úszkálnak.”; lásd FJ1/1374 is; kötetben: Káin1, 55–62: „Piros köd”, Káin2, 50–57:
„Piros köd”.]
1226. Kosztolányi Dezső: „Sápadt úr a bazárban”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 13. sz., 1928. márc.
28., 17–18. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A sápadt úr – hideg, februári délelőtt volt – benyitott
a bazárba, tekintetét a boltilányra emelve ezt mondta: Kérek egy öngyújtót.”; lásd FJ1/1362:
„Sápadt ur a bazárban” + FJ2/510: „Sápadt ur a bazárban” is; kötetben: Káin1, 27–36: „Csengetyű”,
Káin2, 25–33: „Csengetyű”, RO2, 75–79: „Csengetyű”.]
1227. Kosztolányi Dezső: „Omlette à Woburn”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 14. sz., 1928. ápr. 4.,
43–45. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Párizsból igyekezett hazafelé a tanulmányéve után.” ; lásd
FJ1/787: „Omelette à Woburn. Elbeszélés” + FJ2/638 is; kötetben: T, 121–128: „Omelette à
Woburn”.]
1228. Kosztolányi Dezső: „Az amerikai. Novella”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 17. sz., 1928. ápr.
25., 15-16. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Jegyzőkönyvekben – vázlatosan odavetve – találom
ezt a kis történetet, mely szóról-szóra így esett meg.” ; lásd FJ1/1396 + FJ2/543 is; kötetben: TP, 32–
36.]
1229. Kosztolányi Dezső: „Fürdőlevél Európából. Utikönyvemből”, Tolnai Világlapja, XXX. évf.
25. sz., 1928. jún. 20., 12. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Állandóan érzem ezt: utazni voltaképpen
tapintatlanság, szemtelenség, oly égbekiáltó pimaszság, mely már az istenkísértéshez hasonlít.”;
lásd FJ2/616 is.]
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1230. Kosztolányi Dezső: „Idő és alvás”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 26. sz., 1928. jún. 27., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nálunk ha valaki meghal, az a szokás, hogy megállítják az összes
órákat s azok úgy maradnak mindaddig, míg a család haza nem tér a temetésről.” ; lásd FJ1/1459 +
FJ2/642 is.]
1231. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Úszómester”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 29. sz.,
1928. júl. 18., 20-21. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ Reggel hét óra.”; lásd FJ1/1376: „Alakok.
Uszómester” + FJ2/530: „Alakok. Uszómester” is; kötetben: A, 37–40: „Úszómester”.]
1232. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Bohóc”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 32. sz., 1928. aug.
8., 14–15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „(Ponyvából, lécekből összeeszkábált öltöző. ”; lásd
FJ1/1344: „Alakok. Bohóc” is; kötetben: A, 129–132: „Bohóc”. ]
1233. Kosztolányi Dezső: „Házasságközvetítő”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 33. sz., 1928. aug.
15., 14–15. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „A házasságközvetítő-iroda, ahova benyitok, gondosan
megkülönböztetendő a többitől, egyik legrégibb, legmegbízhatóbb cég. ”; lásd FJ1/2589: „Alakok.
Házasságközvetitő” + FJ2/542: „Alakok. Házasságközvetitő” is; kötetben: BK1, 117–121: „IV.
Házasságközvetitő”, BK2, 117–121: „IV. Házasságközvetítő”.]
1234. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Cigány”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 34. sz., 1928.
aug. 22., 13–14. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ Budai kerti-vendéglő, éjfél után.”; lásd
FJ1/1342: „Alakok. Cigány” is; kötetben: A, 125–128: „Cigány”. ]
1235. Kosztolányi Dezső: „Svájci terefere”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 35. sz., 1928. aug. 29.,
13. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Londonban vörösek a villamosok, mert többnyire csak
munkások járnak rajtuk, Párizsban zöldek, mert a többi járművek között alig közlekednek és
mintegy a remény csalóka színét jelképezik, nálunk sárgák, mert a mi vallamosutasaink annyira
irígylik az autók tulajdonosait, hogy a kocsik is belesárgulanak.” / „Roppant unatkozom.” / „Zürich
főuccáját Bahnhof Strassenak nevezik.” / „Valami fölemelő érzés fog el.” / „Az emberek roppant
becsületesek.” / „Az ujságokba hirdetést tettem közzé, melyben egy teljesen megbízhatatlan
csirkefogót keresek, ki a délutáni órákban kissé szórakoztasson.” / „Itt szeretnék betegeskedni és
meghalni.” / „Mániákusan imádják az egészséget.” / „A tó tiszta, mint a könny, melyet egy tizenhat
éves szűz sír május holdfényes éjszakáján.” / „Egy cigarettát hajítottam el az aszfalton.” / „Szedem
is a sátorfámat.”; lásd FJ1/1453 és 3404: „Zürich” is.]
1236. Kosztolányi Dezső: „Az emberiség jövője”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 36. sz., 1928. szept.
5., 13. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A híres író koránősz oroszlánsörényével déli egykor még
az ágyában hevert.”; lásd FJ1/1462 + FJ2/656 is; kötetben: T, 401–402: „Körkérdés”.]
1237. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Tűzoltó”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 37. sz., 1928.
szept. 12., 15-16. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ Őszebcsavarodott, törzsökös, alföldi magyar. ”;
lásd FJ1/1361: „Alakok. Tüzoltó” + FJ2/518: „Tüzoltó” is; kötetben: BK1, 135–138: „V. Tüzoltó”,
BK2, 135–138: „V. Tüzoltó”.]
1238. Kosztolányi Dezső: „Huszadik század”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 38. sz., 1928. szept.
19., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szájmosópoharat vettem ebben a boltban, ahol minden van
és azonfelül még sok egyéb.”; lásd FJ1/1449 + FJ2/632 is.]
1239. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Ovónő”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 39. sz., 1928.
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szept. 26., 16. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ Minden lidércnyomásnál rettenetesebb emlékem
az, mikor négyéves koromban először cepeltek el az óvodába, ebbe a gyermekkaszárnyába és ott
megismertem gyémántkiadásban az emberi társadalmat, mely úgy látszik ab ovo – ab kisdedóvó –
rémülettel töltött el.”; lásd FJ1/2592 is: „Alakok. Óvónő” + FJ2/547: „Óvónő”.]
1240. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Szolga”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 40. sz., 1928. okt.
3., 16-17. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (Festékesbolt, hol a szivárvány minden színében – s
azon túl is – festékeket lehet kapni, vöröset, fehéret, vagy a kettő között rózsaszínt a
kaméleontárgyak számára, melyek – úgy látszik – máról holnapra éppúgy színt akarnak változtatni,
mint az emberek.”; lásd FJ1/1371: „Alakok. Szolga” + FJ2/520: „Szolga” is; kötetben: BK1, 117–
121: „I. Szolga”, BK2, 117–121: „I. Szolga”.]
1241. Kosztolányi Dezső: „Éjszakai gondolatok”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 42. sz., 1928. okt.
17., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ma éjjel megint nem tudtam aludni.” ; lásd FJ1/1441 +
FJ2/618 is.]
1242. Kosztolányi Dezső: „Egyedül a kriptában”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 45. sz., 1928. nov.
7., 14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Vidékről jöttem haza, lassú személyvonattal, mely minden
tanyánál megállott.”; lásd FJ1/1460 + FJ2/659 is.]
1243. Kosztolányi Dezső: „Szerencse talizmán”, Tolnai Világlapja, XXX. évf. 47. sz., 1928. nov.
21., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Gazdag emberek beszéltek egymás között, egymásról.”;
lásd FJ1/1048 is.]
1244. Kosztolányi Dezső: „Esti már megint jót tesz”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 49. sz., 1928.
dec. 5., 13–18. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Délelőtt tizenegykor fürödni készült.” ; lásd
FJ1/790 + FJ2/688 is; kötetben: EK1, 202–215: „Tizenharmadik fejezet”, EK2, 202–216:
„Tizenharmadik fejezet”.]
1929.

1245. Kosztolányi Dezső: „Költő disznózsirból”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 1. sz., 1929. jan. 2.,
14. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Mégis csak érdemes járkálni ezen a földön, mert léptennyomon olyasmit látni, amire képzeletünk aligha gondol.” ; lásd FJ1/1479 + FJ2/683 is.]
1246. Kosztolányi Dezső: „Gőzfürdő”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 3. sz., 1929. jan. 16., 15–17.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Sárszegen évekkel ezelőtt csak egyetlenegy ember tudott
franciául.”; lásd FJ1/313 és 1372 is; kötetben: Bű, 195–214: „Oligocén és Eocén”, Páva1, 58–71:
„Bácska”, Páva2, 58–71: „Bácska”.]
1247. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Mozigépész”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 4. sz.,
1929. jan. 23., 13–14. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (A nagyvárosi éjszakát már régóta nem a
csillagok világítják meg.”; lásd FJ1/2622: „Alakok. Mozigépész” + FJ2/624: „Alakok. Mozigépész”
is.]
1248. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők . Pék”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 6. sz., 1929. febr. 6.,
17–18. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (Fehér, fehér, fehér.”; lásd FJ1/2625: „Alakok. Pék” +
FJ2/627: „Alakok. Pék” is.]
1249. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők . Asztalos”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 8. sz., 1929.
febr. 20., 17–18. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (Lábam alatt ropog a hó, a hegyeket fehérség
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cukrozza, az égbolt fagyott, visszhangos kristályharang .”; lásd FJ1/3383: „Alakok. Asztalos” +
FJ2/660: „Alakok. Asztalos” is; kötetben: A, 49–52: „Asztalos”.]
1250. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Gyorsíró”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 11. sz., 1929.
márc. 13., 39–40. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Valami sötét középület folyosóján botorkáltam,
mikor benyitottam egy villanyfényes terembe, hol a láthatóan viharos közgyűlés utolsót vonaglott. ”;
lásd FJ1/2621: Alakok. Gyorsiró” + FJ2/619: „Alakok. gyorsiró” is; kötetben: BK1, 139–143: „VI.
Gyorsiró”, BK2, 139–143: „VI. Gyorsiró”.]
1251. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Cukrász”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 12. sz., 1929.
márc. 20., 36. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (A cukrászda nagytermében mindössze két férfi, két
kisgyerek ül és hat nő.”; lásd FJ1/2626: „Alakok. Cukrász” + FJ2/640: „Alakok. Cukrász” is;
kötetben: A, 17–19: „Cukrász”.]
1252. Kosztolányi Dezső: „Hogy hal meg egy ház?”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 13. sz., 1929.
márc. 27., 55. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „A házak is élnek.”; lásd FJ1/971 is.]
1253. Kosztolányi Dezső: „Tanulmányfők. Kertész”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 24. sz., 1929.
jún. 12., 36. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „ (Farkasrét, kisasszonynapja, délután félhat.”; lásd
FJ1/2623: „Alakok. Kertész” + FJ2/625: „Alakok. Kertész” is; kötetben: BK1, 144–147: „VII.
Kertész”, BK2, 144–147: „VII. Kertész”.]
1254. Kosztolányi Dezső: „Síró nő a Körúton”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 32. sz., 1929. aug. 7.,
13. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Bizonyára haza akarta vinni a fájdalmát.”; lásd FJ1/1022: „Siró
nő a köruton” is.]
1255. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Árvácska”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz.,
1929. aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Még mindig abban a poros, sötétkék
bársonyruhácskában járok, melyet szegény édesanyám adott rám.”; lásd FJ1/1491 + FJ2/703 is;
kötetben: ZsT1, 9–10, ZsT2, 9–10.]
1256. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Rózsa”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hódolj, mint királynénak szokás.”; lásd FJ1/1502
+ FJ2/691 is; kötetben: ZsT1, 5, ZsT2, 5.]
1257. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Szekfű”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nem tudom ki hozta először vonatkozásba
családunkat a politikával.”; lásd FJ1/1503 + FJ2/692 is; kötetben: ZsT1, 5, ZsT2, 5.]
1258. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Muskátli”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz.,
1929. aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Piros bokorugró szoknyámban
petrezselymet árulok falusi ablakokban, mint régi, híres népszínművek elfelejtett primadonnái.”;
lásd FJ1/1504 + FJ2/693 is; kötetben: ZsT1, 5, ZsT2, 5.]
1259. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Tárnics”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Lila selyemzsebkendőmet gavallérosan,
bohémesen lengeti a szél.”; lásd FJ1/1505 + FJ2/694 is; kötetben: ZsT1, 6, ZsT2, 6.]
1260. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Kamilla”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csecsemők első itala, haldoklók ajkán az utolsó
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íz.”; lásd FJ1/1506 + FJ2/695 is; kötetben: ZsT1, 6, ZsT2, 6.]
1261. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Hajnalka”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz.,
1929. aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Amikor hajnali zenét adtál vidéken,
kedvesedhez én mutattam neked az utat.”; lásd FJ1/1507 + FJ2/696 is; kötetben: ZsT1, 6, ZsT2, 6.]
1262. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Fukszia”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Veled nem tudok beszélni.”; lásd FJ1/1508 +
FJ2/697 is; kötetben: ZsT1, 6, ZsT2, 6.]
1263. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Tubarózsa”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz.,
1929. aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Láz emészt, elájulok, fáj a fejem,
megőrülök.”; lásd FJ1/1509 + FJ2/698 is; kötetben: ZsT1, 6, ZsT2, 6.]
1264. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Katáng”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kék, hideg lámpám utolsóul lobog a didergő,
októberi mezőkön.”; lásd FJ1/1510 + FJ2/699 is; kötetben: ZsT1, 7, ZsT2, 7.]
1265. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Nefelejcs”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz.,
1929. aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ne felejts, ne felejts!”; lásd FJ1/1511 +
FJ2/700 is; kötetben: ZsT1, 7, ZsT2, 7.]
1266. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Orgona”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ha átzúg rajtam az áprilisi vihar és tépázza
haragoszöld leveleimet, lila fürtjeimet, orgonálok.”; lásd FJ1/1492 + FJ2/704 is; kötetben: ZsT1, 7,
ZsT2, 7.]
1267. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Tulipán”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Előkelő, gazdag családom évekig kezeltetett
külföldi ideggyógyintézetekben.”; lásd FJ1/1493 + FJ2/705 is; kötetben: ZsT1, 7, ZsT2, 7.]
1268. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Büdöske”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hazugság.”; lásd FJ1/1494 + FJ2/706 is;
kötetben: ZsT1, 8, ZsT2, 8.]
1269. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Liliom”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Zsíros, buja illatom senkit ne tévesszen meg.”;
lásd FJ1/1495 + FJ2/707 is; kötetben: ZsT1, 8, ZsT2, 8.]
1270. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Nadragulya”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz.,
1929. aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ifiúr, ifiúr, tessék mán idegyönni lelkem
galambom.”; lásd FJ1/1497 + FJ2/709 is; kötetben: ZsT1, 8–9, ZsT2, 8–9.]
1271. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Ibolya”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 34. sz., 1929.
aug. 21., 12. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Közismert szerénységem tiltja, hogy
nyilatkozzam.”; lásd FJ1/1498 + FJ2/710 is; kötetben: ZsT1, 9, ZsT2, 9.]
1272. Kosztolányi Dezső: „Nagy vetélytársunk”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 36. sz., 1929. szept.
4., 15. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Kígyót és boszorkánypillét, hőscincért és szagos mügét
kerestem a vidéken, hol a nyarat töltöttem.”; lásd FJ1/1014 + FJ2/229 is.]
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1273. Kosztolányi Dezső: „Emberfő 1929-ből”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 37. sz., 1929. szept.
11., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Itt ül velem a vonatfülke pamlagán.”; lásd FJ1/1675:
„Emberfő 1928-ból” + FJ2/824: „Emberfő 1928-ból” is.]
1274. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Papsajt”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nekem, sajnos, mindig papsajt.”; lásd FJ1/1513
+ FJ2/732 is; kötetben: ZsT1, 10, ZsT2, 10.]
1275. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Hóvirág”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Velem nagyon siettek!”; lásd FJ1/1489 +
FJ2/701 is; kötetben: ZsT1, 9, ZsT2, 9.]
1276. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Pitypang”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz.,
1929. szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy régi tízkoronás arany vagyok, melyet
valamilyen kártyás pottyantott a mező zöld kártyaasztalára és elfelejtett.”; lásd FJ1/1490 + FJ2/702
is; kötetben: ZsT1, 9, ZsT2, 9.]
1277. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Erika”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– No azért nem vetek meg egy kis erotikát sem.”;
lásd FJ1/1515 + FJ2/734 is; kötetben: ZsT1, 10, ZsT2, 10.]
1278. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Júdáspénz”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz.,
1929. szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Köralakú leveleim olyanok, mintha
valami ügyetlen kéz vágta volna ki áttetsző ezüstpapírból, aztán körülszegte volna pezsgőszin
cérnával.”; lásd FJ1/1516: „Virágok beszéde. Judáspénz” + FJ2/735: „Virágok beszéde. Judáspénz”
is; kötetben: ZsT1, 11, ZsT2, 11.]
1279. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Nárcisz”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– »Kertem nárciszokkal végig ültetéd…«”; lásd
FJ1/1517 + FJ2/736 is; kötetben: ZsT1, 11, ZsT2, 11.]
1280. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Orkidea”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Természetellenesnek látszom, de azért a
természet termett.”; lásd FJ1/1518 + FJ2/737 is; kötetben: ZsT1, 11–12, ZsT2, 11–12.]
1281. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Gyöngyvirág”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz.,
1929. szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Első áldozás után, fehér ruhában ballagok
haza egy májusi délelőttön, kezemben elefántcsont-kötéses imakönyvemmel.”; lásd FJ1/1519 +
FJ2/738 is; kötetben: ZsT1, 12, ZsT2, 12.]
1282. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Viola”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Négyen vagyunk nővérek, én, a fehér, aztán a
kék, aztán a rózsaszín, aztán a sárga.”; lásd FJ1/1520 + FJ2/739 is; kötetben: ZsT1, 12, ZsT2, 12.]
1283. Kosztolányi Dezső: „Virágok beszéde. Csalán”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 39. sz., 1929.
szept. 25., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– De most már, kedves Kosztolányi, zárja le ezt a
rovatot, mert hosszúra nyúlik.”; lásd FJ1/1521 + FJ2/740 is; kötetben: ZsT1, 13, ZsT2, 13.]
1284. Kosztolányi Dezső: „Cifra nyomorúság”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 41. sz., 1929. okt. 9.,
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27. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Szegény színészek rázzák rongyaikat a verőfényben.”; lásd
FJ1/991: „Cifra nyomoruság” is.]
1285. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Veréb”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Tekintve, hogy én vagyok a legszemtelenebb,
hadd legyek legalább az első.”; lásd FJ1/1597 + FJ2/781 is; kötetben: ZsT1, 48–49, ZsT2, 48–49.]
1286. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fecske”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hőmérsékletem 44 fok.”; lásd FJ1/1598 +
FJ2/782 is; kötetben: ZsT1, 49, ZsT2, 49.]
1287. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fülemüle”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Toll és ének!”; lásd FJ1/1599 + FJ2/783 is;
kötetben: ZsT1, 49–50, ZsT2, 49–50.]
1288. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Csirke”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az emberek figyelnek, hogy csetlembotlom a baromfiudvaron a setesuta lábaimmal, a korcs szárnyaimmal s megállapítják, hogy
madárnak vajmi balog vagyok és valami hiányzik hozzám, hogy tökéletes legyek.”; lásd FJ1/1600 +
FJ2/784 is; kötetben: ZsT1, 50, ZsT2, 50.]
1289. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Gólya”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Amikor megpillantasz, szájadon
elkényszerült mosoly játszik, megindultság a gyermekkorból, kajánság és ősi bámulat.”; lásd
FJ1/1601 + FJ2/785 is; kötetben: ZsT1, 50, ZsT2, 50.]
1290. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Papagáj”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Régi ripacs-familiából származom.”;
annotáció: „Madarak beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1602: „Madarak beszéde. Papagály
[!]” + FJ2/786: „Madarak beszéde. Papagály [!]” is; kötetben: ZsT1, 51, ZsT2, 51.]
1291. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Holló”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 20–21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Rég dalolt meg engemet már híres
versében Poe Edgár s habár a század eljár, nem mult el egy sora sem.”; lásd FJ1/1603 + FJ2/787 is;
kötetben: ZsT1, 51, ZsT2, 51.]
1292. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Páva”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Jaj, mennyit szapulnak kevélységem
miatt.”; lásd FJ1/1623 is; kötetben: ZsT1, 52, ZsT2, 52.]
1293. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Varjú”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Karón tarvarjút már láttál, azt elhiszem.”;
lásd FJ1/1625: „Madarak beszéde. Szarvasvarjú” is; kötetben: ZsT1, 52–53: „Szarvasvarjú”, ZsT2,
52–53: „Szarvasvarjú”.]
1294. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Cinege”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Cippanó muzsika, nyápic, oly ici-pici és
gyors, hogy érzékcsalódásnak rémlik.”; lásd FJ1/1627 is ; kötetben: ZsT1, 53, ZsT2, 53.]
1295. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Sólyom”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
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1929. dec. 25., 21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hej, a középkor, a dézsma, a robot, a
jobbágyság.”; lásd FJ1/1628 is; kötetben: ZsT1, 54, ZsT2, 54.]
1296. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Kakas”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 51–52. sz.,
1929. dec. 25., 21. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Más nemzetek oroszlánt, kerecsent,
mesebeli sárkányt választanak jelképükül.”; lásd FJ1/1615 is ; kötetben: ZsT1, 45–46, ZsT2, 45–46.]
1930.

1297. Kosztolányi Dezső: „Ilonka”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 7. sz., 1930. febr. 12., 10–12.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Benn a nagyon-nagy gyermekszobában négyen voltak.”; lásd
FJ1/804: „Ilonka. Elbeszélés”; kötetben: T, 34–41.]
1298. Kosztolányi Dezső: „Silus”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 16. sz., 1930. ápr. 16., 26–28.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Amikor felesége betegeskedni kezdett, áldozatot mutatott be a
mindenre emlékező Minervának, aki a nyavalyások hideglelését, főfájását, nyilalását is
számontartja.”; lásd FJ1/3683: „Silus. Elbeszélés” + FJ2/2522: „Silus. Elbeszélés” is; kötetben: T,
266–270.]
1299. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Pulyka”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 20. sz., 1930.
máj. 14., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Vén banya módjára reggeltől estig pletykálok s
pletykákat hallgatok.”; lásd FJ1/1629 is; kötetben: ZsT1, 54, ZsT2, 54.]
1300. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Fogoly”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 20. sz.,
1930. máj. 14., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mikor cserélnek már ki?”; lásd FJ1/1616
is; kötetben: ZsT1, 46, ZsT2, 46.]
1301. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Gém”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 20. sz., 1930.
máj. 14., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csak a kíváncsiság nyujtott ki ilyen nyurgára,
ilyen rendkívül vékonyra.”; lásd FJ1/1617 is; kötetben: ZsT1, 46, ZsT2, 46.]
1302. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Kakuk [!]”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 20. sz.,
1930. máj. 14., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A szerelem őrjített meg.”; lásd FJ1/1619 is ;
kötetben: ZsT1, 47, ZsT2, 47.]
1303. Kosztolányi Dezső: „Madarak beszéde. Kolibri”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 20. sz.,
1930. máj. 14., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kincs voltam, el nem múló, fényes
ékszer.”; lásd FJ1/1630 is; kötetben: ZsT1, 55, ZsT2, 55.]
1304. Kosztolányi Dezső: „Erzsébet”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 23. sz., 1930. jún. 4., 22–24.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: Tizennyolc éves korában ment férjhez egy bácskai
földbirtokoshoz.”; lásd FJ1/3681: „Erzsébet. Elbeszélés” + FJ2/850 is; kötetben: T, 79–85.]
1305. Kosztolányi Dezső: „Paulina. Novella”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 26. sz., 1930. jún. 25.,
21. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Az Aventinuson volt egy kurtakocsma.”; lásd FJ1/1742 +
FJ2/879: „Paulina” is; kötetben: T, 263–265: „Paulina”.]
1306. Kosztolányi Dezső: „Autó idillek”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 27. sz., 1930. júl. 2., 15.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Nincs autóm, de többet foglalkozom vele, mintha itt állna a
kocsiszínben, minden intésemre készen.”; lásd FJ1/1058: „Autó-idillek” is.]
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1307. Kosztolányi Dezső: „Herr. Novella”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 29. sz., 1930. júl. 16., 8.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Nyugodtnak tetszett, de belül állandóan éber és ideges volt.”;
lásd FJ1/1753 + FJ2/889 is.]
1308. Kosztolányi Dezső: „Arcélek az uccáról”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 39. sz., 1930. szept.
24., 16. [Műfaj: mozaikok; első sor/mondat: „Számomra az utca megunhatatlan.” / „Asztalosinas
cepel a Körúton egy asztalt, fedőlap nélkül.” / „Egy bérházat tataroznak.” / „A koporsóbolt
kirakatában csábítólag áll egy gyönyörű, kényelmes koporsó, melyet akármelyikünk
megvásárolhat.” / „A villamosra felszáll egy öregasszony.” / „Vendéglői terasz.” / „Iskolából
hazamenet két hétéves kislány beszélget.” / „Éjfél után egykor Budán öreg hordár nagy csomagot
cepel valahová.”; lásd FJ1/1705: „Arcélek az utcáról” is.]
1309. Kosztolányi Dezső: „A szív”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 42. sz., 1930. okt. 15., 14–16.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Svájc egyik völgyében él egy család 310 taggal.”]
1310. Kosztolányi Dezső: „Közéleti kitünőség”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 44. sz., 1930. okt.
29., 17. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Reggel tekintélyes, tiszteletreméltó öreg úr lép a
kávéházba, egy szerény, fiatal leánnyal és leül vele egy asztalhoz.”; lásd FJ1/1706 + FJ2/845 is.]
1311. Kosztolányi Dezső: „Esti és Ellinger”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 51–52. sz., 1930. dec.
17., 64–67. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „A fürdőzők mindig beúsztak a Duna közepéig,
hogy a bécsi hajót köszöntsék.”; lásd FJ1/3675: „Esti és Elinger. Elbeszélés” + FJ2/842: „Esti és
Elinger. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, 228–238: „Tizenhatodik fejezet”, EK2, 228–238:
„Tizenhatodik fejezet”.]
1931.

1312. Kosztolányi Dezső: „Alfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 3. sz., 1931. jan. 14., 9–11.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „A fafaragványos, modern bérházba a májusi házbérnegyed
idején beköltözködött egy úr.”; lásd FJ1/802: „Alfa. Elbeszélés” + FJ2/2941: „A kutya” is ; kötetben:
T, 16–27.]
1313. Kosztolányi Dezső: „Az orosz. Novella”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 14. sz., 1931. ápr.
1., 25. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Orosz barátom mesélte:”; lásd FJ1/1755: „Az orosz.
Novella” + FJ2/890: „Az orosz. Novella” is.]
1314. Kosztolányi Dezső: „Feri”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 19. sz., 1931. máj. 6., 20–21.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Wilcsek egy budai földszintes házacskában lakott.”; lásd
FJ1/1768 + FJ2/2567 és 3072 is; kötetben: T, 71–78.]
1315. Kosztolányi Dezső: „Füst”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 29. sz., 1931. júl. 15., 26–27.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Amint este ül a lámpánál, betűt-betűre vetve, vékony, éles
csöngetést hall.”; lásd FJ1/1769 + FJ2/2591 és 3078 is; kötetben: T, 377–382.]
1316. Kosztolányi Dezső: „Szegény asszony”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 32. sz., 1931. aug.
5., 25. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Amint faluztam, megszállottam egy parasztkunyhóban, a
szegény asszonynál.”; lásd FJ1/2671: „Szegényasszony. Novella” + FJ2/2580: „Szegény asszony.
Novella” is; kötetben: T, 390–393: „Szegényasszony”.]
1317. Kosztolányi Dezső: „Motorcsónak”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 36. sz., 1931. szept. 2.,
20–21. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Nincs a földön egészen boldog ember.”; lásd FJ1/3708:
253

„Motorcsónak. Elbeszélés” + FJ2/2576 is; kötetben: T, 42–49: „Mótorcsónak [!]”.]
1318. Kosztolányi Dezső: „Akikkel mindennap találkozunk. Végrehajtó”, Tolnai Világlapja,
XXXIII. évf. 42. sz., 1931. okt. 14., 10. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „ (Délelőtt féltíz.”; lásd
FJ1/1351: „Alakok. Végrehajtó” + FJ2/506: „Alakok. Végrehajtó” is.]
1319. Kosztolányi Dezső: „Tailor for gentlemen”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 44. sz., 1931.
okt. 28., 9–11. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Smaragdzöld kis fürdőhely volt az osztrák
hegyekben.”; lásd FJ1/3696: „Tailor for gentlemen. Elbeszélés” + FJ2/900: „ Tailor for Gentlemen.
Elbeszélés” és 3079 is; kötetben: T, 86–97.]
1320. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Tölgy”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A hős vagyok, minden díszítőjelző nélkül.”; lásd
FJ1/1522 + FJ2/712 is; kötetben: ZsT1, 17, ZsT2, 17.]
1321. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Pálma”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Versben beszélek és verssel köszöntsék”; lásd FJ1/1523
+ FJ2/713 is; kötetben: ZsT1, 17, ZsT2, 17.]
1322. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Cseresnyefa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz.,
1931. nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kissé régies lehetek, amint minden
áprilisban divatjamult, fehér krinolinommal illegek, a mult századokat idézve, a pásztorjátékokat, a
szalagos főrangú dámákat, meg a báránykákat a zöld pázsiton.”; lásd FJ1/1524: „Fák beszéde.
Cseresznyefa” + FJ2/714: „Fák beszéde. Cseresznyefa” is; kötetben: ZsT1, 17–18: „Cseresznyefa”,
ZsT2, 17–18: „Cseresznyefa”.]
1323. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Szomorúfűz”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz.,
1931. nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hogy miért szomorkodom?”; lásd FJ1/1525:
„Fák beszéde. Szomorufüz” + FJ2/715: „Fák beszéde. Szomorufüz” is; kötetben: ZsT1, 18–19:
„Szomorufüz”, ZsT2, 18–19: „Szomorufüz”.]
1324. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Babér”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Phoibos Apollo homlokát koszorúztam, Pythia rágta
keserű leveleimet jó dühében, költők, hadvezérek versengtek érettem.”; lásd FJ1/1526 + FJ2/716 is;
kötetben: ZsT1, 19, ZsT2, 19.]
1325. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Hárs”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szülőházadban, a vén udvaron”; lásd FJ1/1527 +
FJ2/717 is; kötetben: ZsT1, 20, ZsT2, 20.]
1326. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Szilfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nem nagyon szívesen állok szóba efféle
taknyosokkal.”; lásd FJ1/1528 is ; kötetben: ZsT1, 23, ZsT2, 23.]
1327. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Eperfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Itt lakmároztál egyszer, ez eperfán.”; lásd FJ1/1529
is; kötetben: ZsT1, 24, ZsT2, 24.]
1328. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Ecetfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nyurgán, elhagyottan áldogálok vörös bugáimmal a
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nyirkos kert mélyén, egy fal mellett.”; lásd FJ1/1530 is ; kötetben: ZsT1, 24, ZsT2, 24.]
1329. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Gesztenyefa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz.,
1931. nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Lombozatom alatt egy középkori
székesegyház sötétzöld homálya.”; lásd FJ1/1531 is ; kötetben: ZsT1, 24, ZsT2, 24.]
1330. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Fenyőfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Van-e fa, mely ennyire sokféle és sokoldalú?”; lásd
FJ1/1532 is; kötetben: ZsT1, 24–25, ZsT2, 24–25.]
1331. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Olajfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ingyen illatszerbolt a szegényeknek.”; lásd FJ1/1533 is ;
kötetben: ZsT1, 25, ZsT2, 25.]
1332. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Nyárfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Milyen szép nevem van. Hallod, Nyárfa, nyárfa.”;
lásd FJ1/1534 is; kötetben: ZsT1, 25, ZsT2, 25.]
1333. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Szilvafa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Heten voltunk, uram, heten, nemesi kúriátok
portáján.”; lásd FJ1/1535 + FJ2/721 is; kötetben: ZsT1, 20, ZsT2, 20.]
1334. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Nyírfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Héjam fehér, mint a papír.”; lásd FJ1/1536: „Fák
beszéde. Nyirfa” + FJ2/722: „Fák beszéde. Nyirfa” is; kötetben: ZsT1, 21: „Nyirfa”, ZsT2, 21:
„Nyirfa”.]
1335. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Iharfa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ihar-juhar, tyhű, de jó kedvem van.”; lásd FJ1/1537 +
FJ2/723 is; kötetben: ZsT1, 21, ZsT2, 21.]
1336. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Ciprus”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Sovány szerzetes a sírok mellett, csak egyetlen
mondatot mormolok éjjel-nappal: menento mori.”; lásd FJ1/1538 + FJ2/724 is; kötetben: ZsT1, 21,
ZsT2, 21.]
1337. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Bükk”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Testvéreim, emberek.”; lásd FJ1/1539 + FJ2/725 is;
kötetben: ZsT1, 21–22, ZsT2, 21–22.]
1338. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Magyal”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Erdők mélyén, ha reám bukkansz, mindig
visszadöbbensz.”; lásd FJ1/1540 + FJ2/726 is; kötetben: ZsT1, 22, ZsT2, 22.]
1339. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Diófa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931. nov.
11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A kertész azt hiszi, azért száradtam el, mert egyszer
belém ütött a villám.”; lásd FJ1/1541 + FJ2/727 is; kötetben: ZsT1, 22, ZsT2, 22.]
1340. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Tamariska”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Világoszöld és rózsaszín.”; lásd FJ1/1542 +
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FJ2/728 is; kötetben: ZsT1, 23, ZsT2, 23.]
1341. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Vérbükk”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Látod lilás-vörös leveleimet?”; lásd FJ1/1543 +
FJ2/729 is; kötetben: ZsT1, 23, ZsT2, 23.]
1342. Kosztolányi Dezső: „Fák beszéde. Almafa”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 46. sz., 1931.
nov. 11., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Bő, zöld szomnyában, széles terebéllyel”; lásd
FJ1/1544 + FJ2/730 is; kötetben: ZsT1, 23, ZsT2, 23.]
1343. Kosztolányi Dezső: „Akikkel mindennap találkozunk. Cseléd”, Tolnai Világlapja, XXXIII.
évf. 48. sz., 1931. nov. 25., 8. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „Írhatnám azt is, hogy háztartási
alkalmazott.”; lásd FJ1/2617: „Alakok. Cseléd” + FJ2/606: „Alakok. Cseléd” is; kötetben: A, 90–
93: „Cseléd”.]
1344. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szitakötő”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Én, lenge vízi tündérke, tavi ballerina
üvegszárnyaimmal, karcsú barna testemmel alkonyattal – színháznyitás idején – lejtem
fátyoltáncomat, kék, lila, sárga, zöld kardalosnőim között.”; lásd FJ1/1578 is ; kötetben: ZsT1, 70,
ZsT2, 70.]
1345. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Pók”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz., 1931.
dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Betörők, képzeljétek, hogy mikor az ötödik
emeleten dolgoztok s rajtatok üt a rendőrség, egyszerűen leköptök, a nyálatokból hosszú, szívós
selyemkötél keletkezik s azon leereszkedtek légtornászok módjára a földre.”; lásd FJ1/1579 is ;
kötetben: ZsT1, 70, ZsT2, 70.]
1346. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Bolha”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz., 1931.
dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A hölgyeket a tizennyolcadik században, mikor
még szépségflastromot, krinolint viseltek, esténként egyénileg szórakoztattam a gyertyalángnál.”;
lásd FJ1/1580 is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 70–71.]
1347. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Légy”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz., 1931.
dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az egyiptomi hitrege azt mondja, hogy Belzebúb, a
Legyek Istene egyszer az orrát piszkálta s azt a csúnyaságot, amit kivett belőel, eldobta, abból
született a légy, a szárnyas szemét, a repülő piszok.”; lásd FJ1/1581 is ; kötetben: ZsT1, 71–72,
ZsT2, 71–72.]
1348. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szöcske”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kétszázötvenszer akkorát ugrunk mint a
testünk.”; lásd FJ1/1582 is; kötetben: ZsT1, 72, ZsT2, 72.]
1349. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szúnyog”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hopp, máris röpülök, egy rubintcsöppel,
mely a lámpafényben bíborlik, a meleg, harminchét fokos véreddel, egyéniséged egy parányával.”;
lásd FJ1/1583: „Rovarok beszéde. Szunyog” is; kötetben: ZsT1, 72–73, ZsT2, 72–73.]
1350. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Fülbemászó”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Akármelyik operettmelódiával fölveszem a
versenyt.”; lásd FJ1/1584 is; kötetben: ZsT1, 73, ZsT2, 73.]
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1351. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Sáska”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz., 1931.
dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A bőjtölő, jámbor remeték annakidején mézzel
ettek meg bennünket.”; lásd FJ1/1585 is ; kötetben: ZsT1, 73, ZsT2, 73.]
1352. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Darázs”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Feketesárga gyilkos, tőr kezében:”; lásd
FJ1/1586 is; kötetben: ZsT1, 73, ZsT2, 73.]
1353. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Méh”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz., 1931.
dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nők, ide tekintsetek.”; lásd FJ1/1572 + FJ2/749 is;
kötetben: ZsT1, 67, ZsT2, 67.]
1354. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Tücsök”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Fekete frakkunkban a népzenészek
vagyunk.”; lásd FJ1/1574 + FJ2/755 is; kötetben: ZsT1, 68, ZsT2, 68.]
1355. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Termesz”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csak így röviden közlöm, hogy tegnap
70.000 gyermekem született.”; lásd FJ1/1575 + FJ2/756 is; kötetben: ZsT1, 69, ZsT2, 69.]
1356. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Aranybogár”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 50. sz.,
1931. dec. 9., 16. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A rózsaszín rózsa a szeretőm.”; lásd
FJ1/1558 + FJ2/758 is; kötetben: ZsT1, 59, ZsT2, 59.]
1357. Kosztolányi Dezső: „Aurelius”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 51–52. sz., 1931. dec. 16.,
14–16. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Korareggel egy öregúr sietett föl a császári palota
lépcsőin.”; lásd FJ1/1827 + FJ2/3074 is; kötetben: T, 271–275.]
1932.

1358. Kosztolányi Dezső: „A világ legelőkelőbb szállodája”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 1. sz.,
1932. jan. 1., 10–11. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ismerik a szállodák költészetét?” ; lásd
FJ1/820: „A világ legelőkelőbb szállodája. Esti Kornél följegyzése” + FJ2/2578: „ A világ
legelőkelőbb szállodája. Esti Kornél visszaemlékezéseiből ” is; kötetben: EK1, 155–167:
„Tizenegyedik fejezet”, EK2, 155–167: „Tizenegyedik fejezet”.]
1359. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Poloska”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz., 1932.
jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ragaszkodom az emberhez.”; lásd FJ1/1576 +
FJ2/750 is; kötetben: ZsT1, 69, ZsT2, 69.]
1360. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Hangya”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz., 1932.
jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Földmívelő a hangya.”; lásd FJ1/1577 + FJ2/751 is;
kötetben: ZsT1, 69, ZsT2, 69.]
1361. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szarvasbogár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mindig állig fegyverben, páncélingben,
vértben, vaskesztyűben, dzsidával, kelevézzel, ahogy ilyen középkori harcoshoz illik.”; lásd
FJ1/1557 + FJ2/757 is; kötetben: ZsT1, 59, ZsT2, 59.]
1362. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Futrinka”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
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1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Jaj, ne állítsatok meg, ne zavarjatok, ne
beszéljetek hozzám.”; lásd FJ1/1559 + FJ2/759 is; kötetben: ZsT1, 59–60, ZsT2, 59–60.]
1363. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Cserebogár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy régi, forró májusi estén szalagos
kalapodhoz koppantam.”; lásd FJ1/1560 + FJ2/760 is; kötetben: ZsT1, 60, ZsT2, 60.]
1364. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Zsizsik”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz., 1932.
jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nagyon kártékony vagyok.”; lásd FJ1/1561 +
FJ2/761 is; kötetben: ZsT1, 60, ZsT2, 60.]
1365. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szentjánosbogár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3.
sz., 1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Nappal jelentéktelen, fakó proletárként
alszom.”; lásd FJ1/1562 + FJ2/762 is; kötetben: ZsT1, 60–61, ZsT2, 60–61.]
1366. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szent galacsinhajtó”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf.
3. sz., 1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mi Sisyphusok!”; lásd FJ1/1563 +
FJ2/763 is; kötetben: ZsT1, 61, ZsT2, 61.]
1367. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Katalinka”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A gyermekeknek van egy buta szokásuk:
markukba szorítanak, nem engednek röpülni s közben végig bíztatgatnak, hogy szálljak el.”; lásd
FJ1/1564: „Bogarak beszéde. Katalinka” + FJ2/741: „Bogarak beszéde. Katalinka” is; kötetben:
ZsT1, 61–62: „Katalinka”, ZsT2, 61–62: „Katalinka”.]
1368. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Csibor”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz., 1932.
jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Sötét tengeralattjáró a víz alatt imbolygok
alattomosan.”; lásd FJ1/1565: „Bogarak beszéde. Csibor” + FJ2/742: „Bogarak beszéde. Csibor” is;
kötetben: ZsT1, 62: „Csibor” ZsT2, 62: „Csibor”.]
1369. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Hőscincér”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Történetem egyszerű.”; lásd FJ1/1566:
„Bogarak beszéde. Hőscincér” + FJ2/743: „Bogarak beszéde. Hőscincér” is; kötetben: ZsT1, 62:
„Hőscincér”, ZsT2, 62: „Hőscincér”.]
1370. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szú”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz., 1932.
jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Rozoga nyoszolyák redves fájában kopogok,
ketyegek, tiktakolok.”; lásd FJ1/1567: „Bogarak beszéde. Szu” + FJ2/746: „Bogarak beszéde. Szu”
is; kötetben: ZsT1, 62: „Szu”, ZsT2, 62: „Szu”.]
1371. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Svábbogár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Szeretlek benneteket.”; lásd FJ1/1568:
„Bogarak beszéde. Svábbogár” + FJ2/744: „Bogarak beszéde. Svábbogár” is; kötetben: ZsT1, 63:
„Svábbogár”, ZsT2, 63: „Svábbogár”.]
1372. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Kőrisbogár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Világoszöld selyemcukor.”; lásd FJ1/1569:
„Bogarak beszéde. Kőrisbogár” + FJ2/745: „Bogarak beszéde. Kőrisbogár” is; kötetben: ZsT1, 63:
„Kőrisbogár”, ZsT2, 63: „Kőrisbogár.]
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1373. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Szőlő-szender”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Te falánk, pöffedt ember, aki folyton
habzsolsz, üzleteket hajszolsz, pénzt gyűjtesz, ne essél kétségbe.”; lásd FJ1/1546: „Lepkék beszéde.
Szőlő-szender” is; kötetben: ZsT1, 77: „Szőlő-szender”, ZsT2, 77: „Szőlő-szender”.]
1374. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Pávaszem”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Zöld lepkefogóval, borszeszhalállal várnak a
kis gyilkosok, a gyermekek.”; lásd FJ1/1547: „Lepkék beszéde. Pávaszem” is; kötetben: ZsT1, 77:
„Pávaszem”, ZsT2, 77: „Pávaszem”.]
1375. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Káposztapille”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mi libegő-fehérek, nyugtalan-tétovák, akik
tizével-huszával szálldosunk a levegőben, egy kéziratpapír darabkái vagyunk.”; lásd FJ1/1548:
„Lepkék beszéde. Káposzta-pille” is; kötetben: ZsT1, 78: „Káposzta-pille”, ZsT2, 78: „Káposztapille”.]
1376. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Fecskefarkú”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Hogy hová igyekszem ideges
sietségemben?”; lásd FJ1/1549: „Lepkék beszéde. Fecske-farku” is; kötetben: ZsT1, 78: „Fecskefarku”, ZsT2, 78: „Fecske-farku”.]
1377. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Halálfejű”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Toromon vigyorgó koponya.”; lásd FJ1/1550:
„Lepkék beszéde. Halál-fejü” is; kötetben: ZsT1, 78: „Halál-fejü”, ZsT2, 78: „Halál-fejü”.]
1378. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Ilonka-pille”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kis kék szoknyámban lejtem szeszélyes
táncomat.”; lásd FJ1/1551: „Lepkék beszéde. Ilonka-pille” is; kötetben: ZsT1, 79: „Ilonka-pille”,
ZsT2, 79: „Ilonka-pille”.]
1379. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Citrompillangó”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3.
sz., 1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Jaj annak, aki tavasszal először engem
vesz észre a varjútövisben.”; lásd FJ1/1552: „Lepkék beszéde. Citrom-pillangó” is; kötetben: ZsT1,
79: „Citrom-pillangó”, ZsT2, 79: „Citrom-pillangó”.]
1380. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Molypille”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Üzleti úton vagyok.”; lásd FJ1/1553:
„Lepkék beszéde. Moly-pille”; kötetben: ZsT1, 79: „Moly-pille”, ZsT2, 79: „Moly-pille”.]
1381. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Éjjeli-pillangó”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3.
sz., 1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Unom ezt a vacak életet.”; lásd FJ1/1554:
„Lepkék beszéde. Éjjeli-pillangó” is; kötetben: ZsT1, 79: „Éjjeli-pillangó”, ZsT2, 79: „Éjjelipillangó”.]
1382. Kosztolányi Dezső: „Rovarok beszéde. Galathéa”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 3. sz.,
1932. jan. 13., 9. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A madarak zenészek.”; lásd FJ1/1555:
„Lepkék beszéde. Galathéa” is; kötetben: ZsT1, 80: „Galathéa”, ZsT2, 80: „Galathéa”.]
1383. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Tigris”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Magánzárkába csuktak, rácsok mögé, mint
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elmebeteget, mint dühöngő őrültet.”; lásd FJ1/1658 + FJ2/813 is; kötetben: ZsT1, 38–39, ZsT2, 38–
39.]
1384. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Nyúl”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Bátor vadász, ki átlövöd acéllal”; lásd FJ1/1659:
„Állatok beszéde. Nyul” + FJ2/814: „Állatok beszéde. Nyul” is; kötetben: ZsT1, 39: „Nyul”, ZsT2,
39: „Nyul”.]
1385. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Denevér”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ezt olvastam: »A denevér az egyetlen repülő
emlős«.”; lásd FJ1/1660 + FJ2/815 is; kötetben: ZsT1, 39, ZsT2, 39.]
1386. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Bölény”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az utolsó!”; lásd FJ1/1661 + FJ2/816 is; kötetben:
ZsT1, 39, ZsT2, 39.]
1387. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Szamár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Angolosan szürke ruhám, türelmem, szorgalmam
mindenkinek rokonszenves.”; lásd FJ1/1662 + FJ2/817 is; kötetben: ZsT1, 39–40, ZsT2, 39–40.]
1388. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Antilop”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Min tünődöm bársonyos, nagy, fekete
szememmel?”; lásd FJ1/1663 + FJ2/818 is; kötetben: ZsT1, 40, ZsT2, 40.]
1389. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Zebra”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Valaha becsületes, fehér ló voltam.”; lásd
FJ1/1664 + FJ2/819 is; kötetben: ZsT1, 40, ZsT2, 40.]
1390. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Sündisznó”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz.,
1932. jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Kedvenc közmondásom: »Nincsen disznó
tövis nélkül.«”; lásd FJ1/1665 + FJ2/820 is; kötetben: ZsT1, 40, ZsT2, 40.]
1391. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Görény”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A kakasülőn foglalok helyet, mint a tüntetők s
bűzbombákat vetek.”; lásd FJ1/1666 + FJ2/821 is; kötetben: ZsT1, 40, ZsT2, 40.]
1392. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Csiga”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A statisztikusok kiszámították, hogy sebességem
másodpercenként 0.0015 méter.”; lásd FJ1/1667 + FJ2/822 is; kötetben: ZsT1, 40–41, ZsT2, 40–
41.]
1393. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Gyík”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– El utamból.”; lásd FJ1/1668: „Állatok beszéde.
Gyik” is; kötetben: ZsT1, 41: „Gyik”, ZsT2, 41: „Gyik”.]
1394. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Kígyó”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Éva anyátok valóságos, belső titkos tanácsosa.”;
lásd FJ1/1669: „Állatok beszéde. Kigyó” is; kötetben: ZsT1, 41: „Kigyó”, ZsT2, 41: „Kigyó”.]
1395. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Teve”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
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jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Előbb bújok át a tű fokán, semmint hogy a gazdag
a mennyországba jusson.”; lásd FJ1/1670 is; kötetben: ZsT1, 41, ZsT2, 41.]
1396. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Hal”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932. jan.
27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Engem aztán vallathatsz.”; lásd FJ1/1671 is; kötetben:
ZsT1, 41, ZsT2, 41.]
1397. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Farkas”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Jogot nekem, jogot!”; lásd FJ1/1642 + FJ2/798 is;
kötetben: ZsT1, 29–30, ZsT2, 29–30.]
1398. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Zsiráf”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Maga az ámulat, egy fölkiáltás, tátott szájjal: áá.”;
lásd FJ1/1643 + FJ2/799 is; kötetben: ZsT1, 30, ZsT2, 30.]
1399. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Fóka”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Elhízott, bajszos úszómester, rekedt
autótülökkel.”; lásd FJ1/1644 + FJ2/800 is; kötetben: ZsT1, 30, ZsT2, 30.]
1400. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Hiéna”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– A természet is drámaíró.”; lásd FJ1/1645 +
FJ2/801 is; kötetben: ZsT1, 31–32, ZsT2, 31–32.]
1401. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Szarvas”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Akármit is beszélnek, nincs párja annak az édes,
családi életnek.”; lásd FJ1/1646 + FJ2/802 is; kötetben: ZsT1, 32, ZsT2, 32.]
1402. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Róka”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Ó, a furfangos, ravasz csalavér.”; lásd FJ1/1647 +
FJ2/803 is; kötetben: ZsT1, 32, ZsT2, 32.]
1403. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Lajhár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az élet magában vajmi kevés.”; lásd FJ1/1648 +
FJ2/804 is; kötetben: ZsT1, 33, ZsT2, 33.]
1404. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Medve”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Mindig ölelnék, mindent, a világot,”; lásd
FJ1/1649 + FJ2/805 is; kötetben: ZsT1, 33, ZsT2, 33.]
1405. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Majom”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 14–15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Titokban jössz meglátogatni, kiváncsian s
pironkodva, mint gazdag rokon a szegény rokont, aki szükséglakásban él népes családjával,
neveletlen, visongó gyermekeivel.”; lásd FJ1/1596: „A majom beszéde” + FJ2/779: „A majom
beszéde” is; kötetben: ZsT1, 30–31: „Állatok beszéde. Majom”, ZsT2, 30–31: „Állatok beszéde.
Majom”.]
1406. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Elefánt”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 15. [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 + FJ2/806 is; kötetben: ZsT1, 33–34, ZsT2, 33–34.]
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1407. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Kenguru”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 15. [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 + FJ2/805 is;
kötetben: ZsT1, 36, ZsT2, 36.]
1408. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Párduc”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Tízparancsolatom mindegyik parancsolatja azt
hirdeti: ölj!”; lásd FJ1/1653 + FJ2/808 is; kötetben: ZsT1, 36, ZsT2, 36.]
1409. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Ló”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932. jan.
27., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Egy lóerős ló.”; lásd FJ1/1654 + FJ2/809 is; kötetben:
ZsT1, 37, ZsT2, 37.]
1410. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Sakál”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Az irodalmi kávéházban naponta kifejtem, hogy a
tigris voltakép gyönge s az, amit ma művel, legfölebb aggszűzeknek való érzelgős limonádé, hogy
az oroszlán gyáva, hogy a hiúz rövidlátó, hogy az iramszarvas nem halad.”; lásd FJ1/1655 +
FJ2/810 is; kötetben: ZsT1, 37, ZsT2, 37.]
1411. Kosztolányi Dezső: „Állatok beszéde. Víziló”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 5. sz., 1932.
jan. 27., 15. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csak azt tudom, hogy lenni, enni jó!”; lásd
FJ1/1656: „Állatok beszéde. Viziló” + FJ2/811: „Állatok beszéde. Viziló” is; kötetben: ZsT1, 37:
„Viziló”, ZsT2, 37: „Viziló”.]
1412. Kosztolányi Dezső: „Az ezredesné sebe”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 9. sz., 1932. febr.
24., 9. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A háborúban, amikor az emberek úgy elhányták tagjaikat,
mint a rendetlenül vetkőzők a kabátjukat, cipőjüket – egy fejet itt, egy felsőkart, egy combot amott
– az ezredesné is megsebesült.”; lásd FJ1/2659: „Az ezredesné sebe. Novella” + FJ2/2561 is;
kötetben: T, 285–288.]
1413. Kosztolányi Dezső: „Ali”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 11. sz., 1932. márc. 9., 16–18.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Multkor egy társaságban – azt hiszem, Weiler Bellával – igen ott
– a névnapi uzsonnán – arról beszélgettek az asszonyok, hogy kit miért szeret az ura?”; lásd
FJ1/3744: „Ali. Elbeszélés” + FJ2/2666 is; kötetben: T, 249–255. ]
1414. Kosztolányi Dezső: „Aranyeső”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 13. sz., 1932. már. 23., 18–
19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Hajnal felé egy bárban üldögéltünk.” ; lásd FJ1/2701 +
FJ2/2637 is; kötetben: EK1, 96–106: „Hatodik fejezet”, EK2, 96–106: „Hatodik fejezet”. ]
1415. Kosztolányi Dezső: „Vörös ökör”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 20. sz., 1932. máj. 11., 9–
10. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „1891 volt, szeptember 1.” ; kötetben: EK1, 22–30: „Második
fejezet”, EK2, 22–30: „Második fejezet”.]
1416. Kosztolányi Dezső: „Sárika”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 29. sz., 1932. júl. 13., 9.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Általában, drágám, sokat lehetne még beszélni a
szegénységről.”; lásd FJ1/2696: „Sárika. Novella” + FJ2/2636 is; kötetben: T, 220–224. ]
1417. Kosztolányi Dezső: „Baracklekvár”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 39. sz., 1932. szept. 21.,
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7. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A vonatfülke forró, mint a túlfűtött fürdőszoba és a nyári
délután sötétsárga színében ragyog.”; lásd FJ1/1074 is.]
1418. Kosztolányi Dezső: „Ezüst Mária”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf. 42. sz., 1932. okt .12., 7–
8. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „– Mondd, drágám, te tényleg olyan jónak tartasz?” ; lásd
FJ1/3745: „Ezüst Mária. Elbeszélés” + FJ2/2675 is; kötetben : T, 244–248.]
1419. Kosztolányi Dezső: „»Viciszláv gróf titokzatos kastélya«”, Tolnai Világlapja, XXXIV. évf.
51–52. sz., 1932. dec. 14–21., 13–14. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Költőkről és írókról
beszélgettünk, régi barátainkról, akik egykor velünk vágtak neki az útnak, aztán lemaradtak és
nyomuk veszett.”; lásd FJ1/2759: „Viciszláv gróf titokzatos kastélya” + FJ2/2714: „Viciszláv gróf
titokzatos kastélya. Novella” is; kötetben: EK1, 216–221: „Tizennegyedik fejezet”, EK2, 216–221:
„Tizennegyedik fejezet”.]
1933.

1420. Kosztolányi Dezső: „Anya arca”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 5. sz., 1933. jan. 25., 14.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Én nagyon sokakat szerettem,”; lásd FJ1/551 és 3376 és 3527 +
FJ2/206 is; kötetben: BFP, 20–21: „Én nagyon sokakat szerettem”, Mágia1, 74–75, Mágia2, 76–77,
ÖGyK, 213–214: „Én nagyon sokakat szerettem”. ]
1421. Kosztolányi Dezső: „Az álmokról”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 6. sz., 1933. febr. 1., 6.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Esti Kornél az álmokról beszélt: – Fejünk napközben olyan,
mint egy hivatal, ahol íróasztaloknál számokat fejtenek s rovancsolnak a befutott adatok alapján.” ;
lásd FJ1/1893 + FJ2/2982 is.]
1422. Kosztolányi Dezső: „Bus pesti nép”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 10. sz., 1933. márc. 1.,
12. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ó, én szeretem e bús pesti népet,” ; lásd FJ1/383: „Bus, pesti
nép” is; kötetben: BFP, 25–27: „Ó én szeretem a bús pesti népet”, LLE, 20–21: „Bús pesti nép”,
Mák1, 6–7: „Bús pesti nép”, Mák2, 8–9: „Bús pesti nép”, ÖGyK, 217–218: „Ó én szeretem a bús
pesti népet”.]
1423. Kosztolányi Dezső: „Angyal”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 11. sz., 1933. márc. 8., 14.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hölgylátogatóm érkezett.” ; lásd FJ1/1870: „Angyal. Novella” +
FJ2/2715 is; kötetben: T, 308–310.]
1424. Kosztolányi Dezső: „Babilász”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 14. sz., 1933. márc. 29., 6.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ő volt a bohó patikus.”; lásd FJ1/1891: „Babilász. Novella” +
FJ2/2773: „Családi arcképcsarnok. Babilász” is; kötetben: BK1, 181–184: „Bohó nagybátyám”,
BK2, 181–184: „Bohó nagybátyám”.]
1425. Kosztolányi Dezső: „Parasztkaland”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 16. sz., 1933. ápr. 12.,
20–23. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Esti Kornél Portugáliából érkezett haza.”; lásd
FJ1/2786: „Parasztkaland. Elbeszélés” + FJ2/2544: „Részlet Esti Kornél című művéből, melyben
egy bácskai aranyparaszt leánya, Zsuzsika beugrik a kútba és férjhez megy” és 2758: „Bácskai
kaland. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, 142–154: „Tizedik fejezet”, EK2, 142–154: „Tizedik
fejezet”.]
1426. Kosztolányi Dezső: „Litánia”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 19. sz., 1933. máj. 3., 13.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Az én koromban: / zörgött az egekben a gépek acélja.” ; lásd
FJ1/836 + FJ2/2729 is; kötetben: ÖGyK, 326–327.]
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1427. Kosztolányi Dezső: „Húsz pengő”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 22. sz., 1933. máj. 24., 6.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Tintát, pecsétviaszkot vásároltam.” ; lásd FJ1/1975: „Husz pengő”
+ FJ2/2809: „A »talált« pénz” is.]
1428. Kosztolányi Dezső: „A hugomat a bánat eljegyezte… A szegény kisgyermek panaszaiból”,
Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 23. sz., 1933. máj. 31., 10. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „A
hugomat a bánat eljegyezte”; lásd FJ1/522: „Húgom” + FJ2/192 is; kötetben: ÖGyK, 78–79: „A
húgomat a bánat eljegyezte”, SzKP1, 25–26: „A húgomat a bánat eljegyezte”, 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”.]
1429. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél leleplezése”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 27. sz., 1933.
jún. 28., 9–10. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Már túljártam életem felén, amikor egy szeles,
tavaszi napon eszembe jutott Esti Kornél.” ; lásd FJ1/1964 + FJ2/2799 is; kötetben: EK1, 5–21:
„Első fejezet”, EK2, 5–21: „Első fejezet”.]
1430. Kosztolányi Dezső: „Fényes koszorú”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 28. sz., 1933. júl. 5., 9.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Megsértették az én édesanyámat,” ; lásd FJ2/2685: „Fényes
koszoru” is; kötetben: ÖGyK, 312: „Fényes koszoru”.]
1431. Kosztolányi Dezső: „Szeretet”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 31. sz., 1933. júl. 26., 10.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Mennyi ember van, / akit szeretek.”; lásd FJ2/517 is; kötetben: M,
26, ÖGyK, 284.]
1432. Kosztolányi Dezső: „Költők”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 34. sz., 1933. aug. 16., 6.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Verset írni nem mindig lehet.”; lásd FJ1/3724: „Ők ketten.
Elbeszélés” + FJ2/2635: „Ők ketten” is; kötetben: EK1, 222–227: „Tizenötödik fejezet”, EK2, 222–
227: „Tizenötödik fejezet”.]
1433. Kosztolányi Dezső: „A méltóságos úr hasa”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 36. sz., 1933.
aug. 30., 6. [Műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: „A méltóságos úr fürödni indult.” ; lásd
FJ1/2781: „A méltóságos ur hasa. Elbeszélés” + FJ2/2752: „A méltóságos ur hasa” is.]
1434. Kosztolányi Dezső: „Ilona”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 37. sz., 1933. szept. 6., 11.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Lenge lány, / aki sző,” ; lásd FJ1/1699: „Ilona. Egy név
vegyelemzése. Válaszul Harsányi Zsoltnak” + FJ2/834 és 3076 is ; kötetben: ÖGyK, 335–338:
„Ilona”.]
1435. Kosztolányi Dezső: „Juliska”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 39. sz., 1933. szept. 20., 6.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „– Bocsáss meg, édesem, tegnap nem jöhettem el hozzád.” ;
lásd FJ1/1830 + FJ2/2671 is; kötetben: T, 256–259.]
1436. Kosztolányi Dezső: „Mostan szines tintákról álmodom. »A szegény kisgyermek panaszai«ból”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 42. sz., 1933. okt. 11., 18. [Műfaj: vers; első sor/mondat:
„Legszebb a sárga. Sok-sok levelet/ E tintával írnék egy kislánynak, ”; lásd FJ1/165: „Mostan színes
tintákról álmodom” + FJ2/2527: „Mostan színes tintákról álmodom” is; kötetben: ÖGyK, 38:
„Mostan színes tintákról álmodom”, SzKP1, 10–11: „Mostan színes tintákról álmodom”, SzKP2,
10–11: „Mostan színes tintákról álmodom”, SzKP3, 11–12: „Mostan színes tintákról álmodom”,
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SzKP4, 16: „Mostan színes tintákról álmodom”, SzKP5, 14: „Mostan színes tintákról álmodom”,
SzKP6, 15–16: „Mostan színes tintákról álmodom”.]
1437. Kosztolányi Dezső: „Párizs”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 43. sz., 1933. okt. 18., 9–10.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Amikor Cseregdi Bandi 1910 májusában a pesti egyetemen
lerakta első jogi vizsgáját s hazautazott Sárszegre, a nagybátyja, aki már régebben ki akarta küldeni
Párizsba egy évre, magához hivatta és így szólt hozzá: – Nézd, fiam, itt van hétszáz korona.”; lásd
FJ1/3720: „Párizs. Elbeszélés” is; kötetben: T, 137–145: „Cseregdi Bandi Párizsban, 1910-ben”.]
1438. Kosztolányi Dezső: „Lajcsi bácsi”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 45. sz., 1933. nov. 1., 10.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Esti Kornéllal multkor arról beszélgettünk, hogy mi volt a
legszomorúbb, amit életünk során láttunk?”; lásd FJ1/2638 + FJ2/910/a is.]
1439. Kosztolányi Dezső: „Szegények”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 46. sz., 1933. nov. 8., 24.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Te elfelejted, hogy délben mit ettél,”; lásd FJ1/725 és 3380 +
FJ2/313 is; kötetben: M, 9–10, ÖGyK, 275.]
1440. Kosztolányi Dezső: „Lidike”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 49. sz., 1933. nov. 29., 9.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Lidike, lásd, eszembe jutottál.” ; lásd FJ1/1920: „Lidike. Novella”
+ FJ2/2753: „Lidike. Novella” is; kötetben: T, 11–15. ]
1441. Kosztolányi Dezső: „Soffőr-kaland”, Tolnai Világlapja, XXXV. évf. 51–52. sz., 1933. dec.
13–20., 2. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A sofőr, aki a 2925 BC/7819. rendszámú taxit vezette,
este tíz órakor, fuvarja végeztén betért egy budai kocsmába.”; lásd FJ2/905: „A részeg soffőr” is.]
1934.

1442. Kosztolányi Dezső: „Boldogság”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 2. sz., 1934. jan. 3., 6.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Nézd – mondotta Esti Kornél, – mindnyájan ábrándozunk
arról, hogy valamikor boldogok leszünk. ”; lásd FJ1/2788: „Boldogság. Novella” + FJ2/2765:
„Boldogság. Novella” is; kötetben: T, 185–187.]
1443. Kosztolányi Dezső: „Költő a huszadik században”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 3. sz.,
1934. jan. 10., 23. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Az önimádat büszke heverőjén” ; lásd FJ2/2645:
„Utolsó szavak” is; kötetben: ÖGyK, 320–321.]
1444. Kosztolányi Dezső: „Vendég”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 5. sz., 1934. jan. 24., 6–7.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Egyszerre a szobában termett.” ; lásd FJ1/817 + FJ2/911:
„Vendég. Novella” is; kötetben: T, 188–192.]
1445. Kosztolányi Dezső: „Állatportrék. Oroszlán”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 9. sz., 1934.
febr. 21., 6. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „(Akárhogy nézem, csak egy két és félméteres,
sárgásbarna macska.”; lásd FJ1/1499 + FJ2/690 is.]
1446. Kosztolányi Dezső: „Állatportrék. A macska beszéde”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 9. sz.,
1934. febr. 21., 6. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: „– Csak én, csak én.” ; lásd FJ1/1594: „A
macska beszéde” + FJ2/769: „A macska beszéde” is; kötetben: ZsT1, 35: „Állatok beszéde.
Macska”, ZsT2, 35: „Állatok beszéde. Macska”.]
1447. Kosztolányi Dezső: „Verőfény”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 14. sz., 1934. márc. 28., 1617. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „ – Mi is sokat küszködtünk.”; lásd FJ1/2688: „Verőfény.
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Elbeszélés” + FJ2/2615 is; kötetben: T, 215–219. ]
1448. Kosztolányi Dezső: „Ámulat”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 17. sz., 1934. ápr. 18., 10.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Láttam egy betörőt.” ; lásd FJ1/1758 + FJ2/891: „Ámulat.
Láttam a betörőt” is.]
1449. Kosztolányi Dezső: „Az orvos gyógyítása”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 19. sz., 1934.
máj. 2., 6. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „ Betegen feküdtem.”; lásd FJ1/1945: „Az orvos
gyógyitása. Novella” + FJ2/2790: „Az orvos gyógyitása” is.]
1450. Kosztolányi Dezső: „Szemüveg”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 20. sz., 1934. máj. 9., 6.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Messze / lát már szemem, áldott ködökbe veszve. ”; lásd FJ1/3758:
„Játék első szemüvegemmel” + FJ2/2604: „Öreges játék első szemüveggel” is; kötetben: ÖGyK,
365–366: „Játék első szemüvegemmel”.]
1451. Kosztolányi Dezső: „Péter”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 21. sz., 1934. máj. 16., 18–19.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Feküdt az uszoda parti fövenyén.” ; lásd FJ1/1922: „Péter.
Novella” + FJ2/2763 is; kötetben: T, 65–70.]
1452. Kosztolányi Dezső: „Emléksorok”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 26. sz., 1934. jún. 20., 6.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Megszoktalak, akár a levegőt,”; lásd FJ1/2746 + FJ2/2673 is.]
1453. Kosztolányi Dezső: „Fánika”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 30. sz., 1934. júl. 18., 6.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „ Sétálok anyámmal, otthon, vidéken.”; lásd FJ1/3748: „Fánika.
Elbeszélés” is; kötetben: T, 346–350.]
1454. Kosztolányi Dezső: „Imre”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 35. sz., 1934. aug. 22., 6. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Javában beszélgettünk, amikor íróasztalán megszólalt a telefon. ”; lásd
FJ1/2022: „Imre. Novella” + FJ2/2915 is; kötetben: T, 295–298.]
1455. Kosztolányi Dezső: „A föltaláló”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 38. sz., 1934. szept. 12.,
10–11. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Nagy volt a mi családunk.” ; lásd FJ1/2826: „Géza
bátyám. Novella a »Családi arcképcsarnok«-ból” + FJ2/2833: „Géza bátyám” is; kötetben: T, 104–
111: „Géza bátyám”.]
1456. Kosztolányi Dezső: „Óda”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 40. sz., 1934. szept. 26., 17.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Annyi ábrándtól remegett a lelkem, ”; lásd F1/638 is; kötetben: BFP,
72–74: „Annyi ábrándtól remegett a lelkem”, ÖGyK, 248–250: „Annyi ábrándtól remegett a
lelkem”.]
1457. Kosztolányi Dezső: „A gólyák”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 41. sz., 1934. okt. 3., 6.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Amikor fölkerültem Pestre s beiratkoztam a bölcsészeti
szakra, egy földimmel vettem ki hónaposszobát, egy jogásszal, akihez semmi egyéb kapocs nem
fűzött, mint hogy történetesen abban a városban született, amelyikben én, meg az, hogy szintén
elsőéves volt, époly gyámoltalan, esetlen gólya, akár magam.” ; lásd FJ1/1772: „Gólyák” +
FJ2/2616: „Gólyák. Elbeszélés” is; kötetben: T, 148–152: „Gólyák”.]
1458. Kosztolányi Dezső: „Apostol”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 44. sz., 1934. okt. 24., 17.
[Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Ha egyszer megírom ifjúságom történetét, hosszan kell majd
időznöm 1900-nál, mely a XX. század első évét jelenti, de még magában foglalja a XIX. század
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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
nem leljük többé sehol és soha.”; lásd FJ1/2868: „Apostol. Novella” + FJ2/2917: „Apostol. Rajz
1900-ból” is.]
1459. Kosztolányi Dezső: „Mint…”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 46. sz., 1934. nov. 7., 17.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Mint beteg, ki néha visszagondol”; kötetben: KB, 65: „Mint”,
ÖGyK, 188: „Mint”.]
1460. Kosztolányi Dezső: „Sárkány”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 48. sz., 1934. nov. 21., 17–
18. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „– Sárkány – szólt Esti Kornél, idézve az ízzó és sötét költőt, a
lelke messzeségéből.”; lásd FJ1/1978: „Sárkány. Novella” + FJ2/2879 is; kötetben: T, 167–172. ]
1461. Kosztolányi Dezső: „Legyen világosság”, Tolnai Világlapja, XXXVI. évf. 51-52. sz., 1934.
dec. 12–19., 4–5. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A műtő tükörablakain zuhatagokban ömlik a
fény.”; lásd FJ1/2853 + FJ2/2899 is; kötetben: T, 335–339: „Hályogműtét”.]
1935.

1462. Kosztolányi Dezső: „Csillagok”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 2. sz., 1935. jan. 9., 21.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Diákkoromban, vékony kis legényke,”; kötetben: BFP, 13–14:
„Diákkoromban, vékony kis legényke”, KB, 60–61, ÖGyK, 208–209: „Diákkoromban, vékony kis
legényke”.]
1463. Kosztolányi Dezső: „Borsos Péter”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 6. sz., 1935. febr. 6., 18.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „Bevallom, mindig sajnáltalak benneteket – és egy kicsit le is
néztelek, – mert nem ismertétek személyesen Borsos Pétert.” ; lásd FJ1/3756: „Borsos Péter.
Elbeszélés” + FJ2/3061 is.]
1464. Kosztolányi Dezső: „Csendes tiszta vers”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 7. sz., 1935. febr.
13., 24. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Nincs semmim… Igy megyek magamban –”; lásd FJ1/278 és
549: „Csendes, tiszta vers” is; kötetben: Mágia1, 79, Mágia2, 81, ÖGyK, 145: „Csöndes, tiszta
vers”.]
1465. Kosztolányi Dezső: „Hattyu kutyám”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 10. sz., 1935. márc.
6., 17. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Ülj itt s vigyázz a házra,”; lásd FJ1/680: „Hattyú kutyám” is;
kötetben: BFP, 99–101: „Hattyú kutyám”, ÖGyK, 268–269: „Hattyú kutyám”.]
1466. Kosztolányi Dezső: „Utam”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 15. sz., 1935. ápr. 10., 18.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ordított a szél.” ; lásd FJ1/2756: „Utam. Novella” + FJ2/2703 is;
kötetben: EK1, 248–252: „Tizennyolcadik fejezet”, EK2, 248–252: „Tizennyolcadik fejezet”. ]
1467. Kosztolányi Dezső: „Hét kövér esztendő”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 16. sz., 1935. ápr.
17., 22. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Nem most történt ez.” ; lásd FJ1/2139 + FJ2/2524: „Hét
kövér esztendő. Elbeszélés” is; kötetben: T, 98–103.]
1468. Kosztolányi Dezső: „Viszontlátás”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 20. sz., 1935. máj. 15.,
19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Éjfél után valami elhagyott kávéházba vetődöm, ahol még
sohase jártam.”; lásd FJ1/1991: „Furcsa. Novella” + FJ2/2834: „Furcsa” is; kötetben: T, 396–400:
„Valaki”.]
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1469. Kosztolányi Dezső: „Rózsaszüret”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 23. sz., 1935. jún. 5., 17.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Királylánynak kötök ma csokrot,”; lásd FJ1/38 + FJ2/128 is;
kötetben: Mágia1, 68–69, Mágia2, 70–71.]
1470. Kosztolányi Dezső: „Kereskedelem”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 25. sz., 1935. jún. 19.,
19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ezen a tunya, aluszékony alföldi fürdőtelepen, ahol
átásítozom napjaimat, multkor fölfedeztem egy ujságosbódét, közvetlen a közelünkben.” ; lásd
FJ1/1995: „Kereskedelem. Novella” + FJ2/2830 is.]
1471. Kosztolányi Dezső: „Szemüveg”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 27. sz., 1935. júl. 3., 19.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Negyvenéves mult.”; lásd FJ1/2675: „Szemüveg. Novella” +
FJ2/2590 is.]
1472. Kosztolányi Dezső: „A szőke nő portréja”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 36. sz., 1935.
szept. 4., 21. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „ Csitt – fel ne keltsétek. Hisz alszik, als zik.”; lásd
FJ1/76 és 3521: „Tanulmányfő” is; kötetben: KB, 75.]
1473. Kosztolányi Dezső: „Róza néni”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 37. sz., 1935. szept. 11.,
19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Béla bácsi akkor már rég ágyban fekvő beteg volt.” ; lásd
FJ1/2883: „Róza néni. Novella” + FJ2/2951: „Róza néni. Novella” is.]
1474. Kosztolányi Dezső: „A derűs bölcs”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 41. sz., 1935. okt. 9.,
18. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: „Milyen unalmasak az emberek.” ; lásd FJ1/1077: „A derüs
bölcs” + FJ2/235: „A derüs bölcs” is.]
1475. Kosztolányi Dezső: „Véletlen”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 43. sz., 1935. okt. 23., 17.
[Műfsj: novella; első sor/mondat: „Másodszor csöngetett.”; lásd FJ1/2743: „Véletlen. Novella” is.]
1476. Kosztolányi Dezső: „Ősz”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 45. sz., 1935. nov. 6., 18. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „A hosszú, néma, mozdulatlan ősz”; lásd FJ2/2603: „Szeptember elején” is;
kötetben: ÖGyK, 319: „Szeptember elején”.]
1477. Kosztolányi Dezső: „Ürögi Dániel”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 47. sz., 1935. nov. 20.,
19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Ürögi Dániel este hétkor toppant be. ”; lásd FJ1/3751:
„Ürögi Dániel. Elbeszélés” + FJ2/2762: „Ürögi Dániel. Elbeszélés” is; kötetben: EK1, 239–247:
„Tizenhetedik fejezet”, EK2, 239–247: „Tizenhetedik fejezet”. ]
1478. Kosztolányi Dezső: „Tizenkét inggomb”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 49. sz., 1935. dec.
4., 19. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Ideges nap után betévedek egy budai kiskocsmába.”;
lásd FJ1/2904 is.]
1479. Kosztolányi Dezső: „Caligula”, Tolnai Világlapja, XXXVII. évf. 51-52. sz., 1935. dec. 18–
25., 18–19. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Jupiter szobra, amikor a munkások szét akarták
szedni, kacagni kezdett.”; lásd FJ1/2894 + FJ2/2979: „Caligula. Novella” is; kötetben: T, 276–281.]
1936.

1480. Kosztolányi Dezső: „Sakkoztunk egyszer…”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 1. sz., 1936.
jan. 1., 18. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Sakkoztunk egyszer három nagydiák ok”; kötetben: BFP,
24–25: „Sakkoztunk egyszer három nagydiákok”, KB, 19–20.]
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1481. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél Bulgáriában”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 3. sz., 1936.
jan. 15., 17–18. [Műfaj: novella/elbeszélés; első sor/mondat: „– Ezt el kell mesélnem nektek – szólt
Esti Kornél.”; lásd FJ1/2768: „Esti Kornél Bulgáriában. Elbeszélés” + FJ2/2730: „Esti Kornél
Bulgáriában. Novella” is; kötetben: EK1, 133–141: „Kilencedik fejezet”, EK2, 133–141:
„Kilencedik fejezet”.]
1482. Kosztolányi Dezső: „A labda”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 13. sz., 1936. márc. 25., 15.
[Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „ Hivatalosan már megérkezett a tavasz.”; lásd FJ1/1052 +
FJ2/1 is.]
1483. Kosztolányi Dezső: „Baba”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 19. sz., 1936. ápr. 29., 17.
[Műfaj: novella; első sor/mondat: „Évekkel ezelőtt kaptam egy babát.” ; lásd FJ1/2128: „Baba.
Novella” + FJ2/2981: „Baba. Novella” is.]
1484. Kosztolányi Dezső: „Rágógumi”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 21. sz., 1936. máj. 20.,
17. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „Egy amerikai rágógumi-királlyal vacsoráztam.”; lásd
FJ1/2928: „Rágógumi. Novella” is.]
1485. Kosztolányi Dezső: „Kézirat”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 42. sz., 1936. okt. 14., 22–
23. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Olyan kézirat-kazlat hozott a posta, hogy amikor
fölbontottam, rémület fogott el.”; lásd FJ1/2137: „Kézirat. Novella” + FJ2/3016: „»Marica utolsó
szerelme«” is; kötetben: T, 158–163.]
1486. Kosztolányi Dezső: „Világ vége”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 47. sz., 1936. nov. 18.,
21–22. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „Szoktál-e te álmodni a világ végéről? – kérdezte tőlem
Esti Kornél.”; lásd FJ1/2947: „Világ vége. Novella” is; kötetben: T, 153–157.]
1487. Kosztolányi Dezső: „A mi házunk”, Tolnai Világlapja, XXXVIII. évf. 47. sz., 1936. nov. 18.,
22. [Műfaj: vers; első sor/mondat: „Az ablakunk egy más világra nyílik,”; lásd FJ1/834 + FJ2/2727
is; kötetben: ÖGyK, 380.]
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INTERJÚK, NYILATKOZATOK
1927.

1488. [Szerző nélkül]: „Magyar irók – terveikről és a mai magyar szinpadi irodalomról… A
»Világszinpad« körkérdése”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 1. sz., 1927. jan. 1., 52. [Műfaj:
nyilatkozat; első sor/mondat: „A jövő év terve? Kötetbe gyüjtöm szabad verseimet, s megirom
háromfelvonásos tragédiámat, melyre már évek óta készülök. Vagyok igaz híve és tisztelője
Kosztolányi Dezső.”; annotáció: KD nyilatkozata többekkel, körkérdés.]
1489. [Szerző nélkül]: „Kosztolányi Dezső ebédje”, Tolnai Világlapja, XXIX. évf. 5. sz., 1927. jan.
26., 14. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: „Tábor ucca 12 szám alatt, Buda egyik csöndes sarkában
lakik Kosztolányi Dezső, a kiváló magyar költő, író és műfordító.”; annotáció: KD, Kosztolányi
Dezsőné és Kosztolányi Ádám közös fényképfelvételével, egy, KD Hattyú nevű kutyájáról készült
felvétellel.]
1929.

1490. [Szerző nélkül]: „Kedvenc napom”, Tolnai Világlapja, XXXI. évf. 44. sz., 1929. okt. 30., 45.
[Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „– Legkedvesebb napom a karácsony este.”; annotáció: KD
nyilatkozata többekkel, körkérdés.]
1930.

1491. [Szerző nélkül]: „Tavasz. Az író: Kosztolányi Dezső”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 17. sz.,
1930. ápr. 23., 17. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „Tavasszal születtem.”; annotáció: KD
nyilatkozata többekkel, körkérdés.]
1931.

1492. [Szerző nélkül]: „Kóbor Tamás negyvenéves írói jubileuma. A nagy író-publicista ünneplése,
– nyilatkoznak a magyar irodalom kitűnőségei”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 1. sz., 1931. jan.
1., 16. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „Kevés írónál egyesül oly kitünő arányban a metsző
értelem és a művészi alkotóösztön, mint őnála. Budapesti Regénye ifjúkorom felejthetetlen élménye
volt.”; annotáció: KD nyilatkozata többekkel, körkérdés.]
1493. [Szerző nélkül]: „Ha én akkor…”, Tolnai Világlapja, XXXIII. évf. 14. sz., 1931. ápr. 1., 46.
[Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „– Patikus szerettem volna lenni!”; annotáció: KD
nyilatkozata többekkel, körkérdés: miért nem ragadták meg az alkalmat, hogy másik pályát
válasszanak.]
1494. [Szerző nélkül]: „Hogy született az első regényem?”, Tolnai Világlapja, XXXII. évf. 51–52.
sz., 1930. dec. 17., 58. [Műfaj: nyilatkozat; első sor/mondat: „– Első regényem »A rossz orvos«
című volt.”; annotáció: KD nyilatkozata többekkel, körkérdés .]
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Tükör (1933-1935)
(1933–1942) Képes havi folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Révay József volt. Kiadta és tulajdonosa
volt a Franklin Társulat, nyomta a Franklin Társulat Nyomdája.
1933.

1495. Kosztolányi Dezső: „Kernel Kálmán eltünése”, Tükör, I. évf. 1. sz., 1933. nov., 17–20.
[Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: „ – Hát ti még nem hallottátok? – kérdezte Esti Kornél, s
csodálkozva meredt ránk, amint körülültük őt szokott helyünkön, a Vipera-kávéház különtermében. ”;
annotáció: Végh Dezső rajzaival; lásd FJ2/3063 is; kötetben: T, 176–184.]
1934.

1496. Kosztolányi Dezső: „Vénasszonyok nyara”, Tükör, II. évf. 9. sz., 1934. szept., 7–9. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Egyszer láttam a tavaszt az Azur Parton, hullámkék ruhájában,
csengetyűivel s akkor megtudtam, hogy a tavasz francia.” / „Minden évszakunk többé-kevébbé
megbízhatatlan, szeszélyes.” / „Hadd rajongjalak körül, te csodatévő, ki életet és halált példázol,
fájdalmat adsz, mely szép, szépséget, mely fáj, megérttetve, hogy csak az lesz szép, ami fáj is.” /
„Délelőtt egy nyári vendéglő tornácán fiatal, gyászruhás asszony ül.” / „Az erdő olyan, mint egy
kórház.” / „Csöndesen, fáradtan, előkelően suhan a szeptember kövezett tereinken, jelenlétét alig
sejtetve, mint egy tönkrement főrangú hölgy, aki elvesztette mindenét, de modora még mindig a
régi, nyájas, leereszkedő és fínom.” / „Künn a kültelken egy kapualjban rongyos gyermek kenyeret
rágcsál.”; lásd FJ1/1018: „Játék az ősszel” is.]
1935.

1497. Kosztolányi Dezső: „Tavaszi muzsika”, Tükör, III. évf. 4. sz., 1935. ápr., 7–9. [Műfaj:
mozaikok; első sor/mondat: „Amikor utoljára jártam itt, olyan volt az erdő, mint egy hálószoba.” /
„A régi temető észrevétlenül olvad össza az utcával, a gyöppel, az élettel.” / „Ha későéjszaka
kilépek a színházból s künn holdas éj van, azt hiszem, hogy új előadás kezdődik, s egy másik
színházba kerültem.”; lásd FJ2/3005: „Tavaszi muzsika” is.]
1498. Kosztolányi Dezső: „Kalap”, Tükör, III. évf. 7. sz., 1935. júl., 23–24. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „Estinek volt egy fekete keménykalapja is, afféle vaskalap, mely megharapja azt, aki
megüti.”; annotáció: „Esti Kornél három uj kalandja” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1762: „A
kalap meghal. Novella” + FJ2/899: „A kalap meghal” is; kötetben: T, 146–147 .]
1499. Kosztolányi Dezső: „Pofon”, Tükör, III. évf. 7. sz., 1935. júl., 24–25. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „Esti társaságában, mely csupa hozzá hasonló húszéves fickóból 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 kísérletezzenek vele.”; annotáció: „Esti
Kornél három uj kalandja” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1696: „Pofon. Egy emlékiratból” +
FJ2/833: „Pofon. Egy emlékiratból” is; kötetben: T, 135–136.]
1500. Kosztolányi Dezső: „A patikus”, Tükör, III. évf. 7. sz., 1935. júl., 25–26. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „Esti egy meleg, tavaszi este egy kültelki patika kirakta előtt ácsorgott. ”; annotáció:
„Esti Kornél három uj kalandja” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1704: „A patikus meg ő” +
FJ2/844: „A patikus meg ő” is; kötetben: T, 173–175: „A patikus meg ő”.]
1501. Kosztolányi Dezső: „Téli rege”, Tükör, III. évf. 12. sz., 1935. dec., 17–19. [Műfaj: mozaikok;
első sor/mondat: „Nézd a karácsonyfákat.” / „Amint kilépek, elvörösödik az arcom, mintha
szégyenkeznék, szememből csorog a könny, mintha sírnék. ” / „Karácsonyi búza az asztalon.” / „A
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zajló Dunán a fagy tündérjátéka folyik .” / „Reggel hóember áll a járda szélén.” / „Az újságok
ünnepi számai.”; lásd FJ1/1027: „Édes, fehér reggel” és 2150: „Hóember” és 3721: „Ábécé. Az év
színeiről, az eleven tájképekről s a lelketlen természetről, mely él” + FJ2/2996: „Hóember” is.]
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Tündérujjak (1926-1932)
(1925–1944) Magyar kézimunka újság. Felelős szerkesztője 1929 januárjától Spitzer Artúr volt, 1936
februárjától Hegedűs Ede és Csalkovszky László. Szerkesztette Szegedy Ila, majd 1927-től W. Bartha
Emma. Nyomta a Korvin Testvérek Nyomdája, 1930 februárjától a Hornyánszky Viktor Nyomda, majd 1932
januárjától az Athenaeum Nyomda.
1926.

1502. Kosztolányi Dezső: „Boldog, szomorú dal”, Tündérujjak, II. évf. 4. (16.) sz., 1926. aug., 22.
[Műfaj: vers; első sor/mondat: „Van már kenyerem, borom is van,” ; lásd FJ1/596: „Boldog szomorú
dal” is; kötetben: BFP, 70–72: „Van már kenyerem, borom is van”, KB, 7–8, ÖGyK, 179–180.]
1927.

1503. Kosztolányi Dezső: „Reggeli”, Tündérujjak, III. évf. 7. (27.) sz., 1927. júl., 21. [Műfaj: vers;
első sor/mondat: „Az aviatikus, / Aki ezer méter magasban” ; lásd FJ1/561 is; kötetben: BFP, 35–37:
„Az aviatikus”, LLE, 36–37, Mák1, 55–56, Mák2, 58–59, ÖGyK, 224–225: „A repülő”.]
1931.

1504. Kosztolányi Dezső: „Hideg, téli délelőtt”, Tündérujjak, VII. évf. 1. (69.) sz., 1931. jan., 27–
28. [Műfaj: novella; első sor/mondat: „A sápadt úr – hideg, téli délelőtt volt – benyitott a bazárba s
tekintetét a boltilányra emelve ezt mondta: – Kérek egy öngyujtót.” ; lásd FJ1/1362: „Sápadt ur a
bazárban” + FJ2/510: „Sápadt ur a bazárban” is; kötetben: Káin1, 27–36: „Csengetyű”, Káin2, 25–
33: „Csengetyű”, RO2, 75–79: „Csengetyű”.]
1505. Kosztolányi Dezső: „Anya arca”, Tündérujjak, VII. évf. 9. (77.) sz., 1931. szept., 24. [Műfaj:
vers; első sor/mondat: „Én nagyon sokakat szerettem,” ; lásd FJ1/551 és 3376 és 3527 + FJ2/206 is;
kötetben: BFP, 20–21: „Én nagyon sokakat szerettem”, Mágia1, 74–75, Mágia2, 76–77, ÖGyK,
213–214: „Én nagyon sokakat szerettem”. ]
1932.

1506. Kosztolányi Dezső: „Juliska”, Tündérujjak, VIII. évf. 1. (81.) sz., 1932. jan., 28–29. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „Bocsáss meg, édesem, tegnap nem jöhettem el hozzád. Szakadt az eső.
Később vendégünk is érkezett. Juliska volt nálunk.” ; lásd FJ1/1830 + FJ2/2671 is; kötetben: T, 256–
259.]
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Tűz (1905)
(1905) Szépirodalmi, kritikai és társadalmi haviszemle. Szerkesztette ifj. Hegedűs Gyula és Mohácsi Jenő.
1905.

1507. Kosztolányi Dezső: „Bölcseseg” [!], Tűz, I. évf. 1. sz., 1905. ápr. 20., 15. [Műfaj: vers; első
sor/mondat: „Keblem vörös: ó megsebeztek!”; lásd FJ2/35 is; kötetben: NFK1, 50: „Bölcseség”.]
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Tűzhely (1932-1933)
(1932–1934) Szórakoztató és családi folyóirat. Megjelent havonta, majd 1932 novemberétől havonta kétszer.
Felelős szerkesztője és kiadója Árvay László volt, szerkesztette 1933. február 15-től december 15-ig Nádai
Pál. Kiadótulajdonosa a Tündérujjak Magyar Kézimunka Újság volt. Nyomta a Hornyánszky Viktor Rt.
magyar királyi udvari könyvnyomdája.
1932.

1508. Kosztolányi Dezső: „Ali”, Tűzhely, I. évf. 5. sz., 1932. aug., 28–31. [Műfaj: novella; első
sor/mondat: „– Multkor egy társaságban – azt hiszem Weiler Bertánál, – igen ott, – a névnapi
ozsonnán – arról beszélgettek az asszonyok, hogy kit miért szeret az ura?” ; lásd FJ1/3744: „Ali.
Elbeszélés” + FJ2/2666 is; kötetben: T, 249–255. ]
1509. Kosztolányi Dezső: „Ezüst Mária”, Tűzhely, I. évf. 11. sz., 1932. dec. 15., 16–17. [Műfaj:
elbeszélés; első sor/mondat: „– Mondd, drágám, te tényleg olyan jónak tartasz?” ; lásd FJ1/3745:
„Ezüst Mária. Elbeszélés” + FJ2/2675 is; kötetben : T, 244–248.]
1933.

1510. [Kosztolányi Dezső]: „Az olvasmány nevelő hatása. A Szülők Iskolájában elmondta:
Kosztolányi Dezső”, Tűzhely, II. évf. 8. sz., 1933. ápr. 15., 20. [Műfaj: nyilvános beszéd; első
sor/mondat: „A költő egyetlen jogcíme, hogy szülőknek és a nevelés szakembereinek előadást
tartson a gyermekről, az, hogy ő emberi fejlődésének egy korai szakaszán megrekedt: gyermek
maradt.”; annotáció: KD előadását a március 1-jén megjelent lapszám március 14-re hirdette meg.]
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Új Magazin (1932-1933)
(1932–1938) Társadalmi, irodalmi, képzőművészeti és divatlap. Mottója: „Az Uj Magazin a haladó szellemü
magyar közönség lapja kiván lenni, világszemléletet, távlatot nyújt minden felé, irodalom, képzőmüvészet,
divat, társaság minden ágát felöleli.” Indult 1932 májusában. Megjelent havonta egyszer, majd 1933
májusától havonta kétszer, vagy dupla számmal havonta egyszer. Főszerkesztője Rácz Vilmos és Tamás
István volt, felelős szerkesztője az 1936. 12. számtól Tiszay Andor lett. Szerkesztője Rácz Vilmos és Tamás
István volt, 1933 januárjától Rácz Vilmos, 1936. 7. számtól Tiszay Andor. Kiadta a Familia Kiadó Rt., 1935
januárjától Rácz Vilmos, 1936. 12. számtól Kiss Gyula. Nyomta a Hellas Nyomda, 1934 júliusától az
Egyesült Nyomda. Korábban Háztartás (1895–1929), Nők Újságja, a Háztartás (1929–1930), illetve Nők
Újságja (1930–1932) címen futott. Utána beolvadt a Magyar Magazinba (1928–1931), majd Az Úrvezetőbe
(1927–1931). Folytatása a Színházi Magazin. (Ahol szerepelt Kosztolányi Dezső: lásd ott.)
1932.

1511. Kosztolányi Dezső: „A rejtélyes Kina”, Új Magazin, XXXII. évf., 1932. máj., 17. [Műfaj:
esszé; első sor/mondat: „Giles azt állítja a kinaiakról, hogy nem vallásosak, csak babonásak.” ; lásd
FJ1/2705: „Káté. A kinai költészet barátjainak. II. Szertartás és lélek” + FJ2/2649: „Kina. A kinai
költészet barátjainak”; kötetben: KJV1, 9–11: „Káté. II. Szertartás és lélek”, KJV2, 10–14: „Káté.
Szertartás és lélek”.]
1512. Kosztolányi Dezső: „Zászlóbontás”, Új Magazin, XXXII. évf., 1932. szept., 14. [Rovat:
Körkép; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Alapitottam egy uj egyesületet, egy uj pártot, egy uj
szövetkezetet, melynek én vagyok elnöke, igazgatója, titkára, egyetlen tagja és szolgája.”; lás d
FJ1/1897 is.]
1513. Kosztolányi Dezső: „A titokzatos vonat”, Új Magazin, XXXII. évf., 1932. szept., 14. [Rovat:
Körkép; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Utazó kisfiuk azzal szoktak szórakozni, hogy a vasuti
fülkék bársony-támaszkodóit föl- és lehajtogatják s ezzel inditják el, állitják meg a vonatot.”; lásd
FJ1/1896 is.]
1514. Kosztolányi Dezső: „Utitársaim”, Új Magazin, XXXII. évf., 1932. szept., 14. [Rovat:
Körkép; műfaj: tárca; első sor/mondat: „Hamletet vittem magammal uti olvasmányul s nyomban
belebujtam a szövegbe, melyet úgy bámulok, mint a természetet.”; lásd FJ1/1898 is.]
1515. Kosztolányi Dezső: „Az ezredesné sebe”, Új Magazin, XXXII. évf., 1932. okt., 4. [Műfaj:
novella; első sor/mondat: „A háboruban, amikor az emberek úgy 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” + FJ2/2561 is; kötetben:
T, 285–288.]
1933.

1516. Kosztolányi Dezső: „[Orvos barátom]”, Új Magazin, XXXIII. évf., 1933. jún., 19. [Műfaj:
tárcanovella; első sor/mondat: „Orvos barátom mesélte:”; annotáció: „Ákom-bákom” összefoglaló
cím alatt; lásd FJ1/1914: „Költő és orvos” + FJ2/2755: „Költő és orvos” és 3067: „Költő és orvos”
is.]
1517. Kosztolányi Dezső: „[Hogy is láttam valaha a világot?]”, Új Magazin, XXXIII. évf., 1933.
jún., 19. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: „ Hogy is láttam valaha a világot?”; annotáció:
„Ákom-bákom” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1915: „A gyermek szeme” + FJ2/2756: „A
gyermek szeme” és 3068: „A gyermek szeme” is.]
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1518. Kosztolányi Dezső: „A méltóságos ur nyara…”, Új Magazin, XXXIII. évf., 1933. júl., 2.
[Műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: „A méltóságos ur fürödni indult.”; lásd FJ1/2781: „A
méltóságos ur hasa. Elbeszélés” + FJ2/2752: „A méltóságos ur hasa” is.]
1519. Kosztolányi Dezső: „Koszoru”, Új Magazin, XXXIII. évf., 1933. aug., 6. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „I. Délelőtt féltizenegykor, amikor nem volt otthon senki, csöngettek.”; lásd
FJ1/2661: „Koszoru. Novella” + FJ2/2564 is.]
1520. Kosztolányi Dezső: „Öreg pap”, Új Magazin, XXXIII. évf., 1933. aug., 6. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „Gyermekkorunkban még angol-bur háborut játszottunk.”; lásd FJ1/2658: „Öreg
pap. Novella”+ FJ2/2563: „Öreg pap. Novella” is; kötetben: T, 289–291.]
1521. Kosztolányi Dezső: „Kücsük”, Új Magazin, XXXIII. évf., 1933. szept., 6. [Műfaj: novella;
első sor/mondat: „A keleti villámvonaton robogtam hazafelé, forró nyáron.”; lásd FJ1/2667:
„Kücsük. Esti Kornél utikalandjai. Novella” + FJ2/2577: „Kücsük. Esti Kornél utikalandjai.
Novella” is; kötetben: EK1, 107–110: „Hetedik fejezet”, EK2, 107–110: „Hetedik fejezet”.]
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