Kosztolányi Világtalálkozó
2003. június 7.

Szerkesztette: Kosztolányi Zoltán, Budapest
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Tisztelt Kosztolányi Rokon,
A Kosztolányi család első világtalálkozóját 2003. június 7-én és 8-án tervezzük
megtartani Dabason az újonnan épült szakközépiskola aulájában.
Az esemény tervezett programját csatoltam levelemhez.
Erre a találkozóra szeretettel meghívunk és várunk minden, a családhoz tartozó
Kosztolányit és közvetlen hozzátartozóit.
A szervező bizottság szeretné, ha a meghívottak körét minél teljesebbé tudná tenni.
Ezért kérünk mindenkit, hogy az általa ismert családtag adatait velünk közölje, hogy
őt listánkra fel tudjuk venni.
További célunk a Kosztolányi családfa lehető legrészletesebb elkészítése is a
tervezett találkozóig.
Ehhez tudni kell, hogy családunkról - ezen belül a nemeskosztolányi ágról - adatok
az 1200-as évek közepétől állnak rendelkezésre, amelyeket már feldolgoztunk.
Családunk a történelem során több alkalommal kényszerült elhagyni ősi
nemeskosztolányi fészkét, részben anyagi okok, részben járványok és háborúk s
legutoljára pedig az országhatárok megváltozása miatt.
Így alakult ki többek között a nemeskosztolányi ágon kívül a felvidéki, a budapesti, a
dabasi, a miskolci, a tolnai és a szabadkai ág, mely utóbbiból származott Kosztolányi
Dezső, jeles írónk és költőnk.
Ezeket az ágakat (és azokat is, amelyekről még nincs információnk)
a
rendelkezésünkre álló anyakönyvi adatok alapján szeretnénk a nemeskosztolányi ősi
ágba bekapcsolni.
Ehhez kérjük az általunk még nem ismert Kosztolányi rokonainkat, hogy anyakönyvi
adataikkal és az esetlegesen birtokukban lévő és szűkebb családjukra vonatkozó
családfájukkal munkánkat támogassák. (születési, házassági stb. anyakönyvi
kivonatok másolatai)
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Kérem, hogy részvételi szándékukat, érdeklődésüket postafordultával jelezni
szíveskedjenek ( a résztvevők számát is) azért, hogy költségeinket tervezni tudjuk
(terembérlet, étkeztetés, kiadványok, stb).
A találkozó tervezett napirendi pontjaival kapcsolatban lehetőség van
változtatásokra. Az igényeknek megfelelően új pontokat állítunk be, ehhez szívesen
fogadjuk javaslataikat. Az ebéd és egyéb étkeztetés az iskola konyhájának
segítségével önköltséges alapon megoldható. Kedvezményes szállásokat Dabas
közvetlen környéken tudunk biztosítani. Felmerült a nemeskosztolányi ősi fészek
meglátogatásának gondolata is. Megfelelő számú jelentkezés esetén az utazás
megszervezését vállaljuk.
A Kosztolányi család első elektronikus honlapja az alábbi címeken érhető el az
interneten:
http://csalad.lap.hu/ (A híres családok alatt)
http://www.bogardi.com/gen/ (Links - Family pages - A Kosztolányi család honlapja)

Amennyiben nem áll szándékukban az eseményen való személyes részvétel vagy a
megadott időpont ütközne más programjukkal, de a kért adatokat szeretné részünkre
eljuttatni, ebben az esetben válaszukat az alábbi címen vagy telefonon várom:
Reméljük, hogy Önt és hozzátartozóit személyesen is üdvözölhetjük a találkozón.

Rokoni Üdvözlettel
Kosztolányi Zoltán
1112 Budapest, Brassó út 59.
Telefon este: +(36-1) 309-0262
Iroda: +(36-1) 487-0792
Fax: +(36-1) 487-0793
E-mail: zoltan.kosztolanyi@user.hu
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KVT 2003
Tervezett Program
Hely: Kossuth Zsuzsanna szakképző iskola, 2370 Dabas József Attila út 107.
Idöpont: 2003. június 7. Szombat 10.00 órai kezdéssel
Agenda:
1. Megnyitó: Kosztolányi Zoltán (Auckland, Újzéland): Idötartama: 10 perc
2. A Nemeskosztolányi Kosztolányi család története: Kosztolányi Zoltán
(Budapest), Időtartama: 30 perc
3. Bölcsőtől a hontalanságig (Nemeskosztolányból Franciaországba): dr.
Kosztolányi Károly (Franciaország), Időtartama 30 perc
4. Szünet 15 perc (kávé, üdítő, stb.)
5. A dabasi Kosztolányi
Időtartama: 30 perc

család

története:

Kosztolányi

Gyula

(Dabas),

6. Híres Kosztolányiak – Polycarpus, Alexander Kosztolanyi, Kosztolányi
Móric, Kosztolányi Dezső, dr. Kosztolányi István: Időtartama: 40 perc
7. Zárszó. A KVT további tervei és céljai. Kosztolányi Zoltán Újzéland
Időtartama: 10 perc
***********************************************************************************
Hozzászolások/kérdesek/válaszok 30 perc
***********************************************************************************
Ebédszünet 60 perc
***********************************************************************************
“Családunk története” – videofilm 45 perc
***********************************************************************************
Beszélgetés
***********************************************************************************
Vasárnap fakultatív kirándulás Nemeskosztolányba

9

10

További információk

Kedves Rokonok!
Az alábbiakban néhány információt közlünk a tervezett június 7-i (szombat)
Kosztolányi találkozóval kapcsolatban.
1.
2.
3.
4.
5.

A találkozó helyszíne, program bővítés
Étkezési és szállás lehetőségek, megközelíthetőség
Esetleges nemeskosztolányi kirándulás
Megalakult a Kosztolányi Családfakutató Egyesület
Jelentkezési lap

1.

A találkozó helyszíne

A találkozó helyszíne: Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
2370 Dabas, József Attila u. 107. Telefon: 06-29-560670 (Kosztolányi Gyula)
Június 7-én vendégvárás illetve fogadás 9 órától van. A program 10 órakor
kezdődik. Büfé már 8 órától.
Program bővítés: Családok bemutatkozása címmel lehetőséget kívánunk adni azon
családoknak, akik magukról néhány szót kívánnak szólni a nyilvánosság előtt. Ez a
bemutatkozás egymás jobb megismerését szolgálja.
2.

Étkezési és szállás lehetőségek, megközelíthetőség

Ebéd: az iskola étkezdéjében lesz, 2 fogásos ebéddel készülünk, amelyet 3 ajánlott
ételből lehet választani plusz 1 kisüveg vagy pohár ásványvíz. Ennek ára
önköltséges áron 1000,- Ft.
Vacsora: az iskola étkezdéjében. Étkezés: 1 tál étel, sütemény, 1 pohár bor, üdítő,
zene. Ára: 1000,- Ft
Szállás: szállást a Szakképző Iskola kollégiumában, a Halász Móric Kúriában és a
Dabas Motelben lehet foglalni.
A szakmunkásképző kollégiumában 30 fő részére van hely 4 ágyas szobákban.
Ára 1000,- Ft személyenként.
Címe: 2370 Dabas, József Attila u. 107.
Telefonja: 06-29-560670
A Halász Móric Kúriában 20 fő részére van hely, ára 2500,- Ft személyenként.
Címe: 2373 Dabas-Gyón, Kossuth Lajos utca 7.
Telefon: 06-29-367160, 06-20-9557379.
A Dabas Motelben 70 személy részére van hely kétágyas szobákban. Ennek ára
4600,- Ft két személy részére.
Címe: 2370 Dabas, Bartók Béla u. 5.
Telefon: 06-29-360121, 06-29-367115
A szállásokat mindenki saját maga – saját költségére – időben foglalja le.
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Megközelíthetőség: Dabast Budapestről személyautón kívül el lehet érni
autóbusszal és vonattal.
Az autóbusz a Népliget buszpályaudvarról indul. Olyan buszra kell felszállni, amelyik
átmegy a városon. Erről a Fesődabasi templom megállónál kell leszállni, és onnan
350m-re van az iskola. A buszról való leszállás után az érkezési irányhoz viszonyítva
balra fordulva már látható az iskola kupolás épülete.
A menetidő kb. 1 óra. Szombatonként a busz 6 óra 30-kor és 10 óra 30-kor indul.
Visszafelé 16 óra 15-kor és 20 óra 5 perckor indul. Teljes árú nem menettérti jegy
felnőttek részére 421,- Ft/fő. (oda-vissza 842,-Ft)
Van olyan busz is, amely nem megy át Dabason. Erről a buszról a Sáribesnyői Állami
Gazdaság megállónál kell leszállni és onnan még kb. 1 km-t gyalogolni. Ez a busz a
Népliget pályaudvarról 7 óra 45-kor és 9óra 00-kor indul. Visszafelé 17 óra 45-kor, 19
órakor és 20 óra 09-kor indul. Ennek az útnak az ára egyirányban 473-,- Ft, tehát
oda-vissza 946,- Ft.
A buszpályaudvar tájékoztatása szerint célszerű az utazást megelőzően 3 nappal
érdeklődni a menetrendváltozásról a (06-1)-219-8080 –s telefonszámon.
A vonat a Kőbánya-Kispest pályaudvarról indul 8 órakor és 9 óra 3 perckor érkezik
Dabasra. Visszafelé 17 óra 48 perckor, 19 óra 12 perckor és 20 óra 3 perckor
vannak vonatok Dabasról. A jegy ára egy útra 280,- Ft, oda-vissza 560,- Ft.
Személygépkocsival 2 elérési lehetőség van:
1. Az 50-es úton Dabasig a 41-es km-ig kell kijönni és az Opel Szerviznél jobbra
fordulni.
2. Az M5-ös autópályán kell jönni az Inárcsi Pihenőhelyig. (34-es km) Odáig nem
kell fizetni. Utána Inárcson keresztül mindig a Dabas nyilat kell követni egészen az
50-es útig. Ott szintén a Dabas nyilat követve balra kell fordulni és a 41-es km
közelében, a jobboldali OPEL feliratnál le kell térni a főútról jobbra.
Ezen az úton haladva 500 méter után látható az iskola a jobboldalon. Az út
jobboldalán lévő tér a vásártér. Ha valaki eltéved, akkor érdeklődjön a vásártér után.
3.

Nemeskosztolányi kirándulás

Elegendő jelentkezés esetén autóbuszos kirándulást tervezünk a szlovákiai
Nemeskosztolányba.
A tervezett program:
Indulás reggel 5 órakor Dabasról.
Megálló Budapesten a Műszaki Egyetem Központi épülete előtt. Címe: 1111 Bp.
Műegyetem rakpart 3.
Várható indulás reggel 6 óra.
Második megálló 7h30-kor Komáromban, a határátkelő felé haladva, az Igmándi és
Mártírok útja kereszteződése után, a rendőrségnél lévő buszmegállóban.
Tervezett érkezés Nemeskosztolányba 11-12 között.
A nemeskosztolányi program:
11-12 között a három kastély megtekintése (valószínűleg csak kívülről)
12-13 között ebéd
13-14h30 között a katolikus és evangélikus templom megtekintése, a temető
meglátogatása
14h30-16 a kameneci templom megtekintése és a kameneci kővár környékének
bejárása.
16-16h30 között indulás haza
19h tervezett megérkezés Komáromba
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20h30 tervezett megérkezés Budapestre
22h tervezett megérkezés Dabasra
Tervezett költségek: részvételi díj 3000,- Ft, ebéd 1000,- Ft személyenként.
Kérünk minden utazni szándékozó rokonunkat, hogy útlevelét
kézhezvételével egyidejűleg érvényesség szempontjából ellenőrizze.
4.

a

levél

Megalakult a Kosztolányi Családfakutató Egyesület

Tavaly az utolsó pillanatban (2002. december 28.) megalakítottuk a Kosztolányi
Családfakutató Egyesületet (KCsE), amelyet a jövőben közhasznú társasággá
kívánunk átalakítani. 3 év eltelte után az adónk második 1%-át befizethetjük az
egyesület javára. Ez az időpont a 2004. évi adóbevallás időpontjában érkezik el.
(2002 is teljes évnek számit)
AZ Egyesület 10 taggal alakult meg. Elnöke Kosztolányi Gyula a dabasi Kossuth
Zsuzsa Szakképző Iskola igazgatója, helyettesek: Kosztolányi Ferenc (Dabas) és
Kosztolányi Zoltán (Budapest). Tag bárki lehet két tag írásos ajánlása alapján.
Tekintettel arra, hogy a rokonság Magyarország és a világ területén szétszórva él,
felvételüket írásban terjesszék elő. (mivel nincs két ajánló tag a közelükben).
Szándékunkban áll tagsági és pártoló tagsági igazolványt készíteni. Az Egyesületet
bárki támogathatja anyagilag. Kívánság esetén csekket küldünk, amelyen a
támogatásra szánt összeget számlaszámunkra befizetheti.
A számlán lévő összeget elsősorban családfa kutatásra, másodsorban pedig nehéz
helyzetben lévő Kosztolányi ifjak taníttatására kívánjuk fordítani.

Budapest, 2003. március 21.

Kosztolányi Zoltán
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Jelentkezési lap

Név:................................................................................................................................
Lakcím:...........................................................................................................................
Telefon (lehetőleg mobil, amit az utazás alatt is fel lehet hívni):....................................
A 2003. június 7-én Dabason rendezett Kosztolányi Világtalálkozón.......fővel részt
kívánok venni.
A rendezvényen kérek ebédet........... személy részére 1000,- Ft/fő egységáron
A rendezvényen kérek vacsorát......... személy részére 1000,- Ft/fő egységáron
A tervezett nemeskosztolányi utazáson........fővel részt veszek.
Aki nem kér étkezést, az erre vonatkozó rovatokat ne töltse ki. Ugyancsak nem kell
kitölteni az utazásra vonatkozó rovatokat annak, aki nem kíván az utazáson részt
venni.
A részvétel költségeit a következő számlaszára kell előzetesen befizetni: Alsónémedi
és Vidéke Takarékszövetkezet, számlaszám: 64400082-30075610-51100001. (A
találkozón mindenkit szeretettel látunk, de az étkeztetések megszervezését csak a
befizetést követően a létszám ismeretében tudjuk megkezdeni.)
A jelentkezési lapot szíveskedjen 2003. május 10-ig visszaküldeni. A jelentkezéssel
kapcsolatos esetleges kérdésekre a 06-20-9425491, a (06-1)-4870792 és a (06-1)3090262 telefonszámokon kaphat választ. Külföldről a 36-20-9425491, 036-14870792, 36-1-3090262 számokat kell hívni.
Cím: Kosztolányi Zoltán, 1112 Budapest, Brassó út 59.

.......................................................................
aláírás
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II.

Kosztolányi Zoltán (Auckland) – megnyitója
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Mélyen tisztelt vendégeink, szeretett Kosztolányi rokonaim és kedves hozzátartozók!

Nekem jutott megtisztelő feladatul, mint a találkozó ötletének kiagyalója, hogy
nemzetségünk történetében az első Kosztolányi családi találkozót ezennel
megnyissam.
Többéves előkészület, szervezés és koordinált csapatmunka eredménye ez mai nap,
ami remélhetőleg emlékezetes marad mindnyájunknak.
Külön is szeretném üdvözölni sok szeretettel nemzetségünk idősebb tagjait, akik
jelenlétükkel megtiszteltek minket s azokat is, akik távol vannak tőlünk valamilyen
okból kifolyólag.
Az ő családi történettudásuk rendkívül értékes, ami sokszor új nyomokat és
összefüggéseket tesznek érthetővé a rokonsági fokok és kapcsolatok sokszor
szövevényes kuszaságában.
1988-ban kezdtem komolyabban foglalkozni a családkutatással először a magam
házatájat próbáltam rendbe, tenni így jó szüleim mindketten dabasiak lévén a dabasi
parókián érdeklődtem budapesti grafikus barátom segítségével. Nem várt siker
eredményezte barátom pár látogatását Győző atyánál, akinek segítőkészségéért a
magam nevében ezúton is köszönetet mondok.
Családfám olvasható a családi honlapunkon. Aztán az Internet, vagy ahogy idehaza
jobban tudják a világháló segítségével kezdtem a kutatást a nagyvilágban élő
Kosztolányik után s hamarosan ráakadtam -mintegy egymásra találtunk- a pesti
Zolira, akinek hatékony és rendkívül értékes munkája nélkül nem tudtuk volna elérni
azokat az eredményeket, amiket hamarosan láthatunk. A pesti Zoli óriási anyaga,
ami a néhai nagybátyjának Dr. Kosztolányi István kanonok úrnak jó 30 éves kutatási
eredményeit tartalmazta vált a családkutatásunk alapjává.
A néhai kanonok úr talán tikos vágya teljesül a mai napon hisz ezeket írta Előszava
végén 1975-ben idézem… ha akad majd az utódok között, akit érdekel a
családtörténet ezek az adatok kiindulásul, szolgálhatnak a teljesebb
családtörténethez…
Nos úgy vélem, hogy mi a pesti Zoli, a dabasi Gyula és szerénységem a Kiwi Zoli
azok az utódok, akikről a kanonok úr szólt az idézetben.
Aztán majdnem egyidőben hívtam föl csak találomra a sok dabasi Kosztolányi közül
a Gyulát, aki az én szűkebb pátriárkáim adatait pontosította, de amint hamarosan
hallani fogjuk a teljes dabasi Kosztolányi ágat is, kikutatta, rendszerezte lelkes
kutatócsoportjának segítségével.
Amit addig csak sejtettünk most bizonyossá vált, vagyis Dabason mindenki szegrőlvégről rokon valamilyen függelemben.
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A család első elektronikus honlapját 2000 évben tettem föl a világhalóra grafikus és
számítógépes lányaim segítségével s a honlapunknak már közel 2000 látogatója
akadt.
Tavaly megalakult a Kosztolányi Egyesület is, aminek elsődleges célja, hogy a
beérkezett adományokból, támogatásokból a további kutatásokat folytathassuk és
fenntartsuk.
Igen sok mindent szerettem volna még elmondani a kutatásról a szerte a világban
felfedezettekről, mint például Károly bátyámról Délfranciaországból s Vilmos
bátyámról Floridából és természetesen a hazai új kapcsolataimról távoli
rokonaimmal, akik szinte kivétel nélkül támogatták az ötletet, hogy létrehozzuk ezt a
kutatást, ezt a mai találkozót.
Így mivel időnk korlátozott szeretném átadni a szót főkutatónknak a pest Zolinak, s
hogy ezt stílusosan próbáljam, azt mondom, ami a családi címerben is ott van
„lássuk a medvét”

Köszönöm figyelmüket.
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III.

Kosztolányi Zoltán (Budapest) – A Kosztolányi
család története
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1.

Bevezetés
Családkutatással mintegy 5 éve foglalkozom. A család eredetéről először
nagybátyámtól, dr. Kosztolányi István mesterkanonoktól hallottam. Ő mesélt
nekem a család eredetéről, a különféle mondákról és családi történetekről.
Pap lévén, engem, az unokaöccsét tekintett fiának és örökösének és kora
kisgyermek korom óta nekem akarta átadni mindazt a tudást, amit Ő már
megszerzett. Természetesen ezeket a történeteket mindig meghallgattam, de
a sok név és kapcsolat között nem tudtam eligazodni. Őszintén szólva engem
jobban izgatott a labda, Ő pedig azt szerette volna, hogy én már 7-8 évesen a
család történetének szakértője legyek. Kutatásait abban az időben kezdte,
amikor mindenkinek több generációra visszamenőleg igazolnia kellett
származását. Eredményeit és a hozzá kapcsolódó gyűjtött anyagot
tanulmányban összegezte, és befejezésekor – 1975-ben – nekem átadta.
Egyúttal jelezte, hogy bennem képzeli el azt a személyt, aki ezeket a
kutatásokat folytatja. Az anyagot akkor megköszöntem és eltettem Ő pedig
sajnos másfél évre rá meghalt. A tanulmány hosszú ideig pihent. Sokszor
gondoltam rá, mint még elvégzendő feladatra, de a folytatást halogattam. A
megvalósítást a távoli jövőben képzeltem el. Tettekre csak akkor került sor,
amikor beléptem abba az életfázisba, amikor az ember már összegez és
számot vet magával, hogy még milyen feladatai lehetnek az életben. Ekkor
jutott eszembe nagybátyám kívánsága, elkezdtem átolvasni a tanulmányt és
felidézni az általa hallottakat. A továbbiakban a mondanivalóm erre a
tanulmányra épül, amely az Ő több mint 30 éves munkáját és kutatási
eredményeit tartalmazza. Csak most 26 évvel a halála után döbbenek rá,
hogy milyen sokat tett a családért és mennyire hálás lehetek neki. Sajnos csak
utólag tudok köszönetet mondani Neki és egyre nagyobb szeretettel és
hálával gondolok Rá. Ezzel a mai ismertetéssel is szeretnék emléket állítani
Neki.
Budapest, 2003. május
Melléklet: dr. Kosztolányi István tanulmányából az Előszó
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2.

A Kosztolányi család történetének rövid ismertetése
A Kosztolányi család ősrégi barsmegyei család, melynek birtoka a Divéknemzetség családainak birtokaival volt határos.
Régen elpusztult sziklaváruk nyomai az alsókameneczi hegyek oldalán még
ma is láthatók. Kamenecz helynév csak XV. század végétől fordul elő; köves
határa miatt nevezhették el annak. (Kamen szlovákul követ jelent.)
A XIV. században az előkelő család két tagja, Chankon és Tamás, Budán,
Miklós nádor előtt s országnagyok jelenlétében párbajt vívott azért, mert
Tamás megölte Chankon fivérét Patauch-ot.
A család okmányaiból ismert első őseik Kelemen és Paska. Ez utóbbi még
1362. Saskőnek, az esztergomi érsek barsmegyei Garammenti várának
várnagya.
Paska ága a XIX. század elején kihalt.
A most élő ágaknak őse Kelemen unokája Csernek, ki Anániás fia és
Chankonnak unokatestvére. – Csernek fiai Bálint (1373) és Lőrincz (1381–
1451) a családot két főágra osztották. Bálint ágát második fiának Andrásnak
István fiától származott unokái – Miklós és András – két fővonalban, –
Lőrincz ágát pedig fiának, Lászlónak unokái – Gáspár és Mihály – szintén két
fővonalban folytatják.
Az 1356-ban Konth Miklós nádortól kapott oklevél szerint Chankon osztozik
Loránddal – Anániás fiával – és Istvánnal, Csernek fiával. – 1361-ben Bebek
István országbírótól s 1373-ban Nagy Lajos király rendeletéből határjáró
levelet kapnak. – 1435-ben Zsigmond király új adománylevelével az akkor élt
családok Báthory István országbíró által Al- és Fel-Kosztolányi és Kéth Új
Lehotai birtokaikba bevezetteknek. – Egy 1487-ból származó határjáró
levélben már az újabb eredetű Nemes-Kosztolány is szerepel.
A közélet terén szerepelt 1458–1489-ig a Paska ágból származó Pálnak 1430.
táján született fia György (Georgius Polycarpus de Kostolan), akit Fraknói a
renaissance kor egy kiváló diplomatájának mond; – Mátyás király a
legkényesebb diplomáciai megbízásokkal tüntette ki.
Jelentékeny állásokat töltött be, Uriel fia László, aki Barsvármegye alispánja
(1601–1602) és országgyűlési követ 1601-ben és 1605-ben.
A Paska-ágból a XVIII. században György fia Gábor szintén alispán (1725–
34.); ezt megelőzően országgyűlési követ (1707, 12, 15 és 22-ben).
Gáspár és Mihály testvérének Ádámnak fia András a protestánsok egyik
befolyásos vezetője, a svéd sereg vezérét kalauzolta Turócz-,
Basrvármegyének át Bethlen Gábor hadaihoz.
Mihály fia István és ennek fia Zsigmond 1697–1704-ben építették a
nemeskosztolányi templomot, melynek kulcsait Zsigmond özvegyétől, Justh
Zsófiától karhatalommal vétette el Mártonfy György érseki helyettes s átadta a
felsőkameneczi római katolikus plébánosnak.
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Zsigmond fiai 1734-ben VI. Károly engedelmével a nemeskosztolányi és
nagyszelezsényi
ág.
hitv.
evang.
egyházközösségnek
szabad
vallásgyakorlatot biztosítva, Nemeskosztolányban templomot, paplakot
iskolát építettek.
A Miklós ágból származik György fia László (sz. 1739. † 1806.) vezérőrnagy,
kiváló hadi érdemeiért – 1789. Mehádiánál 25000 főnyi török csapatot
szalasztott meg huszárai élén – a Mária Terézia-rendet nyervén, 1790. nov.
27-én magyar báróságot kap. (LR. LV/127.).
A Mária Terézia által felállított nemes testőrségben szolgált a Mihály ágbeli
fentebb említett Zsigmond unokája Péter (sz. 1745. † 1809.).
A Mihály ágból Károly fia Móricz (sz. 1806 † 1884.) 1848–49-ben
honvédezredes, a VIII. hadtest parancsnoka, komáromi hős, a katonai
érdemrend II. és III. osztályával kitüntetve. – Testvéröccsét, Károlyt 1861.
elején, – a beamter-világ eltörlését kimondó, úgynevezett októberi diploma
után – a vármegye főjegyzőjévé választották; – 1867-ben osztálytanácsos a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban; 1870–73. a nyitramegyei verbói
kerület országgyűlési képviselője.
A Kosztolányiak lutheránusok lettek már az 1560-as években;
Nemeskosztolány, Alsó- és Felsőkamenecz a bányavárosi lutheránus
esperesség alá tartoztak. A család egynémelyik tagja a római katolikus
hitre tért, mint pl. Ferencz, akinek Tolnán 1751. született fia Antal, egy a
vármegyéhez intézett s nemességi bizonyságlevelet kérő iratában előadja,
hogy atyja azért, mert a róm. kat. hitre tért, a birtokból kizáratott.
A családnak Aradon élő ága a Miklós ágból származik. Ugyanis Gáspárnak
és Bokross Erzsébetnek fia János, aki Perlepen 1755. született, Aradmegyébe
költözött s ott alapított családot.
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Saskő vára északról
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Saskő
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A család első hét generációja
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Báró Kosztolányi László
A kép eredetije Kosztolányi Sándornál volt Nemcsényben
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Bajvívás

Kelemen és Paska unokái közt valamilyen ellentét merülhetett fel, vagy
valamilyen véletlen szerencsétlenség történt, amennyiben Paska unokája, Tamás
megölte Kelemen unokáját Patauchot. Ennek kapcsán Dénes fia, Csankon
birtokba vette Felkosztolányt. Amikor Tamás felesége, Erzsébet a maga és
(János, István, Péter és Seba) gyermekei nevében megbízottja, Zumur által
tiltakozott ez ellen Pál kúriai bírónál, ez megkérdezi Csankont minő jogon foglalta el
a birtokot.
Erre Csankon beküldte Miklós nádor kiváltság-levelét, amely előadja, hogy a nádor
ítélete alapján, mint előkelő, vagyonos embernek párviadalt kellett vívnia
Tamással. A párviadalt Budán tartották meg a nádor és előkelő udvari emberek
jelenlétében.
A teljes fegyverzetben lóháton történt bajvívásban Csankon, illetve a helyette vívó
bajnok földre terítette Tamást és meg akarta ölni. Azonban a bajvívásban résztvevő
urak, mint István erdélyi vajda és szolnoki ispán, Lőrinc tárnokmester, Tamás volt
erdélyi vajda, Pál királynői tárnokmester s mások ezt megakadályozták. A két fél
pedig a nádor előtt kibékült egymással s akkor Tiborc fia, Tamás megegyezett
Csankonnal, akinek Felkosztolány nevű birtokát átengedte, mintegy vérdíjul Patauch
halála miatt. Itt istenítéletről van szó, ahol a párbajnak kellett eldönteni, ki a felelős
Patauch haláláért.
Ez ellen azonban Erzsébet asszony, Tamás felesége tiltakozott, mert a birtok
felett csak ő rendelkezhetik lévén az parafernális birtok. A tiltakozást megbízásából
Zumur (ügyvéd) nyújtotta be az igazoló iratokkal együtt. Pál comes, Nagy Lajos kúriai
bírója elfogadta a tiltakozást, mert Tamásnak nem volt joga átadni a birtokot és így
Csankon birtokfoglalása jogtalan. A bírói ítélet nemcsak megsemmisítette az
örökbeadást, hanem még a következőket is elrendelte: a birtokból ki kell hasítani a
fiúi negyedrészt, az így megmaradt birtokot pedig öt részre kell osztani: ebből egy
rész Erzsébet asszonyé, három rész a három fiúé és az ötödik rész Tamásnak jut. A
Tamásnak jutó rész meg kell becsülni és a megbecsült áron váltsa vissza azt
Csankontól.
Az okirat kijelölte az ítélet végrehajtásával megbízott személyeket, akik aztán a
végrehajtást a zobori konvent tanúságával igazolják. A konvent által készített
jegyzőkönyvet Vízkereszt ünnepéig be kell mutatniok. Az ünnepen a bíró előtt
megjelent Csankon és Zumur, akik jelentették, hogy a szomszédok és ismerősök
jelenlétében megtörtént a birtok visszaadása. Ezen jelen voltak a zobori konvent
részéről Chivel fia Miklós és János szerzetes pap.
A birtok árát négy fél pensa bécsi dénárban állapították meg s Csankon a helyszínen
megkapta Zumurtól a neki járó összeget, amelyen a visszaváltás történt.
A vagyonszerzés
A Kosztolányi család megjelenése a 14. sz. közepén abban az időben történt, amikor
a földbirtok a rokonság családja közt az elrendeződés tárgyát képezte s mintegy
száz évig tartott, vagyis Nagy Lajos király uralkodásának kezdetétől Mátyás
király haláláig. Ezt mutatja az első adat, mikor hárman osztoznak 1356-ban Kont
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Miklós nádortól kiállított oklevél szerint, mégpedig Csankon (Dénes fia), Lóránd
(Ananiás fia) és István (Csernek fia). Itt az osztozkodás tárgya a Kelemen birtokában
lévő földek voltak, mert nem vesznek benne részt Paska leszármazottjai.
Valószínűleg ekkor már nem élt Csernek sem, mert helyette fia István szerepel.
A Kelemen és Paska birtokok közt vitás lehetett a határ, az egyes birtokrészek
hovatartozása, ami vitákat eredményezhetett. Talán ilyen rokonok közti vitának
lehetett az áldozata Patauch (Dénes fia), akinek a halálát állítólag Tamás (Tiborc
fia) okozta. A másodfokú unokatestvérek ügye Miklós nádor elé került, amint ezt az
előzőkből láttuk. Hogy a jövőben a zavarokat elkerüljék és a birtokok határait
pontosan ismerjék, határjáró levelet kapott Csankon 1361-ben Bebek István
országbírótól. Ilyen határjárás emlékét őrizte meg Arany János a Hamis tanú című
költeményében, ahol a tanuknak esküt kellett tenniök a birtok határait illetőleg. Az
ilyen tanukat az öreg emberek közül választották, akik a határt jól ismerték. A
határjárásnál homo regius szerepelt, a királynak megbízott embere, aki a közeli
hiteshely szerzetes vagy kanonok tagjaival bejárta a határt és erről jegyzőkönyvet
vettek fel. Ilyenkor természetesen mások is érdeklődtek, talán érdekelve is voltak.
Nem egyszer előfordult, hogy miután megállapították a határokat, a jelenlévő
tizenévesekből néhányat elkaptak és alaposan elfenekelték őket. Ezek még késő
öregkorukban is emlékeztek, hogy hol kapták le őket tíz körmükről s meg tudták
mutatni a határ pontos vonulását. Ekkor még nem volt kataszter, nem volt
térképezés. Az ilyen határjáró okmányokat a családi levéltárban őrizték s mikor a
birtok gazdát cserélt, akkor a hozzátartozó okmányok is gazdát cseréltek. A családi
levéltárak legtöbb okmánya a birtokokra vonatkozik s csak mellesleg találunk bennük
személyekre vonatkozó adatokat.
Úgy látszik, még mindig maradt kétes hely. Most Nagy Lajos király adott ki
határjáró levelet 1373-ban Miklós (Ananiás fia), István (Csernek fia) és Márton
(Ottmár fia) számára. Ennél már mindkét ág volt érdekelve.
Ezzel a királyi rendezéssel, úgy látszik, nyugalom állott be, mert semmiféle vitáról a
családon belül nem tudunk. Mintegy 60 év a munka éve, amikor a család növekszik
is.
A család 1435-ben adománylevelet kap Zsigmond királytól Báthory István
országbíró által. A család alább felsorolt tagjai bevezetést nyertek az al- és
felkosztolányi, valamint a szomszédos két újlehotai (Nyitra m.) birtokba. A Paska
ágból szerepelnek: Pál (Márton fia), Ferenc (János fia) és János (Briccius fia). A
Kelemen-ágból bevezetést nyertek: László és Lázár (Lőrinc fiai), László (Lázár fia),
András (Bálint fia), Bálint és Mihály (János fiai), Simon és Tamás (Mihály fiai), tehát
összesen tizenegyen.
Talán Kosztolányi György-Polikárpnak lehet tulajdonítani, hogy Mátyás királytól
1487-ben határjáró levelet kapnak Kisfalud alias Kisbisztricsény, Alsólelóc, Nemesés Felsőkosztolányra, valamint Tremnyiste föld közötti birtokra. Ezek a falvak mind
szomszédosak a meglévő birtokkal. Érdekes, hogy először szerepel
Nemeskosztolány.
Az adományozottak: Péter és András (István fiai), Mihály (Pál fia) a Paska ágból és
Miklós (Bálint fia)) a Kelemen ágból. Összesen négyen.
Mátyás király külön adománylevelet ad Kosztolányi Pál (1373-1437) fiainak:
Györgynek, aki a király titkára és Mihálynak.
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3.

A családi címer
Czímer: a Divék (Devek) nemzetségből leszármazott családok czímerével
azonos. Kékben, zöld alapból emelkedő zöldlombos fa előtt jobbra haladó
medve, a jobb felső szögletben csillag, a baloldaliban befelé fordult ezüst
félhold; sisakdisz: a koronából növekvő jobbra fordult medve; takarók: kékarany, kék-ezüst.

Akkortájt elég lazán kezelték az irányokat. A fa alatt álló medve csak akkor
halad jobbra, ha a fa túloldaláról nézzük. Előlről nézve határozottan balra
halad.
Ugyancsak „a koronából növekvő jobbra fordult medve”-t úgy kell értelmezni,
hogy balra néz.
Eredetileg jobbra nézhetett, de jobbfelé fordulva most balra néz. Miért érdekes
tudni, hogy jobbra vagy balra fordult az eredeti irányból, hogy most balra
nézzen? Csillag, hold ugyanaz érvényes. A csillag a bal felső sarokban van.
(Fentieket nem kell komolyan venni)
Az alábbiakban a Wappenbuchban található címereket mutatjuk be.
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Kosztolányi, I. v. Nemes-Kosztolány. Ez a címer a Wappenbuchban található.
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Kosztolányi. II. Ez a címer a Wappenbuchban található.
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Kosztolányi v. Nemes-Kosztolány. Ez a címer a Wappenbuchban található.
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Kosztolányi v. Nemes-Kosztolány. Ez a címer a Wappenbuchban található.
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A nemekosztolányi evangélikus templom kertjében álló kripta. Oldalán a címerrel.
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A kripta előlnézetből
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A kripta oldalfalán látható címer
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4.

Nevünk eredete
Nagybátyám tanítása szerint a Kosztolányi név a latin castellanus szóból
származik és várkapitányt jelent. Hosszú ideig csak ezt az egy változatot
ismertem.
Nemrég, az egyik nemeskosztolányi kirándulás alkalmából hallottam egy
másik változatot is, nevezetesen azt, hogy nevünk a szláv kosztolnyik szóból
származik, amely templomszolgát jelent. Gondolom ez utalás arra, hogy a
család először a nemeskosztolányi katolikus templomot, majd 1710-ben pedig
az evangélikus templomot építette fel. Ezzel az elgondolással több más
mellett, amit most nem akarok részletezni, csak az a baj, hogy nem szól a
családnak a templomépítés előtt használt nevéről. (Valószínűleg azért, mert
akkor még Castellanusnak hívták őket. Gondoljunk arra, hogy Paska 1362-ben
Saskő várnagya volt.)
„A család okmányaiból ismert első őseik Kelemen és Paska. Ez utóbbi még
1362. Saskőnek, az esztergomi érsek barsmenyei Garammenti várának
várnagya. (Lásd Knauz Mon. Strig.)”
Van olyan elképzelés is, hogy a Kosztoláncziak és a Kosztolánszkyak is a
családhoz tartoznak.
„Mátyás király külön adománylevelet ad Kosztolányi Pál (1373-1437) fiainak:
Györgynek, aki a király titkára és Mihálynak. (Moson m. rég. Egyl. Lt. Turul
1913, 40. old.) Ez a birtok az ország nyugati részén lehetett s innét
származhatnak a Kosztoláncziak, amely név a Kosztolányi név német
elírásából keletkezhetett, amennyiben az ”Y”-t ”Z”nek olvasták, mert a
németben e két betű írása hasonló.”

A név alakulása
1.

1216-ban: Costulan-t olvashatunk, itt még a terület nevéről van szó.
Valakinek adományozzák a Costulan nevű területet.

2.

1438-ban: de Koztolyan-t láthatunk az oklevélben.

3.

1458-ban: Kostelani írásformával találkozhatunk.

Összegezve: Costulan – de Koztolyan – Kostelani folyamat figyelhető meg.
A fentiek bizonyítására mellékelem az eredeti oklevelek magyar fordításait.
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86.
II. Endre királynak Nyitra megyei Kosztolán nevű föld adományát tárgyazó
privilegiuma főpohárnoka Sebes számára.
1216.
In nomine Sancte Trinitatis et Indiuidue Unitatis. Andreas Dei gracia Hungarie,
Dalmacie, Crouacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerieque Rex in perpetuum. Cum
Regie Celsitudinis munificencia nullis terminis coartetur, sed optima in Principe
donandi mensura inmensitas iudicetur: precipua tamen est erga bene meritos
circumspectio adhibenda, ne quis apud illum sui laboris premio defraudetur, qui sua
liberalitatis baneficia eciam ad extraneos usque protendit. Eapropter fideli nostro
Sebes ob continuum sue fidelitatis seruicium et prerogatiuam meritorum, quandam
terram Costulan nomine in Comitatu Nitriensi sitam, et ad ipsum Castrum
pertinentem, certis metis ex omni parte a circumiacentibus terris distinctam sibi et per
eum suis heredibus jure perpetuo contulimus possidendam, et eum per pristaldum
nostrum Hene consanguineum Hyrce quondam Comitis in possessionem eiusdem
terre fecimus introduci; metas eciam a prefato pristaldo erectas ad maiorem rei
certitudinem presenti scripto duximus inserendas. Dicta terra incipit ab aqua
Dwdwag, ibi tenet metam cum terra ville Byssenorum; et inde ascendit superius, et
inueniuntur arbores, et ibi sunt mete sub arboribus, videlicet terra congregata super
stipites ipsarum arborum; ibidem eciam tenet metam cum filijs jobagionum de Nitria,
videlicet Fonchol et fratrum suorum; et inde procedendo tenet metam cum villa
Boguna; et ibi reperitur vallis, et per vallem eundo superius tenet metam cum terris
villa Radichov; et ibi reperitur quedam via que separat dictam terram a terris villa
Wyteluche, positis tamen terreis metis aliquibus iuxta eandem viam; eciam eadem
via viterius procedens separat terram sepedictam a terris filiorum Johannis,
136Mathei videlicet, Petri et Emerici; inde inuenitur vallis, per quam transit eadem
via, in cuius medio est quedam pirus, super cuius stipitem terra congregata est pro
meta; vbi eciam tenet metam cum filijs Herche, Stepano videlicet et Zobozlov; et inde
aquam Dwdwag, et aquam Bysturus; postea et inde transiens per medium prati venit
ad vnum locum, qui vocatur Feketesar, vbi tenet metam cum villa Bey, terris eiusdem
ville Bey pertingentibus vsque ad dictum Feketesar; et inde eundo inferius vadit ad
pratum vbi est pirus, super cuius stipitem terra congregata est similiter pro meta; et
ibi tenet metam cum villa Byssenorum et villa Bey; et inde transiens predictum
fluuium Dwdwag reuertitur ad primam metam. Verum quia presentis priuilegij series
prioris sigilli nostri munimine, quod in occisione Regine Gertrudis nostre dilectissime
coniugis fuit deperditum, consignata fuerat: presentem paginam renouaudam fore
dignum duximus, et alio sigillo, quod contra false cauillacionis dolositates que
possent accidere, parari fecimus, ut facta per nos iam dicte terre Costulan nomine
prefato Sebus Magistro, et per eum suis legitimis successoribus donacio tam nostris
quam nostrorum successorum temporibus firma semper et inretractabilis permaneat,
in perpetuum roborauimus. Renouatum per manus Thome Albensis Prepositi et aule
Regie Cancellarij anno Dominice Incarnacionis M°CC°XVI°. Venerabili Johanne
Strigoniensi, Reuerendo Bertoldo Cholocensi Archiepiscopis existentibus; Kalano
Quinqueecclesiensi, Kathapano Agriensi, Willelmo Vltrasiluaniensi, Desiderio
Cenadiensi, Petro Geuriensi, Roberto Vesprimiensi, Stefano Zagrabiensi, Jacobo
Vaciensi Episcopis Ecclesias feliciter gubernantibus. Jula Palatino, Pousay Bano,
Dionisio Magistro Tauarnicorum et Comite Noui Castri, Ipoc Wayuoda, Ocuz Curiali
Comite existentibus, Regni nostri anno duodecimo.
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(A győri káptalannak 1397. »quartodecimo kalendas Nouembris,« »Comites Temel et
Petrus filij Petri; ac Thomas filius Johannis de Zenthgyurg; item Georgins et Nicolaus
filij Nicolai de Bozyn« kérésére kiadatott átiratából; a budai kir. kamarai levéltárban.)

Kiadó: NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 75 / 1146
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon
Nyelv: Latin
Irattípus: tanúsítvány
Kedvezményezett: Kosztolányi Miklós magán
Személy: Családi László magán
nyitrai káptalan
Jog: fizetési kötelezettség elmulasztása
Pénznemek: fizetési kötelezettség elmulasztása
Regeszta: Chalad-i László nem tett eleget a nyitrai káptalan /1458 május 23-i
keletű/ bizonyságlevelében foglalt kötelezettségének és az abban feltüntetett
terminuson nem fizette ki Kostelan-i Miklósnak a vállalt összeget. Papir. Hátlapján
rány. p. maradv.

Jelzet: 013234
Keltezés: 1438 09 20
Nyelve: latin
Fennmaradási forma: eredeti
Régi jelzet: PAUL ELEFÁNT 11 25
Kiadó adatai: Bars megye, Kalnai György (István fia) barsi alispán, barsi szolgabírák
Kedvezményezett adatai: elefánti pálosok, velkápolyai jobbágyok
Személyek adatai:
Kosztolányi László barsi szolgabíró, Pelsőci Miklós magán, Pelsőci István magán,
hrussói várnagyok (Pelsőcié), Moholai familiáris, Albert király
Irattípus: vizsgálati
Jog: jobbágyok elfogása és fogvatartása
Keltezés helye: Bors, Bars, Bars m
Helységnevek: Welykapolya, Velkápolya, Bars m; Hrusso, Hrussó vár, Bars m
Kultúra: hrussói vár
Katonai adatok: fegyveres csapatok
Regeszta szövege:
Bars megye Georgius filius Stephani de Kalna vicecomes és a szolgabírák Albert
király parancsára vizsgálatra kiküldte Kosztolányi /de Koztolyan/ László
szolgabírót, aki Bars megyében vizsgálatot tartva megállapította, hogy Pelsőczi
Miklós és István hrussói várnagyai fegyveres csapatokat kiküldve /2 alvárnagy, 3
familiáris/ az elefánti pálosok Velikapolja /Welykapolya/ possessiojára két
jobbágyukat elfogva Hrusso várába vitték és ott fogva tartották. Ugyanaz írta az
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oklevelet, mint a garamszentbenedeki konvent 1438. szept. 9. oklevelét. /DL 13232/.
Három gyűrűspecsét.
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A Kelemen és a Paska ág rövid ismertetése
A Paska ág
A Paska ág ismertetésével
szemléltethető.

kezdem,

mert

az

rövidebb

és

jobban

Kiindulásként bemutatok egy családfát, amelyet a családi iratok között
találtam.

A levéltárban talált családfa
Természetesen ebből az állományból nehéz dolgozni, ezért a szemléltetéshez
más eszközt kellett választanom. Elismerem, hogy ez az eszköz nem túl
szimpatikus, de számítógépen nem lehet a hagyományos családfát bemutatni,
amely fölülről lefele halad, mivel a szélességét – vízszintes irányú kiterjedése
miatt nem lehet szemmel átfogni. Ezért az excel táblázatot választottam és a
családfa generációit balról jobbra haladva ábrázoltam. Különben eleink is ezt
az ábrázolási módot választották.
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2.

3.

4.

Iván
Ottmár

Ágota
Martinus

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stephan György+
Georgius+
Benedek+
Pál

Mihály

Paska
István+
Péter+
Tiborc

Tamás
Ferenc

Pelbárt?
Anna

Tamás

János

Briccius

János

Benedek

Valentinus+
Mathias+
Barnabus+
Joannes+
Andreas+
Emericus+ Franciscus Ladislaus+
Balthazar+
Bernardus

Joannes+
Uriel+

Hieronimus Ambrosius
Joannes+
Gabriel+
Alexander+
Caspar

Georgius
Andreas
Georgius

Ladislaus
Paulus
Georgius

Colomannus Georgius Melchior+
Balthazar+
Michael
Adamus+
Michael

Michael
Paulus

Georgius+

Helena
Seba

A levéltárban talált családfa excel táblában
54

Magyarázatok:
A vastag vonal köti össze a testvéreket. Egy leszármazott esetén nincs vonal.
A + azt jelenti, hogy fiú utód nélkül halt meg az illető, tehát a család általa
képviselt ága kihalt. Leánya lehetett, de azt nem jelölték.
A nevek használatával bajban voltam, a családfákban hol latinul, hol magyarul
szerepeltek a nevek.
A leány utódokat nem jelenítették meg a családfában.
Fölül jelöltem a generációkat.
Oldalt akkor használtam piros jelzést, ha az ág megszakadt és a folytatásról
nincsenek ismereteim.
A Paskatalált.xls táblázatban 6 esetben nincs tudomásunk a folytatásról.

55

A Paska ág Móric szerint
Ez az ábrázolás már sokkal kiterjedtebb, de a jelenlegi ismereteinkhez képest
sok hibát tartalmaz.
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A legpontosabb ábrázolást a levéltári adatok alapján felállított családfa
mutatja. Ezt a családfát valószínűleg a pozsonyi levéltárban készítették. (Vagy
esetleg Josef Ziak).
Bemutatom a Paskaleveltar.xls-t

Paska ága a családi levéltár szerint
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Röviden áttekintjük, különös tekintettel arra, hogy Éva férjhez ment a Kelemen
ágból származó Sándorhoz és ezzel egyrészt a Paska ág kihalt, másrészt
beleolvadt a Kelemen ágba és így él tovább.
Végezetül bemutatom a Kempelen könyvbeli ábrát.
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A Kelemen ág.
Bemutatom a Kelementalalt.xls-t

A Kelemen ág a talált családfában
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A Kelemen családfa Móric feldolgozása szerint.
A Kelemen családfa annyira bonyolult, hogy szemléltetni nagyon nehéz. Ezért
a családfát részleteiben mutatom meg. Először megmutatom azokat az
ágakat, amelyek garantáltan kihaltak. Azután ezeket az ágakat leválasztom a
családfáról, így a családfa vázát kapom. A jobb áttekinthetőség kedvéért
lekicsinyítem a táblázatot. Ekkor megkapom a családfa alakját. Az alakból ki
tudom választani a domináns ágakat. Így jutottam el 5 továbbélő ághoz:
Miklós, András, Mihály, Gáspár és Ádám. (alulról felfelé nézve). Fölülről lefelé:
Ádám: világos lila (legfelső); Gáspár kék, Mihály zöld, András sárga és Miklós
sötét lila (legalsó) színnel jelölve.
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A Kelemen családfa váza és az öt ág szemléltetése
61

A Kelemen levéltári családfa: terjedelme miatt nem szemléltethető.
Bemutatom a Kempelen könyvbeli ábrát.
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6.

Hol éltek és élnek jelenleg Kosztolányiak a világban?

6.1.

Felvidéki települések

6.1.1. Bars megye települései
Nemeskosztolány, Alsó és Felsőkamenec, Alsólelőc, Perlep, Nemcsény,
Szelepcsény
6.1.2. Nyitra megye települései
Vágkirályfa, Vágselye, Sókszelőce, Dögöspuszta, Negyed, Tótmegyer,
Érsekújvár
6.1.3. Komárom megye települései
Komárom
6.1.4. Esztergom megye települései
Nagyölved
6.2.

Magyarországi települések
Budapest, Szentendre, Pomáz, Érd, Budaörs, Perbál, Budakeszi,
Nagykovácsi, Gödöllő, Szada, Veresegyház, Dány, Dunakeszi, Szilasliget,
Fót, Tóalmás, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Bugyi, Ócsa,
Inárcs, Dabas, Tatárszentgyörgy, Hernád, Dunaújváros, Előszállás, Kulcs,
Agárd, Esztergom, Dorog, Piliscsév, Tokodaltáró, Tát, Vác, Kosd, Szokolya,
Tápiószentmárton, Nagykáta, Tápiógyörgye, Vértestolna, Szakszend, Tata,
Komárom, Koppánymonostor, Mocsa, Ács, Gyöngyös, Eger, Nyékládháza,
Miskolc, Debrecen, Jászberény, Gyula, Orosháza, Tótkomlós, Kecskemét,
Kalocsa, Miske, Érsekcsanád, Baja, Szentes, Ágasegyháza, Derekegyház,
Mindszent, Szegvár, Szeged, Hódmezővásárhely, Székkutas, Csanádalberti,
Földeák, Szekszárd, Tolna, Bogyiszló, Fadd, Öcsény, Báta, Komló,
Kaposszekcső, Pécs, Kővágótöttös, Mohács, Pusztakisfalu, Siklós, Turony,
Székesfehérvár, Kőszárhegy, Veszprém, Alsóörs, Badacsonytördemic,
Szigliget, Keszthely, Borzavár, Lenti, Rábaszentmihály, Abda, Csorna

6.3.

Eddig a múltról beszéltünk, most nézzük meg, hol találunk Kosztolányiakat a
világban.

6.3.1. Magyarországon kívül Európában a következő helyeken élnek Kosztolányiak:
•
•
•
•
•

Anglia - London
Ausztria - Wien, Dürnkrut, Marchegg
Csehország - Ostrava
Franciaország – Nancy
Horvátország – Karlovác
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•
•
•
•
•

•
•

Németország – Remscheid, Frankfurt, Bad Wimpfen, Baden-Baden,
Neumarkt
Spanyoloszág - Barcelona
Svájc – Basel, Münchenstein, Frenkendorf, Brugg, Zürich
Szerbia - Jabuka
Szlovákia – Trencin, Galanta, Nitra, Banska Bistrica, Zilina, Dubnica
nad Vahom, Bratislava, Dunajska Streda, Sered, Levice, Nové Zámky,
Palárikovo, Dvory nad Zitavou, Sturovo, Komárno, Nová Stráz,
Zemianská Olca, Marcelova, Nesvady, Hurbanovo, Zlaté Moravce,
Topolcany, Ziar nad Hronom, Zvolen, Prividza
Bosznia
Románia

6.3.2. Európán kívül pedig:
•
•
•

Észak-Amerika - Florida
Ausztrália - Townsville
Új Zéland - Auckland

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7.

A család szétszóródásának okai

7.1.

Első okként az öröklést kell megemlítenünk. Tudomásunk szerint mindig a
család legidősebb fiútagja örökölt. Ezzel az öröklési módszerrel a birtok nem
osztódott, hanem egy tagban maradt. A család többi fiú tagja kénytelen volt
saját maga gondoskodni a megélhetésről. Ez rendszerint azzal járt, hogy más
helyre költöztek.

7.2.

A pestis és egyéb járványok. A járványtól való félelmükben a család elhagyta
a fertőzött vidéket és más, biztonságosabb helyre költözött. Tudunk olyan
esetről is, amikor a megbetegedett szülők a még egészséges gyermeküket
küldték biztos helyre. (Lásd: vágkirályfai csizmadia)

7.3.

Trianon (1920.06.04.) Trianon után tudomásunk szerint kitelepítések nem
voltak, de az újonnan alakult Csehszlovákiába nem mindenki térhetett vissza.
Például a császári seregben szolgáló katonatisztek. Voltak olyanok is, akik
önként hagyták el a Felvidéket.

7.4.

1945. Kitelepítések. A Felvidéken élő magyarságot kitelepítették és így
kerültek Magyarországra. Közéjük tartoznak például a negyedi Kosztolányiak,
akik most Bólyon élnek.

7.5.

A vasút elterjedése.

Mikor pusztított pestis Bars megyében?

1. Csiffár – 1655.
2. Garamszentbenedek – 1714
3. Lédecz – 1710 körül
4. Körmöczbánya – 1577
5. Ujbánya - 1645
6. Léva – 1709 -1710
Időrendben: 1577 - 1645 – 1655 – 1709 – 1710 – 1714
Ezekben az időpontokban szakadhatott meg a folyamatosság a családfában.
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8.

Mondák

8.1.

A sok-szelőcei ág keletkezésének mondája (dr. Kosztolányi István
tanulmányából)
„Családtörténettel komolyan foglalkozni hosszú ideig nem volt szándékomban.
A családi hagyományokat erősen őrizte édesapám és Imre nagybátyám.
Tőlük, mint biztosat hallottam a sók-szelőcei család eredetéről: a család a
főnemes és nem a köznemes Kosztolányi családhoz tartozik. Előneve nem
csupán Nemeskosztolányi, hanem mellette még alsó és felsőkamenici arról a
három faluról, ahol a család ősi birtokai voltak. Innét került el a sók-szelőcei
családágnak az őse oly esztendőben, amikor ragályos betegség (pestis)
pusztított. Ennek az ősnek a szülei a betegséget megkapták és meg is haltak
benne. De amikor megbetegedtek, a család egyik szolgája a kisgyermeket, aki
a sók-szelőcei ág őse lett, átadta egy vágkirályfai csizmadialegénynek
okmányokkal együtt. Ezzel akarták a szülők a gyermek életét biztosítani. Ami
sikerült is, mert a legény elvitte falujába és így megmentette a gyermek életét.
Bizonyos idő elteltével Vágkirályfán megjelent nála az egyik családtag, aki a
gyermekkel átadott írásokat kérte, hogy a gyerek jogainak érvényt szerezzen.
A gyermek gondviselője kiadta jóhiszeműleg az írásokat, de a rokon többet
nem jelentkezett, a gyermek ott maradt Vágkirályfán s ez lett aztán őse a sókszelőcei ágnak.
E családi hagyomány komoly adatokkal alátámasztható. A 17 és 18.
században igen sok pestisjárvány pusztított, amelyet a törökök hoztak be. E
járványok egyikéről van szó, amely valószínűleg az 1700-as évek elején
lehetett. A felsőkamenici vagy a nemeskosztolányi halotti anyakönyvekben kell
keresni azt a Kosztolányi családot, ahol a férj és feleség egyidőben haltak
meg és akiknek volt egy fiúgyermekük. Hihetőleg fiatal házasok voltak.
Ezt az előadott tényt megerősíti az „alsó és felsőkamenici” előnév használata.
A család a nemeskosztolányi előnevet részesítette előnyben. Az alsó és
felsőkamenici név használat Kosztolányi Móricnál fordul elő az ismert adatok
alapján. Ez arra mutat, hogy ennek a névnek az ismerete csak olyannál fordul
elő, aki a közelebbi viszonyokkal ismerős volt.
Különösnek tűnik fel a csizmadialegény szerepe. Ez pedig megmagyarázható
azzal, hogy Felsőkamenecen messze földön híres csizmadiák voltak. Távoli
vidékről jöttek oda, hogy elsajátítsák ezt a mesterséget.

8.2.

Miske – bogyiszlói monda (Kosztolányi Sándor, 7100 Szekszárd, Petőfi u.
21/a leveléből)
„Nagyapám mesélte: az ő tudása szerint a Kosztolányi őseink Nyitra
környékéről származnak. Tutajjal indultak el a Vág folyón és a Dunán
leereszkedve Miske határában kötöttek ki. Így azután Miske faluban
telepedtek le. Valamelyik nagyapám még a Duna szabályozása előtt
elköltözött Bogyiszlóra. A Duna szabályozása után Bogyiszlót a Dunántúlhoz
csatolták, így gyengült meg a miskei kapcsolat.”
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8.3.

A dabasi monda (Kosztolányi Gyula, Dabas közlése alapján)
A dabasi szájhagyomány azt tartja, hogy valamikor az 1700-as évek elején
vagy esetleg az 1600-as évek végén 3 testvér - 2 fiú és egy leány - érkezett
Dabasra. Az egyik fiú az alapítója a dabasi ágnak. Valószínűnek látszik, hogy
a másik fiú Sáriban telepedett le. Jelenleg is folyik a keresése az
anyakönyvekben
ennek
a
három
Kosztolányinak.
Felsődabason
anyakönyvezés 1918 óta van, ezt megelőzően 1720-tól Sáriban
anyakönyvezték a sári, felsődabasi és gyóni katolikusokat. A legrégebbi
anyakönyvezés 1680-tól Kecskeméten volt. Az anyakönyveket latin nyelven és
régies írásmóddal írták. Mindkettő nagyon megnehezíti a kutatást. Ehhez még
hozzájárul az is, hogy a nyilvántartást folyamatosan írták, tehát új embernél
nem kezdtek új sort, hanem a sor közepén kezdték a bejegyzést.

8.4.

A hódmezővásárhelyi monda (valaki telefonon mondta)
Az 1848-as szabadságharc leverése után az egyik huszárkapitánynak
menekülnie
kellett
Bécs
bosszúállása
elől.
Így
telepedett
le
Hódmezővásárhely környékén.
Az elbeszélésnek az a gyengéje, hogy a Hódmezővásárhely, Székkutas,
Csanádalbert, Földeák, Szeged, Szegvár, Mindszent, Derekegyháza, Szentes
környéki Kosztolányiak semmit nem tudnak erről a rokonságról. Sőt az egy
településen élő Kosztolányiak is azt állítják, hogy nem rokonok.

8.5.

Pancevo-ból Anna Rupic (sz. Kosztolányi Anna) mesélte, hogy 200 évvel
ezelőtt 3 testvér ment le Belgrád közelébe, akik ott telepedtek le és ősei a
mostani Szerbiában élő Kosztolányiaknak. (sajnos nem tud magyarul, csak
szerbül és németül.)

80

9.

Milyen ágakat ismerünk jelenleg?

9.1

Sók-szelőcei ág
Nem biztos, hogy ez a legrégebbi ág, de ennek az ágnak mutatható ki
kapcsolata a Nemeskosztolányban élt családdal.

9.2.

Negyedi ág
Nem tudjuk, hogyan kerültek Negyedre. 1945-ben a családot áttelepítették
Magyarországra. Jelenleg Bólyon élnek.

9.3.

Komáromi és szórvány felvidéki ág. Valószínűleg az örökösödés miatt
telepedtek le máshol a Felvidéken.

9.4.

Dabasi ág
2 fiú és egy leánytestvér jött Dabasra.

9.5.

Tolnai ág.
A kitagadott Ferenc (1730-1760, visszatért a katolikus hitre) jött le Tolnába és
lett őse a tolnai ágnak. Elképzelhető az is, hogy Miskére jött, onnan átkerült
Bogyiszlóra és csak utána Tolnára.

9.6.

Hódmezővásárhelyi ág
A szabadságharc leverését követően menekült ide egy huszár.

9.7.

Miskolci ág
Semmit nem tudunk róluk. Birtokukban van egy családfa, de nincs meg a
kapcsolat a családfában szereplő és a jelenleg élő Kosztolányiak között.

9.8.

Aradi ág
Kempelen szerint a családnak Aradon élő ága a Miklós ágból származik.
Ugyanis Gáspárnak és Bokross Erzsébetnek fia János, aki Perlepen 1755.
született, Aradmegyébe költözött s ott alapított családot. A továbbiakban
semmit nem tudunk róluk.

9.9

Délvidéki ág (Bácska-Bánát)
Kosztolányi Annával már összekészítette a családra vonatkozó iratokat és ha
érte megyek, mindent át fog adni.
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10.

Családfák

Komárom – Abda – Szigetszentmiklós – Tát
Szelepcsény – Balassagyarmat – Budapest
Szegvár – Kosztolányi Mária + Rácz Sándor
Bogyiszló – Kosztolányi Sándor
Sókszelőce 1 – 3. oldal
Kosztolányi Károly – Lőrinczi Orsolya
Negyed – Bóly – Kosztolányi Anikó 1 – 4. oldal
Kosztolányi Dezső – Árpád – Tünde
Negyed – Bóly 1 – 12. oldal
Kosztolányi Zoltán – Földeák
Révkomárom
Dabas 1 – 3. oldal
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Komárom – Abda – Szigetszentmiklós – Tát
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Folytatás (Kosztolányi Pál kétszer szerepel)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szelepcsény – Balassagyarmat – Budapest
86

Szegvár – Kosztolányi Mária + Rácz Sándor
87

Bogyiszló – Kosztolányi Sándor

88

Sókszelőce 1. oldal
89

Sókszelőce 2. oldal
90

Sókszelőce 3. oldal
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Kosztolányi Károly – Lőrinczi Orsolya
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Negyed – Bóly – Kosztolányi Anikó 1.oldal
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Negyed – Bóly – Kosztolányi Anikó 2.oldal
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Negyed – Bóly – Kosztolányi Anikó 3.oldal
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Negyed – Bóly – Kosztolányi Anikó 4.oldal

96

Kosztolányi Dezső – Árpád – Tünde
97

Negyed – Bóly 1. oldal
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Negyed – Bóly 2. oldal
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Negyed – Bóly 3. oldal
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Negyed – Bóly 4. oldal
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Negyed – Bóly 5. oldal
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Negyed – Bóly 6. oldal
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Negyed – Bóly 7. oldal
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Negyed – Bóly 8. oldal
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Negyed – Bóly 9. oldal
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Negyed – Bóly 10. oldal
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Negyed – Bóly 11. oldal
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Negyed – Bóly 12. oldal
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Kosztolányi Zoltán – Földeák
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Révkomárom
111

Dabas 1. oldal
112

Dabas 2. oldal
113

Dabas 3. oldal
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11.

Kapcsolatok
A jelenlegi családfák bekapcsolása a nemeskosztolányi családfába
azokon a pontokon lehetséges, ahol a nk-i családfa megszakad. Ezeket
a pontokat megtalálhatjuk a pestisnél írtak figyelembe vételénél (lásd 7.
pont) és a Kelemen levéltári családfa megjelölt ágainál.
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12.

Híres Kosztolányiak
Sok nevet meg lehetne említeni, de csak Polycarpusra (Kosztolányi
György), Sándorra, Móricra, Dezsőre és dr. Kosztolányi Istvánra térünk
ki. Az első négyet Kosztolányi Zoltán – Új Zéland – fogja ismertetni
Tekintettel arra, hogy a találkozón a híres Kosztolányiak ismertetése a
program zsúfoltsága miatt elmaradt, a rendelkezésre álló anyagot e
helyen teszem közzé.

12.1. Polycarpus (Kosztolányi György)
(1430. Nemeskosztolány – 1489. Róma)
Georgius Polycarpus
Külön helyet foglal el a Kosztolányi család történetében Kosztolányi Pál
fia,
György,
az
előbb
említett
Mihálynak
a
testvére.
Nemeskosztolányban született 1430 táján, amint ezt Fraknói Vilmos:
Mátyás király magyar diplomatái c. tanulmányában megállapítja (Bp.
1900) és ahol 4-16 oldalon foglalkozik Kosztolányi György
működésével. Fraknóinak ezt a tanulmányát követjük életének
leírásában.
György következetesen Georgius-Polycarpusnak nevezi magát s IV.
Szixtus bullájából tudjuk, hogy Kosztolányi volt a neve, mert az egyházi
adományozási bullában Georgius Polycarpus de Kostolannak nevezi
őt. Nemesi eredetét pedig ugyancsak ez a pápa igazolja, amikor a
pápának egy másik bullája, amelyet Kosztolányi Miklós esztergomi
klerikushoz intézett, azt mondja róla, hogy György-Polikárp unokaöccse
és nemes származású. A Polycarpus nevet humanista szokásból veszi
fel.
1453-ban találkozunk vele először Ferrara városában, ahol a veronai
Guarino humanista iskoláját látogatta. Zrednai Vitéz János ide küldte
tanulni unokaöccsét, Csezmicei Jánost, akiből Jánus Pannonius név
alatt világhírű költő lett is egy bizonyos Simont, akinek nevén kívül
egyebet sorsáról nem tudunk. Ezeknek volt György tanulótársuk, sőt
Simont oktatta is. Azt azonban nem tudjuk, hogy ekkor már mint tanár
szerepelt az iskolában, vagy pedig előrehaladottabb tanulóként adott
kezdőknek leckét.
Ebben az esztendőben levelet írt Ferrarából a nagyváradi püspöknek,
hogy Simonnak Vergiliust magyarázza. Simon szorgalmas
tanulmányaiban s reméli, hogy tudós férfi lesz belőle. Janus
Pannoniusról pedig így ír: „Jánosod felől pedig tanácsosabb
hallgatnom, mint röviden írnom. Az ő szerencsés alkotású elméjénél
nagyobbat, jelesebbet a természet nem szülhetett”.
Különben ez a Simon volt az, aki pár hónappal előbbi levelében
tolmácsolta a váradi püspöknek György háláját: „Tudd meg, hogy
György-Polikárp az isteni jótéteményekért, amikkel elhalmoztad, örök
háláját fejezi ki méltóságodnak. Ismételni szokta: hogy ha teljes élete
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egész szolgálatát egyedül néked szentelné is, ezzel sem róhatná le azt,
amivel néked tartozik”. Mindkét levél szövege a müncheni könyvtár
8482 sz-15. századból való papírkódexében van meg.
György éveket töltött Ferrarában, ahol olasz ifjakat is tanított. Ezek
közül kiválik Piccolomini Ferenc. Ez Piccolomini Enea Silvio szienai
püspök, császári kancellár, a későbbi II. Pius pápa unokaöccse volt, aki
III. Pius név alatt maga is pápa lett, de csak egy hónapig volt pápa
(1503. szeptember 22 – október 18-ig.) Ezen az ismeretségen alapszik
az a levél, amit György-Polykárp Enea Silvionak írt 1455-ben s
felajánlja neki szolgálatait. Úgy látszik a császári kancelláriában
szeretett volna elhelyezkedni.
Enea Silvio válaszol levelére. „Köszönöm, hogy hozzám fordultál. – írja.
Tudományban és szívességben bővelkedő leveledet gyönyörködve
olvastam. Sorsod mostohasága meghatott, anélkül, hogy meglepett
volna. A jók és tudósok rendszerint kemény tusát vívnak a sorssal,
amely azonban tőlük csak azt veheti el, ami tulajdonát képezi: az
aranyat és ezüstöt, a vagyont és életet; ellenben a jók szelleme fölött
nincs semmi hatalma…Amit öcsém felől írsz, azt elhiszem; ámbár arról
sem Ferenc öcsém, sem Jakab testvérem, sem bárki más nem
értesített. Szolgálatkészségedért elismeréssel adózom, irántam
tanúsított jóakaratod és öcsémmel való fáradozásod hálára köteleznek.
Ha segítségedre lehetek, mindig számíthatsz rám; óhajtásaidat,
amennyiben tehetem, készséggel fogom teljesíteni. Azonban mostani
kérésed, hogy magamhoz vegyelek nem időszerű; a császári udvarban
nem találhatnál hozzád méltó helyet. Magam sem maradok itt soká.
Készületeket teszek a hazatérésre, és környezetem már is számosabb,
mint kívánom. Nézetem szerint helyesebben jársz el, ha a magyar
királynál, vagy az udvarához tartozóknál keressz állást. Ebben az
ügyben a váradi püspökhöz, a legtudósabb és legjobb főpaphoz
fordulhatsz pártfogásért. Ha közbenjárásommal használhatok neked,
felszólításodra kérésedet szívesen teljesítem. Élj boldogul!” (A levél
Németújhelyt 1455. április 15-én kelt, a bolognai egyetemi könyvtár
egyik kódexében van meg).
Hogy mit csinált György, nem tudjuk, de három év múlva, 1458-ban
Mátyás király egyik okmánya alatt olvassuk a nevét: „Lecta Georg.
Polycarp.” (Országos Levéltár, 1458. augusztus 20.) Ekkor tehát mint
titkár működött a király kancelláriában. Ezt megerősíti a velencei
szenátus egyik írása, 1462. március 29-én keltezve, amely „secretarius
regie maiestatis” címet adta neki. A kancelláriába valószínűleg Vitéz
János hozta be. De tekintélyét, tudása, stílusa támasztotta alá, ekkor
történt Enea Silvionak pápává való választása és Csezmicei Jánosnak
1459-ben pécsi püspökké történt kinevezése.
1460-ban II. Pius Mantuában kongresszust tartott, hogy a török elleni
hadjáratot előkészítse. A kongresszuson négy magyar követ vett részt.
Mátyás király erre a kongresszusra küldte el külön Györgyöt, hogy
közölje a pápával híreit és saját terveit. A kongresszus bezárta ülését,
mikor György megérkezett 1460. január 19-én Itáliába. A pápa már
Sienában volt, ahol több hetet töltött. Itt fogadta január utolsó napjaiban
Györgyöt és február 2-án levelet küldött általa a királynak.

118

„Kedvelt fiúnk György-Polykárp, felséged megbízólevelével ellátva jött
hozzánk, és a török ügyben rábízottakat előterjesztette. Buzgón és
híven járt el megbízatásában, a jó szolga kötelességeiből semmit sem
mulasztott el. Előadásának mindenegyes pontjára adott válaszunkat
tőle és magyarországi legátusunktól, kinek tüzetesen írunk, fenséged
meg fogja érteni. Kérjük fenségedet, hogy eddigi fáradozásai és
dicséretesen bebizonyított állhatatos kitartása után, most, amikor jobb
jövő kilátásai bíztatnak, ne csüggedjen. Ugyanis, amennyiben a jövő
nyár folyamán nagyobb mérvű hadi intézkedéseket nem tehetnénk,
amire nézve nem esünk kétségbe, Isten segélyével gondoskodni
fogunk és ígéretet is teszünk, hogy rövid idő alatt negyvenezer aranyat
küldünk a legátus kezéhez. Ez a segítség fenségedet képessé fogja
tenni, hogy a törökök részéről fenyegető veszélyt elhárítsa. Nem
kételkedünk, hogy fenséged napról napra nagyobb segítségben
részesülvén, örvendeni fog annak, hogy állhatatosságában nem
ingadozott” (Monumenta Vaticana Hungariae. I. sorozat. VI. 13. Old).
1461-ben Mátyás király Nürnbergbe küldte el Györgyöt a német
választó fejedelmek gyűlésére, hogy őket áldozatkészségre buzdítsa és
a császárral fennforgó viszályok elintézésben közbenjárjanak.
György február 13-án beszédet mondott. A keresztények
megoltalmazása minden fejedelem kötelessége, kezdte beszédét. De
Magyarország királyai a török előnyomulását maguk nem
tartoztathatják fel. A török hatalma annyira megerősödött, hogy vele
szembeszállni már nem képesek egyedül. Már Zsigmond császár is
súlyos vereséget szenvedett tőlük, pedig a Nyugat mögötte állt.
Konstantinápoly eleste bizonyítja, hogy a hanyagság mily súlyos
következményeket von maga után. Ha Magyarország a török
hatalmába kerül, többé egy nép sem bír neki ellenállni. Már Hunyadi
János is ismételten fordult segítségért a keresztény fejedelmekhez,
akik ígéretet tettek, de nem teljesítették. Ennek ellenére harcolt és
Nándorfehérvár felszabadításával zárta le küzdelmét. A császár volna
első helyen köteles segítséget nyújtani, de az hatalomvágyból
megtámadta Mátyást, pusztítja az országot, jogtalanul visszatartja a
koronát. Ha a választó fejedelmek kívánják, hogy a magyarok a török
ellen küzdjenek, bírják rá a császárt, hogy kössön békét, adja vissza a
koronát, az elfoglalt területeket pedig ürítse ki. Ha ez megtörténik, s
kellő segítségben részesítik a királyt, ez fogja tudni kötelességét és a
török ellen fordul. Ellenkező esetben Istent és az egész világot hívja
tanúul, hogy kényszerítik békét kötni a törökkel, mert üres ígéretekben
bízva országát végső veszedelemnek nem teheti ki. (Magyar Nemzeti
Múzeum 210. lat. 8. jelzésű 15. sz-i kódex).
A választó fejedelmek abban állapodtak meg a beszéd meghallgatása
után, hogy legközelebb Frankfurtban ülést tartanak és arra a császárt is
meghívják.
1462. elején Mátyás királyt segítségül hívta az oláh vajda s erre a király
elhatározta, hogy seregét a török ellen vezeti. Pénzsegélyt kért a
pápától és az olasz fejedelmektől. A követ megint Kosztolányi György
volt. Március 21-én érkezett Velencébe. A szenátus előtt hosszú
beszédben vázolta Magyarország válságos helyzetét. Sokat szenved a
töröktől és a császár igazságtalan háborújától. A király a tanács
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adandó utasításait ajánlotta figyelmébe, hogy ezek szerint járjon el. A
szenátus György beszédét összefoglalva így jellemezte: „multa
prudentia et elegantia”. A következő alkalomkor részletezte a király
terveit. 60 vagy minimum 40 ezer katonára van szükség. A sereg
zsoldjáról a keresztény hatalmaknak csak hat hónapig kellene
gondoskodni, mert később a sereg ellenséges területen magát már fel
tudja tartani. Ha ez a támadó hadjárat nem oldható meg, akkor a király
a támadó török ellen csak úgy tud védekezni, ha a keresztény hatalmak
pénzsegélyt adnak. A szenátus erre a beszédre március 29-én
válaszolt. Ebben a magyar követ beszédének formai szépségét és
előterjesztésének okosságát dicséri. A köztársaság azt a jóakaratot és
szeretetet, amit Hunyadi János iránt táplált, ki akarja mutatni a fia iránt
is. A pápát tevékenységre bíztatta, ő maga felajánlotta hajóhadát s míg
a támadó hadjárat megindul, az összes olasz államok 12 ezer arany
forint hadisegélyt szavazzanak meg egy-egy hónapra. Előterjesztései a
legjobb fogadtatásra fognak találni a pápánál, aki a császár és Mátyás
közt békét akar szerezni. Ennél fogva úgy véli a tanács, hogy a követ a
legalkalmasabb időpontba érkezik meg Rómába. A pápa, II. Pius
titoktartás kötelezettsége mellett üzent a dogenak, hogy személyesen
áll a hadjárat élére, hogy ezzel a fejedelmeknek példát adjon.
Kosztolányi György április első napjaiban utazott Rómába, ahol sikerrel
járt küldetése. A pápa elfogadta a velencei szenátus javaslatát a 12
ezer forint segélyre vonatkozólag s Kosztolányit külön pápai nuncius
kíséretében az olasz fejedelmekhez és köztársaságokhoz küldte, hogy
végrehajtsák a velencei javaslatot. Június első napjaiban indultak
útnak.
Közben Mátyás, mielőtt még követének eredményeiről értesült volna,
fenyegető híreket kapott Keletről, új követet küldött utána Velencébe
Vezsényi László, főudvarmester személyében és visszarendelte
Györgyöt. De ő már úton volt az olasz hatalmasságokhoz. Talán
Firenzében, Ferrarában, Milánóban járt a pápai követtel és augusztus
elején Velencébe érkeztek. Körútjuk nem járt a várt eredménnyel, maga
a doge is megütközött ezen. A velencei szenátus hajlandó
megkétszerezni a ráeső részt, ha a többiek is felemelik a járulékot.
György Velencében találkozott Vezsényivel, aki már visszatért
Rómából és azt a hírt hozta, hogy a pápa az ígért segély mellett a saját
költségén ezer lovast ad Mátyás rendelkezésére. A két követ
valószínűleg együtt tért vissza augusztus végén Magyarországba.
Kosztolányi velencei sikeréről beszámol Tonenzonio Rafael velencei
patrícius levele, amelyet a pécsi püspökhöz, Janus Pannoniushoz
intézett. Erre a levélre a püspök így válaszolt: „Amit Polykarpusunk felől
jelentettél, hogy dicséretesen és országunkra nézve hasznosan járt el
nálatok küldetésében: szívesen hallom, készséggel elhiszem. Az ő
erényeit és tudományosságát régtől fogva ismerem. Mindazonáltal a ti
tanúskodásotoknak itt nagyobb értéke van, mint annak a
magasztalásnak, amely tőlem, iskolatársától ered.” (Koller: Historia
Episcopatus Quinqueecclesiensis. IV. 97, 104).
Különben Janus Pannonius a hazájába visszatért humanistát költői
levélben hívta meg magához Pécsre. (Ad Polycarpum. Opera II. 140).
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Gratulor a terra salvum rediisse Latina,
Numina nec votis surda fuisse tuis.
Gratius hoc fiet, si nos Polycarpe revisas,
Ni post tam longum, tam breve taedet iter.
Quando ego te, tuta suspensus luce, tenebo,
Narrantem vastae dura pericla viae?
Quis status Ausoniae, quae sint ibi tempore rerum,
Quas urbes, quales videris ipse viros?
Quod si non fallit cupida spes irrita mentem,
Tota tuo nobis pectore Roma venit!
Van még egy epigrammája Janus Pannoniusnak, amelyet Györgyhöz
intézett. Ez ugyanis felszólította, hogy írjon verset. Erre azt válaszolta,
hogy mindig és bármilyen tárgyról György sem lenne képes. Ebből azt
lehet kivenni, hogy György nemcsak kiváló szónok, hanem jó költő is
volt. Ezt megerősíti Galeottihoz intézett levele, amelyben félig tréfásan,
félig komolyan írja Janus Pannonius 1465 végén: „Senki többé tőlünk
ne várjon éneket, ne kívánjon szónoki művet, ne követeljen fordítást, ne
szólítson fel levél-fogalmazásra: immár mindezekre képes vagy te és
Polykarpus!” (Dátum nélküli levél).
Ebből az is kivehető, hogy a fontos diplomáciai levelek írását Mátyás
király most nem a pécsi püspöktől, hanem Galeottitól és Kosztolányitól
kéri.
1462 őszétől 1466 tavaszáig nem ad magáról életjelt György. 1466.
június 10-én Nagyszombatban ellenjegyzi Zrednai Vitéz János
rendeletét a pozsonyi tizedszedőkhöz, mint „titkár” (Országos Levéltár).
Vitéz ekkor Pobjebrád cseh királlyal folytatott tárgyalásokat és mellette
királyi titkárként működött György.
1467-ben az év vége felé Mátyás király ismét elküldte őt Firenzébe,
hogy a királyt vegyék fel abba a ligába, amelyet a pápa, a nápolyi
király, a milánói fejedelem és a firenzei köztársaság kötöttek Velence
ellen. Ekkor írta december 28-án Firenzéből Vespasiano Filippo a
calabriai hercegnek: „qui e stato uno ambasciatore del re d’ungheria a
me assai noto, il cui nome e messer Giorgio Polycarpo homo
litteratissimo e degno”.
Úgy látszik, ez volt utolsó megbízatása Mátyás király részéről, mert
1468 nyarán már Rómában van, mint apostoli írnok (scriptorlitterarum
apostolicarum). Így nevezi magát II. Pál pápához július 30-án
kedvezően elintézett folyamodványában. Mint világi embert
hivatalnoktársai nem akarták részesíteni a kancelláriai jövedelmekből.
(Regesta Supplicationum Pauli II. Annus IV. Vol. 857.251).
Miképp került a pápai udvarba, nem tudjuk. Talán feleségül vette
Trapezunti György híres humanista és pápai titkár leányát és ez a
házasság késztette arra, hogy letelepedjék Rómában. Az állást
valószínűleg apósa és sógora, Jakab, aki szintén pápai titkár volt,
szerezhették számára. Emiatt Mátyás király nem haragudott meg rá,
sőt a szentszéknél teljes hatalmú ügyvivőjének nevezte ki arra az időre,
amikor ott külön követe nincs (ordinavimus in nostrum et in regni nostri
verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem…absentibus
oratoribus nostris”). Ez a királyi megbízó levél „egregius”-nak nevezi
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Györgyöt (Kovachich: Formulae solemnes styli.561 old.). Később
registratorként szerepel a pápai bullákon s a neve így olvasható: G.
Polycarpus… 1467-ben július 20-i keltezéssel egy Mátyás királynak
küldött pápai íráson, amelyben a király kérésére a pápa megengedi a
királynak, hogy saját maga választhat magának gyóntatót, aki
felruházza azzal, hogy az Apostoli Szentszéknek fenntartott esetekben
is megadhatja a feloldozást, is olvasható Polycarpus neve.
(Monumenta Vaticana Hungariae. Series prima, Tomus sextus. Bp.
1891. 94. Old.).
Mátyás királynak köszönheti, hogy világi ember létére megkapta 1472.
március 23-án IV: Szixtus pápa bullájával Budai Andrásnak halálával
megüresedett veszprémi és székesfehérvári kanonokságot. Ebben a
bullában így szerepel a neve: Magistro Georgio Polycarpo de Kostolan
scriptori et familiari nostro. (Datariai regesták Annus I. f. 154).
Hosszú évekig volt a pápai kancelláriában. 1481-ben felkereste őt
testvérének, Mihálynak a fia , Miklós, aki pápai közjegyzői tisztet nyert
el közbenjárására. De hogy hol működött, azt nem tudjuk. Polykárp
nevével 1489-ig sűrűn lehet találkozni a bullák regesta köteteiben, ahol
a bullákat ellenjegyezte.
Fraknói nem tud semmit sem György-Polykárp sírjáról. Ezt 1931-ben
ismertette meg Bánffi Ferenc a Századokban 104-109 oldalakon Egy
magyar diplomata sírja Rómában címmel.
Kosztolányi György Polykárp sírja a római Santa Maria sopra Minerva
templomban van. A sír pontos felirata megtalálható Vincenzo Forcella:
Iscrizioni delle Chiese ed’altri edifizii di Roma, dal secolo XI fino al
giorni nostri (Roma 1869-1883) című 14 kötetes művében. Ennek a
tárgymutatója „Policarpi Giorgio” cím alatt az I. kötet 461. Lapján 1795.
sz. alatt hozza.
Sírfelirata a következő:
D.
O.
M.
GEOR.POLICARPO.REG.PANON.AP.PONT.MAX.DI
VINUMQ.CAES.RO.IMP.INSIGNIBUS.LEGAT.FVNCTO
NOB.PRVD.FIDE.INTEG.REL.CONSPICVO.DOMI.FORSQ.
CLARIS.S.LIT.AP.SCRIPT.CONSERVATORIQ.COSTOLANI
CONIVGI.DVLCISSIMO.FACIVNDVM.CVRAVIT.VIX.
AN.LVIII.Men.VI.DIEB.XIIII.
A szöveg olvasása a következő:
Georgio Policarpo Regis Pannoniae apud Pontificem Maximum
Divinumque Cássarem Romani Imperii insignibus legationibus functo,
nobilitate, prudentia, fide, integritate, religione conspicuo domi forisque
clarissimo,
Sacrarum
Litterarum
Apostolicarum
scriptori
conservatorique Costolany: Coniugi dulcissimo faciendum curavit. –
Vixit annos 58, menses 6, diebus 14.
Magyar fordítása ez:
Kosztolányi György Polikárpnak, a magyar király kiváló követének, aki
a
pápánál
és
a
római
császárnál
nemesen,
okosan,
feddhetetlenséggel, hűséggel és hittel előkelő követségekben
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működött; az apostoli iratok itthon és külföldön egyaránt hírneves
kiállítójának és őrének; a legdrágább férjnek – állíttatva. Élt 58 évet, 6
hónapot és 14 napot.
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Polycarpusra vonatkozó néhány királyi oklevél
Az oklevelek eredeti nyelve latin.
Jelzet: 015544
Keltezés: 1461 01 20
Nyelve: latin
Fennmaradási forma: átírás 1461
Régi jelzet: NRA 430 54
Kiadó adatai: MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Címzett adatai: nyitrai káptalan
Kedvezményezett adatai: Noffry l Veronika magán, Ludányi Tamás özv
Veronika magán
Személyek adatai: Kaszai János magán, Kaszai Szaniszló magán,
Kosztolányi György királyi ember, Szamárdi (?) Péter királyi ember,
Descer-i Jakab királyi ember, Szamárdi (?) Miklós (János f) királyi
ember, Maytha-i Bosan Benedek királyi ember, Dresk-i Gáspár királyi
ember, Halácsi András királyi ember
Irattípus: vizsgálati - idéző
Jog: birtok elfoglalása - zálog
Keltezés helye: Trinchinii, Trencsén, Trencsén m
Helységnevek: Ban, Bán város, Trencsén m
Katonai adatok: erődítmény
Regeszta szövege:
Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Jelentették előtte Veronika úrnő,
Nysfor leánya, Lwdan-i Tamás özvegye nevében, hogy 9 évvel azelőtt
Kassa-i János és Szaniszló a trencsénmegyei Ban városát, amely az ő
urát zálog címén megillette, az ugyanott emelt erődítménnyel együtt
anélkül, hogy bármi ellenszolgáltatást adtak volna, az özvegy kezéből
elfoglalták és még most is elfoglalva tartják. Azért meghagyja a
káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi
ember előbb megvizsgálva a tényállást, idézze meg Kassa-i Jánost és
Szaniszlót az exponenssel szemben a 32-ik napra a királyi személyes
jelenlét elé. - Kijelölt királyi emberek: Georgius de Kostolan, sive
Petrus de Zamard, aut Jacobus de Descer, vel Nicolaus filius Johannis
de dicta Zamard, sin Benedisctus Bosan de Maytha, seu Gaspar de
Dresk, sive Andreas de Halacz. - A regeszta forrása: OL regeszta.
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Jelzet: 075651
Keltezés: 1463 03 11
Nyelve: latin
Fennmaradási forma: eredeti
Régi jelzet: SÁNDOR-METTERNICH B 1 35
Kiadó adatai: NYITRAI KÁPTALAN
Pecsétek leírása: záró pecsét
Címzett adatai: Mátyás 1 király
Kedvezményezett adatai:
Kosztolányi Policarpus György mester magán
Kosztolányi Policarpus Mihály (György mester testv) magán
Személyek adatai: Beznakfalwa-i Beznak Miklós királyi ember, Zala-i
István mester nyitrai kanonok, Zala-i István mester nyitrai káptalani
küldött, Molnosszegi/ Malomszegi Pazman Péter magán, Szomorfalvi
István magán, Lile-i Ferenc magán, Récsényi János magán
Irattípus
iktató - idéző
Jog: különös jelenlét
Helységnevek: Cigel, Nyitra m
Regeszta szövege:
A nyitrai káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy megkapva Kostelen-i
Policarpus György mester és ennek fivére, Mihály részére
kibocsátott beiktatólevelét Beznakfalwa-i Beznak Miklós királyi
emberrel Zala-i István mester kanonokot küldte ki hiteles emberül.
Nevezettek febr.16-án (Juliane) Cigel possessioba be akarták vezetni
György mestert és Mihályt, de Molnoszeg-i Pazman Péter, Zomorfalwai István, Lile-i Ferenc és Riechen-i János ellenmondtak, azért
megidézték őket Szent György nyolcadára a különös jelenlét elé. Zárópecsét töredékei. - A regeszta forrása: OL regeszta (Bándi
Zsuzsanna)

DL 75652
ISIS: 106395
Kelt: 1463-05-26
Kiadó: NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 165 / B 1 34
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon
Nyelv: Latin
Irattípus: tiltakozó - eltiltó
Kedvezményezett: Gywred-i Antal magán
Lülei Ferenc magán
Molnosszegi/Malomszegi Pazman Péter magán
Récsényi János magán
Személy: Kosztolányi Policarpus György (Pál f) magán
Kosztolányi Policarpus Mihály (Pál f) magán
Mátyás 1 király
Helység: Cigel/Luchka Cigel/Cégely/Lucska Nyitra m
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Jog: királyi új adomány - birtok eladományozása - birtok felkérése
Regeszta: A nyitrai káptalan előtt Gywred-i Antal, Molnoszeg-i Pazman
Péter, Lyle-i Ferenc, Ryechen-i János tiltakoznak, hogy Kostelen-i Pál
fiai: Policarpus György és Mihály a Nyitra megyei Cigel alio nomine
Lukcha possessiójukat a királytól új adományként megszerezték és
birtokba akarják venni. A tiltakozók eltiltják a királyt az adományozástól,
Kostelen-i Györgyöt és Mihályt a birtok megszerzésétől. - Hátoldalon
rányomott pecsét csekély töredékei. - A regeszta forrása: OL regeszta
(Bándi Zsuzsanna)

Janus Pannonius verse Polycarpushoz (eredeti nyelve latin)
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12.2. Kosztolányi Sándor
(kanonok)
A Miklós ágból származik a következő vonalon:
Miklós (1497) – Zsigmond (1517-1596) – János (1583-1626) – Mihály –
György – Gábor – Sándor
Születési helyét és évét nem ismerjük. Születése 1700 körülre tehető.
Működési területe: Nagyvárad – Körösladány.
A Pallas lexikonban az alábbiakat találjuk:
K. Sándor, ferencrendi szerzetes, XVIII. sz.-beli író. Lelkész volt
Kősörladányban. Művei: Egyházi beszédek (2 köt., Pozsony 1794);
Bőjti napokra rendeltetett beszédek (4 köt., u. o. 1798); Három
szakaszokra osztott szent beszédek (Pest és Pozsony 1800).
Az alábbi könyvét egy könyvaukción sikerült megvennem.
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12.3

Kosztolányi Móric
(1806-1884 Nemeskosztolány)
Kosztolányi
Móric
ezredes
a
komáromi
erődben
hadosztályparancsnok volt és Klapka tábornokkal 1949 oktoberéig
védte az erődöt. A kapitulációt ellenezte de az erőd feladása után,
a megkötött egyezmény értelmében bántatlanul hazatérhetett
Nemeskosztolányi birtokára ahol 1884-ben bekövetkezett haláláig
tartózkodott. Háza az öregkastély mellett a mai postaépület volt.
Kosztolányi Móric Komárom ostroma alatt irt naplóját Kosztolányi
Károly a Hadtörténeti Múzeumnak adományozta. Móric
szerkesztette meg a Kosztolányi család
egyik meglévő
családfájának alapjait.
Sajnos Móricról se festmény, se fénykép nem maradt fenn.
Leszármazását a Kempelen könyvből vett ábrán láthatjuk a Mihály
ágon Zsigmond vonalán.
Borovszky S. Vas vármegye monográfiájában az alábbiakat
találjuk:
AZ 1848–49-IKI SZABADSÁGHARCZ.
1848.
Az 1848-iki márcziusi események hatása csakhamar Vasmegyére
is kiterjedt. Már márczius 19-ikén érkezett meg Batthyány
miniszterelnök leirata, melyben a vármegyét ideiglenes
nemzetőrség felállítására hívta fel. Kőszegen csakhamar
szervezkedtek is és elsőül a királyi tábla ügyvédei léptek be az
ujonnan alakult nemzetőrségbe, mely az április 9-iki zavargások
alkalmával Preiszler Antal nyugalmazott kapitány vezérlete alatt
derekasan megállta helyét. A nemzetőrség csupán három havi
kötelezettséggel, első sorban a belső rend és közbiztonság
védelmére állítattatott fel Vidos József vezérlete alatt.
Az aldunai és horvát mozgalmak első hírére a magyar kormány
május 16-án kelt rendeletével 10 honvéd-zászlóalj felállítását
rendelte el; ezek közül a 7-ik zászlóalj székhelyéül Szombathelyt
tűzték ki.
A toborzás csakhamar a vármegye főbb helyein, május 26-tól
június 11-ig, a legnagyobb gyorsasággal eszközöltetett.
Eközben a nemzetőrség is teljesen felkészült, zászlójukat június
13-án avatták fel Ikervárott, Batthyány Lajos grófné védnöksége
alatt, s két nappal később már a 7-ik zászlóalj tisztikarát is
kinevezték.
Alig állítatott fel a 7-ik zászlóalj, a vármegye június 19-iki
közgyűlésében, Vidos József indítványára, újabb 3000 főnyi
önkéntes sereg toborzását határozta el.
A horvátországi zavarok folytán előbb a vármegyében levő két
század gyalog-katonaság és a Miklós császár nevű huszárezred

129

első osztálya, utóbb a Vidos-féle nemzetőrség is a Drávához
rendeltetett, a 7-ik zászlóalj pedig, július 26-án kelt rendelettel,
Veszprémbe helyeztetett át.
Jellasich készülődéseire Batthyány augusztus 15-én újból felhívta
a vármegyét, hogy a haza határának védelmére egy új önkéntes
mozgó őrsereget állítson fel, a nemzetőrség szervezésére pedig
Széll József kir. biztost küldte ki. A vármegye augusztus 23-án
megtartott közgyűlésében 3000 nemzetőrt ajánlott meg; a kivetés
Vidos alispán elnöklete alatt egy öttagú bizottságra bízatott és a
gyorsan összetoborzott nemzetőrséget Pápára, Kosztolányi
Móricz táborába küldték.
Jellasich e készülődések alatt, szeptember 1-én, beütött
Magyarországba, azonban a főváros környékén szenvedett
kudarcz után, csakhamar a Lajta felé igyekezett.
Borovszky S.: Pozsony vármegye monográfiájában írja:
Petőcz György vértanúsága.
Május elején Petőcz György,* a vármegye másodalispánja, nagy
összeg pénzzel Csallóközbe ment, hogy a magánosoknak a
requisitió által támadt követeléseit kielégítse, egyúttal pedig ElőPatonyban lakó és már régen nem látott családját meglátogassa.
Ott tartózkodásának ideje alatt Kosztolányi ezredes Komáromból
kitört és az osztrákokat egész Pozsony határáig visszaűzte.
Megtudva azt, hogy az alispán a vidéken van, figyelmeztette őt,
hogy Pozsonymegye még némi újoncz-jutalékkal van hátralékban.
(A vármegyére 3647 újoncz volt kivetve. A császáriak nem
megbízható adatai szerint a vármegye 198 önkéntest és 1796
honvédet állított ki.) Petőcz György utasította a két csallóközi járás
szolgabíráját az újonczozásra, a minek eredménye az lett, hogy
néhány nap alatt mintegy 120 csallóközi ifjú állott a magyar zászló
alá. Ezt megtudták a császáriak és elhatározták Petőcz György
vesztét. Barátai figyelmeztették Petőczöt, hogy ne menjen vissza
Pozsonyba, hanem számadását a komáromi várból küldje el, de a
kötelességét ismerő, egyenes lelkű férfiú nem hallgatott a
figyelmeztetésre; Pozsonyba utazott, hol azonnal elfogták,
haditörvényszék elé állították, halálra ítélték és kivégezték. Az
ítéletnek tudtunkkal már csak egy nyomtatott példánya van meg
Elő-Patonyban, idősb Petőcz Kálmánnál. Érdemesnek tartjuk tehát
az ítélet teljes szövegét közölni a következőkben: „Hirdetés.
Petőcz György, Pozsony vármegyének Elő-Patony községéből, 44
éves, r. kath., házas,* a megyének második alispánja, miután a
fölötte tartott haditörvényszéki nyomozás folytán az AlsóCsallóközben, Kosztolányi ezredes parancsnoksága alatt
előnyomult lázadókat a helységekre történt kirovás által részint
élelmeztette, részükre 117 emberilletőség újonczozását elrendelte
és az alája rendelt tisztviselőknek kémlő tudósítás szerzését
írásilag is ajánlotta, a mely újonczozásnak azon következménye
lőn, hogy az állított újonczok azonnal a magyar zászlóhoz
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eskettetvén, Komáromba küldettek. Petőcz György tehát a szokott
törvényes eljárás után árulás, hűtlenség részvéte miatt, folyó 23án hozott ítéletnél fogva, alispáni állásától fölfüggesztetvén, kötél
által kivégeztetni és minden vagyona a pótlási összeg
kiutalványozásáig elfoglalni határoztatott. A mely ítélet kötél
helyett agyonlövetésre változtatva megerősíttetett s mai napon
végrehajtatott. Pozsony, május 24. 1849. A császári, királyi hadi
nyomozó-bizottságtól.”
Egykorúak állítása szerint a hadbíró azt a kérdést intézte Petőcz
Györgyhöz, hogy: „önt a fölkelők kényszerítették újonczozni?”,
mire Petőcz azt felelte, hogy az újonczozás megtartása állásából
folyó kötelessége volt. Ez a nyilatkozat okozta halálát, melyet
küldöttségek megakadályozni kíséreltek, de siker nélkül. Az
agyonlövetés a várban történt. Midőn hajdúja a szemét bekötötte,
azt az utasítást adta neki, mondja meg a megye urainak, hogy a
vizsgálat folyamán senkit be nem vádolt s mint férfi hal meg
hazájáért. Holttestét ugyanarra a szekérre tették, melyet utolsó
útjában használt, és a katonai temetőben elásták. E derék férfiú
ismeretlen sírját tehát semmi sem jelzi, de emlékét kegyelettel őrzi
a megye közönsége, mely 1861-ben emlékét jegyzőkönyvileg is
megörökítette s kivégeztetése 50-ik évfordulója alkalmával a
vármegyeház dísztermében emléktáblát helyezett el.
Pozsony vármegyének két csallóközi járásában Komáromnak
szeptember végén történt feladásáig ismételten szólt az ágyú. Így
május 12-én Nagy-Légh alatt volt összecsapás, melynek
következtében több ház és Benyovszky Péter juhakla, béresháza
és istállója is leégett. Június 18-án pedig a hegyentúli járásban,
Stomfa vidékén és Szentjánoson volt zavarodás, a hol egy 580
főből álló Hurbanista csapat garázdálkodott.
A zsigárdi csata.
Június 16-án volt a véres zsigárdi csata. A Vág mentén táborozó
Asbóth tábornok reggel egy hadoszlopot Negyed és Farkasd felé
küldvén, ő maga, hadainak zömével Zsigárdnak tartott.
Ugyanakkor Kosztolányi ezredes a csallóközi Bős felé intézett
támadást. Délelőtt 10 óra tájban Asbóth Királyrévnél találkozott az
ellenséggel, ezt a községet s utána Zsigárdot véres
szuronyrohammal bevette és egy fél ágyúüteget elfoglalt. A csata
alatt azonban az osztrákok nagy erősítéseket kaptak, minek
következtében az ütközetben amúgy is elfáradt magyar had
Aszódra vonult vissza. Seregünk vesztesége elég nagy volt, mert
az osztrákok által visszafoglalt fél ütegen kívül még három ágyunk
s mintegy 500 emberünk veszett el.
Ugyanekkor Nagy Sándor az ellenségnek Szered és Sempte közt
vert hídját szuronyt szegezve elfoglalta és az ellenséget Galgócz
felé visszaszorította, de később hátrálni kényszerült s négy
ágyújának és 160 emberének elvesztése után előbbi állására
vonult vissza. Szakértő írók (Rüsztov, stb.) egyhangúlag annak
tulajdonítják a magyar sereg jún. 16-iki kedvezőtlen eredményeit,
hogy a fővezérletben kevés volt az általános áttekintés, az
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alvezérekben pedig még kevesebb az önállóság, a mennyiben
ezek a megbízásokat tehetségük szerint végrehajtották ugyan, de
a csata folyama alatt kínálkozó helyzeteket kihasználni nem
tudták.
Borovszky S.: Bars vármegye
Az önkény a honmaradottak közül, főleg a nemzetőrség
szervezése körül, vagy a fegyveres ellentállásban résztvett
honfiakkal éreztette haragját. A nemzeti vértanúk sorát, a
vármegye követe: báró Mednyánszky László nyitja meg, a kit
Haynau 1849. június 5-én Pozsonyban kivégeztetett. Némelyek
még idején elmenekültek, így Benyovszky Péter családostul
augusztus 21-én, Kosztolányi László pedig az októberi napok
után. Zorkóczy Lászlót októberben elfogták és Pozsonyba
hurczolták, a hol 3 évi várfogságra ítélték, mert egy isteni tisztelet
után az oroszok ellen kikelt. Szakmáryt menekülés közben,
Zmeskál Zsigmond házában fogták el és szintén Pozsonyba vitték.
A hadjáratokban résztvett barsmegyei származású tisztek közül
Simonyi Győző kapitányt 5 évi várfogságra ítélték, Kosztolányi
Mór ezredes azonban, a komáromi kapituláczió feltételei
értelmében, bántatlanul maradt, bár felügyelet alatt állott. Bátori
Schulz Bódog ezredes, mint komáromi kapituláns szintén
megmenekült s Garam-Kövesden vonta meg magát, de az
ötvenes években gyakori zaklatásnak volt kitéve. Guyon Richárd
tábornok, ki pályáját a barsmegyei lovas nemzetőrségnél kezdte,
még Világos előtt, augusztus 5–9. között, kimenekült
Törökországba és Viddinben a többi menekülőkhöz csatlakozott.
Balogh János országgyűlési képviselő, kinek a neve még az 1848
előtti időben ismeretes volt Bécsben, Bem csapatával menekült a
török földre. Balogh ellen, bár a szabadságharcz alatt
jelentékenyebb szerepe nem volt, mégis, mivel a bécsi kormány a
Lamberg megöletésében való részességgel vádolta, a pesti
haditörvényszék szintén megindította az eljárást és 1851.
szeptember 21-én „in contumatiam” halálra ítélte. Balogh azonban
hosszas külföldi bolyongás után, 1859-ben kegyelmet nyert és
hazajött.
Borovszky S.: Komárom vármegye
A szabadságharcz.
A népképviselet alapján 1848. májusában megszervezkedett
vármegyére már is nehéz gondok szakadtak: védelmezni kellett a
hazát, mely létében támadtatott meg. Az 1848. augusztus 24-én
tartott közgyűlésében megszavazta 190.000 forint költséggel a
kétezer s néhány száz főnyi önkéntes sereget, mely utóbb a reá
kivetett ujonczjutaléknak, illetőleg megyebeli honvédségnek a
magvát alkotta.

132

Az önkéntesek seregének megalakulásakor ennek főparancsnoka
Kosztolányi Móricz ezredes, őrnagyai gróf Eszterházy Pál és
Csúzy János voltak. Egyik századosa Thaly Zsigmond mérnök. Ez
utóbbi élesen figyelő őrködésének, erélyes és gyors
közreműködésének köszönhető, hogy Komárom várát a nemzeti
védelem számára meg lehetett tartani és pedig azzal, hogy a
várőrségnek a magyar felsőbbség ellen lázongó részét (a gróf
Ceccopierri-féle ezredet) még idejében lefegyverezték s az
őrségtől eltávolították.
Pallas Nagylexikon
Ácsi csaták, így neveztek el 1849-ben azt a három csatát, melyet
a magyar honvédsereg az 1849. év nyarán Komáromtól délre
vívott, mert azokat mindig az Ács körül vívott harcok döntötték el.
(A júl. 2-án és 11-én az orosz csapatokkal erősbített osztrák
fősereg ellen vítt csatákat l. Komárom.) Klapka tábornok, a
komáromi várparancsnok, júl. 30-án a Duna bal partján ostromló
osztrák haderőt (Pott dandárját) Heténytől Bajcson és
Érsekujváron át Tardosked felé űzte vissza, a következő napon
(31-én) a Komáromtól délre, zömével Ács körül álló osztrák
Barco-dandárt támadta meg. Kosztolányi és Krivácsi ezredesek
csekély számú, 12 órai menet és harcok által kifárasztott
hadoszlopok élén Barco jobb oldala ellen vonultak, Schultz
ezredes arcban támadta s Janik ezredes rohammál vette be az
ácsi erdő sáncait. Barco dandárja teljesen megverve gyorsan
visszavonult Lovadra, rögtön átkelt a Csallóközre s az ott lévő
Liebler-dandárral együtt 4-én reggel Guttára s azután Bruckba
vonult vissza. A honvédek 1172 hadi foglyot, 7 tizenkét és 14
tizennyolc-fontos ágyút, 3000 puskát sok lőszert és élelmet vettek
el az osztrákoktól. Az ácsi győzelemmel Klapka tábornok
elmetszette az osztrák hadsereg fő összeköttetését hadászati
alapjával: Bécscsel, és a dunántúli megyékből újoncokat, lovakat
és élelmiszereket vitethetett Komáromba.
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12.4

Kosztolányi Dezső
Leszármazási vonalát lásd a Családfák című fejezetben
Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885. márc. 29. – Bp., 1936. nov. 3.):
költő, író, műfordító, újságíró.
A Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja. Kosztolányi Árpád
tanár fia. Tanulmányait szülővárosában kezdte. Gimnáziumi
tanulmányai közben testvéreivel és unokatestvéreivel előadásokat
szerveztek, ezek eleinte csak saját szórakozásukat szolgálták, később
nagyobb nyilvánosság elé léptek műsoraikkal.
1900-tól, ekkor ötödik gimnazista, rendszeresen írt verseket,
amelyekből az első a Budapesti Naplóban 1901. okt.-ben látott
napvilágot, ezután a helyi lapokban hamarosan újabbak is megmegjelentek már.
1903–06-ban
a
bp.-i
egyetemen
magyar-német
szakos
bölcsészhallgató. A kezdő írók indulását előmozdító nevezetes
Négyesy-szeminárium stílusgyakorlatain ismerkedett meg, majd
barátkozott össze Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Oláh Gáborral. Írói
pályájához itt kapta az utolsó indítékot, meggyőződött tehetségéről és
megszilárdult hivatástudata. A l'art pour l'art hívének vallotta magát, de
még pályakezdő korszakában sem vállalta, valósította meg ennek a
felfogásnak szélsőséges formáit.
1904 őszétől 1905 tavaszáig Bécsben folytatta egyetemi tanulmányait,
a következő tanévben még rendszeresen látogatta az előadásokat, de
egyre jobban csökkent a kedve. 1906 őszén ismét beiratkozott az új
évre, de ekkor már minden erejét és idejét az írásra fordította, ezért
hagyta befejezetlenül elkezdett tanulmányait.
Több idegen nyelvet sajátított el, így olaszul, franciául, németül, angolul
és spanyolul beszélt.
A Nyugatnak megindulásától egyik vezető munkatársa. Első
verseskötete 1907-ben (Négy fal között), elbeszélésgyűjteménye 1908ban (Boszorkányos esték) jelent meg. Nemcsak szépíróként működött,
hanem publicistaként is. Számos napilap és folyóirat részére írt
vezércikkeket, tárcákat, irodalmi és színházi kritikákat. Teljes politikai
elkötelezésre nem volt hajlandó, így a haladó polgári, a
szociáldemokrata és a katolikus lapokba egyaránt dolgozott. Sokat
utazott mind Magyarországon, mind Nyugat Európa különböző
országaiban.
1910-ben ismerte meg Harmos Ilona színésznőt, akit 1913-ban
feleségül vett.
Az I. világháború pusztításai és oktalan véráldozatai megrázták. A
forradalmat örömmel üdvözölte, a Vörösmarty Akadémia. tagja lett. Az
ellenforradalom győzelme után rövid ideig az Új Nemzedék
munkatársa, annak a Pardon rovatnak a szerkesztője, amely sűrűn
támadta a levert proletárdiktatúra közéleti szereplőit, majd a Pesti
Hírlapnál folytatta tevékenységét. A Petőfi Társaság tagja lett, de
csakhamar kilépett innen.
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A 20-as években egyre-másra jelentek meg verseskötetei,
elbeszélésgyűjteményei és regényei. Itthon és külföldön egyaránt
elismerték: A véres költő c. regényét az MTA Péczely-díjjal jutalmazta,
Thomas Mann megkülönböztetett figyelemmel és barátsággal
érdeklődött iránta. József Attilát szeretettel segítette és támogatta,
ellenben Ady líráját élesen támadta (A Toll, 1929). Tagja volt a
Kisfaludy Társaságnak (1928), a La Fontaine Társaság társelnöke, a
magyar. PEN Club első elnöke (1930). Munkásságában a 20-as évek
végétől haláláig a rövid prózai műfajok és a líra foglalták el a központi
helyet.
A 30-as évek elején rákbetegség támadta meg, felváltva kezelték hazai
intézetekben és Stockholmban, megmenteni nem lehetett. Írói és
újságírói tevékenységét élete utolsó hónapjától eltekintve – mindvégig
folytatta.
A polgári gondolkodás és életforma egyik legkitűnőbb művészi
kifejezője és összefoglalója. Humanizmus és játékosság sajátosan
kapcsolódik össze műveiben. Szerencsésen ötvözte egységbe a
szecesszió, a parnasszisták, a szimbolizmus, az impresszionizmus és
az expresszionizmus eredményeit. A magyar nyelv fennmaradásáért és
tisztaságáért szenvedélyesen harcolt cikkeiben. Műfordításaival
Shakespeare, Oscar Wilde, a modern Ny-európai költészet
megismertetésére törekedett. Édes Anna, Pacsirta, Aranysárkány c.
regényeit filmre vitték. Verseit, elbeszéléseit és regényeit több idegen
nyelvre fordították.
Versek: A szegény kisgyermek panaszai (Bp., 1910); Őszi koncert.
Kártya (Bp., 1911); Mágia (Békéscsaba, 1912); Mák (Békéscsaba,
1916); Kenyér és bor (Békéscsaba, 1920); A bús férfi panaszai (Bp.,
1924); Meztelenül (Bp., 1928); Szeptemberi áhítat (Bp., 1939); K. D.
Válogatott versei (sajtó alá rendezte Vas István, Bp., 1954); K. D.
összegyűjtött versei (sajtó alá rendezte Vargha Balázs, Bp., 1964).
Elbeszélések, rajzok: K. D. elbeszélései (sajtó alá rendezte Réz Pál,
Bp., 1965); K. D. hátrahagyott művei (I–XI. kiadta és bevezette Illyés
Gyula és Illés Endre, Bp., 1940–1948).
Regényei: A rossz orvos (Bp., 1921); A véres költő (Bp., 1922, MTA
Péczely-jutalmával kitüntetve); Pacsirta (Bp., 1924); Aranysárkány (Bp.,
1924); Édes Anna (Bp., 1926).
Műfordítások: Modern költők (Bp., 1814); Idegen költők (Bp., 1937).
Levelezés: Babits–Juhász-K. levelezése (sajtó alá rendezte Belia
György, Bp., 1959).
Irodalom: Ady Endre: „Négy fal között” (1907); Krúdy Gyula: K. (1916);
Nagy Lajos: Bölcsőtől a koporsóig (1933); József Attila: K. D. (1935);
Baráth Ferenc: K. D. (Zalaegerszeg, 1938); Kosztolányi Dezsőné: K. D.
(Bp., 1938); Szekszárdy-Csengery József: K. D. (Szeged, 1938);
Németh László: Készülődés (Bp., 1941); Devecseri Gábor: Az élő K.
(Bp., 1945); Füst Milán: Emlékezések és tanulmányok (Bp., 1956);
Heller Ágnes: Az esztétikai normák felbomlása, etikai kérdések K. D.
munkásságában (Bp., 1957); Illés Endre: K. D. (Bp., 1957); Vas István:
K. költészete (Bp., 1958); Halász Gábor: Válogatott írásai (Bp., 1959);
Móricz Zsigmond: Irodalomról, művészetről (II. Bp., 1959); Bóka László:
Arcképvázlatok és tanulmányok (Bp., 1962); Kiss Ferenc: A beérkezés
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küszöbén (Bp., 1962); Sőtér István: K. D. (Kritika, 1965); Rónay László:
„Ki volt ez a varázsló? ” (Bp., 1985). – Szi. Somlyó Zoltán: K. D.-nek;
Jékely Zoltán: A halál ünnepén; József Attila: K.; Radnóti Miklós: Ének
a halálról. K. D. temetésén; Jékely Zoltán: Itt lakott; Somlyó György: K.
(versek.); Zelk Zoltán: K. halálára (vers).

137

138

12.5

dr. Kosztolányi István
Leszármazási vonalát lásd a Családfák című fejezetben a Sókszelőce
1. oldalán (János-József-Ferenc-János-János-János-dr. K.István)
1903. 10. 25. Tótmegyer – 1977. 03. 05. Budapest.
Az általános iskolát és a gimnáziumot Nagyszombatban, a teológiát
Esztergomban végezte.
1925. 09. 01-től 1939. 08. 31-ig hitoktató,
1926-ban szentelték pappá,
1939. 09. 01-től 1950. 12. 31-ig szakfelügyelő,
1948-1949-ben a budapesti Érseki Helynökség titkára,
1951. 03. 01-től 1954. 09. 30-ig a budapesti Központi Papnevelő
Intézet vicerektora,
1954. 10. 01-től 1973. 05. 23-ig a Patrona Hungariae Gimnázium
hittanára,
1968-tól haláláig a Hittudományi Akadémia újszövetségi tanszékén
címzetes rk. tanár. Mesterkanonok.
Munkái:
Így szólott az Úr… Ószövetségi bibliai történetek (Kézikönyv a bibliai
történetek tanításához. 1-2. Bp., 1942);
Így szeretett az Isten... Újszövetségi bibliai történetek (Kézikönyv a
bibliai történetek tanításához. 1-2. Bp., 1944).
Egyik legjelentősebb munkája a Biblia újrafordítása és a mai kor
szellemének megfelelő értelmezése.
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13.

Kik nem tartoznak a családhoz?
A Kosztolányi név 1964 óta védett. A 1934-től kezdődően többen felvették ezt
a nevet többnyire olyanok, akik magyaros hangzású nevet szerettek volna
maguknak. Ezek a Kosztolányiak vér szerint nem tartoznak a családhoz. A
találkozó szervezése során többen jelezték, hogy nem tartoznak a családhoz.
A már nem élők közül nem tartozott a családhoz az Érsekújvárról elszármazott
André Kosztolányi, a tőzsdeguru és Kosztolányi-Kann Gyula festőművész.
A jelenleg élők közül pedig:
dr. Kosztolányi Lajos, 1054 Budapest, Alkotmány utca 20.
Kosztolányi Örs, 1093 Budapest, Közraktár u. 22. (Ez valószínűleg tévedés)
Kosztolányi Bálintné, 1094 Budapest, Ferenc tér 1.
Kosztolányiné Balogh Erzsébet, 1094 Budapest, Viola u. 37/c
Kosztolányi György, 2120 Dunakeszi, Fillér utca 42. görög származású
Kosztolányi Gyula, 2461 Tárnok, Templom utca
dr. Kosztolányi György, 7635 Pécs, Jakabhegyi u. 57.
dr. Kosztolányi Györgyné, 7635 Pécs, Jakabhegyi u. 57.
Kosztolányi Rita, 7624 Pécs, Alkotmány utca 71.
Kosztolányi Szabolcs, 7624 Pécs, Alkotmány utca 71.
Kosztolányi József, 7759 Leánycsók, Sport utca 10.
Kosztolányi Zoltán, 7759 Leánycsók, Sport utca 10.
Kosztolányi Lajos, 1071 Budapest, Damjanich utca 33.
Kosztolányi Péter, 2120 Dunakeszi, Frangepán u. 16.
Kosztolányi Rudolfné, 1144 Budapest, Vezér u.53/a
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14.

A család korábbi történetére vonatkozó források.

14.1.Családi levéltár
Legkomolyabb adatforrásunk a család nemeskosztolányi levéltára. Sajnos ez az
adatforrás a 2. világháború után komoly károsodásokat szenvedett. Trianon
után a család egy része még az ősi birtokon élt, de 1945 után, az
államosításkor a családot részben kitelepítették Aranyosmarótra, részben pedig
áttelepültek Magyarországra. Meg kell említenünk K. Károlyt, aki magasrangú
katonatiszt lévén Csehszlovákia megalakulását követően nem térhetett vissza
többé Nemeskosztolányba és ezért 2 fiával (József és Károly) először
Budapestre költözött, majd később katonai hivatásától függően az ország több
településén is megfordult.
Az un. öreg családi kastélyt a család csak a találkozók és családi
összejövetelek céljára használta. A családi iratokat is ebben a kastélyban
őrizték illetve anyakönyvi kivonatok még a katolikus és evangélikus plébániákon
is voltak. Elbeszélésekből tudjuk, hogy az egyháznál őrzött iratok egy részét
később eltüzelték. Állítólag ezek az iratok nem tartoztak a legfontosabb iratok
közé. A családi levéltárat később a pozsonyi levéltárba vitték és jelenleg is ott
őrzik. Feldolgozásuk időközben megkezdődött és szépen rendezett, katalogizált
formában, nem könnyen, de hozzáférhető. Szerencsére a család egyes
tagjainak birtokában vannak a családi levéltárból származó másolatok, amikhez
könnyebben hozzá tudtunk férni. Természetesen ez nem a teljes családi levéltár
másolata. A család egyes tagjai saját kedvtelésükre készítettek a levéltári
adatok alapján családfákat is, ezek szintén nagyban segítették a kutatást. Több
ilyen kísérletről is tudunk. A levéltári másolatok között találtunk egy vázlatot,
amely körülbelül az 1800-as évekig követi a családot. Ennek szerzőjét nem
ismerjük. Tudomásunk van arról, hogy K. Móric ezredes a komáromi kapitulációt
követően visszavonult a családi birtokra és ő is készített egy családfát. Ezt
évekkel később K. Attila folytatta, majd végül K. Miklós egészítette ki. Ez a
családfa az 1900-as évekig tartalmaz adatokat. Más kezdeményezések is
ismertek, tudjuk, hogy a ma élő családtagok birtokában is vannak családfák. A
család egyes tagjai pedig a régi szokásoknak megfelelően a bibliában vezették
a családjuk leszármazását.
14.2.A pozsonyi levéltár
14.3 A nyitraivánkai levéltár
Ebben a levéltárban találhatók a Galánta környéki anyakönyvek. Pontosabban a
Vágkirályfa, Hosszúfalu Vágsellye, Soók, Szelőce, Negyed, Komárom,
Tótmegyer, stb. helységek anyakönyvei.
14..4. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal
I-XIII. kötet, Pest 1857.
14.5.Kempelen Béla: Magyar nemesi családok I-XI. kötet, Budapest, 1911.
14.6. Arcanum Adatbázis Kft kiadványai CD romon illetve DVD-n
• Királyi Könyvek 1-9 kötet, 1527-1647, Magyar Országos Levéltár adatai
• Királyi Könyvek 10-17 kötet, 1647-1683, Magyar Országos Levéltár adatai
• Királyi Könyvek 18-26 kötet, 1682-1703, Magyar Országos Levéltár adatai
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Királyi Könyvek 27-38 kötet, 1703-1740, Magyar Országos Levéltár adatai
Királyi Könyvek 39-47 kötet, 1740-1767, Magyar Országos Levéltár adatai
Erdélyi Királyi Könyvek 1-9 kötet, 1581-1610
Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár
Illésy gyűjtemény, Magyar Országos Levéltár adatai, 1998
Középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa, 2000
Engel Pál, Magyar Középkori adattár, Magyarország világi archontológiája
1301-1457, középkori magyar genealógia, 2001
Siebmacher: Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve
Nagy Iván: Magyarország családai, 2001
Kempelen Béla: Magyar nemes családok, 2001
Királyi könyvek, Mohács előtti oklevelek, Magyar Országos Levéltár adatai,
1999
A Magyar Országos Levéltár címereslevelei, 2000
Engel Pál: Magyarország a középkor végén, 2002
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai (24 kötet)
Turul – A Magyar Heraldikai és genealogiai Társaság Közlönye 1883-1950
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában

14.7. Könyvek
•
•

Szerémi: A Majthényiak és a Felvidék
Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt
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Kedves Kosztolányi Rokonok!
Először is engedjétek meg, hogy bemutatkozzam.
Kosztolányi Károly vagyok a Kosztolányi család nemeskosztolányi ágából
származom, amely ág az 1222 - 1265 között élő első ismert ősünkig,
Kosztolányi Álmosig 22 generáción át hiány nélkül tudja visszavezetni
eredetét. Ez az a tő, amelybe a Kosztolányi család különböző ágai
igyekeznek bekapcsolni családfájukat.
A mi águnk Almos ősünk Kelemen nevű fiának leszármazottja.
Egyik ősöm Kosztolányi István (1639 - 1706) építette 1699 - 1701 között a
máig is meglévő nemeskosztolányi katolikus templomot, ahol fiával,
Zsigmonddal együtt el vannak temetve.
Zsigmond fiai Elek, József és András, ágostai evangélikus hitben
nevelkedtek Németországban. Ők építették 1742-ben az evangélikus
templomot. A templom szentélyében máig is a család két címere díszíti az
oldalsó pad feletti falrészt. A család ettől kezdve evangélikus hiten volt és
az evangélikus templom körüli temetőben van a család kriptája, valamint
több Kosztolányi ősünk sírja, így dédanyámé, dédapám testvéréé,
Kosztolányi Móricz 1849-es honvéd ezredesé és nagyapámé is.
Dédapám, Kosztolányi Károly és két tetvére Móricz és Péter részt vettek az
1848 - 49-es szabadságharcban. Péter a magyarlaki csatában szerzett
sebeibe halt bele, Károlyt, Kossuth Lajos a Nyitra és Bars megyei nemzetőr
csapatok szervezésével bízta meg. 1867 után miniszteri osztálytanácsos és
1972-ben Nyitra vármegye képviselője lett.
Kosztolányi Móricz ezredes a komáromi erődben hadosztályparancsnok
volt és Klapka tábornokkal 1949 októberéig védte az erődöt. A kapitulációt
ellenezte de az erőd feladása után, a megkötött egyezmény értelmében
bántatlanul hazatérhetett nemeskosztolányi birtokára, ahol 1884-ben
bekövetkezett haláláig tartózkodott. Háza az öregkastély mellett a mai
postaépület volt. Kosztolányi Móricz Komárom ostroma alatt irt naplóját
fiatal koromban lapozgattam, szerencsére a háború alatt nem veszett el és
édesapám a Hadtörténeti Múzeumnak adományozta. Ő szerkesztette meg
a Kosztolányi család meglévő családfájának alapjait.
Nagyapám Kosztolányi Károly, aki császári és királyi kamarás volt,
tüzértisztként vett részt a boszniai occupácioban 1878-ban és az első
világháborúban.
Édesapám is végigharcolta az első és második világháborút, tüzér
ezredesként 1945-ben ment nyugdíjba.
Bátyám, József, ugyancsak a katonatiszti pályát választotta és a Ludovika
Akadémián nyert kiképzést.
Röviden ennyit családunk általános múltjáról.
Közvetlen családomról a következőket mondhatom:
Édesapám 1893-ban született Budapesten, ahol nagyapám akkor szolgált.
Iskoláit Budapesten kezdte majd nagyapámat Miskolcra helyezték így a
gimnáziumot ott folytatta és ott is érettségizett. Vakációit azonban minden
évben Nemeskosztolányban töltötte a család.
Nagyanyám sz. Kugler Izabella, a híres Kugler Henrik cukrász (a mostani
Gerbeaud cukrászda alapítója) unokahúga volt.
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Édesapám érettségi után a katonatiszti pályára lépett és a Bécs melletti
Mödlingben végezte a katonai akadémiát; 1914 augusztusában avatták
tüzérhadnaggyá. Végigharcolta az első világháborút az orosz és a román
fronton.
A Trianoni szerződés elválasztotta a családot, mivel nagyszüleim
Nemeskosztolányban telepedtek meg, ahol nagyapám mint K.U.K;
nyugdíjas ezredes, élhetett « másodrendű állampolgárként » aki útlevelet
nem kapott, így Magyarországra nem tudott átjönni. Édesapám pedig mint
magyar katonatiszt nem könnyen utazhatott az elszakított felvidékre.
Nagyapám 1927-ben halt meg Nemeskosztolányban. Nagyanyámat
1950-ben a kastélyok államosítása alkalmából
egy Aranyosmaroti
öregotthonba telepítették ki, ahol 1952-ben halt meg. Nagyanyám és
keresztanyám Kosztolányi Anna voltak az utolsó Kosztolányiak akik
Nemeskosztolányban éltek 1950 ig.
Édesapám 1923-ban nősült,
felesége Ribarcz Amanda, Rybarcz
Amadeusz MÁV
főfelügyelő
leánya a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémián a zongora szakon szerzett diplomát. 1924-ben született a
bátyám Kosztolányi József, 1926-ban pedig én.
1937-ig Budapesten laktunk, onnan édesapámat Székesfehérvárra
helyezték, ahol két évig laktunk, majd 1939-ben a bajai V. légvédelmi
tüzérosztály parancsnokává nevezték ki, így a család is Bajára költözött.
Innen származik a család úgynevezett bajai ága.
Iskoláimat Budapesten kezdtem, 1937-től 1939-ig Székesfehérvárott
folytattam majd a gimnázium utolsó öt évét Baján végeztem a ciszterci
rend III. Béla gimnáziumában, ahol 1944-ben érettségiztem. Érettségi után
beiratkoztam a Műegyetem vegyészmérnöki karára. A háborús
események miatt az egyetemet november elsején bezárták.
1944. decemberben bevonultam katonának és a 25. hadosztállyal, mint
légvédelmi tüzér vettem részt a dunántúli harcokban.
1944. végén a háborúvihara szerteszórta a családot. Édesapám, bátyám s
a végén én is katonák voltunk. 1945 tavaszán Édesapám amerikai,
bátyám francia, én pedig orosz fogságba estünk. Bátyám és én még 1945ben hazatértünk, édesapám csak 1946 májusában jött meg a fogságból.
Szüleim és bátyám Baján laktak, én pedig Budapesten folytattam mérnöki
tanulmányaimat, de szünidőkre hazamentem Bajára.
Bátyám Baján a cserkészmozgalomban fejtett ki komoly tevékenységet és
a fiatalokat keresztényszociális hazafias szellemben nevelte. Mikor 1948ban a cserkészmozgalmat betiltották, ezt a munkát illegális alapon
folytatta. Célja az volt, hogy a kommunista ateista ideológiát
ellensúlyozza, és egy eljövendő várt változás esetén a fenti elvek szerint
képzett csoporttal léphessen be a politikai életbe. Jómagam is részt
vettem ebben a munkában és a Budapestre került egyetemi hallgatókkal
foglalkoztam.
1949. júniusában megszereztem a vegyészmérnöki oklevelet. Egyetemi
tanulmányaim befejezése után 1949. szeptemberében a MÁV
Anyagvizsgáló Intézetében kezdtem dolgozni. Az illegális szervező
munkát akkor is folytattam. Tevékenységünk természetesen szigorúan
tilos volt a Rákosi rendszerben, ezért titokban dolgoztunk. De maradhatott
- e titok valami is egy olyan rendszerben, ahol ezerszámra dolgoztak a
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besúgok. 1952. őszén az AVH tudomást szerzett tevékenységünkről és a
bajai szervezkedés számos tagját letartóztatta.
Kihallgatásaink a kecskeméti AVH hírhedt pincebörtönében, illetve a
katona tagjaink számára a Fő utcai katonai börtönben folytak.
Aki nem élte át, nehezen tudja elképzelni, hogy milyen körülmények között
éltünk ott hónapokon keresztül. Napot nem láthattunk csak egy
villanykörte égett éjjel nappal a cellákban, friss levegőt nem szívhattunk a
nedves hideg cellákban, amelyek bútorzata mindössze egy a lábaival
betonba ágyazott fa priccs volt. A silány táplálék mellett állandóan
éhségtől gyötrődtünk, és heteken keresztül szinte semmit nem
aludhattunk. A fenyítésekről nem is beszélek.
Az ismert erőszakos módszerekkel kicsikart vallomások után, a jogot
lábbal tipró tárgyalási komédiák során meghozott ítéletek a kornak
megfelelően rendkívül szigorúak voltak. A Kosztolányi perekben összesen
37 személyt ítéltek el köztük ötöt halára. A halálos ítéletek közül kettőt
végre is hajtottak. Bátyámat 1953. október 24-én, Harczos László
bajtársunkat pedig 1954. január 14-én végezték ki a hírhedt Kőbányai
Gyűjtőfogház udvarán. Most egymás mellett nyugosznak a
Rákoskeresztúri temető Nemzeti Patheonjában, a 301-es parcellában.
Jómagam ítélete életfogytiglani, édesapámé pedig 15 évi börtönbüntetés
volt. A többi ítéletek életfogytiglantól hat évig terjedő börtön voltak. A
politikai foglyokat a börtönben sem vették emberszámba, csak számok
voltunk. A mai viszonyok között el nem képzelhető viszonyok között éltünk
a külvilágtól hermetikusan elzárva, hozzátartozóink sokáig semmit sem
tudtak felőlünk.
1956-ban a forradalom alatt szabadultunk s hazatértünk édesanyámhoz,
akit 1953 márciusában Bajáról Kecelre telepítettek ki.
Mikor a hosszúsztájk után az élet újra megindult, 1956. december elején
visszamentem régi munkahelyemre a MAV Anyagvizsgáló Intézetbe, ahol
1957. január végéig dolgoztam. Régi munkatársaim nagy örömmel és
szeretettel fogadtak.
Nem volt szándékomban külföldre távozni, de amikor január vége felé már
kezdték összeszedni a volt politikai foglyokat, ezt látva nehéz szívvel
kénytelen voltam rászánni magam a menekülésre. Nehéz volt elválni
szüleimtől és szeretteimtől meg szeretett szülőhazámtól. 1957. jan. 27-én
éjjel Baján át barátaim segítségével lejutottam Hercegszántóra és
átléptem az akkor még könnyebben elérhető jugoszláv határt. Egy héttel a
távozásom után már keresett az « AVH ». Budapesten Ribarcz Kornél
nagybátyáméknál, ahol akkor laktam és Kecelen is.
Édesapám otthon maradt, mert nem akarta magára hagyni beteg
édesanyámat, őt 1957. március 10-én vitték vissza a börtönbe, ahonnan
csak 1963-ban szabadult 10 évi raboskodás után. Közben édesanyám
1962-ben meghalt, így már nem láthatták viszont egymást.
Jugoszláviában öt hónapig várakoztam a továbbjutásra minden kereseti
forrás nélkül.
Ezidőben Dr. Kosztolányi Árpádék (a költő Kosztolányi Dezső öccse )
nagy szeretettel segítettek nekem, csomagokat, ruhát meg pénzt is
küldtek számomra, ami megkönnyítette létezésemet.
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1957. június végén kerültem ki Franciaországba, ahol a lotaringiai Metz
városába érkeztünk. A gimnáziumban szerzett francia tudásom nagy
segítségemre volt a kezdeti nehézségek közepette. Sajnos az orvosi
vizsgán kiderítették, hogy folt van a tüdőmön és így munka helyett
korházba, majd szanatóriumba kerültem. Orvosaim gondos kezelése
következtében teljesen meggyógyultam.
Mindjárt metzi tartózkodásom első napjaiban megismerkedtem jövendő
feleségemmel, Suzanne-nal, aki számos látogatásával nagy erkölcsi
segítséget jelentett nekem betegségem ideje alatt.
Gyógyulásom
után,
1959.
februárban
végre
találtam
szakképzettségemnek megfelelő helyett a Nancy- i Geológus
Mérnökképző
Főiskolán
a
Rádiogeológiai
Kutató
Intézetben,
kutatómérnöki minőségben. 1959. júliusában feleségül vettem Suzanne
Veillat francia tanítónőt. Házasságunkból két leányunk Anne-Marie és
Marie-Claire született. Jelenleg két fiúunokám van Florent és Alban
Lespinasse.
1962. március 8-án édesanyám halálhíre rendkívül fájdalmasan érintett,
szerencsére kis családom jelenléte átsegített e nehéz napokon.
Kutatómunkám mellett két doktorátust
is szereztem, 1964-ben
mérnökdoktori oklevelet, míg 1971-ben a Dr es Sciences fokozatot
nyertem el. 1965-ben az Intézetben osztályvezetői beosztásba kerültem.
1972-től a felsőfokú tehnikusoknak kémiát is tanítottam.
1965-ben néhány magyar honfitárssal megalapítottuk a Lotaringiai
Magyar - Francia Kört abból a célból, hogy a magyar hagyományokat és
kultúrértékeket ápoljuk, és magyaros légkörben szórakozást tudjunk
nyújtani honfitársainknak.
1968. tavaszán megkaptam a francia állampolgárságot, így 1968-ban a
Dubcsek éra időszakában lehetőség nyílt arra, hogy édesapámmal 12 év
után, Szlovákiában újra találkozhassunk. Ez annál inkább jelentős
esemény volt számomra, mert
akkor jártam életemben először
Nemeskosztolányban, amit képekről és édesapám elbeszéléseiből már
elég jól ismertem, és gyermekkoromban sokat álmodoztam róla.
Karrierem során számos nemzetközi kongresszuson vettem részt és
tartottam előadást és kb. 40 tudományos tanulmányom jelent meg
különböző szaklapokban. 1980-tól
A Radiogeológiai Kutató Intézet
megszűnése után az
Urángeológiai Kutató Intézetben dolgoztam
nyugdíjazásomig.
Ebben az időben számos szép utazást tettünk családommal Európa
különböző
országaiban
Skandináviától
Görögországig,
de
Magyarországra természetesen nem mehettem.
Tudományos tevékenységemnek köszönhettem, hogy 1986-ban
meghívást kaptam « A magyarok szerepe a világ természettudományos
és műszaki Haladásában » címmel Budapesten rendezett nemzetközi
kongresszusra.
Sok nehézség és több hónapos várakozás után, végre
megkaptam a beutazási vízumot s így, hosszúidő után, viszontláthattam
szeretett szülőhazámat.
Nagy élmény volt számomra 30 év után ismét magyar földre lépni. Ennyi
idő alatt bizony sok minden megváltozott Magyarországon, és régi
emlékeim közül, amelyeket lelkem mélyén őriztem az elmúlt évtizedek
alatt, sok mindent már nem találtam meg. Sajnos szüleim és legközelebbi
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szeretteim már nem éltek, de azért unokatestvéreimet és számos
barátomat még viszontláthattam. A rendszerváltás óta most már minden
esztendőben hazajövök.
Röviden így foglalhatom össze életem történetét, ha valakit
részletesebben érdekelne, olvashat róla bővebben « A bölcsőtől a
hontalanságig » és « A Gondviselés útján « című emlékirataimban.
Néhány rövid életrajzi adatom megtalálható a magyar kiadású « Ki
Kicsoda « és az amerikai « Who’s Who in the World » kötetekben.
Nagy örömmel tölt el, hogy itt módomban áll a világban szétszóródott
családom tagjaival találkozni, annál is inkább miután a család általam
ismert számos ága már kihalt és a mi águnkban is én vagyok az utolsó
férfi, aki ezt a nevet viseli. Féltem, hogy lassan eltűnik a Kosztolányi név,
de itt láthattam, hogy az ősi fa számos ága még virágzik, reméljük
nagyon sokáig.
Hálás köszönetet mondok ezért a találkozóért a rendezőknek.
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V.

Kosztolányi Gyula: A dabasi Kosztolányi család
története
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A dabasi Kosztolányi család története

A vidék történelméből
Dabas és környéke lakosságának összetétele az államalapítás környékén igen
érdekesen alakul. Egy avar néptöredék lakott itt, amelynek utódai a X. század
végére feltehetően már elmagyarosodtak.
Az Árpádok kezén levő Dabas közeli birtokokra a X. században (Géza
fejedelem idejében) besenyő katonai telepítés is történt.
A lakosság zömét az ide telepített fejedelmi „jobbágy” rétegen kívül a honfoglaló
magyarság köznemesi eredetű, a XI. századra már szolgasorba kerülő tömege
tette ki.
Dabas község első említése 1264-es királyi adománylevélben található. Dabas
és környékének lakói a XIII. század végén köznemesi falvakban lakó szerviens
(várjobbágy és királyi harcos jobbágy) eredetűek.
A területet 1526 után a török csapatok többször végigpusztították. 1683-1686
között a kecskeméti járásban 27-ről 2-re csökkent a lakott helyek száma. A
betelepülés és betelepítés Buda elfoglalása után kezdődött el, 1695-ben már 13
lakott helységről beszélhetünk a térségben. A kihalt pusztában meginduló
élethez a Felvidék szolgáltatta a megfelelő emberanyagot.
Betelepülés, betelepítés
Sáriba és Gyónra szlovák lakosok költöztek.
A Kosztolányiak is bekerültek a betelepülők közé. 1694-ben Kecskeméten
keresztelték Kosztolányi Ferenc Anna nevű leányát. A Sári templomban 1718tól vezetteti anyakönyveiben, eleinte a Kosztolányiak, mint felsődabasi lakosok
szerepelnek.
„Először a Gellért család birtokrészén, a későbbi felsődabasi területen
telepedtek meg vándorlók, akik „már 1716-ban építettek egy szegényes
templomot a Szentháromság tiszteletére” szöveg olvasható a Tanulmányok a
700 éves Dabas történetéből kiadványban.
Ezen a felsődabason tűnik fel az egyházi iratok szerint Kosztolányi György és
Catherina Boózsik, akiknek 1733. VIII. 20-án Mihály nevű gyermekük születik,
akitől a jelenlegi dabasi Kosztolányiak zöme származik. Valószínűleg Györggyel
egyidőben érkezik Felsődabasra Kosztolányi Anna, aki 90 éves korában, 1838ban halt meg ugyanitt.
1763-ban Kosztolányi Mihálynak (Pelikán Anna) Júlia nevű gyermeke születik.
Ezekből a tényekből arra lehet következtetni, hogy Felsődabasra György, Anna
és Mihály Kosztolányi testvérekként érkeztek. Ezt igazolja a György ágában
születő gyermekeknél a Mihály név erőltetése és az Anna név gyakorisága.
1786. július 23-án Mathiász Kosztolányinak (Kuruc Mária) József nevű
gyermeke született. Mathiász lehetett a negyedikként érkező kistestvér, de a
Mathiász név tovább nem ismétlődött. Az 1860-1958 között élő nagyanyám a
Sáriban élő Kosztolányiakat rokonként emlegette.
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Továbbrajzás
Az 1800-as évek végén a jelenlegi Dabas közigazgatási területe megélhetési
szempontok miatt már nem volt elegendő elődeinknek, ezért elterjedtünk a
környékbeli falvakban, s Budapestre is sokan felköltöztek. Többen a csendőri
pályát választották. A mai találkozónkon ki fog derülni, hogy nagyobb
távolságokra (Szentendre, Gödöllő, Jászberény, Dunakeszi, Kulcs, Új-Zéland
stb.) is elköltöztünk megélhetési forrásokat keresve.
A Kosztolányi Világtalálkozó előkészítése
Szerencsénkre a Dabasról elszármazott és az itt élő Kosztolányiakat is érdekli a
„gyökerek” felkutatása, ezért az Új-Zélandban élő Kosztolányi Zoltán
kezdeményezésére elkezdtük a kutatómunkát, bevonva máshonnan származó
Kosztolányiakat is.
30 évvel korábban még igen könnyű helyzetben indulhattunk volna el ezen az
úton. Az akkor még élő öregekkel együtt nagyon sok leíratlan hasznos
információ halt ki. A kutatási előkészületeket felgyorsította pesti Kosztolányi Zoli
megismerése kiwi Zoli révén.
1999. november 14-én mini Kosztolányi Találkozóra gyűltünk össze. Sajnos a
jelenlevők közül azóta már többen meghaltak, amiből jól látható, hogy az idő
nagyon sürget az értékmentést, a családkutatást illetően. A mini Kosztolányi
Találkozó összehívása Dombai Tiborné (Kosztolányi Rozália) által Pest
megyére kiterjedően kipostázott levelek alapján történt meg. A találkozón
Kosztolányi Sándor javaslatára elhatároztuk egy alapítvány létrehozását
A kuratóriumba a jelenlevők
Kosztolányi Ferencet
Kosztolányi Jenőt
Kosztolányi Sándort
Dombai Tibornét (Kosztolányi Rozália)
Balázs Zsigmondnét (Kosztolányi Mária)
választották be. Az elnöki feladatok ellátásával Kosztolányi Gyulát (jómagamat)
bízták meg. Az alapítvány hivatalosan soha nem lett bejegyezve, de a
vezetőségből Kosztolányi Ferenc és Kosztolányi Gyula alapos kutatómunkát
végzett az egyházi iratok között. A kutatómunkát Pásztor Győző kanonok úr
tette lehetővé kultúrált és zavartalan körülményeket biztosítva.
A többiek a Kosztolányi családon belül népszerűsítették a Kosztolányi
Világtalálkozó és a családkutatás fontosságának gondolatát és begyűjtötték a
kutatás alapját képező adatlapokat (amit a szülők, nagyszülők, dédszülők és
testvéreik adatait tartalmazták).
2002-re elkészült a dabasi családfa egy részletesebb változata, amely az ÚjZéland-i Kosztolányi Zoli által készíttetett családfának egy jóval kiterjedtebb
változata lett.
2002 a családok éve volt Dabason, ezért kerül a munkánk a közérdeklődés
középpontjába, s így többször szerepelhettünk a Dabas TV-ben is, eljuttatva a
család sok tagjához az információt. A munkánkat sokat segítette a pesti
Kosztolányi Zoli személyesen és interneten, valamint a kiwi Kosztolányi Zoli
interneten keresztül. A Kosztolányi Honlap működtetésével a Kosztolányiak
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széles köréhez juttatta el a szükséges információkat, a Kosztolányi
Világtalálkozó előkészítése érdekében. 2002. november 30-án ismét mini
Kosztolányi Találkozót rendeztünk Dabason, amin a hozzátartozókkal együtt
több mint 40-en vettünk részt. Pesti Kosztolányi Zoli a Dabas TV-ben történt
szereplések után már a dabasi Kosztolányiak számára ismerősként vett részt a
tanácskozáson, a nemeskosztolányi ág képviseletében.
Itt döntöttük el, hogy családkutató egyesületet fogunk létrehozni. Kosztolányi
Ferenc anyagi támogatásával 2002. december 23-án, gyorsított eljárással
megalakult a Kosztolányi Családkutató Egyesület, 2370 Dabas, Fő u. 59. szám
alatt. Anyagi támogatást kaptunk a dabasi Kosztolányi Zoltántól, Prauda
Józsefné Kosztolányi Évától. A pesti Zoli anyagi támogatása és munkája nélkül
a Kosztolányi Világtalálkozó nem jöhetett volna létre.
Mivel 10 fő kellett a megalapíthatósághoz, ezért 10 fő könnyen elérhető és
mobilizálható Kosztolányit kértünk fel az egyesületi tagságra. Elnök jómagam
lettem, az egyik alelnök Kosztolányi Ferenc (Dabas) a másik Kosztolányi Zoltán
(Budapest) lett. Az idő sürgetett, mivel az egyesületünk közhasznúvá válásánál
nem akartunk 1 évet veszíteni.
Volt olyan Kosztolányi, aki az első 10-be bekerülést megtiszteltetésnek vette
volna, de mivel nem került be az idő rövidsége miatt, komolyan megsértődött.
Remélem a Kosztolányi Világtalálkozó résztvevői megértik a 10 fő
kiválasztásának adminisztratív szempontjait és a mai napon tömegesen
jelentkeznek az egyesületbe, és a tagság képviseli majd a világon bárhol is élő
és magukat a családunkhoz tartozónak valló Kosztolányiakat és azok
hozzátartozóit.
Végül személyes dolgaimról, benyomásaimról szólnék:
Már gyermekkoromban szívesen hallgattam édesanyámat, amikor lefekvés előtt
a rokonságunkról mesélt. Felsődabas utcáin gondolatban végig sétáltunk és
elmesélte melyik házban ki lakik és milyen szinten rokonok az ott lakók. A
Kosztolányiakról minden részletezés nélkül csak annyit hallottam, hogy rokonok.
Ma már a családfánkon végzett munkálataim révén nem is csodálkozom a
szűkszavúságon.
Őseinkről
1958 novemberében felkerestem a beteg ágyán fekvő Kosztolányi Imre bácsit
(a most Gödöllőn élő Kosztolányi Imre nagyapját) és megkérdeztem tőle:
hogyan kerültek Dabasra a Kosztolányiak? Az általa ismertetett legenda szerint
két fiú és egy leány testvér érkezett Dabasra, akiktől származunk. Az egyházi
adatok szerint. György, Mihály és Anna jól beilleszkedik ebbe a képbe.
Igaz, hogy találtam még egy testvért Mathiász Kosztolányit (Kuruc Mária) akiről
a legenda nem tesz említést, de az egyházi iratokban szerepel. Ők az őseink
Felsődabason és Sáriban. Elődeink is keresték az eredetünket. Figyelemre
méltó a Kosztolányi Ferenc (Imre) próbálkozása, aki nem sajnálta az időt és
energiát feleségével felkereste a Kosztolányi nevű településeket. A videofilmen
erről is fog szólni. Sajnos már ő sem lehet közöttünk.
Végül a szintén már eltávozott Kosztolányi Pista bácsi szavait idézem: nem
tudom honnan és mikor jöttek az elődeink, de mindig nagyon büszke voltam a
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Kosztolányi névre. Azt viszont tudom, hogy úgy elszaporodtunk, és úgy
megkapaszkodtunk, mint a tarack a földben.
Így igaz
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VI.

Kosztolányi Zoltán (Auckland) – Híres
Kosztolányiak
(elmaradt)
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VII.

Kosztolányi Zoltán (Auckland) – Zárszó
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim kedves rokonok!
A KVT 2003 utolsó aktusaként mielőtt a hivatalos programot lezártnak
nyilvánítom, az alábbiakban szeretnek pár javaslatot tenni, amiket a Kosztolányi
Családfakutató Egyesület további céljaiban javasolnék megvalósítani
•

A családkutatás további folytatása és a KVT-re beérkezett adatok
feldolgozása, a
KVT anyagának kiadása nyomtatott formában, az
elektronikus honlap felújítása
• A jelenleg Pozsonyban, az állami levéltárban őrzött Kosztolányi család
okmány és levéltárának a Magyar Országos Levéltár a MOL-ba történő
áthelyezésének lehetőségeit kivizsgálni és szorgalmazni.
• A nemeskosztolányi evangélikus templom orgonájának teljes helyreállítása a
Kulturális Örökségek Minisztériumának segítségével
• Egy negyedévenként megjelenő KVT hírlevél megindítása, amiben a
legújabb
híreket és kutatási eredményeket tudnánk közölni a KVT-n
résztvevők számára
Kérem Önöket, hogy amennyiben a javaslatokat elfogadjak egyetértésüket
kézfeltartással, jelezzék.
Köszönöm. A javaslatokat a KVT egyhangúlag elfogadta.
Ezzel a KVT2003-t lezártnak nyilvánítom.
Kérdéseikre készségesen és legjobb tudásunk szerint igyekszünk válaszolni.
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