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ПРЕДГОВОР КОН МАКЕДОНСКОТО ИЗДАНИЕ НА 
КОРНЕЛ ЕШТИ 

Деже Костолањи (1885-1936) е еден од најистакнатите 
писатели на унгарската книжевност. Има еднакво значај-
ни достигнувања како поет, прозаист, преведувач и есе-
ист. Уште за време на животот се здобива со голема попу-
ларност, а по неговата смрт негови дела беа издадени во 
единаесет томови во редакција на Ѓула Илјеш. Меѓутоа, 
по Втората светска војна – за времето на комунистички-
от режим – неговото значење беше потценувано, бидејќи 
го сметаа за „писател на буржоазијата“. Ренесансата во 
негова рецепција настапува во осумдесеттите години на 
минатиот век, кога беа издадени новите учебници за сред-
но образование во кои неговото творештво беше истакна-
то пред двајцата големи дејци на канонот: Ендре Ади и 
Михаљ Бабич. Пред тоа, во 1957 година една лингвистка, 
Марија Хорват, веќе предложува негова рехабилитација, 
а во 1961 година напиша и рецензија за неговиот роман, 
Чучулига. Во 1963 година се објавува и романот Анa Едеш, 
во цензурирана верзија (во воведот на оригиналот се поја-
вува пародична сцена со Бела Кун). Во седумдесеттите за-
почнува популаризација на делата на Костолањи во серија 
изданија од Пал Рез. 

Првата потемелна анализа за Корнел Ешти ја напиша 
Михаљ Сегеди-Масак во 1979 година, кој е редактор и на 
критичкото издание на делата на Костолањи, чие издавање 
е во тек. Во деведесеттите повеќемина ги препрочитува-
ат делата на Костолањи, според современите теоретски 
аспекти како постмодернизам и по новите наратолошки 
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школи. Од друга страна пак, филолошките истражувања 
од 2000 година наваму донесоа многубројни резултати. За 
време на цензурата, дури и основните проучувања изоста-
нуваа, па може да се каже дека сликата за Костолањи не е 
целосна и до ден денес. 

Деже Костолањи е роден во некогашната жупанија 
Бач-Бодрог, во градот Сабадка (Суботица, денешна Ср-
бија). Во Суботица секоја година се одржуваат комемора-
ции, културни програми и конференции во неговата чест. 
Овој класик на унгарската книжевност средното образо-
вание го завршил во родниот град, а матурата ја положил 
веќе како приватен ученик. Во 1903 година се преселува 
во Будимпешта, каде што го продолжува образованието на 
универзитет, на унгарски и германски јазик. Се запознава 
со истакнатите личности на нему современиот уметнички 
живот и со боемските кафеански кругови. Во 1904 добива 
стипендија на Универзитетот во Виена, каде посетува се-
минари за филозофијата на Хегел, за творештвото на Гете, 
за поезијата на Грилпарцер и учи француски јазик. Дури 
оттогаш развива значајна преведувачка дејност, преведува 
песни од австрискиот поет Рилке. Сепак, по враќањето од 
Виена нема да ги заврши своите студии, туку ќе започне 
да работи како новинар. Неговото прво работно место е во 
Будимпештански дневник, каде што ја презема редактор-
ската функција, во рубриката за поезија, од самиот Ендре 
Ади. Потоа станува редактор на повеќе весници, а и са-
миот објавува статии, песни, новели и преводи на повеќе 
места паралелно. Од самиот почеток од 1908 година обја-
вува песни и во списанието Њугат, најзначајното списа-
ние на унгарскиот модернизам. 

Во 1907 година ја објавува првата збирка пoезија под 
наслов Меѓу четири ѕида, која веќе содржи неколку позна-
чајни песни, но поголем успех ќе постигне дури со след-
ната збирка: Ламенти на кутрото мало дете  објавена 
во 1910 година, таа уште за време на неговиот живот ќе 
доживее дури седум изданија. Во 1908 година ја објавува 
и првата збирка раскази Ноќ на вештерки. Во 1913 година 
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се ожени со актерката Илона Хармош, која му ја претста-
ви неговиот најдобар другар, писателот-пародист Фриѓеш 
Каринти. 

Во 1915 година им се раѓа синот Адам. 

Костолањи по завршувањето на Првата светска вој-
на ќе се најде во тешка ситуација. Во Унгарија следуваат 
револуции – прво Астер револуцијата, потоа Унгарската 
Советска Република. По падот на втората, Миклош Хорти 
и неговите приврзаници управуваат со државата, а „црве-
ниот терор“ го заменува – „белиот“. Невработеноста, по-
литичките прогони го отежнуваат секојдневниот живот. 
Од промените на власта не се поштедени ниту новина-
рите, се појавуваат нови и нови закони за печат, цензура, 
некои весници се забранети. Така и Костолањи успева да 
се вработи само кај весниците кои им припаѓаат на одре-
дени сфери на интерес. Од 1919 до 1921 година работи за 
Ново поколение, ја води рубриката Пардон. Статиите на 
таа рубрика – од различни автори – се објавуваа анонимно 
и зајадливо ги напаѓаа, меѓу останатите, и оние кои по за-
вршената улога во Советската Република станаа емигран-
ти во Виена. Поради неговата рубрика Костолањи ќе биде 
осудуван од неговите другари од левичарска интелиген-
ција, – кои беа многубројни – но ќе се судри и со колегите 
и современици од десната страна. 

Тешко го преживува договорот во Трианон и отцепу-
вањето на родниот град од Унгарија. Дури ќе редактира и 
една иредентистичка книга под наслов Унгарија крвави за 
која самиот Хорти ќе напише поговор. Тогаш се објавува 
и негова популарната збирка поезија Леб и вино. Од 1921 
година ќе почне да работи за поумерениот Пештански ве-
сник и останува таму сѐ до својата смрт. Пишува театар-
ска критика и уредник е на рубриката Недела, каде што ги 
објавува своите песни, преводи, есеи за јазикот и критики 
на книжевни дела. 

Во дваесеттите дебитира и како писател на романи. 
Неговите книги откако ќе се објават, постигнуваат голем 
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успех, каков што е случајот со неговиот прв краток расказ 
Лошиот лекар (1921). Следува Крвавиот поет (1922), чие 
дејствие се одвива во стариот Рим и ги покажува ужасни-
те дела на императорот Нерон, Чучулига (1924), семејната 
драма, Златниот змеј (1925) и приказната за слугинката 
која ги убива своите господари, Ана Едеш  (1926). Покрај 
романите од неговото перо излегуваат и нови збирки на 
поезија и фељтони. Во 1929 година го објавува во Перо 
својот славен памфлет за преценувањето на поезијата на 
Ади, со кој предизвикува голема полемика, бидејќи ток-
му тогаш Ендре Ади беше најпопуларен и најмногу ценет 
поет во Унгарија.

Ликот на Корнел Ешти во неговите раскази се појавува 
некаде во дваесеттите години на минатиот век, а во 1933 
година се случи објавување на расказите собрани во ро-
ман, чиј превод на македонски јазик го држите во рацете. 

Уште истото лето забележува болна, црвена дамка на 
неговите непца, за која подоцна ќе се установи дека е од 
рак. Веќе смртно болен се запознава со својата последна 
љубов Марија Радакович, млада мажена жена. За неа ќе ги 
напише своите најубави љубовни песни, како на пример 
Стравопочит во септември. 

Во последните години на неговиот живот ќе се родат и 
неговите најголеми филозофски песни како В зори, пијан 
или Погребен говор. Љубовта му создава проблеми, а бо-
леста се влошува. Во август 1936 година му го оперираат 
грлото, онемува, а со помош на „листови за разговор“ ко-
муницира со својата средина.

Умира на 3 ноември 1936 година во Новата болница 
Св. Јован во Будим. 

На творештвото на Костолањи не му оддаваа призна-
ние само во Унгарија, тој беше познат и надвор. Некое вре-
ме беше претседател на унгарскиот ПЕН и водеше широка 
кореспонденција со многу познати свои современици – 
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светски познати писатели. За преводот на неговиот роман 
Крвавиот поет на германски јазик поговор напиша Томас 
Ман. Многу негови дела се објавија во преводи за вре-
ме на неговиот живот. Интересно е дека романот Корнел 
Ешти, кој денешната критика го смета за најдоброто дело 
на Костолањи, не беше преведен на многу јазици. Првиот 
целосен превод на романот се објави дури во 1967 година 
во Франција. По тоа издание, дури во деведесеттите и по 
двеилјадита се објавија преводи на неговите дела на други 
јазици, англиската верзија е издадена дури во 2011 година. 
Делото веќе може да се чита на повеќе словенски јазици, 
полската, руската и словачката верзија беа позната уште 
во осумдесеттите на минатиот век, а останатите се издаде-
ни по двеилјадита година. 

Македонското издание, кое го држите в раце, – од една 
страна исполнува празнина, од друга страна пак – се вкло-
пува во тенденцијата на реоткривањето на ова дело. 

Како резултат на неговата работа по весниците, Косто-
лањи повеќето негови дела ги објави по списанија и ве-
сници. Според податоците добиени со филолошките ис-
тражувања водени во рамките на неодамна започнатото 
критичко издание (кое е финансирано од Унгарската ака-
демија на науките) неговите дела беа објавени во речиси 
четиристотини весници и други списанија. Поглавјата од 
романот Корнел Ешти, првично беа објавени во различни 
печатени медиуми. Во 1933 година избра осумнаесет но-
вели и ги поврза во една книга под наслов Корнел Ешти. 
Делото може да се смета за роман, – самата композиција 
дава можност за тоа - но може да се чита и како збирка 
од кратки раскази. По објавувањето на романот, новите 
раскази за Ешти се објавени во збирката Планински очи 
(1936) и во собраните дела на Костолањи објавени по не-
говата смрт. Во расказите објавени во весниците Ешти не 
секогаш се појавува како доминантен лик, - некои од нив 
се напишани во прво лице еднина. 
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Со тек на време ликот на Корнел Ешти се претвори во 
легенда: тој стана отелотворење на еден животен стил, на 
една филозофија. Тој е боемот на будимпештанска ноќ, кој 
во кафеаните води бескрајни дискусии со своите пријате-
ли, а во дел од расказите се појавува и како претставник 
на побогатиот граѓански слој (што живее во благосостој-
ба). Повеќето критичари ликот го сметаат за алтер его на 
писателот, тој ја претставува неговата темна страна и тој 
– наспроти писателот-буржуј – не се плаши да се бунтува 
против скаменетите општествени норми. Многумина овој 
роман го сметаат за претходник на постмодерната: спо-
ред начинот на составувањето на композицијата, идеите 
од филозофијата на јазикот присутни во него, животната 
филозофија на главниот јунак, која може да се одреди како 
релативизам. 

Прославениот претставник на денешната модерна 
унгарска книжевност, Петер Естерхази, во својот роман 
„Ешти“ се надоврзува на јунакот на Костолањи, но освен 
него и други писатели на постмодерната се надоврзуваат 
на таа духовна традиција. 

Критичкото издание на романот е издадено во 2011 во 
редакција на Јулија Цифра и Андраш Вереш. Во книгата 
ги објавија различните верзии на расказите, промените во 
насловите, а објавени се и копии од оригиналните ракопи-
си. Детално и хронолошки е опишан приемот на делото. 

Македонското издание се објавува по критичкото из-
дание, така што можеше да ги искористи филолошките и 
научните достигнувања од него. 

Преведувачите – Анамарија Цинеге-Панзова и Златко 
Панзов веќе отпорано се познати со преводите на бисери-
те на класичната, но и на постмодерната унгарска книжев-
ност на македонски јазик. Тие го преведоа и Дневник од 
Геза Чат, кој беше братучед на Костолањи и меѓу нив пос-
тоеше тесна духовна врска. Исто така тие објавија и раска-
зи од Петер Естерхази, кој Костолањи го смета на свој маг. 
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Издавањето на Корнел Ешти органски се вклопува и 
во нивното досегашно преведувачко творештво. Се на-
деваме дека слично на поранешните успеси и ова култно 
дело на Костолањи ќе ја придобие симпатијата на маке-
донските читатели!

Жужана Арањ

6 септември 2012 год.

Будимпешта
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ПРВО ПОГЛАВЈЕ

во кое писателот го прикажува и открива Корнел 
Ешти, единствениот јунак на оваа книга

Веќе бев поминал преку половината од животот, 
кога еден ветровит и пролетен ден, на ум ми падна 
Корнел Ешти. Решив да го побарам и да го обновам 
старото пријателство.

Веќе десет години не се дружевме. Што се случи 
меѓу нас? Само Бог знае. Не се лутевме еден на друг. 
Барем не онака како останатите луѓе.

Но, откако ја навршив триесеттата, почна да ми 
станува товар. Ме навредуваше неговата невнимател-
ност. Преку глава ми беа неговите старомодни, висо-
ки и отворени јаки, тенки и жолти вратоврски, мрсни 
и недозреани зборовни игри. Ме заморуваше негова-
та пренагласена оригиналност. Постојано предизви-
куваше поголеми или помали скандали.

На пример, додека се шетавме по корзо, без ни-
какво објаснување од внатрешниот џеб на капутот ќе 
извлечеше кујнски нож и на изненадување на мину-
вачите ќе почнеше да го остри од жолтите тули кои го 
оградуваа тротоарот. Или, пак, сосема пристојно ќе 
повикаше некој слеп човек за да му ја извади ронка-
та од окото која во моментот му влегла. Или, еднаш, 
кога поканив на вечера една цела отмена елита, луѓе 
од кои ми зависеше судбината и кариерата, главни 
уредници, политичари, – достоинствени, милосливи 
господа! – и тој беше поканет, кришум со помош на 
послугата ја загреа бањата, гостите ги повикуваше на 
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страна, соопштувајќи им дека во мојата куќа владее, 
стара, таинствена – за жал не може да навлегува во 
подробности – семејна традиција или суеверие, која 
бара од нив, без исклучок, да се избањаат пред вече-
рата; и таа постапка ја бранеше со ѓаволска тактич-
ност, препреденост и убедливост, така што лековер-
ните жртви, кои за прв и последен пат ме почестија 
со своето присуство, сите до една, без мое знаење, 
се избањаа, заедно со своите сопруги, а потоа, по бе-
срамната шега, преправајќи се како ништо да не се 
случило, седнаа на масата.

Ваквите детски шеги некогаш ме забавуваа. Сега, 
на почетокот на машката доба, веќе ме подлутуваа. 
Мислев дека ја доведуваат во опасност и мојата се-
риозност. Не му реков ниту збор. Сепак, – признавам 
– не еднаш поруменував поради него.

Сигурно и тој го чувствуваше истото. Внатре, дла-
боко во душата, сигурно ме презираше затоа што не 
ги ценев неговите досетки онолку колку што тие за-
служуваа. Можеби и ме потценуваше. Ме сметаше за 
малограѓанин, бидејќи купив роковник, секојдневно 
работев и се прилагодував на општествените окол-
ности. Во една прилика, директно в очи, гневно ми 
кажа дека сум ја заборавил својата младост. Па, има-
ше и во тоа малку вистина. Ама, таков е животот. Кај 
сите е така.

Се отуѓувавме, полека и незабележливо. Сепак, го 
разбирав. И тој мене. Ама тајно веќе се критикував-
ме еден со друг. Објаснувањата дека се разбираме, а 
сепак не се разбираме, нѐ нервираа и обајцата. Секој 
тргна по својот пат. Тој лево. Јас десно.

Така живеевме долги десет години, а за себе не да-
вавме никакви знаци за живот. Секако, јас мислев на 
него. Едвај ќе поминеше ден, а да не помислев што би 
направил, што би рекол тој во ваква или пак онаква 
ситуација. Претпоставував дека и тој мисли на мене. 


