
Kosztolányi, az orvosok és a betegsége 

A száz esztendeje született és lassan félszázada 
holtában is halhatatlan Kosztolányi Dezső a legde-
rűsebb költőink közül való. Látszólag, legalábbis. 
Tegyük csak képzeletben a mindig huncutkásan mo
solygó bohém fényképarcát Ady fejedelmien gőgös 
és komor, Babits riadtan vibráló, Juhász Gyula mé
lán merengő, vagy József Attila zsenitűzű tekintete 
mellé, a különbözőség szembeötlő. Az sem lehet vé
letlen, hogy legnagyobb humoristánk, Karinthy Fri
gyes volt a legjobb barátja, vásott kölykökként 
pukkasztották olykor (akár villamoson is) a gyanút
lan pesti polgárokat, tekintély tiszteletlenségért nem 
kellett a szomszédba menniük. Kancsal rímeket 
remekeltek, aligha létezett oly kacifántosán hangzó 
név, amelyet ne tudtak volna intarziás bravúrral 
egyetlen mondatba improvizálni. Gyakran játszot
ták el a „Szegedi vérmatinét", ahol képzeletben a 
közönség fölkoncolja mindkettőjüket, Kosztolányit 
a versekért, Karinthyt a humoros jelenetekért. Gro
teszk ötletüknek mindig nagy sikere volt. Sokszor 
bemutatták, hogyan fognak öregen és gügyén egy
mással társalogni a szenilitás végső határán. Sajnos, 
tévedtek. Alig múltak ötvenévesek, s örökre lezárult 
írói pályafutásuk. 

Kosztolányi, akinél senkire nem illik jobban 
Buffon híres mondása, hogy „a stílus maga az em
ber", könnyed eleganciával tudta elbűvölni kortár

sait. Olyan ellenpólusú lángelméket is, mint Babits 
Mihályt vagy József Attilát. Csak orvos barátai és 
felesége tudták, hogy a kedvesen kihívó póz mögött 
mekkora szorongás, milyen hipochondria rejtőzik. 
Betegesen félt minden fertőzéstől, különösen a 
könnyű kalandok kínos következményeitől. Tegyük 
hozzá, ettől nem alaptanul. Ám akkor is bújta az 
orvosi lexikonokat, akár voltak panaszai, akár nem. 
Különösen Brenner József doktort (aki Csáth Géza 
néven már befutott novellaíró és zseniális zenekri
tikus volt, az unokaöcs ideggyógyászt, a Morav-
csik-klinika különös reménységét gyötörte kérdé
seivel és kétségeivel, de jutott belőle a Szent István 
Kórházban dolgozó Kosztolányi Árpádnak, s a Ró
kusban gyógyító Rajz Sándornak is. Felesége, Kar
mos Ilona 1912-ből azt írta: „Dide fertőzéstől fél, fél, 
hogy kezet fogott valamelyik vérbajos barátjával és 
úgy fertőződött." Érdekes, hogy mindig az extra-
genitális infekciótól félt, pedig hogy rajongott a kis 
szobalányokért. „Tudja, pontosan tudja, hogy ez a 
félelem esztelen és oktalan, de nem tud szabadulni 
félelmétől. Álmából ébredő orvos barátjának, öcs-
csének egyetlen szavára megnyugszik" — jegyezte 
le az írónő feleség. Olykor egy Dosztojevszkij-hős 
pózában tetszeleg. „Azért kell bűnt elkövetni, hogy 
vezekelhessen. Mámor után jöjjön a csömör." A 
szegény kisgyermek panaszai (1910) egy gyermekien 
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tisztalelkű felnőtt férfi gyönyörű költői megnyilat
kozásai voltak. A doktor bácsi itt még „áldott 
aranyember. . . Ö ír medicinát, keserűt, édest, sár
gát, vagy lilát", ő a „titkok tudója és csupa titok". 
Egy évtized múltán A rossz orvos című regényében 
az ellentétét is megismerjük. Gasparek Artúr „az 
összes orvosi tudományok doktora", a joviális, be
gyepesedett fejű orvos tipikus megtestesítője, aki 
szerint az újabb elméletek mit sem érnek. Magabiz
tos, de felületes ténykedése egy hároméves kisfiú 
halálához vezetett. A diftériát enyhe lefolyású nát
haláznak vélte. A fiúcska utolsó kapocs volt szülei 
felbomló házasságában, aztán a kis sírhalom örökre 
összefűzte a két bánatos embert, akik egész életük
ben az orvost vádolták. Mennyivel más és Édes 
Anna rokonszenves Moviszter doktora, aki önzetle
nül gyógyít, de nem szereti az „emberiséget". Mert 
szerinte „az emberiség holt fogalom . . . minden szél
hámos az emberiséget szereti. Aki önző, aki testvé
rének se ad egy falat kenyeret, aki alattomos, annak 
az emberiség az ideálja. Emberéket akasztanak és 
gyilkolnak, de szeretik az emberiséget... Emberek 
vannak, nincs emberiség." Nem nehéz a forradal
maktól idegenkedő költőre ráismernünk. 

Míg a halálos kór hatalmába nem kerítette, két 
orvos állott igazán közel Kosztolányihoz. Az egyik 
az unokaöccse, Csáth Géza volt, akivel összefűzte 
anyai ágon a Brenner—Decsy rokonság, a narkomá-
nia iránti fogékonyság. A morfinista Csáth Géza 
tragédiája ismeretes. Kosztolányi szerint még nem 
volt a végzetes szenvedély rabja, amikor az Ópium 
című híres novelláját írta. Ám benne lappangott a 
mesterséges eufória iránti sóvárgás. A morfin vi
szont, akár a pupillákat, az író látóterét is beszűkíti, 
így „Csáth Géza az egészsége idején volt álomlátó, 
aztán csak a földre tekintett". A mámorban művé
szete csak hanyatlott. így látta a költő unokaöccse 
végzetét, együttérzéssel, mentegetve, mintha csak 

érezte volna, hogy egyszer neki is szüksége lesz a 
fájdalomcsillapító oltásokra. 

A másik kivételes orvos barátja Ferenczi Sán
dor volt, aki rendkívül vonzódott a művészetekhez 
és a művészekhez. Kosztolányitól tudjuk, hogy Krú
dy Gyulát csodálta leginkább (pszichoanalitikus és 
esztétikai alapon egyaránt joggal), Ferenczi hívta 
fel a költő figyelmét D. H. Lawrence mélylélektani 
művészetére, az a Ferenczi, akinek nevét már ko
rábban a Freudé mellett emlegették, akinek köszön
hetően Budapest a lélekelemzés egyik fővárosa lett, 
s úgy emlegették Bécs mellett, „mint valaha az 
ókorban Athént és Rómát". Csodálta Freudot, aki 
talán az „utolsó világtörténelmi csalódását mérte az 
önhitt emberre, aki, miután Keplertől megtudja, 
hogy a naprendszernek nem a föld a központja, s 
Darwintól, hogy teste az állatokéval rokon, Freudtól 
— mély döbbenetére és érthető felháborodására — 
arról volt kénytelen értesülni, hogy lelkét is könyör
telen törvények igazgatják." Ferenczi vállalkozása 
a nemiség emiéletérői Freud után is hősi merészség
nek tetszik — írta Kosztolányi a nekrológjában. A 
pszichoanalízis a művészetére is erősen hatott, az 
Édes Anna tanúskodik róla. 

Az élet minden szépségét igazán élvezni tudó, 
atlétatermetű, másoktól a sikert sohasem irigylő si
kerember valódi rablógazdálkodást folytatott kivé
teles tehetségével. Vers, novella, regény, tárca, kri
tika, műfordítás, nyelvművelés, irodalmunk képvi
selete külföld felé (PEN Club) szinte életeleme volt, 
miként a társaság, a társadalmi élet, amelynek va
rázslatos szereplője tudott lenni. Ehhez a felfokozott 
bioritmushoz szüksége volt vélt és valódi serken
tőkre, így számolatlanul szívta a cigarettákat, ve
delte a feketét, minél koncentráltabb koffeintarta
lommal, és (sajnos) korán megkóstolta a kokain má
morát. Hogyan is írta a játékos Csacsi rímek rend
hagyó epigrammáiban? 

„Csodálkozol a kokainistán, 
s nem érted? 
Gondolkozzál az okain is tán— 
s megérted." 

Kevesen sejtették ennek önigazoló jellegét. Fiatal 
korában súlyos szénanátha gyötörte, s hogy csök
kentse az orrnyálkahártya ingerlékenységét, gyógy
szerész ismerőseitől vagy rokonaitól szerzett kokain
nal eesetelgette. Az antiallergiás hatás lassan szen
vedéllyé vált. Az anyai ágon patikus família és or
vos barátai hosszú ideig gyanútlanul látták el az 
egyre híresebb írót, ezt a „csekélységet" indokolt
nak és veszélytelennek vélték. Feleségének feltűnt, 
hogy bár szeszes italt nem fogyasztott, mindig olyan 
volt, „mint aki egy kicsit mámoros". Később talált 
rá a kis üvegre, amelyben a mérget rejtegette. 

„Jéghideg, gyöngyvirágszagú, nyilalló. Mint a 
jégbehűtött pusztaság. — Hűt és fűt, Utána a világ: 
szegényház" — írta jegyzőkönyvbe narkomán élmé
nyeit, absztinenciás fogadalommal kiegészítve. 

Nem tudni pontosan, mikor kezdődött a beteg
sége (daganat esetében ez amúgy is mindig kérdé
ses), de 1933 nyarán vette észre, hogy a bal alsó 
ínyén, a két hiányzó foga helyén szilvamag nagy-



ságú, bíborvörös és érzékeny folt keletkezett. Fó-
biája rögtön telibe talált, „rákom van", közölte fe
leségével, aki nem először hallott már hipochond
riás öndiagnózisokat. Kezdetben kamillával öblö
gette, de a biztonság kedvéért felkereste egyik fog
orvos ismerősét. Aztán egy másikat. Jóváhagyták a 
kamillakúra folytatását, a folt már-már halványulni 
látszott. A fóbiás tipikus tulajdonsága, hogy szíve
sen kontrolláltatja a kórismét. Olykor többször is. 

Az 1933-as év nyarán az Adria-parti Dubrovnik 
városában volt a PEN-kongresszus, földije, egykori 
iskolatársa és író barátja, a szeretett Szabadkán 
orvoskodó Műnk Artúr hiába várta a magyar osz
tály elnökét, helyette a kitűnő kritikus, Schöpflin 
Aladár és a műfordító Radó Gyula képviselte szí
neinket. A költő és családja Tátraszéplakra utazott 
pihenni, hogy hazafelé jövet végre útba ejthesse a 
Kosztolányi család ősi rezidenciáját, a felvidéki Ne-
meskosztolány községet. Tátraszéplakon is kivizs
gálták, belgyógyászatilag mindent rendben találtak. 
Ám a költő türelmetlenül sietett haza, életeleme volt 
az írás és az irodalom világa. Az ínyén keletkezett 
folt tovább kellemetlenkedett. Egyik orvos lápiszo-
lást, a másik meleget ajánlott rá, a harmadik pedig 
a rágás irritálása elleni védekezést. A klinikusok is 
az utóbbival értettek egyet. Hónapokig fogorvoshoz 
járt, egész alsó fogsorát „megpántolták" arannyal, 
hogy a hídnak a rágóterhelés elosztására minél több 
pillére legyen. Kezd rászokni a fájdalomcsillapítók
ra, majd felkereste a III. sz. Sebészeti Klinika igaz
gatóját, Ádám Lajos professzort, aki átmenetileg 
megnyugtatta a kétségbeesett költőt. Kosztolányiné 
könyve szerint Ádám professzor után „két hét múl
va egy neves, fiatal szájsebészt kerestünk fel. Meg
nézi és műtétet ajánl. Erről viszont azt mondogat
ják, hogy szereti a gyökeres megoldásokat, mi tehát 
konzíliumot kérünk . . . " A fiatal stomatológus ta
nár, mint Salamon Henrik professzortól tudjuk, Si
mon Béla volt, aki szintén a kebelbeliek közé tarto
zott. „Huszonöt éves barátság fűz hozzád — érvelt 
Kosztolányi —, elvárom tőled, mondd meg az iga
zat . . . Mi történhetik? Legfeljebb főbe lövöm ma
gam .. ." 

A konzílium valóban megtörtént, még 1933 ka
rácsonya előtt, szinte feloldhatatlan dilemmával. 
Simon Béla radikális rezekciót javasolt, Ádám pro
fesszor viszont nem bízott a műtéti megoldásban. 
Simon tanár az aranyhidat mindenképp leszerelte, 
de a fájdalom nem csökkent. A költő utoljára egy 
bőrgyógyász tanárhoz fordult, aki (szintén Salamon 
Henriktől tudjuk, mert Kosztolányiné nevet nem 
említ) Török Lajos professzor volt, a kor egyik leg
tapasztaltabb dermatológusa. „Kérem, én itt nem
csak hámhiányt látok, hanem hámszaporulatot is. 
Tessék eljönni holnap a Poliklinikára, majd meg
nézzük." A fenti sorokat is Kosztolányiné jegyezte 
le. Török professzor próbakimetszést javasolt, Si
mon Lajos elvégezte, még 1933 karácsonya előtt. A 
szövettani vizsgálat egyértelműen bizonyította a 
nyálkahártyarák egyik legrosszabbindulatű alakját. 
A f edődíagnózis viszont epulis lett, amit már koráb
ban kigondoltak megnyugtatására. A karácsonyt az 
orvos öccs Kosztolányi Árpádoknál, Ludaspusztán 
töltötték. A „bús férfi panaszai" gyűltek, de szapo-' 
rodr?i látszott az „epulis" szövetállománya is. 

1934 vízkereszt napján (amikor évente a fran
cia követhez szoktak menni), január 6-án Ádám 
professzor elektrokauterrel kiégette a kóros szöve
tet, ami nem számított radikális megoldásnak. Nem 
nyúlt a regionális nyirokmirigyekhez, noha a metas-
tázis már feltételezhető volt. Elfogadható magyará
zat rá, hogy ekkor villant fel a rádiumkezelés első 
„reménysugara". Akkora tekintélyek, mint Gosta 
Forsel, Knut Lindblom és Bervén profeszorok vi
lágra szóló eredményéket közöltek a Radiumhem-
met rákgyógyító hatásáról. Berven tanár irányítása 
alatt Stockholmban működött a világ legnagyobb 
sugárterápiás laboratóriuma, biztató eredményeiről 
az Orvosképzés 1935-ös évfolyama is beszámolt. Itt 
tanulta a rádium- és röntgenkezelés technikáját Kis
faludy Pál (1890—1956), a sugárártalom egyik hazai 
mártírja. Semmi csodálnivaló azon, ha Ádám pro
fesszor, aki különben is rajongott Kosztolányiért, 
nem akarta metszésekkel „elcsúfítani" kedvenc köl
tője arcát. Nem állt egyedül a sugárterápia túlbecsü
lésével, hogy sajnos annál fájóbb legyen a csalódás. 
A helyi érzéstelenítés olyan jól sikerült, hogy derű
sen fogta fel az egészet. Dicsérte a tanár ügyessé
gét és a műtősnő kecses bájait. Azzal búcsúzott, ha 
fáj, bevehet egy kevert port. „Levert volt, kapott 
egy kevert port" — írta később cédulára, amikor 
már szólni sem tudott, akár később óriási pálya
társa: Babits Mihály. Harmadnapra mentőkocsival 
szállították vissza a Fasor Szanatóriumba. Rögtön 
ölő mérget követel, hogy ne kelljen tovább szenved
nie. A tüneti kezeléstől lassan annyira csökkentek 
panaszai, hogy erdélyi felolvasó körútra vállalkoz
hatott. Még soha nem látta székely ősei szülőföldjét. 
Sebe azonban nem gyógyul, hazajövetele után újabb 
műtét vált szükségessé. Most az érzéstelenítés ke
vésbé sikerült, vagy inkább a rezekció radikálisabb, 
mert Ádám professzor csontot is kauterizált. Két
ségtelenül sebe ezúttal viszonylag szépen begyó
gyult. A részleges mandibula-rezekeió április 17-én 
történt, az operáció mértéke és a daganat progresz-
sziója érthetővé teszi, hogy nem ment annyira fáj
dalommentesen. Az orvos, az író és a barát Műnk 
Artúr túl szigorú, mikor a „nagy sebész súlyos té
vedéséről ír", szerinte „radikális műtéttel meg
menthette volna a költő életét, ha . . . kegyetlenül 
kiszedik a daganat szomszédságában ülő fertőzött 
mirigy éket. Kosztolányit, a költőt kímélték. Nem 
akarták elcsúfítani. Bíztak a rádiumban . . . és ez 
lett a végzete." Súlyos vád súlyos tévedést emleget
ni. Ötven esztendő telt el azóta, az orvostudomá
nyon belül a daganatkezelés is sokat fejlődött (ko
baltágyú, citosztatikumok stb.), mégsem állítható 
biztosan, hogy ma bárki garantálhatná a maradék
talan gyógyulást. 

Tény, hogy 1934. június közepén állapota kielé
gítő, az orvosok egyöntetű tanácsára kiutaztak 
Stockholmba, az áttétek besugárzására. Berven ta
nár megvizsgálta a-költőt és elrendelte a rádium
kúrát. Ma már ellenőrizhetetlen, valóban a svéd fő
városban hallotta-e először odaadóan ápoló felesége 
a karcinóma kórismét. A németül kitűnően beszélő 
Berven tanár csak Kosztolányiné kifejezett kívánsá
gára nem mondta meg magyar páciensének a valódi 
diagnózist, mert Svédországban „ez a szokás". A 
sugárkezelés befejezése után a magabiztos skandi--



náv tanár „gyógyultan" küldte haza távolról jött 
kliensét, hogy szeptember végén négy-öt napra újra 
megismételhesse a rádiumkúrát. A sugár okozta seb 
most hamarabb gyógyul, hízik, de fizikuma egyre 
gyengül. Fájdalomcsillapítók mellett munkába me
nekül. Sorra jelennek meg remekművei (Esti Kor
nél, Lear király-fordítása, híres nagy versei közül a 
Marcus Aurelius, a skandináv-ciklus, Száz sor a testi 
szenvedésről, Hajnali részegség), majd a folyamat 
megnyugodni látszott, sőt 1935. augusztus 5. és 1936. 
április 30. között egy új szerelem lobbantotta lángra 
költői fantáziáját, mert testi vágyakról már aligha 
lehetett szó. A visegrádi újságíró-üdülőben nyaral
va ismerkedett meg Radákovich Máriával, akihez a 
Szeptemberi áhítat gyönyörű sorait írta. 

„Mily pantheizmus játszik egyre vélem, 
hogy századok emlékét visszaélem?" 

— sóhajtotta a halálos beteg és halálosan szerelmes 
költő. Rövidesen rosszul lett, láz, hasfájás, tífusz 
gyanújával a Hercog-Minikára szállították, de sze
rencsére a súlyos diagnózis nem bizonyult valódi
nak. Viszont szinte szemmel láthatóan kezdtek nőni 
az áttétek következtében az állalatti nyirokmiri
gyek. Az áldiagnózis: Pfeiffer-féle mirigykór, azt 
nézheti a lexikonokban, vagy a Larousse médicale 
lapjain. Elkezdődtek nyelési zavarai, röntgenkúra 
vált szükségessé. Felerősítés végett december elején 
újra Tátraszéplakra utaztak, fel egészen Poprád-
Felkáig. Egyre nyomasztóbb a hangulata, már alig 
hisz a gyógyulásban. 

A karácsony estét otthon töltötte, de másnap 
családja nélkül leutazott a Bácskába édesanyjához 
és öccséhez.. Szilveszterre visszajött, egyre deprimál-
tabb hangulatban. 1936 vízkeresztjén orvoshoz for
dultak, február 5-én ismét Stockholmba mennek. 
Eredeti terv szerint pár napra, de közel egy hónapig 
kényszerülteik maradni. A svéd fővárosból még azt 
írja Radákovich Máriának: „javul állapotom, kijá
rok, s reménykedem is. Bervén tanár bízik fölgyó
gyulásomban. Jégszekrény ez a Skandinávia . . . én 
azonban hiszek az életben . . . " Akkor még nem sejt
hette, hogy ez az utolsó levele Máriához. És az utol
só esztendeje az életben. 

Március elején Berlinen keresztül jöttek haza. 
A svéd tanár ellátta gyógyszerékkel, morfinnal is. 
A német fővárosban a Collegium Hungaricum biz
tosított nékik két napra otthont. Láza magasra szö
kött. Szerencsére akadt két magyar orvos, nagy ne
hezen sikerült utazóképes állapotba segíteni. Mene
kültek az 1936-os Berlin fagyos légköréből. 

Mit írt a svédekről? 

Hallgatgatnak ők is, én is hallgatok, 
de csöndjeink nem érnek össze végül, 
mivelhogy én magyarul hallgatok, 
s ők svédül." 

A március első hetében hazajött Kosztolányi 
mindössze fél napig bírta otthon, orvosi kezelés nél
kül. Előbb a Városmajor utcai János Szanatórium
ba, majd a Szent János Kórház B-pavilonjába vit
ték. Mindennapos látogatói: Karinthy, Babits, Ma
rái Sándor és Ascher Oszkár. Március 28-án Márai 

ajánlására egy fiatal sebész, a Manninger-tanítvány 
Hauber László főorvos megpróbálta a lehetetlent: 
eltávolítani a beteg nyirokmirigyeket. A műtétet 
három szakaszban végezte. Eltávolította előbb a da
ganatcsomó felét, sikerrel. A másodiknál teljesen 
kiirtotta a kóros képződményt, a harmadik beavat
kozásnál már nem talált daganatgyanús szövetet. 
Ezután biztató javulás következett, haza is mehe
tett. A lábadozás nem sokáig tartott, jelentkeztek a 
sugárkezelés utóhatásai; nekrózisok, szövetleválá
sok, s a szervezet védekező apparátusának súlyos 
károsodása. Augusztusban ismét a Szent János Kór
ház szomorú lakója. Ekkor látogatta meg a neves 
francia orvosíró, Georges Duhaniel, aki elsősorban 
Kosztolányi révén lett a magyar irodalom nagy tisz
telője. Az orvos megrázóan búcsúzik írótársától, 
tisztában van a prognózissal. 

Augusztus 9-én drámai fordulatként gégevize-
nyő lépett fel, az inspekciós orvos csak gyors légcső
metszéssel tudta elhárítani a megfulladás veszélyét. 
Nyelni nem tud, orrszondán keresztül táplálják, 
Katzenstein-féle csépegőklizmával pótolják a folya
dékot, amelynek még a nevétől is irtózik. Színe egy
re szürkébb, a vérszegénység ellen, s a védekező
képesség fokozására többszöri vérátömlesztést kap. 
A tracheotómia után papírszeletkére írva érintkezik 
a külvilággal. „Tedd, hogy éljek" — könyörgött 
kétségbeesetten Hauber főorvosnak. Néha még hu
mora is felcsillan: „Lázálímaimban ön kínai volt. 
Beszéltem erről önnek? 400-féle kínai nyelv van." 

Ahogy a Februári óda megrázó soraiban írta: 

„Kések között, a végzet a vállamon, 
téged dalollak, még nyomorékul is, 
száj nélkül is, szájamban sebbel, 
emberi nagyság." 

Ascher Oszkár volt utolsó óráinak a tolmácsoló 
tanúja. Angyali kedélye még ebben a pokoli kínban 
sem hagyta el. „Mehr Luft" írta Goethe sokat idé
zett „Mehr Licht" kívánságára utalva, mert ő is 
tudott „utolsó szavakat komponálni". A krónikus 
szepszisből süllyedéses tüdőgyulladás alakult ki, láza 
alig csillapítható. A morfinnal'sem „takarékoskod
nak", de minden hiába. „Édes professzor meghalok, 
meghalok talán én is", jegyezte vizit előtt egy cet
lire. Az exitus november 3-án következett be, 11 óra 
6 perckor. Ötvenegyedik évében. 

Az esztétizálás az irodalomtörténész tiszte. Ám 
szenvedéseiből kitetszik, hogy még a halálban is 
Babits Mihálynak volt méltó társa ez a hozzánk oly 
közel vibráló költői tünemény, akinek életműve nél
kül szegényebb lenne irodalmunk. Csehov, Csáth 
Géza és Ferenczi Sándor legjobb értői közül való, 
nem kis dicséretére egy nagy költőnek. 

Szállási Árpád dr. / " \ . 

IRODALOM: 1. Orvosképzés, 1935-ös évfolyam. ü 
2, Török Sophie: Harc a félelemmel. Nyugat, 1936, de- 3221 



cemberi száma. — 3. Ascher Oszkár: Az utolsó szavak. 
Nyugat, 1936. decemberi száma. — 4. Kosztolányi De
zsőnél Kosztolányi. Bp. 1938. — 5. Salamon Henrik: 
Kosztolányi Dezső betegsége és halála. Stomat. Közi. 
1937. — 6. Műnk Artúr: Köszönöm addig is . . . Növi-, 
szád, 1956. — 7. Kosztolányi Dezső: írók, festők, tudó
sok. Bp. 1958. — 8. Illyés .Gyula: Ingyen lakoma. Bp. 

1964. — 9. Huszár György: A magyar fogászat törté
nete. Bp. 1965. — 10. Bartók Imre: Svéd—magyar or
vosi kapcsolatok. Bp. 1969. — 11. Rónay László: Kosz-, 
tolányi Dezső. Bp. 1977. — 12. Kiss Ferenc: Az érett 
Kosztolányi. Bp. 1979. — 13. Vargha Balázs: Jelek, jel
képek, jellemek. Bp. 1984. — 14. Levendel Júlia: így 
élt Kosztolányi Dezső, Bp. 1985. 
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