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„most elmondom, m int vesztem el”. 
Kosztolányi D e zső  betegségének és halálának 

dokumentumai, s. a. r. A rany Zsuzsanna

Rendhagyó módon a recenzens első soraiban megrendülésének kíván hangot adni, 
habár bizonytalan abban, hogy fiatalon vagy idősebb korban szükségesebb-e ezt 
a könyvet elolvasni, s ezáltal Kosztolányi Dezső haldoklásának tanúja lenni. H i
szen a közölt feljegyzések alanya és tárgya egyaránt „Egyedüli példány”. Igaz, a 
korábbi hasonló szövegkiadások nézeteltérések kiváltói lettek a szakmai közvéle
mény egy részének ellenkezésétől kísérve: Babits Mihály beszélgetőfüzetei, József 
Attila szabad ötletei, Csáth Géza naplója kritikák tárgya (is) lett; a sor azonban 
tetszés szerint bővíthető Richard Wagner naplóival és egyéb személyes, általában 
nem a nagyközönség elé szánt írásokkal. A legfőbb érv velük szemben az, hogy 
nem sokat tesznek hozzá az alkotói munkássághoz, ám jelentős hátszelet adhatnak 
a szakmai és átlagolvasói leértékelésekhez, félremagyarázásokhoz. S bár ebben a 
vélekedésben jogos távolságtartás rejlik, mégsem ez a teljes igazság. Az életrajzi 
esetlegességeket megörökítő szubjektív, a művek közönségképző vonásait már 
nem tartalmazó feljegyzések ugyanis legalább annyira katartikusak lehetnek, mint 
amennyire dehonesztálóak. A következmény mindig a befogadótól függ. Aki kö
zel van a visszafordíthatatlanhoz -  a halálhoz vagy a befelé szűkülő körű magány 
útjára lépett - ,  annak már nem kell a pillanatra figyelnie. Vagy éppen a rászakadt 
és tűrhetetlen esetlegességeken át fénylik fel valami olyasmi, ami korábban ár
nyékban maradt. Arra is lehet gondolni, hogy a megjelenés esetleges hátrányaira 
koncentrálva soha sem láthatott volna nyomdafestéket Dosztojevszkij Raszkol- 
nyikovja vagy Sámuel Beckett darabjai; ezek csak kiragadott példák. A művészet 
befogadása ugyanis, ahogyan az életé is, vagy érzelmi, vagy értelmi, legtöbbször 
mindkettő, hatása azonban kétséges -  aktuálisan és időbeliségében egyaránt - ,  
hiszen még ugyanabban az olvasóban is mozgásban van életkora, egyéb aktuális 
kondíciói függvényében. Az érzékenység nem egyforma mindenkiben, egyesek 
a szenvedés felemelő példáját, a bűn személyiségtisztító hatását is képesek észre
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venni, egyben maguk számára hasznosítani, mások ugyanabban az ember szétesé
sét, önmaguk cselekedeteinek megerősítését, a kifelé fordított agressziót látják. 
A benyomások szóródnak, ezért sem a művészeti alkotások, sem a hátterükben 
meghúzódó dokumentumok nem törölhetők ki az emlékezetből. A befogadás 
szabadságát mindenkinek biztosítani kell, még akkor is, ha van, akiben visszájára 
fordul(hat) az üzenet. Am i nem semmisít meg, az megerősít; lehetne idézni a ne
vezetes mondást, elismerve az olvasás lelki nehézségeit, az események behelyette
sítő átélésének lehetőségét, a visszafordíthatatlan kiváltotta ürességet és végül egy 
életmű jóváhagyásának következményét. S nem feledhető, hogy a legnagyobb fe
lelősséget éppen a közreadó veszi magára, amikor mást mutat be, mint ami koráb
ban általánosan ismert volt. Ezekkel a kérdésekkel természetesen a sajtó alá ren
dező is szembesült, s a felvetődött problémákat bevezetésében tárgyalja: munkáját 
dokumentumgyűjteményként minősítve, elutasítva azokat az értelmező gesztu
sokat, amelyek a beszélgetőlapokból egy autentikus Kosztolányi-kép megalkotását 
kívánnák. Felfogásának alátámasztására joggal idézi magát a költőt: „A könyvet 
mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.”

A kötet gerincét azok a dokumentumok alkotják, amelyek legnagyobb szám
ban Kosztolányitól származnak, s részben betegségével, részben utolsó éveivel áll
nak összefüggésben. Ezeket egészítik ki az élettények megismerését elmélyítő olda
lak: a kronológia, a bibliográfia, a hangfelvételek szövegei, valamint az illusztrációk.

Az első nagyobb egységben olvasható tanulmányok mintegy bevezetésül szol
gálnak a beszédkészségét elvesztett Kosztolányi feljegyzéseihez. Gyenes György 
írása a sugárkezelés újonnan előkerült dokumentumaival kapcsolatos ismereteket 
foglalja össze, a sajtó alá rendező pedig részletes, alapos áttekintését adja a beteg
ség és a halál sajtóvisszhangjának, felidézve a kortársi emlékezések vonatkozó so
rait is. Ezt követi a beszélgetőlapok filológiai feldolgozása. Itt olvasható a fenn
maradt lapok elnevezésének indoklása, a közgyűjteményi lelőhelyek összefoglaló 
regisztrálása, alapos ismertetése, kísérletet téve a provenienciára is. Lipa Tím ea és 
László Erika, akik szintén tagjai a Kosztolányi Dezső műveit közreadó kutatócso
portnak, ugyancsak itt számolnak be röviden a gyorsírásos, illetve a német nyelvű 
részletek megfejtésével kapcsolatos munkájukról. A forrásközlést közvetlenül 
megelőző fejezetek a szövegkritikáról, a tárgyi és szómagyarázó jegyzetekről, a 
mutatókról, valamint a bibliográfiáról szólnak. Az olvasó képet kap az egyes la
pok formai (írásképi) jellem zőiről, nagyságáról, a szövegállapotról (az elsődleges 
leírás utáni szerzői módosításokról), illetve ezek átírásáról, egyértelmű jelölésé
ről. Az aláhúzások, amelyek az érzelmi telítettséget jelölik  a kéziratban, nyomta
tásban különböző kiemeléssel szerepelnek. A szövegkritika értékét növeli, hogy 
a textológiai eltérésekhez a sajtó alá rendező sok esetben élettani -  pontosabban, 
némi morbiditással, de a lejegyzés tényleges helyzetét illető tárgyilagossággal:
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haláltani — megfelelőt is hozzá tud rendelni. Az alkalmazott jelrendszer képes 
követni és a kései befogadás számára is követhetővé tenni az egyes oldalakon ta
pasztalható szövegváltoztatásokat. Az átírás betűhű és a lehető legminimálisabb 
mértékű a szövegben megjelenő szerkesztői beavatkozás. A tárgyi jegyzetek el
fogadható szűkítéssel élnek: elsősorban az irodalom- és orvostörténet tényeire 
összpontosítanak. Ez elfogadható, mivel az a sarkított élethelyzet, amelyben a be
szélgetőlapok keletkeztek, éppen e két körülményt helyezte középpontba. Az egy- 
egy lapon olvasható szövegekre vonatkozó, szükséges jegyzetek rendszerét nem 
az előfordulás sorozata, hanem a betűrend adja. Ez a szerkesztői döntés nem kifo
gásolható, bár a hasonlójellegű kiadványok inkább az egyértelműen jelzett, hely
hez kötődő jegyzetelést valósítják meg; ahogy következnek a megírás rendjében 
a magyarázandó helyek, úgy következnek a jegyzetek is. A sajtó alá rendező itt 
számol be arról, hogy szembe kellett néznie az egyes feljegyzések hétterének is
meretlenségével, ami nagymértékben befolyásolta az egyes szöveghelyekhez, a ke
zelőszemélyzet (orvosok és ápolónők) egyértelmű azonosításához fűződő magya
rázatokat is, nem egy helyen bizonytalanságot hagyva. Kérdés, amire nem lehet
-  legalábbis jelenleg -  egyértelmű választ adni, hogy vajon a családon túli láto
gatókkal folytatott írásbeli beszélgetéseket tartalmazó lapoknak mi lett a sorsuk? 
Azoknál maradtak-e, akik a partnerek voltak, s az ő hagyatékuk sorsában része
sültek, vagy Kosztolányiné, esetleg Kosztolányi Ádám juttatta e lapokat új tulaj
donosokhoz? A beszélgetőlapok közreadása tulajdonképpen azért is fontos, mert 
a nagyobb olvasóközösség és a szakma számára is exponálja, hogy lappang(hat) 
nak még hasonló dokumentumok, bár az a tény, hogy eddig még nem kerültek 
elő hasonló kéziratok, némi óvatosságra int az ilyen jellegű feltevések terén.

A legfontosabb, érdemi részt természetesen a beszélgetőlapok forráskiadása 
jelenti. Mivel ezek időbeli pontosítását a már említett kontextus nélküliség rend
kívüli módon megnehezíti, sorrendjük a kézirattári beosztásra épül, ennek alátá
masztása pedig a lelőhelyek ismertetése során korábban került sor. Az egyes lapok 
szövege a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, illetve az Országos Széché
nyi Könyvtár kézirattárainak jelzetével kezdődik, majd folytatólagosan olvasha
tók a betűhű átírással egymást követő feljegyzések. Ezek formai jellegzetességei, 
a kiemelések és szövegmódosítások a korábban leszögezett kritériumoknak felel
nek meg. A Kosztolányi által felhasznált lapok nagy részének mindkét oldalán 
találhatók feljegyzések, a hátoldalon lévő szöveg kezdete szögletes zárójelbe he
lyezett szerkesztői azonosítással, a megfelelő helyen, az első sor mellett olvasható. 
A szöveg átírásával nem reprodukálható körülmények, a kikerülhetetlen meg
jegyzések lábjegyzetben olvashatók; e lábjegyzetszövegek azonban furcsa, ám kö
vetkezetes módon szögletes zárójelbe kerültek. Ez a megoldás a kötet egyéb helyén 
is előfordul, például azon a néhány oldalon, ahol a szerkesztő a saját vagy az átvett
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tanulmány, vendégszöveg jegyzeteit el akaija különíteni. A szögletes zárójel al
kalmazása azonban a lábjegyzetek formai egységessége ellen vét, hiszen minden 
megkülönböztetést meglehet oldani a jegyzet utáni rövid szerzőségi adattal; aho
gyan egyébként alkalmazzák is. Ettől az apróságtól eltekintve a szövegközlés mind 
tartalmi, mind formai szempontból megfelel a tudományos kívánalmaknak.

A forrásközlés tartalmilag legszorosabban kapcsolódó egységét a tárgyi és szó- 
magyarázó jegyzetek képezik, szöveg és feldolgozás együttesen a kötetnek több 
mint a felét teszi ki. A magyarázatok a jegyzetlapok sorrendjében követik egy
mást, a megértés kalauzaként funkcionálnak. Első részük a kézirat leírásából áll, 
amely a nagyságra, az írásmódra és egyéb fizikai jellem zők rögzítésére teljed ki; 
az itt olvasható jellem zők a későbbi kutatások számára is pontos azonosítást tesz
nek lehetővé. Ezt követik betűrendben a személyekre, tárgyakra, körülményekre 
vonatkozó kommentárok. Mivel a Kosztolányi által említett és azonosítható sze
mélyek jelentős része még a beavatottak előtt is ismeretlen, érthető, ha a velük fog
lalkozó jegyzetek terjedelmesek; amennyire ez lehetséges. Ugyanez érvényes az 
orvosi ápolás különféle kellékeire is: készülékekre, gyógyszerekre, hatóanyagok
ra, orvosi növényekre. Mindem ellett apróbb következetlenségek is előfordul
nak, például a lehetséges évszámok feltüntetésében; ha többek között Ádám Lajos, 
H eltaijenő, Pajor Sándor, Ascher Oszkár, Szabó Endre stb. születési és halálozási 
évszámai szerepelnek, meg kellett volna adni azokat — szintén csak kiragadva — 
Polányi Cecilnél, Gay-Lussacnál és másoknál is. Erre részben az egyöntetűség 
szoríthatta volna a sajtó alá rendezőt, részben a viszonylag könnyű adatfeltárás. 
Es egy-két helyen ki is lehet egészíteni a hiányos ismereteket: a csak családnéven 
említett Lantos nem más, mint Lantos Kálmán, a Révai kiadóvállalat teijesztési 
igazgatója, aki igen erőszakos stílusú, kizárólag a teijesztés érdekeire figyelő szak
ember volt, — nem csoda, hogy Kosztolányi nem vele, hanem az ugyancsak család
néven említett Szántó Andorral, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesületének hivatalnokával kívánt kapcsolatban maradni. S a recen
zens némi pironkodással jegyez fel ezen a helyen, elsősorban a kiadónak címezve, 
két súlyos tipográfiai hibát: az egyik a 225. oldalon található, az Ms 4 620/143/2. 
jelzetű lap szövegének indokolatlan (lábjegyzetben nem indokolt) betűméret vál
toztatása, ami nyilván pillanatnyi figyelmetlenség következménye. Nem  így az 
x  karakter és a szorzás jelének (x) folyamatos felcserélése, ami azon túl, hogy alap
vető elírás, bizonyos javítási opciók megadása után egy kattintással, generálisan 
javítható is. N em  mentség, hogy e jelenség már más tudományos szövegekbe is 
beszivárgott...

A kiegészítő, a kötetet záró fejezetek egy átfogó, folyóiratok szerint rende
zett bibliográfiával kezdődnek, amely egyfelől az életrajzzal kapcsolatos közlése
ket, másfelől a felhasznált orvostörténeti irodalmat regisztrálja. Az életrajzi anyag
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a készülő Kosztolányi-bibliográfia fontos fejezete. A szövegközlést teszik teljessé 
a továbbiakban azok a Kosztolányi Dezső halála után keletkezett írások, amelyek 
részleteket közölnek a jelenleg ismeretlen lelőhelyű beszélgetőlapokból. A kötet 
egészére érvényes, hogy szorosabb szerkesztéssel el lehetett volna kerülni néhány 
helyen a szövegismétléseket, pontosabban utalásokkal tehermentesíteni a forrás- 
közlésen túli összetevőt. Ugyanakkor ki kell emelni a szöveg tisztaságát és egy
értelműségét megteremtő szerkesztői törekvést, a megértést elősegítő járulékos 
részek létrehozását, a használatot segítő mutatórendszer felállítását. Végül feltét
lenül meg kell említeni, hogy a kötet sajtó alá rendezője más, fontos szolgálatot is 
vállalt Kosztolányi Dezső megismertetésében, így már egy jövendő Kosztolányi- 
bibliográfia harmadik kötetét adta közre segítőire támaszkodva, s fontos szerepet 
tölt be a Kosztolányi Dezső munkáit közreadó munkacsoport honlapjának mű
ködtetésében, írásokkal való megtöltésében is.

(Kalligram, Pozsony, 2010. [Kosztolányi D ezső Összes Művei])


