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„Desiré, vigyázz, támad az idő!” -  
hivatkozhatunk a Csáth Gézát idéző 
Esterházy Péterre. Csáth és az Idő -  
főként erről az életrontó kapcsolatról 
és a Don Quijote-i küzdelmet követő 
feledésről szól Brassai Zoltán tanul
mánya. „S különösen manapság me
rül föl ez a kérdés elementáris erővel, 
amikor az embereket az idő gondola
ta jobban elfoglalja, mint valaha” -  
írja Csáth A sebész című novellájában. 
Szomorúsági tébolynak nevezi azt a 
szellemi állapotot, amelytől még a 
huszadik század lótás-futása sem sza
badítja meg az embert. „Súlyos dolog 
ez” -  folytatja. -  Az időnek a mérge 
beleette magát a filozófiánkba* a mű
vészetünkbe, a napi beszédbe.” Talán 
egy sebészi beavatkozás segíthetne 
rajtunk. A „homo novus” megszületé
séig azonban egyetlen kiút marad: a 
pótszer.

Brassai Zoltán azt vizsgálja, ho
gyan veszítik el Csáth korának ködlo- 
vag-művészei időérzéküket, hogyan 
szenvednek a darabokra tört világ
ban, hogyan adják fel az egyetemes
ség igényét. A világképüket megőrző 
művészek teljességre és harmóniára 
vágynak, miként később Ottlik Géza, 
Weöres Sándor és társaik. Csáth és 
korának művészei a rilkei gondolat
hoz híven fordulnak belső világuk 
felé, viaskodnak a rájuk nehezedő 
múlttal, sőt a kelet-európai írók pró- 
fétikus szelleme is szembetűnő.
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A HIÁNYZÓ ARCKÉP

Csáth Géza a századforduló azon -  korán el
ment -  írói közé tartozik, akik portréjának megraj
zolása mind a mai napig irodalomtörténet-írásunk 
adósságai közé tartozik. Pedig többször is próbál
koztak vele, szinte periodikusan fedezték fel és 
felejtették el. Neves írók, irodalomtörténészek ír
tak róla (Kosztolányi, Karinthy, Németh László, 
Bóka László, Illés Endre), hívták fel a figyelmet 
értékeire, de különös műveire az emlékezés szavai 
után nem sokkal ismét rátelepedett a feledés pora. 
Azok közé az írók közé került, akikről csak az év
fordulókon emlékeznek meg (ekkor illik), egyéb
ként nem írnak róla, s ami fájdalmasabb: nem is 
olvassák műveiket. Sőt egy időre a „gyanús írók” 
közé is bekerült. Azzal gyanúsította Németh Lász
ló, hogy sznobok kedvence; csak azért emlegetik, 
hogy műveltségüket, választékos ismereteiket fi
togtassák. Persze, ezen nem is lehet csodálkozni, 
hiszen 1932-ben, mikor Németh László ezt leírta, 
Csáth már teljesen elfeledett író volt (13 évvel a 
halála után).



Ekkor valóban lehetett ilyen célja a „Csáth- 
rajongónak”, mint ahogy célja lehetett a jelenkor 
irodalmának lebecsülése is. Ne feledjük, hogy ami
kor Csáth meghalt, akkor temették Magyarország 
egy fájdalmas, hosszú történelmi korszakát is, 
amelyhez ő szervesen tartozott. Nem volt benne a 
továbbélés lehetősége, a társadalmi problémák oly 
intenzív átélése és boncolása, mint Ady művésze
tében; és még egy: prózaíró volt. Ady novelliszti- 
kája is lényegesen kevésbé bizonyult időállónak, 
mint költészete. Azok a prózaírók, akik túlélik az 
ezeréves Magyarország széthullását, általában le
mondóan néznek 1920 előtti műveikre, új utakat, 
új problémákat keresnek. Móricz is így sóhajt fel a 
Fáklya 1923-as kiadásának előszavában: „Rég el
múlt már az az idő, amikor ez a könyv még forra
dalmi cselekedet volt.” Pedig „ez a könyv” csak 
hat évvel azelőtt íródott.



A KOR

Igen, a századforduló íróival, az érzékenyeb
bekkel, a korán érőkkel a történelem végzett. (Ez 
nemcsak Magyarországon volt így.) Szívszorító a 
névsor, amely elénk tárul, ha kinyitjuk A tegnap 
ködlovagjai című, Thurzó Gábor által szerkesztett 
könyvet, s látjuk, kik számítottak elfeledett írónak 
1943-ban, holott némelyik még tíz éve sem volt 
halott; s nagy részük halottnak számít ma is, Babits 
szavaival: „az irodalom halottjának”: Csáth Géza, 
Török Gyula, Cholnoky Viktor, Cholnoky László 
és így tovább. Egy álomvilágban járó és a valóság 
pörölycsapásai alatt összezúzódó nemzedék, hatal
mas nekilendülésekkel, ígéretes pályakezdéssel; 
de az ív hamarosan megtörik, meredek zuhanás 
következik be, melynek végén ott a kábítószer, az 
alkohol, a korai halál, nemegyszer az öngyilkosság. 
Nagy lobogású, felfokozott életvágy ég ezekben a 
művészekben, és minden kitörési kísérletkor falba 
ütköznek; a művészetek egyetemességéről ábrán
doznak, több műfajban, sőt művészeti ágban pró
bálkoznak, de általában csak töredékeket, csonka



életműveket hoznak létre, bár nem ritka ezek kö
zött a remekmű, jelentős alkotás sem (Ambrus: 
Midas király, Török: A porban, A zöldköves gyűrű, 
Cholnoky Viktor: Olivér lovag stb.). És legalább 
ugyanilyen gyakran írnak fáradt, gyenge műveket; 
lapos elbeszéléseket, túlcifrázott, semmitmondó, 
közhelyeket illusztráló történeteket a századfordu
ló jellegzetes témáiról: a férfi-nő kapcsolatról, az 
erkölcsről, a művészről, az emberi lélekről, az őrü
letről, a dekadenciáról és a karrierről. Kétségtele
nül egy ízlésválság kora volt ez, ahogy Kós Károly 
mondja: nem stílusteremtő, hanem stíluskereső 
korszak. A művészek is kerestek: nálunk nem fel
tétlenül a stílust, hanem a saját stílusukat. Ez is az 
egyik oka volt a művész-téma halhatatlan népsze
rűségének, a művészek (művészeti ágtól függetle
nül) saját szerepüket, feladatukat igyekeztek tisz
tázni; megkeresni saját helyüket a világban. Ez ál
talában -  az elidegenedés szabályai szerint -  siker
telen maradt. A leggyakoribb következtetés az 
volt, hogy a világ és a művész, a valóság és a művé
szet közti ellentét feloldhatatlan, a művész szük
ségszerűen kívül marad a világon, sorsa eleve tra
gikus, még azok sem érthetik meg igazán, akik leg
közelebb állnak hozzá. Ezt legpregnánsabban 
Ambrus Zoltán fogalmazta meg: „... ha társaddá 
tehetnéd is azt a lányt, a kit ma minden élő lény



közül a legjobban szeretsz, s a legtovább, talán ha
lálodig fogsz szeretni: abban a világban, a melyet 
magad alkottál magadnak, telkednek igazi ottho
nában, énednek minden magasabb rendű vállalko
zásában, vágyódásában, nagyratörésében, mindig 
solus eris, egyedül léssz.” (Solus eris. Révai, Bp., 
1907.183.)

A nosztalgia kora ez: az író, festő, költő stb. 
nosztalgiája az elveszett harmónia, a teljes ember 
után; a művész a múltban és az elképzelt jövőben 
él, a jelent ridegnek, kegyetlennek, ostobának, 
idegennek érzi. (De -  ellentétben a romantikával -  
saját magát sem érzi hibátlannak, felsőbbrendű
nek, viszont hibái, botlásai egy részét a kor számlá
jára írja.) így ezen írások rokonszenves hősei álta
lában csetlenek-botlanak a világ dolgai között, 
megpróbálnak karriert csinálni, de ez vagy nem 
sikerül, vagy csak olyan súlyos áldozatok árán érik 
el, hogy az csak egyéniségük feladását, így gyakran 
halálukat jelenti. A szereplők idegenül járkálnak 
álom és ébrenlét, valóság és képzelet határmezs
gyéjén, vágyakoznak a reális életre, valódi boldog
ságra, de azt nem érhetik el soha (legalábbis a 
színvonalas írók műveiben) -  legfeljebb az őrület
tel. Az őrült ábrázolása újra divatos téma lett, 
nemritkán lapos közhelyeket mondtak el a roman
tika e kedvelt figurájával. Az álombéli dolgok va



lóságosabbakká válnak, mint a világ tárgyai, dol
gai, érzelmei. Elég például Malonyai Dezső A há
rom Judith című elbeszélésére, illetve néhány 
Krúdy- vagy Csáth-műve utalnom. De Ady költé
szetéből is lehetne példát hozni.



STÍLUS

Látható, hogy eléggé különböző művészek ke
rülnek egymás mellé. Máig eldöntetlen az, hogy a 
századfordulónak volt-e egységes stílusa; s ha igen, 
akkor hogyan nevezzük. Pedig ez az, amin gyakor
latilag az akkori idők óta vitatkoznak irodalomtör
ténészek, filozófusok, művészettörténészek. Töb
ben kétségbe vonják, hogy volt egyáltalán valami
lyen stílus, vagy ha volt, akkor azt egyenesen pejo
ratív megjelölésnek használják (ez lett a szecesszió 
szó sorsa); mások egy bizonyos határig elismerik a 
szecessziót mint egyet a kor stílusai közül; ismét 
mások pedig mint jelentős, átfogó stílust emlegetik 
(Diószegi András), vagy legújabban a legvégsőkig 
is elment egy művészettörténész: (A szecesszió) 
}yKorstílus volt, olyannyira, amennyire talán egy stí
lus sem a gótika óta (...) ez a művészet, magába 
szívta és átalakította a XIX. század második felé
nek felfedezéseit, valójában megteremtette a ha
gyományoktól való szabadulás lehetőségét. Igaz, 
hogy a XX. század irányzatai megvetéssel tekintet
tek rá, amikor meghaladták, de épp a semmitől
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vissza nem riadó útkeresés következetes továbbvi
tele számolta fel magát a szecessziót.” (Székely 
András: Irodalmi irányok -  művészeti irányok Bp., 
1977.121-122.)

Egy bizonyos: a kisebb csoportosulásokat le
számítva a kor alkotói nem érezték összetartozó- 
nak, egy stílus művészeinek magukat. Persze ez 
nem perdöntő, hiszen -  maradva a gótikánál -  a 
középkor művészei sem érezték magukat gótikus 
festőnek, írónak, költőnek. Viszont az is igaz, hogy 
keresték az összetartozás lehetőségét: a táborba 
szerveződés igénye a XIX. század utolsó évtizedei 
óta jelen volt szellemi életünkben. (Ezért mérföld
kő A Hét című lap.) Ezt jelzik a folyóirat-kezde
ményezések, és ennek bizonysága az is, hogy ettől 
az időszaktól lesz jellemző, hogy nálunk az írók 
olvasnak a legtöbbet. Figyelemmel kísérik egymás 
munkáit, recenziókat írnak, sőt általában őszintén 
örülnek egymás sikereinek. (Persze művészi sike
rekre gondolok.) És ők abban a tudatban voltak, 
hogy a kornak nincs stílusa. Rokonszenwel figyel
ték egymás működését, de az az érzés, amely egy
más felé irányította őket, nem a közös elvekből, 
illetve hitekből származott, hanem a közös kétel
kedésből a hivatalos politikában, annak kultúrájá
ban. Az otthontalanság érzése volt ez, ami egy kö
zösségalakító kohéziót teremtett köztük. Ezért ke



resték a csoportosulási lehetőségeket, s végül ez 
hozta létre a Nyugatot is. Hogy ez mennyire így 
van, azt bizonyítja a Nyugat története, de prog
ramja is; lehetőleg minden irányzatot, világnézetet 
befogadni; az egyetlen követelmény a minőség. De 
hogy mik ennek a minőségnek az ismérvei, azt Os- 
vát szubjektuma döntötte el. (Még szerencse, hogy 
Ostvát nem akármilyen ízlésű szerkesztő volt. De 
ilyen programmal csak egy ember szerkeszthet fo
lyóiratot úgy, hogy annak a lapnak arculata is le- 
gyen.)

A fentiekből persze egyre világosabban kiraj
zolódik a kérdés: annak eldöntése, hogy volt-e a 
századfordulónak stílusa, feltételezi ennek a szó
nak a körüljárását. Mit nevezünk egyáltalán stílus
nak, illetve irányzatnak? (Sok esetben szinonima
ként használják a két szót.) Elég-e az, hogy vala
mennyien szemben álltak a népnemzeti irányzat
tal, újat kerestek, újra (ki tudja, hányadszor a ma
gyar irodalom történetében) felfedezték Európát?

Persze azt leszögezhetjük, hogy e néhány is
mérv nem lenne elég ahhoz, hogy a századfordu
lón irányzatról beszéljünk. De van még jó néhány 
dolog, amely arra inspirál bennünket, hogy a Dió- 
szegi-Székely-féle véleményt legyünk hajlandóak 
elfogadni. Itt már teljesen lényegtelen, hogy sze
cessziónak nevezzük vagy másnak (a francia pél



dául új művészetnek nevezi, a német Jugendstil- 
nek vagy Sezessionnak), bár ennek az elnevezés
nek tagadhatatlan előnyei is vannak: átment a köz
tudatba -  különösen a képzőművészeti alkotások 
esetében; így nevezték jó néhányan saját művésze
tüket is abban a korban (például Ady is), maga a 
szó pedig jól utal az irányzat legfontosabb sajátos
ságára (sécession franciául elszakadást, különvá
lást jelent).

Mit nevezünk tehát irányzatnak? Barta János 
„komplex irodalmi jelenségről” beszél: ez szüksé
ges egy irányzat létéhez. Vannak tehát tartalmi és 
formai követelmények és természetesen a két ol
dal szoros egysége. (A szecesszió esetében külön 
segítséget adhat nekünk az is, hogy minden művé
szeti ágra kiterjedt a hatása. Ebben a vonatkozás
ban feltétlenül igaza van Székely Andrásnak.)

Egy irányzat létéhez tehát szükséges bizonyos 
világkép. De -  véleményünk szerint -  nem szüksé
ges, hogy ez a világkép harmonikus egész legyen. 
A századforduló idején a művészek általában el
fordultak a „külső” világtól, a „külső valóságtól”, 
felfedezték az ember belső valóságát, belső világát. 
Feladták azt az igényt, hogy dantei, goethei egye
temességgel nézzék a világot, de ez nem jelenti a 
világkép hiányát. A különböző művészek világké
pe soha nem volt teljesen azonos, ma mégis nyu



godtan soroljuk őket egy irányzat képviselői közé. 
Gondoljunk csak Janus Pannoniusra és Balassira, 
Petrarcára és Boccaccióra, Berzsenyire és Batsá
nyira, Balzacra és Stendhalra, Lamartine-ra és 
Victor Hugóra. De az irodalom- és művészettörté
nész számára a századfordulótól „gyanús” a művé
szet. (Bár a romantika és a „kritikai” vagy polgári 
realizmus sem egyértelmű. A francia irodalomtör
ténészek többsége Balzacot romantikusnak tartja 
-  egyáltalán 1850-ig az egész francia irodalmat ro
mantikusnak nevezi.)

A századfordulótól (illetve egész Európát te
kintetbe véve a XIX. század második felétől) 
ugyanis a művészek általában elnevezik magukat 
valamelyik irányzat tagjának vagy valaki követőjé
nek (néha egészen tévesen például Füst Milán 
vagy Franz Kafka). Nevezték magukat dekadens
nek, szimbolistának, akmeistának, unanimisták- 
nak, „vadaknak”, futuristának, preraffaelitának 
stb.; és nevezték őket „moderneknek” (így, idéző
jellel), érthetetleneknek, vadaknak, kozmopoliták
nak stb. Név tehát volt bőséggel (van is), és épp ez 
a gyanús. Egy-egy művészeti ágra és azon belül 
egy-egy csoportra még csak-csak alkalmazhatóak 
ezek az elnevezések (bár ezek közül sem mind
egyik), de a korszakra, sőt azon belül egy évtizedre 
sem. Igyekszik persze a művészettörténet, különö



sen pedig az irodalomtörténet legalább másfél év
tizedet beszorítani a naturalizmus címszó alá, de 
ez sehogy sem sikerül. Külön balszerencse még az 
is, hogy ezek az elnevezések csak egy-egy szem
pont szerint érvényesek a különböző művészekre. 
Általában valami formai vonást emelnek ki (kubiz- 
mus; de az általánosan használt szimbolizmus szó 
is ilyen), vagy bizonytalan és körvonalazhatatlan 
„tartalmi” összefüggést akar megragadni (deka
dens, preraffaeliták; jórészt ilyen az impresszioniz
mus, naturalizmus is). így kerül egy kalap alá Dau- 
det és Zola, Wilde és Jacobson, Verlaine és Huvs- 
mans, sőt a köztudatban Verlaine és Ady.

Nem akarom kétségbe vonni azt, hogy ezek a 
kategóriák fontos és alapvető részigazságokat tar
talmaznak, és segítségükkel nagyon fontos össze
függéseket lehet megállapítani, továbbá bizonyos 
határig egészen jól lehet tájékozódni velük egy bo
nyolult kor művészetében. Ezen a „bizonyos hatá
ron” túl viszont már kifejezetten zavar, hamisan 
tájékoztat és -  ami a legfontosabb hibája -  nem ad 
segítséget ahhoz, hogy a XX. század első évtizede 
utáni művészetben eligazodjunk; hogy lássuk azt, 
ami új, és azt is, ami hagyományt folytató a mo
dernnek nevezett művészetekben. Nem segít ab
ban, hogy megtaláljuk a kapcsolatot a XX. századi 
irodalom és a társművészetek között.



A kategóriák részint nagyon szűkek, részint 
nagyon tágak. Szűkek, mert kevés alkotó fér meg 
kereteik között (sőt több alkotónk néhány éve ke
rül csak egy-egy irányzat fiókjába). Szűkek, mivel 
csak cgy-egy művészeti ágra korlátozódnak (jó
részt), ráadásul gyakran tehetetlenek egy-egy kor 
művészetével szemben, így több látszatirányzatot 
is kreáltak (posztimpresszionizmus, pointilizmus).

Emellett időnként bőnek is látszanak egyes 
kategóriák. Egymástól nagyon eltérő művészek ke
rülnek össze, hiszen csak egy szempont szerint vá
logathat a kategória alkalmazója. Ennek eredmé
nye, hogy egymáshoz közel álló művészek viszont 
más-más skatulyába kerülnek.

Egyszóval -  véleményünk szerint -  az általá
nosan használt megközelítési módok használhatat
lanok a századvég és a századforduló művészeté
nek megítélésekor. Problematikusságuk pedig on
nan származik, hogy -  Tamás Attila megállapítását 
kölcsönvéve -  irodalomtudósaink nem ugyanazt a 
nyelvet beszélik. Általánosan szinonimaként hasz
nálják az irányzat és a stílus szavakat, jóllehet nyil
vánvaló, hogy az előbb említettek nem merítik ki 
azokat az ismérveket, melyekkel egy irányzatnak 
rendelkeznie kell. Ráadásul jó részük nem rendel
kezik azokkal a vonásokkal, amelyek kizárnák az 
egy irányzathoz való tartozást.



Véleményünk szerint tulajdonképpeni irány
zat (erősen körülhatárolva) ebben a korban kettő 
volt: a naturalizmus és a szimbolizmus. Emellett 
tovább élt a „polgári” realizmus és a romantika (új 
romantika néven is). Az 1900-as években keletke
ző expresszionizmus és futurizmus már újabb egy
ség része, és szervesen következik az előző időszak 
lázas újat akarásából (tehát lényegében egyetértek 
Székely Andrással). Az „erősen körülhatárolva” 
kifejezéssel azt kívántam jelezni, hogy nem mind 
naturalizmus, ami szereti a csúnyát, és nem mind 
szimbolizmus, ami jelképet tartalmaz. Nem hiszek 
abban, hogy a XX. század első évtizedében -  külö
nösen 1905 után -  jogosult lenne még naturaliz
musról vagy szimbolizmusról beszélni. A program- 
szerű irányzatnak akkor már vége. Egy-két évti
zeddel előbb még élt a két irányzat, megvoltak a 
„formateremtő elvek” és megvolt a forma is, de ez 
a két irányzat csak mellékút volt a művészetek tör
ténetében. (El kell ismerni, hogy szép mellékút.)

Ellenben beszélhetünk szimbolista és natura
lista hagyományokról, vonásokról, hatásokról. Pél
dául: nem igaz, hogy a pályakezdő Móricz natura
lista író volt, de az igaz, hogy erősen felhasználta a 
naturalista hagyományt, tanult a naturalistáktól -  
bár nem első kézből. Ady nem szimbolista költő, 
de költészetét nagyban megtermékenyítette a



szimbolista költők tanulmányozása. Egy irányzat 
által feltárt stilisztikai lehetőségek, témák, sajátos
ságok ugyanis mindig túlélik az irányzatot; örök
ségként maradnak a művészi utókorra.

Az újat akarás, a keresés többféle irányba in
dítja a művészeket, de a lényeg, a cél ugyanaz volt: 
a széthullott egység megteremtése. A világ, az em
ber darabokra hullott; az ember és a világ közötti 
viszony diszharmonikussá vált. Talán Ady fejezte 
ki ezt a legszebben:

„Minden egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban.”

(Kocsi-út az éjszakában) 
A művész, a kor embere szenvedett ettől a 

széthullottságtól, célja természetszerűen az egy
ség, a valódi egység volt. Ahogy B. Nagy László 
mondja: „A polgárosodás: széthullás, a művészet: 
egység.” (A teremtés kezdetén. 14.)

Igen, a polgárosodás a széthullással egyenlő. 
Ezt jól tükrözi a hagyományos polgári gondolko
dás széthullása is. Széthull a filozófia is: lemond a 
világ átfogó értelmezéséről, vége a nagy filozófiai 
rendszerek létrehozásának. A filozófusok vagy a 
természetfilozófiát, vagy az úgynevezett életfilozó
fiát művelik, majd eljutnak ahhoz a gondolathoz, 
hogy a világ az emberi értelemmel nem ismerhető



meg: belevetik magukat az irracionalizmus karjai
ba. A művészetek egy ideig szolgálatkészen igye
keznek illusztrálni a filozófiai botladozásokat, de 
egyre inkább igyekeznek megvívni a maguk sza
badságharcát. írók, költők, festők sietnek a szaktu
dományok elé is. Ha nem sikerül a világot megra
gadni, induljunk ki az egyénből, vigyük papírra, 
vászonra az ember belső valóságát. Ha nem lehet a 
világot az emberi érzékszervekkel pontosan meg
ragadni, akkor a mű, a kép, amelyet ábrázolunk, 
az emberről, a szubjektumról fog beszélni.

így az újat akarás első áttörésének, a század- 
fordulós útkeresés első állomásának az impresszi
onisták megjelenését kell tekintenünk. Az imp
resszionizmus nem volt önálló, teljes értékű irány
zat, „tartalma” kevés is volt hozzá: csak az első 
lépcsőfok volt a századforduló stílusa, a szecesszió 
útján. A művészetek felfedezték a csillogó felüle
tet, megragadta őket; a felület tűnő, változó arcu
latát ábrázolták, hangulatokat, pillanatnyi derűt 
vagy borút örökítettek meg. Megtalálták az örö
met a pillanatnyi jelenségekben, a színekben, ár
nyalatokban -  ezzel forradalmasították a formát. 
„Az impresszionisták (...) megszabadították a sze
met a kialakult forma- és színelőképek rendszeré
től. (...) Ez valóban a művészi látás; a szó szoros 
értelmében vett látás forradalma volt.” (Székely



András, 110.) „Minden látszat, minden tőlünk 
függ -  a modern idealista filozófia, a bergsoni gon
dolkodás előfutárai az impresszionisták.” (Uo. 
111.) Tehát az impresszionisták végképp ledöntőt- 
ték az ábrázolás régi határait; viszont maga az 
impresszionizmus túl nyitott művészet volt, túl ke
vés volt benne a világkép teremtéséhez felhasznál
ható gondolat ahhoz, hogy tartósan fennmarad
hasson; csak kiindulópont, első lépcsőfok volt; de 
olyan lépcsőfok, melyre fel lehetett lépni.

És még egy fontos dolog: az impresszionisták 
közönséget neveltek. A műveltebbeket elfordítot
ták az epigon klasszicizmustól, a hamis romantiká
tól, és fogékonnyá tették őket az újra. Ez különö
sen persze Nyugat-Európára vonatkozik, de ki
sebb mértékben érvényes Magyarországra is. Ne 
feledjük, hogy ebben az időben divat volt a magya
roknak Párizsba, illetve Münchenbe utazni (és di
vat útirajzokat írni és olvasni is). Az impresszionis
ta festők kiállításainak és a körülöttük zajló csatá
rozásoknak a híre hozzánk is eljutott; művészetük 
pedig a Nyugatot járt festőinkre, íróinkra is hatott, 
így eljutott a nagyközönséghez is.

Az első szecessziós nemzedék nálunk tehát 
impresszionista hatás alatt állt. Többen kacérkod
tak a zenével (Csáth, Révész Béla), a festészettel 
(Ambrus), sőt kiváló művészettörténész, elméleti



szakember is volt köztük (Malonyai Dezső). Az ő 
hatásukat ma már nehéz felmérni, hiszen útjuk 
többfelé elágazott. A legszélsőségesebb példa: 
Ambrus Zoltán a Nyugat doyenje lett, Pékár Gyu
la pedig a Horthy-korszak híres-hírhedt színvonal 
alatti dicsőítője, Mussolini egyik kedvence.

Az impresszionizmus rövid időszaka után 
bontakozik ki a maga teljességében a szecesszió. 
Hallatlan változatos, útkereső időszak ez az iroda
lomban, heterogén minden vonatkozásban: világ
nézet, törekvés és színvonal szempontjából is. A 
kiindulópont azonban közös: szemben állnak a 
korral, a kor epigon művészetével, és keresik a 
kornak és saját egyéniségüknek megfelelő utat és 
kifejezési formákat. Erős esztétikai, művészeti és 
filozófiai érdeklődés jellemzi őket, bár ismereteik 
nemritkán kávéházi szintűek maradnak. Ekkor let', 
a kor (és a kor vicclapjainak) kedvelt, ismert figu
rája a borzas „művész”, hírlapíró és „álhírlapíró”, 
a kávéházban lebzselő „skribler”. Folozófusok jön
nek divatba; legalább a neveiket illett ismerni: 
Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Spencer, 
Comte és követőik; Kant-reneszánsz is kezdődik. 
A Filozófiai írók Tára magyarul is olvashatóvá te
szi a filozófiai művek egész sorát.

Fontos jelenség a korban, hogy kialakulnak a 
vidéki irodalmi és képzőművészeti központok;



egyre erőteljesebben jelenik meg a vidék hangja az 
irodalomban is. Ez összefügg a vidéki polgárság és 
a kis létszámú polgárosuló középnemesség gazda
godásával, a városi polgárság megjelenésével és 
megerősödésével. A gazdagodó vidéki hatalmassá
gok a kultúrára is hajlandóak voltak áldozni, bár 
ez gyakran az igazi kultúra nyomait sem viselte 
magán, viszont a lokális jellegű társas élet nemrit
kán valódi kulturális igényeket is teremtett. A 
gyakran legalsóbb rétegekből kikerülő újgazdagok 
igyekeztek gyermekeiknek megfelelő neveltetést 
biztosítani, így egy emberöltő alatt igényes közön
ség jött létre néhány nagyobb városban (ha kis lét
számú is). Ennek a vékony rétegnek az összeütkö
zése a zömében megállapodott, poshadt-hízó 
„porvárrar a kor egyik kedvelt témája lett (Ady, 
Török Gyula stb.).

Mindenesetre a vidék jelentkezik a magyar 
irodalomban -  a maga ízeivel, furcsaságaival, s 
nemritkán ad új, nagy tehetségeket az egyre bel- 
teijesebb művészeti életet élő fővárosnak. Ez a vi
dék már nem egyenlő a paraszttémával, a betyár- 
történeteket körmölő népnemzeti íróval. Ez a vi
dék nyitottá válik a nyugati kultúra befogadására, 
művelt, s általában nemcsak a pesti kávéházak 
szintjén. Nem szégyenli vidéki származását, de hi
ányzik belőle a mucsai lokálsovinizmus. Szenved



az őt meg nem értő környezet miatt, de a helyi kis 
sértések nem takaiják el előle az ország nagyobb, 
valódi bajait. Sőt a peremvidék művészei egyes 
problémákat jobban látnak, mint a fővárosi „jól 
értesültek”, hiszen saját bőrükön, környezetükön 
tapasztalhatják például a nemzetiségi kérdés meg
oldatlansága miatt keletkezett veszélyeket, a ki
vándorlást, az országban kialakult feszültségeket, a 
parasztság nyomorúságát. Ezért az igényesebb vi
déki művészek világképe valamivel sötétebbnek is 
tetszik fővárosi kollégáiénál (Csáth, Török, Pete
lei, Gozsdu). A valóság ijesztő, rémítő, idegen, 
ezért ők inkább az ember belső világa felé fordul
nak; azt ábrázolják, hogyan reagál az ember a kül 
ső, idegen erők hatásaira. így a világ képe az em 
bér tudatán megszűrve jelenik meg az olvasó, .1 
néző előtt, bizonyos fokig stilizáltan is. Az ábrázolt 
személyiség (nagyon gyakran a művész alteregója) 
pillanatnyi lelkiállapotától, egyéniségétől függően 
látjuk a világot elviselhetetlennek vagy éppen elvi- 
selhetőnek, jónak, de meg nem értőnek (Török 
Gyula: A porban), vagy idegen, gonosz erők teré
nek.

Nyilvánvaló, hogy a szecessziót nem lehet te
hát mereven elvágni az impresszionizmustól az 
irodalomban sem; egyetérthetünk Pók Lajossal: 
„Kétségtelen, hogy van a szecessziós regénynek



egy erősen impresszionisztikus vonulata -  Alain- 
Foumier-tőM titokzatos birtok és Rilkétől a Malte 
Laurids Brigge említhető itt amelynek témája 
többnyire a gyerekkor, a furcsa szomjúságokat, 
szomorúságokat sarjasztó ifjúság, ahol olykor a 
köznapi élmények, tapasztalatok is a rejtelmesség, 
a kísértetiesség holdudvarával jelennek meg. 
Ezekben a regényekben fontosabb az atmoszféra- 
érzékeltetés, a hangulatteremtő erő, mint a cselek
mény, a történet, a jellemek bemutatása.” (Pók 
Lajos: A szecesszió. 94.)

Ehhez hozzátehetjük, hogy ez az „erősen imp
resszionisztikus vonulat” jelen volt a novellákban 
is; mint látni fogjuk, még Csáth Géza művei között 
is vannak idetartozó írások -  bár nem ezek az író 
legjelentősebb alkotásai.

Mint említettük, a szecessziós művekben a vi
lágról átstilizált, az egyéniség prizmáján megtört 
képet kapunk. Az egyéniségkultuszt kedvelő kor 
ez, a világot képekkel, díszítőelemek buja kavargá
sával ékesítette fel -  és a világot áttolta az álmok, 
emlékek ködös birodalma közelébe. Emiatt szok
ták -  kevéssé jogosultan -  a szecessziót a barokk 
vagy éppen a rokokó újabb megjelenésének tekin
teni, pedig a hasonlóságok mellett jelentősebbek a 
különbségek. A szecesszióban jóval nagyobb 
(egyáltalán van!) a szociális indíttatás. A barokk,



különösen pedig a rokokó szerette díszíteni a köz
napi használati tárgyakat, jelentős művészeti telje
sítménynek értékelt például egy szép étkészletet 
vagy tubákosszelencét; de elvetette volna azt a 
gondolatot, hogy ezeket iparszerűen, olcsón állít
sák elő, hogy mindenki megvehesse. Nem tűzték 
ki célul, hogy szép és kényelmes otthont teremtse
nek lehetőleg mindenkinek hogy kevés számú, de 
kivitelre is szép, jó könyv legyen mindenki ottho
nában (Ruskin, Morris, Körösfői Kriesch, Kós). A 
szecesszióban tehát a viszony a művészet és a mű
vész között megváltozik: nincs már lenézett műfaj; 
a festő plakátot, tapétát is fest, a költő a lírai alko
tások mellett kuplékat is ír, a kritikus pedig elis
meri az orfeumok műsorait is -  egyszóval szeret
nék otthonosabbá tenni az egyre fenyegetőbben 
idegenné váló világot.

A túlzottan indázó, túlhabzó díszítmények 
mai szemmel gyakran tűnnek ízléstelennek, naiv
nak, sőt csúnyának is, de nem szabad elfelejteni, 
hogy ezek egy útkereső kor nem mindig sikeres 
első lépései, s hogy-a sikerületlen alkotásokat nem 
szabad azonosítani a szecesszióval. Bár azt hisz- 
szük, hogy ez a megítélés addig marad, ameddig 
művészeti köztudatunk a kor minden jelentős al
kotóját a szecesszión kívülinek tudja (Ady, Csont- 
váry, Bartók, az induló Babits, Kosztolányi stb.).



Az irodalomban a szecessziós díszítés a bo
nyolult, szövevényes mondatokban, felbuijánzó 
álomképekben, hatásosan, jól elhelyezett jelzős 
szerkezetekben érhető tetten. Például utaljunk 
Proust vagy éppen Krúdy képeire, mondataira. A 
mondatok, képek önálló életre kelnek, hangulato
kat, érzéseket, álmokat ringatnak, elandalítják az 
olvasót: már nem is a mű a lényeges, hanem egy 
szelete: ahogy Nietzsche sokat idézett részletében 
csodálatosan fogalmazza meg (nála ez pejorativan 
hangzik): „Az élet nem lakozik többé az Egészben. 
A szó függetlenedik és kiugrik a mondatból, a 
mondat túlcsap önmagán, elhomályosítván az 
egész oldal értelmét, az oldalak az Egész rovására 
elevenednek -  az Egész nem egész többé.” (PL. 
130.) Azaz a művészet olyan, mint a világ. Nietz
sche le is vonja következtetését: ez a művészet de
kadens, ezért el is ítéli.

Természetesen ez a stilizálás, ez a szerkesztési 
elv hallatlan változatosság lehetőségeit hordozta 
magában. Ezek a lehetőségek jórészt meg is való
sultak: ahogy a képzőművészetben a „mézeska
lács-szecessziótól” a vasbeton-építészet első ered
ményéig ívelt az út, az irodalomban pedig a világ
tól elforduló dekadenciától Ady új világképet láza
san kereső forradalmiságáig.



Csakúgy, mint a romantikában, a szecesszió
ban is nagy különbségeket láthatunk a nyugat- és a 
kelet-európai művészet között; ismét azt kell meg
állapítanunk, hogy Kelet-Európában a szecesszió -  
a társadalmi különbségek miatt -  lényegesen hala
dóbb szerepet töltött be. Angliát -  elsősorban a 
preraffaelitákat és Morris körét számítva -  kivéve 
Nyugat-Európa szecessziójára a dekadencia a leg
jellemzőbb; az irányzat a világtól való elfordulás, a 
formák önmagáért való keresése, a világ arisztok
ratikus megvetése, az esztétáiét kultusza, a halál 
kultusza, a mesterséges örömök keresése jegyében 
bontakozik ki. Emellett természetesen jelentős 
művészi eredményeket mutatott fel, különösen a 
képzőművészet terén, és kiindulópontul szolgált a 
következő időszak újat kereső művészei számára.

Kelet-Európában a szecesszió a nemzeti kul
túrák megújulásának lehetőségévé is vált, bizonyos 
szintézis lehetőségét hordozta magában. A terület 
elnyomott népei nemzeti és kulturális fellendülé
sének időszakára esik az irányzat uralkodása. 
Nagy jelentősége, hogy a szecesszió művésze meg
találja az utat a népművészet felé, a régi hagyomá
nyok felé, ugyanakkor lázasan ismerkedik a leg
újabb nyugati művészi, tudományos és filozófiai 
eredményekkel is. Nagyszerű példa erre Babits, 
aki „deákos” műveltségű, Arany népiességével



foglalkozik, Dantét fordítja és ugyanakkor Berg
son filozófiájáról ír csodálatos tanulmányt; vagy 
Kós Károly, aki ismeri az építészet legújabb ered
ményeit és tanulmányt ír az építészeti lapba az er
délyi építészetről (A Ház, 1910). Vagy említsük 
meg a legnagyobbat, az összegezőt: Bartók Bélát.

Mindennek jelentőségét az is adja, hogy így a 
kulturális hatások összetettsége és a kortalanság 
érzése megóvja a gondolkodókat, alkotókat attól, 
hogy a megoldatlan, általuk is látott politikai kér
dések, problémák a nacionalizmusba vezessék 
őket. Persze mivel ők, a századforduló jellegzetes 
értelmiségi magatartására jellemző módon, azt hi
szik, hogy ahogyan ők gondolkoznak, az minden 
emberre jellemző, a többi pedig nem számít -  ezt 
általánosítják is, így kialakul bennük -  naiv elkép
zelésként -  a rossz vezetők -  jó nép ábrándképe, 
amit valóságosnak vélnek. így ír például még Ady 
is több helyütt, és röviddel a világháború borzal
mai előtt ünnepli „a nacionalizmus alkonyát”. A 
társadalomról való elképzeléseik -  különösen 1905 
után; ezt az évet fordulópontnak is vehetjük a ma
gyar szecesszió történetében -  nagyon különböző
ek: a finom esztétalélek elutasításától a dzsentrivi
lág pokoljárását bemutató, szinte Kafkával roko
nítható művészen keresztül a szocialistákig min
denki megtalálható köztük. Persze tudjuk, hogy



aki szocialista volt, az is többféle lehetett, az 
MSZDP változó politikája és a kidolgozatlan, 
megemésztetlen eszmék zűrzavara miatt is. Elég, 
ha Adyra utalunk, aki a kor egyik legtisztábban 
látó elméje volt, vagy a Szabó Ervinnel barátkozó 
Babitsra, vagy a freudizmus hatása alatt álló Csáth 
Gézára; vagy a szociáldarwinizmus, vagy az 
ausztromarxizmus hatására -  mindezek ott kava
rogtak a kávéházi asztalok fölött, ott virítottak az 
újságok lapjain: többnyire durván egyszerűsítve. 
Persze a jelentősebb alkotók igyekeztek autenti
kus helyekről szerezni tudásukat; de a különböző 
ismeretek hirtelen bősége nagyon megnehezítette 
a tájékozódást. Egységesülő folyamatról csak 1905 
után beszélhetünk: ebben nagy szerepe volt az 
1908-ban induló Nyugatnak, a Társadalomtudo
mányi Társaságnak, a Huszadik Századnak és a 
Galilei Körnek. De ezek részletesebb bemutatása 
már meghaladja e dolgozat kereteit.



AZ ÖSZTÖNÉLET 
CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN

Csáth műveinek egyik fő vonása, hogy írásai
ban nagy szerepet juttat az ember ösztöneinek, el
ferdült hajlamainak; írásaiban nem ritka az erő
szakos cselekedet -  akár a gyilkosság is -  megtör
tént esemény vagy álom formájában. Felületes ol
vasásra -  különösen az életrajzi adatok ismereté
ben -  hajlamosak lehetnénk ezekben az írásokban 
valamiféle párhuzamot (vagy azonosságot) találni 
Csáth valódi belső életével, esetleg felmelegíteni a 
romantikus „leírom, hogy ne tegyem meg” közhe
lyet. A valóság azonban sokkal mélyebben van, 
sokkal mélyebben gyökereznek ezek a motívumok 
a kor valóságában. Nem véletlen, hogy az eltorzult 
ember segítségért kiáltó boldogtalansága, szeren
csétlen csetlése-botlása a számára idegenné vált vi
lágban, a mesterséges örömök keresése (legyen az 
a művészet vagy akármi más) az el nem érhető 
valódi örömök helyett -  ezek azok a fő témák, 
amelyek ijesztő méretekben jelentkeznek az Oszt
rák-Magyar Monarchia művészeinek alkotásai
ban. A művész jelzi, hogy a „vüág problematikussá



vált”, s eljut addig, hogy hiába minden, nyomorul
tul el kell pusztulni. (V. ö. Mátrai László: Alapját 
vesztett felépítmény. Bp., 1976. 118.) A századfor
dulóra az addig változtathatatlanoknak hitt érté
kek, szokások, hitek devalválódnak; nagyszerű esz
mék hangzatos frázisokká csorbulnak; hazák, csa
ládok, hivatások börtönökké válnak.

A kor embere megrendültén, tétován áll a 
széthullott világban, s kétségbeesetten igyekszik 
megkapaszkodni, egyensúlyát visszanyerni. Vagy 
elringatja magát naiv hitekben, vagy igyekszik a 
változást tudatosítani, tudomásul venni és ennek 
tudatában újjászervezni életét. Ekkor lesznek iga
zán nagy hatásúak azok a filozófiai nézetek (illetve 
vulgarizált változataik), melyek minden edddigi 
érték átértékelését hirdetik, a szellem emberének 
felsőbbrendűségét hangoztatják, a heroikus hős 
szükségszerű magányáról írnak; azaz jó, szükség-, 
illetve végzetszerű és hősi dolognak mutatják be 
azt, amit a kor érzékenyebb embere elszenvedni 
kénytelen.

Persze, ez is sok pozitívumot hozott; a gondol
kodó ember rendszerezte a problémákat, és neki
szegezte a kérdést: hogyan tovább? Emellett pedig 
kemény, sokszor önkínzó problémafelvetéseivel 
(elsősorban Nietzsche) mérhetetlenül megtermé
kenyítette a művészeteket, s ha megoldásokat nem



is tudott adni, arra inspirált, hogy bajaink elkendő
zése helyett nézzünk szembe létünk alapvető kér
déseivel, és a felismert igazságokból vonjuk le a 
lehetséges következtetéseket is. (A magyar iroda
lomból erre talán a legjobb példa Ady Endre, „egy 
költő Nagyváradon, aki olvasta Nietzschét. Vagy 
legalábbis hallott róla.”)

Természetesen a következtetések levonása 
újabb feszültséget hozott létre; nevezetesen azt, 
hogy a gondolkodó, művész, filozófus stb. tisztán 
látja, hogy mit kellene tenni, és nincs cselekvési 
lehetősége. Legfeljebb az lehetett a vigasztalás, 
hogy nem először fordul ez elő az emberi kultúra 
történetében. Az ilyen tehetetlenségnek mindig 
nyomasztó hatása van; a gondolkodót hajlamossá 
teszi arra, hogy irreális, a valóságot semmibe vevő 
terveket szövögessen, és így valóban olyan szoba
tudós filozopterré váljon, amilyennek eleve ki is 
kiáltják. Hajlamossá válik arra is, hogy saját hely
zetét „örök értelmiségi” vagy „örök művészi” hely
zetnek, sorsnak fogja fel, és arisztokratikusan el
forduljon az őt meg nem értő „világtól”. így a mű
vész, a gondolkodó megindul abba az irányba, 
amely a szubjektivizmus felé vezet.

A századforduló művészeinek jelentős része 
ennek a pályának valamelyik stációjáig jutott el. 
Etikai, világnézeti, emberi, műveltségi kérdéssé



vált, hogy ki meddig ér el, illetve onnan merre in
dul tovább. Még azok is, akik világnézeti szem
pontból messze Csáth előtt álltak, keserű óráikban 
gyakran hullottak vissza a reménytelenség, a 
pesszimizmus, a halálvágy, a „mesterséges paradi
csomok” e szomorú poklába. Nem véletlen, hogy 
oly nehéz a századforduló íróit pontosan elhelyez
ni az irodalomtörténetekben (pedig általában rö
vid életű művészekről van szó), s hogy oly gyakran 
hangzik el róluk a „ködlovagok” minősítés, ami 
egyébként eléggé találó is. Kifejezi azt az ellent
mondást, ami általában ezen írók tehetsége, mű
veltsége, sokoldalúsága, emberi értéke és munká
juk eredménye és főleg hatása között van. Ahogy 
Don Quijote küzdelmeinek eredménye általában 
csak az, hogy záporoznak rá az ütlegek, és muto
gatják, mint egy előző kor itt felejtett emlékét, úgy 
e művészek is csak azt kapták, hogy csodabogár
ként tartották számon őket, viszont az ütleg he
lyett rosszabb várt rájuk: a langyos közöny, a gyors 
-  gyakran még életükben bekövetkező -  feledés. 
Jobbára magánéletük sem volt túl szerencsés. Ha 
el is érték azt, amire hosszú ideig vágyakoztak, 
örökös nyugtalanságuk, belső vívódásuk csakha
mar elhozta a csömört. Szinte mottója lehetne e 
nemzedéknek Ady Meg akarlak tartani című verse, 
vagy ennek prózai előzménye, Malonyay Dezső A



három Judith című elbeszélése. Malonyay hőse így 
sóhajt fel: „Nincs barátom, nincs az életben csak 
egyetlen tragédia, az, mikor látod, mint szakad át
hidalhatatlan örvény a valóság s az illúzióid közé... 
A legtöbb ember észre se veszi, olyik, szerencsét
len, beleszédül.” (.Judith könyve. Bp., é. n. 6.)

A szellem embere számára maradnak a művé
szetek. Általában e művészek sokoldalúak, meg
próbálkoznak a festészettel, a zenével, de irodalmi 
téren is szinte minden műfajt kipróbálnak. Foglal
koznak -  persze az ismertetés szintjén -  filozófiá
val, bár általában megmaradnak az őket közvetle
nül érintő kérdéseknél; érdeklődnek a pszicholó
gia, a tudományok újabb eredményei iránt. Vi
szont van bennük egy jó adag szkepticizmus, való
di vagy fölvett frivolitás is, ami ekkor divatos is. 
Szenvedélyesen érdeklődnek viszont a művészet 
mesterfogásai, új megoldásai iránt; szívesen végzik 
és meg is becsülik az irodalmi „aprómunkát”. És 
talán ez az, amit -  nevük említése vagy akár ismerete 
nélkül is, de -  tőlük örökölt a magyar irodalom.

Csáth Géza is ezek közé a sokoldalú, a mes
terség alapos ismeretével felvértezett írók közé 
tartozott, akik rosszul érezték magukat a Monar
chia szűk levegőjében. Jelentős műveiben ennek a 
légkörnek, az embert fojtogató, sorvasztó, pusztító 
világnak félelmetes diagnózisát adja. Mint orvos,



pszichológus önkínzóan kegyetlen objektivitással 
tálja elénk az emberi lélek szörnyű torzulásait, fé
lelmeit, szorongásait. Ez az egyik forrása a novel
lákban oly sűrűn előforduló szadisztikus elemek
nek.

Ide lehetne sorolni -  a kezdő író novellái kö
zül -  A béka címűt (1906). Az olyan típusú -  
Csáthnál nagyon ritka -  elbeszélések közé tarto
zik, mely szinte előadás. Az író-orvos beszél hoz
zánk, bemutatva a kóresetet, majd egy századfor
dulós írói trükkel lezárja a történetet.

Pontos, diagnózisszerű leírással kezdődik a 
novella: „...reszkető félelem fog el, a gyomrom ré- 
mületes undorban vonaglik, a szemeim előtt és a 
torkomon hideg, nedves varangyok mászkálnak, a 
füleimben egy békanyálszagú hang vartyog, és ge
rincoszlopomban görcsös, jéghideg iszonyat sza
ladgál.” Egy helyütt tűri meg a jéghidegen pontos 
leírást a szecessziós stílusfordulat (békanyálszagú 
hang), mivel az elbeszélő jelen helyzetéről, lelkiál
lapotáról van szó.

Ezután az író előkészíti az olvasót-hallgatót 
arra, hogy rendkívüli dolgot fog megismerni, 
amely csak rendkívüli emberekkel eshet meg: 
„Önök nem fogják megismerni [a kárhozatos félel
met]. Gondolják el, és ne bámuljanak rám, hanem 
érezzenek együtt velem.”



Majd következik a rémes éjszaka, a szorongá
sok, látomások, félelmek éjszakája, melyben a sző
rös béka szimbólummá nő, az emberben lakó iszo
nyat, szadizmus félelmetes erejű szimbólumává. 
Csáth erre az elbeszélés elején a belső nyugtalan
ság, lázas izgalom és a külső csend, nyugalom 
szembeállításával figyelmezteti az olvasót: „Ideges, 
lázas reszketés búvik lassan minden porcikámba, 
és valami ismeretlen félelem kezd reám szállni a 
csöndes sötétségben, mialatt künn az áprilisi eső 
esik, s mellettem a feleségem lélegzetét hallom.” S 
miután a félelem a tetőfokára nő, megjelenik 
anyagivá válásának első jele, a hang: „Valami üvöl
tő, panaszos, hívó és fenyegető hang, amelyet 
majd végtelen messzeségben, majd közvetlen kö
zelemben hallok, mintha az ágyam fájából és a 
szobabútorokból áramlana felém. -  Mintha egy 
halálra kínzott kicsi gyerek nyöszörögne.” Csáth 
mint zenekedvelő, értő művész csodálatos gazdag
sággal tudja érzékelhetővé tenni a béka hangját, 
maga a leírás sokkal banálisabb, jellegtelenebb. 
(Érdekességként jegyezzük meg, hogy a festőként 
induló Malonyay Dezső egyik novellájában hason
ló motívum fordul elő, de ott a fenyegető jelkép 
egy szín, a hideg, növekvő „sárga pont”, ami 
agyonnyomja az embert. Nála a férfi gyermeke 
lesz súlyos beteg.)



Következik a küzdelem, a béka megölése -  
tele naturalisztikus részletekkel -, majd reggel az 
ébredés, amely bizonytalanná teszi az éjszakai ka
landot. Végül a befejezés: a feleség halála. Hiába 
pusztította el a rosszat, az magával vitte a jót, az 
ideálisnak, szinte anyagtalannak ábrázolt asszonyt. 
Maga az elbeszélés még csak egyes vonásaiban 
mutatja az igazi Csáth-művek erényeit. A feszes 
szerkezet, a fontos részek szuggesztív hatású ki
emelése, a szinte desztillált tömörség -  ezek Csáth 
Géza későbbi műveinek is fő erényei; a szecesszió
sán művészieskedő mondatok, itt-ott még kissé 
hatásvadászónak tűnő kifejezések, erőtlenebb ké
pek a még kezdő, mesterségbeli fogásokkal még 
küszködő írót jellemzik. De az időnként kiérezhe
tő, modoros stilizáltság ellenére van a novellának 
valami vallomásos, önkínzó hangja, ami arra utal, 
hogy az írót saját magát is jellemzi, hogy mikor a 
betegségeket felfedi, saját húsába is vág.

Ezt bizonyítja másik, 1906-ban keletkezett re
meklése, a Gyilkosság is, mely a félelem, a gyáva
ság pusztító hatását ábrázolja. A főszereplő, Gecső 
Béla úrifiú, gyávaságból megöli egykori kocsisukat, 
a gyenge, vézna parasztembert, aki betört hozzá
juk. Gecső Béla a gyáva emberek hatalom- és dia
dalérzésével szorongatja a betörő nyakát, élvezi, 
hogy ő bátor, hatalmas: „ Szinte beleszédültem az



erőlködésbe és az ölnivágyás állati kéjébe.” S ami 
utána marad, az csak a szégyen, az iszonyú szé
gyen. Hadd tegyük még hozzá, hogy Gecső „szo
cialista”, így annál jobban kínozza, hogy eluralko
dott rajta a gyávaság: ő ugyanis teljesen tisztában 
van azzal, hogy miért ölt; ő maga elemzi is cseleke
detét az író előtt. És még egy lelki motiváció: az 
úrifiú is sérült lélek, mégpedig gyávasága miatt van 
nyomasztó érzése erős, szangvinikus apjával szem
ben. így is kezdi a történetet: „Ismersz, milyen va
gyok. Ideges, tehát gyáva. Sok bajom volt emiatt is 
az apámmal, aki azt képzelte, hogy az ő szangvini
kus temperamentumát, vakmerőségét éppen úgy 
örökölni fogom, mint akár a nemesi címert.”

Az elnyomott egyéniségnek ugyanez a reagá
lása működik Ványában, a hullamosóban, aki négy 
pofont és egy rúgást ad a halott „nagy embernek” 
(Trepov a boncolóasztalon), majd este arról ábrán
dozik, hogy milyen büszke lesz rá a születendő fia, 
„mint egy félisten, bámulja őt” majd. Csáth ezek
ben a novellákban valóban az emberi lélek legrej
tettebb zugaiba világított be; saját lelkének titkai
ba is, kíméletlenül kianalizálva az emberi psziché 
legféltettebb titkait. Illés Endrével szemben a jó
barát és rokon Kosztolányinak kell igazat adnunk, 
aki az ilyen típusú írás gyötrelmeiről beszél, és 
Csáth későbbi „földiségét” (Illés Endre „anyagisá-



gát”) nem az író eredendő hajlamának, hanem a 
morfiumnak tulajdonítja, a morfiumot pedig me
nekülésnek ,yA varázsló kertje és a Délutáni álom 
lélekjárásától, az ideges túlfűtöttségtől”. (Koszto
lányi Dezső: írók, festők, tudósok. Bp., 1958. II. 
111- 112.)

És ezzel a belső izgalommal áll szemben a Ka
rinthy által is kiemelt gyilkos stilisztikai álobjekti
vitás, ami Csáth novellái hatásosságának egyik -  
talán leglényegesebb -  titka. Az író korai művei
ben ugyan találhatók még kiáltóan a kor ízlése sze
rint készült szecessziós-impresszionisztikus mon
datok, de a későbbi művekben ezek egy-egy jelzős 
szerkezetre, fordulatos szókapcsolatra redukálód
nak. A művek egészére azonban a hűvös, nyugodt 
előadásmód a jellemző, s az író gyakran még egy 
hűvösen kommentáló harmadik személyt is állít az 
elbeszélő és az olvasó közé; ez a harmadik személy 
általában a szerzői én, akinek elmeséli az egyik 
szereplő a történetet, vagy aki olvassa az elhunyt 
szereplő naplóját (A kis Emma). Sőt még az is 
előfordul, hogy egy negyedik személy is közbeikta- 
tódik; neki mesélték, ő meséli az írónak, az pedig 
nekünk (Hajnali elbeszélés). Emögött a stilisztikai 
objektivitás mögött azonban igazi érzelmek mun
kálnak, egy nagyon is sebezhető, érzékeny lélek 
kínlódik a hideg mondatok páncélja mögött. Egy



olyan ember, aki már 17 éves korában tudja, hogy 
az írással el lehet távolítani az embernek magától 
gyötrő gondolatait, szorongásait, így az írás élet- 
szükséglet. 1904-ben írja Kosztolányinak: „Félsz, 
hogy elfelejtenek!? írj róla verset gyermekem, e 
félelemről. Legyen a vers méla és nagyszerűen 
tomboló, legyen kétségbeesett... de te ne légy se 
egyik, se másik.” (Idézi: Dér Zoltán. In. Kosztolá
nyi Dezső: Negyvennégy levél Szabadka, 1972.46.)

Ezek ellen, a kultúrembert érő, nyomorító ha
tások ellen (melyekért a „nagy kanállal fogyasztott 
irodalmat” okolja ugyanezen levélben) védekezik, 
ezeket a lelki torzulásokat mutatja be novelláinak 
jelentős részében. Az idézettek mellett ide sorol
nám még pl. A kis Emma, Muzsikusok, Ópium, Fe
kete csend címűeket.

Van azonban a novellákban előforduló erő
szakos cselekedeteknek, illetve az azokat előidéző 
lelki deformálódásoknak más oka is. Csáth 1904- 
ben iratkozik be az orvosi fakultásra és alaposab
ban megismerkedik Freud tanaival: később maga 
is végez kutatásokat, erről publikálja több cikkét 
és Az elmebetegségek psychikus mechanismusa című 
könyvét 1912-ben. Csáth erősen érdeklődik Freud 
iránt; érdemes felidézni, hogy mit tart lényegesnek 
a freudizmusból. Lényegesnek tartja az álommal 
kapcsolatos tanítást, ületve az ember analízisét, az



én komplex hatásainak elemzését. Egyik kedvenc 
tétele, hogy az egyik komponens komplex sérelme 
ingerelheti a másikat (9.), illetve az én-komplex 
összes életműködései célszerűen és gépszerűen 
működnek (18-19.) Tehát Csáth tételesen is bizo
nyítottnak vette azt az egyébként meg is figyelhető 
tényt, hogy az ember az őt ért sérelmekért, illetve 
érzelmi el hagyatottságáért ösztönszerűen igyek
szik kárpótolni magát. Ennek a tételnek az ábrázo
lására legjobbnak a századforduló egyébként is di
vatos témája, a gyermekkor bizonyult. Ide tartozik 
az írónak az az elbeszélése, melyet méltán tartha
tunk a magyar novellairodalom ritka tökéletességű 
gyöngyszemének, azAnyagyilkosság.



AZ IDŐ SZORÍTÁSÁBAN

iyAz időnek a mérge beleette magát 
a filozófiánkba, a művészetünkbe”

Csáth Géza -  és a kor -  egyik leglényegesebb 
problémája: az Idő. így, nagybetűvel. Az a kor ez, 
mely szinte elveszítette időérzékét is. Pedig sokat 
írnak ekkor a történelemről, a múltról. De a múlt 
és a jelen kapcsolata kérdéses, a múlt mintha elve
szett volna, mintha áthatolhatatlan fal húzódna a 
múlt és a jelen között. Az idő nem birtoka többé 
az embernek, de -  és itt a feszültség egyik fő oka -  
a jelen sem az. így a világ és az idő titokká, meg- 
foghatatlanná válik, nemcsak az élet értelme, ha
nem maga az élet lesz kérdéses.

Rónay György így fogalmazza meg ezt: „Még 
csak nem is mindig szimbólum a világ -  titok! Tele 
irrealitással, izgalommal, szorongással, mint a tit
kok! ( ...) -  Borzongó látomás; a világ nem szilárd, 
megbízható rend, hanem szinte már csak esetle
gesség; egy váratlan pillanatban egyszerre fölröpül 
a templom; hullák bomlanak a padlók alatt és van 
a tárgyaknak könnyük. A költőt nem véglegesen 
formáikba rögzült jelenségek veszik körül: szel



lemcsapat üldözi.” (Rónay György: Babits Mihály. 
In: Ködlovagok. 237-238.)

A kor gondolkodó elméi mind megvívják har
cukat az Idővel. Ez a kérdés jelentőssé válik a filo
zófiában (különösen Einstein fellépése után), 
mind a természet, mind a társadalomfilozófia te
rületén. Új elméletek, új, szokatlan módszerek 
lépnek az emberiség történelmének vizsgálatába. 
Újjáéled a romantikus felfogás -  ennek eredmé
nyei: a voluntarista füozófia, a szellemtörténeti is
kola és a szociáldarwinizmus: paradox módon 
ezek tűnnek és tűntek a legújabbaknak, holott 
csak rendszerbe foglalták és végiggondolták a ro
mantikus gondolatokat. A nagy hatású, elterjedt 
elmélet viszont a pozitivizmus volt, mely tudo
mányfilozófia létére szélsőségesen tudományelle
nes koncepciókat hordozott magában. Ez utóbbi 
száműzött minden „szép”, „költői” elemet a törté
nelemből. A kor írója valóban úgy érezte, hogy a 
történelem, a történetírás halott. „Kliót... utolérte 
a görög szüzek végzete, pártában maradt... A múlt 
tudománya kezd a múlté lenni ... a történelem ki
vonul lassan a tudományok kietlen, embertelen la
boratóriumából ...” (Cholnoky Viktor: Insula lepő- 
rum. In. Ch. V.: Beszélgetések. Bp. é. n.)

Ezzel ellentétben Bergson áll, akit már saját 
korában is az írók és művészek filozófusának tar



tottak. Róla már 1910-ben jelent meg olyan ma
gyar nyelvű tanulmány, amely eljutott mindenki
hez, akit a téma érdekelt, hiszen az írás a Nyugat
ban jelent meg. Szerzője az akkor éppen filozófiai 
kérdésekkel foglalkozó Babits volt. Babits a tanul
mány elején leszögezi: „Bergson alapvető gondo
lata az időről alkotott felfogása.” Majd később így 
ír: „...minden pillanatunkban benn van -  tudtunk- 
kal, vagy anélkül -  egész múltúnk, sőt őseink egész 
múltja; a múlt nem halt meg, hanem hat reánk; él 
testünkben, lelkűnkben; egész valónk az egész 
múlt eredője; minden jelen pillanat magában fog
lalja az egész múltat és valamit ad hozzá.” {Berg
son filozófiája. Nyugat, 1910. II. 946.)

Jelen tanulmány kereteit meghaladja annak 
felvázolása, hogy milyen módon reagál a század- 
forduló magyar irodalma és művészete az idő 
problémáira. Csak jelezzük, hogy meglehetős 
mélységig foglalkoztak a témával (elsősorban a 
múlt-jelen összefüggéseivel); legyen elég csak 
Cholnoky Viktor, Mikszáth Kálmán és a többi no
vellista nevét említeni, akik számára a múlt és a 
jelen összefüggéseit egy felbomló, pusztuló törté
nelmi osztály haláltáncának ábrázolása jelentette. 
Másfelől pedig a szecesszió népművészet felé for
duló ágának művészei is igyekeztek valami elméle
ti alapot adni a modern törekvések és a legősibb



hagyományok szintetizálására. Talán elég Kós Ká
roly nevét ideírni, aki a tízes évek elején felette 
hasonló gondolatokat pedzeget, mint Bergson (bár 
más következtetésekkel).

A két irányzat tehát szögesen ellentétes: az 
első a történelem, a történelmi múlt halálán bo
rong (mind a történelmi osztály, mind az egyén 
vonatkozásában), a másik pedig az örökösen újra
éledő, örök, szervesen bennünk élő múlt kérdéseit 
feszegeti.

Az írók zöme, így Csáth Géza is, az első cso
portba tartozott; így ő is megvívta harcát az Idővel. 
Sajnos, a csaták is és a háború is vesztes volt. A 
jelentősebb művek közül hármat emeljünk ki: az 
egyik a pályakezdő író még kissé botladozó, szóno- 
kias írása, a második a beérkező Csáth leghíresebb 
remeklése, a harmadik pedig nem sokkal az előtt 
keletkezett, hogy a harc az Idővel, a szorongások
kal már a praktikum színterére tevődött át. A há
rom novella: A sebész (1906), az Anyagyilkosság 
(1908) és az Ópium (1909).



A SEBÉSZ

Ez az elbeszélés a szépíró Csáth pályájának 
elejéről való, a Dér Zoltán által sajtó alá rendezett 
gyűjteményes kiadásban a kilencedik a novellák 
között. Ennek ellenére -  ha nem is kiművelt for
mában -  magán viseli az érett író műveinek fő 
jellegzetességeit. Csáth a novellának egy kevéssé 
epikus változatát művelte; az ő novellisztikája kö
zel volt a lírához és a drámához (főleg a monodrá
mához, illetve a drámai monológhoz). Hogy miért 
a novella műfaját választotta mégis? Talán azért, 
mert a korban megbecsült műfaj volt (ekkor már 
Kosztolányi, az unokatestvér is foglalkozott a pró
zával) és megtalálta a neki megfelelő, mondandó
jának adekvát novellaformát. Emellett azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy élettervében az volt a 
cél, hogy beérkezett drámaíró legyen. Ennek a no
vellának is alapvetően drámai monológ jellege 
van. A szerzői én csak a színpadi nézőteret pótol
ja; leírja azt, amit -  színpad hiányában -  mi nem 
láthatunk (környezet, a szereplő külseje). A lénye
ges ez után következik: a sebész monológja a szer
zői énhez, azaz az olvasóhoz. Mindez felbontja a



hagyományos novellaformát, sőt kétségessé teszi a 
műfaji hovatartozást is. Véleményem szerint azért 
itt novellá(k)ról van szó, de egy olyan formájáról, 
amely az esszé rövidebb változata felé közelít. Két
ségtelen, hogy ennek a tudományos jellegű meg
közelítésnek, amivel Csáth a témáját kezeli, a no
vella esztétikai megvalósulása látja kárát, viszont a 
kor fogékony emberét kárpótolta a szerkezet, a 
megjelenítés hiányosságaiért a lélekelemzés, a fi
nom megfigyelések szövete és a jól megkonstruált 
részletek szépsége. Nagyon találóan írja a fiatal 
Lukács (aki egyébként esztétikai megfontolások
ból elítélte ezt a fajta novellát) már 1908-ban:

„Úgy látszik, a mai impresszionisztikus életér
zés és művészetfelfogás nem nagyon kedvez a no
vella-formának. A legtöbb ma készült novella tele 
van lírával, szubjektivitással, gyakran mély pszhi- 
chológiával, finom miliőrajzzal, és ezek széttörik, 
szétfeszítik a formát; szétfolyik bennük minden 
konstrukció; minden a belső élet halk vibrációiba 
szorulván bele, megszűnik az erős, érzéki hatás. 
Egész érdekességük egypár -  jó értelemben vett -  
aktuális meglátás vagy megérzés, és hatásuk addig 
tart, amíg ez aktuális marad. A forma szülte hatá
sok ellenben (...) sokkal állandóbbak.” (Lukács 
György: Biró Lajos novellái. In. Ifjúkori művek 
(1902-1918). Magvető, Budapest, 1977.157.)



Tehát ezeknek a novelláknak az utóélete -  az 
esztétikai megvalósítás bizonyos színvonala mellett 
-  elsősorban attól függ, mennyire időálló a problé
mafelvetés, maga a probléma, illetve mennyire he
lyes -  vagy érvényes -  megoldási, átélési vagy fel- 
dolgozási módot javasolnak az illető kérdésekre a 
novellisták. (Egyébként Lukács ezt a véleményét 
öregkoráig megtartotta, és például ebből az alap
állásból is származik elítélő véleménye a „sztálini 
elvek megszilárdulásának korában” keletkezett 
irodalmi termékekről. V. ö. Az esztétikum sajátos
sága. II. 769. és a következő oldalak.)

Csáth Géza e novellái a műfaj -  témájánál 
fogva -  időállóbb darabjai közé tartoznak. A kér
dés, mellyel foglalkozik, olyan, amely nagyon rég
óta foglalkoztatja az embert; az örök téma: az idő 
núlása, az élet időbeni behatároltsága, az ebből 
adódó szorongás. A három novellából pedig a drá- 
uai-esszéisztikus csoportba tartozik egyértelműen: 
A sebész és az Ópium. Természetesen az első gyen
gébb kivitelű, ebben van szükség az esztétikai se
gédeszközökre, mivel az író nem meri még vállalni 
a monológ formát, de maga a főrész már jelentős 
írói (sőt drámaírói) erényeket csillogtat, bár nem 
éri el az Ópium című írás stilisztikai remeklésének 
színvonalát.

A sebész című novella két részből áll: a beve
zető részből és a sebész monológjából.



A bevezető-előkészítő rész körülbelül a terje
delem egynegyedét teszi ki. Témája: az iszákos se
bész bemutatása, jellemzése. Mint az előbbiekben 
jeleztem, Csáth még nem meri az egészet az orvos 
szavaira bízni, így a bevezető résznek van egy 
olyan funkciója is, hogy távolítsa az olvasótól a 
szereplőt, akadályozza, hogy az olvasó azonosítsa a 
sebészt az íróval. Itt pedig már nemcsak egyszerű
en formai kérdésről van szó, hanem a saját pszi
chéjének kísértéseivel is viaskodik Csáth. Hogy ez 
mennyire így van, arra legyen elégséges bizonyíték 
a novellák további sora.

A novella a színhely és a szereplő rendkívül 
bizonytalan bemutatásával kezdődik. Ez a bizony
talanság tudatos, hiszen a témát is ezzel exponálja 
Csáth. A legfőbb bizonytalansági tényező az idő 
Annak ellenére, hogy feltűnően sok időhatározc 
van az első két részben, csak annyit tudunk me£, 
hogy a „cselekmény” valamikor, a nem távoi 
múltban játszódik le. Nem hasztalan kiemelni né
hány időhatározós szerkezetet: A bevezető mor
dat: „A harmadrangú külvárosi kávéházban -  aho
va egy időben jártam -  kezdettől fogva feltűnt ne
kem a sebész.”

Az első mondatban mindjárt két időhatározó 
van, ráadásul a második határozott, pontos kifeje
zés is -  de bizonytalanná válik, hiszen viszonyítási



alapja, az egy időben bizonytalan. És ez az egy idő
ben lesz az összes időhatározó viszonyítási pontja. 
Megtudjuk, hogy a sebész másfél éve jár oda: de 
mihez képest másfél éve? így a többi is. ,Jegyszer 
meghallotta, amikor egy orvosi lapot kértem.”

„Egyszer késő éjjel vetődtem a kávéházba” -  
és ekkor hangzik el a sebész monolódja.

Mint említettem, ez az időtlenség fontos ele
me az elbeszélésnek; hiszen épp az idő rabságából 
szabadulni vágyás a témája. Ugyanakkor ez az 
időtlenség meseszerűséget is ad a bevezező rész
nek, s ezzel stilisztikailag elő is készíti a főrész tün
dérmese és földhöz tapadt valóság ingadozását.

Ugyanez a bizonytalanság van a szereplő le
írásában. Jó és rossz vonások vannak a külsejében 
és viselkedésében, de nem az átlagember jó és 
rossz vonásai. Ezek a vonások általában dialekti
kusán vannak jelen mind a külsőben, mind a szo
kásokban. Ugyanott van jelen a jó és a rossz: ép
pen ez teszi őt érdekessé az olvasó (író) előtt, míg 
meg nem érti ezt a kettősséget.

Nézzük a külsőt: az arc sápadt, de ehhez a 
sápadt archoz „különösen illett a kuszáit, őszbe ve
gyülő gesztenyeszín bajsza” és a szeme. A szemei 
„mintha mindig könnyesek lettek volna”, de 
ugyanakkor bohém csillogás volt bennük. „Állan
dóan fekete, zöldre kopott, de tiszta szalonkabátot



viselt.” Az ember leírásában tehát bizonyos szegé
nyesség és tökéletesség elegyét adja az író; mint 
említettem, jó és rossz keverékéből áll össze a kép, 
de a lényeg az összhatás. Az illető egyéniség -  már 
megjelenítésében is.

Csáth így összegezi a látványt (mikor még 
nem beszélt a sebésszel): „Ennek a kopott ember
nek nemes eleganciája olyanféleképpen hatott 
rám, mint a fakó, de igen finom bársonyszövetek, 
amelyeket ódon főnemesi kastélyokban láttam. Ez 
a mondat a betetőzője az első bekezdés hasonlat- 
zuhatagának -  egyben a leginkább szecessziós. 
Benne van a szecesszió érzéki hatások iránti fogé
konysága, dallama, puhasága, valamint az a törek
vése, hogy a részben egészet adjon. Jelen esetben, 
hogy egy darab szövetben visszaadja egy ember 
egészét, vagy legalábbis a hatását. Ezt segítik a jel
zők (fakó, finom, nemes, ódon stb.), melyek száma 
-  Csáth prózájának átlagát tekintve -  feltűnően 
nagy. És éppen ezekkel az érzéki jelzőkkel lesz az 
illető kortalan, „örök emberi” -  azaz megfoghatat
lan figura, aki mögött valósággal eltűnik a szín
hely, a harmadrangú külvárosi kávéház.

Eddig a novella szabályos, a kor átlagnovellá
jának megfelelő. És nem csáthi. Viszont az írónak 
nem ez a hangja, ki is lép a hosszú mondatok által 
ringatott nosztalgikus hangulatok köréből. Az ezt



követő közlés már földhöz tapadtan reális, a mon
datok pedig rövidekké válnak, a jelzők fogynak és 
színtelenednek.

„Megkérdeztem a pincért: -  Ki ez az úr?
-  Orvos, valamikor sebész volt. Másfél éve jár 

ide.”
Majd a megismerkedés története, tele esetle

gességgel. A volt sebész szólítja meg az írót; elbe
szélgetnek. Az orvos nagy tudást és alaposságot 
árult el; új dolgokat mond, éles elméjű, fantáziája 
van stb. Mindössze két zavaró mozzanat. Most 
már szembeötlő (mivel másodszor fordul elő), 
hogy lényegtelen dolgokról is beszél, mégpedig 
„nagy érdeklődéssel”. Nyilvánvalónak tűnik a 
szándék: Csáth előkészíti azt a megyőződést, hogy 
lényeges, jelentéktelen dolgok nincsenek, illetve a 
fogalom erősen relatív. Ezzel harmonizál az író zá
rójeles megjegyzése a bekezdés végén: „Én még 
siettem.”

A másik mozzanat feltűnő, váratlan -  mivel 
előkészítetlen. Látszólag csak odavetett mondat: 
„Bámultam, hogy mennyire számolni tud a körül
ményekkel, mennyire megalkuszik az élettel, és 
hogy mennyire jól érzi magát benne.”

Miért van meg a sebésznek ez a tulajdonsága? 
Miért érzi jól magát? És főleg: miért bámulja az 
író? Csodálkozik? Idegenkedik? Vagy éppen irigyli?



Jó néhány kérdés; s nem mindre kapunk 
egyértelmű választ; azaz nekünk kell megfogal
mazni. A három mellékmondat szerepe pedig az, 
hogy előre jelezze azokat a kérdéseket, melyekkel 
a sebész monológja foglalkozni fog; az idő, az élet 
által felvetett problémák: maga az élet.

Ezután következik az egyéniség titka: az alko
holizmus. Az, amiért a sebész jól érzi magát, az 
egyetlen öröm, „a kéj”: az abszint. Ivás közben le
hunyja a szemét, „gazdaságos élvezéssel” issza a pá
linkát: a néző előtt világos, hogy az orvos „rendes, 
szenvedélyes alkoholista”, akit az abszint tett ilyenné.

Itt egy újabb tulajdonságot közöl velünk 
Csáth: vágy nélküli életkedv. A szerepe megerősí
ti, amit az első benyomások közlésekor írt: a se 
bész úgy érzi jól magát (okos ember létére), hogy 
elfogadja a világot; nem akar változtatni. Azaz azt 
a módját választotta az elfogadható életnek, hogy 
ő változott meg.

Ezzel tulajdonképpen Csáth megtett mindent, 
ami szükséges volt a főrész előkészítéséhez. A  
megfogalmazás több helyütt mutatja a kezdő író 
botladozásait, annyira célratörő, hogy néhol úgy 
érezzük, „kilóg a lóláb”; túl direkt a probléma ex
ponálása -  de ez a pályakezdés jellegzetes problé
mája; a kezdő író a főrészt érzi csak fontosnak, a 
bevezető részt pedig kissé összecsapja.



Ez főként a főrész előtti bekezdésre jellemző. 
Az író is iszik, hogy oldja a sebész zavarát: közli, 
hogy „ez az ember ma ki akaija magát beszélni”, s 
utána egyenesen belevág a mondandó közepébe; 
nem törődik a művészi, feszültségteremtő párbe
széd lehetőségének kiaknázásával.

A második rész következik: a sebész utópiszti
kus, filozófiai gondolatokkal tűzdelt monológja. A 
monológ összefüggő, logikusan felépített, de orvo
si szempontból is megállja a helyét. Csáth zseniáli
san keveri az egészséges logikát az őrültséggel; a 
reakciók normálisak, de az egész összhatása mégis 
az őrület. Az egész -  mint fentebb írtam -  orvosi 
szempontból is tökéletes, és pontosan megfelel an
nak, amit kora orvostudománya vallott az alkohol 
hatásáról. Idézzük csak fel a leghíresebb szakértő 
könyvéből az idevonatkozó részeket:

„Az alkohollal való hosszabb visszaélés foly
tán jelentkezhetnek lézengő ködös és hallucinato- 
rikus izgalmi állapotok... Diagnoszticus szempont
ból a közönséges mámorral szemben a következő 
különbségek emelendők ki:

1. Az ital mennyisége és hatása közt nincs 
meg az arány, mivel szervi vagy járulékos feltéte
lek cumulálólag hatnak.

2. A közönséges részegségtől való minőségi 
különbség is feltalálható. Többé-kevésbé összefüggő



tévengés, érzékcsalódások által súlyosan megzavart 
apperceptió, mániás tünemények kényszercseleke
detekkel...

... A mozgások nem tántorgók, attacticusak, 
mint a részegeknél, hanem mániás jelleggel bírnak 
-  biztosak, erőteljesek, erélyesek. ” (Krafft-Ebing: Az 
elmebetegségek tankönyve. Budapest, 1885. 237- 
238. Kiemelés tőlem.)

A diagnózis pontos; teljesen ráillik a sebészre. 
Csáth azt a novella elején körül is írta. A monológ 
felépítése is ezt a „többé-kevésbé összefüggő té- 
vengést” mutatja; közben a sebész fel is kel a szék
ről és „szinte kiabálva” beszél. (Megjegyzendő, 
hogy Csáth nagy valószínűséggel ismerte már 
Krafft-Ebing könyvét, mely egyébként általánosai * 
elterjedt mű volt, orvostanhallgatók számára pedij, 
tankönyv is; az egyik fordító, Moravcsik Ernő Em'l 
a könyv kiadásakor tanársegéd, Csáth idején már 
nagy tekintélyű professzor.)

Maga a monológ emellett -  mint már jelez
tem -  drámaírói erényeket is csillogtat. A sebész 
„tíz perc múlva már benne is volt a mondanivaló
jában”. Ez a tíz perc hiányzik, hiszen a motiváció 
már megtörtént.

A monológ szaggatott felkiáltó és kérdő mon
datokkal indul. A sebész az emberi élet minőségei
nek végső okáról fog beszélni, ezért okhatározói



kérdéseket tesz fel: Miért? Miért? Ezek a kérdé
sek visszhangoznak az első bekezdésben. A válasz 
a kor naturalista szemléletének tipikus válasza: az 
életért történik minden. Az életért, ami elmúlik. 
Tehát a fő kérdés az idő. Majd az alkoholista 
önérzetes magabiztossága a nagy kérdés előtt: „Én 
rájöttem, hogy mi.”

És ezután következik a kifejtés: az őrültség és 
műveltség, tudás zseniális keveredése. A sebész 
felhasznál mindent, amit filozófusok, művészek al
kottak, hogy kényszerképzetét igazolja. S ez ad al
kalmat az írónak, hogy több évvel A magyar Pimo- 
dán előtt elzokogja azokat a szorító érzéseket, 
amelyeket Ady oly döbbenetesen kegyetlenül 
őszintén ír majd le.

A „tévengés” egy kanti megállapításból indul: 
„Hát először is, nem az idő múlik, hanem -  mi. Ez 
régi dolog. Ezt már Kant is tudta. Idő nincsen.” 
Majd kegyetlenül végiggondolva az abszurdumig 
ezt a teóriát -  belekeverve az orvosi logikát is -  
eljut a következtetéshez: az Idő az emberből ki
operálható. A logika: az Idő a mi képzeletünk -  ez 
a képzet tudatos -  ha tudatos és az egyedfejlődés 
során alakul ki, akkor az agyban van -  tehát műtéti 
úton eltávolítható. Erre bizonyíték még az is, hogy 
ez csak az emberben van meg, tehát fejlődési ma
radvány, amely csak lépcsőfokként szolgál az új



ember kialakulása felé. Ez a lépcsőfok a természet
ben „relatíve tökéletlen, abszolúte magasabb, min
denesetre azonban ideiglenes” szemléletet ad az 
embernek. Majd mindezeknek a következtetések
nek a gyakorlati megvalósítását mondja el, azaz 
leír egy szabályos műtétet. Ebben a leírásban ben
ne van az életből kiszorult ember szereplésvágya, 
azaz a „vágy nélküli életkedv” kérdéses. A sebész 
egy óriási teremben szeretne szerepelni, ahol „lát
csövek merednek felé”, s a „közönség éljenez, tap
sol”.

De ez csak egyik rétege a monológnak. A má
sik lényegesebb, amelyben Csáth az emberről, a 
kultúráról beszél. Itt is arról van szó, hogy az idő, 
az elmúlás érzékelése ideiglenes „életrontó” szem
pont; de egy fontos lépcsőfok, amely nélkül nem 
lenne az emberiség eddigi kultúrája. De a jelen 
emberiséget meg kell haladni, az új ember túllép 
eddigi kultúránkon. Az emberi kultúra csúcsait 
azok a művek jelentik Csáth számára, melyeket az 
embernek az idővel, az elmúlással folytatott harca 
inspirál. Schopenhauer, Shakespeare, Beethoven. 
Érdekes névsor, külön érdekessége, hogy Scho
penhauer került az első helyre. Nem tarthatjuk va
lószínűnek, hogy Csáth mélyen ismerte volna a 
nagy hatású német filozófust, de erre nem is volt 
szüksége. Schopenhauer neve benne volt a levegő



ben; a század föl növekvő, tehetségre kárhoztatott 
ifjúsága úgy érezte, hogy a nagy német pesszimista 
az ő érzéseiket fejezi ki. Ebből a szempontból 
Csáth csaknem szinkronban volt a francia fiatal 
írókkal, akikről ezt írja Georges Pélissier:

„Húsz évvel ezelőtt támadt egy ifjúság, mely 
abban az életkorban, mely a reményre, a lelkese
désre, örömteljes és termékeny tevékenységre ren
deltetett, nem talált magában egyebet, mint kora- 
érett kiábrándulást, megbénító tapasztalást idő 
előtt, tehetetlenséget a tettre, vágyódást a semmi 
után... Schopenhauer filozófiáját néhány évvel 
ezelőtt még alig ismertük... De ifjúságunk nagy ré
sze, mégpedig a legjava, szívében és agyában hor
dozta, mintha vele született volna... Igen kevesen 
olvasták a német filozófust könyvből, de igen so
kan saját agyukból. A pesszimizmus... általános és 
spontán lelkiállapot volt...” (Idézi E. R. Curtius: 
Az új Franciaország irodalmi úttörői. Budapest, 
1925. Fordította Szerb Antal. 11.) Nagyon valószí
nűnek látszik, hogy Csáth is így volt Schopenhau
errel. Ezt bizonyítja, hogy mindhárom műből a de
kadens életérzést emeli ki: „S mindez semmivel 
sem fejez ki többet, mint amikor az egész közönsé
ges emberek felsóhajtanak: -  bizony, öregszünk!” 

Csáth is úgy érzi, a sebésszel ki is mondatja, 
hogy nincs messze az idő, mikor új ember teremti



újjá a világot; ennek az embernek a számára az idő 
nem börtön lesz, hanem végtelen, természetes kö
zeg. Ez a megoldás egyébként megfelelt a század
vég prófétikus szellemének. (Kiemelendő, hogy itt 
is nagy különbség van Kelet- és Nyugat-Európa 
között. Nyugat-Európában egy nagyúri rekatolizá- 
ciót eredményezett ez a folyamat -  például Clau- 
del, Péguy vagy éppen Apollinaire - , Kelet-Euró- 
pában a szocialisztikus vonulat erősödött meg, de 
az is tele volt messianisztikus motívumokkal.) Ab
ból a felismerésből táplálkozott, hogy le kell győz
ni az emberekben tovább élő múltat, amely meg
köti a cselekvésre vágyó egyén kezét; éspedig be
lülről. Ha pedig ezt sikerül elérni, akkor itt a homo 
novus, az új ember, „a jövő embere, az igazi új 
ember, aki friss, tiszta agyvelejével megfejti a má
nak titkait, a holnap igazságait”. (A homo novus 
kifejezést Bori Imre használja az Üzenet című fo
lyóirat Csáth-emlékszámában.)

És addig? „Egy múló értékű belgyógyászati 
szervünk van az idő ellen. Ez az abszint. Tisztán 
tüneti orvosság.”

Tehát így jutunk vissza az alkoholhoz, a tuda
tos önpusztítás vállalásához, melynek bevallott cél
ja: menekülés a nagyobb rém elől. Pótszer az élet 
helyett, fegyver az elmúlás tudata ellen. Az egyet
len szer, amellyel örömöt, életet, Csáth és a kor



gyakran használt kifejezésével: kéjt szerezhet az 
ember abban a világban, melyben nincs otthon. Ez 
a végkövetkeztetés, és ez az a vonal, amelyet Csáth 
továbbvisz a novellák képeinek boldogtalan bol
dogságkereső útján.



ANY AGYILKOSSÁG

A novella 1908-ban keletkezett, Csáth Osvát 
Ernőnek ajánlotta. Azok közé az írások közé tar
tozik, amelyekről általában az a vélemény, hogy a 
„ferdült ösztönök”-ről szól, „perverz állatkínzá
sokról” (Dér Zoltán), „iszonyú, sötét érzésekről” 
(Illés Endre). Az a kialakult vélemény, hogy Csáth 
ezekben a művekben az emberben lakozó farkast 
igyekszik leleplezni, sőt van, aki szerint a fasizmust 
látta meg az író embrionális állapotában. Persze, 
ez az állítás -  legalábbis erre a novellára vonatko
zóan -  nyilvánvalóan téves.

A téma valóban borzalmas. Két gyerek állatokat 
kínoz a padláson, majd megölik az anyjukat, hogy 
ékszereket vihessenek egy lánynak a bordélyházba.

Ami elgondolkodtatja az olvasót: Csáth külö
nös gondot fordít arra, hogy az olvasót tájékoztas
sa arról, milyen környezetben élnek ezek a fiúk; 
hogyan nőnek fel, miről álmodnak. A novella nyitó 
mondatai is erre utalnak, mintegy előrejelzésül a 
bekövetkező tragédiának: „Ha szép és egészséges 
gyerekeknek korán meghal az apjok, ebből rende



sen baj származik. Witmannak két fia volt már, 
négy- és ötévesek, amikor egy napsugaras, csak 
kissé szeles novemberi délutánon búcsút mondott 
a világnak.”

Az a közöny, szenvtelenség, amely ezekből a 
mondatokból is kiérezhető, veszi körül a Witman 
fiúkat. Gondoskodnak alapvető szükségleteikről, 
de egyébként nem törődnek velük. Az anyának ke
vés köze volt fiaihoz, „enni adott nekik, és tiszta 
alsót szombat este. Az iskolába is velük ment, ha 
iratkozni kellett”. És az egész környezet ilyen kö
zönyös, tunya körülöttük. Az iskola is (pedig a 
gyerekek okosak, „a tanulást könnyen elintézték, 
felkelés után, negyedóra alatt”, „fekete kis szeme
ikben apjoknak lelke csillogott”); anyjukat és sze
retőjét pedig csak a kölcsönös unalom és lustaság 
fűzi össze.

Pedig a fiúknak sokkal többre van szükségük, 
és ezt nem kapják meg, tehát keresnek maguknak. 
És éppen az a nagyszerű és szívderítő a novellá
ban, hogy Csáth Géza rámutat arra: a fiúk elfer
dült ösztöne úgy alakult ki, hogy ők érdekességet, 
szépet keresnek az életben; ők csak boldogok 
akarnak lenni. így jutnak el az izgató titokhoz, a 
„fájdalom misztériumához.” De az egyik fiúnak az 
is keresztülfut az agyán, hogy „mindaz, ami az 
életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettene



tes, megmagyarázhatatlan és véres egyszersmind?” 
S mikor a lánnyal való találkozás után az idősebb 
fiú öccsével a mezőn sétál, azt mondja neki, hogy a 
levegőben hatalmas, puha testű légi asszonyok im- 
bolyognak. A két fiú éjjel nyitva hagyja az ablakot, 
s a légi asszonyok (álmukban) velük vannak egész 
éjjel, hozzájuk simulnak, és reggel szétfoszlanak a 
friss levegőben.

A két fiú egyszerűen szeretetre vágyik és ér
deklődésre. És mikor valami kis kedvességet kap
nak (hozzátéve persze, hogy kamaszodnak; szexu
ális érdeklődésük éppen születőben van), akkor 
bármit megtesznek, hogy honorálják; gondolkodás 
nélkül ölik meg az anyjukat is.

A novellában egy kóreset szabályos leírását 
kapjuk; az okok feltárása, a torz személyiség kifej
lődésének pontos bemutatása: ez az elbeszélés el
ső rétege. így akár freudista klinikai példány is le
hetne a két gyerek. Szinte megvan minden, ami a 
freudi tanítás szerint jellemző: sérült, hiányos én
komplex, mely kárpótolja magát más irányban, az 
egész fejlődés kibontása megtörténik (ha rendkí
vül sűrítetten is), ellentétes aberrációk vannak a 
gyerekekben, méghozzá pontosan a Freud által 
felhasznált példa (szadizmus -  mazochizmus). 
(„Nemegyszer megkínozták egymást is, közös 
megbeszélés szerint, veréssel vagy csipkedéssel.”)



Ha csak ennyi lenne a novella, akkor igazat 
kellene adnunk azoknak, akik Csáth ilyen témájú 
műveiben -  ebben is -  csak a kóreset leírását lát
ják, akik csak tanmesének, illusztrációnak tekintik 
ezeket az alkotásokat. Maga a mű azonban mérhe
tetlenül több ennél.

Véleményünk szerint onnan lehetne kifejteni 
a második réteget, ahonnan a két fiú is próbálja 
megérteni önmagát (habár nagyrészt öntudatla
nul). Ebből a pontból nézve kerül művészileg is 
minden a helyére, így lesz érthető néhány -  odave- 
tettnek tetsző -  mondat, de így derül ki, hogy tu
lajdonképpen az ember és a világ furcsa, érthetet
len viszonyáról van szó, melyet két gyerek (még
hozzá -  és most lesz lényeges -  tehetséges gyerek) 
személyén és jellembeli torzulásán keresztül mutat 
be az író.

A két gyerek, akit magára hagytak, meg akar
ta ismerni a világot, s magukra hagyatottan, egye
dül próbálják a furcsa, érthetetlen világ misztériu
mát megfejteni. Ebből a világból sajátosan hiány
zik az ember. Az iskoláról alig esik szó, a cseléd és 
az anya csak a fizikai szükségleteiket elégítik ki. 
Az igazi világ: a háztető, a magas tűzfalak, sajátos 
formájú, füstös szájú kémények és mindenekelőtt 
a padlás. A gyerekek a maguk feje szerint értéke
lik a megismerteket:



öntudatlanul és korán a saját szükséglete
ikhez formálták az időt.

A padlás egy rejtett zugában rendezték be a 
kis -  boszorkánykonyhájukat. Nyilak, géppuskák, 
kések, fogók, kötelek és csavarok voltak itt össze
gyűjtve, elrejtve és osztályozva.”

Véleményünk szerint nagyon fontos monda
tok ezek a műben. Az első tagmondattal kikerü
lünk a reális életből, időből. S valóban, az idő- 
komponens megszűnik ezután a novella eleme 
lenni, bizonytalanná, időtlenné válik minden, az is 
jelentéktelen és nem visz közelebb konkrétumhoz, 
hogy az anyagyilkosság végül is májusban történik. 
(Maximum a szokásos tavasz -  szexualitás össze
függésre utal, viszont az előző napon még szep
tember volt.)

A következő két mondat a fiúk életkörülmé
nyeit, igazi otthonát mutatja be, határozottan -  és 
véleményünk szerint a történeten túlmutatva -  
elénk tárja a két gyerek igazi örökségét, igazi ott
honát. Az örökség nyomasztó, a tárgyak hidegek 
és kegyetlenek, gyilkoló- és kínzóeszközök.

S mindezek „összegyűjtve, elrejtve és osztá
lyozva”. így lesz a padlás a gyerekek számára az 
elrejtett, rendszerezett titkok lelőhelye; azaz a 
meg nem érthető, meghódítandó múlt; méghozzá 
az egész múlt. Nem véletlen, hogy például kétféle



fegyver szerepel: az egészen ősi nyíl és az akkor 
modern géppuska.

Ezt a rideg örökséget használja fel a két sze
replő úgy, ahogy tudja. Egyedül, segítő, vezető nél
kül próbálják megérteni a titkot, a titkokat; az 
élet, a világ, az ember alapvető problémáit. „Apró 
lámpájuk, mint az erdő elátkozott kastélyának tá
voli világa, fénylett a nagy padlás barna, nedves 
homályában.”

Az első kísérletek a megismerni vágyás és a 
gyermeki kegyetlenség ötvözetéből állnak. Kínoz
zák a kutyát, de közben „megnézték a dobogó szí
vet, kezük közé vették a meleg, mozgó kis gépet” -  
majd elrontották, végeztek vele.

És a megismerés következtében jönnek rá a 
„fájdalom misztériumára”, a múlt egyik örökségé
re, a pusztításra, a kínzásra. Egymást is megkínoz
ták, „az állatkínzás pedig komoly és természetes 
szenvedélyükké vált”.

Ezután következik a ház szinte kafkai leírása. 
Maga az épület kísérteties, kihalt: nem otthon, 
funkciói érthetetlenek, kérdésesek. Az emberek 
alig vannak otthon, az üzletekben talán soha nincs 
vevő, és csak a két fiú az, aki mindig mer gondolni 
a holnapra és holnaputánra is. Igazán valóságos 
csak az időben élő természet magányos képviselő
je, „az egyetlen ecetfa”, amely sok éve hajt ki újra



és újra, és amely „valószínűleg érezte, hogy mind
ez nem jól van”.

Ez a leírás készíti elő a novella második fő 
részét, a bagoly megölését. Az előző bekezdés két 
időre utaló szóval (holnapra, holnaputánra) végző
dik, ezzel jelzi az író, hogy a két fiú világ iránti 
érdeklődésének csúcspontjára ért; most próbálják 
megismerni mindazt, ami megismerhető a közö
nyös világba vetett lélek számára. A bagoly „csak 
egy ház, ahová a Kín beköltözött, és ott lakik”, 
„Az agyában csodálatos régi mesék vannak elrejt
ve. Száz évnél is tovább él...” Végkövetkeztetés: 
„Bagoly kellett, kellett...”

Most, hogy megvan, a fiúk „vállaikban egy 
férfi erejét” érzik.

A bagoly birtoklása azt az érzést adja a fiúk
nak, hogy legyőzték, birtokukban tartják az Időt, a 
Múltat.

„Álmukban együtt jártak végig nagy mezőket, 
óriási fehér lovak hátán, veszett vágtatásban. Szé- 
dítően magas hegycsúcsokról repültek lefelé, és 
meleg, véres tengereket úsztak át. Ami fájdalom 
és szenvedés csak lehetett a földön, mind ott vo- 
naglott, sikoltott és üvöltött a lovak patái alatt.”

Az álom uralkodó motívumai: a sebes moz
gás, szédület, erős hanghatások. Az első kettő 
egyértelműen az Idő legyőzését sugallja, ugyanúgy



a képek meseszerűsége is. Nem tarthatjuk vélet
lennek a magyar mondavilágban nagy szerepet ját
szó fehér ló (táltos) szereplését sem. A két fiú szá
mára a múlt az erőszakkal, a borzalommal egyen
lő; a bagoly megléte számukra ennek a megisme
rését, birtokbavételét jelenti.

Viszont ez csak rövid ideig tartó boldogságot 
ad (ezt fejezi ki a suhanás képe az álomban). A 
hangot valóban meghallják, a csontig ható, minden 
képzeletet felülmúló, rémes hangot, de a baglyot 
rövidesen el kellett intézni. Az élet lényege, a 
megismerés érdekelte itt is őket: először a szeme
ket szedték ki (megismerés), majd a mellkast bon
tották fel (szív -  az élet titka).

Ezután következik a harmadik főrész, amely a 
novella több mint felét foglalja magában. Ennek a 
résznek azt a címet adnánk: a jelen, a „világ” meg
találása.

A két szereplő a nőt, az érzéki szerelmet talál
ja meg; természetesen ez is torz formában jelent
kezik, a nő egy bordélyházban lakó prostituált, de 
a lényeg: a jelenben van; valaki, aki -  igaz, ellen
szolgáltatásért -  törődik a fiúkkal (az emberrel), 
valóságos; és egy lényeges elem: akivel a kapcso
latteremtés megismételhető.

A lány elérhető: a nagyobbik fiú elé véletlenül 
kerül: nem tervszerű keresés, vadászat eredménye,



mint az eddigi élmények. „Egy délután fölfedezett 
valamit.”

Egy kedves mozdulat elég ahhoz, hogy a fiú 
érzelmileg kötődjön a lányhoz; egy simogatás már 
elég ahhoz, hogy a magára maradt ember a légi 
asszonyok simítását érezze este az arcán.

Érdekes összevetni a két fiú ezután következő 
álmát az előzővel. A mostani álom halk („nesz nél
kül suhantak be”), a mozgás lassú hajladozássá vá
lik, lebegő úszássá, a tér pedig nem haladja túl a 
szoba méreteit. Reggel pedig nem egy villanással 
tűnik el az álom, hanem „lassú, álmatag vánszorgó 
surranással”, így tovább hat a gyerekek napjára. 
Erre fel is hívja a figyelmet a surran szó ismétlése 
(„besurrantak a kapun”).

A lány egy átlag prostituált, ezt Csáth több
ször hangsúlyozza: „lihegve engedte, hogy tegye
nek vele, amit akarnak”; felszólítja a gyerekeket, 
hogy ha legközelebb jönnek, hozzanak neki vala
mit; kezet csókol az úrfiknak. A lényeg nem a nő, 
hanem az emberre gyakorolt hatása; ebből a szem
pontból a századforduló egyik közhelyét fogalmaz
za meg Csáth.

Csak ezért érdemes élni -  mondta a kiseb
bik.

-  Ez az, amit annyi fáradsággal kerestünk -  
jelentette ki a másik.”



Ez a két mondat a novella tetőopontja. Ez -  
és nem az anya meggyilkolása. Itt dől el, hogy mi 
az értelme az életnek, a megtalált öröm mindent 
megér -  ha kell, a gyilkosságot is. Ami ezután kö
vetkezik, az szervesen kapcsolódik ehhez a jele
nethez. Ismét visszakerülünk a reális időbe.

Amíg az előzőekben úgy elszakadtunk a reali
tástól, hogy a szeptemberi este után két nappal 
meleg májusi dél következett, ezután mindennek 
az időpontját is tudjuk: amikor elindulnak, akkor 
veri el a toronyóra az éjfélt, mikor visszafeküdnek, 
akkor üt egyet, a takarítónő „pontosan fél hétkor 
érkezett”; és tizenegy órára hívják majd haza őket. 
A leírás egyébként is kegyetlenül hideg. Igazi érze
lem csak annyi van benne, hogy a fiúk örülnek, 
hogy közönyös anyjuk majd sírni fog az ékszerek 
elvesztése miatt. Egyébként minden tervszerűen, 
„biztos nyugodtsággal” történik: a fiúk fölkészül
nek, még azt is megszámolják, hogy négy csat és 
hét gyűrű van; pontosan terveznek és gépszerűen 
cselekszenek; a párbeszédek is minden érzelemtől 
mentesek. Kegyetlenül száraz a novella záró mon
data is: „A fiúk ezzel búcsúztak, és siettek az isko
lába.”

Rideg, dermesztő, értelmetlen világ képe bon
takozik ki a műből, közepén egy érzékeny emberi 
lélekkel, aki nem tudja elfogadni a világ hűvös kö



zönyét, aki szomjazik az életre, a szeretetre, az ér
zelemre. Ha ezt nem kapja meg, akkor megkeresi, 
bárhol, bármilyen formában nyilvánul is az meg. 
így jutnak el a szereplők a közönytől a gyűlöletig, 
hisz a két gyerekről ezt írja a mű végén Csáth: 
„Tele volt a szívük gyűlölettel a szőke, kék szemű, 
lusta és kövér anyjuk iránt, szerették volna őt is 
megkínozni.”

Ez a kínzás azonban már nem az érdeklődés, 
a megismerés, az aberráció megnyilvánulása len
ne, hanem a bosszúé.

Ekkor a gyerekek már ismerték a Nőt. S 
ahogy a Múlt padlásról lehozott eszközeivel elvé
gezték a rablást, az asztalra rakták a jelenkor hódí
tó fegyvereit; „a karcsatokat, a melltűket, gyűrű
ket, az órát és a hosszú aranyláncot... osztályozták, 
és egyetértőén elosztoztak rajta.”

Nem véletlen a hasonlóság a novella eleje és 
vége között. A három részből csak a középső me
seszerű; ebben vannak költői részek; a mű eleje és 
vége csak az események és a tények száraz leírása. 
Ez annál is érdekesebb, mivel ezek a részek tartal
mazzák azokat a dolgokat, amelyek hagyományo
san az „érdekes” témák: az apa halála, a gyerekek 
magukra maradása, illetve rablás, anyagyilkosság. 
S ezeket a dolgokat úgy írja le Csáth, hogy még 
jelző is alig van.



A közbeeső rész annál színesebb (állatkínzás, 
látogatás a bordélyházban). Ebben az egységben 
találkozunk azokkal a jelzőkkel, melyeket általá
ban szecessziósaknak szokás tartani: álomképek, 
hosszas leírások, Csáthnál ritkán előforduló hosz- 
szabb (három-négy tagmondatból álló), összetett 
mondatok (például az idézett rész a bagoly szüksé
gességéről).

Ennek a látszólagos ellentmondásnak az az 
oka, hogy -  a kor íróihoz hasonlóan -  Csáth szá
mára nem a világ tényei az érdekesek, hanem az 
ember-világ viszony, az ember szubjektumára gya
korolt hatása, a megismerő tevékenység. A többi
ről, az objektív dolgokról elég tudósítani az olva
sót.



ÓPIUM

Az Ópium című novella 1909-ben keletkezett, 
tehát körülbelül egy év választja az Anyagyilkosság- 
tói és három év A sebésztől. És ekkor már Csáth 
valaki. Tagja a Nyugatnak, ebben az évben már 
második novelláskötete is megjelenik, befejezi or
vosi tanulmányait; 1908-ban jelent meg Pucciniról 
írott tanulmánya, melyet még 1913-ban is élete ta
lán legnagyobb sikerének nevez. Tehát már sikeres 
író, sikeres zenekritikus, tehetséges orvosnöven
dék -  és még mindig csak 22 éves. S ekkor írja ezt 
a novellát, mely tele van szorongással, félelemmel -  
ugyanakkor életszeretettel, és benne bolyong a nagy 
kérdés: mi az élet?; és egyáltalán: hol van az élet?

Az egész írás rövid, Csáth egyik legrövidebb 
elbeszélése, mégis a legjelentősebbek közé tarto
zik. Dér Zoltán egyenesen ezt tartja Csáth kulcs
novellájának (utószó). Azt hiszem, igaza van, noha 
a figyelem nyilvánvalóan az ismeretes életrajzi té
nyek miatt irányul erősebben erre a műre.

Csáth Sassy Attilának ajánlotta ezt a művet. 
(Ez az ajánlás az első közlésben -  Nyugat, 1909 -



még hiányzik.) Maga az írás monológ vagy inkább 
levél, levéltöredék. Mindjárt itt az első kérdés is: 
ki írta, ki adja elő ezeket a gondolatokat?

Azaz: mi az epikai helyzet? Nehéz kérdés. 
Csáth ugyan alcímnek azt íija, hogy: Egy idegorvos 
levelesládájából -  de bizonytalan, hogy az orvos 
kapta vagy írta-e azt a levelet. Dér Zoltán határo
zottan amellett van, hogy az orvos írta: „Az Ópium 
orvosa azonban az élet intenzitását fölfokozó gyö
nyör mámorával szeretné a pillanatot évezredeket 
magába sűrítő tartalmakkal kitágítani.” (Dér Zal
án: i. m. 632.) Erre viszont semmi bizonyíték 
íincs. Én inkább afelé hajlok, hogy az orvos egy 
ílozofikus betegétől kapta a levelet, hiszen az az 
egy mondat, amely az ópiumszívó életmódjára 
ital, bárki számára hozzáférhető tanulságokat 
nond ki (sőt: Krafft-Ebing egyenesen azt írja: Ká
ros hatást az ópium, ha javallva van, nem tanúsít.” 
1 m. 293.), valamint ügyes orvost ajánl -  valószínű
iig saját magának. Azonkívül Csáthra általában 
jillemző, hogy a publikáló, a szerzői én nem azo- 
ros azzal, akivel történik a cselekmény, illetve aki 
<z érzéseket, gondolatokat átéli. A szerzői énnek 
átalában kontemplatív szerepe van; ő a publikáló, 
a mesélő: saját magáról csak gyermekkori emléke
ket, legfeljebb álmokat közöl.



Maga az elbeszélés egy vágy kifejezése: vágy 
az élet, az igazi élet, az öröm után; megragadni a 
lét esszenciáját, az időt, az öröklétet. Jellemző, 
hogy ebben a rövid kis írásban tizenhétszer fordul 
elő az élet szó valamelyik változata. Nyolcszor az 
élet, kétszer az élés, négyszer a lét és háromszor az 
öröklét kifejezés. Ez a mohó életvágy (legalábbis 
elméleti, művekben kifejezésre jutó életvágy) álta
lános volt a Nyugat első nemzedékének írói köré
ben, csakúgy, mint az élet értelmének ez a megfo
galmazása: „azért élünk, hogy éljünk, és semmi 
másért. Hiszen ez az egyetlen célja a létnek.” Ezt 
egyébként Csáth már A sebészben is leírta, csak
nem betű szerint ugyanígy. De Csáth 1909-ben 
adott életreceptje azért nagyon eltér a többiek 
életprogramjától. Nem abban, hogy az élet lénye
gét, célját az „örökkévalóságba lendítő gyönyör
ben látja, hanem abban, hogy az élethez szerinte ki 
kell lépni a fizikailag érezhető világból. Ez a világ 
ugyanis hazug, hamis, gyilkos, kaján és a tér és az 
idő béklyóit rakja a szabad emberre. Ahhoz, hogy 
felemelkedjünk a „lét magasságaiba”, ezektől a 
béklyóktól meg kell szabadulni, meg kell állítani 
„az idő zakatoló másodperc óráját”.

A mű egy ópiumélvező monológja. Szándé
koltan zaklatott stílusban közli velünk benyomása
it, szenvedéseit, melyekkel fizetnie kell a gyönyö



rért, az életesszenciáért (a gyönyör szó egyébként 
hatszor fordul elő a szövegben): azt akaija nekünk 
elmondani, hogy mi az igazi élet -  és mi nem az.

A stílus zaklatott, néhol erőlködő -  szándé
koltan az. Csáth ugyanis -  meglehetősen modern 
módon -  azt is fejtegeti, hogy „szavakban, fogal
makban és ítéletekben... kifejezhetetlen ez az igaz
ság”. De ez a botladozó stílus rendkívül tudatos, 
mint ahogyan tudatosan feszes szerkezetű az egész 
novella is.

Az elbeszélés három világosan elkülöníthető 
részből áll. Az első a „fizetni kell érte”-motívum 
róré sűrűsödik, azaz a nappal szenvedéseiről szól. 
\  második azt tartalmazza, hogy mit kapunk a fi
zetségért: az „élet mély értelmének megismeré- 
ét”. A harmadik a felszólítás a követésre, s a novella 

l  gyáváknak szóló gúnyos jókívánsággal zárul.
Láthatjuk, hogy a szerkezet a rábeszélő jelle- 

;et hangsúlyozza: a rosszal kezdi és a hívással feje- 
i be. Ez egyébként stilisztikai szempontból is így 
an. A novella csak az elején töredékes jellegű; 
lintha egy levélből letépték volna a kezdetét, de a 
égé a maga lezártságában megvan. Az első mon- 
iat látszólag indokolatlan határozottsággal csap az 
•lvasóra: „A fölébredés -  igaz -  elviselhetetlen 
zenvedéseket okoz.” Majd ezt folytatja: „És a 
zenvedések soká tartanak.” De ne feledjük, hogy



a cím is hozzátartozik a novellához, tehát az olvasó 
előtt már az első mondatban világos, hogy miről 
van szó. A következő mondatok pedig cáfolnak: a 
szenvedéseket nem az ópium, hanem a durva világ 
okozza. A világ kegyetlenségének megjelenítését 
Csáth ismét zenei tehetsége felhasználásával végzi 
el. A világosság „harsogó akkordokban dübörög”, 
„bántó, recsegő, ritmusos lármájával áthatol min
denen... ez a kegyetlen muzsika”. Tehát a szenve
déseket az erős érzéki hatások okozzák: világos
ság, harsogás, ritmus, melyek nem tartoznak az 
igazi Élethez. Ezek csak látszatai az életnek; eze
ket csak a mindennapi, kegyetlen ember hiszi az 
élet törvényeinek, ezek csak külső parancsok, me
lyek az embereket kellemetlen dolgokra kényszerí
tik: „áthatol mindenen és követelőén hí. Menni 
kell.”

Ennek megfelelően megvetéssel beszél azok
ról, akik ennek a kényszerítésnek engedelmesked
ve erőteljesen cselekszenek: „elevenen kiugranak 
az ágyukból, amelyben álomtalan, ostoba alvással 
aludtak. Frissen megmosdanak. (...) Izmaikkal és 
eszükkel munkához látnak...” De mindez csak 
„szégyent kelt a szívben”, azaz az ember érzései, 
ösztönei ellentétesek ezekkel a tevékenységekkel, 
a világgal. A világ csak nyomorúságos apró kelle
metlenségeket nyújt, de a szívnek csak egy kell iga



zán: „a komoly, szomorú gyönyör”. Figyelemre 
méltó a két jelző monoton, lassú ritmusa, mély 
hangrendje: mindezek zeneileg is szembeállítják 
az előtte lévő mondatokban kifejtett tevékenysé
gekkel. Ez a gyönyör nem a fájdalom hiányából 
származik; ez maga az élet, ős, szent, „az élés 
egyetlen célja”.

A többi ember küzd, verekszik, öntudatlanul 
gonosz, idegen, öröme csak a fájdalom megszűné
sében van -  lehetetlen nem észrevenni a párhuza
mot Csáth és Ady között. Ady ír ugyanilyen meg
vetéssel a kövér és buta ragadozókról, a lármás, 
hajrázó szittyákról. Ő írja a rabolt ló hátán dölyfö- 
sen ülő Ond vezérhez: „Hiába akarnám, szeret
ném, / Nincsen hozzá semmi közöm.” (Ond vezér 
unokája. 1908. december 25.) Csáth is távolítja 
magától a többi embert: „Ők gonoszak”, majd egy 
látszólag értelmetlen megjegyzés: „de haragudni 
nem szabad rájuk”. Miért nem? Erre két bekez
déssel később jön meg a válasz: az emberek, vona
tok stb. sietnek, „mindez csodálatos, szenvedést 
okozó, de egyszersmind érthetetlen és furcsa, úgy
hogy azt a meggyőződést kelti föl, hogy a dolgok
nak ebben a formában nincs semmi oka és célja”. 
Azaz azért nem szabad haragudni rájuk, mert ide
genek, érthetetlenek számunkra, fölöttük vagyunk: 
végül is semmi közünk hozzájuk.



Elmenekülni persze nem lehet a világtól; a 
nappal a köznapi embereké. A világosság miatt 
(tehát a nappal miatt) elérnek bennünket a gon
dok, erős hangok, parancsoló ritmusok, melyek 
erős érzéki hatásúak ugyan, de lényegtelenek az 
ember számára. A nappal világában lényeges nem 
érheti az embert, mert „beszélni csak szavakkal le
het, amelyek úgyszólván semmiféle kapcsolatban 
nincsenek az agy fogalmaival”. A következtetés: el 
kell menekülni ebből a világból.

Ez az első rész négy bekezdésből áll (plusz 
egy különálló mondat); a négy bekezdés ritmiku
san ellenpontozza egymást: szenvedés -  „ők” -  
szenvedés -  ők. Szenvedést kellett írni, mert az 
ópiumszívó nincs jelen az első részben. Egyáltalán 
nincs; sem egy személyes névmás (én vagy mi), de 
még egy birtokos személyrag sem árulkodik; ke
gyetlenül személytelen ez az első harmad. A mon
datok alapja vagy egy érzékszerv (illetve testrész), 
vagy egy személytelenül használt főnévi igenév: „A 
szív ernyedten dobog”; „a bőr irtózik a széltől”; 
illetve „Menni kell.”; „fizetni kell érte.”

De kinek a szíve? Kinek kell fizetnie? A sze
mély csak a második rész második mondatában 
lesz jelen a novellában: „A gyönyör kihelyez ben
nünket a tér béklyóiból...” (Kiemelés tőlem. B. Z.) 
Majd ugyanezt a szót meg is ismétli, nyomatékossá



teszi: az idő zakatoló másodperc óráját megál
lítva, langyos hullámokon emel bennünket a lét 
magasságaiba”.

Ez a második rész a valódi gyönyörről szól. Az 
egész rész többes szám első személyben íródott; 
ennek itt felszólító, felhívó értelme van.

Milyen is ez a gyönyör] Először is nem durva. 
Figyelemre méltó, hogy az előző mondat egyetlen 
olyan jelzője, mely e „boldog” állapotra utalt, a 
langyos volt. Ez nyilvánvalóan ellentétes azokkal, 
akik az örömet a hideg vízben találják. Egyébként 
is, ha megfigyeljük a második rész jelzőit, minde
nütt találunk olyat, mely ellentétes az első rész va
lamelyikével: puhább, nem szélsőséges. Például az 
első részben: bántó világosság. Második rész: ho
mályok és sötétségek; recsegő ritmusos lárma -  a 
hangok mint finom és üde leányajkak; alacsony 
emberi lények -  a lét magasságai stb.

Újabb bizonyíték, hogy milyen szigorúan tu
datos prózát ír Csáth. A második rész nem folytat
ja az első szinte zenei módon ellenpontozásos 
szerkezetét: ennek a fő zenei sajátossága a cres
cendo. A rész a gyönyör egy tulajdonságát leíró 
szikár mondattal kezdődik, majd az ünnepélyesség 
egyre erősödik, himnikusabbá válik, majd egy exp
resszív fölkiáltással eléri csúcspontját: „Állítsátok 
meg a nyomorult, szegényes kis gépeket!”



Ez a rész himnusz az Élethez; szívszorító him
nusz. Hiszen a lényeges az, hogy az Élet a világon 
kívül található. A köznapi értelemben vett világ 
ugyanis a novellában az ellenkezőjébe fordul át: az 
ember igazán élni csak akkor tud, ha kilép az őt 
körülvevő, érzékelhető környezetéből. A szavak, 
melyek az első részben előfordulnak, itt ellenkező 
jelentést kapnak; a felvetett kérdések tagadásokká 
válnak; az érzékelés hamis ismereteket ad.

Az első részben a reggeli világosságról van szó 
-  itt éjszaka lesznek világosak a homályok és sötét
ségek; a hangok csak a csendben „csókolják végig 
a testünket”; „a formákban rejlő nagy titkok” ak
kor tárulnak fel, ha a színeket és vonalakat más
nak látjuk, mint érzékszerveink mutatják. A konk
lúzió: az első részben a szavak ellen az volt a kifo
gás, hogy semmi közük az agy fogalmaihoz: itt már 
addig jutunk, hogy „szavakban, fogalmakban (...) 
kifejezhetetlen az igazság”. Tehát ebből a világból 
ki kell lépni azért, hogy az élettel és az igazsággal 
találkozzék az ember. Az örökléttel, az örök igaz
sággal, azaz az idő nélküli világ egy darabjával. S 
mivel ehhez feleslegesek az érzékszervek, ezért 
nem baj, hogy „a gyönyör rettentő és áldott közve
títője, az ópium” ezeket elrontja. Sőt! El is kell 
rontani -  mondja a második rész zárókiáltása.



Mindez nagyon is egybehangzik Rimbaud hí
res látnok-levelével, melyet Georges Izambard- 
nak írt 1871. május 13-án: „Költő akarok lenni, és 
azon dolgozom, hogy látnokká tegyem magam... 
Arról van szó, hogy az összes érzékek összezavará
sával eljussunk az ismeretlenhez. Irdatlan szenve
dés, de erősnek kell lenni...”

Ugyanezt írja két nappal később Paul De- 
menynek, majd hozzáteszi: összezavaija a költő „a 
szeretet, szenvedés és őrület minden formá
ját; megkeresi önmagát, kimer magából minden 
mérget, és csak azok sűrített lényegét tartja meg 
magának”.

Meglepő és nagy egyezések. Önkéntelenül is 
felvetődik a kérdés: forrása lehetett-e Rimbaud 
Csáthnak? Nem áll rendelkezésünkre Csáth olvas
mányjegyzéke vagy könyvtára, amely egyértelmű
en eldönthetné ezt a kérdést, de azért meg lehet 
próbálni a válaszadást. Azt hiszem, nem. Magyar- 
országon Rimbaud-nak még a költészete sem volt 
igazán ismert 1909-ben. Valószínűleg véletlen 
egyezésről van szó, vagy egyszerűen az azonos al
kat megnyilvánulásairól; Babits nevezi „titkos és 
telepatikus összefüggésének az ilyet, mely általá
ban a kortársak között van meg; azaz a hasonló 
körülmények között élő, illetve élni kénytelen mű
vészek között.



A gondolatok mindenesetre azonosak. Az ér
zékszerveket „el kell rontani”, mivel nem adnak 
igazi ismereteket. Ezek ugyanis belül vannak. A 
művésznek magát kell megismernie, a lelkét kell 
művelnie, ahogy Rimbaud írja. A valódi történé
sek, észleletek belül, az emberi lélekben zajlanak 
le; a lényeg, az életesszencia bennünk található, s a 
külső világ megakadályozza, hogy ezeket a lénye
ges dolgokat fontosságuknak megfelelő mélység
ben és szinten átéljük. Azaz pontosan az ellentétét 
írja, mint amit Babits A lírikus epilógjában. Ez már 
azért is érdekes, mivel alapállásuk -  az élet utáni 
vágy a leglényegesebb törekvés -  megegyező volt. 
Babits ezt írja: „...a mai irodalom (...) legjellem
zőbb vonása talán, hogy minden akar lenni, csak 
irodalom nem. (...) Élet akar lenni és cselekvés... -  
Az irodalom szerelmes az életbe, alázkodva, re
ménytelenül és veszedelmesen. -  Ez a szerelem 
hiányérzetből és fogyatékossági érzésből fakadt...” 
(I. m. 457-458.) Tehát a látszólagos ellentét elle
nére Babits számára is az volt az élet, a szabad 
világ, ami Csáth számára, ahová kijutni nem 
könnyű, otthon lenni benne pedig szinte lehetet
len; ez „az Isten boldogsága”.

A harmadik rész egy tipikus szecessziós mon
dattal kezdődik: „Csendes szobában, ahol puha 
szőnyegekben meghal minden zaj, és színes üveg



szólja szerte a kicsiny mécs pisla lángját, feküdje
tek hanyatt.” Majd: „Hunyjátok le a szemeiteket.” 
Az egész kép a halált idézi, a temetési, ravatalozá- 
si külsőségeket: a zaj meghal, mécs világít, még
hozzá színes üveg alatt, a fekvő ember póza is a 
koporsót idézi. A jelzők szintén ezt jelzik: csen
des, puha, kicsiny, pisla. És ez az egész temetői 
kép az élet felé vezet; ebben a környezetben vezet 
el az ópiumpipa az „élet esszenciájához”, mivel 
csak így szabadíthatjuk ki magunkat a világ börtö
néből.

A hátralevő rész rideg tárgyüagossággal szá
mol; számolja, hogy mekkora életet rabolhatunk 
az öröklétből „vitéz és nemes kockázattal”, és eljut 
a húszmillió évhez.

Vajon mi lehetett Csáth forrása, hiszen ekkor 
még ő nem próbálta ki a kábítószert? A művészek 
közül elég sokan éltek ezzel, megpróbálkoztak a 
„mesterséges paradicsomok” örömeivel, elég so
kat írtak is róla, s ebből néhány hozzáférhető is 
volt. Nyilván Csáth felhasználhatta egyetemi tanul
mányainak az anyagát is.

Az egyik forrás Ady híres cikke, A magyar Pi- 
modán, mely a Nyugat első három számában jelent 
meg. Nem valószínű, hogy Csáth elővette a cikket, 
és beledolgozta a novellába, de szinte biztosra ve
hető, hogy Ady írása nagy hatással lehetett rá, hi-



szén pályája elejétől kezdve hasonló gondolatok, 
félelmek gyötrik őt is. (Ezt az előző művekben lát
hattuk is.)

Feltűnő stilisztikai egyezésekkel is találkozha
tunk. Ady a cikk első részében „a szent Ópium” 
enyhülést hozó hatásáról beszél; vagy a legszembe
tűnőbb: Csáth szerint az élet értelme „a komoly 
szomorú gyönyör”. Ady cikkében: „Ázsiában az én 
fajtám második rendű fajta volt, amely nem jutha
tott el sem az ópiumhoz, se a komoly Nirváná
hoz. . I t t  nemcsak az azonos szerkezetre kell felfi
gyelni, hanem arra is, hogy a hasonló megfogalma
zás azonos mondanivalót hordoz: az ópium csak 
ennek a „Nirvánának” pótléka, közvetítője -  jobb 
híján. Ezt a két cikk összehasonlítása csak megerő 
siti; Ady is a féllelkűség átkáról beszél s arról 
hogy milyen idegennek érzi környezetét.

A mi szempontunkból -  azaz az idő proble
matikáját vizsgálva -  a fontosabb forrás egy másik 
mű, egy angol ópiumfogyasztó irodalmár: Thomas 
De Quincey. Irodalmi szempontból legjelentősebb 
műve is az ópiumról szól, s olyan pontos egyezések 
találhatók műveiben Csáth szövegével, ami -  véle
ményem szerint -  kizárja a véletlen azonosságot.

A tér és az idő érzékeléséről például már a 
mű elején azt írja egy megjegyzésében, hogy sokat 
kóborolt, és „ezek a kóborlásaim néha igen mesz-



szire vezettek, mert az ópiumevő sokkal boldo
gabb, semhogy az idő múlását figyelné.” (Thomas 
De Quincey: Egy angol ópiumevő vallomásai. For
dította Kiss Dezső. Bp., é. n. 22.)

A döntő -  és szerintem Csáthra leginkább ha
tást gyakorló -  rész azonban az, melyben De 
Quincey az ópium fizikai és szellemi hatásairól ír. 
A filozófiai részt most hagyjuk figyelmen kívül, hi
szen ezeket Csáth maga is tanulmányozhatta orvo
si gyakorlatai során. Sokkal lényegesebb az, hogy 
hogyan építhette be saját művébe az angol író 
gondolatait, megjegyzéseit, hiszen ezek nagyrészt 
egyeztek az ő érzéseivel, illetve elméletével.

Idézzük ismét De Quinceyt:
„Tér- és időérzékem is nagyon meg volt visel

ve. Épületek, tájképek olyan óriási méretekben ve
tültek elém, amelyeket testi szemmel föl sem lehet 
ölelni. A tér kitágult és kifejezhetetlen végtelen
ségbe nyílott ki. De ez mégsem zavart meg annyi
ra, mint az idő hihetetlen kitágulása. Néha úgy 
éreztem, hogy egy éjszaka hetven vagy száz évet 
éltem meg, sőt néha az az érzésem támadt, hogy 
egy ezredév múlott el az idő alatt, vagy legalábbis 
olyan idő, amely minden emberi tapasztalatot 
meghaladott.” (Uo. 60.)

Ezenkívül azt is írja, hogy látomásaiban meg
elevenedik a történelem, a gyermekkori álmok, ta



lálkozunk 200 éve halott nőkkel. Azt hiszem, vilá
gos, hogy Csáth műveinek legjelentősebb motívu
mai közül mily sok van jelen itt; legfőképpen az 
idővel kapcsolatos vagy kapcsolatba hozható ele
mek közül.

De Quinceynek az az érzése néha, hogy „ez
redév múlott el”, Csáth pedig tényként írja, hogy 
az ópiummámorban töltött „tizennégy óra egyenlő 
négyszáz generációnak nyolcezer éves életével. De 
számítsunk csak ötezret.”

Világos a hatás; fontosnak tartom még azt az 
egyezést is, ami kettejük stílusa között van. Mámo
ros, látomásos dolgokról írnak hideg, matematikai 
szárazságé, objektivitású mondatokban: Csáth 
még egy számítást is mellékel a „komoly gyönyör ’ 
leírása mellé.

De ismerte-e Csáth De Quinceyt, hiszen mr - 
gyárul csak 1927-ben jelent meg az a kötet, mely
ből idéztem (a Világirodalmi Lexikon szerint. II. 
kötet, Bp., 1972. 652.)? Azt hiszem, igen. Hiszen 
németül, franciául hozzáférhető volt, Baudelaire 
felhasználja a Les Paradis artificiels írásakor; álta
lánosan ismert név is. Végső bizonyíték pedig, 
hogy Ady 1905-ben írott Ópium című cikkében hi
vatkozik is rá, mint „híres és boldogtalan íróra” és 
ópiumfogyasztóra. Ezt a cikket pedig Csáth min
den bizonnyal ismerte. Mellesleg Ady át is veszi



egy-két gondolatát az angol írónak, például: „Mert 
mit adhat azoknak (...) az egész világ, akik az ópi
um álmait, édes, mély, bús zsibbadtságát nyerték? 
Öt olyan élet, mint az élet, sem adhat azoknak már 
semmit. Azok már mindent éltek.” (Ady Endre 
Publicisztikai írásai. Bp., 1977. II. 455.) Azaz Ady 
is úgy tekinti a kábítószert, hogy az megsokszorozza 
az életet. Csáth ezt a számot aztán jóval felemeli.

Érdekes azt is megvizsgálni, hogy Csáth ho
gyan használja fel a forrásokat. Csak azokat a mo
mentumokat építi bele írásaiba, amelyek pontosan 
egyeznek az ő elképzeléseivel. Az idővel, a törté
nelemmel, a tér és idő rugalmassá válásával kap
csolatos elemeket szinte változatlanul veszi át De 
Quinceytől. Az angol szerző egyik lényeges megál
lapítását viszont figyelmen kívül hagyja. De Quin- 
cey ugyanis rendkívül fontosnak tartja, hogy az 
ópiumot nappal, az ébrenlét idején kell használni, 
hiszen csak így okoz igazi, nemes élvezetet. Csáth 
ezt elveti, hiszen írásának egyik fő pillére az ellen
tét a nappal látszólagos világa és az ópium igazi 
életet adó világa között; másrészt „polgáriasítja” is 
az angol arisztokrata szemléletét. Az ő világa 
olyan embereké, akik dolgoznak valamit. (Az nem 
zavarhat meg bennünket, hogy erről kevés szó esik 
a novellákban. Az ábrázolt egyéniségekből, illetve 
azok életritmusából azonban világos szinte min



den esetben, hogy valamilyen állandó tevékenysé
get folytató emberek ők.) Beleírja viszont mindazt, 
amit a forrásként szolgáló írás az ópium nyomorá
ról, kellemetlenségeiről ír, persze -  a forrástól el
térő módon -  torzítva. Ez a „nemes és vitéz” koc
kázat, a fizettség -  de megéri.

A novella stílusa szecessziós -  abban az érte
lemben, ahogyan ezt a szót a bevezető fejezetben 
használtam. Erős érzéki hatású -  főleg zenei indít
tatású -  mondatai mellett hűvösen tárgyilagosak is 
vannak; az indító mondatfolyondárok a tiszta, rö
vid mondatok közé vannak beépítve; azonkívül 
fontos még az is, hogy a gondolati mag köré -  a 
szecessziós festményekhez hasonlóan -  dús érzel
mi és hangulati hátteret teremt Csáth, de ezek 
mind elsősorban eszközök a középütt tisztán ki
emelt mondanivaló erősítésére. Ebben különösen 
nagy szerepet játszanak a feltűnően változatos jel
zők: a napnak „sorvasztó világossága van”, a vilá
gosságnak harsogó akkordjai vannak és „bántó, re
csegő ritmusos lármája”, a világosság később „ka
ján és dörömbölő” és „könyörtelen ismétlődéssel 
érkezik”. Mindezek a jelzők a világosság szóhoz 
járulnak, s jól mutatják Csáth stílusának tudatossá
gát és változatosságát az apró részletekben is. Ez a 
műgond és az egész novella zenei felépítése emeli 
ezt az aprócska remeklést az életmű egyik legje



lentősebb alkotásává. Olyan művé, mely artisztikus 
tökéletességével együtt a századforduló egyik 
csúcsteljesítménye a novellában s egyszersmind je
lentős kordokumentum is.



AZ IDŐ CSÁBÍTÁSA

Három novellán keresztül vizsgáltuk Csáth 
küzdelmét „az idő mérgével”; ez a három mű kép
viselte az író életútjának három fejezetét: a pálya
kezdést, a beérkezést és a pálya delelőjét. Eljutot
tunk 1909-ig a nyomozással, és egészen közel ke
rültünk 1910. április 20-hoz; ahhoz a naphoz, mely 
elhozza az első adag morfium befecskendezését. 
Ostobaság lenne az után nyomozni, hogy ennek 
konkrét előképét láthatjuk-e Csáth irodalmi alko
tásaiban, hiszen tudjuk: a végzetes tűt az adta hő
sünk kezébe, hogy tüdejét egy orvosi vizsgálat be
tegnek találta. A tüdőbajtól pedig már régóta ret
tegett. Ő maga így számol be erről: „A félhomá
lyos karbolszagú rendelőben kriptaillat csapott 
meg. Jéghideg szaladt át rajtam. Tehát mégis elért 
az, amitől legjobban rettegtem.”

Persze nehéz elhessegetni azt a gondolatot, 
hogy ez csak az első adagra ad kielégítő okot. Az 
tény, hogy ha a három elemzett novellát összeha
sonlítjuk, meglehetősen nyugtalanító tendenciát 
találhatunk. Az élet iránti vágy nő, de a kapcsolat



a valóságos világgal egyre illuzórikusabbá válik, 
egyre kevésbé tartalmazza az élet szó az ember-vi
lág viszonyt. Az írások művészi színvonala emelke
dik -  az irodalmi ínyenc egyre több mesterségbeli 
finomságot fedezhet fel; de ezzel együtt válik az 
egész kép egyre reménytelenebbé. Azt író útja fo
kozatosan sötétedő erdejébe visz az emberi lélek
nek: az utolsó írásban az élet fogalma már a halál
hoz való viszonyítással jelenik meg (Csáth ekkor 
még csak 22 éves).

Végezzük el hát e három mű rövid összeha
sonlítását, természetesen csak abból a szempont
ból, amelyet vizsgáltunk.

A sebészben leszögezi Csáth -  Kant nyomán -, 
hogy az idő és a tér fogalma csak az emberi gondol
kodás kategóriájának tekinthető, tehát meg lehet 
tőle szabadítani az emberiséget. Még kissé játszik 
e problémával, az egész kérdés ötletszerűnek tű
nik, kevéssé átéltnek.

Valószínű, hogy Csáth csak feldolgozta egyi
két a kor levegőjében lévő témáknak, remek, jó 
ötletet fűzött hozzá -  de el is gondolkodott rajta. 
Ezért már néhány disszonáns hang bele is kerül a 
műbe, de ez még egyelőre csak a teljesség megra
gadása lehetőségének a hiányát panaszolja, s azt a 
„homo novus”-t hívja, aki ki tud lépni az idő bék
lyóiból.



Az Anyagyilkosság szereplői már saját szük
ségleteikhez igazították az időt. A múltat és jelent 
azonban csak töredékeiben tudják megragadni, s 
az idő egésze helyett csak pillanatnyi révült örö
met hozott: a béklyókból rövid időre ki lehetett 
lépni, de csak rövid időre; a „játékot” hamar meg
unják a Witman fiúk, az ezen kívüli idő változatla
nul objektív. Vegyük például azt a mondatot, me
lyet akkor ír le Csáth, mikor a két fiú a rablásra 
készül: „A kutyaugatások, a kocsik zörgése, me
lyek időnkénti fölhangzásukkal szakaszokra tagol
ták az éjszakát, nem rövidítették meg az órák lassú 
múlását” (Kiemeléstőlem. B. Z.)

Az Ópiumban mesterséges módon meg lehet 
állítani az „idő zakatoló másodperc óráját”; de 
csak az éjszakára vonatkozik, mivel a nappal a töb
bi emberé, azonkívül fizetni kell érte: szenvedés
sel, rövid élettel.

Mint látjuk, a kérdés feltevése egyre sürge
tőbb, a megoldás pedig egyre kétségbeesettebb, 
egyre reménytelenebb. Még elszomorítóbb a kép, 
ha abból a szempontból nézzük, hogy milyen ké
pet ad Csáth a három novellában a világról, az 
örömről.

Az elsőben még csak pillanatnyi lehangoltság 
van. „Én még siettem” -  veti oda az író zárójelben. 
De a világ még viszonylag elfogadható; még jól



érezheti magát benne az ember, bár kiderül, hogy 
éppen iszákos. Az azonban tény, hogy Csáth nem 
ítéli el az életkedvét (csak azt, hogy „vágy nélkü
li”).

Ennél jóval komorabb az Anyagyilkosság vilá
ga. Az ember számára örömet csak az álom, a kép
zelet hoz. Ha pedig a világtól szeretne boldogságot 
kapni, azt úgy kell kicsikarni: ezért ami jó az élet
ben, az „rettenetes, megmagyarázhatatlan és véres 
egyszersmind”.

Az Ópiumban a világ már idegen, kegyetlen 
erők játéktere, amelyekre már haragudni sem ér
demes: ebből egyszerűen ki kell lépni. Az élet, 
pontosabban az Élet a külső világon kívül zajlik, és 
csak „a kicsiny mécs pisla lángjánál”, az apró ópi
umpipa segítségével lehet a lét lényegéből szerezni 
egy keveset.

Tehát ami Csáth számára 1906-ban még csak 
múló hangulatként létezett, 1908-ban már égető 
kérdés volt (Miért ilyen az élet? -  gondolkodik az 
idősebb Witman fiú), és 1909-ben már állítássá 
vált: az Ők világában nem lehetek boldog.

Ha szabad így kifejeznem, lélekben már fölké
szült arra, hogy a kábítószert igénybe vegye. Saj
nos, a belső erők kevésnek bizonyultak, s mikor az 
utolsó nagy csapás, a tüdőbetegség is elérte, akkor 
ami eddig csak elméletben foglalkoztatta, az való



sággá lett: ő is novellahőse, a varázsló útját válasz
totta. Nem tudott egyedül úrrá lenni belső szoron
gásain többé. Még megpróbált időnként kitömi a 
végzetes körből (megrendítőek ennek a dokumen
tumai), de nem sikerült. Majdnem pontosan annyi 
időt élt, mint amennyit az Ópiumban megjósolt.

Ezeknek az éveknek az irodalmi termése, bár 
szegényesnek nem mondható, mindenesetre elma
rad attól, amit az ígéretes pályakezdés után várni 
lehetett volna, s amit maga Csáth is várt magától. 
A siker, az annyira várt színpadi siker elérkezett 
ugyan, de a művek színvonala csökkenni kezdett. 
Kosztolányi is írja visszaemlékezéseiben, hogy 
unokatestvére igénytelenebbé válása volt az első -  
számára akkor megmagyarázhatatlan -  jele annak, 
hogy valami nincs rendben. Ez az igénytelenség 
abban nyilvánult meg, hogy ismétli önmagát, pepe- 
cselget a részletekkel, magyarázgat (különösen a 
későbbi novellákban), azonkívül egyszerűsíti a 
problémákat. Ami 1908-ban, 1909-ben nagy prob
lémákkal való viaskodás volt, az később csak érde
kes kóresetté halványul. Ennek ellenére remeklés 
is kikerül tolla alól, különösen az első időben (pél
dául Egyiptomi József, Janikd).

A tér és főleg az idő hatalmával való viasko
dás pályája legvégéig központi szerepet játszik no
velláiban (a drámák közül csak a Hamvazószerdái



említhetnénk itt, ez azonban egy régebbi novella 
-  A varázsló halála -  dramatizálása). Most néhá
nyat kiemelünk ezekből az írásokból, hogy meg
vizsgáljuk, hova vezetett Csáth küzdelme, hogyan 
találta meg az időt.

Ennek a korszaknak valószínűleg nyitónovel
lája az Elfeledett álom. Azok közé tartozik, melyek 
gyerekkori emlékeket idéznek fel, s egy-egy em
léktöredék segítségével keresik meg a múlt ízeit, 
az elveszített otthont, a fiatalságot. Csáth számára 
ez a vasútállomás képe: ott találja meg „a hazave
zető ösvényt” (kiemelés Csáthtól), de ott tudatosul 
benne az idő visszafordíthatatlansága is: „Az em
ber bizonyos dolgokat nem tehet jóvá, semmit se 
tehet jóvá. Minden lépésével tulajdonképpen elő
segíti a saját pusztulását és a másokét is.” Ezek a 
mondatok a Zsoli kutya pusztulását kommentál
ják, de nagy a valószínűsége, hogy az író saját vég
zetes lépését panaszolja el a papírnak.

Az idő megtalálása, az idővel való kibékülés 
felé A kisasszony című novellával indul el Csáth. 
Ebben a műben -  melyet Moravcsik professzornak 
ajánlott -  az idő már csábító erőként jelenik meg.

A történet kissé túlbonyolított, túlmagyará
zott, különösen a vége, de mindezekért kárpótolja 
az olvasót a novella közepének remeklése. A be
tegség egy előrehaladott állapotában levő szeren



csétlen ember tragédiáját mondja el. A keret itt is 
egy pontosan leírt kóreset. A lényeg azonban 
rendkívüli: a lényeg itt a kényszerképzet, mellyel 
az ember szervezete védekezik. A képzet pedig 
egy kisasszony, aki pótolja a valóságosat, a hűtlen, 
önző, szeretet nélküli feleséget. És itt jön a legfon
tosabb, központi gondolat: a kisasszony az órából 
beszél; a szeretet az óra alakjában jelenik meg; 
érzelem és objektivitás, logika és őrület kapcsoló
dik itt egymásba. Pótol az idő mindent, amit a kör
nyezettől eddig nem kaptak meg. Ő a múlt, a jelen 
és a jövő egysége.

A kisasszony „az óra hangjával beszél hozzám. 
Az órából hallom a hangját. Tisztán és világosan 
szótagolva mond mindent együtt az órával, amint 
az óra tiktakol”. „Annyit tudnék róla mondani!... 
Olyan nő, akire mindig vágytam, s amilyet nem 
láttam egész életemben egyet se.” így lényegül át 
az idő elfogadható és befogadható komponensévé 
a világba kivetett embernek. Az idő így válik ellen
ségből jóbaráttá, pusztító erőből gyógyítóvá. Jel
lemző, hogy az Ópium című novella képeinek for
dítottjait látjuk feltűnni. Ott az idő zakatolt. Itt: 
„A ha... hangja, barátom, édes hangja van. A har
madik elemiben egy napon egy tanítónő helyette
sítette a tanítónkat. Egy fiatal, fehér ruhás, barna 
hajú leány, annak volt éppilyen hangja. Lágy és



kellemes, mint a szép muzsika. Egész nap el tu
dom hallgatni.”

Csáth ebben a részben „háziasítja” az objektív 
időt, megfosztja az előző művekben bemutatott 
félelmetes hatalmától, és belopja a múltat, a gye
rekkort a képbe. És utána azonnal ellenpontozza 
is: a beszélőről azt hja, hogy „olyan volt a fehér 
párnák között, mint egy múmia”.

Az agy működésének megváltozása szubjek
tívvá teheti az időt. Ez a végső tanulság. Nem ott 
folytatja Csáth, ahová eddig eljutott: nem kell, 
nem lehet kilépni az időből, hanem hozzá idomul
ni, és így lehet őt is magunkhoz idomítani. Hisz 
minek örül Fülöp, a novella főhőse: „És olyan jó, 
hogy mindjárt beszél, mihelyst kívánom.”

Azaz nem lehet megállítani a zakatoló órát, 
hanem csak akkor kell hozzá fordulni, ha kíváncsi
ak vagyunk rá; így lehet hatalmunk felette, így sze
lídül meg, s zakatolás helyett azt ketyegi a beteg
nek, hogy meg fog gyógyulni (mivel a barátai és 
felesége nem ígéri neki). És ebben a helyzetben 
jelenthetnek jó híreket a pusztulás hagyományos 
hírnökei: a legyek és a vaijak.

Az író kissé teijengős orvosi kommentárt fűz 
az esethez, és érdekes következtetéssel záija:

„A segédorvos el fogja mesélni a titkot Fülöp 
feleségének. És Fülöp felesége többé nem fog ha



bozni -  amint eddig habozott, hogy Fülöpöt a se
gédorvossal megcsalja.

És Fülöp feleségének igaza lesz -  vontam le a 
végkövetkeztetést könyörtelenül.”

Miért lesz igaza? Csáth érezhetően azt sejteti, 
hogy ez csak visszacsalás: a kisasszonnyá változott 
idővel való kontaktus, bár „vonzalmában minden 
szexuális motívum hiányzik”, egyenértékű a nemi 
kapcsolattal. Miért? Világosan kiderül az eddigi
ekből, hogy azért, mert ugyanazt éri el, mint a sze
xuális kapcsolattal: az örömöt, a gyönyört, az idő 
nélküli öröklét egy darabját kapja meg az ember. 
És így teljesen mindegy, hogy ezt hogyan éri el: a 
lényeg az, hogy a feleségnek nem jut belőle, és így 
igaza lesz, ha ő is Fülöp nélkül szerzi meg.

Ami ebben a novellában az emberi psziché 
önmagát védő kényszerképzete (amely viszont va
lódi boldogságot ad), az lesz az álom az 1912-ben 
keletkezett remeklésben, az Egyiptomi Józsefben.

A novella kerete a szokásos: egy barátja elmeséli 
az írónak az álmát, mert el kell mondania. Ez az 
álom a boldogságról szól. A történetben nincs semmi 
rendkívüli, az egésznek az összhatása a lenyűgöző, az 
a nyugodt, higgadt boldogság, amit a főszereplő átél, 
és küszködik, hogy a reális élet szavaira átfordítsa.

A főszereplő egész álma alatt zavartalanul 
boldog. Elsősorban azért, mert kikerült a tér és az



idő hatalma alól, eljutott az ókori Egyiptomba. De 
hogy melyik időszakba, az nem túl érdekes.

„...erősen gyanakodtam, hogy jó három-négy
ezer évvel Krisztus előtt történik velem az egész. 
Hogy miből következtettem ezt, nem tudom.”

Tehát a novella elején már megszűnik az idő 
döntő faktornak lenni. A szereplő az egész törté
netben sodortatja magát, nem áll ellen semminek, 
nem is erőszakol semmit -  így boldog. „A víz fo
lyásával párhuzamosan ballagtam tovább. Olyan 
boldognak és fiatalnak éreztem magam, mint so
ha. Ilyen abszolút boldogság az ébrenlétben nem 
képzelhető el.” Ugyanígy: „Egy olyan függet
lenség, amelyben semmi rossz nincs, csak jó -  
ez csak az álomban lehetséges... Elhagyott és egye
dül voltam, de a magányomnak nem volt árnyéka, 
és az egyedüllétemben nem rejlett semmi fájda
lom.”

Nagy kérdés, hogy miért csak az álomban ér
hető ez el. Csáth eddigi művei szerint az idegen 
vagy ellenséges, megnyomorító világ az oka. Most, 
1912-ben már túlmegy ezen a ponton, eljut a teljes 
pesszimizmusig. A boldogtalanság, a térbe és idő
be zártság a „reális élet” alapvető, áthághatatlan 
törvénye. Csáth azt íija, hogy minden örömben, 
amit a földön szerzünk, van valami elviselhetetlen, 
mivel benne van az a komponens is, hogy véget ér,



illetve belefárad az ember. „Nílus-parti utamon 
azonban teljesen híjával voltam ennek az emberi 
nyomorúságnak, amelynek oka nyilván kémiai, és 
a szerves élet sarkalatos törvényeivel van összefüg
gésben. Az életöröm mint állandó, csodás akkord 
zengett bennem és körülöttem a levegőben, hal
kan és mégis impozáns teljességgel, tömören, 
megszakítás nélkül, soha meg nem unható szép
ségben.” (Kiemelés tőlem. B. Z.)

Tehát az életöröm egyik komponense itt is az 
állandóság, amely nem adatig meg a fizikai és ké
miai törvények alá vetett embernek. Tragikus, 
hogy a fizikai örömöket Csáth akkor értékeli, mi
kor már két éve morfinista. Az Ópiumban az érzé
kek összezavarásáról beszélt, most pedig az érzéki 
örömökről: a futás, úszás, látás, hallás és szeretke
zés boldogságáról. De ezek csak az idő törvényei 
alá nem vetett álomban valósulhatnak meg.

„A látás maga isteni és tökéletes gyönyört 
adott. A víz pedig lassan vitt tovább.

íme, mondanám, ily egyszerű a boldogság. 
Boldog vagyok, mert nem kívánkozom sehová, és 
mert tökéletesen meg volnék elégedve, ha azt hal
lanám, hogy halálomig így fogok úszni a Níluson, 
hanyatt fekve, kék ég alatt, délelőtti napsütésben.”

De ez átfordítása a lényegnek, „a reális élet 
szavaira”, mert: „A halál ebben az álombéli létben



nem tűnt fel a legfőbb rossznak, és az élet nem 
volt a legfőbb jó. Minden egyformán igen jó és 
szép volt, emellett új és csodálatos is, és mégsem 
izgalmas, nem fárasztó és nem félelmetes, mint itt 
e siralomvölgyben.”

Kissé hosszasan idéztem, de megvan az oka. 
Először is azért, mert egyes részletek feltűnően 
emlékeztetnek az Ópium című novella tételeire. 
Ez nem is véletlen, hiszen tematikusán kiegészíti 
egymást a két elbeszélés: az egyik a nappal szenve
déseiről, a másik az éjszaka örömeiről szól, az 
utóbbi tagadja az előbbit.

Benne van az Egyiptomi Józsefben az is, amit 
A sebészben találtunk: ki tudja kapcsolni a halál 
tudatát, ezzel le is győzi. Azonkívül a sebész szá
mára nincs lényeges és lényegtelen. Ott még „ki
csinyes éleselméjűség”-nek aposztrofálta ezt 
Csáth, itt már boldogsággá változik. Ott az alkohol 
okozza ezt, itt pedig már -  mondjuk ki -  a kábító
szer. Igen, az a véleményem, hogy ez az írás egy 
kábítószeres álomról szól: Coleridge a keleti kán 
tündérpalotájáról álmodik az ópiumtól, Csáth pe
dig az egyiptomi boldogságról a morfium hatása 
alatt. A boldogságról, amely megszünteti a halál- 
félelmet is. Hiszen Ady is azt írta Az ópium című 
cikkében: ezeknél „már összefolyt a két legna
gyobb mindenség: a létezés és a nem létezés.”



Ezt az álmot magával viheti az ember az éb
renlét pillanataiba; az álmok egyiptomi asszonya 
vele lehet „folytonosan, és az utcán, otthon, itt a 
kávéházban is mindenütt”.

Csodálatosan szép a novella; kábítószer hatá
sa alatti fogantatását bizonyítja szinte Krúdyra em
lékeztető nyelvezete, a mondatok lágy, halk zenei- 
ségű ritmusa, s az is, hogy a problémákat leegysze
rűsíti. A problémafelvetés még meglehetős, de a 
kérdés megoldása már a hanyatlás jeleit mutatja. 
Csáth nagy írónak mutatkozik itt is, de már nem 
járja körül teljesen saját kérdéseit: azzal a különös 
mosolyú legyintéssel intézi el, amiről Kosztolányi 
is ír a nekrológban. Megtalálja az elveszett időt, de 
ez az idő már hamissá változott: a történelem nagy 
pillanata helyett csak a kábítószer és az őrület ha
mis gyöngyét forgathatja ujjai között.

A gondolati vereség után aztán megérkezik a 
művészi vereség is. Az idő és tér kafkai kérdése 
még két novellában kerül elő (hatot írt még Csáth 
ezután tudomásunk szerint), de ezek már messze 
vannak az előzőek színvonalától. Mondvacsinált 
elmélkedéseket banális megoldás követ -  pedig 
láthatóan nagy igénnyel íródtak. De már nem tud
ják leplezni, hogy a válasz mellett a kérdés is ki
csúszott az író ujjai közül. így lesz a filozófiai em
beri problémából komolykodó elmélkedés a „régi



vonzalom bizonyosságáról” a Tálay főhadnagyban, 
s ezt azzal jelzi, hogy „bizonyos időközökben csil
lantja” a színésznő Tálay felé „a szemek izzó jelző
lámpáit”. Azt hiszem, hogy már maga a szójáték 
sem méltó az előző novellákat író Csáth Gézához. 
A befejezés pedig inkább egy harmadrendű bohó
zatíró leleménye lehetne, mint az „árny zarándo
káé”.

Az utolsó nagy erőfeszítés a Dénes Imre. 
Olyan is, mint a hattyúdalok szoktak lenni: itt-ott 
érezhető rajta a régi hang; lélekábrázolása helyen
ként kitűnő. Mintha Ady Szent Margit legendája 
című verse lett volna Csáth szeme előtt, mikor mű
vét írta, csak a szereplőket cserélte föl. A főszerep
lő „finom, aranyszőke, fehér bőrű teremtésekre 
gondolt” a Tolna megyei falu kocsmájában táncoló 
lányok között. Ez az álma megjelenik az amerikai 
„szép missz” személyében, de elvész a lehetőség, 
mikor vissza kell jönni. És a régi csáthi próza sza
bályai szerint megjelennek a téves eszmék: a fiú a 
lányt látja a disznóban és a pap alakjában, s végül 
elmegyógyintézetbe kerül.

És itt fogy el Csáth ereje. Az eddig jól bonyo
lított novellával ezután nem tud mit kezdeni, bán
tóan gyenge, semmitmondó befejezést kanyarít a 
végére, ráadásul zárójelben didaktikus célzatú, ba
nális megjegyzést is fűz hozzá a kor irodalmiasko



dó, zsurnaliszta stílusában. Persze, ez nemcsak a 
művészi (és élet-) erő elfogyását jelzi, hanem azt, 
hogy témája már nem nagyon érdekli: a harcot 
már nyolc éve föladta. Ez a novella csak a régi 
sikerek nosztalgiájából keletkezett annak bizonyí
tására, hogy ő még író, hogy ő még lehet az, ami
nek lehetőségét sok évvel azelőtt látták benne. De 
sajnos az írás az lett, ami: rutinszerű önismétlés, 
melyet néhol hitelesített a tehetséges orvos lelkiis
merete. Az igazi küzdelem a korral, az idővel nem 
ekkor veszett el, hanem jóval korábban. Csáth iga
zi tragédiája az volt, hogy harcát nemcsak gondo
lati síkon vívta meg, hanem egész élete volt rá a 
fedezet. S az ilyen művész küzdelme mindig tragi
kus. Akkor is, ha csatáit valódi, látható ellenséggel 
vívja, mint Petőfi vagy József Attila; de akkor kü
lönösen, ha az ellenfél oly kevéssé megfogható, 
mint az idő.

Ő nem tudta megfogadni Kosztolányihoz 
írott, egyszer már idézett tanácsát; nem tudta kiír
ni magából a szorongásokat. Végül úgy járt, mint 
Dorian Gray, aki -  mikor az őt ábrázoló képre lő 
rá -  saját halálát okozza vele.



JEGYZETEK

1. A dolgozat anyagának lezárása után jelent 
meg egy könyv, amely hasonló problémával foglal
kozik: a szorongás, a pokol, a kábítószer stb. a 
világirodalomban. Pado Santarcangeli: „Pokolra 
kell annak menni.. ” Költők pokoljárása című mű
véről (Gondolat, Bp., 1980) van szó. Rendkívüli 
alapossággal megírt, érdekes könyvét már csak na
gyon kevéssé használhattam fel.

2. A művész élete mint téma az európai iroda
lomban általános volt. Elsősorban azért, mert a 
művész szerepén keresztül a humánum helyét ke
resték a polgári társadalomban; ezért is van általá
ban jelen a művész-polgár ellentét a művekben.

3. A vidék-főváros szembenállás nemcsak ma
gyar sajátosság a századfordulón. Például erős 
Berlin-ellenesség van a német kultúrában is; bár 
az okok mások (poroszellenesség az egységes Né
metországban).

4. A béka című novella valóságos gyermekkori 
élményt -  egy béka megölését -  is tartalmaz. Vö. 
Kosztolányi Dezső: „A rút varangyot véresen meg



öltük. / Ó iszonyú volt. / Vad háború volt. / (...) 
Nyakig a vérbe és a sárba / dolgoztunk, mint a 
hentesek, / s a kövér béka elesett.” (A szegény kis
gyermek panaszai)

5. Sassy Attila festő és rajzolóművész volt. 
1909-ben jelent meg Ópiumálmok című kötete; az 
ajánlás nyilván ezzel függ össze.

6. A Nyugatban nem azonos a tagolás, mint a 
Fórum összkiadásában. A hivatkozások a Dér Zol
tán által sajtó alá rendezett szövegre vonatkoznak.

7. Thomas De Quincey művére Pado Santar- 
cangeli idézett műve hívta fel a figyelmemet. Meg
jegyzendő, hogy híres emlékiratát Musset fordítot
ta franciára.
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Nemes Nagy Ágnes a között szóval 
jellemezte művészmesterségét. Az út
keresés attitűdjét bemutató Brassai- 
kötet kulcsszava is ez a szó lehetne. A 
szerző novellaelemzései elvetik a me
rev kategóriákat, a „művészhős” pe
dig múlt és jövő között vívódik, az 
impresszionizmus és a szecesszió íz
lésvilága érinti, a vidékről érkezett al
kotó társadalmi feszültséget érzékelő 
éleslátásával él a fővárosban, a „bol
dogtalan boldogságkeresés” útján in
dul, sőt novelláiban is az átmenetet 
képviseli: a drámai monológhoz köze
lít. Osvát Ernő Ambrus Zoltánra vo
natkozó reflexiója, amely szerint min
den ember egy tengert hord a lelké
ben, Csáthra is érvényes. Brassai a 
Csáth-hősök ösztönéletének mozza
natait kutatja, de a legújabb prózaírói 
törekvéseket is elemzi a kortársai kö
zül kiemelkedő novellista munkássá
gában. A kötet éppen arra mutat rá, 
hogy a végtelenre vágyó írót ne szo
rítsuk be az idő korlátai közé, óva
kodjunk a merev besorolástól.

A tanulmány 1980-ban készült. A 
Csáth-ki adások száma azóta is gyara
podott, a Csáth-szakirodalom gazda
gabbá vált, de Brassai Zoltán olvasata 
ma is időszerű, új értékekre irányítja 
figyelmünket a tragikus sorsú író ko
rai halálának hetvenötödik évforduló
ján.

Hózsa Éva




