


M ikor Csáth Géza novelláinak gyűjteménye, A 
varázsló halála 1964-ben megjelent, az olvasó épp 
csak gyaníthatta, hogy e különös elbeszélések 
szerzője más műnemekben is fontosat a lkotott. 
Illés Endre nagyhatású előszava is figye lm ezte te tt 
erre. Arra, hogy Csáth Géza Bartók megértésében, 
a modern képzőművészet tendenciáinak fö lism eré
sében is megelőzte kortársait.

Ezt a figye lm eztető »előrebecslést« azóta olyan 
kötetek igazolták, m int a drámákat tartalmazó Ham
vazószerda és zenei cikkeinek gyűjteménye, az 
Éjszakai esztetizálás. Ezek a könyvek nemcsak iga
zolták a várakozást, hanem új kíváncsiságot is szí
tottak, hiszen aki ennyi terü leten otthonos, arról 
joggal föltéte lezhető, hogy más kísérlete iben is f i
gyelemre m éltó t a lkotott. Bekövetkezett, ami je 
lentékeny művek utóéletében általában történni 
szokott: napirendre kerü lt a te ljes mű megismeré
sének igénye.

S a kutatás, mely egyben-másban meg is előz
te ezt az igényt, ismét gazdag anyagra bukkant. 
Van ebben az anyagban, ami talán csak arra jó, 
hogy a mű egészének hézagait k itö ltse , hogy egy- 
egy vonást a szerző arcképén biztosabban lehes
sen általa kirajzolni. A le le t zöme azonban önma
gában is értékes és méltó ahhoz a tehetséghez,
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CSÁTH GÉZA, A PUBLICISTA

Rejtelmes jelenség Csáth Géza. Az volt élete is, és 
müveinek utóélete is különös módon alakult. Orvos volt, 
jól ismerte a modern ideggyógyászat új iskoláit. Alig fe
jezte be az egyetemet, könyvet írt az elmebetegségek 
pszichikus mechanizmusáról. Első novellás kötete 1908-ban 
a Nyugat-nemzedék megbecsült írójává avatta. Zenekritikái
ban, tanulmányaiban az elsők egyikeként ismerte föl Bartók 
és Kodály jelentőségét. Értett a képzőművészethez, unoka
testvéri és baráti viszony fűzte Kosztolányi Dezsőhöz, ré
szese volt egy előretörő nagy irodalmi mozgalomnak. Figye
lemben és fórumban nem szűkölködött tehát. A teljesség 
utáni szomjúságát mégsem tudta természetes úton kielégí
teni: narkózishoz folyamodott, s a kóros szenvedély épp 
akkorra pusztította el, mikorra nemzedéke beérett. A mű 
azonban, amely nevét őrzi, s az utókort új és új szembesü
lésre sarkallja, így is elkészült, s a rejtélyt fokozza, hogy 
jobbára még a morfinizmus eluralkodása előtt, tehát 1905 
és 1911 között, s még ebből a hat évből is kettő levonható 
a készülődés zsengéire.

Mit alkothatott egy ideggyógyász ennyi idő alatt?
Csáth Géza műveinek utóélete eléggé ellentmondásos 

választ ad a kérdésre. Évtizedekig csak a kegyelet őrizte em
lékét. Igaz, 1937-ben Bóka László már könyvet írt róla, de 
nem látszott bizonyosnak, hogy a szerzőt a maga különc 
érdeklődése vagy a mű jelentősége ösztönözte-e. Később 
az egyértelműbben realista hagyomány és a plebejus forra- 
dalmiság példái mögött szerephez nem juthatott. Nem kisebb 
írók, mint Krúdy Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső 
voltak ebben sorstársai. 1964-ben azonban az Illés Endre 
gondozásában megjelent novellagyűjtemény, A varázsló ha
lála, egyszerre az érdeklődés előterébe állította, s a megé
lénkült figyelem jóvoltából ma már az egetemes magyar iro



dalom becses értékét, a jugoszláviai magyar irodalom pedig 
közeli őseinek egyikét tiszteli benne.

Utóéletének ebben a hirtelen jobbra fordulásában bizo
nyára része volt Illés Endre új összefüggésekre rámutató 
előszavának, a jó válogatásnak és a naplórészletekből meg
sejthető tragikus fölbomlás hátborzongató titkainak. »A leg
merészebb ihlető volt, sokszor felülmúlhatatlannak látszó 
előd — írja róla Illés Endre. — Kosztolányi Dezső két évti
zed múlva jut el addig a varázslatos egyszerűségig, dalla
mos pontosságig, ami Csáth korai novelláiban ( . . . )  megejt. 
Nagy Lajos keménysége, brutális tárgyilagossága előtt olyan 
Csáth-írások járnak, mint a Tor vagy a Trepov a boncolóasz
talon, s ezek a legkorábbi írások közül valók.« Némely mű
vei — folytatja Illés Endre — a novellista Adyra, sőt az 
Utazás a koponyám körül Karinthyjára is hatottak. Az úttörő 
szerepnek ez az hangsúlyos hangoztatása, a Baudelaire-rel, 
Barbey d’Aurevillyvel és Franz Kafkával való rokonítás, a 
jobb írásokat remekművekként interpretáló minősítés nem
csak fölfedezi Csáth Gézát, de a kérdést is fölveti: ha való
ban ekkora a jelentősége, miért nincs elevenebben és haté
konyabban jelen írók és olvasók tudatában? És fokozza a je
lenség iránti kíváncsiságot is: az életmű egészének megis
merését sürgeti.

Sürgetik ezt a kétségek is. Mert az Illés Endre fölfe
dező izgalmát átható nagyraértékelés azért még nem emel
kedett törvényerőre, szóban és írásban olykor óvás is hang
zik el ellene. (Gerelyes Endre: Türelmetlen kritika. Új írás,
1964. 12. sz.) Csáth tehetségét ez az óvás sem vonja két
ségbe, de terhére írja, hogy a szecesszió vonzásának sokai 
engedett, értvén ezen a képzelgés, az álom, a színező haj
lam sokszor nem eléggé tartalmas divatszerű működését. A 
jelenség időszerűségére vall, hogy az író védelmében föl
szólaló Diószegi András, a szecesszió és a haladás kapcso
latának fölmutatása közben, a korábbi Kafka-rokonítások tar
tózkodó sejtéseiből már következetesen bontja ki a nyílt 
jelentést, miszerint a társadalom méhében Csáth magát a 
fasizmust látta meg. [Ady, Csáth és a szecesszió. Kritika.
1965. 1 sz. — Megmozdult világban. Budapest, 1967. 91.) 
Novellái, melyekben pervez állatkínzások, szadista verések, 
képtelen gyilkosságok tanúi lehetünk, az emberre leselkedő



erőszak megérzésétől kapják dermesztő erejüket. S hogy 
nem a patologikus esetek iránti divatos érdeklődés dolgozik 
bennük, Diószegi azzal véli igazolni, hogy gyilkosait Csáth 
inkább az úri világ tagjai közül válogatja, így juttatván tár
sadalmi motivációhoz az erőszak, a szorongás ábrázolását.

Ám ha tudjuk, hogy ezek között a gyilkosok között 
ferdült ösztönű gyermekek és ártatlan kőműves is akad, s 
hogy a névtelen iszonyat és szorongás sokszor megokolat- 
lan személyes érzésként van jelen Csáth írásaiban, akkor a 
szörnyűségek pontos azonosítását a fasizmussal nem érez
hetjük föllebbezhetetlennek. Illés Endre még az élet »szük
ségszerű« fájdalmaitól való félelem és menekülés cseleke
deteként értelmezi a siker, a munka, a narkózis hajszolá
sát, tehát létproblémaként magát a szorongást. Diószegi a 
századelő polgári liberalizmusának békés fölszíne mögött 
rejlő válság megérzéséből. A két magyarázat — persze — 
nem zárja ki egymást, de az áttétel, ahol a társadalmi vál
ság személyes szorongásra váltódik, még megfejtésre vár, 
s kézenfekvő, hogy ebben a munkában végre a publicisz
tika tanúskodását is figyelembe kell vennünk. Arról pedig, 
hogy ebben az úttörő műben, a szorongás élményének tár- 
gyiasításában, a misztikus, szimbolikus ábrázolás és natu
ralizmus közötti mozgás természetében a szecessziónak és 
a kor tudományos, művészi világképének milyen a szerepe, 
végre Csáth Géza idevágó cikkeit is ideje megvallatnunk.

írónk életművének leggazdagabb rétegeit az elmúlt évti
zedben sorra föltárta és hozzáférhetővé tette a könyvkiadás. 
A novellák javát A varázsló halála című gyűjtemény, a zenei 
tárgyú tanulmányokat, esszéket, kritikákat az 1971-ben meg
jelent Éjszakai esztetizálás, legjobb színműveit pedig az idén 
kiadott Hamvazószerda tartalmazza.

Régi tervünk, hogy e három réteg után a negyediket is 
hozzáférhetővé tegyük. Ezt a negyedik réteget Csáth Géza 
publicisztikája alkotja. A publicisztika fogalmát ezúttal tágan 
értelmezve itt adjuk közre irodalmi vonatkozású cikkeit is. 
Zömük újságban jelent meg, s jellegükben is közelebb állnak 
a szépírói publicisztikához, mint a tudományos értekezés
hez. Ebben a tekintetben az Éjszakai esztetizálás zenei tár
gyú írásaitól is elütnek. Ez utóbbiak — rendeltetésük miatt
— szakszerűbbek, zártabbak, míg az irodalmi vonatkozású



cikkekben szabadabban, fesztelenebbül érvényesülnek az e- 
gyéniség alkalmi inspirációi, szeszélyei, ötletei. De ha adód
nak is példák, melyek ellenszegülnek ennek az osztályozás- 
nak, márpedig adódnak, akkor sem tehetünk mást, mint kö
zöljük, ami könyvben még nem jelent meg. így aztán talál 
itt még zenei vonatkozású írást is az olvasó.

Közlésüket az Éjszakai esztetizálás után sem érezzük 
fölöslegesnek. Különösen nem, ha a Haydnról írt terjedel
mes esszére gondolunk, melyben a zeneértő Csáth szaksze
rűsége és a szépíró magasrendű íráskészsége rendkívül 
szerencsésen találkozik. Ez a tanulmány még Csáth isme
rőit is meg fogja lepni a lényegmegragadás biztonságával, 
azzal, ahogy a Bach utáni muzsika alapkérdéseit exponálja, 
ahogy a szimfóniát mint a teljes élet kifejezésének zenei 
formáját jellemzi, s végül azzal, ahogy ehhez a zenetörténeti 
részhez Haydn emberi arcát, helyzetét és szerepét odaraj
zolja. A témában való ihletett elmerülésre jellemző, hogy a 
németség zenei hegemóniájának gondolatát, mellyel írását 
indítja, később ki is szorítja a lényeg. Elmerültségéhez köny- 
nyedség társul, előadását végig a jókedvű munka lendülete 
jellemzi, pedig annak az évnek a termése, amikor átlépte a 
»petit morphinisme« határát.

Kisebb igényű az, amit Bartókról meg Pucciniről ír, de 
az utóbbi a nagy Puccini-esszé csírájának tekinthető, a Bar
tókra vonatkozó cikkek pedig több ponton kiegészíthetik az 
Éjszakai esztetizálás Bartókról szóló darabjait, mint ahogy 
A jó operaszöveg és A hangszerelésről és a partitúraolvasás
ról című írás is teljesebbé teheti a zeneesztéta Csáthról 
alkotott képünket.

A zenetörténet szempontjából sokkal kisebb a Lányi Er
nő műveiről közölt jegyzetek értéke. Ezekben talán a mér
ték sem működik kellő szigorral, de városunk művelődés
történetének megírásakor ezek is hasznunkra lehetnek.

Azok a cikkek pedig, melyekben a zenei műveltség ki- 
terjesztésének igénye jut szóhoz, túlmutatnak Szabadka tör
ténetének keretein, s egy ma is időszerű gond első meg
fogalmazását becsülhetjük bennük. Érvényes ez a Corelliről 
és Tartiniről a Négyesy-féle költőcsoport kéthetenként meg
jelenő szépirodalmi folyóiratában közölt ismeretterjesztő 
cikkre is, de még inkább A zene és a modern élet című



írásra, mely a modern zene túlfinomult bonyolultságaival 
szemben egy egyszerűbb, demokratikusabb formanyelv és a 
zenei műveltség kiterjesztésének új lehetőségeit keresi, sür
geti. Akárcsak a Modern muzsika című érett tanulmányában, 
amelyben a közömbös idegeket fölizgató és mindvégig lekö
tő zene mellett tesz hitet. Ez, mint ahogy a Levél a házi 
muzsikáról című írása is, igen beszédesen példázza, hogy 
nemcsak megértette, de tudatosította, népszerűsítette is az 
új művészi törekvéseket.

Szó sincs tehát arról, hogy mindent közlünk, ami az ed
digi kötetekből kimaradt, még a sajátos szabadkai vonatko
zások sem vesztegettek meg bennünket, ha az írás nem bizo
nyult fontosnak, örömmel közöljük viszont azokat a cikkeket, 
amelyekben a szabadkai érdeket a szépíró olyan megejtően 
tudja érdekessé tenni, mint a Szabadka »szépségeiről« című 
bédekkerben. Nevezetes épületeinkről, azt hiszem, azóta 
sem beszéltek ilyen őszintén, a korszerű ízlés ilyen fesz
telen nyíltságával. A szorosabb értelemben vett publiciszti
kát különösen megszűrtük, s remélhetőleg gyűjteményünk 
minden darabja szolgálhat olyan tanulsággal, adalékkal, amely 
a kor és Csáth Géza jobb megértése, a századelő Szabad
kájának szellemi élete szempontjából fontos.

Az irodalmi, művészeti és tudományos vonatkozású írá
sokat a többiektől elválasztva könyvünket két fejezetre tagol
tuk. Nem a szembeszökő jellegkülönbség, csak a rendszere
zés szándéka kívánta ezt, hiszen — mint említettük — a 
belterjesség idegen ettől az anyagtól: élet és művészet, 
közéleti és szakmai szempontok egymással szorosan össze
vegyülve érvényesülnek itt.

Legszerényebben talán az irodalmi kritikák fizetik meg 
az érdeklődést. Pedig nemcsak élvezni tudta a műveket, de 
izgatta a műélvezés titka is. A művészi alkotások élvezése 
című tanulmánya elsőrendű teoretikusi teljesítmény, s elszi- 
geltsége ellenére is kiváló képességekről tanúskodik. Hogy 
ez a képesség nem bontakozott ki optimálisan irodalmi kri
tikáiban, annak talán az az oka, hogy Csáthban az esztéta
fogékonyság, a mű titkait fürkésző szenvedély nem volt olyan 
erős, mint Kosztolányiban vagy Babitsban. Nem volt irány
diktáló, frontot vezénylő kritikustehetség, de a maga helyén, 
mindenekelőtt a Szabadkán megjelenő Bácskai Hírlapban,



tehát szűkebb hazája közönsége előtt hozzáértéssel és kö
vetkezetesen képviselte a Nyugat érdekeit. Adyt éppen 
olyan őszintén vállalta, mint Kosztolányit. Világosan átlátta 
és megértette a Holnap jelentőségét, Sajtó és erkölcs című 
vitacikke egy Alexander Bernáttal szemben is demonstrálni 
tudta a modern esztétikai gondolkodás fölényét. Hogy Szo- 
moryt érdeménél többre becsülte, hogy a János vitéz, Kálmán 
Imre és Fráter Lóránd zenéjétől megilletődött, abban része 
lehet a zajos sikernek is, ifj. Móricz Pál és Kanizsai Ferenc 
túlbecsülésében a mérték vagy a szimat bizonytalanságának 
is, de hogy a szuverén olvasó és elmélkedő is szóhoz jut 
ezekben az írásokban, a Nyugat Mikszáth-képétől több ponton 
elütő Mikszáth-tanulmány és a sajnálatosan torzónak maradt 
Három kritikai könyv elég meggyőzően tanúsíthatja. A bírált 
művekhez nem egy kialakult szempontrendszer felől közele
dett. Módszerét mindig a műélmény természete szabta meg. 
Nem is törekedett sokoldalú jellemzésre. Néha egy-egy, szá
mára fontos vagy érdekes gondolatnál, jelenségnél hosszab
ban időz, mint a céhbeli kritikus tenné, de a nyegle sze
szély önkényességeitől, melyre a korban sokan hajlottak, 
mindig megkíméli olvasóit. Lelkesedéseiben józan, gáncsai
ban egyenes, s ítéleteit mindig őszinte érdeklődés fedezi.

Irodalmi világképének állócsillagai ugyanazok a nagysá
gok, akik Kosztolányit is fogva tartották: Ibsen, Nietzsche, 
Tolsztoj, Andersen, Csehov, s már igen korán fölfigyel a 
»dekadensek« képviselőiként emlegetett modern francia köl
tőkre is.

Ebben a vonatkozásban, vagyis irodalmi világképének 
sarkpontjait illetően, meglepő fejleménynek számít Egy Jó- 
kai-regény analízise című írása. Filológiai szempontból is új
donság, s még inkább az tartalma miatt. Nem kevesebbet 
állít itt Csáth, mint azt, hogy Jókai Dickensnél, Zolánál. Tolsz
tojnál, Dosztojevszkijnél, Balzacnál is nagyobb regényíró.

Ha csak vonzalmát demontrálná ez a cikk, nem lepőd
nénk meg, hiszen a Nyugat írói, bár távol állt tőlük a Jókai 
által reprezentált regény, nem érezték ellenségüknek a nagy 
mesemondót, inkább a Gyulai-iskola kritikusait és a velük 
szövetséges írókat. S így időnként még szolidárisak is le
hettek Jókaival, akinek Gyulai volt a legkonokabb bírálója. 
Az öreg író második házassága kapcsán támadt háborgás



idején — tudjuk — Ady is szót emelt Jókai mellett, Móricz 
indíttatásában pedig művészi inspirációként is szerepet ját
szott Jókai és Mikszáth művészete.

Csáth Géza azonban valamennyi kortársánál tovább 
megy, s ha sejtjük is, hogy Jókai mely, valóban fényes adott
ságai miatt, meggyőződését mégis kétkedéssel kell olvas
nunk. Mindenekelőtt azért, mert — mint elárulja — egy 
rendkívüli, sokakat megzavaró történelmi láz, a világháború 
sarkallja ilyen gyökeres fordulatra. Igaz, hogy egy korábbi 
cikkében, melyet szintén közlünk, már 1913-ban is hangot ad 
ennek a meggyőződésének, de akkor még azon az alapon, 
hogy Jókai ösztönösen freudi fölismerésekre jutott némely 
művében. Az 1917-es dolgozat nem érvel ilyen modern érvek
kel, a nemzeti érték kap benne nagyobb hangsúlyt. A nemze
ti kultúra értékei iránt akkoriban másokban is megerősödött a 
fogékonyság, Csáth azonban a kritikai érzékét is elveszti eb
ben a vonzódásban. Hogy a dermesztően hűvös lélekrajzoló- 
nak volt érzéke a külvilág gazdagságát bemutató eseményes 
regény iránt, azt tudjuk Csáth Gézáról, itt azonban túlságosan 
furcsán nyilvánul meg ez a hódolat, tehát más lehet a magya
rázata. Feltűnő például a szittya és a hun jelleg emlegetése. 
S még inkább az előadás deklaratív jellege, hogy nem érvel, 
nem elemez, hanem jósol, jövendöl, ígér, mégpedig szigorán 
hoz feltűnően hangzatosan. Az is furcsa, hogy Jókairól akar 
beszélni, de közben elég szeszélyesen Eötvös Károlyra vált, 
s őt is zseniálisnak minősíti. Különös, hogy pontokba foglalt 
célkitűzéseiben a maga fölfedező szerepét külön nyomaték
kai hangsúlyozza. S végül a datálás: 1917. január. Mindeb
ből arra kell következtetnünk, hogy bár huzamos készülődés 
művének állítja ezt a bevezetőt, megírásában és a Jókainak 
kiutalt rangban betegsége, a morfinizmus is szerepet ját
szott. Megismerni e kísérletet így is érdemes, mert nagyon 
valószínű, hogy egy valóságos fordulat öltött benne szélsősé
ges formát.

Különben Csáth nemigen fetisizálta még bálványait sem. 
Egyéniségtisztelete nem erősebb, mint kortársaié, de kizá- 
rólagosabb, mert a műben nem a formára, hanem elsősor
ban az emberre figyel. Az irányzatok és stílusok küzdelmé
ben ő is a naturalizmusból és impresszionizmusból kinőtt 
irányzatokhoz vonzódott. Leginkább a szimbolizmushoz és a



pszichológiai realizmusnak ahhoz a törekvéséhez, amely a 
lélek mélyrétegeinek titkait vallatja. Műveltségében a zené
nek kivételes helye és funkciója volt. Beethoven állandóan 
emlegetett bálványa, de a természettudomány is jóval na
gyobb szerephez jutott nála, mint a kortárs írók világképé
ben.

A természettudomány általában. Ezen belül a biológia, 
Darwin, s mindenekfölött a modern lélektan és ennek leg
fontosabb irányzata, a freudizmus. Érdeklődött a szociológia 
iránt is. Állásfoglalásai a militarista-klerikális reakció ellen 
arra vallanak, hogy benne élt a polgári radikalizmus eszme
világában, vállalta ennek céljait és érveit. A Szabadka »szép
ségeiről«, a zenei műveltség állapotáról írt cikkek művelő
déstörténeti szempontból és a Csáth-életrajz szempontjából 
egyaránt értékesek. Eredetit és fontosat mégis a pszicho
lógia és a manapság személyiségszociológia néven emlege
tett problémakörben tudott nyújtani. Gyűjteményünkből is 
leginkább ezek az írások tarthatnak számot elmélyültebb fi
gyelemre.

Az álom című tanulmány elsősorban azért, mert a nép
szerűsége heveny izgalmait és zavarait élő és sokak által 
csak felületesen ismert freudizmusról, e divatos lélektani 
irányzat álomtanáról olyan alapos és tiszta képet ad, amely
nek ismeretében az eddiginél több joggal hihetjük, hogy 
Csáth Géza a Nyugat-nemzedéken belül ezekben a kérdések
ben a fölfedező interpretátor szerepét töltötte be.

Maga a cikk azonban ismeretterjesztő munka. Annak el
sőrendű, de nem több annál. Teremtő szerephez azokban a 
tanulmányokban jut ez a pszichológiai műveltség, amelyek a 
modem emberi élet legfontosabb kérdéseit bogozzák. Ma is 
érvényes diagnózisával és javaslataival elsősorban Az idő
beosztás művészete és főleg Az emberismeret és a társa- 
dalmi fejlődés című tanulmánya válik ki a többi közül. Az 
előbbit olvasva meglepetéssel tapasztaljuk, hogy a másod
percekért való versengés sziszifuszi hajszáját, a szakember
ség és teljes emberség közötti hasadás tényeit Csáth Géza 
nemcsak fölismerte, de egyszerre tudta az idegorvos, az al
kotó és az egyszerű ember szemével vizsgálni. Mindenki 
számára megnyugtató megoldást nem talált, de ebben az 
írásban még nem is kutatott elég szívóssággal, inkább csak



jelezte a problémákat. Az emberismeret értelméről és fon
tosságáról szóló tanulmánya azonban történelem-, pszicholó
gia*, társadalom-, ember- és életismeret koncentrált érvé
nyesítésével győz meg arról, hogy napjaink embere számára 
milyen nélkülözhetetlen adottság az emberismeret. A freudiz
mus intencióit könnyű észrevennünk ebben a tanulmányban 
is, de feltűnő, hogy az ember iránti kétely és a társadalmi 
rendszer emberformáló jelentőségének tagadása, amire igen 
hajlottak az emberi ösztönök fetisizálói, Csáth Gézánál nem 
jut szerephez. Az a sekélyes racionalizmus, amely az önis
meretet és emberismeretet problémában folyamatnak kép
zeli el, idegen tőle, de tűnődéseiben nem az ignorabimus, 
az értelem iránti kétség állítja meg, hanem értelem és ösz
tön egészséges egyensúlyának igénye. S ebben nemcsak 
máig ható módon korszerű, de egyben-másban dialektikusabb 
is, mint napjaink átlaggondolkodói. Amit például az amerikai 
párbajról, a lelki élet kérdéseiről és a művészek körében 
gyakori öngyilkosságokról ír, abban a társadalmi, vagyis a 
külső és belső okokat együtt látó szemlélet egészsége és 
természetessége sehol sem engedi fantomizálódni a kórt 
(Az amerikai párbaj; A lelki egészség; A lelki élet alaptör
vénye; A hisztéria; A lelki betegségek helye a többi beteg
ség között; A téboly; Mikor keletkezik az elmebetegség? 
Az egészséges önismeret; öngyilkos művészek). Orvosként 
figyelte a világot és az embereket, s ebben az emberi tel
jességet védő szépíró is segítségére volt. Ugyanez a tár
gyilagosság, a jelenség okait kutató szenvedély, alapos tájé
kozottság és meggyőző okfejtés nyilvánul meg a Pesti Nap
lóban közölt vasárnapi konferanszaiban is (A mai emberek 
szerelmi életéről; A vallások és mítoszok pszichológiája). 
Nemcsak fontos adalékokat kínálnak Csáth és nemzedéke 
tanulmányozásához, de gondolati és művészi értékük is szá
mottevő. A teljes emberség szépírói igénye a tanulmányok
ban is érvényesül tehát Kivételes adottság ez egy olyan 
korban, melyben — mint szerzőnk is állítja — »a pszicholó
gia legkiválóbb művelői a praktikus emberismeret terrénu
mán gyámoltalanságukkal és tapasztalatlanságukkal tűntek ki. 
Kísérleteik és elméleti okoskodásaik határain túl fogalmuk 
sincs a lélek funkcióiról és véleményt mondani emberekről 
nem tudnak«. (Az emberismeret és a társadalmi fejlődés.)



Van aztán ezek között a publicisztikai írások között jó 
néhány, melyekben közvetlenebbül, tehát az exponálás, az 
érvelés és az előadás természetében is érvényesül a szép
író. Erős megszorításokkal vonatkozik ez még Az öngyilkos
ság főpróbája című értekezésre is, melyben az ideggyógyász 
tudását egy életszerűen fölvázolt példa drámai mozzanatából 
kiindulva, intuitív föltételezésekkel árnyalva adja elő, s a 
végén a személyes felelősség és aggodalom emberi figyel
meztetésével zárja le. Egy másik jellegzetes írásában, ahol 
a szélhámosság és művészet kapcsolatáról elmélkedik [Szél
hámosok — művészek), a tudományos hitelű mozzanatokat 
a képzelet játékos találékonyságával szövi át és lendíti túl 
a gyakorlati megismerés határain. Szerephez engedve ezzel 
az idegen jelenségek összekapcsolásának kaján műveletéből 
eredő humort, a furcsaság elemzésében a megismerés, a 
fölfedezés derűjét.

Az igazi publicisztikában a személyesség csak valamely 
ügy szolgálatában, annak érdekei szerint lehet jelen. Az ol
vasó ilyen írásokat is találhat gyűjteményünkben. Olyanokat, 
amelyekben a meggyőződés heve, a protestálás nemes pá
tosza az ügy megértéséhez szükséges információkkal sze
rencsésen összeforrva ölt alakot (Isodora Duncan és a berli
ni spiszbürgerek; Vidal Edu Benjámin; Jegyzetek a Salome- 
ügyhöz; Gyerekszerelem). Legszebben talán a Szegény pesti 
kisgyerekek fájdalmas fölszólalásában, mely egy utcai bale
set szomorú látványát — az eset szociológiai összefüggé
seinek jelzése révén — tragikus kordokumentummá tudja 
emelni. De a Platz Bonifác nyugalomba vonulása alkalmá
ból írt éles és elmés cikk is kitűnő a maga nemében: tisz
tán mutatja Csáth felelősségérzetét, határozottságát, a kö
zösségi érdekek iránti fogékonyságát és publicisztikai vé
nájának eleven lüktetését. Igen jellemző, hogy az, amit 
diákként maga tapasztalt, hallott, vagy Kosztolányi Dezső 
kicsapatása idején közelről láthatott, itt — két flekknyi ter
jedelemben — miként talál tágasabb érvényű, az ellenszen
vet magas szintre emelő formát. A Prielle-ügy pedig egy 
nyitott szemmel járó serdülő fiatalember fölvilágosult szel
lemének bizonyítéka.

Nem állítjuk, hogy a szépírói hajlamok mindig ilyen jól 
segítik a közíró Csáth Gézát. Van úgy, hogy csak szeszé*



lyes csevegésre csábítják, mint az élet jó és rossz dolgai
ról szóló »értekezésben«. Van úgy, hogy a nőkről való kiáb
rándító tapasztalatokat kovácsolják elméletté. Olykor pedig 
— mint a medikusok helyzetéről szóló, kötetünkbe föl nem 
vett jegyzetben — magára is hagyják a publicistát. Ilyenkor 
fakóbb az előadás, mint amilyet az ügy megérdemelne.

Legnyíltabban mégis ezek a cikkek tanúskodnak arról, 
hogy a szörnyűségeket, melyekről a novellista beszélt, Csáth 
Géza nem érezte az emberi lényeg másíthatatlan tartozé
kainak. Annak érezte, amik voltak: betegségeknek, melyek
ből ki lehet és ki kell gyógyulnia az emberiségnek. A maga 
leromlásának iszonyatai közepette sem mitizálta egyetemes 
emberi törvénnyé azt, ami vele történt. S ha a társadalmi kór 
és a lélek betegségei közötti összefüggést nem is tudta 
műveiben kellő dialektikával kirajzolni, külön-külön mindket
tőről — az előbbiről publicisztikájában, az utóbbiról novellái
ban és drámáiban — figyelmeztető igazságokat közölt.

Hisszük, hogy gyűjteményünk sokféle írásából, a külön- 
igazságok mozaikjaiból végül mégis egy egylényegű maga
tartás, az eddiginél tisztább és teljesebb írói arculat bonta
kozik ki.
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RAJZKIÁLLÍTÁS

Mától kezdve láthatók a Pest szálló kistermében Csó- 
vits Ilona rajzai. Harmadik esztendeje már, hogy ez a tehet
séges lány Szabadka város által pártfogolva Münchenben 
képezi magát, tanul. Eddig csak az újságokban olvastunk 
sikereiről, most pedig mindenkinek alkalma van meggyőződ
ni arról, Szabadka város nem hiába pártfogolta az ó tehet
ségét.

Nagy számmal állított ki a művésznő arcképtanulmányo
kat, szénrajzokat és ceruzarajzokat, ezenkívül anatómiai 
tollrajzokat, pár vízfestményt és olajfestményt.

Előre megjegyezzük, hogy Csóvits Ilona tehetségének 
legértékesebb része az arcképrajzolásban van: jellemző ereje 
kiválóan biztos és erős. Érdekes megfigyelni azokat a mo
mentumokat. melyek szerint a művésznő tehetsége e téren 
irányt nyer. A müncheni iskola megtanította rajzolni német 
alapossággal; a szénnel és krétával való dolgozásban Csó
vits Ilona tökéletesen megérezte, megértette és megtanulta 
az anyaggal való bánni tudás követelményeit. Ezért van az, 
hogy minden apró arcképvázlata üdének és könnyednek lát
szik; különösen bámultuk a jellemzőerőt és a biztos tech
nikát férfiarcképein. Van ott még egy kitűnő parasztasszony- 
arc (szénnel rajzolva), amelyiken Csóvits Ilona tehetségét 
összpontosítva láttuk. Kevés eszköz és mégis milyen töké
letes hatás!

Tollrajzain és ceruzarajzain a finom, nőies és néhol nem 
eléggé határozott, de azért nagyon intelligens munka bélye
gét látjuk. Van egy pár ceruzarajz (aktvázlat), hol — egészen 
ellenkezőleg — határozott, férfias, kemény és mégis köny- 
nyed vonásaival megkapja a nézőt. Csak erő kérem, minél 
több erő.

A vízfestményein nem érzik meg a természet utáni dol
gozás üdesége.



Két kis olajfestményén erős megfigyelés van, de az 
anyaggal való bánni tudás itt éppenséggel nem imponál úgy, 
s távolról sem úgy, mint a szénrajzokon.

A kiállítás méltán számíthat a város közönségének ér
deklődésére.

Csóvits Ilonának gratulálunk.

J - f .
Bácskai Hírlap, 1903. július 5.



A BUDAPESTI SZÍNHÁZAKRÓL

Megnyíltak és teljes erőben működnek már a budapesti 
színházak, csillogó kosztümökkel, régi, öregedő, új, fiatal kó- 
ristalányokkal, megpihent és sajnos szintén öregedő prima
donnákkal, kiköszörült torkú tenoristákkal és új színdara
bokkal. S miközben a cinikus újságíró meg nem állja, hogy 
néhány frázisban konstatálja a fővárosi élet újjászületését, 
szemben az emberek öregedésével s a házak között kóborló 
őszi napsugárral, nem tehet róla, ismételjük, de megakad 
a szeme az itt Pesten még mindig zöld fákon, melyeket csak 
most kezd ki a hervadás, és a kertekben itt-ott virító utolsó 
rózsákon, amelyekből a nyarat érzi maga felé szállani; nem 
az elmúltat, a jövőt. Miután pár pillanatig alkalom adatik 
neki imigyen meditálni, a rikkancsok ordító csapata meggyőzi 
arról, hogy Budapesten van, ahol nincs tél, nyár, tavasz, sőt 
még ősz sem; csupán egy: Budapest, a főváros.

Lássuk hát az újságot.
Nos, a színházak? Mi van velük?
Az Operaház még a tavalyi repertoárjából él.
A Népszínház, mely a poraiból föléledett (nem tudni, 

mennyi időre), a régi operetteket eleveníti föl, sőt már új
donságokat is adott valami Rézi nevű szakácsnőről, aki rop
pant szókimondó, s mint ebből is láthatni, nemigen külön
bözik kollégáitól. Akik a Népszínházban látták, azt mondják, 
mulattak rajta. Mert színházba Pesten mulatni, divatból vagy 
szokásból járnak az emberek. E sorok írója nem átallja alan
tabb a színházjárásnak pesti lélektanát röviden előadni, s 
előre figyelmeztet téged, széles körökben nyájasnak ismert 
olvasó, hogy majd ne higgy neki komolyan.

Jerünk tovább!
A Király Színházban az Én, Te, Ő megy ( ...)  Küry Klára 

és Fedák Sári együttes felléptével, hogy a hitetlen és kí
váncsi közönség ellenőrizhesse: vajon fennáll-e a jó viszony 
e két kitűnő nő között. Már ezért is szívesen lefizeti a be
léptit ebbe a kicsiny, de nagy pénztárral bíró színházba.



A Nemzeti Színházban nagy dolog történt: kitűnő és 
szabadelvű Igazgatója megtette azt, hogy a Cyrano de Bér- 
gerac ilyen hamar (csaknem öt év után) színre került; Pe- 
thes végre megmutathatta, hogy az ország egyik legelső szí
nésze.

A Vígszínházban a franciák mellett az északiak is sze
repelnek a szerzők között, természetesen nem félhetnek a 
bukástól egy olyan együttesben, mint a Vígszínházé.

A Magyar Színház a Király Színház (édes) testvére. Itt 
tanyázik az operett, a muzsika könnyű múzsája, mely kivé
telképpen jelenleg magyar: A hajdúk hadnagya van műsoron.

És most jön a medve, borzasztóbb: az okoskodó új
ságíró.

Az Operaház, Nemzeti Színház sikerei bizonyítják, hogy 
ebben a nagy városban a drámai grand art biztos menhelyet 
talált. Budapestnek mostanában nyolc színháza dolgozik, hogy 
ellássa a nagyközönség szellemi avagy mulatószükségleteit. 
Ezekből a Király Színházat, a Magyar Színházat részben, azaz 
nagy részben idegen forgalmi színházaknak kell tekintenünk 
az orfeumokkal együtt. Kik fordulnak itt meg: jó vidékiek, 
akik látni akarnak híres színésznőket, kiket a család napi
lapja annyira földicsért, látni akarnak darabokat, melyekről 
annyi szépet, sőt jót olvastak, s főképen mulatni akarnak. 
E színházaknak további közönsége: fiatal vagy leendő szí
nésznövendékek, igen szangvinikus jogászok, művelt keres
kedősegédek, s általában a nagytőke leendő képviselőinek 
hitestársai néha a nagytőke leendő képviselőjével s a na
gyobbik leánygyermekkel.

Ezekhez kell adnunk átutazó és már ittas (a harmadik 
felvonás elején érkező) disznókereskedőket. Itt vannak vég
re az újságírók. Pedig ez a város — kérem — csupa olva
sottság és bölcsesség, a leányok egy kész filozófus arcával 
járnak az egyetem nagy előcsarnokában s a konflislovak a 
Horatius-féle életbölcsesség hirdetőjének látszanak. A gumi- 
rádlisok könnyen és gyorsan gördülnek, s az emberekben s 
a szép asszonyokban (kik bennük ülnek) egy-egy nagysza
bású lényt látsz, aki sebesen és kimerítően tud gondolkozni 
a körülötte levő dolgokról. És sok könyv mindenfelé... 
Mennyi könyvet fogyaszt ez a sok ember!



Valójában pedig úgy áll a dolog, hogy a fővaros nem 
terjeszti ki az emberek látókörét; oly kicsinyes a közönsé
ges ember itt is, mint másutt, s a fővárosi lapok se külön
bek, mint a vidéki. lapocskák, csak több bennük a papiros 
és a hazugság.

De mégis, mint mondottuk, van valami ebben a város
ban, ami az emberek viszonyát új szempontból mutatja be, 
s ez: az egymástól való eltávolodás. Itt nincsenek nagy 
családok és ismeretségek, az emberek nem mennek egy
máshoz kvaterkára és alsósra, hanem a kávéházban falják az 
újságot, majd munkára sietnek, s elmulasztják megnézni a 
kék eget s az utcán átsikló napsugarakat. A munka nyomja 
őket, a szürke nagy moloch, s bár nem érzik a súlyát (a 
megszokástól), szenvednek tőle. A nagyvárosi élet tökélet
lenebb. kevésbé emberi, mint a vidéki. Vidéken a bürokrata 
élete is közelebb áll a földműveséhez (amely szerintünk a 
foglalkozások ideálja,) mint itt a mezőgazdáé. Ez okozza, 
hogy a szegény fővárosi ember színházba siet; valami töké
letlen műmulatság az, ami ezekben az operettszínházakban 
esik, de az emberek idegzete hozzáalakul ezekhez a rafinált- 
ságukban kezdetleges viszonyokhoz és szellemi élvezetük 
kisszerű, szegényes lesz.

Itt megint fonákságokon és érdekes kapcsolatokon akad 
meg az okoskodó újságíró szeme, de érzi, hogy jobb, ha 
leteszi a tollat, lehetőleg gyorsan. Az olvasó unja a dolgot, 
és hajlandó a pesti színházakról a pesti lapokban keresni 
tudósítást, melyek nem különbek, mint a vidéki lapok, csupán 
annyiban, hogy több bennük a hazugság és a papiros.

Az olvasó nyájas arca — íme, látjuk — már úgyis régóta 
komoly, sőt bosszankodó lett, s ez a mi bűnünk; most, hogy 
bocsánatát kérve csendesen elköszönünk, csak arra kérjük, 
öltené fel ismét nyájas arculatát.

E sorok igaz benyomásokról akartak beszámolni és szán
dékuk valami igazságot illető kutatás vala, s ha nem értek 
célt, mindennek oka a nagy, óriás Budapest, mely kitanul- 
hatatlan, félelmetes, nevetséges és nagyszerű. Miért?

Sok ember van benne, igen sok. . .

J—f.
Bácskai Hírlap, 1904. október 2.



VECSEY FERENC

A csodagyermekről van szó, akiről mostan már komo
lyan kell gondolkodnia mindenkinek: kételkedő újságíróknak, 
tamáskodó laikusoknak és bizonyos hölgyeknek és uraknak, 
akik mindig hajlandók a hangversenytermet panorámasátor
nak nézni. Lornyetteken és látcsöveken bámulták ezt a kis 
művészt és így szólottak: ennivaló, hihetetlen. . .  s megvet
ték a jegyüket, mert látni akarták a csodát: az egyszerű 
madarat, a kétfejű borjút, vagy éppen a tízéves gyereket, aki 
Beethovent hegedüli.

Bizony bármit szóljunk is, ez a csoda az, ami lever, 
fejbe vág és eltátja a szánkat, amikor nézzük ezt a — szemre 
is gyönyörű — gyereket (fehér matrózruhában), és halljuk, 
amint hegedüli tökéletesen, nemes nagy művészettel Beetho
ven titáni muzsikáját.

A háta mögött harminc emberből álló zenekar: kopasz, 
kitanult muzsikusok, akik mind csak azért vannak ott, hogy 
kísérjék őt.

S ott az a nagy apparátus — a teremszolgák, a gáz
gyújtók, bérkocsisok (kik a vendégeket hozták) — csak azért 
dolgozott, hogy ez az ember — aki tízéves és fehér matróz
ruhát hord — elővegye a hegedűjét, s a vonóval játsszék a 
húrokon.

Miközben ezt teszi, a legfurcsább, legellentétesebb gon
dolatokat váltja ki belőlünk, mert így szólunk magunkban, 
mikor hozzájutunk a gondolkodáshoz: íme egy gyermek, aki 
egzisztenciáját illetőleg több mint millió és millió felnőtt 
ember; több, mert királyi jövedelmi forrással bír: a saját 
nagyszerű tehetségével. Az egész fehérruhás csöppség egy 
abnormitás, nemcsak azért, mert úgy hegedüli Beethovent 
és Bachot, mint nagyon kevesen kívüle a világon, hanem 
mert egész ember is, akinek ugyan semmi kedve sincs, 
hogy elmenjen az édesanyja szoknyája mellől, de aki az önál
ló életnek minden föltételét bírja.



íme az egyéniség érvényesülésének elve őbenne nietz
schei tökéletességben! S ez a rendkívüli gondolatbeli disz
harmónia, mely a fejben kavarog Vecsey Ferenc látására és 
hallására, az, amely szinte a földhöz vágja a hallgatót és 
látót, amely arra készteti, hogy mereven bámuljon ennek 
a gyermeknek a piros arcára és hajlandóságot érezzen a 
megbolonduláshoz.

A csoda, amiért fizetünk, egészben ez: Vecsey a leg
nagyobb zeneköltők legmagasabb és lagnagyobbszerű gon
dolatait olyan egyszerűséggel és oly tökéletes művészettel 
tudja kifejezni, hogy kész nagy művészek is alig-alig; emel
lett gyermek csontvázra és izomra nézve. Most már így 
szólunk magunkhoz: honnan szedi ez a gyermek azt a mély
séges szenvedélyt, mellyel Beethoven hegedűversenyét ját
szotta: hiszen nem érezhetett még szerelmet, bánatot, ke
serűséget, veszedelmet vagy sorscsapást! Csakugyan ez nem 
történt vele, boldog és kedves gyermek ő, akinek álmai nyu
godtak és könnyűek, de ha a nótákat olvassa, és a húrja 
szól a muzsikában, megismeri és ismeri ezeket a nagy em
beri dolgokat s érzi is. Ez a gyermek a zenében ötvenesz- 
tendős férfi!

Most Amerikába megy, és a jenkiket fogja merev és 
ordítozó állapotba ejteni; s a kicsiny ölét el fogja borítani 
az arany. Mi csak azt kívánjuk, bár szólna az ő hegedűje 
mindvégig oly tisztán, mélyen és tökéletes csengéssel, mint 
most, bár megtarthatná mindig Vecsey az életnek azt a 
boldogító filozófiáját, melyet a művészet nyújt, s melyet 
megszerzett magának. Ez pedig nála ennyi: a világ hangokból 
áll; sok-sok érdekes hangból, melyek kiáradnak a házakból, 
az erődökből, végigrohannak a mezőkön, folynak a patakok 
medrében, s gomolyognak a felhőkben; temérdek hangból, 
melyek a föld rögeiből szólnak halkan, s a mennykőben dö
rögnek félelmetesen, piros lányajkakról szállnak szerte, és 
a tenger dühös árjában tajtékzanak.

Ezt kívánjuk Vecseynek; de erre nincsen szükség, mert 
ő zseni, s nem kívánságokkal, hanem a saját erejével irá
nyítja az életét. S most, hogy egy hajón elmégyen tőlünk, 
Magyarország nevében — melynek ő most egyik legnagyobb 
fia — intünk neki búcsút.

Bácskai Hírlap, 1904. október 16. ^ ^



SARASATE

A brácsás, az öreg brácsás a banda esze. Minden régi 
nótát tud (amiket a fiatalok sose tudtak, vagy régen elfe
ledtek), minden lakodalomra emlékszik, s minden lakodal
mon ő muzsikált. Ismeri az ország összes cigányait, jól 
beszél cigányul, de csak ritkán (akkor is a nagybőgőssel csu
pán). A bal vagy a jobb szeme fényes és kidülledt. Olyan, 
mintha könnyek és boros folyadék keveréke csepegne en
nek szemének a szögletéből. Az egyik szája széle jókedvűen 
és kényszeredetten nevet, mintha odahúzta volna valamikor 
és nem tudná többé visszahúzni: hát mosolyog.

Ilyen brácsás »a cigány«; a kedves, tehetséges, sőt 
zseniális bohémnépség igazi képviselője.

Láttatok már ilyet. Fáradhatatlan a dohányzásban, ba
gózásban és italozásban. Éjfél után elálmosodik, szundít 
egyet (vagy két órát), de a brácsája szól, s a vonó szalad 
ide-oda rajta. Azután friss és jókedvű. Mikor a nóta mind 
ritkábban és ritkábban zendül föl, és a mulatók már álmosak, 
a prímás is álmos, a cimbalom futamai halkulnak és aka
doznak. .. Künn szürkül; néhányan (ott a sarokban), öregek, 
fiatalok, akik tudnak mulatni, maguk mellé ültetik az öreg 
brácsást, s az csendesen megzendíti az öblös, vastag hangú, 
nehézkes hegedűjét. S a futamok, dallamok eleven zengés
sel, csengéssel és lelkesedéssel repülnek a telkekbe, a rég 
elfeledt dalok előkerülnek, s a társaság sír. Isznak, hallgat
nak, azután megint sírnak.

És az öreg brácsásnak is potyognak a könnyei, de a 
szája nevet.

Ilyen öreg cigány Sarasate. Frakkban (mely tiszta és 
nem borpecsétes), ősz hajjal, de barna bőrrel és csillogó 
mély cigányszemekkel. Sarasate: messziről német profesz- 
szoros, s aki látta, nem tudta, hogy miért emlegetem az 
öreg brácsást (közös ismerősünket). Meg kell nézni azon-



bán közelről, és ez a hosszan elmondott, rövid impresszió 
igaznak fog tetszeni. Először hallottam az öreg cigányt, aki 
negyven esztendő óta a világ vándor muzsikusa. Voltak évek, 
hogy a világ első művésze gyanánt ünnepelték, — ma már 
nagyon sokan vannak az elsők, és lemondhatunk róla, hogy 
rangosztályba sorozzuk őt.

Ellenben meghallgatjuk. A Kreutzer szonáta (pogányul) 
nem az ő zsánere; Beethoven tele van tűzzel és erővel, s 
amit fölépít, az acél, — Sarasate pedig tűz, gyöngeség és 
melódia, ámde nem német, hanem spanyol és cigány. A saját 
műveit, a spanyol táncokat, Mozart Don Jüanjának nagyszerű 
ábrándját utolérhetetlenül hegedülte. Ami azonban a legcso
dálatosabb volt: az Bach III. szonátába egy részletének stí
lusos és teljesen újszerű interpretációja. Akik hallották aze
lőtt, azt mondják, hogy most nemesebb és nagyobb a mű
vészete, mint valaha.

S az öreg világvándor »brácsást« a közönség körülfogta, 
játszania kellett. Még három spanyol cigány táncot — ráa
dásul. De nem volt szürkület, bor, hajnal, elázott síró ember, 
hanem tapsoló fekete-fehér ruhás közönség, mely dühösen 
tolakodott a ruhatárba.

ifj. Brenner
Bácskai Hírlap, 1905. március 12.



LOTZ KÁROLY

Egy festő halt meg, és kiderült azután, hogy ki volt vala 
ez a festő. S bámult a tömeg, a piktorsereg, az asszonyok 
s a kritikusok leginkább. Ezek a legutóbbiak valószínűen 
magukba szálltak és így szóltak;

— Ezt az embert mi valamikor kritizálni is mertük? Ho
gyan történhetett ez?

Akinek pedig ez a felötlő gondolat kellemetlen vala, s 
akik ragaszkodnak ahhoz, hogy külön véleményük legyen 
mindenben, hideg-meleg s főleg tudományos kritikákban pró
báltak vállára veregetni ennek az embernek.

És a nép tolong a kiállításon. Nem a közönség, hanem 
a nép. A gyerekek, a (miniszterek is véletlenül) kereskedők, 
iparosok, katonák (őrmestertől lefelé és fölfelé) és sok 
asszony. Mindenki ott volt. Persze Lotz Károly, ha (egészen 
véletlenül) népszerű is, igazán nagy ember, amiből követ
kezik, hogy egészben nem érthette mindenki. Egy modern 
görög bölcs, egy francia életművész, egy német tudós egye
sül az eszében akkor, amikor képet csinál. Elsősorban azon
ban gyermek, aki fest mindig: nem mindent, hanem lányt, 
szép testű, szép szemű, ruganyos rózsaszín bőrű, édes ajkú 
lányt. Aki csupa szén, vonal és életvonagló plasztika.

Festi a lányt (mellékesen a férfit is), elsősorban a sa
ját lányát, Kornéliát. Minden új báli ruhában, életének majd 
minden hónapjában (vagy kétszáz képben). Kisgyerek, bak
fis, bálozó lány, asszony. Báli ruhában, pongyolában és me
zítelenül! Igen, mezítelenül!

S az apró emberek hitetlenül rázogatják a fejüket, az 
asszonyok összemordulnak, s a nullák »erkölcsét« a vászna
kon szerette volna látni az iparosné, a fűszeresné, a főhad- 
nagyné, a mágnásasszony s férjeik. S a rendőrség elkobozza 
a képeket, s történnek abszurd magyarázatok és okoskodá
sok. — A lányát!? — Furcsa! — Gyönyörű egy apa! (De



kérlek, János, hogy mondhatsz ilyet, ez csak mégse járja!) 
S a zseni felhantolt sírja fölött valami piszkot hord a szél, 
a morál szele; a kis emberek moráljának levegője. Mert 
enélkül az ő társadalmuk összedől, s féltik az épületet.

A dolog nem jelentős, s amit az imént beszéltünk, tán 
kissé nagyon nagy körítés neki.

Egy művészt bizonyos részletekben nem értenek meg. 
Olyan részletekben, melyeknek semmi köze a művészethez. 
Mert ugye Lotz akkor is nagy festő lett volna, ha senki se 
tudja, hogy jó kétszáz képe közül sok a lányának testvonalait 
tünteti föl? (...)

Mert tisztelnünk kell Lotz Károlyt, felebarátaim! ő  zseni 
volt és jó apa! Mikor lesz ember, aki úgy meg tudja be
csülni a női test szépségét? Nem egyhamar ám!

Hogy mit tud Lotz, azt már látni kell, s így a mi írá
sunknak most vége szakad.

Sokat kellett volna még írnunk a tárgyról, a tanulsá
gunk azonban nyersen ez:

Lotz különleges ember, de amit cselekedett, a legszebb 
értelemben morális. A saját lányának, az édes gyermeké
nek (aki ő) szépségét becsülte meg a képein és megtette 
ezt, mert jólesett neki, mert meg kellett tennie, mert nagy 
tudást, vásznat, festéket ezért szerzett.

Hogy örüljön a festéknek, a vonalaknak, a színeknek s 
szép isteni igazságoknak.

ifj. Brenner
Bácskai Hírlap, 1905. március ÍZ.



A JÁNOS VITÉZRŐL

Ma volt a 150. előadása a János vitéznek. Rekord. Ame- 
rikaias ízű reklámozás és nagy népszerűség ellenére is ki
tűnő e színdarab, amelyről most nem ezt akarjuk elmondani, 
hanem hogy miért kitűnő.

Eltekintve a mese és a jellemek ama bájától, mely 
mindenkor és mindenütt Petőfié, s melyet a librettista kitű
nően meg tudott tartani a kulisszák számára, olyan érdemei, 
kitűnőségei és eredetiségei vannak ennek a darabnak, me
lyekről érdemes egy kicsit beszélni.

Természetes, hogy itt nem valami különlegeskedő szem
pontok szerint szabad és kell gondoskodnunk erről a szín
játékról, hanem úgy, amint a józan ész diktálja. A józan ész 
pedig azt mondja, hogy a művészet a művészetért van. Ez 
a francia nyelven kimondott jelszó manapság már annyira 
általános, annyira megdönthetetlen, hogy más szempontok 
egyáltalán számításba se jöhetnek. Az az első kérdésünk 
tehát, hogy az, amit a színpadon látunk, hallunk, művészi, 
szép dolog-e. Ha igen: a darab jó, ha nem: nem.

A felelet igen. Sehol egy pillanatra sincs semmi, ami 
hiábavaló, művészietlen, üres. A mesestílus olyan világos, 
tiszta és élvezetes, mint egy világos vonalú Nagy Sándor- 
féle tollrajz. A muzsika pedig egy egész külön nagy fejezet.

Végre egy operettíró, akinek saját gondolatai vannak, s 
aki nemcsak tanulta, hanem tudja is, hogy mi a magyar stí
lus.

Azt is hozzá kell tennünk, hogy nem volt még nálunk 
opera, melynek jó librettója lenne.

íme: megszületett. Mert a János vitéz opera: daljáték. 
Aki ezt nem hiszi, nézze meg az eredeti partitúráját, mely
ben sokféle ügyesség és főleg erős gondolatok csillognak. 
Azután elcsodálkozhatunk, hogy ez a zeneszerző milyen re
mekül öltöztette a recitativókat melódiákba és ez is meny



nyire mesestílusos. Ne tessék ám ezen nevetni. Mert ugye, 
ha írni csak az tud, aki ismeri a betűket, a betűkben való 
gondolkodást s az írást csak az ilyen ember értheti meg; 
a muzsikával hasonlóan vagyunk. Tetszhetik a János vitéz 
muzsikája akárkinek, a gondolatokat és azoknak a mélységét 
csak az értheti, aki megérti a hanggondolatokat és tudja a 
zenei nyelvet. Mert vannak a muzsikának mélységei; ott az 
lluska dala; Schumann muzsikájának a formációi magyar 
nyelven — és egy egyéniség fejében.

Mert igen, egy egyéniség is van végre megint a ma
gyar muzsikusok között; s az egyéniséget többre kell be
csülnünk minden más tulajdonságánál. Kacsoh nem megy se 
Beyruth-ba, se Bécsbe, se Rómába, se Párizsba gondolatért, 
ő magából veszi azt; van neki.

Ezek azok — röviden —, amiért a János vitézt elsőren
dű alkotásnak tartjuk, s amelyet még — ezt megjövendöljük
— elcsépelni se lehet. Ebben az esztendőben magyar szín
padon alig adtak különb színművet.

József
Bácskai Hírlap, 1905. április 2.



BRÓDY SÁNDOR

Egy ragyogó, fényes asszót vívott az élettel, melyet 
győzelmesnek álmodott. A küzdelem merő elegáncia, szel
lem és szépség volt. De az élet nem vagdalkozik elegánsan. 
Néha csap egy-egy keményet, parasztosat, majd meg sűrűn, 
egymás után hullanak az ütései.

A mi bohémünk azonban ragaszkodik a nemes harcmo
dorhoz, állja a küzdelmet, s nem akar megalkuvást: vág, 
hadakozik, nem hátrál egy tapodtat se . . .

Egyszer azután észreveszi, hogy belefáradt, hogy nincs 
többé ereje, hogy vége az elegenciának, az erőnek, az okos
ságnak s mindennek, amiért érdemes élni. Halványan, ko
molyan mutatja a húgának a karját:

— Látod, Pirka, milyen vékony a karom, s hogy reszket. 
Ez a vég kezdete!

Bevallja a vívó, hogy nem tud győzni, amint hitte, hogy 
el kell vesztenie az életre-halálra menő küzdelmet.

De nem nyugszik bele. A gyűlölt ellenféltől nem kér 
pardont, hanem egy merész rohammal a kardjába fut.

íme az ember tragédiája.
•

Bródyban is benne volt a nagy művészieteknek öntu
datlan gyerekessége. Hozzá hasonló egyéniségek Munkácsy 
és Maupassant is. A művészi szép emberei. A szép: az ő 
törvényük, moráljuk, egyetlen gondolatuk, a céljuk és esz
közük, erejük és munkájuk. Amit írnak és festenek, meg
figyelik, de át nem élik, az alakjaikat nem úgy alkotják meg, 
amint vérrel, verejtékkel alkotja meg azokat például Flaubert, 
beleélvén magát az embereinek minden szívdobbanásába, 
hanem nekibocsátják a fantáziájukat, s az embereiket már 
maguk előtt látják. Kényelmesen figyelik, leírják őket. Az 
alkotásuk könnyű és mégis tökéletes. Rengeteg munkát bír



nak el, mert csak a tollhoz, az ecsethez kell nyúlni, s az 
állomképek megjelennek. Ők pedig másolják ezeket gond és 
a technikai módok felett való töprendés nélkül. . .  Innen 
magyarázható óriási termékenységük. Szellemük pazarul s 
játszva alkot. Maupassant, Munkácsy! Mind a kettő őrültek
házábán halt meg; Bródy is tudta, hogy a sorsa ez lesz. 
Az a pompás agyvelő is csak az élet törvényeinek hódolt, 
mely törvények a közönséges emberekre csinálódtak, de ér
vényesek, halálosan érvényesek a zsenire is.

Nézzük az arcát.
A szegény beteg Munkácsy egyszer Bródyval egy társa

ságban volt. Először látta őt, és utána való éjszaka nem ment 
ki a fejéből a feje formája. Aludni nem tudott, hát a levegő
be rajzolgatta a Bródy festői fejét.

— Annak a Bródynak a feje jut eszembe — mondta az 
őt ápoló Malonyaynak —, milyen jó fej! — S karikákat írt a 
levegőbe, olyanokat, amilyenek a Bródy fejének körvonalai.

(Bródy megírta ugyanekkor Munkácsy fejét valahol. Ha 
Munkácsy bírta volna még az ecsetet, ő is bizonyára meg
festi a Bródyét.)

Hát olyan fej az a Bródyé?!
Erő és fantázia. Férfiszépség. Nagy fehér homlok, mely 

tele van szép fekete borzas hajfürtökkel. Tatár koponya. Mély 
fekete szem. Atlétatermet.

Egy éjjel Munkácsy nem aludt — hej de sokszor nem 
tudott aludni a gonosz, beteg agyvelő miatt! —, odament 
a vele egy szobában alvó jó barátjához, Malonyayhoz, s 
nem hagyta békén, makacsul, kétségbeesetten tudakozódott;

— Mondja, hogy történt Maupassant-nal?
S tudni akarta a francia költő tragikus baját: Mit csi

nált, mikor a velő kezdett puhulni, sorvadni? Milyen életet 
élt, s hogy igaz-e, hogy mesterségesen dolgozta agyon ma
gát?

Bródy is így tudakozódott nemrég a bolondokházában 
meghalt mester titkáráról:

— Hogyan történt? Mi volt a betegség lefolyása?



S felfedezett magában mindent. Ideges, túlságosan hi- 
pochondrikus természet lévén — ha a paralízis rémét ki Is 
kerüli — a fölcsigázott, mondhatnám a föltranszformált ne- 
uraszténia a pisztolyt a kezébe adta volna. Mert azok közé 
az emberek közé tartozott, akik bizonyos körülmények között 
a csalódást nem tudják elviselni, akiket a fájdalom nem tesz 
filozófusokká, de kétségbeesetekké, akik a küzdelemben 
szívesen elviselik a-legnagyobb fáradalmakat is, de ha a 
célhoz érve belátják a küzdelem sikertelenségét, haszta- 
lanságát, s megérzik az emésztő koporsószagot, — akkor 
végük.

*

Maupassant, Munkácsy, Bródy.
Paralízis! Nem véletlenség ez! Valami törvényszerű.

•

Az írásai. Az elsők, amelyeken az írásmüvészet nagy
ságát és művészet voltát megértettem. Jókait, Petőfit csak 
élveztem, de Bródyt már értettem; minden szavát, s hogy 
miért van az ott, ahol van. Hogy mit akar kifejezni egy — 
gondolatjellel. Azok a nagyok rám nézve ismeretlen gondo
latvilágot hoztak elém, melyért lelkesedni tudtam, de Bródy 
azt adta, melyben éltem, s melyet ismertem.

*

Egri fiú, aki makacs és szép és erős fejeddel, tizen
nyolc évvel a váltadon, tollal a kezedben megkezdted elegáns 
küzdelmedet az élettel! Aki magadat nagy szerényen mindig 
epigonnak vallottad, holott egyénibb voltál akárkinél ebben 
a hazában! Te színes koponyájú pesti újságíró, aki megírtad 
Budapestet — az asszonyokat, férfiakat, cselédeket és gye
rekeket — sok-sok szép kötetben! Te kedves, jókedvű, pár
ton kívüli karrikaturista, aki szeszélyes, gyönyörű vonalakban 
magyaráztad nekünk Tisza István arcát, Khuen-Héderváry pat
kányszemeit s Polonyi Géza széles ajkait. Te komoly és 
mély gondolkodású jó ember, aki a magad módjára imád
kozva hirdetted, hogy eljő a világ megváltója, aki az ember 
iránt való forró szerelmét egyesíti vad és szenvedélyes 
vágyával, hogy élhető állapotba helyezze, ha már az örök 
törvényénél fogva boldoggá nem teheti!



. . .  Te vad vörössipkás magyar, aki a lusta és ostoba 
turáni fajtánkat az alattomos és gonosz osztrák hatalom ellen 
tüzelted! Te udvarias és merész gentleman, aki mosolyogva 
veregettél a királyok vállaira, mert tudtad, hogy a közön
séges embereknél kevesebbek, s megbecsülted, hogy mit 
ér a koponyájuk, a velejük, az izmaik.

. . .  Te rossz apa, te szép bohém, aki elhagytad a fele
ségedet és gyerekeidet, mert volt erőd hozzá, hogy az éle
tedet magad kormányozd erős férfikarjaiddal, nem nézve a 
kis — emberi — morál nyomorék iránytűjére! Te gyönyörű 
fővárosi Apolló, aki végre cinikusan és keserűen bevallottad, 
hogy a rossz asszonyokkal való léha és már megunott 
játékban kifáradtak az idegeid.

. . .  Te naív és romlott költő, aki mindent tudsz, csak 
ökonómiát nem, mert zseni vagy, bár ezt a tételes eszté
tika penészes férgei sohase nem ismerik is, — te kedves 
barát, aki minden héten elbeszélgettél velünk nemes, ötletes 
írásaidban, amíg csak bírtad lélegzettel; te finom asszony
lelkű poéta, aki megírtad az örök szerelmet, de nem hittél 
benne. Te aggódó hű fiú, ki édesanyádat betegségében ápol
tad, s otthagytad érte az írást, s elfelejtetted az ő baja mi
att a magad gyilkos betegségét.

. . .  Te merész nyughatatlan ember, aki azt hitted, hogy 
legyőzöd és megcsalod az életet a nagy vívásban, amikor 
golyót röpítesz magadba! Te megcsonkított, szárnyaszegett 
hős, aki az írás szavait hallgatod kínterhes betegágyadon, 
szomorú üdvözletünket küldjük hozzád.

Ifj. Brenner József
Bácskai Hírlap, 1905. július 9.



MUZSIKUSOK

A zene immár minden kultúrembernek rendes táplálé
ka, amelyet megkíván magának, mint a napi tíz-húsz ciga
rettát. Több mint fényúzési portéka, az énünknek egy része.

Aki beletekint a XX. század kultúrformáinak örvénylő 
alakulásába, lehetetlen észre nem vennie azt a szerepet, 
melyet a mai túlfinomult ember életében a muzsika játszik. 
Messze nyugaton — amint a hírek jönnek — már idestova 
ezen a korszakon is túl vannak. E neuraszténiás műveltség 
után a praktikus gazdasági élet a jelszó már. Mi azonban 
még bennúszunk a sok-sok könyvben, festett vászonban, 
kottapapirosban: ennek a tengernek vagyunk bolygó vitor
lásai; — vitorlásai iránytű nélkül. Mert azt nem tagadhat
juk el, hogy ebbe a mi cigány és ifjú fővárosunkban — sze
gény Bródy Sándor nevezte el így — beszélnek ugyan eleget 
Beethovenről, Millöckerről és Fráter Lórándról, de úgy do- 
bálódznak velük, mintha egészen egyforma súlyt képviselne 
mindenikük.

Nemzeti becsületügy — vagy mi az ördög tehát — 
hogy a legsúlyosabb neveknek a mérlegelését legalább meg
kíséreljük. Folyik is a munka. A zenei élvezetekből, ha 
minőségileg nem is, de mennyiségileg mindenesetre kive
heti a részét akárki, s itt-ott előadásokat is tartanak — 
német mintára, de helyesen —, hogy a muzsika komoly, 
mély lélekgyönyörűségeit lehetőleg mindenki számára hoz
záférhetővé tegyék.

Ilyen a céljuk ezeknek a tudákos írásoknak is.

CORELLI

Ez a név az első ember nevét jelenti, aki a hegedű 
néven ismert zeneszerszám jelentőségét fölismerve, arra 
zenét írt. Az ő muzsikáját ritkán halljuk; pedig a legszelle
mesebb és leglogikusabb olasz zenei elme. Az utat, egészen



Verdiig, minden olasz muzsikus számára ő készítette el. Rö
vid táncdarabjaiban az olasz zene minden kiválóságát meg
bámulhatjuk. Az elképzelhető legnemesebb egyszerűséget; a 
mélységes szenvedélyt, a ritmus acélos erejét, melyben 
Bachnak mintájául szolgált, a melódia báját, szépségét, ked
vességét egyesítette magában. Igazi klasszikus művész volt.

Nagy öröme telik a játszi variációkban, hol az egyszerű
séget soha el nem hagyja. Ez a belemerülés, ez a bőbeszé
dű epikai kedv, mely minden klasszikust egyaránt jellemez, 
élénk világot vet általában a nemes olasz muzsikára. Az 
olasz sohase szellemeskedik, amikor nincs gondolata; tud
niillik mert mindig van neki, s szellemeskedésre nincs 
szüksége. Ritmust nem változtat, eszébe se jut neki a ká
nonféle (kétszólammal való) ügyeskedés. El van foglalva 
melódiájának a sorsával is, és a melódiával. De két meló
diánál, két ritmikai mintánál többet nem, vagy csak nagy 
ritkán hoz egy-egy sarabande-ba, gigue-be vagy gavotte-ba; 
ez rontaná a táncok formai szépségét; s a forma ellen vi
lágért se vétene; ez is klasszikus vonás.

Hangszerét, a hegedűt bámulatosan ismeri, de bizo
nyos határokon túl — bár a lehetőség határain belül — 
nem használja.

Corelli az első muzsikus. És egyúttal az első modern 
muzsikus is. (Minthogy már sok száz éve meghalt szegény.) 
És aki nem sajnálja a fáradságot, hogy Correllinek a kottáit 
végigokoskodja és végigélvezze, sok bámulatos értékes do
kumentum birtokába jut, mert a zene óriás folyamának vizé
ből kristálytiszta italt merít ott, ahol az kis forrás alakjá
ban egy irdatlan nagy hegyből fakad; a megholt emberi 
érzelmek nagy temetőjéből.

TARTINI

Correlli tanítványa. A nevét minden hangverseny-smokk 
tudja, nemkülönben azt is, hogy ő írta a Trille du diable-t is 
egyszer, amikor a holdkór bántotta vala.

Már nem annyira klasszikus talentum, mint elődje. Ér
zelemember. Főképpen a méla melankóliát, a keserves pa
naszkodást és a vad energiát találjuk meg műveiben. A 
melódiái már hosszabbak, a ritmus megtartása iránti hajlam



azonban benne is nagy. Ugyanazt a ritmusmintát szereti 
hosszabban magyarázni; sok a mondanivalója és a ritmus
mintái óriási dallamváltozásokat engednek meg. Innen van 
a démoni kifejező erő, amely például a Trille du diable című 
ismert szonátájának első allegrójában található. Végig egy 
mintázásban ugyanegy melódiát ismétel mindig kifejezőbb 
összefüggésekben.

Ez az ember fölismerte azt, hogy a muzsika nemcsak 
gyönyörködtet, elandalít, meghat, hanem tűzbe hoz, föllel
kesít, reszkető izgalomba ejt és pillanatokra a szívdobogá
sunkat is megállítja. De nemcsak fölismerte azt, hanem 
el is érte ezeket a hatásokat. De csak a Trille du diable-bán. 
Egyéb szonátáiban inkább nemes, tökéletes klasszikus ma
rad, míg ebben az egyben romantikussá lesz. Az ördög
trillák visszatérő szólamának képzeletre ható vulkanikus e- 
reje, mely a hegedűjáték technikájának vívmányát is jelen
tette, nemcsak remekül kivUt zenei gondolatot jelent, ha
nem jelenti egyúttal a szonáta új formáját is, mely hosszú 
szünet után csak Beethoven kezei között ébredt föl. Ki ne 
fedezné föl a mély és lényeges hasonlóságot, mely a Trille 
du diable és a Beethoven-szonáták közt van? Ez a hasonla
tosság az, amiért Tartinit ki kell vennünk a tisztán klasszi
kus stíl emberei közül, hogy részint besorozzuk abba a má
sik osztályba, amelynek Beethoven a legnagyobb képviselő
je, s melyben a klasszicizmusnak és a romanticizmusnak 
olyan bámulatos vegyülékét találjuk, hogy néha így szólunk: 
a klasszikusok rajzolnak, a romantikusok festenek, de Bee- 
thovenék — nevezzük így őket — teremtenek.

Ez azonban nem túlságosan komoly dolog. Viszont kons
tatálnunk kell, hogy Tartini az az ember, akit sok tekintet
ben a legérdekesebb olasz mesternek lehet tartani, éppen 
azon ellentét miatt, amit a Trille du diable és a többi műve 
között többé-kevésbé föltalálhatunk.

ő  a bánat első zenei kifejezője; fölverője tehát annak 
a szükségszerű és csaknem fiziologice magyarázható össze
függésnek, mely a pszichikai bánat és a muzsika — a síró, 
nagy, isteni muzsika — között van.

Brenner József
Vlrágfakadás, 1905. november 17.



PUCCINI

Az ő zenéje a XX. század hangérzéseinek a reflexmoz
gása. Nem ismerek zeneszerzőt, aki minden szál idegével 
annyira be tudott volna kapcsolódni a maga jelenébe, mint 
Puccini.

A közelmúltban és a két utolsó században a hangok 
világa egy titokzatos, elzárt ország volt, melybe az avatat
lanok csak néha-néha (egy-egy agyonhajszolt és triviálissá 
vált melódia oldalajtócskáján) pillanthattak be. Ennek az 
arisztokrata zenének a formanyelve meg van állapítva. Tör
vényeit féltő gonddal őrzik azok, akik a zenét a maguk szá
mára kisajátították. Puccini azt gondolta (gondolta már más 
is, de kivinni senkinek se sikerült annyira, mint neki), hogy 
ezt a feudális birtokot fel kell osztani, hadd jusson belőle 
mindenkinek — és az operát újjáalkotta a melodrámában. 
Eldobta a Harmonielehrét, a kontrapunktot, mert ö igazán 
ráakadt arra a kapcsolatra (Beethoven és Wagner kezdték 
már keresni több-kevesebb őszinteséggel s merészséggel), 
amely a dalos, füttyös, csengő, jajgató élet és a zenemű
vészet között kell hogy legyen.

Az ilyen merőben új művészet (mely szinte minőségi
leg is más, mint az eddigi zeneművészet) persze nem épít- 
kezhetik föl a klasszikus hagyományok formáival.

Puccini — szeretném így mondani — újra hallgatja az 
életet. Megtalálja az élet igazi ritmusait és melódiáit, ame
lyek annyira újak és érdekesek. És megtalál még valamit. 
Azt a pontot, ahonnan valamikor elszakadt a zene a többi 
művészet közül, hogy a XIX. század transzcendentális arisz
tokrata művészetévé váljék. Ennek az elszakadásnak oka az 
volt, hogy a zeneszerzők elődeik művészetét vették művészi 
objektumoknak. . .  és ezeknek utódai ismét hasonlóan cse
lekedtek, úgyhogy a zene végre az életnek egy sokszorosan 
tükrözött képe lett. Megélt a természetes alap nélkül, a



levegőből. Valami merőben különálló intézménnyé lett, úgy
hogy Schopenhauer joggal egy metafizikai valaminek gon
dolhatta. E tükörképekről tükrözött életnek a transzcenden
tális stilizáltságát, sokszorosan átfinomult frazeológiáját az 
avatatlan ember nem tudta megérteni. (Mert a zenekar szá
mára nem más, mint egy csomó doboló, trombitáló, cincogó 
ember. A hanggondolatok matematikailag komplikált művé
szi keveréke csak káosz.)

Puccini megtanítja az embert hallgatni és a hangsze
reket értékelni. (Már Wagner is fáradozott ezen, de nem 
annyira kifejezetten.) Ritmusaiban benn lüktet az élet rit- 
mustalansága és harmóniáiban annak változatos, eddig el 
nem képzelt, meg nem hallott disszonanciája. Puccini, ha 
a hajnalt akarja megírni, nem a hajnal motívumát készíti 
el és dolgozza ki, hanem figyelő füllel lejegyzi azokat a 
szakadozott és mások előtt teljességgel meghallhatatlan 
hangokat, amelyekből például egy téli reggel hangulata 
összeszövődik. (Lásd, azaz halld: Bohémélet, III. felvonás.) 
Az ő zenéje nem a zenét mímeli, hanem az életet demonst
rálja. Művészete sok tekintetben hasonlít Andrejev Loenid- 
nak* — a nagy orosz prózaköltőnek — megdöbbentő reális 
ritmusérzéséhez és Baudelaire-nak — a túlfinomított fran
ciának — bámulatos színmelodizálásához. Megvan benne 
Zolának mélyrelátása, Petrarca szent tüze, Rafael klasszikus 
egyszerűsége és Böcklin képráztató kontrasztjai. A mi em
berünké és fiainké, akik mindannyian fogják ismerni. A leg
csodálatosabb azonban, amit végül elmondunk róla.

Puccini zenéjét a zeneileg műveletlen ember egyszerű
nek, érdekesnek és naivnak tartja — a zenegourmand-ok 
pedig komplikáltnak, merőben újnak és rafinírozottnak ta
lálják!

*

Jöjjenek el hát Puccinit ünnepelni mindazok, akik eddig 
nem juthattak be a muzsika mesekertjébe. Ő kitárta e va
rázsliget kapuját — mindenkinek.

Csáth Géza
Magyar Szemle, 1906. május 10.

• Elírás. Helyesen: Leonyid. (Szerk.)



IVÁNYI ISTVÁN

Röviden meg szeretném mondani, hogy kicsoda az, aki
nek a nevét ide felírtam.

Tudós.
Aki a tudomány hadseregében több mint negyven év 

óta szolgál. Aki az életét tette kockára, és az egészségét 
áldozta föl abban az emésztő harcban, amely csendes szo
bákban, késő éjjeleken és világos nappalokon, erős gör- 
nyedésben és szorgalmas virradásban folyik és folyik. Igen, 
a civilizáció harcában, amely áll, mióta ember van, s amely 
állni fog, míg ember lesz.Egy egyszerű katona a sok-sok 
közül, aki előtt azonban a hadvezérek is meghajtják a fejüket.

*

Mindig csodálatos volt előttem a tudós. Aki a könyvtá
rak nagy fóliánsai és apró füzetei közé beássa magát, hogy 
kiderítsen egy igazságot, amely egy vagy más szempont
ból érdekes.

Hogyan adja föl magának a problémát? Hogyan kezd a 
munkájához? Miért szereti a dolgát annyira? Ezek a kérdé
sek merültek föl előttem.

Nemrég feleletet kaptam e kérdésekre.
Egy fiziológus mutatta meg nekem kétévi munkájának 

eredményét. Nem volt több, mint három ívnyi írás. Csupa 
tabellák. Amikor hallgattam a tüzes, sőt szenvedélyes ma
gyarázatot, amellyel emberem az ő munkálatainak a fon
tosságát és szépségét nekem demonstrálta, sikerült megta
lálnom a feleletet erre a kérdésre.

Ezek az emberek a tudomány fanatikusai. Akik a mások 
előtt unalmasnak és kicsinyesnek tetsző munkájukat olyan 
szentnek és egyedül valónak látják, mint az őrült a rögesz
méjét. Kutatásuk tárgyai, mint megannyi íratlan őserdő álla
nak előttük, amelyek erős fejszecsapásokkal biztos irányba 
haladnak előre.



Azóta nem talányok előttem ezek az emberek. Ma tu
dom, hogy ők az emberiség Idealistái, akik a haladás szeke
rét verejtékes munkával és feszülő inakkal húzzák, ami alatt 
a gyeplőket a lángelméknek engedik át. Mi, akik — jaj ne
künk! — röviden rájövünk, hogy mint semmi, úgy a tudás se 
boldogít, valósággal hátramozdítói vagyunk e szekérnek, mi
alatt ők nehéz kátyúkból vonják ki azt, s hegyen föl, vö/gyre 
le húzzák, míg csak ki nem dőlnek a sorból.

Igen, ők a Faustok ellenlábasai. Ők az örökös dolgozók. 
Dicsőség a neveikre!

+
Előttem fekszik Iványi István összes munkáinak jegyzéke.
Micsoda hatalmat, örömet és erőt adott ez a sok munka 

ennek a szép életű embernek! Igen, a munka volt az ő hit
vallása, a munka, amely — Iványi szavai szerint — »bizonyos 
édes érzelemmel tölti el az ember lelkét, amely önmagában 
is megnyugtató jutalmát leli sokszor igen terhes fáradozá
sának«.

Iványi gimnáziumi tanár volt. Amint tanítványaitól hal
lom, pedagógusnak is elsőrangú. Nyelveket tan íto tt. . .  és 
szerették! Emellett szabadelvű ember. Távol volt tőle — mint 
annyi XIX. századbeli tanférfiútól nem — a vaskalaposság. 
Németórán Grimm meséiből olvastatott. Meg tudta értetni, 
hogy mi az érdekes Liviusban, Sallustiusban, Horatiusban, 
amit nekünk, kik kevésbé nagy tehetségű pedagógusok és 
kevésbé mély tudású latinisták vezetésével hatoltunk Róma 
nyelvének titkaiba, csak jóval később: Sienkiewicz, Anatole 
Francé, Taine olvasása után sikerült megértenünk.

A tanulóifjúságnak e szeretetét (mert nem leginkább 
kell-e szeretnie az ifjúságot az ilyen embernek, akit az ifjú
ság is — mivel annyi sok szépet és jót köszönhet neki — 
annyira szeret?) Iványi egyesítette magában a szigorú és 
folytonos munka iránti rajongó lelkesedésével. Valódi író 
ember volt. Szobájának négy fala közé elzárkózva, kezében 
tollal éli az életét, míg csak szemgolyói be nem szüntetik 
a munkát, jelentvén:

— Most pihenni fogok!
És még ez sem fog ki rajta. Lassan, nehezen bár, de 

tovább folytatja a megkezdett terveit és munkáit, amelyek
nek befejezéséhez annyira ragaszkodik. Ebben a hónapban



adta ki (s ez az a kedves, de kötelességszerű alkalom is, 
hogy róla e helyen írunk) Bács-Bodrog vármegye földrajzi és 
történelmi helynévtára című félbemaradt művének kiegészí
tő III. és IV. kötetét. (Még ígéri az V. és VI. köteteket!) 
Ezt a művet igazában csak szakember tudja értékelni. Rö
viden szólva: Iványi megmentette benne megyénknek elfe
ledett történelmi múltját, amelyet talán más sohase ásott 
volna ki a levéltárak elfeledett poros aktáiból.

— Ki törődik a múlttal, mit nekem Bács megye tör
ténete, kinek fontos ez? — kérdezheti valaki.

— Nos, mit neked a kicsiny gége szerkezete, amely az 
emberi hangot adja! Mit neked az embrió látszólag érthe
tetlenül fejlődő testalkata, részei, amelyekből a nagy ember 
lesz! Nos, mit neked az összehasonlító anatómia fárasz
tó leírásai, amelyek kiderítették a szervek fejlődési okait és 
sorrendjét! Mit neked a szextáns, amellyel a napnak néhány 
másodperces szöghelyzeti különbségeit határozom meg!

De ne sokat beszéljünk. Előttem fekszik Iványi legfőbb 
munkája: Szabadka története. Elég ha annyit mondunk, hogy 
ilyen körültekintően megírt kitűnő és objektív monográfiánk 
kevés van. Iványi tizenöt évig gyűjtötte hozzá az anyagot. 
A városi levéltár — amely teljesen rendezetlen volt! —, 
szerzetesek és plébániák iratait, a bécsi hadi levéltárat, a 
budai országos levéltárat kutatta föl adatokért. E mellett ve
gyük hozzá a vármegyei levéltárban és a megye összes 
községeinek levéltáraiban (a megye történetének megírá
sához) végzett búvárkodásait. Mily végtelen sora a csendes 
és mások előtt örömtelen munkanapoknak. Iványi azonban 
szenvedéllyel és szívesen dolgozott. S ennek lehet tulajdo
nítani, hogy a tengernyi régi, fakult írások betűzgetésében 
megvakult. Egy napon arra ébredt, hogy nem lát.

De nézzük a többi munkáját. Mert — mint mondtuk is 
már — Iványi nemcsak történetíró volt. Igen sok nyelvészeti 
műve van. Livius kiadását — melyet a gimnazistáknak készí
tett — legjobbnak tartják az összes magyar Livius-kiadások 
között. Érdekelték a szociális és statisztikai kérdések. Filo
zofáló és elbeszélő újságcikkei igen nagy számmal jelentek 
meg a hazai magyar és német nyelvű lapokban. Újságíró is 
volt tehát.



Hogy ennyi munkát meg se köszönjünk, hogy ennyi fá
radságért egy hálás szót se szóljunk, hogy ennyi nemes 
lelki tulajdonságot ne méltányoljunk, ez Magyarországon — 
igaz — szokás, de csak volt. Ma — egy jobb kornak küszö
bén — meg kell javulnunk.

És ennek a javulásnak egyik igen jelentéktelen doku
mentuma ez az írás, amely azonban ennek a nagy-nagy, 
poros, dúsgazdag, de árva Szabadkának minden művelt em
berét összegyűjti ama hódolat kifejezésében, amellyel Ivá
nyi Istvánnak, a tudósnak, a tanítómesternek és az újság
írónak adózunk.

(Jász József)
Bácskai Hírlap, 1906. jú lius 29.



FRISS KÖNYVEK

Egy csomó friss fiatal könyvet szeretnék bemutatni e 
lap olvasóinak. Ennek az évnek a termése valamennyi.

Finom termés, jó termés. Csak az a kár, hogy nincs 
reá méltó vevőközönség. A tíz ujjamon megszámolom azo
kat a könyveket, amelyek egy-egy szezonban mint valódi 
művészi áruk kerülnek a piacra és mégis joggal panaszko
dunk: sok a rossz könyv. A hiba csak az, hogy az olvasók 
nem értenek az áruk értékének a becsléséhez. S ez ter
mészetes: ki ér rá, akinek nem mestersége, hogy ezen az 
óriási piacon a legértékesebb holmit kikeresse? Sehol a 
világon nem kívánhatjuk a közönségtől, hogy a művészetek 
vásárcsarnokában csak úgy magától tájékozódjék. Hiszen 
ott vannak a cicerónék. A kritikusok. Igen nagy baj azon
ban, hogy ezek a vásárcsarnoki cicerónék nem valami ide
álisan teljesítik a kötelességüket. Az »ahány fej, annyi vé
leményét kissé túlságosan, sőt betű szerint igaznak fogjuk 
találni, ha például egy könyvről vagy színdarabról elolvas
suk az újságok véleményeit. Egy fővárosi író bohózatáról 
az egyik kritikus azt referálta, hogy: »elmés, jókedvű, ka
cagtató, ötletekben gazdag«, a másik, hogy: »bántóan egy
ügyű« jelenetekkel van zsúfolva. És ez így megy a Műcsar
nokon, a Nemzeti Szalonon, az összes színházakon és köny
vesboltokon keresztül. A kritikus urak nem is tudják, micso
da nagy bűnt követnek el. ők teszik Magyarországot köny
vek és művészet iránt nem érdeklődő országgá. A közönség 
végre is megun magában ásni a kincs után, s így lesz »ez 
a föld a lelkek temetőjévé« — mint Ady Endre írja.

Nézzük meg a lapokat. Az idén jelent meg Gárdonyinak 
egy fölséges kötete: A hét katicabogár. Ezt a könyvet a 
világ bármely nemzete legeslegelső rangú műalkotás gya
nánt sorozná be az irodalmába. De a lapokban csak kommü
nikéket olvastam róla, néhol egy rövidke és lusta cikket 
üres dicséretekkel. Gárdonyi könyvét azért említem, mert ő



/ól megfér azokkal, akiket ez után akarok felsorolni. Gár
donyi is azok közé az írók közé tartozik, akiknek a művésze
tét igazában csak kevesen élvezik. Az írásművek fölött ál
talában csak igen kevesen nem térnek napirendre ezekkel 
a jól ismert szavakkal: — nagyon jó dolog! (A többségben 
levő nagyonjódolog emberek csak a külsejét élvezik az 
irodalomnak és a művészetnek.) Mert meg kell mondani, 
hogy Gárdonyi azok közé az emberek közé tartozik, akiknek 
van belsejük, — van egy nehezen hozzáférhető varázsfiók
juk, amelyben egyéniségük rejtezik, s amelybe nem minden
kinek adatik bepillantani. Ezek közé az emberek közé soro
zom még például Bródy Sándort, Arany Jánost, Csehovot, 
Emersont, Andersent, míg Mikszáth, Jókai, Herczeg külső 
emberek. (Tipikus alak: Szomaházy.) Nem érdem ez, amelyet 
egyikre vagy másikra vonatkozólag ki akarnánk emelni, csak 
írói tulajdonság. Herczeg, Mikszáth, Jókai nem dugnak el ma
gukból semmit se; az írásaik tökéletes kiélvezése éppen 
azért majdnem mindenkinek módjában áll.

Én jobban szeretem az előbbieket. Ha kezembe veszem 
az írásaikat, érzem a lelkűkkel való kapcsot. Mintha levelet 
olvasnék, amely csak nekem szól. Mindig örömem az ilyen 
írót olvasni. Valami titkos és meghitt társaságban érzem 
magam ilyenkor, melybe csak az író és néhányan — akik 
jól megláttuk és megéreztük az ő lelkét — tartozunk. Hogy 
kik ezek a néhányan, nem tudom, lehetnek tízen, vagy ezren, 
de nem mindenki, ez bizonyos. Valami varázsszerű ereje 
van az ilyen írók műveinek. Úgy érezzük, hogy egy darab 
énünk van bennük. És nemcsak csodálkozunk a műveiken, — 
hanem szeretjük az arcukat és az életüket.

Az új írók mind ilyen belső írók. Az Irodalom mind 
exkluzívabbá lesz! — ez a fejlődés rendje. Hja! — vala
mikor kitárt kebellel szavalt a piacon Homérosz a sokaság
nak, viszont ma ezer, sőt ötezer példányban jelennek meg 
pompás könyvek. Az írók, a festők, a zeneszerzők mind ki
sebb kör számára dolgoznak. A művészetben mindjobban ke
ressük az egyénit, a pillanatnyit, de csak azért, hogy még 
jobban megközelítsük a régi célpontot: az általános embe
rit, az örököt. Ezt konstatálni kell.

S most jerünk a szezon vásárcsarnokába!



Az első esemény volt Ady Endre verskötete: az Új 
versek. Valóban újak. Sokan gyűlölik ezt a fiatal költőt. Ma
gam is fél évig nevettem a rigmusait, de mióta benéztem a 
fiókjába, nagyon szeretem. Igazi egyéniség. Eredeti tudniil
lik. És a világon senkit se utánoz. Ma már nagyon sokan 
rajonganak érte, de ehhez majd nyolc év kellett. Eleinte 
kizárólag ütötték. Azután dicsérni kezdték. Ebben az évben 
végre az Új Idők, a XX. Század, A Hét, a Magyar Szemle 
egyértelműen emeltek kalapot előtte, a napilapok hasonló
képp.

*

A másik esemény volt Bíró Lajos Harminc novellája. 
Róla és könyvéről Kosztolányi Dezső írt e lapok hasábjain 
méltó ismertetést. Ö ma a legelső magyar novellaíró — 
ezt habozás nélkül lehet mondani —, és megtörténik mégis 
(de csak nálunk), hogy egyszerűen hallgatnak róla. Hallgat
nak, mialatt a vásári cicerónék ódon régiségek boltjai előtt 
csapnak lármát, hogy: itt a finom, jó portéka, ezt ajánljuk!

*

Kupcsay Felicián — ő is fiókos ember — egyszerre tűnt 
föl. Az első írásával. Egy regénnyel, amelynek a címe Za- 
rathustra múmiája. Ignotus azt mondta, hogy az írás techni
kájában járatlan ember írta ezt a regényt, de egyébként 
ritka érdekes munka.

Még néhány helyen hallottuk azt, hogy Kupcsay vérbeli 
író, sőt gondolkodó, de nem tud írni. Nekünk úgy tetszik, 
hogy ez a regény elejétől végig a legrafináltabb írásművé
szet. Hozzanak vagy mutassanak írót, aki ezt a pompás, bo
nyolult és nagyszerű témát jobban meg tudja írni. Kupcsay 
könyve a Magyar Könyvtárban jelent meg, tizenöt krajcárért 
megveheti akárki. Próbálják meg, sikerül-e a fiókjába nézni?! 
Ebbe a bájos, finom, emberszeretettől és bölcsességtől il
latozó fiókba!

*

Utoljára marad a könyvpiac legfrissebb újdonsága: egy 
kis könyv, a Hárman című. Hárman írtak bele tudniillik, 
mert egynek nagyon drága lenne fizetni a nyomdaköltsége
ket, amelyekből hihetőleg csak ige'' kevés fog megtérülni.



Hihetőleg — mondom, mert ezt az erős három fiatalt is 
többnyire agyon fogják hallgatni. A neveik: Szederkényi Ani
kó, Haraszthy Lajos, Göndör Ferenc. Sokat ígérnek, és az 
ígéreteikért érdemes őket olvasnunk.

Jegyezzük meg azonban a nevüket és vegyük meg a 
könyvüket. (Ára 2 korona. Kiadja: Somogy vármegyei Nyomda 
és Lapkiadó Részvénytársaság, Kaposvár.) Ha már elkezdtem 
az osztályozást, hát megmondom azt is, hogy nekik még 
nincsenek fiókjaik, de azt hiszem, lesznek. Már ezért is érde
kes a kötetük. Hogyan készülnek a fiókok? — íme mindenki 
megtekintheti.

•

íme, ezeket akartam elmondani néhány friss könyvről.

(Cs. G.)
Bácskai Hírlap, 1906. jú lius  29.



JEGYZETEK A SALOME-ÜGYHÖZ

Strauss Richard — akinek a nevét a zenesmokkok a 
szent borzalom hangján ejtik ki, s akit viszont a zene úgyne
vezett nyárspolgárai elkeseredetten és dühösen szidnak — 
egy operát írt. Talán fél éve vagy nem sokkal több ideje 
volt a Salome premierje. Aki figyelemmel kísérte a sajtót, 
észrevehette, hogy ebben az operában valahol el vagyon 
ásva a kutya. Vilmos császár exponálta magát ellene; nyi* 
latkozott Straussról 535. pohárköszöntőjében és kijelentette, 
hogy csak azok a muzsikusok érnek valamit, akiket ő — 
II. Vilmos — megért, viszont Strauss (aki előtte, II. Vilmos 
előtt, érthetetlen) jobban tenné, ha kottapapirost nem fo
gyasztana. A sajtóban a muzsika-nyárspolgárságot képviselő 
kritikusok erősen, sőt végkimerülésig dolgoztak a Salome 
ellen. Egyik újság szerint a hallgatók undorral utasították 
vissza Straussnak a jóízlés és szankcionált művészi eszté
tika ellen intézett bombamerényletét. A másik szerint pe
dig az előkelő ízlésű közönség számtalanszor tapsolta ki a 
szerzőt.

Ilyen körülmények között a szegény közönségnek nincs 
más menedéke, mint a saját gusztusához fordulni és ki
sütni, hogy hol is hát az igazság. Az ám, csakhogy ezt a 
dolgot se akarják engedni a muzsika feudális urai. Nem 
szabad engedni, hogy a közönség belekóstoljon ebbe a mű
vészetbe, mert még majd ízleni fog neki és mi lesz ak
kor! . . .

A jó közönség pedig kíváncsibb ezután, mint valaha. 
Mádért hetenként ütik valahol, mert ő az operát (amely 
ebben az évben Európának, ha nem is legnagyobb, de min
denesetre legnagyobb hírű zenei eseménye volt) elő akarja 
adatni.

Most a tetejébe Bécsben meg végleg elintézték a Sa
lome sorsát. A főmarsalli hivatal kijelentette, hogy az ural



kodóház nem engedi meg, hogy a császári operában egy 
ilyen művészetforradalmi esemény lejátszódjék. Mit szólna 
a történelem, ha a Burg segédkeretet* nyújtana egy ilyen 
evolúciós vagy revolúciós ügyhöz?! És mit szólna Vilmos 
császár? És mit szólna a hármas szövetség? Talán még 
jegyzéket is küldene a szigorú Vilmos!

Annyit azonban mindenki kiérezhet ezekből az esemé
nyekből, hogy ez a Salome akár jó, akár rossz opera, akár 
szép a muzsikája, akár csúnya, valami kemény dió lehet.

Valami kemény dió, amelyet nem akarnak közkézre ad
ni feltörés céljából. Attól félnek nevezetesen, hogy ebben 
a dióban benne foglaltatik az az igazság, hogy a művé
szetben nem lehet kicsinyeskedni.

El kell ismerni, hogy nemcsak a rózsák különböző faj
táinak szaga jó, hanem a szénáé és a triffle rouge-é is. 
Nagy költő Homérosz, de költő Baudelaire is. Aki csak Ho
méroszt érti, az művészi színvak, az vallja be ezt a gyen
geségét, ezt a betegségét, és ne igyekezzék azt ember
társaiba is beleszuggerálni.

Cs. G.
Magyar Szemle, 1906. szeptember 13.

* Bizonyára elírás segédkezet helyett. (Szerk.) 

50



MODERN MUZSIKA

t.

A társadalmi élet evolúciójával párhuzamos a művé
szetek evolúciója. A tökéletesedési és elkorcsosulási fo
lyamattoknak itt — tökéletesedési és elkorcsulási folyama
tok felelnek meg amott. Az irodalomban elég lenne utalni 
csak a festői elemnek, a színeknek az uralkodására. Az 
írók ma — a közönség kényére — a színeket úgy keverik 
a papiroson, akárcsak a piktorok a festékeket a palettán. 
Az összes művészetek ma a meglepőt, az intimet, a misz
tikust keresik, mint olyat, amit a ma emberének érzékeny 
idegrendszere az élet mélyéből valónak érez, igazságosnak 
sejt. A zenében talán legkifejezettebb és legjobban látható 
is ennek a művészetfejlődési törvénynek az érvényesülése. 
A kottákból legjobban bizonyítható ezeknek a folyamatok
nak fiziologikus egymásutánja, iránya, célja és oka. (Oka!
— mert okának kell lenni és van is.)

2.
A budapesti Opera szezonja a múlt héten nyílt meg, 

éspedig a következő négy művel: Goldmark Sába király
nője, Delibes Lakmé, Puccini Tosca, Puccini Bohémélet. 
Máder igazgató — beszéljenek akármit — tudja, mi kell 
az ő közönségének. Izgalom kell. Erős, lázas, szívdobog- 
tató izgalom. Mind a négy opera meséje tragikus és ha
tásos szövésű, de a zene meg éppen modern fülnek, mo
dern idegrendszernek készült.

Micsoda az, ami a muzsikában modem? Ezt a valamit 
látni lehet. Éppen úgy, mint az embriológus látja a fejlődő 
sejtnek oszló és rendeződő szálacskáit, éppígy megfigyel
hetjük mi is a zeneirodalom nagy kottapapírtömegében, a 
fekete hangjegypontok elrendeződéseiben a zeneművészet 
evolúcióját. Itt nem érünk rá végignézni ennek a folyamat



nak első stádiumait. Amint a hangkülönbségeket az emberi 
fül differenciálja, értékeli és megérzi. E megérzés után meg
születik a melódia, a hangok egymásutánja. Azután perió
dusba tömörülnek ezek a kósza hangok, később ritmusba 
lépnek, végre pedig harmóniákba és disszonanciákba (hang 
keverékekbe) sorakoznak. Nem követhetjük ezeket az ala
kilag demonstrálható fejlődési processzusokat, hanem meg
állunk az utolsó lépcsőknél, a modern zene kialakulásánál.

3.

Beethovennél kell kezdenünk a kottáknak ezt a mik
roszkopikus vizsgálatát. Ó már megérezte, hogy mi kell a 
XX. századbeli ember idegrendszerének. Az ő korában a 
zene többekhez kezd szólni, mint valaha, és más emberek
hez, mint azelőtt.

Rameau és Mozart idejében pihent füllel és pihent 
idegrendszerrel ment a közönség zenét hallgatni. Az akkori 
embernek kevéssé volt elfoglalva az ideje, s nagyon ke
vés az alkalma ahhoz, hogy az élet loholó munkájában, 
melyben ma nincs pihenésünk, neuraszténiássá hajszolja 
magát. Ez a neuraszténia-emlegetés nem akar visszaélés 
lenni ennek a manapság sokat emlegetett idegbetegség
nek a nevével, csupán jelezni akarja az emberi faj ideg- 
rendszerének feszültségében, ingerlékenységében való (fej- 
lődésileg indokolt) változást. Ez az idegállapot különös kö
rülmények közé juttatja az embert és különös tulajdonsá
gokkal ruházza fel. Néha fokozott energiát, nagyobb cse- 
lekvőerót és intenzívebb megfigyelőképességet ád, másszor 
pedig lehetetlenné teszi, hogy bizonyos dolgok iránt érdek
lődjünk és a jelenségeket úgy szemléljük, amint azok 
vannak.

E sorok írója többször tapasztalta, hogy erős szellemi 
munka, vagy aprólékos dolgokra való kimerítő figyelés (la
boratóriumi munka) után Mozart és Haydn muzsikája nem 
tudta őt lekötni. Egyes részletekben gyönyörködött ugyan, 
de az egészet nem volt képes élvezni, úgy, amint például 
pihenten, de a legnagyobb testi és lelki fáradtság idején is 
azonnal teljes mértékben érdekelte Goldmark, Svendsen, 
Franck César, Wagner és Puccini zenéje.

A dolog nyitja egyszerű.



Mindenki észrevesz valami közös vonást a Rameau— 
Mozart—Haydn-féle zenében. (Nem éppen kifogástalanul, e 
három legismertebb névvel óhajtom jelölni eme zenei kor
szakot.) A melódia az uralkodó bennük. De a melódia va
lami jellegzetes megcsinálású. A ritmusa nem túlságosan 
komplikált, de mindig jellegzetes, olyan, hogy ha eldobol
nánk, még mindig sok maradna a szerző zenei gondolatá
ból. A legfőbb jellege azonban ennek a melódiának, hogy 
simán mozog a skála egymáshoz közel fekvő lépcsőin. Gya
koriak a lépcsőzetes hangmenetek (még Beethovennél is). 
A kísérő akkordok egyszerűek. A végződésekben semmi 
komplikáltság. Mintha eszébe se jutott volna a szerzőnek, 
hogy egy melódiát nemcsak három- vagy négyféleképpen, 
de ezerféleképpen is föl lehet építeni (harmóniailag és 
ritmikailag). Innen van, hogy mai ember ezeket a meló
diákat nehezen jegyzi meg. Éppen azért, mert hasonló sza
básnak, holott az akkor élőknek kétségtelenül az első pil
lanatra jellegzetesnek tetszett — a hasonló épülési forma 
mellett is — és az észben tartása, azaz a ráismerés sem
mi nehézséget nem okozott. De ma élő dilettáns muzsi
kus első hallásra ugyan meg nem különböztetne egymás
tól egy Mozart- és egy Haydn-menüettet, sőt azt sem tudná 
megmondani, hogy mi a jellemző zenei ötlet az egyikben 
és mi a másikban. Hát még az ő egyszerű konstrukciójuk! 
Ha nem pihent az eszünk, nem tudunk rájuk figyelni. Any- 
nyira egyszerűek, mint a jó tej, amely sok izgató ital után 
nem ízlik többé, holott van íze.

Azonban a nem zeneértő számára még íze sincs. Ha 
ilyen embert leültetünk, hogy hallgassa meg Mozart Rek- 
viem\ét, az ugyan végighallgatja; bosszantó érthetetlensé- 
get számára nem fog feltálalni se a zenekar, se az ének
kar, de a végén úgy fogja magát érezni, mint az a gye
rek, akit keresztülvezettek egy múzeumon, amelyben csupa 
XVI. és XVII. századbeli hollandi tájkép van. Mind egyforma, 
mind azonos festői probléma. (Azonos az ő szemében.) Az 
ő szeme, amely a modernek tájképein igenis megérzi a mű
vészi feladatokat és azoknak megoldásait, nem tud semmi



érdekeset fölfedezni ezekben a képekben. A mi emberünk 
füle mellett is mind mélyebb hatás nélkül szállnak el a 
hangok.

És nézzük ezután — de nem ezzel szemben! — a mo
dern muzsikát. Ha a mi kísérleti emberünk egyetlenegy
szer hallja azt a három akkordot, amellyel a Toscában Puc
cini a zsarnok Scarpiát jellemzi, sohasem felejti el. Ez a 
zenei ötlet modern hangkeverési jellegű. Nem a vezető
hang sorsa érdekel bennünket, hanem a hangszereknek al
kalmazásában és a hangok egymásra építésében nyilvánuló 
művészi gondolat. Erre a gondolatra — szólaljon meg bár 
a zenekarban akármilyen elváltoztatott hangszerelésben — 
ráismerünk. Vagy emlékezzünk csak az üldözött Angelottit 
jellemző, izgalmat lihegő hangokra. Hol a vonósokon, hol 
a fafúvókon, hol a teljes zenekaron halljuk! Mindannyiszor 
érdekel bennünket. Mindig új, mindig másforma — és min
dig ráismerünk. Ráismerünk — ez a fontos; a zeneszerző 
minden gondolatára rezonál az idegrendszerünk. Mindvégig 
véle — Puccinival — érezzük végig a hangokat. Most bez
zeg hiányzik az a hűvös távolság, amelyből például Mozart 
Jupiter szimfóniáiét hallgattuk.

5.

De itt újra fölmerül a kérdés, hogy hát mi is az, ami 
a modern zenében nekünk kell.

Ha megfigyeljük a modern zeneszerzők műveit, tapasz
talni fogjuk, hogy a festői elem — mint az irodalomban — 
azokban is megjelent. Ahogy a modern zeneszerzők egyet
len melódiaötletet ezerféleképpen ritmizálnak, hangszerel
nek, azt különböző hangkeverésekben újra és újra bemu
tatják, magyarázzák, demonstrálják; ez a hogyan — ez jel
lemző a modern zenére. Egyszerű és tipikus példánk a 
Tannhauser megnyitója. Ebben Wagner egyetlen gondolat 
zenei kidolgozására fekteti egész erejét; megharcolja véle 
a csatát és diadalt ül. Belénk adja először a zarándokkar 
egyszerű témáját, amely azonban telistele van (religiózus 
és célzatos puritánsága mellett is) a legkomplikáltabb hang
keverési menetekkel. Erre figyeljen most a hallgató min
den erejével. De figyel is, mert kezdettől fogva érzi, hogy



mit akar és mit fog akarni a szerző. Ezért hatnak rá olyan 
frappánsul a zenekarból feléje tóduló meglepetések. A fa
fúvók után a csellók, majd a hegedűk és rézfúvók mondják 
el ugyanazt a gondolatot folyton új beállításokban. A hall
gató egész leikével a zenekarban van, minden hangot kíván 
és ért. minden szívdobbanásával beidegzi a karmesteri pál
ca mozgásait.

A zeneszerzőtől tehát ma azt kívánjuk, hogy ötletét a 
mi számunkra jobban, azaz másképpen használja ki, mint 
azelőtt. Ennek a mi nervózus kívánságunknak első lépése 
az volt. hogy megkívántuk a zenében a tematikus dolgozást, 
vagyis azt, hogy a szerző egy motívumot többször hasz
náljon. (Haydnék ismétlései korántsem állanak rokonságban 
ezekkel a törekvésekkel.)

Már a Wagner előtti korszakban is nyomát találjuk e 
művészi dolgozásmódnak, mégis az ő nevéhez fűződik a 
keresztapaság dicsősége; mert valóban ő ismerte fel iga
zán, hogy micsoda szerepe lesz (és kell, hogy legyen) an
nak a jövő zenéjében, és ő volt az. aki ezt a fölismerést 
a géniusz vakmerőségével és biztos látásával mindjárt a 
végletekig vitte. Innen az a tanulság, hogy aki tematikusán 
dolgozik, még nem Wagner-utánzó, csak modern muzsikus, 
aki modern emberek számára, modern füleknek, modern 
idegrendszereknek ír.

6.

Ott állunk tehát, hogy a modern muzsikában a zenei 
ötleteknek egy eleddig nem ismert kidolgozását találjuk, 
olyan kidolgozást, amely kiválóan alkalmas arra. hogy a 
fáradt, közömbös idegeket fölizgassa és mindvégig lekösse. 
Nézzünk egy másik Wagner-példát: a Lobengrin-Vorspielt. 
A grálmotívumon épül az egész: egy négyütemes zenei 
alapötleten, amelynek a melódiavonala szintén kiválóan al
kalmas arra, hogy a szerző annak folyton új és új beállí
tásával mindvégig érdeklődésben tartson bennünket.

Először o tt kígyózik a hegedűkön és a fuvolákon, majd 
átterjed a violára és a csellóra. Ezer színben csillog és 
tündöklik. Az idegeinkbe és vérünk csöppjeibe eszi magát. 
Egyszer kék fénykévékben jelenik meg előttünk grállovag
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misztikus alakja, majd a muzsika sárga, vörös, zöld és ibo
lyaszínű lámpáinak túlvilági fényében tündöklik. Ezekben a 
beállításokban meg kell éreznünk Wagner új művészetének 
logikáját. És ha erre képesek vagyunk, akkor már, amidőn 
a fuvolákon és a hegedűkön a leghalkabb, legleheletsze- 
rúbb intonációban halljuk a grálszólamot, már akkor előre 
érezzük, kívánjuk és akarjuk azt a pillanatot, amidőn a cin
tányér is belecsap az összes hangszerek diadalordításába 
és a művészi gondolat bennünk hátborzongató fizikai gyö
nyörben éri el a tetőpontot. Hasonló ez a művészi kiviteli 
mód — ámbár hívságos dolog analógiákkal dolgozni — egy 
Rembrandt-képhez, amelyben a legvilágosabb foltok ragyogó 
felületei köré csoportosulnak az árnyékok. Itt minden a fény 
kedvéért van. Az árnyékok csak ennek a fénylő területnek 
a diadalát szolgálják. Igaz, s itt az analógiánk hibája, hogy 
ez a csúcspont a muzsikában időbeli elhelyezésű, de az is 
igaz. hogy célzata hasonló művészi értelmű, mint a kép 
központi világos területe.

7.

De lássuk a többi zeneszerző kottáit is. A legérdeke
sebb és legkülönállóbb egyéniségek egyike e tekintetben 
közöttük Goldmark. Ő — igaz — nem a modern tematikus 
feldolgozás embere, de forró és csillogó muzsikájában is 
megtaláljuk a modernség jellegzetes tulajdonságait. Ahogy 
ő egy melódiái ötletet különböző hangkeverésekben, ritmi- 
zálásokban és hangszerelésekben feldolgoz, az tiszta fel
ismerése annak, hogy mi kell a XX. századbeli embernek. 
Meglepetés. Folyton új gyönyörűségek. Goldmark zenéje, 
mint valami forró, színes és illatos láva forrong előttünk, 
mely minden pillanatban valami rendkívülit, valami érde
keset dob ki magából. A melódiák különösen egymásba fo
nódó, egymásra torlódó kígyói a hangszerek különös szí
neiben csillognak. A Goldmark-zenekar egy pillanatig se 
hasonlít senkiéhez se.

És ugyanezeket elmondhatjuk Svendsenről, Griegről. 
Sindingről, Glazunovról, Pucciniról és a többi nagyról; de 
a kicsinyek alkotásaiban is ráakadunk a mának kívánságaira 
és művészi vágyaira.



íme láttuk a kották bábjátékát, amely az emberi fül 
és idegrendszer kívánságai szerint igazodik az éneklő to
rokban, a hangszerekben és a zenekarban egyaránt.

Nem kell sokat bizonyítani ezek után, hogy a muzsika
— jobban, mint a többi művészet — organikus kapcsolat
ban van az emberi psziché fejlődésével.

Míg a többi művészetet a tudományokhoz lehet hason
lítani annyiban, hogy azok az élet külső igazságait s ne
künk embereknek az élethez való vonatkozásainkat kutat
ják, keresik és dolgozzák föl, addig a zenének nincs ilyen 
külső támpontja. Eredete bennünk van, bennünk van az oka 
is. Innen azután a zene fejlődésében nincsenek s nem le
hetnek korcs művészi irányok. Az alap és az iránymutató
— az emberi idegrendszer — egyenes irányban és oksze
rűen tereli és befolyásolja a hangjegyek elrendeződését 
ama sok-sok kottapapiroson, amelyet a zeneszerzők az em
beri kedély eme sajátos gyönyörűségének szolgálatában 
dobogó szívvel, lázas fővel sok századokon át teleírtak.

Csáth Géza
Magyar Szemle. 1906. szeptember 27.



BUDAPEST ZENEI ÉLETE

Budapest zenei élete az utolsó néhány esztendő alatt 
nagy átalakulásokon ment keresztül. Az azelőtt félig, sőt 
kétharmad részben üres opera lassanként estéről estére 
megtelt, a zeneiskolák száma szinte aggasztóan szaporodni 
kezdett, és télen egymást érik előkelő művészek hang
versenyei. Egyáltalán konstatálni kell, hogy érdekes válto
zásokon ment keresztül ennek a homokra épített ifjú Buda
pestnek intellektuális élete. Mert való igaz, hogy ebben a 
városban minden emberben van egy adag jóindulatú és ön
tudatlan haladni akarás. A Wagner-előadásokon voltak vala
mikor izzadó figyelések és tanácstalan bámulások, de anti- 
wagneriánusok nem találkoztak. A mi embereinket azonban 
ott láttuk az operában, amint a karzattól le a földszintig 
azon dolgoztak, hogy fölfedezzék a kincset, amelyről me
sélni hallottak. És a kincs előkerült.

Eötvös Károlyok, akik nyíltan és dühösen hirdették, 
hogy Wagner célzatosan írt érthetetlenségeket, és hogy 
azok is hazudnak, akik azt mondják, hogy élvezik ezt a szél
hámos, zagyva zenét, csak ritkán akadnak (a vidékiek kö
zül leginkább, akik Pesten jártukban egyszer elmentek az 
Operába is, hogy majd végére járnak annak a dolognak). 
Ellenben nők és férfiak, aggok és fiatalok valami jelleg
zetes és tiszteletre méltó iparkodással képezték magukat 
zeneértőkké. Valóban, a komplikált zene élvezése eleinte 
nagy terheket ró a megfigyelőképességre és az értelemre 
egyaránt, de ezek a nehézségek rövidesen elmúlnak.

Valami kötelességszerűt teljesítettek ezek az emberek. 
Érezték annak a jövőnek a leheletét, amikor a zene min
denkié lesz, akárcsak a nyelv; érezték, hogy lesz idő, ami
kor a muzsikát már nem bírjuk nélkülözni, mert az élet 
szellemi megterheléseivel szemben, hogy megélhessünk, a 
szellemi menünket is meg kell nagyobbítani. Megérezték 
egyszer, hogy mennyit veszítenek ők maguk és az utódaik



is, ha az élet nemes élvezeteit egészben ki nem sajátít
ják és birtokukba nem veszik.

És megindult Budapest a hangok irányában. Néhány év 
alatt nagy hangversenyközönség keletkezett. Az embernek 
önkéntelenül is az a gondolata támad, hogy állandóan meg
van bennünk a hajlandóság arra, hogy megtegyük huszon
négy óra alatt mindazt, amit nagyapáink és apáink száza
dok alatt meg nem tevének.

Így lesz a lelkek temetőjéből a lelkek termőföldje; de 
lassan. Máshol . . .  Magyarországban vígan élvezik az iro
dalmi együgyúségeket, az olajnyomatokat, az Ilonka-, Ju
liska- és Mariska-kerlngőket, hirdetik, hogy csak a magyar 
nóta a szép, csak Jókai és Petőfi írók, hogy Jászai Mari 
és Császár Imre a legnagyobb színészek, és hogy Fráter 
Lóránd ír legszebb muzsikát.

Mindazáltal a jelek arra vallanak, hogy a jövő nemze
déke, melyre vonatkozólag már most meg lehet állapítani, 
hogy lényegesen más és jobb diszpozíciók között lépett a 
világba, mint az előző nemzedékek jó sora, igen, a jövő 
nemzedék sokat meg fog változtatni itt úgy, mint azt a 
fajok intellektuális életének fejlődéséről szóló törvény meg
mondja.

Cs. G.
Magyar Szemle, 1906. október 4.



LÁNYI ERNŐ ÚJ KOTTÁI

Lányi Ernőnek új művei jelentek meg a karácsonyi hang
jegypiacon. Két füzet zongoradarab. Sok tekintetben érde
kesek, de a mi szempontunkból talán leginkább azért, mert 
Lányi géniuszának újabb fejlődéséről tesznek tanúságot 
Mindannyian tudjuk, hogy a magyar nóta kopott, elhasznált 
formái között ő alkotta a legszebbet, a legművészibbet, s ő 
az, aki ezeknek a formáknak újjáalkotásában a legnagyobb 
részt vette ki. Sok-sok nótáját éneklik: egyik-másik mint a 
mi középosztályunknak valóságos művészi szenzációja járta 
be az országot. Zongorára, énekkarra vagy zenekarra írott 
munkái már természetszerűleg jóval kisebb mértékben ter
jedtek el, de még azok is aránylag nagyon nagy hatással 
voltak könyvet és kottát nem vásárló közönségünkre. Ezek
ben az új füzetekben is megtaláljuk a dalköltő Lányit, aki
nek minden ötlete magyar melódiában, magyar ritmusban 
és harmóniában olvad fel, de akinek minden sora a nyugati 
művészet elveiben született. Úgy dolgozott a magyar zene 
földjén, mint Grieg a maga hazájában. Ebben a munkájában, 
amely előttünk fekszik, ismételjük: új oldalról mutatkozik az 
egyénisége. Nem valami erőszakos irányváltoztatásról van 
szó, hanem eddigi stílusának organikus továbbfejlődéséről. 
Mert beszéljünk bármit: Erkel Ferencen kívül Lányi az egyet
len zeneszerzőnk, akinek stílusa van. (Nem említve persze 
Lavottát és Biharit, akiknél még nem lehet beszélni stí
lusról, és nem említve Lisztet meg Goldmarkot, akik nem 
igazi magyarok.) Igen, ő az egyetlen Erkel után, aki nem
csak az ötleteit, hanem az arcát is megmutatja nekünk a 
hangokban. A Lírai hangulatokban is (ez a két új füzet cí
me) benne van Lányi szuverén teremtő ereje, kifogyhatat
lan invenciója és tiszta formaérzéke. De amiért ma külön 
beszélnünk kell róla, ez nem más, mint hogy néhány olyan 
zenei igazságot mond el bennük, amelyet Csajkovszkij, 
Grieg például a maguk hazájában megkerestek. Lányi rájuk



akadt itthon. És ez nagy dolog, mert sokan azt hirdetik, 
hogy ezek itthon sehol sincsenek. Akik kemény merész
séggel föiásták ezeket a kincseket, a tömeg és a kritika 
egy része így kiabál: hiszen ezek értéktelenségek! Szóval 
Lányi művészete fejlődött. Immár a patetikusan lírai helyett 
a misztikusan drámait is keresi. Új célokat tűzött maga elé 
és nekivágott az útnak. Hivatkozunk a Lírai hangulatok két 
darabjára: a Nocturne-ra és a Tavaszra. Többet e helyen 
nem mondhatunk. Kötelességszerúen, röviden feljegyezzük 
a magyar zenének ezt az új eseményét. (A Lírai hangula
tokat Rozsnyai Károly adta ki.)

Cs. G.
Budapesti Napló, 1906. december 25.



LÁNYI ERNŐ ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI

Végre újra egy magyar zeneszerző, akinek összegyűjtik 
a műveit. Csak a zongoradarabokat ugyan, de az is valami. 
Ki tudná összeszedni Lányi dalait, amelyeket, mint színes 
pillangókat, ereget ő szerte az országba immár majd hu
szonöt éve?. . .  Szétrepültek a pillangók, elhintettek a szár
nyukról sok-sok hímport, amely — mint valami el nem ol
vadó hó — melódiák alakjában mindig ott maradt az em
berek fejében. A dal hatalma! — mint mondani szokás. De 
nem erről akarunk beszélni. Lányi dalait, amelyek a nép
dalforma határai között alakultak ki műdallá, éppúgy össze 
fogják gyűjteni, mint például Schumann, Schubert dalait. 
Egyelőre azonban lehetetlen. Különböző kiadók kezében van
nak, némelyikre talán — valahol egy asszony altatja vele 
a gyerekét — már a szerzőjük se emlékszik világosan.

Szóval örüljünk annak, amit kaptunk. Lányi írásainak 
megvan az a tulajdonsága, hogy ha az ember egypárszor 
»hallja« őket, észre kell vennie, hogy egy különös muzi
kális egyéniséggel van dolga. És ettől kezdve vágyik min
den kottájára.

Emlékezik mindenki, akinek életében szerepet játszanak 
a hangok, a Chopin-, Grieg-, Schumann-lázra, arra az érdek
lődésre, amit markáns egyéniségek keltenek maguk iránt. 
Ez a tulajdonsága megvan Lányinak is. Az összegyűjtött zon
goraműveinek most megjelent sorozata nagy öröme lesz 
azoknak, akik nem juthattak eddig Lányi dolgaihoz. A Ro
dostó, Cigányének című zeneképek a legelsőrendű dolgok 
közé tartoznak, amit lírai formákban magyar zeneszerző az 
utolsó években produkált. Van egy pár közöttük, amelyek 
a szerző legújabb korszakából származnak. (Op. 158.) Ezek 
között legérdekesebb a Canzonetta. Olyan finom, mint egy 
francia pasztell, s olyan őszintén melankolikus, mint alko
nyodé puszta. . .  De hát a muzsikát hallgatni kell, és mi 
csak azt akarjuk mondani, hogy kell.

Budapesti Napló. 1907. január 30. (Cs. G.)



SZABADKA ZENEI ÁLLAPOTAI

Öt szóval el lehet mondani az egész mondanivalónkat: 
Szabadka város zeneileg nagyon hátramaradott. Az ország 
harmadik városában aránylag még annyira se vagyunk ma, 
mint ötven évvel ezelőtt voltunk. Az apró, 15—30 000 lakos
sal bíró városkákban sokkal fejlettebb, organikusabb zenei 
kultúra van, mint itten. Nem szándékos lebecsülés ez — a 
hatás kedvéért — , hanem igazság, amelyet azért merünk és 
akarunk megmondani, mert az állapotok javítására a lehető
ség megvan. És az időpont: a halaszthatatlan időpont is 
elérkezett.

Itt azonban magyarázni kell magunkat. Hiszen ellenünk 
vetheti valaki, hogy van itten sok muzsikáló ember, hogy a 
városi zeneiskola évek alatt tisztességes tudású műkedve
lőket és művészeket nevelt, hogy a Szabadkai Dalegyesület 
is most újra virágzásnak indult! Mi erre azt feleljük, hogy 
ezek a tényezők teljesen függetlenek a várostól. A házi 
muzsika, a Dalegyesület esetleges időpontokhoz kötött hang
versenyei nem elégíthetik ki azt a közönséget, amely egész
ben a XX. század gyermeke. A zene grand artja: a valódi 
nemes szimfonikus zene, az értékes törvényes egyházi mu
zsika itt jóformán teljesen ismeretlenek. Pedig ezt biztosítani 
kell. intézményesen kell biztosítani!

Szabadka zenei kulturális intézményei a városi zenekar 
és a zeneiskola. Mind a kettő régi szervezet, régi alkot
mány, amely sehogy sem idomult a haladottabb kor hala
dottabb igényeihez. Nem a város szűkmarkúságán múlt a 
dolog. Talán azon, hogy itten valami van a levegőben, hogy 
semmivel sem törődünk addig, míg égetően szükségessé 
nem válik. Azután megy minden. De hát zenei állapotainkon 
javítani éppen most vált égető szükséggé. Budapesten óriási 
pezsgő muzikális élet van; Kolozsváron, a kis Győrben, Sze
geden, Lúgoson irigylésre méltóan fejlett kultúrát látunk. 
Nem rendkívüli kívánság, ha mi is akarunk valamit. S ez a 
valami nem más, mint hogy a városi zene- és énekkart,



amely mai alapjában teljességgel használhatatlan, reformálják. 
Azt halljuk, hogy erre vonatkozólag egy memorandumot fog 
tárgyalni a közgyűlés. ítélni fog afelett, vajon legyen-e mű
vészet, vagy ne legyen semmi! Mert ha azt, ami ehhez szük
séges, tehát a legkevesebbet meg nem szavazza, akkor nem 
lesz semmi. Ezután se. A művészet ennél a legkevesebbnél 
kezdődik. És már el kell kezdődnie.

Szabadka az utolsó években minden téren olyan hala 
dást tett, amelynek láttára csak bízhatunk a jövőben. Lehe
tetlen az, hogy ahol annyi pénz van, ahol a gazdasági viszo
nyok immár annyira differenciálódottak, szóval ahol minden 
jelenség egy organikus fejlődésre enged következtetni, a 
szellemi evolúció háttérbe szoruljon. A kultúrpalota vagy 
közművelődési ház fölépítéséről éppen tegnap írtak ezen a 
helyen; a közkönyvtár rendezéséről, új zeneiskola építéséről 
az intéző körök már rég gondolkodnak.

Várni kell, várni csak addig, amíg ezek a kérdések is 
égetőekké fognak válni. Azután menni fog minden.

De a városi zenekar dolgában a tetteknek rögtön kell 
következniök. Vége a szezonnak. Ha most nem történik va
lami, ez egy egész évi késedelmet jelent.

Hogy rövidesen a bajok fészkéig jussunk, hát bizony 
a mai zenekarban hiányzik nem kevesebb, mint hat fúvós 
hangszer. Ilyenformán semmiféle komoly nagy művet, amely 
zenekarra (bár csak ún. kis zenekarra) van írva, előadni nem 
lehet. Ez a zenekar csak arra alkalmas, hogy a színházban 
az operettek zenéjét így-úgy ellássa, de éppen a fönnebbi 
technikai okokból semmi olyat, amit komoly művészetnek 
neveznek, produkálni nem lehet képes. A művészet ott fog 
kezdődni, ha a közgyűlés megszavazza a még szükséges 
hét-nyolc zenészi állásnak felállítását, s ezzel a városi zene
karról gondoskodva lenne.

Nóta benel Ezt a zenekart Szabadka mint templomi ze
nekart szerződteti. Elsősorban és csakis erre a célra. De 
éppen az eddigi nemtörődöm állapotok mellett történt, hogy 
a Teréz-templomban a silány eszközök miatt merőben vilá
gias színezetű, rossz és tilto tt zenét kellett kultiválni. Az 
énnekkar is hiányzott. Hogy becsületes istentisztelet és be
csületes művészet legyen itten, ahhoz a legfontosabbat már 
megtette a város: elhozta Teréz-templomi karnagynak és ze



neiskolai igazgatónak Lányi Ernőt. Ha itt megáll, ez annyi, 
mintha egy ugart akarna fölszántatni és megmunkálni, de 
nem ad hozzá se kapát, se ekét. Az az évi költségtöbblet, 
amelybe a templomi muzsika megjavítása kerülne, nem sok. 
Nem sok, mert az a sok pénz, amit eddig költöttek rá, any- 
nyi, mintha az ablakon dobták volna ki, mert teljesen hiába
való egy olyan zene- és énekkart tartani, amellyel semmit, 
értsük meg: semmit se lehet kezdeni. Jogosan sürgetjük 
tehát ezt az ügyet ( ...)  a Művészet nevében. Nincs még 
egy hónapja, hogy a szabadkai függetlenségi párt hivatalos 
lapjában olvastunk egy cikket, amely ezeknek az állapotok
nak orvoslását sürgeti. Tehát ők i s . . .  Helyes! Mert ha e 
ponton a vélemények harmóniájába csak egy disszonáns 
hang is vegyülne — ez undorító volna.

Bácskai Hírlap, 1907. június 19.



TERKA

Mi, felnőttek a gyermeket csak legújabban kezdjük ko
molyan venni.

Házasságtörések, démoni nők, Don Jüanok, pisztolypár
bajozó szmokingos kaszinótagok, pezsgőző orfeumi lányok 
és sok efféle szent és értékes szüzsé állott a belletristák 
előtt. Ezeket a témákat, tekintettel az olvasókra, meg kellett 
oldani az összes kombinációkban. A feladatok megoldottak, 
és a témák fölött — ami téma voltukat illeti — undorral 
napirendre tért a legifjabb és ifjú írónemzedék, továbbá az 
olvasók nagyobb és intelligensebb része.

Ez idő szerint Maupassant-on, illetve Csehovon keresz
tül — ami technikát tekintve a látást illeti — eljutottunk 
egy olyan horizontra, honnét kényelmes magasságból végig
tekinthetünk e dolgok felett, és fájdalommal konstatáljuk, 
hogy íme, nagyon kevés az olyan írás, amely komolyan és 
tartósan érdekelni tud bennünket. Igen, mert az írók a régi 
szűk látószögből néztek szét a siralmas világban, amiből 
önként következik, hogy nemcsak hibásan, hanem egyúttal 
múvészietlenül is láttak.

Eme új nézőpontunkban az első dolog, amit láttunk: óri
ási hiányok, amelyek a világegyetem szüzsé-tengerében mint 
megmunkálatlan és kibányászatlan területek mutatkoznak. 
Úgy, hogy amíg egy részről a rossz asszony tisztességes leá
nyának házasságkötésére, illetőleg boldogságának vagy bol
dogtalanságának lehetőségeire vonatkozó nagyszabású írói 
problémák területein a múltban és jelenben ezer meg ezer 
kocavadász és műlövész-belletrista cserkészik, addig példá
ul egy olyan terület, mint a gyermeki elme fejlődése, vagy 
ami ugyanez: a gyermeki test fejlődése, jóformán teljesen 
kiaknázatlan.

Mezítelen kézzel ehhez a témához talán eddig csak 
Frank Wedekind mert nyúlni, aki gyermektragédiájában, a 
Tavasz ébredésében, a fejlődő gyermek rettenetes magára



hagyott helyzetét rajzolja. Az ő démonikus egyénisége és 
látása voltak azok, amikért a Fröhlings Erwachemö\ sokan 
azt mondták, hogy Wedekind igazságai nem igazságok, és 
hogy a gyermeki test fejlődése nem oly mérvben patologi
kus, mint ahogyan azt ő bemutatja. Igen, de a mai olvasó 
nézőpontja szerint itten az egyedüli elintézendő ügy az ol
vasmánnyal szemben a következő:

Wedekind érdekel, tehát Wedekind művész. S az igaz
ság mégis az, hogy kezdjük komolyan venni a gyermeket, a 
saját magunk gyermekkorát, a saját magunk tavaszát, énünk
nek édes-kínos kigubódzási folyamatait. A koedukáció, a 
flört, a prostitúció szabályozása, a középiskolák reformja 
mind olyan kérdések, melyek ennek a törekvésnek jegyében 
évek óta makacsul a felszínen tartják magukat. A gyere
kekkel pedig mindinkább törődik a társadalom. Évezredes vét
kezés után jövünk rá nagy mulasztásunkra, miután sehol, de 
sehol sem találunk mentséget eljárásunk igazolására.

Kanizsai Ferencnek — akit eddigi írásai után is az ifjú 
magyar irodalom egyik legkomolyabb értékének kell tekin
teni — ősszel egy regénye fog megjelenni. A címe: Terka.

A könyv már szedés alatt van, és így elolvashattuk. Az 
író és a téma érdekessége magyarázza a mi érdeklődésün
ket is. Kanizsai legújabb munkájában ugyanis a fiatal, ser 
dűlő gyermekélet és a gyermeki test történetét írja meg.

A vidéki városka koszos falusi gimnázistáit állítja elénk, 
amint azok idegenben, szeretetlen környezetben kutatnak az 
erotikus élet ismeretlen, várva várt csodái után. Dobó Pistá
nak, a regény hősének ártatlan tudatlanságát először Terka, 
a kosztadó család leánygyermeke elégíti ki, aki már »min
denről« hallott és tud. Ez a Terka tipikus kis vidéki polgár
lány, az ó megrajzolásában Kanizsai új és fölfedezetlen iro
dalmi utakon járt. A diákszoba lakói is egytől egyig ismert 
alakok, akiket mindannyian láttunk, hiszen egy padban ültünk 
velük a gimnáziumban, de akiket könyvekben, igazi vona
laikban és színeikben teljesen hiába keresnénk.

Az előtérben Terka és Pista állanak. Azaz tulajdonkép
pen Pista: az elbeszélő. Semmi hősiesség, rendkívüliség és 
nagyhangúság nincs az ő történetében. Kanizsai csodálato



san bánik a témájával. Hazug poézist nem csempész belé, 
de rámutat az életben rejlő poézisre, ott, ahol ezt más meg
látni nem tudja.

Wedekind vádol, gúnyolódik, csipked és korbácsol. Ka
nizsai szelíden és rezignáltan mosolyog. És ebben a mo
solyban vannak elrejtve a Terka legerősebb irodalmi kvali
tásai.

De hogy a szavamat össze ne keverjem: ki kell monda
nom, hogy a Terka, úgy egészben, igen merész és szokat
lan könyv. Ami az események regisztrálását illeti: teljesen 
reális; nevén nevezi a dolgokat, és nem ír körül semmit. 
Ehhez még szokni kell Magyarországon az olvasóknak. És 
szokjanak is hozzá, ámbár ez csak külsőség.

No és ami a regény belső részleteit illeti, itt elsősorban 
egy bájos, mély kedélyű és egyéni látású írói lélek bonta
kozik ki előttünk. Ez az ember szereti embertársait és bele
nyugszik a dolgokba.

A parázna, kíváncsi, rossz, szűz Terkának finom roman
tikától csillogó ajánlást írt Kanizsai a regény elejére. Lelke
sedés, cinizmus váltja fel egymást az elbeszélés hangjában, 
de sehol kiábrándultság, sehol csak hideg sliff. Minden át
érezve és minden átgondolva. De fullartisztikus, csiszolgató 
skrupulusoknak semmi nyomuk; egy író, aki nem nagyké- 
pűsködik, — ez, nemde, ritka látvány és ritka olvasmány!

Kár, hogy most többet nem mondhatok a Terkáról. Pedig 
szeretnék. De lesz rá hamarosan alkalom, mihelyt a könyv 
beszélni fog helyettem és mások helyett is. Beharangozónak 
talán elégendő ennyi.

Beharangozónak. . .  hogy beszéljenek erről a könyről, 
hogy várjanak rá, megvegyék és elolvassák. Mert beszélni 
kell róla. Várni. Megvenni — és elolvasni.

Csáth Géza
Bácskai Hírlap, 1907. jú lius 21.



LÁNYI ERNŐ MUNKÁI

Lányi Ernő, aki bizonyára legtermékenyebb zeneszerző
ink közé tartozik, a karácsonyi kottapiacra ismét elküldötte 
új munkáit, amelyek változatlanul fiatal és változatlanul ere
deti invenciójáról, nagy művészi munkakedvéről és egyéni
ségének szükségszerűen egyenes organikus fejlődéséről tesz
nek tanúságot. Elsősorban egy nagyobb zenekari munkáját, 
a Hunnia gyászát említjük. A tiszta magyar táncformát eny- 
nyi szimfonikus szélességgel és stilizálással még nemigen 
kezelték, mint azt a szerző teszi e mély melódiái invenciók
kal telt patetikus, mélabús zenekari képben. A polifónia 
mindvégig nagon gazdag, kezelésben Beethovenre emlékez
tető. Azt az évezredes magyar bánatot sikerült Lányinak ki
fejeznie a Hunnia gyászában, amely a Himnusz óta Petőfiben, 
Aranyban s legújabban Ady Endrében találta meg énekeseit. 
Lányi két új műdala: a Kenedi molnár leányáról szóló ro
mánc és a Ne hagyj még itt kezdetű szerelmi dal szintén a 
szerző legsikerültebb dolgai közé tartoznak. Hangzásban, drá
mai erőben, eredetiségben egyaránt. Új nótafüzete, a Palicsi 
tóvirágok hét magyar nótát tartalmaz, abban a nótastílus
ban, amelyet Lányi fejlesztett ki a magyar népdalból, s me
lyek formájába művészi gondolatainak nagy részét foglalta. 
Éppen e fejlődés szempontjából különös figyelmet érdemel
nek a Tele van a város akácfavirággal. . . ,  Palics m elle tt. . .  
kezdetű dalok. A nótafüzetet és a Hunnia gyászát, amely 
utóbbinak kétkezes és négykezes zongorakivonatai is kap
hatók, Klöckner Ede adta ki. A két műdal pedig Nádor Kál
mán kiadásában jelent meg.

(-h. -a.)
Budapesti Napló, 1907. december 18.



A HOLNAP

Nagyváradon nemrégen irodalmi társaság alakult: a Hol
nap. Fiatal, tehetséges, tényleges és volt nagyváradi és sze
gedi újságírók egyesültek, hogy az egyesülésben rejlő erőt 
kamatoztassák az írásaik számára. Helyesen. A diadalmas, 
kicsúfolt, félreértett modern művészetnek szüksége van erő
re. De az egyesülésnek vannak veszedelmei is. Ahol jelen
tékeny energiák verődnek, tevődnek össze, ott az ellenőrök 
is támadásra gyülekeznek. És mindig kétséges, hogy milyen 
lesz a csata sorsa.

A Holnapék nem a Kisfaludy Társasággal, az Akadémi
ával, a petőfistákkal találták magukat szemközt, hanem a 
modern írókkal. Azokkal, akikre mint fegyvertársakra számít
hattak.

A magyarázat nem nehéz. A modern irodalom jelszava 
az individualizmus. A XX. század művészi szelleme az egyé- 
niséget tette mindenek fölötti mértékké. Minden művész 
annyit ér, amennyire magát, a saját énjét ki tudja fejezni. 
Minél sajátosabb és érdeklőbb ez a megnyilatkozás, annál 
többre becsüljük a művészetét. Ez az érdekelési elv talán 
ideiglenes, talán nagyon is eltér a művészi kritika régi mér
legberendezésétől, de egyelőre érvényes. Egyelőre ezzel a 
súllyal mérünk! A Holnapék táborba kelése, zászlókitörése 
pedig félig-meddig a művészi individualizmus jelszavának föl
adását reprezentálja. Csak látszólag. Mert nem az.

Első kiadványuknak, A Holnap című verskötetnek szer
kesztője és ízléses kommentátora, Antal Sándor eleve tilta
kozik az ellen, hogy a könyvben szereplő hét poétát, Ady 
Endrét, Babits Mihályt, Balázs Bélát, Dutka Ákost, Ernőd Ta
mást, Juhász Gyulát, Miklós Jutkát egy iskola vagy irány 
követőinek tekintsék, ők valamennyien individiumok. Nem 
egyformán eredetiek, nem egyenlő erős egyéniségek, de 
tagadhatatlan, hogy valamennyinek külön képzeletvilága, kü



lön kifejezésmódja van. Csak a technikájuk és a verselésük, 
a nómenklatúrájuk mutat részben hasonlóságot. És a hason
lóság az, hogy majd mindannyian Ady Endrétől vagy tőle is 
tanultak verselést, nyelvet. A témák, az álmok, a tempera
mentumok merően mások.

Ady Endre nyelve éppen úgy technikai vívmánya a mo
dern magyar lírának, mint ahogy Wagner zenekarkezelése 
vívmány a zeneművészet számára. Ezek után aki nem tud 
színesebben, érdeklőbben, meglepőbben hangszerelni, mint 
Wagner, az legalábbis úgy kezelje a zenekart, mert másképp 
meg se hallgatjuk.

Ernőd Tamásnak, Miklós Jutkának, Dutka Ákosnak pél
dául sohase vetném a szemére, hogy Ady-technikával dol
goznak, mert témában, megoldásban és konstrukcióban még 
mindig kapok tőlük újat.

így történt, hogy A Holnapot a legelőkelőbb irodalmi 
fórumok kissé izgatott hangon tárgyalták. Nem is beszélve 
persze a nyárspolgári ízlésű olvasóközönség méltatlankodá- 
sáról, ahol a könyv ügye már a megjelenése előtt is elinté
zett volt. Nem lehetett kétség, hogy a durva fülek csukva 
maradnak a Holnap poétáinak halk és enerváltan ízléses mu
zsikája előtt.

De lássuk, miféle fából faragták ezeket a lantokat.

Az Adyét már ismerjük. Akik ezt az írást eddig elolvas
ták, azok is ismerik.

Babits Mihály egészen eredeti ritmikájával, nyelvének 
darabos, groteszk vonalaival és mágikus erejével nagy érdek
lődést kelt.

Balázs Béla a népdalt stilizálja. Sok természetes érzés, 
jó nyelvérzék, de még hiányos technika.

Dutka Ákos finom lelkű szemlélődő ember és elegáns 
verselő. Szinte elaléltan adja át magát a benyomásoknak. 
Ez az irodalmi mazochizmus okozza, hogy a témáival szem
ben nem mindenkor egyformán erélyes. Fantáziájának azon
ban erős szárnyai vannak. Azokkal el fog jutni a maga kizá
rólagos művészbirodalmába.

Ernőd Tamás. Egy tizenkilenc éves fiú. Ő még nem élt. 
Témáit az irodalomtörténetből s a bibliából, a történelemből



veszi. Nagy retorikus erő van az előadásában. Ritmikában, 
proporciókban többet tanult Aranytól, Vörösmartytól, mint az 
újabbaktól. Sokat várhatunk tőle. Egészséges fiú, alig hisz
tériás; hosszú szép fejlődése lesz.

Juhász Gyula már kifejlett egyéniség. Betegesen érzé
keny lélek. Akinek a szemei annyira finomak, vagy annyira 
gyöngék, hogy nem kíváncsi az életre, hanem művészi be
nyomásokat a művészetekből merít. így jellemzi magát:

»Művész vagyok. Mélységek és magasság 
Gyopáros ösvényén kúszom magamban.
Keresek egy virágot, bús virágot.
Hogy érte életemet adjam!■

Miklós Jutka. Huszonkét éves fiatal lány. Tágra nyitott 
szemekkel ámul-bámul az Élet nagy országútjának szélén. 
Vár, fiúsán és követelően vár. Várja a mámort, a nagy misz
tériumokat. Verselésében az önmegfigyelés hisztérikus mo
mentumai hiányoznak. A sorok kereken, természetesen gör
dülnek, csillingelnek, dalolnak. A versei jó versek és egész 
versek. A fantáziája jó, színlátó, de szavai között sok adys 
összetétel akad. A Holnap megjelenése óta már megjelent 
Miklós Jutka második kötete is, az Élet őfelségéhez. Ebben 
világosan meggyőződhet, aki nem hiszi, hogy Miklós Jutka 
is született poéta és érdemes írnia. Úgy látszik, hogy na
gyon könnyen ír. Ez az egyetlen aggasztó momentum, ami 
a fejlődésére vonatkozólag fölmerül.

*

A Holnap vállalkozása, hogy hét poétát mint fegyver- 
társakat csatatérbe állított, mindezek szerint nem volt sze
rencsés vállalkozás. Alkalmat adott rá, hogy hat eredeti mű
vészt a kevésbé figyelmesen olvasók epigonoknak nevezze
nek. Inkább talán kis füzetekben külön-külön küldték volna 
őket a fórumra . . .

Minket azonban mindez nem akadályoz, hogy a kritikai 
individualizmus szabadsága nevében a Holnap költőit össze
sen és egyenként szívesen üdvözöljük.

Csáth Géza
Bácskai Hírlap, 1908. november 1.



LEVÉL A HÁZI MUZSIKÁRÓL

Kedves Sándor,

a mai postával elküldtem magának a kottákat. Most 
már elajándékozhatja régi hangjegyeit és új életet kezdhet, 
amennyiben középiskolai tanulmányai ebben nem gátolják..

Megegyeztünk ugye, hogy csak nagyon kevés kottát 
fogok küldeni: a magját, a javát annak, amit ítéletem sze
rint zeneszerzők elgondoltak és írtak.

Maga, kedves Sándor, körülbelül úgy zongorázik, mint 
én, azaz csak az ujjainak mozgékonysága, a technikája 
egyenlő rangú az enyémmel, emellett azonban kissé hiány
zik magából a ritmusérzés és a zenei szerkezetek átlátá
sára való képesség.

Emiatt azonban ne búsuljon, mert ha a műveket, bár 
lassan, átsilabizálja és áttanulmányozza, könnyen elképzel
heti, hogy hogyan szólanak eredetileg; hogy akarhatta a 
zeneszerző, hogy szóljanak.

Fontos, hogy a képzelőtehetsége eléggé jelentékeny. 
(Ismerek perfektül kiképzett zongoraművészeket, akik fan
tázia dolgában nagyon szegények és emiatt a szerzőkig so
hase tudnak felemelkedni.)

De vegyük csak sorra a kottákat.
Az öreg Bach mindenekelőtt. Ez reggelre való muzsika. 

Tiszta fejű, friss, nemrég mosdott embernek való, aki reggeli 
kávé után zongora mellé ül. Az Invenciókat, a Das wohl- 
temperierte Claviert, a francia és angol szviteket vettem 
meg magának, és ez jó időre elég lesz. Kevés fiatal em
bert láttam még, aki Bachot igazán értette, azaz szenvedé
lyesen szerette volna. Az öregnek végzetes szenvedélye 
volt a szigorú, logikus építés, a matematikai kimértség, 
amit eleinte tagadhatatlanul inkább csak a szem méltányol, 
mint a fül, egészben azonban mégis a legcsodálatra mél
tóbb jelenség a zeneművészetben: ő a géniuszok királya.



Mozart kevésbé szigorú férfiú, bizonyos nőies hajlan
dóságai vannak, amilyen a melódia utolérhetetlen bája, a 
ritmus könnyedsége . . .  Sajnos, maguk vidékiek igazi zene
kari muzsikát csak akkor hallanak, ha Pestre jönnek. Miután 
maga, kedves Sándor, még egyelőre a gimnáziumi zene
karon kívül más zenekart nem hallgatott, sajnos, egy időre 
le kell tennie arról, hogy megtanuljon zenekart hallgatni, 
hogy Mozart sajátos zenekarát élvezze, és hogy bensőleg 
megismerkedjék az ő világos, kedves és egyszerű színeivel.

Nem lehet arról szó tehát, hogy maga, Sándor, hama
rosan megtanuljon zenekart hallgatni . . .

De így, »könnyű« zongorakivonatban is élvezni fogja 
Mozart hat legszebb szimfóniáját és ouverture-jeit. (Ezeket 
küldöm.)

Zongoraszonátái, amelyeket szintén megvettem, egyik 
legfontosabb kötete a mi kicsiny kottakönyvtárunknak. Gond
dal, szeretettel kell zongorázni ezeket a játszi, üde és mégis 
mély tartalmú szonátákat, amelyek egy sajátos kedély leg
mélyére engednek betekintést.

Különösen a Mozart-kompozíciók formaszépségére hí
vom fel a figyelmét.

Hogy mi az a formaszépség?
Az a tálalási művészet, amellyel a zeneszerző az ele

delét a hallgatóság elé adja. A melódiák, mint tortarétegek 
emelkednek egymás fölé, amelyeket bizonyos kapcsoló ze
nei formációk finom krémje ragaszt össze, s amikor vége 
az utolsó akkordnak, kész a gyönyörű zenei sütemény.

Bámulja és tanulja meg méltányolni ezt a muzsika-cuk- 
rászműveletet; Mozart ennek a legnagyobb mestere. (Pél
dául még ma tanulmányozza végig A varázsfuvola ouver- 
ture-jét és ez jó lesz — kóstolónak.)

Haydntól csak a szonátákat küldöm; ő majdnem olyan 
muzsikus, mint Mozart, de nem olyan elbájoló egyéniség.

Beethoventől két kötet, azaz harminckét szonáta és 
két kötet — kilenc — szimfónia megy. A szonátákat már 
eddig is szerette, a szimfóniák közül eleinte leginkább a
lll.-at, IV.-et, V.-et és VI.-at ajánlom.

Megjegyzem, hogy Beethovent este, leginkább gyenge 
lámpavilágnál kell játszani. Sejtelmes félhomályban. Ő ko



moly ember, férfiasan szentimentális ember. Ő az éjszaká
hoz írt himnuszt (amint a 23. szonáta második tételében 
megtalálja). Titáni vágyai voltak, és titánian viselte a válo
gatott komiszságokat, amelyekkel a Sors kegyeskedett neki.

Mendelssohntól, Sándor, keveset kap. A Lieder ohne 
Wortét és a Sommernachtstraum zenéjét. Nem biztatom, 
hogy szeresse ezt az embert. Muzsikája elég könnyű és 
minden ponton jól hangzik. E zenében dús cukortartalom 
van, mint egy zeneszerzőnk mondta.

Schuberttól egy albumot vettem a legszebb szonáták
kal, az lm promptakkal. Schubert nem markáns egyéniség, 
de igen nagy, találékony intelligencia. Ezt az intelligenciát 
tisztán és világosan meg fogja találni az ő melódiáiban és 
konstrukcióiban.

Schumann már nagy egyéniség, sőt momentán érdekes 
ember egyúttal. Apró dalocskái zongorára bámulatos poétát 
árulnak el, akinek szívverésére az egész idegrendszerünk 
rezonál. Csak könnyű dolgokat küldtem: a Jugend-albumot, 
az Erdei jelenete két, három úgynevezett gyermekszonátát, 
a Kinderscenent. A többi zongoramunkája igen nehéz, csak 
zongoravirtuózoknak való.

Chopintől a mazurkák, valse-ok, polonézek, prélude-ök, 
balladák, nocturne-ök mennek. Ezekben megtalálja majd en
nek az édes, nagy melódia-elmének minden báját. 6  hang
zik legjobban a zongorán. Alkonyaikor, lámpagyújtás előtt 
ajánlom.

Jensentől, Griegtöl, a Csajkovszkijtól néhány válogatott 
füzetet küldtem. Nagyon fogják érdekelni magát; ők olyan 
művészek, akik erre az érdeklődésre számítanak is. Finom 
hangulataik, egyéni, sőt szokatlan melódiaszövésük, építési 
módjuk van.

Ezekből csak kóstolónak küldhetem Grieg norvég nép
dalait — sajátságos hangulatú, könnyen játszható, érdekes 
zongoradarabok — és Bartók Bélának, az új, ifjú magyar 
zene egyik legkiválóbb képviselőjének egy füzetét. (Tíz 
könnyű zongoradarab.) Erre az utóbbira különösen felhívom 
a figyelmét. Csak tisztán hangolt zongorán játszhatók ezek 
a Bartók-féle darabok, és egyszerűségükben is egy bámu
latosan bonyolult, érzékeny kedély és a különösségeket ked
velő fül művészi életéről beszélnek.



Modern házi muzsika kevés van. A modern zenekari 
vagy kamarazene zongorakivonatai pedig egyrészt drágák, 
másrészt csak halvány fogalmat nyújtanak az eredeti hang
zásáról. Ezekből nem küldök; magának elég dolga lesz, hogy 
amiket küldtem, jól megismerje, megszeresse.

Ennyi kitűnő ember legszemélyesebb barátsága! . . .  Gon
dolja ezt el, Sándor, és kissé szédüljön bele. Ezek a kot
ták a legnagyobb zenei teremtő intelligenciákat képviselik, 
akik valaha e földön éltek.

Mielőtt a kották mellé ül, gondolja el, hogy ember van 
a hangjegyek mögött, és olvasson utána a lexikonból: mi
féle ember. Válassza ki a kedvenc darabokat a sok kö
zül, de méltányolnia kell mindannyit. És ez a tőke, ame
lyet így gyűjt, egyúttal alkalmat ad magának, hogy minden
féle muzsikát első hallásra is értékelhessen.

Jövőre majd, ha felkerül az egyetemre, akkor kiveheti 
a részét a drámai, zenekari és kamaramuzsikából is, és 
addig is ne búsuljon, hogy csak a zongorára van utalva, 
mert a muzsika legnagyobb értékei úgyszólván benne van
nak abban a néhány füzetben, amelyet küldtem.

Csáth Géza
Hiúsági Lapok, 1909. február 10.



AZ ÁLOM

Életünk harmadrészét átalusszuk. A nap huszonnégy órá
jából körülbelül nyolcat az alvás foglal el. Az alvás és az 
álom.

Mi az álom? A lélek kósza ábrándozása vagy a jövőbe 
és múltba való elröpülés? Százan és ezren gondolkodnak 
erről. A régi keleti népeknél egész tudománnyá nőtte ki 
magát az álomfejtés, és leginkább azon a föltevésen alapult, 
hogy álmában az ember a jövőbe lát. A középkori iroda
lomban könyvtárakra megy az álomfejtésről szóló haszon
talan könyvek légiója.

A természettudományok új nagy föllendülésével az or
vosok, a pszichológusok és az élettan kutatói kezdtek véle 
foglalkozni. De csak egy bécsi orvosnak, Freudnak sikerült 
végérvényesen megoldania az évezredes nyílt kérdést.

Mi az álom? Álomfejtés című könyvében (megjelent 
Bécsben) tisztán megfelel rá Freud.

Az álomban a lelkünk nem alszik. Tovább működik és a 
személyünk legfontosabb ügyeivel foglalkozik.

Éhes disznó makkról álmodik — mondja a példaszó, és 
ez az igazság körülbelül magában foglalja az álomfejtés 
Freud-féle alapelvét. Az álomban tudniillik mindenkor egy 
kívánság rejlik. Rejlik! Sokszor nagyon is el van rejtve, de 
gondos vizsgálattal a legtöbbször kimutatható. Az ám, csak
hogy egy jó statisztika szerint az álmok 58 százaléka kelle
metlen. És bizonyos, hogy azok közül az álmok közül, ame
lyekre hosszabb ideig emlékezünk, a legtöbb kellemetlen. 
Miért? Mert kellemetlen dolgok sokkal jobban hatnak ránk, 
mint a kellemesek.

De a kellemetlen álmainkban is van kívánság. Csakhogy 
az álom a kívánságot, ezt a kedves arcú leányzót, az álom 
alapgondolatát, förtelmes rongyokba öltözteti, s sötét fes
tékekkel torzítja el. Az álom tartalma egy sziklatömbhőz ha*



sonlít, amelyből az álomfejtő vésőjének ki kell halásznia az 
álom igazi gondolatát, lényegét.

Egy huszonnégy éves lány például azt álmondta, hogy 
kis öccsét halva látta. Aki Freud elméletét hiányosan ismeri, 
azt következtetné ebből, hogy a lány öccsének halálát kí
vánta. A tüdős azonban kiderítette, hogy másfél év előtt, a 
lány kis húgának halála alkalmával a temetés sajátságos 
alkalmat szolgáltatott a lánynak, hogy találkozzon egy férfi
val, akit szeretett, de aki nem járhatott a házukhoz, mert 
a lány családja elidegenítette. A temetés kivételes alkalmá
val azonban mégis eljött kondoleálni. így a húga temetése 
egy kívánságát váltotta be a lánynak. Azt, hogy bárcsak 
házuknál láthatná a szeretett férfit. Látta, s az álom tehát, 
amely öccsének haláláról beszélt, ennyit jelent: bárcsak újra 
láthatnám őt nálunk!

Első pillanatra talán valakinek erőszakosnak tűnhet fel 
a magyarázat, de hogy mennyire igaz és helyes, azt csak az 
eredeti álomfejtés csodálatra méltóan logikus, hosszas esz
memenetének elolvasásakor láthatjuk.

A kellemetlen álmok közül különösen gyakoriak az olya
nok, amelyekben valami borzalmas helyzetbe álmodjuk ma
gunkat. Ezeket kitűnően magyarázza Freud elmélete az ideg- 
rendszer és az agy szerkezetéről. Ő tudniillik két pszichikai 
rendszert különböztet meg. Az első az ősénünk, az állati, 
erkölcstelen, komisz lényünk. Az önző gyermeki énünk. A 
második ennek a bírálója, a lelkiismeret. Szószólója a jó
nak, nemesnek, az erkölcsnek, a méltányosságnak, az illem
nek. Ez a »cenzúra« az álomban is ébren van, bár az első 
cselekvő természetű pszichikai rendszerrel szemben sokkal 
gyöngébb, mint ébrenlétkor.

A nyelvhasználat »visszafojtott indulatokról« beszél és 
érti azokat az indulatokat, amelyeket tudatosan visszafoj
tunk, leküzdünk. Például egy öreg embert meg szeretnék 
ütni, már fölemelem a kezem, a második énem, a bíráló 
azonban azt mondja, hogy öreget megütni gyávaság és szé
gyen. Mintegy lebeszéli az ütésről az első, állati bosszú
álló, önző ént. Vannak azonban indulataink, amelyekről nem 
is tudunk. Az öntudatunkban talán soha vagy csak nagyon 
régen szerepeltek. És mégis megvannak, élnek. Ez a máso
dik én küzd ellenük, hogy öntudatba ne jussanak.



Például: A kisgyerek nem szégyenkezik, nem tudja mi 
a szemérem. Később azonban megtanulja és második termé
szetévé válik. A kényelmetlenségi álmok között sokaknál 
gyakran szerepel a meztelenség kellemetlen érzése. A gyer
mek nem szégyenli a meztelenséget, sőt szereti magát ki
takarni. A falusi gyerekek az utcán gyakorta a fejükre borít
ják ingecskéjüket. A meztelenségi álmokban mindig találunk 
egy magot, amely arra a kívánságra utal, hogy az álmodó a 
boldog gyerekkorba óhajtja vissza magát. Az ilyen álmokban 
szereplő bénulásos, béklyózottsághoz hasonló érzés — aka
rati küzdelem eredménye. A tudattalan szándék — az álom
kívánság! — a meztelenség folytatását óhajtja, a bíráló rész 
pedig az álom megszakítását követeli.

Ily módon jól lehet magyarázni az álom minden tulaj
donságát. Az álom alapgondolatát, a kívánságot az álom el
torzítja, megváltoztatja, mintegy más nyelven adja elő. Ez 
a nyelv mindaddig érthetetlen, míg a grammatikájával tisztá
ban nem vagyunk.

Az álom összesűrűsíti az anyagot. Olyan, mint a bűvész 
cilindere, amelyben tengernyi mindenféle rejlik. Összevonja 
az arcokat és az eseményeket. Az álomban szereplő embe
rek hasonlítanak azokhoz a Galton-féle fotográfiákhoz, ame
lyeken a fej helyén több arcot vesznek föl. Ugyanarra a le
mezre, hogy takarják egymást és hasonlóságuk kitűnjék.

Az álomban eltolódnak az események és az okok. Ami 
az álom főgondolatára nézve fontos, az rendesen nincsen 
hangsúlyozva. A cenzúra munkája ez( amely mindig befolyá
solja az álomkívánságot egyenes útjában. Az álom szövetét 
hasonlíthatjuk egy fához, amelynek fő és mellékágai van
nak. A mellékágak mind apróbb ágacskákra oszlanak és egy
mással kapcsolódnak. Ennek a bonyolult szövedéknek a ré
szei a legkülönbözőbb viszonyokban vannak egymással. Az 
előtér a háttér mellé kerül, a hasonló a hasonló mellé és 
egyszersmind az ellentéte mellé, az ok az okozata mellé, 
de egyszersmind a cél mellé. Az álom nem az értelem mun
kája. A benne felbukkanó logikai összefüggések például nem 
mint ilyenek jelentkeznek, hanem csak mintegy véletlenül 
kerülnek egymás mellé. Az oki kapcsolatban lévő tények 
csak egymásutániságban tűnnek fel.



Az álomnak azon homályos helyei, ahol az elbeszélő azt 
mondja, hogy »mintha« ez és ez történt volna, gyanús he
lyek. Itt tudniillik a cenzúráié rendszer torzító munkája igen 
intenzív volt, tehát valami okának kellett lenni, hogy a két
séges elemeknek (»mintha«!) az öntudatba jutása ellen küzd
jön. És küzdött is, mert a cenzúra mintegy helyzeténél fogva 
mindig útjában van az álomkívánság érvényesülésének. Csak 
az jut be az öntudatba, ami az ő rostáján könnyen átmegy.

Azért is szükséges ez, mert az álom védi az alvást. 
Például a kényelmi álmok azzal a kívánsággal készülnek, 
hogy az alvást folytatni lehessen. (S ebből a szempontból 
minden álom kényelmi álomnak is tekinthető.)

Példa: Egy medikust költöget a lakásadó asszonya.
— Keljen föl, a kórházba kell menni!
A fiú nem ébred föl, bár a szavakat öntudatlanul hal

lotta. Egy pillantás múltán már a kórházban találja magát
— álmában. És így gondolkodik: ha már itt vagyok, akkor 
nem szükséges elmennem. És tovább alszik. Tipikus ké
nyelmi álom.

Az álom tehát őrködik az alváson és nem zavarja azt. 
Aludni akarok! — ez a kívánság mindig egyik motívuma az 
álomképzésnek. Minden sikerült álom teljesedése a kíván
ságnak!

Az álom abszurd, lehetetlen, képtelen volta mindig csak 
látszólagos. Ha kissé ásunk az álom talaján a mélységben, 
mindig reális és fontos gondolatot találunk. Az álom leggyak
rabban közömbösnek tűnik fel, mert az indulatokat elnyomja 
a rostáló cenzúra, de az álomgondolat, ha kiderítjük, mindig 
mély érdekeltségünket bizonyítja.

Az indulat, amely az álomban hiányzik, centrifugális lelki 
folyamat. Amint az álomban nem szoktunk mozogni (a moz
gás alapja szintén centrifugális lelki folyamat: az akarás) — 
nincsenek indulataink sem. A cenzúra bénítja, feltartóztatja 
őket, mint a vízesés erejét a gátak. Vannak emberek, akik 
ébren álmodnak. Ez mindig arra vall, hogy az a bizonyos 
lelki ellenőrzés bennük hiányos.

Az álmokat nem feledjük el, csak kikerülnek az öntu
datunkból. Évek múlva, ha jegyzeteink vannak róluk, sokszor 
fokozott tisztaságban visszaidézhetők. És ennek is megvan



az oka. A cenzúra már nem dolgozik az álomgondolat ellen. 
Az ember változik, öregszik, a nézetei mások. A régi hibáin 
nem szégyenkezik többé, csak mosolyog. Az álomkívánság 
akadálytalanul tér vissza az öntudatba. Freud néhány följegy
zett álmát nem tudta megfejteni. Évek múlva kivétel nélkül 
pompásan boldogult velük. Miért? Mert a cenzúra már nem 
dolgozott az öntudatba kerülésük ellen.

íme, ezek az álom magyarázásának tudományos kulcsai. 
Minden zárba beillenek, de csak gyakorlott ember bánhat 
velük biztosan. Egyszer majd elmondom, hogyan kell álmo
kat fejteni. És el fogok mondani és meg fogok magyarázni 
néhány érdekes álmot.

Doktor Horáció
Élet, 1909. március 7.



ÚJ KOTTÁK

Lányi Ernő kilenc új dala fekszik előttünk. Műdalok, sti
lizált népdalok, a legszebbek, Kosztolányi Dezső verseire. 
Lányiról nem kell magyarázni, hogy kicsoda. Huszonöt éves 
zeneszerzői pályaja folytonos előrehaladás, fejlődés. Leg
újabb munkáiban a modern, érdekes színfoltjaival kísérle
tezik, éspedig teljes sikerrel. Az ő ismert erőteljes rajzo
lási stílusa — ha szabad így kifejeznünk magunkat — or
ganikusan magába olvasztja ezeket a különös és különc szí
neket. Jele annak, hogy megérzésük őszinte és használa
tuk jogosult. Az új Lányi-dalok részben Klökner Ede, rész
ben Molitor Oszkár kiadásai.

Bartók Béla huszonnégy zongoradarabot adott ki. Tíz 
könnyebbet s tizennégy nehezebbet, egy-egy füzetben. Ha
talmas, pompás, ifjú művészetének elragadó termékei ezek 
a kompozíciók. A poézis mélysége, a melodikai invenció 
ereje, különössége, a hangzás vadonatújsága és a szer
kezet föltétien egészsége jellemzi őket. Bartók szuverénül 
bánik a formákkal. Szeszélyesen építi fel a zenedarab épü
letét, de minden tégladarab egy új ötletet, meglepetést 
jelent. Csodálatos szépség van a harmóniáiban és a zon
gorából, mint valami varázsló, sohase hallott hanghatásokat 
tud kicsalni. Ennyi őszinte, forrón megnyilatkozó magyar
ságot nemigen tudott még valaki zongorán kifejezni. A zon
goradarabok megállapodott formációi ugyanis folyton ellent
mondásokba keverik a zeneszerzőket, mint amilyen például 
a melodika és ritmika faji mivolta és a nemzetközi formák 
megszokott szerkezete között van. Bartók mert és nyert. 
Egy ideig tagadni fogják még, hogy amit ír, tényleg mu
zsika és tényleg magyar zene, de pár esztendő alatt — 
mint Adyval is történt — mindenki be fog hódolni ez előtt 
az imponáló és valóban őseredeti géniusz előtt.

(-th.)
A Polgár, 1909. április 9.



ORVOSI EMLÉKIRATOK

Érzékeny és finom kedély mindenkor akadályozója az 
akaratnak, sőt gátlója bizonyos tekintetben a tiszta, logikus 
gondolkodásnak is. Éppen ezért sokszor tapasztaljuk, hogy 
szenzibilis természetű emberek azokon a pályákon, amelye
ken a másik két pszichikus működés zavartalanságára nagy 
szükség van, nehezen boldogulnak. Egy poéta katonatiszt, 
egy humanista orvos: ezek — »contradictio in adjecto«!

Az orvosi memoárirodalomból csak két példát szeret
nék idézni. Vereszajev Vjikentin orosz orvos könyvét, amely 
kb. hat-hét év előtt jelent meg a magyar könyvpiacon. (Cí
me: Egy orvos emlékiratai.) És Pikler J. Gyula budapesti 
orvos könyvét: Orvosi emlékeimből. Az orosz könyvét egy 
kétségbeesett pesszimista tónus jellemzi, a magyar inkább 
a humor könnycseppjén keresztül mutatja be az emberi nyo
morúságokat. Mind a ketten szenvednek, panaszkodnak és 
kibúvót keresnek az igazságtalanságoknak abból a rettenetes 
labirintusából, amelyben a mai gazdasági viszonyok között 
a szegény ember (az emberiség túlnyomó része) bolyong. 
Fáj nekik a szegénység, a tudatlanság, a piszok, az elha- 
gyatottság, és valahányszor reménytelen diagnózisokat kell 
kimondaniok, megsajdul a szívük. Humanisták mind a ketten, 
de — hogy így mondjam — nem értelmi alapon (mint ezt 
a nagy orvosoknál, példák: Billroth, Eiselsberg, Korányi, lát
juk). hanem elsősorban érzelmileg. És ilyenformán a huma
nizmusuk nem sokat ér, mert nem tudják megtalálni a módot, 
hogy nyomorult viszonyok között, az eszközök hiányában ho
gyan segítsenek magukon és betegeiken. Vereszajev egy- 
re-másra engedi el a honoráriumokat, Pikler J. Gyula a 36 
óráig dolgozó malommunkásnak pihenést rendel és elmegy 
a malomba felszólalni. Erre a munkást elbocsátják!

Pikler érdekes könyve Don Quijote ünnepélyes aposzt- 

rofálásával végződik:



»Engedd — tiszta lelkű lovag —, hadd küzdjek kicsiny 
erőimmel tovább a te hóbortos eszményeidért és hadd ajánl
jam tetteimet és szavaimat csatlósod, a nagyevő Sancho 
Panza elszaporodott ivadékainak!«

Vereszajev fináléja hasonló, de komorabb akkord.
Az orvos a szürke, ködös hajnalban, fáradtan, fájó ide

gekkel megy bérkocsin haza. Egy fiatal, erős iparosnál volt, 
akit hirtelen lepett meg a vérköpés. A saját relatív egész
ségét hasonlítja össze annak a szerencsétlennek a beteg
ségével — és nincsen más vigasztalása.

Efféle érzékeny természetű ifjú orvosnövendékek, fiatal 
orvosok jól teszik, ha elolvassák ezt a két könyvet. Megis
merik belőle az emberszeretetnek azt a fajtáját, amely csak 
terhes ballaszt az orvosi kötelesség teljesítésében. Mert 
megőrli a lelket, elfárasztja az idegrendszert, és ártalmára 
van a higgadt helyes cselekvésnek.

Pikler kis könyvét, amely rokonszenves írói kvalitásokról 
tesz tanúságot és a maga nemében újdonság a magyar or
vosi irodalomban, nemcsak a szakembereknek ajánlhatjuk, 
hanem minden filantrópnak.

Csáth Géza
Nyugat, 1909. október 1.



JEGYZETEK EGY ÚJ RAJZGYŰJTEMÉNY
RŐL* ÉS A MŰVÉSZETEKRŐL

»A lelkek egymás számára áthatlanok« — mondja Coig- 
nard abbé Anatole Francé regényének, a Ludláb királynénak 
hőse, a bohém, bölcs áldozár, a teológia doktora, a művé
szetek mestere. Ebből a tételből indul ki a jó mester és oda 
konkludál, hogy más ember lelkében mély nyomot csak na
gyon ritkán hagyunk, ő  mondja ezt, a bámulatos eszű és 
kiváló szellemű férfiú, akinek egész életében tulajdonképp 
az volt az egyetlen szenvedélye és hivatása, hogy másokat 
tanítson, hogy a lelkekben maradandó, döntő jelentőségű 
változásokat idézzen elő Nem bízik benne a szkeptikus ab
bé, hogy megértik, mert magát a megértést úgyszólván ter
mészeti lehetetlenségnek tartja. S ebbe már eleve bele is 
nyugszik. Életművész ő, aki nem vár soha jót az élettől, aki 
mindent úgy vesz, amint van, és gyönyörködni tud a dolgok 
ilyen rendjében is.

»A lelkek egymás számára áthatlanok!« Valami efféle 
bölcselkedés eredményének látom ennek a nyolc grafikának 
a sajátságos stílusát. Azt hiszem, hogy egy napon minden 
komoly művész eljut ide és azután csak magának dolgozik. 
És még ama néhány embernek, akik számára a lelke mint
egy közös kivételképpen nem áthatlan. Őket se szabálynak 
tekinti, hanem csak szerencsés, véletlenszerű kivételnek; 
nem is bízik túlságosan a létezésükben. Ezekből a művészek
ből lesznek hivatásuk igazi fanatikusai. Mert számukra az 
írás, rajzolás, festés, komponálás annyira személyes, merem 
mondani testi szükséglet, mint az evés, ivás, vagy az alvás. 
Minden gondjuk tehát az, hogy magukat kielégítsék, ami 
csak azon az áron érhető el, hogy a mások kielégítésére való 
törekvésről már eleve lemondanak. Közéjük sorolnám példá

* ópiumálmok. Aiglon nyolc grafikája. A Világosság nyomása.



ul Flaubert-t, Poe Edgárt, Bachot, Rembrandot, akiket soha
se értettek meg igazán és egész mivoltukban, mert stí
lusuk annyira megszúrt, kitisztított és egyéni, annyira csak 
a saját piszmogó, játszó szenvedélyük kielégítésére készült, 
hogy az emberek túlnyomó többsége számára lelkűk valóban 
áthatlan maradt. Művészetük legmélyebb lényege egy titkos 
nyelvhez hasonlítható, amelyet hosszú esztendők alatt csak 
a maguk használatára eszeltek ki új betűkkel, új szótárral 
és új grammatikával.

Aiglont, az Ópiumálmok rajzolóját szintén a művészek
nek ebbe a csoportjába sorolnám. Nyolc rajzát csak az ért
heti meg igazán, aki előbb megtanulja az ő »új betűit, új szó
tárát s új grammatikáját«, azaz aki előbb megkeresi a vona
lak mögött az embert, ezt a példátlanul buja fantáziát, a ki
finomult és enervált érzékek benyomásainak rezonátorát és 
prizmáját. Ez a grafikai művészet öntudatos, eredeti.

Ha összehasonlítjuk a mi grafikusainkkal, például Nagy 
Sándorral, Kriesch Aladárral, Kozma Lajossal, azt látjuk, hogy 
egészen más eszközök, más felfogás, más stílus. Ha össze
hasonlítjuk Beardsleyvel, Bayrosszal, akik ezen a területen a 
legkiválóbbat alkották, a véleményünk ugyanaz marad.

Bayrosszal rokon a túlzott erotizmusa. Aiglon se ismer 
más témát, csak erotikát. Nincsen mozdulat, nincsen helyzet, 
nincsen beállítás, amelyben ő nem találna erotikumot. De 
Bayros képszerűségre törekszik a rajzaiban, nőket rajzol és 
férfiakat, szobákat és ágyakat. Sőt »lerajzolja« mindezeket 
Aiglon rajzaiból hiányzik a tér. Az ó vonalai szigorúan két 
dimenzóban mozognak és sohase ábrázolásszerűek. Ezek a 
vonalak csak jelzik a benyomásokat, de nemcsak a látott, 
hanem a hallott, tapintott, szagolt, érzett impressziókat is

A valósághoz meglehetős kevés közük van. Képzeljük 
el a végsőt úgy, hogy ő nem azt rajzolja le, amit lát, hanem 
azt az érzés- és gondolatkomplexumot viszi át vonalakba, 
ami benne látási érzékietek kapcsán keletkezett. Itt a rajz
ban már csak utalások vannak a látottakra vonatkozólag. A 
látási impresszió nem siet egyenesen az izmokhoz, a kézbe, 
a papirosra, de az agyveló asszociációs pályáiban eltéved, 
bujdosik; előbb az emlékek tömegét mozgatja meg, előbb a 
fantáziát remegteti meg. A legkülönbözőbb érzések és gon



dolatok rezonálnak reá, lépnek munkába és kormányozzák 
már együttesen az alkotó kezet.

Az alkotó kéz pedig nem a valóságot és nem is a lá
tottakat rajzolja, hanem főképp azt, hogy mi minden tör
ténhetett ott benn: míg az erő az érzékektől az ujjakig el
jutott. És elsősorban erről beszél.

Tulajdonképpen minden rajz a belső szellemi erőknek 
ilyen játékát képviseli. A művészek túlnyomó többségénél 
azonban ez a játék megszokott és szimplex. Például, ha egy 
Benczúr-képet látok, akkor nyilvánvaló előttem, hogy ez a 
művész kitűnően lát és pompásan fest, de ami e kettő közé 
esik, azt vagy nem tudja érdekessé tenni, vagy nem is érde
kes. Holott engem nem az ő megfigyelése érdekel és nem 
a természetmásoló képessége, hanem az, hogy abban a 
módban, ahogyan lefesti, amit lát, mennyire van képviselve 
az ő lelki élete, az emlékei, a gondolatai, az asszociációi, 
az élete, amik a benyomásokat elválasztják, átalakítják. Ha 
Aiszkhüloszt olvasom, ha Michelangelo szobrait nézem, ha 
Bach muzsikáját hallgatom, ha Böcklin képeit szemlélem, 
mindig egy ember kedélyének fenekére láttam, mindig egy 
lelki élet mélységei tárulnak fel előttem.

Amelyik művész nem tartja szükségesnek, nem ambi
cionálja, hogy ebben az értelemben, azaz mindenekelőtt lí
rikus legyen, vagy helyesebben: akinél a kifejezésben ösz- 
tönszerűen, félreismerhetetlenül meg nem nyilatkozik ő ma
ga, az ember — az igazi érdeklődésre nem számíthat. Meri 
a kifejezésmód elavulhat, a festékek megfakulhatnak, de a 
lényeg, az ember évszázadok múlva is átérezhető még for
rón, melegen egy Giotto-képen, vagy egy Donatello-szobron!

Aiglont kész művésznek és kivételes tehetségnek tar
tom, mert ezt a megfoghatatlan valamit, ami őt magát meg
különbözteti másoktól, ki tudja fejezni a választott kis esz
közeivel, ki tudja fejezni határozottsággal, biztonsággal, szu
verénül, öntudatos őszinteséggel. Afelől nem lehet kétség, 
hogy minél korlátoltabbak az eszközök, ez a feladat annál 
nehezebb. Annál több elmélyedésre, keresésre van szükség.

Bachnak van egy g-moll fúgája, megírta orgonára és 
megírta egy szál, hegedűre is. Ugyanazt a zenei gondolatot, 
ugyanazzal az erővel, tökéletességgel viszi keresztül, fejti



ki mind a kettőben. Aki megfigyeli és összehasonlítja a két 
kompozíciót, amelyek különben egyformán kitűnőek, tökéle
tesek és hibátlan szépségűek, be kell vallania, hogy a szo- 
lóhegedüre írt variánsban a művészi erőfeszítés nagyobb és 
csodálatra méltóbb.

Ez az egész állítás különben — azt hiszem — közkeletű 
és elfogadott esztétikai igazság és talán semmi különös 
szükség nem volna a fölmelegítésére, ha ezeknek az új raj
zoknak látása és vizsgálása nem keltené fel olyan határo
zottsággal eme valószínűleg egyedül jogos kritikai szemponl 
hangsúlyozásának szükségességét.

Aiglonnak — . akit különben, mint értesülök, a polgári 
életben Sassy Attilának neveznek és már többször kiállított
— egyetlen témája a szerelem. Nem is a szerelem, hanem 
a kéj, el vonatkozva minden egyébtől. Az ő fantáziáját min
denkor ez foglalkoztatja, és vonalai mindenkor ennek a titok
zatos, minden érzésén és gondolatán uralkodó névtelen, ha
talmas erőnek a jelenlétéről beszélnek. Nem holmi nagy 
szexualitású ember telhetetlensége, szomjassága ez, hanem 
a mágus bölcs belátása, aki rájött, hogy az élet titkát a 
szenvedélyek folyton égő piros lángocskáiban kell keresni, 
aki le tudta és le merte vonni a nagy tanulságot, hogy az 
élet egyetlen oka és célja az élet maga: a vágy, ami kielégí
tésre törekszik, ami mozgásra, küzdelemre kényszerít, ami 
kormányozza az élő s élettelen anyagot egyaránt, ő  azon
ban nem áll meg ennél az igazságnál. Az ő témája az a 
vágy, ami nem az életért küzd, hanem a kielégítés szurro
gátumát, a kéjt tűzi ki egyedüli célnak.

Tagadhatatlan, hogy ez a gondolat bűnös, destruktív jel
legű, de az is bizonyos, hogy emberi. Hiszen a szexuális 
ösztön az embernél erősebb, mint bármely más magasabb 
rendű állatnál és állandóbb is, mert minden periodicitást nél
külöz. A modern művészetben ez a terméketlen, önmagáért 
való kéj és kielégülés lassanként a centrumba kerül minden 
témák közepette. E tekintetben az utolsó évtizedek költőinek 
munkái egyaránt rokonságot mutatnak. Gondoljunk csak 
Stendhal Vörös és feketéiére — őt a saját jövendölése alap
ján is a XIX. századbeli írók közé kell sorolni —, gondol
junk Jacobsen Niels /./jy nejé re, Wilde Salomé jára, Ady ero
tikus lírájára (A mi gyermekünk!), Jób Dániel novellás köte



téré, az Ifjúkorra, Kemény Simon kötetére, a Lamentációkra, 
Molnár Ferenc vígjátékára, Az ördögre, és nem lesz nehéz 
ezt a rokonságot az első pillanatra megállapítani. A Beards 
ley, Bayros rajzait, Rodin szobrát, A csókot, Stuck Franz hí
res képét, A szfinxet és sok ezer képet, szobrot, rajzot, re
gényt sorolhatnánk fel, amikben mind közös ez a gondolat 
vagy ennek a gondolatnak a sejtelme, a cél nélküli kéjre való 
vágyakozás, annak a dicsőítése, megfigyelése, konstatálása.

Tulajdonképp nem más ez, mint az eredendő bűn prob
lémájának egy új variánsa, a jó és gonosz tudás tilto tt gyü
mölcseire való elpusztíthatlan vágyakozás egy új alakja. 
Emberi, ősemberi probléma a maga bűnösségében, tilalmas 
és csábító voltában. Ellenkezik az élet erkölcsi törvényével 
(egészségi törvényével), mert hiszen nem egészséges, nem 
szolgálja a sokasodást, szaporodást, sőt az egyén egészségét 
is aláássa. Hiszen ezt a kéjvágyat nem az élet automatikus 
ösztöne kormányozza, hanem a gondolat, a fantázia, az in
tenzív emlékezés (az elmúlt kéjekre), a telhetetlen vissza- 
kívánás. A szervezet épp ezért nem képes pótolni azt az 
óriási energiamennyiséget, ami a kielégülés érzésének lét
rehozásához felhasználtatik. Minél nagyobb a kielégülés, mi
nél tökéletesebb, annál nagyobb ez az energiaveszteség.

Az állati idegrendszer egészben egy villamos körte vé
kony szénfonalához hasonlítható. Ez a villamos lámpa csak 
bizonyos feszültségű és intenzitású áramra van berendezve, 
s ha ennél erősebbet bocsátunk rajta keresztül, kiég, elpusz
tul. Az anyag törvénye ez, amelyet megváltoztatni nem lehet, 
de amelybe az embari szellem belenyugodni sohase tudott. 
A vallások a földön túli életre, a mennyországba való jutás 
idejére ígérték az örökké tartó intenzív kéj élvezését, az
orvosok és az ökonómusok reá mutattak a megmásíthatlan 
természeti törvény érctáblájára és lemondást követeltek, 
mint a vallásalapítók, de velük ellentétben nem ígértek
semmit. Az emberiség pedig születése óta benne nyög en
nek a konfliktusnak nehéz igájában, és bukva, pusztulva, meg 
újra és újra erőre kapva halad a maga útján.

A lótuszevök, kokafát rágó bolíviai, chilei és perui 
ósbennszülöttek, a kínai és japáni ópiumszívók, az európai 
morfinisták, kokainisták, alkoholisták mindannyian tulajdon
képpen ennek a konfliktusnak a szomorú áldozatai voltak



vagy azok. Mindent föláldoznak ők, hogy megszerezzék ma
guknak azt a tartós jó érzést, azt a kéjt, amely a nemi élve
zetekkel közeli rokon, s amit maguknak megszerezni más
képpen nem tudnak. És áldozata e vágynak minden ember, 
aki valaha is perverz cselekedettel akarta f o k o z n i  a kéj 
természetes értékét. E tekintetben az embernek csak kisebb 
százaléka kivétel, mert perverz cselekedet már a csók is. 
Az állatoknál, a színes népfajoknál a csók ismeretlen. A 
csók a kultúrának, az önmagáért! kéjre való törekvésnek a 
találmánya.

Aiglon rajzait magyarázni nehéz, de csábító feladat, mert 
minden vonalában van valami gondolati, érzésbeli indokolás.

Minden magyarázat nélkül is világos, hogy egy-egy rajz
ban egy-egy ópiumrészegség összes álomképei koncentrálva 
vannak. Az ópium teljesen elbódít minden okosságot, aka
raterőt és erkölcsi (egészségi) önellenőrzést, ami éber álla
potunkban (sőt álmunkban is!) egyensúlyozza a gondolatain
kat, akaratunkat, vágyainkat. Itt nincs más ébren, mint a 
kéjre mohó emberi vágyakozás. A fantázia a legőrültebb, 
legfárasztóbb munkát végzi, hogy ennek a vágynak szol
gáljon.

Aiglon első rajzában például egy félig mezítelen női ala
kot látunk. A mozdulat, a mód, ahogyan egy vékony lepel 
a testet takarta, a területek, amik födetlenül maradtak, a 
nő arca, amely nem szép a szó közönséges értelmében, de 
meghatott, csaknem elalélt és a belső izgalomtól majdnem 
eltorzult: mindezek ennek a fantáziának a mágikus munká
járól beszélnek. Az álló nő mellett egy sajátságos madár 
repült fel valami csodás szelencéből, amelyet egy közömbös 
arcú nő bűvölő mozdulattal tart maga elé. A madár mozdu
lata olyan, mint egy lanyha gesztus, mintha lankadtan visz- 
szaesne már és csak a női test titokzatos mágnese tartaná 
a levegőben. A magasban több ilyen madár kering mintegy 
fejetlenül és elfulladva körülröpdösve a hatalmas női haj
koronát. Egy fekete fa foltszerűen és minden perspektívás 
arányosság nélkül nyúlik oldalról a képbe. Rajta vagy benne 
repkedő (rárajzolt) fehér, apró madarak. Mint valami kínai 
váza díszítése! A túlsó oldalon kicsinyben, szinte a levegő
ben lógva, egy fához hozzátapadva és szorosan reá simulva, 
egy szűzies leánytest körvonalai bontakoznak ki, a fa koro



nája pedig tele szívekkel. Szerteszét a teret díszítő jellegű, 
önkényesen szétrakott, de rendkívül részletesen és óvatos
sággal összehangolt rajzmotívumok töltik ki. Ha megfigyel
jük ezeket a motívumokat, például a női lepel mintáját, azt 
találjuk, hogy kivétel nélkül erotikus jellegűek; ismétlik az 
alaphangnemet és monoton egyformaságukkal megadják a 
rajznak azt a kábító, sűrű, buja és bűnös levegőt, amelyben 
az ópiumszívó tikkasztó látomásai úszkálnak, mozognak és 
szállanak. A mozdulatok is mind ernyedtek, esetlegesek, té- 
vedezők. Az egész olyan, mint egy hosszú ópiumrészegség 
emléke, egy tér és idő korlátain átrepülő kábulat eseményei
nek összegezése.

Aiglon mindennek a kifejezésére a tollat választja, a sí
kót, a primitív művészet eszközeit. Ezek az eszközök a »raj
zoló gyermek« eszközei egy perfekt művész kezében. Érde
mes fölemlíteni itt a pszichológusok megfigyeléseit arról, 
hogy hogyan rajzol a gyermek.

»A gyermek kontúrokkal rajzol. Nem ismeri az árnyéko
lást, a perspektívát. Nem tartja szükségesnek, hogy az alak
jait valami szilárd alapra helyezze (föld). Mindent lerajzol 
egészen és körülményesen. Nem bízik benne, hogy megértik, 
magyaráz. Az idő problémáját úgy oldja meg, hogy naivul 
ugyanarra a képre reá rajzolja az eseménysorozatnak egymás 
után következő aktusát.«

(gy rajzoltak az egyiptomiak, a nagy primitívek, így raj
zoltak öntudatosan és szándékosan a preraffael isták, és ezt 
a rajzolási módot használja Aiglon is. Nem korlátoltság ez, 
hanem önkéntes korlátozás, művészi ökonómia. Ehhez a té
mához ezeket az eszközöket kellett választani!

Nagyon szeretem a harmadik rajzot, ahol az álom (a 
rajz) egyipomi miliőben jár. Egy fehér testű, gonosz arcú 
nő a kép központja. Kleopátra és Venus alakjaiból szövőd
hetett össze ez a borzasztó szépség. A lábait egy rabszol
ganő öleli át vágyóan, szinte lihegve. Olyan ez az etióp lány, 
mint egy kutya, és hosszúra rajzolt karja az alázatos, tehe
tetlen, reménytelen lángolást reprezentálja a csodálatos tes
tű úrnő iránt.

Egyiptomi és asszír paloták kupolái szerte!. . .  Közöttük 
mereven mozgó vagy megkövesült egyiptomi figurák. A Ve-



nus-kereveten az erotikus motívumoknak valóságos orgiája. 
A magasságból zsinórok, függönyrészek csüngenek le. Nem 
tudjuk biztosan, hogy micsodák, de »érezzük«, hogy szükség 
volt reájuk a sík fehér mező kitöltésénél. És ezenkívül is: 
fokozzák a miliő mágikus hatását, megmunkálják, fölizgatják 
a képzelőerőnket, ahonnan mindaz a finom érzés és gondolat 
halvány visszhangjában most föléled, amelyet a régi Egyip
tom kulturemlékeinek megismerésénél egykor szereztünk. 
Micsodák ezek az óriás gömbök vagy kerekek a horizonton? 
Nagy vánkosok, stilizált csillagászi gömbtérképek? . . .  nem 
tudjuk. Az álmokban szerepelnek ilyen határozatlan és in
tenzív benyomások. Mintha ezt láttuk volna, vagy azt, és 
hiába törjük a fejünket, hogy mi volt. Nem csoda, ha ki nem 
találtjuk; ezeket a »micsodákat« egy szuverén úr, a fantázia 
teremtette! — és ezért nem hasonlítanak pontosan semmi
hez, ami itt a világban van.

Csak nézni kell ezeket a rajzokat, és hamarosan médi
umaivá leszünk a művésznek, minden kapcsolatot megértünk, 
és az ópiummámor logikáját hamarosan átérezzük. Hiszen 
valamennyiünkben megvannak azok a csírák, amelyekről a 
részegség kinöveszti a mesebeli fákat, erdőket és rengete
geket, hiszen minden emberen egyformán hat (vagy hatna) 
az ópium, és a legszegényebb fantáziát is megtermékenyíte
né, nekilendítené és fölszárnyazná. A művészet pedig meg- 
cselekszi velünk, hogy ezt az utat, amelyet a mámor álla
potában megjárt, visszafelé tehetjük meg. Mi a mámor vé
gére érkezünk és annak a nyomán, amit a költő nekünk 
elmesél, haladunk vissza az álomképek birodalmában.

Érdekes ennek a sajátságos testi állapotnak a lélektana. 
Több rajzon szerepelnek például csodás virágok, amelyek 
mintegy a levegőben imbolyognak és porzóikat mint fullán
kokat lógatják le. A porzó végén a portok. Ilyen »portokok« 
azonban elszabadulva külön-külön és szerteszét is keringe
nek. Ezek a gondolat eredeti elemei! Honnan tudom ezt? 
A vérszegény emberek, a közellátók és gyenge szeműek 
látását gyakorta zavarják az úgynevezett üvegtesti homályok, 
a szem egyik törőközegében, az üvegtestben lévő sejtes ele
mek, amelyek árnyékukat rávetik a látóhártyára. Ha az ilyen 
ember fehér lapra, fényes felületre, vagy a levegőbe néz, 
úgy látja, hogy ezek a szürke-fekete pontocskák, golyók és



karikacsoportozatok ott mozognak, keringenek a papiroson 
vagy a levegőben. Ez nem patologikus. A normális szemű 
emberek jó része is tapasztalhatta. A festő ezt a testi motí 
vumot — valószínűleg öntudatlanul — beleszőtte a rajzba, 
formát adott neki, motívummá fejlesztette és fölhasználja a 
szabad fehér felületek kitöltésénél.

Az utolsó rajzról szeretnék egyet-mást elmondani. Ebben 
az álomban úgy látszik leginkább női hajakkal foglalkozott a 
fantázia. Két kéjtől torzult asszonyi arc, az egyik nőnek a 
torzóját is látjuk. Más minden egyebet eltakarnak a hajak. 
Ezeket a szédületes hajhullámokat sajátságos mintázatokba 
alakítja a rajzoló tolla. A kéjnek, a termékenységnek a mo
tívumai kergetik itt egymást, a fogantatásé és a pusztulásé. 
Peték, keresztek, hernyók és koponyák váltakoznak, gaba- 
lyodnak össze. És mindenekfölött uralkodik egy gesztus, egy 
simogató kéz gesztusa. A kéz a második asszony keze. Sem
mi se mezítelen ezen a testen, csak az arc és a kéz. A kar, 
a nyak mind be vannak burkolva valami páncélszerű simulé- 
kony szövetbe. Az embernek az az impressziója, hogy ez a 
szövet sima és könnyű, de rajta keresztül nem érezni sem
mit. Éppen ezért a tapintási élvezet: a dúskálás abban az 
óriási hajtengerben — mind csak a kézfejnek, a tenyérnek, 
az ujjaknak jut. A nő torzult arcán, a kifelé fordult szem
golyóján látjuk, hogy ez a körülmény nem csökkenti, hanem 
fokozza a szenzációk értékét. A sötét háttérben szemkáprá- 
zásos golyók és korongok; ennek az elalélt, félig lecsukott 
szemnek a látomásai.

Többet ma ezekről a rajzokról nem kell mondanom, de 
ha egyáltalán szólani óhajtottam róluk, kevesebbet nem 
mondhattam. Az Ópiumálmok nem leányiskolákba és gim
náziumokba való könyv. Az ifjú emberek egészségére, ide
geire nem közömbös ez a művészet, amint általában sem
miféle művészet sem. A nagy képzelőtehetség okozta örö
mek olyanok, amelyeket a »tulajdonos« meglehetősen drágán 
visszafizet. S ebből a szempontból minden művészet rontó 
hatású, mert a fantáziára apellál, azt izgatja, fejleszti.

A művészi élmények az erre diszponált embereknél épp
úgy élmények, mint az élet élményei, mert megkoptatják a 
szervezetet, megráncosítják a bőrt, megőszítik a hajat, és 
megrokkantják a térdeket. Számukra a művészet komoly



veszedelmet jelent, de egyúttal ők azok egyszersmind, akik 
a művészeteket igazán méltányolni tudják.

Egy tiszti kaszinói könyvtár német nyelvű Dorian Gray- 
példányába a könyvtáros százados beírta, hogy: >realis- 
tisch«. A vélemény nem mondható szabatosnak és valószí
nűleg a családapákat akarta riadószerűleg figyelmeztetni, 
hogy a könyvet leányaiknak ne adják. Ilyenféle rövid tájé
kozást kell még mondanom az Ópiumálmokró\. Ez a nyolc-tíz 
rajz azt a fajta művészetet képviseli, amely részt követel 
magának a közönségének szívéből, véréből és agyvelejéből. 
Ha ezt nem kapja meg cserébe, akkor az, amit nyújt, jóformán 
semmi ama másik értékhez és élvezethez képest, amely a 
hazárdok drága áldozataiért kijár.

Csáth Géza
Nyugat. 1910. január 16.



AZ ISTENI KERT

i.

Szomory Két kék szem című novellájában a következőket 
mondja egy íróról:

»... a legbecsesebb művészek mintájára sohasem a 
való életet festette, hanem csak bizonyos egyéni szemlélet 
és képzelődés színes egyvelegéből és fájdalmas zűrzavarából 
hasított ki egynémely különös s olykor az emberi szenve
déstől véres darabot.«

Ugyanezt mondhatjuk mi Szomoryról. Szomory lírikus és 
témája az emberi szenvedés. A mások szenvedése, a saját 
szenvedése. . .  az örömök és gyönyörűségek, amely utóbbi
akat olyan félelmes intenzitással éli át, hogy szinte a szen
vedések közé sorolandók. A kéj neki mindig kínt is okoz és 
fordítva. Végtelenül érzékeny finom idegrendszer, amelyet a 
leggyengébb, legszubtilisebb benyomások is áthevítenek, fel- 
fűtenek, extázisba, görcsökbe hoznak.

»Tele vagyok rettenetes ösztönökkel. Valamit kutatok 
mindig. A levegőben szaglászok, mint az irish cetter. A fek
helyen felismerem a leperdült testek elsimított nyomát. A 
vonal gyötör. A mozgás gyötör«. Ezeket mondatja egyik hő
sével, gróf Liebesheimmel, de érezzük, hogy magáról beszél.

Szomoryt gyötrik az élet szépségei, nagyszerűségei, és 
gyönyörködik a szenvedéseiben, rettenettességeiben.

Képzeljünk egy zongorát, amelynek nincsen pedálja. Min
den hangra és zörejre az összes húrjaival rezonál. Ilyen 
Szomory. Finom női ének, durva ordítás, székrecsegés.. .  
a húrok fölzendülnek reá? A zörejeket a visszhangban szét
bontják az összetevő zenei hangokra és a muzsikában is 
kimutatják, megtalálják a zörejeket. Szomory érzi az életet. 
Nézi a színeit, szagolja, hallgatja, tapintja, ízleli. Merőben 
érzéki szemlélet az övé. Az érzékei frissek, elevenek, mo
hók, telhetetlenek. Imádja a szépet, mindent szépnek lá t . . .



helyesebben: nála minden érzéklet kiváltja azt a kielégülési 
érzést, amit más embernél csak a szépség érzékelése idéz 
elő. Boldog állapot-e ez vagy boldogtalan? . . .  más kérdés. 
Meg kell érte fizetni, annyi bizonyos:

»Az izgató vagy kábító látszatok alatt rögtön meglátom 
és megérzem e földi dolgok monotóniáját. Miután sok min
dent megpróbáltam, be kell vallanom, hogy minden ugyanaz. 
Olykor roppant el vagyok keseredve.«

Meg kell fizetni, a spleen a fizetség. Az idegrendszer
nek ez a finomsága, amely képessé teszi az embert, hogy 
»felizguljon« és »elkábuljon«, más apróbb benyomások hatá
sa alatt is, a fáradtság, kimerülés és csömör érzését hozza 
magával.

De csak ilyen idegrendszer, ilyen fantázia képes efféle 
rendkívüli dolgokra, amiket ebben a könyvben találunk.

II.

Ha az ember világos délután lefekszik aludni és arra 
ébred, hogy már este van, akkor érez így. Úgy tetszik, 
mintha egy nappal később, vagy előbb volna, mint lefekvés 
e lő tt. . .  Minden különös, furcsa, megmagyarázhatlan. Az ese
mények között lévő oki viszonyok eltűnnek. Nem tudja meg
érteni az összefüggéseket. Az alakok, a színek, a hangok 
valami érthetetlen, bájos, idegrendszerű zűrzavarban kóvá
lyognak körülötte. Igen, mintha kóvályognának, forognának 
és pillanatról pillanatra változnának, vagy inkább mintha meg 
volna merevülve, beállítva és elrendezve. Minden értelmet
len és nagyszerű, fájdalmas és gyönyörű, fárasztó és üdítő.

Jób Dániel novellájába, a Hajnali madarakban olvasunk 
egy ilyen késő esti ébredést. Ez nem beteg érzés, ezt min
den egészséges ember átérezheti. A fantázia ilyenkor köny- 
nyű és vad — hiányzanak a pedálok —, mindennek van va
lami jelentősége és hangulata. Az életünk összes reminisz
cenciái fölélednek, mint a kísértetek a temetőben éjfélkor.

Semmire se gondolunk, egy szót nem tudunk kimon
dani és mégis úgy tetszik, mintha minden a nyelvünkön 
volna, az eszünkben, a hátgerincünkben, künn a levegőben 
körülöttünk »zengő tumultusban«. Ez az állapot normális, de 
őrülettel rokon a képzeletnek egy féktelen kilendülése. Va



lami telepátiás fokozottság, amellyel keresztülrepüli a tér 
és idő korlátait, végigsuhan az elmúlt napokon s a jövőn.

íme példák.
Mit érez Szomory egy londoni kis szálló magányában?
>. . .  a nagy csönd mélyén, tompán és elmosódva, az 

ajtók, függönyök, folyosók, szőnyegek s lépcsők vaskos és 
lágy szurdináján át, megtörve s elgyengülve a város zsivaja 
hangzott, az egész nagy lázas élet, az egész rengeteg külső 
világ, az utak, a partok, a pályaudvarok, a felszerelő hajók 
s az induló vonatok s a nagy tér s a nagy s(k, ahová kijut
nak a végtelen és az új városok, izzó tüzekkel vonzanak.«

Egy londoni ócskaruhásbolt szintén extáxisba hozza:
•A sok sötét színű ruha között, amelyek tömött sorokban 

és dús kötegekben nyomkodták a falakat, egy lámpa világí
tott. A halottas szobák maró illata szállott, hervadt s keser
nyés szagok párologtak a szögletekből. És egész raj sápadt 
ember víziója támadt, a távolban lihegők kavalkádja, zord és 
vékony alakok, sorvadozó és zömök sziluett-halottak is, akik 
e ruhákat levetették hajdan.«

Ez a végletekig fokozott érzéki interpretáció a fantázi
ának sajátszerű gazdaságán épül, az assoclációk buja sok
szorosságán. Az író lát, hall maga körül mindent és még 
ami mindezen túl van. Látja saját magát is, a pózát, az arcát 
minden irányból, érzi a múltját, mindazt, ami vele valaha 
történt, mind egyszerre, és ami másokkal történhetett itt 
ezen a helyen.

A kis londoni hotel verandáján például ilyeneket érez 
Szomory:

»Valami kihűlt és elmúlt barátság hangulata terjedt az 
elhagyott bútorzat és bús növényzet körül, és emberek, akik 
elszéledtek, és asszonyok, akik elhelyeztek. És valami külö
nös kert a távolban, amelyik elhervadt.«

111.
Szomory rendkívül érzékeny ember és ebből magyaráz

ható a fantáziájának természete. Minden impresszió meg
bolygatja az összes emlékeit, az összes szenvedéseit és az 
összes örömeit; orvosi nyelven: az összes fontos komple
xeit. Mik a homplexek? Azok a képzetkörök, amelyek az



egyént leginkább foglalkoztatják, amelyek az életének irá
nyítói. A fejlődésének, a küzdelmeinek emlékei, a tervei, a 
csalódásai, a sikerei, a vágyai. Egy sematikus példát mon
dok! Petőfi Sándor komplexei: szabadság, szerelem, hírnév, 
vándorlás, dal. Vagy Amy komplexei: a szerelem, halál, bor, 
pénz, utazás, dicsőség, siker. Anatole Francé komplexei: bé
ke, bölcsesség, nyugalom, a könyvek, a művészetek, a tudo
mányok, a szép nők, jó ételek, jó borok, megelégedettség. 
Persze ez csak nagyon durva, nagyon szemléltető példáló- 
zás, a lényeget azonban elárulja, a komplexek körülbelül 
mindannyíunknál ugyanazok, tulajdonképp állati ösztönök, a 
létünk erői és sarkpontjai.

A lírikus nem beszél másról, csak a komplexeiről, vi
szont az igazi művészek mind lírikusok. Nem lírikus-e Arany 
János, nem lírikus-e Shakespeare? A Bolond Istók, a Hamlet 
egyaránt nem a költők legbelsőbb, legszemélyesebb ügyeivel 
foglalkoznak-e? . . .  Szomory Dezsőnél azonban a komplexek 
érzékenysége igen nagyfokú, az összes minuciózus részleteik
kel. Ő állandóan az összes komplexeivel foglalkozik, nemcsak 
a jelen adott pillanatot éli át, hanem ugyanakkor az egész 
múltját is, amely benne zeng, mint valami óriási hárfa, amely 
a dallamot kíséri.

A nagyasszonyhoz írt előszavának első mondata kitűnően 
demonstrálja az állítást.

»E zengő tumultus Párizsban ébredt, s a nagy olasz 
kertekben íródott, ahol kaméliák virultak a szélben és az 
arcom egészen sápadt volt.«

íme fölbukkan rögtön egy komplex: . . .  »és az arcom 
egészen sápadt volt«.

IV.

Szomory komplexeiről felvilágosítást adnak a témái, s 
ezek: a szépség, a fény, pompa, előkelőség, a szenvedés, a 
kéj, a bűn, az éhség.

Mindaz, ami a földön a legszebb és legcsúnyább érzéki 
értelemben. Kéj és kín, szépség és rútság, előkelőség és 
aljasság — ezek a gondolat- és érzésvilágának pólusai. A 
hősei: Mária Terézia, II. József, Ferenc császár, csupa elő
kelő, szép, finom ember. Azután: Hughes Revei, egy züllött



újságíró, Bauer Antal, egy tönkrement zseni, Tremolles, egy 
kalandor, egy kokott, aki megjelenik a lányának az esküvő
jén, egy rablógyilkos. Aki azonban Szomorytól olvasott va
lamit, az tudja, hogy ezek nem idealizált alakok, hanem pá
ratlanul finom megfigyelés +  intuíció eredményei. Megérzi 
minden emberben a nemességet, az előkelőséget, a zseniali
tást, és megérzi a gonoszát, az aljast. Hiszen mindenkiben 
van valamennyi mindenikféléből. Minden emberben meglátja 
a maga titkos nyomorúságát. Az ő Mária Teréziája is szen
vedő, féltékeny, boldogtalan, kielégítetlen nő és viszont Tre- 
mollese is hős, zseni és a kokottja is szent asszony.

És a témái is ilyenek. Az ő hősei túlnyomóan annak a 
konfliktusnak az áldozatai, amelybe mint valami szerencsét
lenségbe egyrészt a zsenialitásuk, másrészt a »nyomorúsá
guk« miatt belekerültek. Ezek a siralmas emberi sorsok, 
ezek az összetört életek érdeklik, amelyekből nyilván sokat 
látott Londonban és Párizsban. »Dúlt arcú skót leányok. Né
met hetérák beteges kövérségben. Tragikus hajóskapitányok, 
akik letörötten és csontig ázva a száraz földön lézengenek.« 
Egy alakja így beszél magáról: »Minden fogamból a nyomort 
piszkálom elő és úgy állok itt, mint egy darab rút lepény, 
aminek keze és lába van.« És mindenütt valami rejtett gya
lázat. A német nagykövetet, a nagy urat megcsalja a fele
sége a komornyikkal. Az elvált férj ingyenpásztorórára jön 
a volt feleségéhez, az énekesnőhöz, és mert nem győzi a 
várást az előszobában, a szobalányhoz fordul . . .

V.

Szomory művészetét analizálni igen nehéz, annyira meg- 
foghatlan, szubtilis. Aki nem tud eléggé olvasni, nem ért a 
novelláiból egy szót se, következésképpen letagadhatja, hogy 
azokban valóban művészet, éspedig ritka művészet rejlik. 
Az ő tehetségének súlypontjai egyrészt különös és aprólékos 
érzékletei, másrészt a stílművészete. Technikája biztos, ki- 
esztergályozott, öntudatos. Amit ki akar fejezni, azt ponto
san, teljesen kifejezi. A kifejezésben nála el sem vész sem
mi; pedig azok a dolgok, amik őt érdeklik, valóban nehezen 
kifejezhető, határozatlan érzések és sejtések, amikre nin
csen költői nomenklatúra és bevált kifejezési mód.



Például: Tremolles, a kalandor otthagyja a Pyrker Hotel 
éttermét. Szomorynak ez a jelenet tetszik, ezt kidolgozza, 
ez él benne.

»Aztán elment. Valami különös kábulat lebegett vele, 
valami mérget hagyott el maga után; itt-ott a tornácon meg
nézték, meg kellett, hogy nézzék, öntudatlan, ösztönszerű- 
leg, az asszonyok főleg, akik a lelkűk mélyén hirtelen vil- 
lámlóan, valami rejtélyes reflexhatásképpen megismerték, 
megérezték. Olykor egy ember is ránézett ellenségesen, 
ösztönszerű idegenkedéssel. A szegény német zenészek 
mintegy megriadtak, amint elhaladt mellettük. E nagy világ
ban való kóborlásukból, mint elhalt s hirtelen visszapattanó 
rémlátás hatott a szőke fejével, a kék szemével. Hol látták 
ezeket a szemeket, a szőke óriást, hol látták? Micsoda éjsza
kák mélyén, micsoda tivornyákon, vagy kihalt apró vasúti 
állomásokon, ahol mint fáklya siklott tova és eltűnt a hori
zontok mélyén, a nagy utakon, a sötétben, vagy hol egyé- 
bütt az utcán a tömegben, kémlelve, szimatolva, ismeretlen 
álmokat hajszolva, vagy másutt, a tenger partján, a szellós 
verandákon, fülledt klubtermekben, ahol a látszat tikkadt nyu
galmában valami lázas életet élt, küzdött, lihegett, zord ter
veket kovácsolt,, vagy tán titkos folyosókon, ahol elvonult, 
mint az árny, elváltozva, halotthalványan a bűnnek izzó ref
lexével megtépve s lerongyosodva, megbélyegezve, s tragi
kusan, mint aki fékevesztett energiáját az ösvény szélén 
hurcolta meg, vagy üvöltöző vadállat erejével, véres fogával 
az áldozat testébe mart.«

Az idézetben némely szavakat aláhúztam, ahol ezek a 
finom sejtelmek csodálatos könnyűséggel és szépséggel ala
kultak ki a fogalmazásban. Egyszersmind paradigmája ez a 
leírás Szomory buja fantáziájának, amely egyetlen általános 
benyomást villámsebesen részleteire bont, szétkapcsol, ösz- 
szehasonlít és hasonlatokkal magyaráz.

Szomory könyve tele van ilyen — hogy is mondjam — 
ritkán előforduló, nehezen meghatározható érzésekkel, ame
lyek annyira egyéniek elgondolásukban, annyira specifikusan 
az íróra vallanak, hogy senki másnak talán soha az eszébe 
nem jutottak, de azért mégis általános emberi érdekessé- 
gűek, mert a művészete révén meg tudja őket érteni, el



tudja fogadtatni, s ezzel általános emberi érdekességűvé te
szi valamennyit.

Egy novellájában így írja le a hajnalt:
■Az utca már élt odalenn s a szennyét hömpölgette. 

Reggel volt. Keleten a nap tüzéből sajátságos alakzatok va
lami irtóztató öldökléssel szerelték föl az eget! Száguldó 
társzekerek alatt aranypiros vérüket folyatták feldöntött 
bibornokok.«

íme egy rövid leírásában szinte az összes komplexei 
benne rejlenek.

Szenny. Irtózat. öldöklés.
Bibornok (előkelőség). Száguldás.
Egy londoni szállóban éjszaka nézi az utasok érkezését.
» . . .  Minden üres volt. Az oszlopos csarnokban, a téli 

kertben, véges-végig a termeken, a széles lépcsőkön is, a 
nagy szállók éjszakai melankóliája terjedt az elnyűtt, meg
viselt, agyonfáradt bútorok hangtalan nyomorúságán. Néhány 
roppant málha jött a csendben, súlyosan, bronzbarna színek
ben, matrózoknak öltözött, de gályaraboknak rémló óriások 
vállán, rejtélyes és ijesztő tartalmukkal koporsó módjára, a 
kései utasokkal mögöttük, mint gyászos kíséret valami éjjeli 
temetésen.«

Itt is: Elnyűtt. Megviselt. Agyonfáradt. Nyomorúság. Gá
lyarab.

Rajtélyes. Ijesztő. Koporsó. Gyász. Temetés.
Egy zsidó templomot ír le hosszúnapkor. A küszöb tra

gikusan meg van repedezve, felszántva, meghasadva, mint 
egy ősi bejáró. A kendőbe burkolt alakok, mint holmi kisér
tetek tanácsa. Valami »nagy maró fuvallatot« érez az egé
szen, valami sajátságos keverékét a parázsló dohánynak és 
elsárgult papírnak. Az avult zsoltárok és ósdi imakönyvek 
lapjai megklnzottaknak tetszenek. A gyertyák izzó elefánt' 
csontnak rémlenek. Egy zord alak egyedül verdesi a mellét 
beburkolózva és bűnbánásban, mely a tébolyig ragadta el.

Minden dolgot különösnek, másnak érez, mint ami, és 
mégis megértjük.

Egy ember a város felé megy, ahol nemsokára gyilkol
ni fog.



-Arcát megemelte a nagy fény irányában. A távoli vo
nalak, égő háztömegek a roppant kövek s kémények renge
tegéből a város víziója támadt s szállt elő, mint tenger mé
lyéből valami szörnyeteg. Sajátságos és izzó vonzalmán a 
vétek maró íze terjedt, az ismeretlen bűntettek, a rejtelmes 
gyalázatok szédítő fensége s riadalma támadt.«

A gyalázatok szédítő fensége! Ez nem moralizálás, azaz 
nem bűndicséret, ez valami határozottan belső érzés, valami 
professzionátus gyönyörködés. Gyönyörködés abban, ami rit
ka, kockázatos, életveszedelmes.

Szomory a bélyeggyűjtő szenvedélyével keresi ki az ef
féle ritka emberpéldányokat, amelyek nem is olyan ritkák

Találunk nála kéjgyilkosokat, gyalázatosan megcsalt fér
jeket, homoszexuálisokat, koraérett gyerekeket (Groswenor- 
ostor), rajongókat, embereket, akik részint a pompában, ré
szint szennyben élnek, részint kedvelik mind a kettőt.

VI.

Szomory nem ír magyarosan és nem érzi a nyelv szel
lemét, bőven használ franciás és angolos szerkezeteket — 
sokszor azt a benyomást kelti az írása, mintha fordítás vol
na —, mégis stílművész. A kifejezése, az előadása rendkívül 
könnyed, jólesőn biztos, a szavai muzsikálnak, a mondatai 
peregnek. Kétségtelenül tisztában van vele. hogy a művész
nek mindig keveset kell akarnia, és hogy az. hogy valami 
sikerül-e, mindenkor véletlen. Nem küszködik tehát, nem győ
zi le az akadályokat, hanem kikerüli. Innen ered a stílusának 
az a semlegessége, amely a francia nyelv karakterére emlé
keztet, s amely magyarul újságszámba megy. Nem mutat 
reá határozottan valamire, hanem körülírja. »Holmi, némi. 
valami, mintegy, ilyen- vagy olyanszerú« stb., ezeket a szava
kat feltűnő gyakran használja. A stílusa miatt gyakran szük
sége van reájuk. Ez a bizonytalanság nyomát hagyja a jelzői
ben is, a módban, ahogy az igéket használja az ellentétek 
sajátos kedvelésében. Szomory — akadémikusan szólva — 
gyarapította a szókincsünket. A meglévő szavakat tudniillik 
nagy találékonysággal alkalmazza szokatlan esetekben és 
ezzel bővíti az értelmüket.



Például: . . .»a szakadó kábulat kesernyés ízében min
dent láttam«. Azt kéne mondani: »rám szakadó«, de nem 
mondja, mert tulajdonképp nem szükséges. A mondat telje
sen érthető anélkül is.

»Maró zamatja van« nála például egy csónaknak.
Egy menekülő emberről ezeket írja: a létért való szoros 

aggódásnak üde és nyers jelensége volt. Üde és nyers: az 
efféle jelzők eleinte antipatikusak, affektáltnak, keresettnek 
tetszenek, később azonban megérezzük, hogy az író megta
lálta bennük azokat a szavakat, amelyekkel a mondanivalóját 
leginkább megközelítheti. Szomory jelzői manírosak, de vég
eredményben meggyőzők és gyönyöködtetnek, mert a manír- 
ja s a manírjai karakterizálják őt. Eltolódott értelemben hasz
nálja ő például a »becses, imádandó, tragikus, heroikus, is
teni, heves, brutális, fanyar, vonzó, sivár« jelzőket is.

Ugyancsak karakterizálja stílusát az igék halmozása, a- 
melyre szüksége van. A magyar nyelvben ez is idegenszerű- 
en hangzik eleinte. Idézem az Ivanhoe egyik részletét. A 
nagykövet befejezi a kihallgatást, melyen új titkárát fogadta:

»A nagykövet hallgatott. A kezét kivonva, hátrálva és 
elvonulva ismét ö volt, az úr volt, a nagyobb úr, gróf Schwan- 
stein-Schurkenburg. Hirtelen mintegy önmagához térve visz- 
sza, könnyedén leoldott magáról engem, kijátszott s kiejtett 
az életéből, a légköréből, az érdeklődéséből elhullatott, mint 
egy kantárszárat.«

Mondom, szokatlan, de érezzük a művészetet, a szük
ségszerűséget, az igazságot. A próza szépséget, fényt, dal
lamosságot kap.

VII.

Szomory manírjairól szeretnék még beszélni, mint amik 
szorosan beletartoznak írói természetrajzába.

Szereti használni a felkiáltást: Szent isten! Beledugja 
a szavak közé a mondatokba, mint valami ragasztékot, de 
közelebbről nézve mindannyiszor szükségszerüleg, öntudato
san. Ez a felkiáltás az elviselhetetlenség érzését reprezen
tálja. Ha valami iszonyú szánalmas vagy nagyszerű, kéjes, 
hogy a heves, erőszakos benyomást az idegek már nem bír



ják el, már menekülni akarnak, akkor megjelenik ez a véde
kező, konpenzáló, franciás kiáltás: Szent isten!

Hughes Revei, a züllött újságíró előadást tart lady 
Bakhamról:

»— Lady Bakham a legszebb nő Londonban. A legszebb 
nő a szárazföldön s a tengereken. Szebb annál, amit Gains- 
borough föstött, szebb Burne Johnnál, a rózsaszínű Watteau 
minden álmainál. Szép ő, szent Isten, szép, mint egy japán 
cseresznyefa, amikor kivirágzott, szép, mint egy gyöngyház
csiga a smaragdfüvekben, egy aranyalma a hajnalban vagy 
a vér a narancsban. Szeretni őtl És szeretni általában. És 
szédülni és szenvedni is. És még sok minden, ami a gyö
nyör körül van. Az isteni kert!«

Mondom, ennek a megismétlődő kiáltásnak, amellyel 
Szomory könyvében annyiszor találkozunk, alapja az elvisel- 
hetetlenség érzése. A dolog ott válik manírrá, hogy Szomory 
gyakran használja, mintegy markíroz csak vele. Az előbbenni 
idézetet szándékosan folytattam, mert még egy másfajta mo
dorosság akad benne. (Eltekintve a hasonlatok halmazától, a 
mely egészen kivételesen Wilde-re emlékeztet.)

— Szeretni őt! Itt néhány szokatlan mondat következik. 
Szeretni őt! — ez a mondat állítmány nélkül. Szeretni őt — 
boldogság! Ilyesmit képzelne az ember. De nem erről van 
szó és nem ezt kell képzelni. Itt a beszélő egy egész gon
dolatsort ugrik át és azt kell észrevenni. »Szeretni őt! És 
szeretni általában. És szédülni és szenvedni is. És még sok 
minden, ami a gyönyör körül van. Az istni kert!«

Egész circulusát a komplexeknek futja meg a gondolat 
pár pillanat alatt. Ezt Szomory úgy éri el, hogy a mondatok
ból kivet minden fölösleges ballasztot, szinte csak szavakat 
ír egymás mellé. Ennek a manírnak is megvan tehát a maga 
fiziologikus alapja.

Érdekes modorosságokat találunk az ő komponálási mód
jában is. Ahogyan a mesét elrejti, ahogyan a képhatásokat 
előtérbe hozza, ahogyan startol, és ahogyan a célhoz ér, 
ahogy óvatosan kerül minden közönségességet, amilyen ra
vaszul és előkelően kijátssza, kikerüli mindazt, ami banális, 
ízléstelen. A legrettenetesebb, legpokolibb novellában is egy 
felsőbb jóízlés állandó őrködését bámulhatjuk: sohase unal-



más, sohase közönséges. Arisztokrata művész, mert egyedül 
van, magának él, magának néz, hallgat, figyel, szenved, gyö
nyörködik és ír. Szociális kapcsokat nem érez, az érzékei tel
jesen lefoglalják, de nagy művész, és ezért mindannyian ta
nulhatunk tőle és gyönyörködhetünk benne. Hogy ez csaku
gyan így van, ezt óhajtottam néhány érvvel bizonyítani. 
Nem azoknak, akik Szomory írásait már eddig is értették és 
művészetét megérezték — fölösleges fáradság lett volna 
elmondani nekik azt, amire egyenként maguktól is rájöttek 
—, hanem akik eddig nem értették, akik idegenkedtek tőle, 
akik nyitott szemekkel elmentek mellette, akik mindezt ed
dig nem tudták.

Csáth Géza
Nyugat, 1910. március 16.



JEGYZETEK MIKSZÁTHRÓL 
ÉS ÚJ REGÉNYÉRŐL

Mikszáth Kálmán, akit a ma élő magyar írók között a 
legnagyobbnak nevezünk, a múlt év őszén három kötetben 
kiadta új regényét: A Noszty fiú esetét a Tóth Marival.

I.

Mikor valaki már olyan sokra vitte, mint Mikszáth, le 
kell mondania arról, hogy valami nagy szenzációt csináljon 
az új írásaival, mert hiszen természetes, hogy aki csak te
heti, elolvassa a könyvét (még a kritikusok is) és azután 
fölhangzik az egyetemes dicséret:

— Ejnye be pompás, kedves! Micsoda csodálatos mese
szövés! Ó, ez az aranyos humor!

És eltárgyalják a könyvet a fővárosi irodalmi szalonok
ban éppúgy és majdnem éppolyan dicsérettel, mint vidéki 
kaszinók dohányzóiban és falusi házak verandáin. Mindenki 
megszokta már, hogy Mikszáth első minőségűt szállít és 
punktum. Igazságtalanság! Mikszáth olyan friss, még mindig 
annyira fejlődő, teremtő erejének annyira teljes birtokában 
levő művész, hogy joggal számot tarthat rá, hogy bőven 
foglalkozzanak vele nemcsak általános dicséretek keretében, 
hanem művészetének komoly vizsgálásával. Annál is inkább 
időszerű ez, mert az új regény pikáns alkalmat ad holmi 
hosszabb elmélkedésre. A harmadik kötet végén tudniillik, 
az Útóhangban — az író után — megszólal az esztétikus 
Mikszáth is és nyilatkozik a regényírás jövőjéről. Hallgassuk 
megt mit mond!

II.

Azt mondja Mikszáth, hogy »a nagy mesemondók eltűn
tek és vissza se fognak térni többé« . . .  Az írók ezentúl a



hétköznapi életből fognak meríteni. Lejárt az az idő, amikor 
a poézist sablonok szerint csinálták, és a regények, elbeszé
lések, drámák megépítése a konvenció tervrajzaihoz ragasz
kodott. Mikszáth a közönséget okolja a konvencióért, a kö
zönséget, amely »még fiatal s nem bánja, ha az történik a 
darabban, amit ő óhajt, hogy történjék«. Az irodalomnak job
ban és jobban közelítenie kell az élethez és közelíteni is 
fog. Az elbeszélő művekben hiányozni fog az a kerekdedség 
és frappáns fordulatosság, amit eddig láttunk, hiányozni fog 
az a csináltság, amelyet a cselekmény szimmetrikus fölépí
tésében, az összefutó szálak elrendezésében érzünk, de 
több lesz benne az élet valószínűségéből. így szalad a re
gény az újságriport felé. A riport a maga »eredeti termé
szetességében« folyik, szabad és független a »szabályoktól«. 
»A riporter közli velünk a nyers eseményt, felvonultatja az 
abban részt vett fő- és fellékalakokat anélkül, hogy kény
telen volna életfolyamatukból többet nyújtani, mint ameny- 
nyit az esemény megértése kíván.« így látja Mikszáth a re
gény fejlődését, ez a véleménye az elbeszélő irodalom jövő
jéről, és — mint írja — ilyenforma sejtelmek kapcsán tett 
kísérletet a fentebbi elbeszéléssel.

III.

Tehát a riport lenne az új regényírás homunculusa? És 
a krónikás elmondás, az események időrendi nyers felso
rolása — a tökéletesedés?

De hiszen ez nem fejlődés. Az elbeszélés legrégibb faj
tája éppen a riport. Az Iliász, az Odisszea, az Aeneis vajon 
nem riportjai-e a trójai háborúnak, Odüsszeusz bolyongásai
nak és Aeneas atya viselt dolgainak? Igenis riportok ezek, 
abban a tekintetben, hogy az elmondás bennük leginkább 
tényekre vonatkozik és az elbeszélés csak egy bizonyos 
eseménycsoportot ölel fel. Mikszáth a riportot a nemrég
múlt idők elbeszélő művészetével szembeállítja. Holott a ri
portnak a kritériumát éppen abban látom, hogy egy »bizo
nyos« eseményt mond el, egy bebonyolódást és egy kibo- 
nyolódást. Olyan valamit, amiben az író éppen azáltal kelti 
fel az érdeklődést, hogy az események sajátságos játékát, a 
szálak egymáshoz bonyolódását, összekuszálódását mutatja



be és a végén vagy kibonyolítja a csomókat, vagy elvágja. 
Hiszen éppen ezt az elbeszélő irodalmat jellemzi, hogy »az 
életfolyamatokból nem nyújt többet, mint amennyit az ese
mények megértése kíván«!

Világosabban olyanformán lehetne ezt mondani, hogy az 
ilyen írónak az esemény, az egység, a fő látnivaló a történés. 
És éppen ez jellemezte Mikszáth írásait mindenkor, a mese. 
A mesélóregényt neveznénk mi riportregénynek, vagy króni
kás regénynek, vagy anekdotázó regénynek. És a típusai ép
pen Mikszáth-regények. Kevésbé tipikusak, de hasonlókép
pen ebbe a kategóriába sorolandók — akiket Mikszáth is 
említ — Jókai, Dumas, Hugó Viktor.

Ezen a terrénumon fejlődésről legfeljebb annyiban lehet 
szó, hogy az író a mese konstrukcióját elrejtse a közönség 
szeme elől és ezáltal fokozza a történet élethúségét, vagyis 
azt a látszatot, hogy amit elmond, valóban megtörtént, vagy 
megtörténhetett. Szóval bemázolja a szimmetrikus felépítés 
vastraverzeit és a »szálak« elrendezéséhez alkalmas boro- 
nálót óvatosan használja.

IV.

Ezzel a típussal szemben mint ellentétet — ha úgy tet
szik haladottabbat — állítanám azt az írásművészetet, amely
nek számára egység: az emberi élet. Az ilyen író az ese
ményekben nem talál valami különösebb érdekességet, nem 
is látja az események között azokat a »szálakat«, mert a mű
vészi nagyítóüvege nem ezekre van beállítva, hanem egy 
további síkra, ahol emberi alakok bontakoznak ki élesen. 
Ezek az írók nem riportot írnak, hanem életrajzot. Amazok 
között az írók között és emezek között egyformán vannak 
elsőrangú, másodrangú, harmadrangú művészek. De mégis, 
ha a fejlődés kérdésére, amelyet Mikszát fölvetett, meg 
akarunk felelni, akkor azt szeretnénk mondani, hogy ez a 
fajta írói típus ma él és úgy tetszik, hogy a következő év
tizedekben többségre fog vergődni. Nemcsak azért, mert a 
városi élet, az idegrendszer kifonomodása ebbe a másik 
emberlátó síkba állítja be az írók szemét, hanem azért is, 
mert a közönség lassanként — mint Mikszáth mondja — 
»megöregszik« és függetlenül is hasonlóan lát, mint az írók,



hasonló dolgok iránt érdeklődik. Az író tanítja a közönséget 
látni, a közönség pedig az írót írni. Szóval a fejlődöttebb 
ízlésű »megöregedett« közönség kölcsönhatásba kerül az író
val, míg a régi olvasók hasonlatosak voltak a mesemondók 
publikumához, amely körülüli a művészt és szájtátva hall
gatja az elbeszélést, anélkül, hogy sejtené, hogy mi is a 
művészet abban, amit kap, és mi az, amit meg kell csodálni.

V.

Azok az írók, akiknek a művészi látótere az »emberre« 
van beállítva, akiknek az »egység« nem a mese, hanem egy 
emberi élet, ezek képviselnék a másik csoportot, ők írják 
azt a regényt, amely nem mese, hanem élmény, aminek 
olvasása nemcsak gyönyörűség, hanem még egy darab élet 
is, de ami nem riport, hanem líra. Ide sorolnám azok közül, 
akiket ismerek, például Balzacot, Flaubert-t amellett, hogy 
mesélő, Dickenst is (aki fölülmúlhatatlanul egyesíti a két írói 
típus erényeit), Dosztojevszkijt, Stendhalt, Tolsztojt, Jacobsent, 
Csehovot, Turgenyevet, Anatole France-ot, Thomas Mannt. 
Ezek az írók az ember belső természetének legszorgalma
sabb kutatói. Őket nem az események egymásutánja érdekli, 
hanem az események okait keresik meg a lelkekben. Ezek
nek az emberismerete nem tapasztalati, nem praktikus, mint 
például Mikszáthé — akit mint emberismerőt Bródy Sándor 
gyakorta nagy dicsérettel említ —, hanem velük született. 
Azt szeretném mondani, hogy ezek az írók, mielőtt láttak 
volna embert, már bele tudták magukat képzelni mindenféle 
helyezetbe és körülménybe. Mikszáth viszont praktikus em
berismerő. Hasonló azokhoz a kórboncnokokhoz, akik sohase 
folyamodnak a mikroszkóphoz, mert nagy tapasztalataik foly
tán olyan esetekben is, amikor biztosat mondani mikrosz
kóp nélkül nem lehet, szabad szemmel is pontos diagnózist 
vágnak ki. Náluk a fantázia nincs lekötve az emberek megis
merésére, mint amazoknál, ők az embereket száz adott eset 
alapján ítélik meg százegyedszer, praktikusan alkalmazzák a 
megtanultakat. ók az emberismeret tudósai. Stendhalt, Cse
hovot, Jacobsent és a többieket pedig az emberismeret mű- 
vészelnek nevezném.



De mindenféle tétel gyűlöletes és az efféle okoskodás, 
ha számot tart arra, hogy abszolút igazságnak tekintsék, 
éppenséggel visszatetszik.

VI.

A Noszty fiú esete Tóth Marival csakugyan riportregény 
és ennyiben nem különbözik Mikszáth többi regényétől. Szín
helye Bontó megye, szereplői Nosztyék és Tóthék. Az ese
mény, a riport pedig a következő:

1. Hogyan akarta Noszty Feri feleségül venni a millio
mos Tóth Marit, hogy megmentse családját az anyagi tönk- 
remenéstől. 2. Micsoda ravasz cselt eszeltek ki a Nosztyak, 
hogy elhitessék a milliomosékkal, hogy a fiú nem a pénzért 
akar házasodni. 3. Hogyan ment fuccsba a már majdnem 
keresztülvitt manőver, hogyan sült ki a turpisság.

Mikszáth kétségtelenül abban látja a regénye riportsze
rűségét, hogy nem végződik — mint mindenki a címből is 
gondolná — házassággal, hanem ellenkezőleg az utolsó pilla
natban bizonyítékot szerez Tóth apa a Nosztyak aljas szán
dékairól. Ez a bizonyíték pedig nem más, mint egy megkez
dett levél, amelyet Noszty Feri valamely fogadóban könnyel
műen ottfelejtett, s amelyet a vendéglős megtalált, eltett és 
az idő elérkeztével Tóth apának hűségesen elküldött. Ebből 
is látható, hogy az eset rendkívüli és a véletlenszerű kibo- 
nyolódás a maga érdekességében és anekdotaszerűségében 
nem az élet, hanem a tervszerű írói munka bélyegét viseli 
magán. Ez nem azt jelenti, hogy Mikszáth nem elsőrangú 
művész, hanem csak azt, hogy művészete természetének 
megítélésében tévedett. Ez a regény tehát mese, mint a 
többi, finom és kedves mese, csupa élő, lélegző, vértelt 
alakokkal, akiket azonban az író, bármennyire is élnek, lát
hatatlan drótokon rángat nagy művészettel, szépséggel és 
bámulatra méltó okossággal.

Mikszáth művészetének legfőbb tulajdonsága a konst
rukciónak ez a biztonsága, harmonikus mivolta, szóval a me- 
sélés. A kompozíciója a maga nemében páratlanul artisztikus, 
de mégis sokkal inkább érdekelnek az alakjai. Hogy a mese 
szép lesz és nagy filmje akadály nélkül fog siklani (ej, be 
pompásan beolajozta!), azt úgyis tudom, mert már olvastam



a Beszterce ostromát és a Prakovszky, a siket kovácsot és 
A kis prímást és a többit is mind.

Igen, az alakjai valamennyien nagyszerű figurák. Jellem
ző fejek, éles kontúrokkal, klasszikus szépségű portrék. Mu
latságos szószátyár szolgák, nagyszájú nénikék, bogaras ura- 
ságok, szép fiúk, szép lánykák (egy szőke és egy barna)!
. . .  És nincsen egyetlen rosszul megvilágított pont se, min
den tiszta, beállított és színes, mint a Benczúr-képeken. Itt 
van például ez a Kopereczky, a mai magyar főispánok típusa, 
léha, tudatlan, de alapjában mégis szeretetre méltó és 
grand-seigneur. Az állatok tanítványának vallja magát, és egy 
kost vezetget mindenfelé, mint más a kutyáját szokta. Nagy
szerűen megrajzolt fej az öreg Nosztyé: a régi szabadelvű
párt képviselői között egy tucat ilyen Noszty akadt — ez 
is típus. A jókedélyű, mulatós féldzsentrifiúk között könnyű 
lesz megtalálni Noszty Ferit is. És az összes alakok ilyenek; 
valamennyi különleges típus, képeskönyvbe való. És mégis 
úgy tetszik, hogy alig vannak stilizálva. Mikszáth olyan cso
dálatos természetességgel mozgatja őket varázsfonalain, hogy 
megesküszünk rá, hogy egytől egyig személyes ismerői az 
írónak.

VII.

Talán egy év előtt olvastam egy apró kritikát. Egy kiváló 
novellistánkról azt írták, hogy féktelen erotika túlteng a 
novelláiban, és ez az immorális vonás árnyékot vet a tehet
ségére. Olyanféleképpen végződött a dolog, hogy meg kell 
javulnia és jó útra térnie. Ez az együgyű okfejtés az írót a 
témáiért vádolta, szóval olyanféle kívánságot reprezentált, 
hogy ám írjon az illető, mert hiszen tud írni, és érdekesen 
írjon továbbra is, de válasszon más témákat. Nevetséges 
kívánság! A kritikus csak arra hivatott, hogy ítélkezzék a 
művészetről. A művészetről, amellyel az író az ötleteit ki
viszi. Arról is lehet beszélni, hogy az ötlet jó-e vagy rossz-e. 
De arról, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen-e! Erre vonat
kozólag legfeljebb leánypolgári iskolai igazgatónők és gim
náziumi ifjúsági könyvtárak őrei nyilatkozhatnak. Akkor is 
legfeljebb így:

— Elolvasása serdült korúaknak egészségi szempontból 
nem ajánlatos!



Mondom, az a kritikus azonban a témái alapján erkölcs
telennek jelentette ki ezt a novellaírót, ahelyett, hogy azt 
mondta volna meg, hogy érdekesek-e a témái vagy nem, 
jól vannak-e megcsinálva, vagy nem. Ha azonban egy lépés
sel tovább megyek a l'art pour l ’art lépcsőin, akkor azt 
mondhatom, hogy ennek az írónak az írásait bizonyos buja, 
elfogult forróság jellemzi. Ebből arra következtetek, hogy az 
író valóban szexuálisan hiperesztéziás, de nincs módomban 
kideríteni, hogy ő maga erkölcsös vagy erkölcstelen férfiú-e. 
És hogy a szerelem a legfőbb, az egyetlen téma, ezt nem 
kell sem magyarázni, sem menteni. Tudjuk azt, hogy a szexu
ális funkció minden élőlénynél fontosabb minden másnál 
A civilizáció ezt a tényt nem változtatta meg. Az emberi 
életnek főmotívuma maga az élet — a továbbélés. A kul- 
túrembernél a szexuális indító erő talán kisebb, de a művé
szetekben átszublimálódva annál dominálóbb szerepet ját
szik. Minden emberi gondolkodásnak, akarásnak és érzésnek 
láthatatlan központja ez. A művészet a művészek életének 
egy-egy darabja papirosan, zenekaron, vásznon, márványban, 
és minthogy az élet domináló vezérmotívuma a nemi élet, 
tehát a művészet is elsősorban a nemi életről beszél. Ter
mészetes. hogy contradictio in adiecto már maga az, hogy 
egy írónak az erotikájába kötök bele. Hiszen nem adhatja a 
más erotikáját, hanem csak a saját magáét, és egyáltalán 
adhat-e mást, mint erotikát? A Noszty fiú esete Tóth Mari
val is — erotika. A Mikszáth erotikája.

VIII.

Ez az erotika egészséges — ha szabad így mondanom 
—, parasztosan egyszerű. Karcsú, finom arcú. kissé naív, jó
szívű és kedves, közönséges értelemben vett »nőies« leány 
a Tóth Mari is. Nyilván ez az a típus, amely Mikszáth em
beri érdeklődésének is a központjában áll, mert több Mik- 
száth-regényben ismétlődik (Prakovszky. .., Szent Péter eser
nyője). Ez az erotika egészen férfias, tehát nem mély és 
nem túl szenvedélyes. Pár idézet jól megmagyarázza, hogy 
milyen:

■Hova lett Noszty? Hát az bizony visszament a karzat 
kijáratához, ott leste a letipegő hölgyeket, kik fölfogván a



lépcsőknél szoknyáikat, csinos formás lábakban és bokákban 
élvezetes szemlét nyújthatnak a kujonnak.« (I. 217.)

Vagy. . .  a Noszty fiú belép a Szent Sebestyén Kórház 
orvosi szobájába, ahol Tóth Mari az éjszakát kénytelen tölteni 
egy előre megtervezett hfdlebontás miatt!

»A kis cipők ott hevertek az ágy mellett. A rezedaszín 
szoknya, meg a galambszürke blúz hanyagul a székre volt 
dobva, az utóbbi még szinte az élő test formáit mutatta a 
vállaknál és a mellnél, ahol be nem huppant és — csak re
megve mert odanézni Noszty — a fehér párnákba besüpped
ve a Mari feje pihent koszorúba font kalászszín hajával. Nya
kának édes vonalai minden lélegzetvételnél mozogtak, ala
kultak, s mozogni látszott velük egy kis szentkép, mely kes
keny fekete bársony pántlikán lógott a nyakán, mint a csen- 
getyú a bárányén.«

Idegizgató pszichikai konfliktusok itt nincsenek. A nők 
sohasem komplikáltabbak, mint amilyen szép a testük. Min
den megítélés, minden vágy egyszerű, materiális. Ez a ne
mi élet, amit Mikszáth írásaiban találunk, merőben testi jel
legű, úgyszólván tisztán szexuális, és erotikája, egy eredeti 
szellemi gondolatköre — nincs is. Itt a szerelmeseket az 
igen és nem kérdése érdekli, de különben semmi sem hi
ányzik, hogy egyszerű szíveik, mintegy előre összehangolva, 
tiszta harmóniákban rezonáljanak. Jókai e tekintetben valósá
gos ellentéte Mikszáthnak. Buja, szomjas, különc, ö  már 
megérzi és kedveli a másik előkelőbb női típust is, a bestiát, 
és az összes női típusokat. Gondoljunk a tengerszemű hölgy
re. vagy a szép Anyalkára, vagy a Sárga rózsa hősnőjére, 
erre a hortobágyi Carmenre. Érdekes, hogy Mikszáth Jókai
ról írt könyvében ezt a tényt egészen figyelmen kívül hagy
ta és nem látja meg soraiban ezt a mágikus, különös erotikát 
sem. Pedig ha egy író természetrajzáról be kell számolni, 
első, amit megnézek, az erotizmusa. Petőfi erotikája szintén 
nem túlságosan nagykaliberű — őt is csak kevés fajta nő ér
dekelte —, de vannak benne finom és éterikus disszonan
ciák. Példa rá a Szeptember végén. Ez hiányzik Mikszáthnál, 
nála a szerelem inkább csak testi, és a központja egy sze
líd, eleven fiatal lány. Stendhal erotikája sokoldalú és káp
rázatos. Róla magáról is tudjuk, hogy egész életében nők 
után szaladgált és nagyon sokféle nő hatott rá. Nézzük



Shakespeare-ét: Júlia, Ophelia, Kleopátra, Cressida, Desde- 
mona, a makrancos hölgy! . . .  mennyi más és más fajta nő, 
mennyi más és más fajta erotika. Dickens erotikája kisebb, 
de még mindig sokoldalú. A Cooperfield két felesége, Dóra 
és Ágnes merőben különböző nők, és az a szerelem, a- 
mellyel Cooperfield Dórát szereti, szintén erősen különbözik 
az »Ágnes iránt érzett nagy vonzódásától«. Anatole Francé 
erotikája szintén nem sokoldalú, de van benne valami kü
lönös ritka zamat, valami nagy olvadás, lebecsülése a nőnek 
és a szép nők imádata. Egy idézet a Lúdláb királynőből meg 
fogja világítani ezt az állítást:

(Jáhel és Nyársforgató Jakab pásztorórája.) »Csókkal bo
rítottam őt. Ő úgy intézte a dolgot, hogy szemembe tűnjön, 
hogy neki fekete harisnyája van, a térde fölött gyémántcsa- 
tos harisnyakötővel megerősítve, és ez a látvány lelkemet 
visszaterelte azokra a gondolatokra, amelyek tetszettek neki. 
Sót mi több, ő maga nagy ügyességgel és hévvel ösztökélt 
engem ebben az irányban, és észrevettem, hogy abban a 
pillanatban kezdett belemelegedni a játékba, amikor én már- 
már belefáradtam. Mindazonáltal megtettem, ami tőlem telt, 
és ezúttal még elég szerencsés voltam, hogy megóvtam e 
szép teremtést attól a szégyentől, amelyet legkevésbé ér
demelt meg.«

Később pedig:
»Békésen aludni tértem hát: és miután az ágyba fe

küdtem, elfújtam a gyertyámat, életem legszebb napja után.«
Milyen éles szemmel, halvány mosollyal és milyen bölcs 

cinikus lenézéssel nézi Nyársforgató itt a saját szerelmeske
dését és a nő buja tüzét, mohóságát. És milyen imádat szól 
az utolsó sorokból, amikor — mégis — élete legszebb nap
jának nevezi a napot, amelyen egy szépséges leány — akár
ki, de szép, fiatal, egészséges és bájos — részesítette öt az 
élet nagy örömében. Efféle különleges belső szerelmi gondo
latkörök teszik annyira érdekessé és finommá Francé eroti
káját. És Flaubert-ét is, Jókaiét is, Dumas-ét is, Dickensét is.

IX.

Azt gondolom, hogy minden szimpátia a similis simili 
gaudet elvén alapul. Az írót. a művészt is azért szeretjük,



mert benne magunkra ismerünk. Az az egyszerű magyar 
földesúr, aki kimondta, hogy neki a Toldi nem imponál, mert 
minden olyan magától értetődő és kézenfekvő benne, hogy 
ó maga is úgy mondaná el — a legjobb olvasó, akit író 
kívánhat magának. Csak az a művész férhet hozzám, akiben 
ráismerek saját magamra:

Nini, ezt én is így gondoltam volna, ez az érzés az 
enyém, az én fantáziám is így szokott utazni — mondja az 
olvasó magában öntudatlanul és szavak nélkül.

A művészi kifejező erő dolga, hogy ami a teremtő 
személyében, gondolkodásában, pszichéjében speciális, oly 
módon tálalja fel, hogy azzal mintegy a ráismerés impresszi
óját keltse. Minden igazság olyan, hogy kellő bizonyítással 
el lehet fogadtatni bárkivel. A művészet szuggesztív erején 
és eszközein fordul meg, hogy ily módon kierőszakolja az 
olvasótól, hallgatótól, nézőtől a ráismerést, ami egyúttal ki
elégülést és tapsot jelent.

Mikszáth elsőrangú művész. Olyan, akinek a kifejezni- 
valójából semmi sem vesz el alkotás közben. Minden a fel
színre jut és a maga helyére. Azt szeretném mondani, hogy 
100%-ra dolgozik, mert a kifejező ereje tökéletes. Népszerű 
előadó és nincs meg benne a banálistól való kényeskedő 
irtózás. Ezt az angol íróktól tanulta, akiket szívesen olvas, s 
akiket mestereinek vall. Jutalma ennek az erényének, hogy 
minden írói erejét a nyelv szépségére és az elbeszélés kerek 
gördülésének elintézésére fordíthatja. És a ráismerés kielé
gülését úgyszólván mindenkiben föl tudja kelteni. A kedélye, 
a meséje a vidéki magyar uraké, a humora a jó emberisme
rőké, a nyelvművészete a stílusínyenceké. Egészében meg
vesztegető és imponálóan biztos technika. Könnyedség, fris
seség minden szófüzésében, mondatában!. . .  Ez már vele
született.

Feltűnő, hogy a nők nincsenek tőle föltétlenül elragad
tatva. Alig találtam nőt, aki Mikszáthot igazában méltányolni 
tudta volna. Ők öntudatlanul is megérzik az írásban a fér
fit, és azt hiszem, hogy Mikszáth egyhangú erotikája általá
ban nem kelt bennük különösebb emóciókat. Azt pedig nem 
kell magyarázni, hogy a nőknek a humor iránt sokkal ke



vesebb érzékük van, mint a férfiaknak. Jókai nagy hatását 
a hölgyekre jórészt a szokatlan s pompás erotikájával me
rem magyarázni.

X.

Mikszáth mint nyelvmüvész messze elhagyja maga mö
gött Jókait. Ezt a gáncsolhatlan szépségét a szófúzésnek, 
ezt a csiszolt, biztos mondatkonstruálást, ezt a mindig ma
gyarizmusokban hullámzó gondolatkapcsolódást, a hangzás
nak ezt a szépségét, ezt a teljes egyensúlyát a jelzőknek, 
kötőszóknak, időhatározóknak és névmásoknak, ezt a rit
musát a vesszőknek, pontoknak, pontosvesszőknek, gondolat- 
s zárójeleknek csak nagyon kevés magyar írónál találjuk meg. 
(Az egyik kezemen megszámlálhatom valamennyit!) Ebben a 
stílusban nincsen elfinomultság, különös érdekesség, nin
csenek új szók, nincsenek meglepetések. Természetes, köny- 
nyed és mégis klasszikus, az anekdotamondónak nemesen 
stilizált, folyékony beszéde ez.

Vannak benne szép hangsúlyok, szünetelések, gesztusok, 
szemhunyorítások, elmosolyodások és félhangon tett huncut 
közbevetések. Nekünk úgy tetszik, hogy Mikszáth művésze
tében a legnagyobb, legjelentősebb érték a nyelve.

XI.

A humora, a gondolkodása, az észjárása: ez az, ami ben
ne a magyar, ami speciálisan a faji karaktert képviseli. A 
művészi látásának szemüvegét a magyar földből bányászták.

A mosoly, amelyet ajkainkra csal, szelíd torzítás követ
kezménye, amellyel az emberi hibáknak és félszegségeknek, 
helyzeteknek oly tisztán meglátott természetét némi ma
gyarázó hangsúllyal mutatja be. Mikszáth minden alakját 
szereti és nem bánik velük rosszul. Noszty Ferit is, akit 
olyan csúful megszégyenít a sors, és akinek nagy fáradság
gal fölépített fondorlata a siker pillanatában omlik össze, 
megvigasztalja:

»Hiszen elég nagy a világ. é s  van benne elég leány. 
Szebbnél szebbek, ékesebbek. A hozományok se vesztek 
még ki. Ej, csak egészség legyen és egy kis tűrhető kártya- 
járás.« (Ezzel végződik a regény.)



Talán a legkegyetlenebb egy csúnya lányhoz, akiről 
ezeket mondja:

•Tinka szeplős volt, mint egy pulykatojás, és idomtalan 
nagy csontú, mint egy tehén.« (II. 61.)

Mikszáth humorának igazi finomságát mutatja például 
az a kis előadás, amelyben egy vendéglős Noszty Ferinek 
jellemzi a vendéglősök polgári rangját.

*— Ügy gondolom, hogy a vendéglős olyan, mint a sántá
val való ferbliben a tízes . . .  tetszik ismerni a sántával való 
ferblit?

— Mindenesetre.
— Természetesen, hiszen látom, hogy magyar anya szül

te. Nos, a sántával való ferbliben a tízes a felsők közt felső, 
az alsók közt alsó, vagyis a vendéglős az iparosok közt ipa
ros, az urak közt ú r . . .  ez az én véleményem.«

De ez csak egy árva falat, kóstoló a pompás menüből, 
amelyet Mikszáth az ötletek százaiból elénk tálal a regény
ben. És éppen az a szervesség, amellyel ezeket beleilleszti 
a regény szövetébe, teszi az előadását oly változatossá és 
érdekessé.

XII.

Azt hiszem, hogy a jó írót, a kész művészt az jellemzi, 
ami a gyakorlott, tréningben lévő gyorsfutót. Jól startol, nem 
veszti el a lélekjelenlétét, és biztosan kiszámítja, hogy ho
gyan kell elsőnek beérkeznie. Mikszáth pompásan startol. 
Pár mondat, két oldal és máris teljesen rábízzuk magunkat; 
megyünk, amerre visz. Azután nem siet. Tudja biztosan, hogy 
mindennel, amit mond, le fogja kötni az olvasót, sohase 
ragadja el az elbeszélői hév. nem hadar, jókora szünetet 
tart. gyönyörködik a feszült figyelemben, amely körülveszi, 
és nagy könnyedséggel, eleganciával lendíti a mesét, ameny- 
nyire kell. És elsőnek érkezik b e !. . .  Művészete hiánytalan, 
tökéletes, egész.

Ami a könyveiből hiányzik, az nem a művészetének, ha
nem az emberi mivoltának, természetének hiánya. E »hi
ányok« vizsgálása tehát úgyszólván nem is kritikai, hanem 
természetrajzi szempont. De mégis el kell mondani, hogy 
hiányzik belőle az érdeklődés minden iránt, ami a saját



miliőjén túlesik. A látószöge kicsiny. (Igaz, hogy viszont 
senki jobban meg nem látja azokat a dolgokat, amiket Mik
száth megnéz.) Sok mindenről nem vesz tudomást: a tudo
mányokról, a művészetekről, a nagyszerű muzsikáról és a 
nagystílű életről. Minek, mondja Mikszáth, mikor az, amit 
látok, nekem untig elég gyönyörűséget ad. Minek!? — 
mondja ő a humorista bölcs mosolyával, egy jó pipa dohány 
és egy jóízű kacagás — ennél többet az élet — akárhogy 
forgassuk — úgyse ad.

Dictum factum:
Mikszáth új regényében, írói erejének teljességében, 

művészetének delelő pontján mutatkozik. Egyéniségének min
den rokonszenves tulajdonsága, konstruktív művészetének 
minden biztonsága, humorának aranyfüstje, stílművészetének 
tisztultsága és eredetisége egyaránt rajta csillog a regény 
hétszáz és egynéhány lapján. Vannak írók, akiknek látása, té
mái és művészete rokonszenvesebb nekünk — a hasonlósági 
törvény kényszerítő érvényessége miatt —, vannak, akik több 
gondolatot adnak, akik mélyebben mozgatják meg a kedé
lyünket, akik sokkal nagyszerűbb perspektívákban látják a 
világot találhatunk köztük érdekesebb embert, érdekesebb 
előadást, finomabb erotikát, differenciáltabb érzéseket, mint 
Mikszáthnál, de igazibb, öntudatosat b, egyénibb írásművé
szetet alig.

Csáth Géza
Huszadik Század, 1910. április



KÁLNOKI BEDŐ BÉLA

Kálnoki Bedő Bélának nemrég két novellás könyve je
lent meg. Az egyiknek a címe: Idegen világból, a másiké: 
Az arany pók. Több novellát elolvastam ebből a két könyvből, 
legalább tízet, tehát az összes novelláknak körülbelül a 
25%-át.

Nem tetszettek. Sőt, egyenesen antipatikus, kellemetlen 
dolgok: az ízlés és az eredetiség hiánya miatt.

Egyetlenegy sincs ezek között a novellák között, amelyik 
valami belső szükségnek köszönné a megszületését. Az író
juk bizonyos írói készséget sajátított el — talán passzioná- 
tus levélíró volt valamikor — , és most már azután mindent 
megírt, amit hall, lát, ami eszébe jut. Bizonyos könnyed 
mandzsetta-kedélyesség képviseli a humort (a la mandzset- 
ta-spiccato), és ebben az elegáns, unalmas tartárszószban 
úszik az elbeszélés. Úszik, úszik. És az egész ügyes is, csi
nos, formás is, de mégis visszataszító, mint egy férfi, aki 
örökösen mosolyog.

Üssük fel találomra az Idegen világból című kötet első 
novelláját. A címe: Napsugár kisasszony. Egy magas rangú 
gazdag leány a Napsugár kisasszony, akibe egy francia kato
natiszt szerelmes. A tiszt Afrikába kerül, hogy a szerző sát
rában holmi pezsgőzés után elbeszélhesse szerencsétlen 
szerelmét. A kitűnő fiú, aki annak idején lóversenyeken lo
vagolt és 700 000 frank adósságot csinált, nem merte 
soha bevallani cousine-jának, a dúsgazdag Napsugár kisasz- 
szonynak, hogy szereti, éspedig tisztán a kettőjük közötti 
nagy vagyoni különbség miatt. A novella poénje az író »nem 
közönséges« invencióját dicséri, hogy tudniillik ez a főhad' 
nagy néhány nappal az elbeszélés után napszúrásban meg
hal. — A napsugár ölte meg — jelenti az ezredes orvos. Itt 
a napsugár szónak gyönyörű kettős jelentése van. Azt je
lenti, hogy ebben a napszúrásban része volt a szép kisasz- 
szonynak is.



Ez a novella. És aki Kálnoki Bedő Béla novelláját nem 
olvasta, valószínűen nem érti még teljesen a maliclózus is
mertetés okát. Pedig ez a novella minden malíciát megér
demel.

Mit szóljunk például ahhoz a naívsághoz, hogy a szerző 
zárjelben, kvázi csillag alatt ismerteti lépten-nyomon hasz
nált idegen nevek jelentését, például:

-A sátrak nem voltak gittunok (teveszőrből készült 
alacsony sátor), hanem valóságos vízhatlan vászonból valók.«

»A szakács már várt bennünket a párolgó kusz-kuszal. 
(Árpadarából, mindenféle zöldségből, fűszerből, burgonyából, 
birkahúsból, paradicsomból, sok-sok zöld és piros paprikából, 
esetleg mazsolaszőlőből összekevert arab nemzeti eledel.)«

Fölösleges fejtegetni, hogy egy novellában milyen bosz- 
szantó az ilyen stílustalanság. Például mindjárt a novella 
elején is:

»A nap mint egy bíborgolyó süppedt a sárga puha ho
mokba; a fenekek (homoki róka) denevérszárnyú fülei 
már itt-ott mutatkozni kezdtek a homokbuckák mögül, amikor 
a táboromat végre megláttam.«

Ehelyett teljesen elég, tehát hibátlan volna (mert hiszen 
ugye minden, ami fölösleges, hiba a művészetben,) ha eny- 
nyit írna:

. . .  a homoki rókák denevérszárnyú fülei . . .  stb.
Valószínű, hogy a novellák írója szőrszálhasogatásnak 

tartja ezt a kifogásomat — a fő azonban az. hogy azoknak 
többsége, akik ezeket a sorokat olvassák, mint hiszem, tel
jes mértékben igazat adnak nekem. Ez nem apró ízléste
lenség!

Pedig Kálnoki Bedő Béla tudna írni. A jó mondatszer
kesztésre bizonyos veleszületett hajlama van. Azonban hiány
zik belőle minden eredetiség. Fantáziája közönséges. Az ori- 
entális színei Jókai-másolatok és a török humora is olyan.

Például egy szolga elbeszélése valami rablókalandról:
»A sejk sátora előtt ledobtak a paripáikról, mint a dato- 

lyászsákot. Azután bevezettek a sejkhez. A sejket Bu-Mez- 
ráknak, a lándzsa apjának hívják. . .  hogy dzsinek lakmároz* 
zanak százezer évig a rossz szagú lelkén a dzsehennemben!«



Az efféle valamikor eredeti is volt és humor is volt és 
karakterizálás is volt. Ma nem az. Az ember inkább bősz* 
szankodik, hogy az író olyan butának tartja őt, az olvasót, 
hogy efféléken esetleg mulatni tud.

Ez a novella arról szól, hogy egy katonatisztet a kedvese 
meg akar zsarolni. Mégpedig hogyan. A fekete bőrű Szesszia 
szolgálója tudniillik. Sírva megjelenik a kapitánynál és el
mondja, hogy úrnőjét ellopták a bennszülöttek és 50 000 
frank váltságdíjat kérnek érte. A kitűzött idő igen rövid, a 
katonatiszt kapkod fühöz-fához, s már az ezredpénztárhoz 
nyúl, amikor az őrnagy rajta éri (az ilyen novellákban nyitva 
szokás hagyni az ajtót) és felvilágosítja. Arról, hogy meg 
akarják zsarolni. Az őrnagy feleségének fürdetőnője tudniillik 
barátnője Khankának, a Szesszia fürdetőnőjének, és így tud
ta meg kellő másodpercre az őrnagy (mert hiszen néhány 
órával előbb még nem tudta) — így tudta meg az egész 
cselt. Azt is megtudta, hogy ki eszelte ki: Szesszia szere
tője, Ali, aki a norvég konzulátuson van mint tolmács. Azt 
is tudja a kitűnő őrnagy, hogy eszerint Szesszia nincs a rab
lók kezei között, hanem a lakásán.

Mindez ugyebár valószínűtlen, dilettantikus, együgyű! Le
het, hogy megtörtént, de nem lett volna szabad leírni; ilyen 
véletlenek történhetnek az életben, de a művészetben nem.

Mit gondolnak, hogy végződik a dolog? Nem is sejthetik. 
Egy méla akkorddal. Váratlan és megható. Érdemes ezt végig 
elolvasni.

Az őrnagy most felfedezte a szerelmes kapitány előtt a 
ravasz csalást. Hogy a kedves Szesszia szeretőt tart, s an
nak kell a pénz. Ezután következik:

»Jean de Martiniere-vel fordult egyet a világ. Görcsö
sen belekapott a félig nyitott pénzszekrényajtóba, hogy el ne 
essék és azután halkan, nagyon halkan így szólt:

— Köszönöm, Jacques, nagyon köszönöm!«
»Két nap múlva nagy szenzációja volt a kis észak-afri- 

kai helyőrségnek: Jean de la Martiniere kapitányt temették 
teljes katonai dísszel. Az örökké nikotinos ujjú kopasz ezred- 
orvos azt mondta, hogy a klíma ölte meg, Jacques de Coma 
őrnagy meg azt, hogy a szíve.« ( ! ! ! )  

így végződik a novella.



Ugyebár értik kérem!? »Görcsösen belekapott«... »Gör
csösen«... »halkan mondta«, » n a g y o n  halkan«... »a 
nikotlnos ujjú ezredorvos«, »az örökké nikotinos ujjú kopasz 
ezredorvos« . . . »  a szíve ölte meg« . . .  »a szíve.«

Nem szükséges itt magyarázni semmit. Ezt úgy híjják, 
hogy — limonádé.

Csáth Géza
Nyugat, 1910. szeptember 16.



A ZENE ÉS A MODERN ÉLET

Meg kell vetnem a világot, mert nem sejti, hogy a 
zene magasabb megnyilatkozás, mint minden bölcsesség és 
filozófia. . .  Száz esztendeje múlt, hogy Beethoven ezeket 
mondta, a világ azonban máig sincsen az ő véleményén, 
bár egyébként sok tekintetben megváltozott. A természet- 
tudományok haladásának rohamos, mohó nekilendülését, a- 
mikor a tudományt kezdték mindenekfölött becsülni, a nyu
godt munka váltotta fel, és megnyugodtunk benne, hogy a 
laboratóriumokban máról holnapra nem fogják kémlőcsö- 
ben előállítani a bölcsek kövét. És be kell látnunk, hogy a 
tudományok egymagukban nemigen fogják megváltani az 
emberiséget, de szó lehet róla, hogy a művészetek társa
ságában elviselhetővé teszik az életet, amely belátás a 
kultúráiét jelenségeiben figyelemmel is kísérhető.

Kultúráiét? Ez a szó bonyolult szociális szerkezeteknek 
bonyolult fiziológiai processzusait jelöli. A társadalmi or
ganizmusnak bizonyos finomádása, az anyagforgalom durva 
gazdasági törvényeitől való függetlenedése szükséges hozzá. 
Az idegrendszerben látunk hasonló tüneményeket. Az izom 
a kiadásokat, a fáradást bizonyos fokon túl nem állja, fáj
dalommal reagál, beszünteti a munkát. Az ideg szívósabb, 
szinte szüntelen éberségre képes. Nem tudjuk elképzelni, 
hogy anyagforgalma mi módon rendezkedhetett be ilyen kü
lönös — a kiadás—bevétel egyszerű fiziológiai elveit lát
szólag fumigáló — szerkezetekre.

A kultúréletet Is az jellemzi, hogy valamennyire eman
cipálódott a gazdasági érdekek tartalmas mozgató erőitől. 
Az anyagi haszon reménye nélkül érdeklődni valami iránt, 
időt szentelni neki, ez valami nem természetes — ez a 
kultúrember jellemvonása. Azokban a városokban, ahol a 
kultúremberek száma elég nagy, a szociális életnek bizo
nyos tünetcsoportját figyelhetjük: színház, hangversenyek, 
szabad iskolák, zenetanulás, érdeklődés új könyvek iránt,



— ezek az idetartozó jelenségek. A zeneművészet kelete 
itt különösen nagy és határozottan nö.

Nemrég egy nagyobb vidéki városban filharmóniai tár
saság alakult. A társaság első hangversenyén persze min
den kaputos ember ott szorongott a színházban. Nagy ré
szük még sose hallott igazi nagy zenekart és igazi szimfo
nikus zenét. Ez a negyventagú zenekar a kitűnő karmester 
szigorú diszciplínája alatt valóban méltóan interpretálta 
Schubertét, Mozartot, Grieget. Egészen tartalmatlan életű 
lényeket, fiatal lumpokat és műveletlen, cigánykedvelő zsúr- 
lányokat hatott meg ez a muzsika. És úgy kellett lenni, 
hogy mélyen hatott rájuk; hosszan beszéltek róla, jelzőket 
kerestek, ki akarták fejezni a hatását. Az a tény, hogy a 
muzsika annyira »hat« és föltétlenül, biztosan megindítja a 
kedély rezgéseit, nem beszélve arról, hogy a rezgések amp
litúdója milyen nagy, magyarázza, hogy a művészi nevelést 
a magyar középosztályban, ha más semmi, de legalább a 
zenetanítás képviseli. Hogy az eredmények nem valami fi
gyelemre méltók, azt menti, hogy a zenetanítás múltja ná
lunk még rövid, és a gazdasági viszonyok miatt a jó mes
tert vidéken nem tudják vagy nem akarják megfizetni. Csak 
természetes, hogy ilyen körülmények között még mindig 
meg kell érdemelnünk Beethoven teljes megvetését.

Pedig Beethovennek aránylag kevés közvetlen oka le
hetett panaszra. Az arisztokráciában a zenei műveltség ak
koriban szép fokon állott. A hercegek s a grófnők majd 
mindannyian értettek hangszerhez, a zongorához, a hege
dűhöz, a violához vagy a csellóhoz. Volt idejük zenét tanul
ni, s ha a kedv hiányzott is, a divat kényszerítő ereje vég
re kezükbe adta a módot, hogy valami tartalmat szerezze
nek az életüknek és esetleg megsejthessék Beethoven 
mondásának igazságát, aki a zenét — mint látjuk — nagy
ra tartotta. Ilyen körökben fejlődött és fejlődhetett ki a 
kamarazene, a vonósnégyes, a zongorahármas azzá, aminek 
Mozartnál, Haydnnél, Beethovennél látjuk. A mai embert 
azonban a kultúráiét — hogy így mondjuk — érdemetlenül 
'ényelmes helyzetbe hozta. A nagyvárosokban olcsó ő s 

zért jó muzsikát, zenekari muzsikát, izgató muzsikát vehet 
magának. Olyat, amit hangszerekhez nem értő és csak kö
zepes zenei érzékű emberek is élvezhetnek, ha meg nem



is értik. Ez a zene nem készült házi használatra — Wagner, 
Puccini, D'lndy, Debussy zenéjéről van szó —, sőt szinte 
elválaszthatatlan a zenekartól és a színpadtól. Aki bele
kóstolt ebbe a muzsikába, azt az a veszély fenyegeti, hogy 
a házimuzsika nem fog neki többé ízleni és a csillogó zene
kari színek után unalmasnak fogja találni a zongora egy
forma hangjait, szürke hangszínét. A kisvárosokban pedig, 
ahol ilyen zenéhez semmiképp se lehet hozzájutni, más ve
szély fenyegeti a házimuzsikát. Kevesen tudnak és keve
sen tanulnak zenélni; de akik tudnak, azok a fővárosi utcák 
muzsikáját importálják a tiszta vidéki szobákba. A gaz és 
féktelen kedélyességet, ami ebben a komisz muzsikában 
van, a közjegyző leánykája és az állomásfőnők fia egyaránt 
rosszul interpretálják — dictum-factum azonban ez, és a 
százegy magyar népdal és Rácz Pali műsora dominálnak a 
vidéki magyarság házi muzsikájában.

Az a boldog idő már Nyugaton is rég messze van, ami
kor a közepes vagy kis zenei intelligenciájú emberek is a 
legjobb muzsikával éltek, ugyanazzal, amivel a hercegek és 
grófok. Az a nemzedék, amelynek Bach a Wohltemperirtes 
Klaviert és az Invenciókat írta, kihalt. A modern zeneszer
zők pedig nem írnak házimuzsikát. Az ő zongorahármasaik
hoz, vonósnégyeseikhez és zongoradarabjaikhoz, de még da
laikhoz is kiváló művészek kellenek. A technikai nehézsé
gek nagyok. A hangzás újszerűségének, hatásosságának el
érésére egyelőre nincs más mód, mint az ügyek bonyolí
tása. Aki végignéz egy Wagner-partitúrát és egy Mozart- 
félét, világosan látni fogja, hogy szemre milyen komplikált 
az első és milyen egyszerű a második. (Azért mondom, 
hogy szemre, mert lényegileg fordítva áll a dolog.) Egy 
Mozart-szimfóniával még elboldogulunk négykezes átirat
ban, de Wagner zenéje sehogy se fér el a zongorabillen
tyűkön. És egyelőre csak azt látjuk, hogy komplikálódik 
minden. A Salome például zongorakivonatban engedetlen, 
nehezen hámozható hanghalmaz.

Pedig szükséges, hogy legyen modern házimuzsika is. 
Hiszen előbb-utóbb engednek kényszerítő erejükből azok a 
gazdasági körülmények, amelyek a szegény nagyvárosi em
bert csak este engedik zenéhez jutni, amikor már csak 
pszichikai izgatószernek használja a muzsikát, és ha ez



egyenesen nem tudja izgatni, akkor elalszik mellette. (Több 
operajáró ismerősöm bevallotta, hogy őt csak Wagner és 
Puccini érdekli, és Mozartot, Verdit teljesen érdektelenül, 
unatkozva hallgatja.)

Vigyáznunk kell azonban, nehogy a nagyképűség széles 
ábrázatában tűnjünk föl. Hisszük és valljuk, hogy a régi 
művészetet csak a ma művészetének megemésztése után 
lehet és kell élvezni. Csak Ibsen után jöjjön Aiszkhülosz, 
és csak az értheti meg Bachot igazán, aki már megértette 
Wagnert, már rajongott érte, és már egy kicsit kiábrándult 
belőle. Új házimuzsikára azonban szükség van. És lesz is. 
Ami azt a meggyőződést jelenti, hogy a modern muzsika 
minden látszólagos komplikálódása mellett is egyszerűsödni 
fog. Egyszerűsödik technikailag, kifejező eszközeiben, for
máiban anélkül, hogy lemondana a harmóniák csodás, újon
nan fölfedezett gyarmatairól és a hangzás pikantériájáról. 
A Debussyk, a Straussok utódai meg fogják találni a módot, 
hogy az ő individuális poézisüket, vagy ha úgy tetszik, őrült
ségeiket miképp mondják el egyszerűbben, összefoglalób- 
ban, anélkül azonban, hogy a kifejezésben egy pillanatra is 
megtagadnák magukat és önmagukban a Ma emberét.

Akkor azután remélni lehet, hogy az az erkölcstelen 
és sokszorosan bonyolódott viszony, amelybe a hangszert 
nem tudó, de zenekedvelő fővárosiak nagy része a zene- 
művészettel került, erkölcsössé fog változni. A házimuzsi
ka általánosodásával szerves kapcsolatba jutunk a zenemű
vészet dicsőséges alkotásaival, amelyek mindeddig ifjan, 
élettől duzzadóan várják a föltámadásukat ép eszű, egész
séges tehetségű emberek szobáiban, kis olcsó zongorákon 
és durvább fajta hegedűhúrokon.

Sok és sokféle zenei szenzációban volt részem, de a 
legszebbnek számítom azt, amikor falun, reggeli után, fe
hérre meszelt szobában játszhattam a Mozart hegedűszo
nátáit. A Salome, a Butterfly, a Tristan első meghallgatása 
izgalmasabb volt, de amarra szívesebben emlékszem, mert 
az élvezetet a kiábrándulásnak halvány árnyéka sem kö
vette.

Éppen ezért azt kell hinnem, hogy lesz — nemsokára 
lesz — modern házimuzsika. Szükség van rá, hogy a zene 
morfinistáit a zongora mellé csalogassa, hangszertanulásra



kényszerítse, és a zenei kultúrát áthelyezze igazi életadó 
bázisára, a tettleges zenélés alapjára. A világ akkor sem 
fogja egyetemesen belátni, hogy a zene magasabb megnyi
latkozás, mint minden bölcsesség és filozófia — mert mi 
tudjuk, amit Beethoven nem tudott, hogy a világ mindeddig 
azt a puszta tényt sem értékeli, hogy a bölcsesség és a 
filozófia magas nyilvánulása-e — , de a kultúréletben a zene 
ily módon mégis szervülni fog és elfoglalja az őt joggal 
megillető helyet.

Csáth Géza
Élet, 1910. december 11.



HÁROM KRITIKAI KÖNYV*

A hivatalos irodalom közönye, ellenségeskedése, leki
csinylése, féltékenysége tömörítette táborba azokat az író
kat, akik a Nyugatot alapították. A közöny, az ellenségeske
dés, a lekicsinylés, a féltékenység a »hivatalosok«, az aka
démikusok részéről egészen érthető volt. A Nyugat kritikusai 
kemény tollú és szigorú legények voltak, akik nem akartak 
kalapot emelni, csak a tiszta művészet, csak az igazi tehet
ség előtt. Ellenben visszautasították és leszólták az ízléste
lenséget, a tanulatlanságot, a kontárkodást, az együgyűséget 
és az utánzást.

A harc tulajdonképpen — ahogy én látom — Ady Endre 
körül tört ki. ő  volt az, akinek a megítélése körül az ellenté
tek a végsőkig kiélesedtek. A Nyugat kritikusai fölismerték a 
zsenijét, és a másik pártot is annyira kimozdította biztos ké
nyelméből ez az új poézis, hogy nem átallott komoly akcióba 
lépni ellene. Szidták, bolondnak nevezték, a verseit csi- 
náltaknak, affektáltaknak és esetleneknek deklarálták. Han
gosak voltak. . .  Rés ad triarios redit: még Rákosi Jenő is 
írt ellene.

Azóta Ady Endre beérkezett, a fiatalok győztek. Azok 
tudniillik, akik közülük csakugyan tehetségesek — elismerték 
a tehetségüket. Bérezik Árpád, Somló Sándor, Váradi Antal 
helyett Szomory Dezső, Lengyel Menyhért, Molnár Ferenc, 
Bíró Lajos szerepelnek a színpadokon.

Az apróbb részletpolémiák, az irodalmi harcok és csete
paték lecsendesülése után a Nyugat kritikusai és esztétái 
hozzájutottak végre a hosszú lélegzetű munkához. Közülük Ig
notus, Hatvany és Lukács ennek az évnek a tavaszán adtak 
ki egy-egy kötetet. Az ő neveiket láttuk leggyakrabban a

* Ignotus: Kísérletek: Hatvany Lajos: Én és a Könyvek; Lukács György: 
A lélek és a tormák. Töredék.



Nyugat esztétikai és kritikai cikkei alatt. Csak Fenyő Miksa, 
a Nyugat negyedik pár excellence kritikusa, a polémiák ke
gyetlen és szellemes gerillavezére várat még a könyvével.

Ez a három könyv három merőben különböző kritikai szel
lemet reveiéi. Ügy szeretném ezt a különbséget megmagya
rázni, hogy Ignotust az irodalmi kritika tudós újságírójának, 
Hatvanyt poétájának, Lukácsot pedig okkultistájának nevezem.

Valóban, Ignotus mindenekelőtt mások miatt ír. Magya
ráz és tanít. Impozáns könyvében harminchat »kísérletet« 
találunk. A perzekutor-esztétika ellen értekezik az első száz- 
kilenc lapon azzal a világossággal, magvassággal és ruganyos, 
fürge szellemességgel, amelyről őt régebbi könyveiből is
merjük. A könyv közepét az új irodalmi szempontokra vo
natkozó tanulmányok foglalják le, közöttük A fekete zongora 
című, amelyben a modern verset védi meg az érthetetlenség 
és értelmetlenség jogtalan és helytelen vádja ellen. Ez az 
értekezés azóta klasszikussá vált; sokat idéztek belőle, han
gos, de nem súlyos ellentmondásokat provokált. A könyv har
madik része írókról és könyvekről szól. Tennyson, Zola, Oc- 
tave Mirbeau kerülnek vizsgálat alá egy sorban Vőrösmar- 
tyval és Tompával. És a vizsgáló szem éles, pontos műszere 
tiszta és érdekes képeket rajzol valamennyiről. Aki nem érti 
a modern írókat, Ignotus könyvéből mint tankönyvből elsa
játíthatja, hogyan kell olvasni őket.

Hatvany az esztétika lírai poétája. Ezt a szubjektív vi
szonyt maga is nyíltan hirdeti: Én és a Könyvek. Ez az ő 
problémája. Költeményeket ír a könyveiről (bár prózában) 
éppúgy, mint ahogy Petőfi verset ír a Tiszáról és a pusz
táról.

•Az éntől elválasztott esztétika — írja könyvének 117. 
lapján —, azt kellene gondolnunk, csupa erősség és széles 
alapon nyugszik, a szeszély átszőtte gondolkodás ellenben 
játék. Én azt gondolom, ennek épp a fordítottja igaz. Az erő
seknek látszó várak inognak a levegőben és a légváraknak 
rémlő andalgások biztosan nyugszanak a mélységeken.«

Ha átolvassuk Hatvany szellemes, szabad, rapszodikus 
fejtegetéseit, lehetetlen el nem Ismernünk ennek a merőben 
szubjektív esztetizálásnak a jogosultságát, mert valóban 
mély. A kedvenc könyveiről ír, a kedvenc színdarabjairól, az



életéről, a szerelmeiről, mindarról, ami foglalkoztatja. Könyve 
olyan, mint egy napló, amelyben azonban állandóan visszaté
rő motívum a »relatív« igazság szívós keresése, az őszinte, 
energikus és kemény törekvés önmagát adni, a véleménye
ket, az érzéseket, a hatásokat, a gyönyöröket és az undoro- 
dásokat.

Lukács az esztétka okkultistája. Okkultista tudós mód
jára böngészi a betűket s ami a betűk között van. (Főleg ez 
utóbbit.) Óriási gondot és figyelmet áldoz aprólékosnak lát
szó részletekre és mint egy képtalányt fejti meg a dolgok 
jelentőségét.

Magának ír, nem nagyon törődik a világossággal. Azt a 
benyomást kelti, hogy csak beavatottaknak szánta az írást. 
Alkimistához hasonlít, aki hosszú tekercsekben írja le ta
pasztalatait az aranycsinálásról és a drágakövek átalakulásá
ról — titkos jelekkel.

1910.



BARTÓK BÉLA

A modern magyar szimfonikusok között kétségtelenül 
egyike a legérdekesebbeknek, legelsőknek. Rövid művészi 
múltja — mint minden igazi géniuszé — tele van harcokkal, 
elkeseredetten lelkes tapsok és rosszindulatú gúnyos füty- 
työk összecsapásaival, lekicsinylő ellenvéleményekkel, le
ereszkedő vállveregetésekkel, de egyszersmind ődaszerú di
cséretek babérjaival is. Bartók, mint az értékes bor, soká 
forrt, küszködött, kereste magát. Akik az utolsó öt eszten
dőben újságot olvastak és hangversenyeket látogattak, kö
rülményesen értesülve lehetnek az ő fejlődésének egyes 
fázisairól. Ma már Bartók tehetségéről nem oszlanak meg a 
vélemények. Még azok is, akik a zenéjét nem tudják élvezni, 
elismerik, hogy zseniális ember és egyike a legjelentéke
nyebb zenei elméknek, akiket a magyar föld valaha produ
kált. Mi a magunk részéről az ő /. szWfjét és Weiner Leó 
Szerenádját — ezt a két egyidőben írt kompozíciót — tart
juk a magyar szimfonikus formanyelv legelső igazán kielé
gítő megalkotásának. Bartók azóta sokat haladt. II. szv/íjé- 
ben — amelyet tavaly adtak elő* — egy új forrongást lá
tunk. Törtetést új formaképzés, új gondolkodás, új zenei 
kifejezésmód felé. A külső hatása ennek a szvitnek nem 
olyan világos, nem olyan szimfonikus, mint az elsőé volt, 
de csak rajta keresztül érkezhetett Bartók oda, ahol őt a 
ma bemutatásra kerülő két újabb kompozíció, a Portré és a 
Román tánc mutatják. Bartók régi melodikája új elemeket 
vett magába. Teljesen szabad itt a melódiaképzés, minden 
látszólagos proporciók, szimmetriák nélkül. Az egész Portré 
egy hosszú szüntelen dúdoláshoz hasonlít. A képzeletnek 
önkínzó és gyötrelmesen gyönyörű játéka ez — a hangok
kal. Főmotívuma az a négy hang, amelyet a szólóhegedű

* El írás. a I I .  s & ite t először 1909. november 22-én adták elő a Vigadó
ban. (Szerk.)



kezdetnél intonál (d’—fisz'—a’—cisz"), s amelynek sajátsá
gos erotikája a figyelmet rögtön megragadja. E csodálato
san színes, különös zenei rajz bontakozik ki előttünk. Mint
ha az egyes hangszerek, mint színes szálak gomolyognának 
az alkotó művész láthatatlan kezétől igazgatva, hogy vég
eredményben egy színes szobrot mintázzanak ki a levegő
ben. Egy nőalakot — bizonyára egy csodás szépségű, tün- 
déri kedvességű lányt — , amilyen csak az álmodok képze
letében él. Mint az írómédium kezét a hipnotizőr, úgy ve
zeti a rendkívül érdekesen szerepeltetett szólóhegedű a 
mágikus szobormű színes szálait. És az utolsó tiszta D-dúr 
akkorddal előttünk áll a kész munka, a fantázia nagyszerű 
alkotása. Bartók műve — minden különössége, szokatlan- 
sága mellett is — igen népszerű. A partitúra gondossá
gossága, leszűrt, tiszta volta meglepi az embert, ha benne 
az izgató és bűvös hanghatások titkait keresgéli. Bartók 
mindent a legkönnyebben, a legegyszerűbben csinált meg 
A Román tánc eredetileg zongoradarab. A szerző verázsla- 
tos instrumentációjában a megdöbbentően szellemes, csik
landós hangszenzációk egész sorozatát kapjuk. Komor és 
vad hangszínek dominálják a táncot. Vér, fáklyafény, bor 
és csók!

Csáth Géza

Az Országos Szimfóniái Zenekar 1911. február 12-én, a Budapesti 
Zeneakadémia nagytermében megtartott hangversenyének műsorfüzete.



A JÓ OPERASZÖVEG

A múlt hetekben bejárta a hír a világsajtót, hogy Puccini 
operaszöveget keres. Az írók szerte a kávéházakban Buda
pesttől New Yorkig és Sydneyig valamennyien olvasták az 
újságban ezt a hírt. És valamennyien fölsóhajtottak. És a 
sóhajban minden benn volt: 1. A vágy a világhír után. 2. A 
pénz után, amely Puccini nyomában, mindenütt, amerre 
megy, mint eső után a gomba, gazdagon sarjadozik. És 3. A 
lemondás mindezekről.

— Miért választaná Puccini éppen az enyémet? — 
szóit magában a drámaíró.

— Megtörténhetik ugyan — morfondírozott a novellista 
—, hogy egy napon francia nyelvű levelet fogok kapni tőle, 
amelyben értesít, hogy a Távolságok című kötetem első 
novelláját egy barátjának tolmácsolásában elolvasta és fel
szólít, hogy írjak belőle librettót; megtörténhetik, de igazán 
nem valószínű. Nem valószínű.

így okoskodván a novellista, csengetett a pincérnek, és 
a következtetés kietlen kilátástalanságának ellensúlyozásául 
egy pohárka Cordial medocot rendelt.

Kétségtelen, hogy Puccininek csak elsőrangú szöveg kell. 
Az olasz mester aránylag keveset komponál, tehát jól meg
gondolja magát, mielőtt belefog valamibe. Vigyáznia kell. 
Drámai konstruáló erejének példátlan találékonysága mellett 
melodikai invenciója nem nagyon változatos. Ezt ő maga is 
jól tudja. Ezért fordul tehát mindig merőben új miliőkhöz (a 
Tosca: Olaszország és a XIX. század; a Bohémélet: Párizs; 
a Pillangókisaszzony: Japán; A kaliforniai lány:* Amerika). 
ahol az idegen zenei elemek előtérbe állításával új zamatot 
lehet adni a zenének, az instrumentációnak stb. Puccininek 
nagy zsenialitása mellett kétségtelenül szüksége volt arra

* Nyugat lánya (Szerk.)



a példátlan eszélyességre és óvatosságra, amely őt a lib
rettók megválasztásában jellemzi, hogy oda juthasson, aho
vá jutott. Az élő zeneszerzők közül ő keres ma legtöbbet. 
(Érthető tehát, hogy az írók szerte a kávéházakban felsóhaj
tottak a hírre, hogy Puccini librettót keres. Egész életre 
szóló nagyúri jövedelmet jelent egy librettó, ha Puccini 
megírta hozzá a zenét.)

Milyen legyen a jó operalibrettó? Erre a kérdésre rö
viden lehet válaszolni. Érdekes és könnyen érthető. A máso
dik tulajdonság már benne rejlik az elsőben. Csak az lehet 
érdekes, ami könnyen érthető is. Negatív példa reá a Ró
zsagavallér.* Ez az opera igen finom, kedves dolog, de bo
nyodalma nagyon is speciális, nem könnyen érthető. Az ope
ra librettójának olyannak kell lenni, hogy ha teljesen süket 
ember végignézi a dalművet, az is teljesen tisztában le
gyen, hogy mi történt. A drámaiságnak nem a szavakban 
kell lenni, hanem az események, helyzetek egymásutánjában. 
Ha az énekesek teljesen érthetetlenül ejtik ki a szavakat, 
akkor is tudnia kell a nézőnek, hogy miről beszélnek. A 
Tannháuser első felvonásában Vénusznak és Tannháusernek 
izgalmas párbeszéde a helyzetből teljesen érthető. Sem 
Anthes olasz beszédjét nem értjük, sem azt, hogy az igen 
magas régiókban járó szoprán énekesnő mit mond, mégis el 
vagyunk készülve, hogy a dalnok ott fogja hagyni az isten
nőt. Amikor egy drámai fordulat a szavakon fordul meg, 
akkor azt a zeneszerzőnek megfelelő módon exponálni kell. 
A Tannháuser első felvonásában erre is kitűnő példát ta
lálunk. Tannháuser nem akarja elfogadni a barátainak a meg
hívását, hogy menjen Wartburgba. Már búcsúzik tőlük. Eb
ben a pillanatban a marasztaló kórusból kihangzik Wolfram 
szava, aki Erzsébetet említi. Még nem értjük, hogy mit 
mondott Wolfram. A zenekar most elhallgat, csak egy ma
gános, halk, lassú hárfafutamot hallunk, mint ahogy egy név
re egész sor emlék mozdul meg bennünk. Tannháuser most 
falzettel magas hangon ismétli Erzsébet nevét és marad, 
velük megy Wartburgba. Már tudjuk, hogy a fordulat oka 
egy régi szerelem feléledése. Néhány másodperc alatt a 
drámaíró éveket mesélt el Tannháuser múltjából.

* Rózsalovag (Szerk.)



A librettista feladata tehát, bár egyszerű, mégis igen 
nehéz. Innen van, hogy a szövegírók kezdettől fogva elősze
retettel fordultak olyan témák feldolgozásához, amelyeket a 
közönség már jól ismert. Tehát: meséket, legendákat, mí
toszokat vagy népszerűvé vált novellákat, regényeket, drá
mákat dolgoztak fel. Puccini összes operái már előzőleg 
mint drámák jól beváltak. (A Manont Prevost abbé csodá
latra méltó elbeszéléséből ismerte a világ.) Wagner kivétel 
nélkül jól ismert mondákat használt fel. Gluck hasonlókép
pen (Iphigénia, Orfeusz). Valóban ez a librettóírás legfőbb 
gyakorlati tanulsága. Csak közismert vagy igen egyszerű 
mesét szabad feldolgozni. Ne foglaljuk le a közönség figyel
mét arra, hogy az események összefüggésein törje a fejét. 
Az érdeklődésből minél nagyobb területet meg kell hagyni a 
zeneszerző számára. Ezért volt szerencsétlen gondolat pél
dául a György barátból operát írni. Történelmünknek olyan 
korszakában játszik, amelyet általában a művelt középosz
tálybeli férfiak sem ismernek jól. György barát politikai 
szereplését valamennyien megtanultuk érettségire és va
lamennyien elfelejtettük. Ilyenformán akarva, nem akarva a 
librettóra kell figyelnünk. Ha a zene pszichológiailag gazda
ságosabb volna, azaz ha számolna ezzel a körülménnyel 
(mint ahogy nem számol), az egész opera még akkor sem 
tehetne harmonikus benyomást. A rossz operalibrettónak 
legrémesebb típusa Mozart A varázs fuvoláiénak a szöveg
könyve, Igen gyengén felépített munka a Fidelio is. Bizo
nyos, hogyha Beethoven jobb librettistát kap, a bemutatón 
nem bukott volna meg ez a nagyszerű zene.

Sokáig azt hitték és bizonyára ma is vannak, akik azt 
hiszik, hogy az opera szövegkönyvének okvetlenül versben 
kell írva lenni. Ez tévedés. Az időmértékes vers nem ked
vez a zenének, hanem egyenesen megnehezíti a zeneszerző 
dolgát, mert már a ritmusokban nem ád teljesen szabad 
kezet. A hangsúlyos vers mindenesetre jobb. A rímek hatá
rozottan lendítik azt a zenét, amelyik közönséges értelem
ben proporcionális és szimmetrikus. (Ahol például egy 16 
ütemes gondolat négy egyenlő kétütemes mondatból áll.) 
Ma azonban az aszimmetriát jobban szeretjük, mint a szim
metriát és a zenei versnél szebbnek, igazabbnak, ősibbnek 
érezzük a zenei prózát. Wagner zenéje a tetralógiában ilyen:



zenei próza ez, ha szövege vers is. A Lohengrinben, a 
Tannháuserben már a zene is vers: azaz egyszerűbb, úgy
szólván lemérhető proporciókat mutat. Strauss Saloméja, 
Elektrája, Debussy Pelléas és Méllsandéja mind zenei prózák. 
Puccini elmésen kombinálja a zenei prózát a zenei verssel, 
míg librettói elejétől végig versek.

Proporcionális zenei formákat, azaz zenei verset lehet 
csinálni akkor is, ha a szöveg próza. Éppen ezért határozot
tan a leghelyesebb az operaszöveget prózában írni. A zene
szerző ezzel könnyebben dolgozhat és a prozódia érdekében 
szükséges változtatásokat is sokkal könnyebb elvégezni.

Aki mindezeket tekintetbe veszi, még nem bizonyos, 
hogy jó operaszöveget fog írni, de aki öntudatosan vagy ön- 
tudatlanul rá nem jött ezekre a szabályokra, amelyek a 
dolog természetéből következnek, az soha.

Csáth Géza
Világ, 1911. iúnius 14.



A HANGSZERELÉSRŐL 
ÉS A PARTITÚRAOLVASÁSRÓL

Nemrég jelent meg az első magyar hangszereléstan. 
Siklós Albert zeneakadémiai tanár munkája. Nyitva van te
hát az út a dilettáns zeneszerzőknek, tanulhatnak hangsze
relni. Nem szabad lekicsinyelni ezt a tényt. Egy egész se
reg ember, egész csomó zenei autodidakta jut hozzá, hogy 
otthon — vidéken — idő és mester híján egyedül képezze 
magát a zeneszerzés eme legfontosabb és legfortélyosabb 
segédtudományában. Mert lehet valaki a legjobb és legte
hetségesebb zeneszerző, csak akkor bizonyíthatja ezt be, ha 
tud hangszerelni, ha ismeri a módját, hogyan kell leírni a 
gondolatait, hogy úgy hangozzanak, amint ő elképzelte.

A professzionátus muzsikusok számára nem jelent so
kat ez a könyv. Inkább csak egy használható lexikon, ahol 
minden szükséges adatot: a hangszerek írásmódját, hang
terjedelmét stb. megtalálhatják, a partitúrák tanulmányozása, 
az operai és szimfonikus zenekarok figyelmes hallgatása, 
hangszerelést előadó tanár útmutatásai révén ők sokkal gyor
sabban sajátíthatják el ezt az elsajátíthatatlan művészetet. 
Ismételnem kell: azért örülök ennek a könyvnek, mert sok 
elásott, energiátlan talentumot fog a felszínre segíteni, akik 
talán egyébként a homályban maradtak volna. Mert a hang- 
szerelés művészetét a mesterfogások ezrei védik attól, hogy 
általánossá legyen. Legelsősorban megnehezítik a különféle 
kulcsok és a transzponáló írásmód. Mindenki tudja, hogy a 
zongorára két kulcsban írunk: violin- és basszuskulcsban. A 
kulcs határozza meg, hogy a leírt hangjegy milyen hangot 
jelentsen. Ha a harmadik vonalra egy pontot írok, még nem 
tudni, hogy azzal milyen hangot akartam megjelölni. Ha elé
írok egy violinkulcsot, rögtön világos, hogy a neve H, és
pedig jelenti az egyvonalas H-t (nem tudom én, mennyi 
rezgésszámmal), szóval egyetlenegy hangot. Ha basszus



kulcsot írok elé, D-t jelent, egy távoli mélyebb hangot. Hogy 
miért van erre szükség, azt könnyű megérteni. A zongorán 
van 86 hang. Körülbelül ennyit használunk a zenekarban is. 
Ezzel szemben az öt kottavonalra csak 11 pontot helyezhe
tünk el oly módon, hogy mindegyik máshová (más vonalra, 
más vonalközbe) essék. Az öt vonalra tehát csak 11 hangot 
írhatunk. A módosító jelekkel, melyekkel a félhangokat je
löljük, ez a szám 16-ra emelkedik. Ha ehhez hozzáveszünk 
még négy segédvonalat, akkor 30-ra emeltük az ötös kotta- 
vonal-rendszerben jelölhető hangok számát. Ha felhasznál
juk azt a jelölési módot is, hogy a magas hangokat, ame
lyeknek leírására már nem akarunk újabb segédvonalakat 
csinálni (mert nem tudnánk rajtuk eligazodni), azt egy ok
távval lejjebb eső hangokkal jelezzük, föléjük írván egy 
nyolcast (annak jeléül, hogy az egy oktávval feljebb lévő 
hangra gondolunk), akkor már le tudunk írni 43 hangot. Szó
val egy vonalsor csak 43 hang jelölésére nyújt módot. De 
nekünk 86 hangunk van. Hogy tehát a másik 43 hangot is 
leírhassuk azaz ezeket a hangokat is ugyanarra az 5 vonal
ra leírhassuk, egy új jelet, egy kulcsot írunk elébük. A kulcs 
hírül adja, hogy most nem az első 43, hanem a második
43 hangra fog vonatkozni a pontjelzés. így történik, hogy a 
basszuskulcs előjegyzésével a harmadik vonalra írt pont 
nem H-t, hanem egy másik 21 félhanggal lejjebb eső D-t je
lent. Arról persze megint nagyon is lehetne vitatkozni, hogy 
nem volna-e egyszerűbb, ha ez a pont most is H-t, mond
juk a 24 félhanggal lejjebb eső H-t jelentené. Kezdő zongo
rajátékosok valamilyen formában valamennyien hangoztatják 
is ezt a nézetet, de mikor azután a mester határozottan ki
jelenti, hogy a basszuskulcs megtanulása alól kibújni nem 
lehet, rendesen elhallgatnak.

A hangszerelő nem két kulcsban olvas és ír, mint a 
zongorista, hanem négyben. Az előbbi kettőn kívül van neki 
altkulcsa és tenorkulcsa is. Ezeket a kulcsokat azért hoz- 
ták be, hogy egyes hangszerek számára, amelyeknek a 
hangterjedelme mondjuk nem 86 félhang, mint a zongoráé, 
hanem például csak 44 félhang, egy kulcsban írhassanak. 
Képzeljük úgy a dolgot, hogy ennek a hangszernek az első 
22 hangja az imént említett 43 mélyebb hang felső 22 hang
jának felelne meg és a további felsőbb 22 hangja megfelelne



a magasabb 43 hang alsó 22 hangjának, akkor, hogy ezeket 
ne kelljen két kulcsban írni, ami lehetséges (mert ugye
44 hangot el lehet helyezni egy vonalrendszerbe is), be
hoztak egy új kulcsot, így a viola számára, amelynek szó
lamát C-kulcsban vagy violakulcsban írják, a harmadik vo
nalra írt pont most már nem jelent se H-t, se D-t, hanem 
C-t, egy egész más C-t az alap H-tól 11 hang távolságra. 
A tenorkulcsban viszont ugyanez a harmadik vonalra írt 
pont nem H-t, nem D-t, nem C-t, hanem A-t jelent, azt az 
A-t, amelyik az alap H-tól 14 hangnyira fekszik.

A hegedűknek, fuvoláknak, oboáknak violinkulcsban írunk. 
A csellónak, nagybőgőnek, fagottnak, harsonának basszus
kulcsban. A violának violakulcsban. A tenorharsonának te
norkulcsban. Ugyebár mindez már nagy konfúziót csinál!

Ehhez járul még a következő: A fúvóhangszerek egy ré
szét transzponálva kell írni, aszerint, hogy milyen alaphang
gal bíró hangszert kívánunk használtatni. A B-klarinét számára 
a B-t C-nek írjuk, az A-klarinét számára D-nek, az F-kürt szá
mára F-nek, a B-trombita számára ismét B-nek. Ennek a csí
ziónak a célja az, hogy a hangszer kezelője számára meg
könnyítse a játékot. Ilyenformán mondjuk az A-klarinétnak a- 
laphangneme ugyan az A-dúr, de mi úgy írunk neki, hogy 
a klarinétos úgy játszik benne, mintha C-dúrban játszanék.

így történik azután, hogy például egy nagy partitúrában 
a harmadik vonalra írt pontocska a hegedűknek, fuvoláknak, 
oboáknak csakugyan H-t jelent. Az angol kürtnek azonban 
E-t a violának C-t, az Esz-kürtnek giszt. A csellónak és fa
gottnak D-t. A nagybőgőnek, kontrafagottnak és basszushar
sonának ugyancsak D-t, de egy oktávval lejjebb. Az A-klari- 
nétnek G-t. A B-trombitának cisz-t és a többi hangszernek 
esetleg még mást és mást jelent, ahhoz képest, hogy mi
csoda alaphangú fúvóhangszereket kíván a zeneszerző.

Mindebből látnivaló, hogy mielőtt szó lehetne a hang- 
szerelés művészetéről, meg kell tanulni a hangszerekre va
ló írás mesterségét, ami éppenséggel nem boszorkányság, 
de hosszú gyakorlatot kívánó munka. Ily módon zárják el a 
hagyományok mintegy önműködöleg a dilettánsokat attól, 
hogy zenekarra dolgozzanak. A partitúraírásnak ez a nehéz
kes módszere, bár valóban praktikus célok fejlesztették 
ilyenné, mégiscsak hagyomány, amin jó lenne változtatni.



Miért? A felelet súlyos: azért, hogy a partitúraolvasás gyö
nyörűségében minden zongorázni tudó részesülhessen.

És a megoldás nem is volna nehéz. A violin- és basz- 
szuskulcs mellett minden más kulcsot el lehetne vetni, mert 
hiszen ezek teljesen elegendők, hogy a zenében használa
tos összes 86 hangot az ötsoros vonalrendszerben megjelöl
hessük. Viszont le kell mondani arról, hogy a hangszerek
nek csak egy kulcsban írjunk. Ez a tendencia az újabb mes
terek partitúráiban már megvan. Újabban például a cselló
nak magasabb fekvésben a basszuskulcs helyett nem tenor-, 
hanem violinkulcsot írnak. Ugyanilyen egyszerűsítés volna, 
ha a viola négy-öt mélyebb hangját basszuskulcsban írnok. 
A játékosok ezt pár nap alatt megszoknék. A transzponáló 
írásmód helyett pedig a transzponáló fúvőshangszerek szá
mára eredeti fekvésben lehetne írni violin- és basszuskulcs
ban. A fúvózenészek, akik a transzponálásban úgy is igen 
gyakorlottak, mert sokszor nem játszanak az előírt alaphan
gú hangszereken, ezt úgyszólván pár óra alatt megszoknék.

Ha a partitúrákat így írnák, akkor mindenki, aki zongo
rázni tud, könnyen tájékozódhatnék bennük. Közvetlen kö
zelről tanulmányozhatná a nagy mesterek csodálatos zene
karkezelő művészetét, azt a bámulatos szellemi erőfeszítést, 
amely például egy Mozart-szimfónia vezér könyvében, egy 
Wagner-opera partitúraköteteiben megnyilvánul. A zenei köz- 
művelődésnek mérhetetlen haszna volna ez. Senki sem ta
gadhatja. Még vitatni sem lehet. Talán egy új kornak kezde
te a művelődéstörténetben! . . .

Csáth Géza
Világ, 1911. július 20.



HAYDN

A pszichológiai zenetörténetírásnak van egy érdekes 
problémája, amely hangzik a következőképpen: Mi az oka 
annak, hogy éppen a német muzikalitás produkálta a világ 
legnagyszerűbb remekműveit? Hogy a németek ezen a té
ren úgyszólván versenyen kívül állnak. Hogy a germán ze
nei zsenik mellett mennyiségben is, de kivált minőségben 
eltörpül mindaz, amit más fajok zenei lángelméi — bár 
valódi lángelmék! — összevéve termeltek.

Ha erre az érdekes kérdésre feleletet akarunk adni, 
Haydnra kell hivatkoznunk, a szimfónia megteremtőjére. Az 
ő művészetének és életének a tanulmányozása tudniillik 
olyan kulcsot ad a kezünkbe, amellyel ha nem is juthatunk 
a kérdés tökéletes megoldásához, mindenesetre alkalmunk 
nyílik rá, hogy erősen megközelítsük azt.

A német faj zenei világuralma Bach Sebestyénnel (1700) 
kezdődik, de csak Haydnnal (1770) és követőivel ju t dön
tő jelentőségre. S jóllehet Wagner és Brahms halála óta 
sokat vesztett aktuális erejéből e páratlan szellemi hege
mónia, mégis azt kell mondanunk róla, hogy fennmaradása 
szinte beláthatatlan időkre biztosítva van. Teljességgel le
hetetlen elképzelni tudniillik, hogy bár évezredek alatt akár 
a román, akár a szláv, akár a finnugor népfajok — nem 
szólva a sárga és fekete fajokról — olyan géniuszokat pro
dukáljanak, akiknek zenei invencióteljesítménye összesen is 
megközelítse azoknak az óriási Himalája-szerű energiameg
nyilvánulásoknak az összegét, amiket Bach, Haydn, Mozart 
Beethoven és Wagner alkotásai képviselnek.

Az első pillanatra talán feleslegesnek és kritikai meg
gondolásra nem is méltónak látszik ennek a kérdésnek a 
feszegetése, pedig az. Az, mert szorosan összefügg a zene



természetével, a zeneművészet lényegével. Az európai ze
ne, amely a héthangú, helyesebben a tizenkét hangú hang
lépcsőn épül, bár elvileg a kombinációk végtelen sorozatát 
nyújtja, tulajdonképp mégiscsak véges számú lehetősége
ket tartalmaz. A tizenkét hangú skálán alapuló zene fejlő
dése az utolsó esztendők felfedezéseivel és újításával elér
kezett a végső állomásra. Kimerítette az összes kombiná
ciós szisztémákat. Mert ugyebár a zene tulajdonképp a 
hangok különböző (hétféle fajta) kombinációiból áll. A me
lódia, a hangok egymásutánja — ez a zene első ordinátája, 
az első kombinációs irány. A ritmus, amely hangok viszony
lagos időtartamát egymással szemben jelöli meg, ez a má
sodik. A harmonizálás, amely az egy pillanatban egyszerre 
szóló hangok számát és egymástól való távolságát határoz
za meg, ez a harmadik. A dallamok kifejlesztése egymás 
mellé, egymás után és egymással szembe való állítása, szó
val a zenei szerkesztés — ez a negyedik. Az ötödik a 
dinamika, vagyis a hangzás intenzitása. A hatodik a tempó, 
vagyis az ütem abszolút időtartamának kérdése. A hetedik 
kombinációt szolgáltaltó alkalom: a hangszín, vagyis a hang- 
szerelés kérdése, amely meghatározza, hogy bizonyos han
got, bizonyos melódiát milyen hangszer vagy hangszerek 
szólaltassanak meg. íme ezek a zenei alkotás összes de
terminánsai. Matematikai kombinációk végtelen számsorok
kal négy irányban képzelhetők. (Két valódi és két képzetes 
számvonalnak megfelelően.) A zenei kombinációk ezzel 
szemben hétféle irányban mozognak.

E hétféle irányú kombinációs dimenziók közül eleinte 
csak az elsők, a melódia és a ritmus szerepeltek. A homo
fon (egyhangú) zene kora volt ez. A harmóniák sokáig igen 
egyszerűek maradtak, mert hiszen a melódia és ritmus vál
toztatása ugyanazon harmóniák mellett is végtelen sokféle 
zenei megoldásra adott alkalmat. Idővel azonban kiderült, 
hogy ezek a kombinációk mégse végtelenek és szükség van 
a harmóniák változtatására is, ha valami újat akarunk mon
dani, azaz ha le akarjuk kötni az érdeklődést. Márpedig az 
alkotó művész egyik fontos célja ez. És ugyanez a törekvés 
szülte a polifóniát, a zene matematikai elvek szerinti épí
tésének gondolatát. Akkor keletkezett, amikor a ritmikai és



melódiái kombinációk egyszerű harmóniák mellett már az 
összes fontos lehetőségeket kimerítették. Első pillanatra 
igen nagynak látszik az a lehetőség, amit a harmonizálás
nak és a szerkesztésnek ez az új módja nyújthat. Hiszen a 
zenekarban száz különböző szólamot is írhatunk. A poli
fónia igazi korszakában — a zene középkorában — a zene
kar még igen kicsiny volt, de húsz-harminc szólamú ének
kart azért alkalmazhattak. írtak is ugyanennyi szólamú kar
dalokat (miséket és kantátákat), és meg is szerkesztették 
szép mértani elvek szerint a különböző, egyszerre szóló, 
egymásba szövődő, egymást szimmetrikusan kiegészítő me
lódiák vonalait, de ezeket a szemre annyira különböző al
kotásokat a fül mind ugyanolyannak, egyformáknak hallja 
és hallotta valószínűleg akkor is.

Praktikusan a többszólamúság csak négy, legfeljebb 
hat szólamig terjed. Emberi fül több szólamot követni, egy
mástól megkülönböztetni nem képes. A modern zenekarban 
szerepel negyven-ötven féle szólam. Ezeknek szereplése 
azonban nem polifóniái, hanem inkább hangszerelési kombi
nációt jelent. (Elvileg persze másképp áll a dolog. Mert 
egyetlen hangnak a leírása révén: azáltal, hogy oda és úgy 
írtam a partitúrában, ahová és ahogy írtam, már melódiái, 
ritmikai, harmóniai, szerkesztési, tempóbeli és hangszíne- 
zési kombinációkat végeztem.)

Ma ott tartunk, hogy már csak a hangszínek és har
monizálás tárnáiban tudnak a zeneszerzők még értékeket 
találni. A legújabb kor komponistái tisztán ezekre a kom
binációkra vetették magukat. Melódiában, szerkesztésben 
nem is törekednek változatosságra. Egyrészt visszatértek 
az egyszerű dalformához, másrészt a primitív melodHcában 
lelik kedvüket. Valósággal kéjelegnek az egyszerű, gyerme
kes hangkövetkezésekben, mert ez ad alkalmat rá nekik, 
hogy harmóniai találékonyságukat annál szabadabban ér
vényesíthessék. Egészen analóg folyamat ez azzal, amit a 
mai piktúrában a vonalakkal látunk.

Az út, ami még hátra van, nagyon rövid. Elenyészően 
csekély ahhoz képest, amilyen hosszú eddig volt. A közeli 
jövő horizontján immár egy olyan alapharmónia ködlik, 
amelyben — szemben a klasszikus zene hármas összhangza- 
tával — a hanglépcső mind a tizenkét hangja egyidőben,



egyszerre zeng.* Ennél egy sokkal szebb, de talán távo
labbi jövőben mi egy tizenhat-húsz hangú skálás zongora 
megépítését látjuk, amelyből az egész zenefejlődési fo
lyamatot újra elölről lehetne és talán érdemes is volna 
kezdeni.

Vajon csakugyan érdemes volna-e? Olyan kérdés ez, 
amelyre nagyon bajos feleletet adni. Bizonyítja ezt a hat
hangú skála példája, amelyet az újabb zeneszerzők fedeztek 
fel. (Normális zongorán is játszható, mert a tizenkét hangú 
skálában benn foglaltatik.) A hathangú skála elvileg egy 
teljesen új zene megalkotására adna lehetőséget. Valóban 
azonban nincs így. Miért? Mert a harmóniai kombinációk 
száma igen kicsiny. Mindössze hatvannyolc. De ennél 
nagyobb baj az, hogy ezt a hatvannyolcat a fülünk legfeljebb 
négy-öt félének hallja, sőt még annyinak sem, mert nem 
képes köztük hangulatbeli különbségeket tenni. Zörejjellegú, 
zavaros természetű hang, távoli emberi beszédhang benyo
mását kelti a hathangú skála legtöbb akkordja. Hasonlót 
mondhatunk e skála hangjaiból alkotott melódiákról is. A 
hatás, amit keltenek, mindig ugyanaz. A ritmus révén már 
bizonyos kifejezőképességet kapnak, de ez mindig csakis 
a ritmus munkája. Szóval a hathangú skála nem alkalmas 
talaj arra, hogy belőle egy új zeneművészet fejlődjék ki. De 
valószínű, hogy alkalmas volna rá például egy, a mainál 
több hangú skála.

Ezek után vissza kell térnünk a németek zenei legyőz
hetetlenségére vonatkozó állításunkra. -

. . .  Bach Sebestyén, mint említettük, még a zene kö
zépkorának a képviselője, a polifónia legnagyobb mestere. 
Ami poézist, érzést, életigazságot a melódiák matematikai 
jellegű kiépítése révén, az egymással ellenkező és hasonló 
irányban való mozgatásával, eltolásával, szűkítésével, tágítá
sával. egyszóval kontrapunktikus feldolgozásával ki lehet fe
jezni, azt ő egymagában mind megcselekedte. Bátran lehet

* Érdemes itt megemlíteni, hogy a Bach előtti korszakban az alapharmónia 
nem hármas volt, hanem csak kettes, csak az alaphangot és a kvIntet 
tartalmazta. A tere már disszonanciának számított és a zenedarab befe* 
jezö akkordjában nem szerepelhetett. (Csáth Géza jegyzete.)



állítani róla, hogy a reális (hallható) polifónia* összes fon- 
tos lehetőségeit kimerítette. Akik utána következtek, nem 
hozhattak ebben az irányban semmi újságot, csakis oly mó
don, hogy az ő polifóniái megoldásait más metodikával, más 
hangszínekkel és más szerkesztésekben alkalmazták. Értve 
a szerkesztésen a zene nagy formáinak, sziluettjeinek ki
alakítását.

A Bach után következő nemzedékre várt azonban a 
legnagyszerűbb munka. A zenekari zene, reális zenekari po
lifónia megalkotása. Egyszerű, az emberi psziché elemi 
szükségleteit kielégítő formák megszerkesztése és állan- 
dósítása. A hangszínek gazdagítása. Zenekari alaptónusok ki
keresése. A harmonizálás, tehát az egyidóben zengő kísérő 
hangok szerepének megváltoztatása. Egy, a Bachénál egy
szerűbb s emellett mégis differenciáltabb harmóniai gon
dolkozás kiépítése.

A zene fejlődésében ez volt a férfiasodás igazi kor
szaka. Amikor egyik napról a másikra bámulatos és új 
kombinációk bukkantak fel, meghökkentve és elbájolva a 
hallgatót és ujjongásra indítva azt, aki rájuk akadt. A német 
faj ebben a szerencsés, gazdag, kincseket szóró korszakban 
szülte a legnagyobb zenei tehetségeit. Akkor indíthatta 
munkába a legerősebb munkásait — Haydnt, Mozartot, majd 
később Beethovent —, amikor a hangok bányájának leggaz
dagabb ércsomójáig ért a nemzetközi kutatás. így szerezte 
meg egyszer és mindenkorra a döntő szellemi hegemóniát 
a zeneművészetben. Mind a három embere megértette, hogy 
mi van a levegőben. Mind a három fáradságot nem ismerő 
munkakedvvel feküdt neki az új zenei kombinációk kihasz
nálásának és munkáiknak monumentális sorozatában való« 
bán sikerült elfogniok, leszögezniök a legnagyszerűbb, leg
érdekesebb hangviszonylatokat.

Megoldásaik generális jelentőségűek. Semmi fontos 
kombinációt nem hagytak kihasználatlanul. Sőt, életük vége 
félő valamennyien utat mutattak, hogy mely irányban kell 
és lehet az utódoknak tovább keresniök. Haydn a Teremtés 
című oratóriumában a hangfestésnek, a programszerű illuszt

# Tehát nem húsz-harminc, hanem legfeljebb hat-nyolc szólamú. (Csáth 
Géza jegyzete.)



rálásnak adja bámulatos példáit. Wagner tanult belőlük. Mo
zart utolsó munkáiban a túlzóan zsúfolt zenekari polifónia 
életrevalósága mellett tett vallomást. Beethoven a harmo
nizálás és hangszerelés újabb és újabb, szabadabb és sza
badabb lehetőségeit kutatta és a tonalitás alóli felszaba
dulás felé vitte a muzsikát. Az ő invenciója, az ö melódiái 
és harmóniai megoldásai talán közelebb állnak hozzánk, job
ban érdekelnek bennünket, de Haydn érdemei kétségtelenül 
sokkal jelentékenyebbek. Mert ő jutott rá a szerkesztés leg
szebb lehetőségeire, a zenekarkezelés legéletrevalóbb igaz
ságaira. Ezen a területen Beethoven és Mozart is csak epi- 
gonok hozzá képest.

Újabb zenekutatók igyekeznek megdönteni azt a hosszú 
időkig fennállott tényt, hogy Haydn volt a mai zenekari 
formanyelv megalapítója. Stamitzra hárítják a dicsőséget, 
aki valóban tizenöt esztendővel megelőzte Haydt. Hiszen 
kétségtelen, hogy ez a formanyelv Bach után már a leve
gőben volt. Az új lehetőségeket bizonyára többen megsej
tették, amint erre a művészetek és találmányok történeté
ben számos analógiát találhatunk. (A telefon, X-sugár, drót 
nélküli távíró stb. párhuzamos és egymástól független fel
fedezése két különböző kutató által.) Haydn munkái azon
ban mennyiségükkel és minőségükkel egyaránt messze fe
lülmúlják Stamitz opusait. Az pedig, hogy a szimfóniát ő 
alkotta meg, hogy ő ismerte fel az ennek megalkotására 
irányuló egyetemes zenei törekvések tendenciáját — két
ségtelen.

Ha Haydn kottáit lapozzuk, zongorázzuk, szimfóniáit 
hallgatjuk, nem érezzük többé, hogy micsoda forradalmár, 
micsoda merész újító volt. Pedig Bachtól az ő zenéjéig 
sokkal nagyobb a lépés, mint Beethoventől Wagnerig, vagy 
Wagnertől Strauss Richardig.

A szimfónia, a négy tételből álló zenekari költemény 
Haydnnál kapta meg először azt a jelentőséget, amelyet 
ma a szimfónia fogalmához fűzünk. Addig a szimfónia ze
nedarabok sorozata volt, a mai szvitet jelentette. Haydn óta 
lett az életről szóló költemény. Négytételűsége nem eset
leges többé, hanem éppen olyan természetes és szükség- 
szerű valami, mint a dráma felosztása három-öt felvonásra. 
Ez is, az is az életnek a természetéből folyik. A tragikus



eseménysorozatok a katasztrófáig nem mennek egy nap 
alatt végbe. Közben időnek kell elmúlnia. Szükség van rá, 
hogy elkövetkezzenek különböző események, amelyek döntő 
hatással vannak az emberek karakterére, elhatározásaira, 
egész sorsára. A dráma, ha kondenzálja is az életet, nem 
nélkülözheti a közbeeső időszakok lepergésének legalább a 
jelzését. (Felvonásközök.) Hasonlóan időbeli intervallumokat 
jelölnek még a szimfónia egyes tételei közt lévő szünetek.* 
Szükség van rájuk, bár a szimfónia csak ritkán jeleníti meg 
drámailag az életet. (Mint például a Symhonia pastorale el
ső tétele.) Többnyire meditál vagy lírizál, panaszkodik vagy 
szónokol, szóval lelki folyamatokat ábrázol, éspedig a ma
guk élettani természetük szerint. A fájdalom kifejezésénél 
a sóhaj, a panaszkodó beszéd ritmusából és elemi meló
diájából indul ki. Az öröm ábrázolásánál a tánc gesztusait 
utánozza vagy a kacagás ritmusát veszi alapul. Gyakran 
elbeszélő jellegű a zene. Ilyenkor az elbeszélő hangját, 
hanglejtését halljuk a zenekarból, amint a szomorú vagy 
víg*- történetet az események sorrendje szerint közli ve
lünk. Olykor a hang szenvedélyessé, líraivá válik; ilyenkor 
nem lehet kétségünk felőle, hogy az elbeszélő a saját él
ményeit beszéli el. Olykor egy drámaiasan megjelenítő ze
nei részlet ékelődik az elbeszélésbe. Majd ismét elhalkul, 
nyugodttá lesz a tónus, hogy azután végül objektíven össze
gezze az eseményeket.*** (Mi adja meg a zenének az elbe
szélő, lírai vagy drámai jellegét, erre e sorok írója más 
helyen szándékozik visszatérni.)

A szimfónia az élet teljességének zenei kifejezési for
mája. Teljesen csak Beethoven által lett azzá. Mert az ő 
zenéje valóban nem beszél másról — kivéve a zeneszerzési 
tanulmányoknak tekinthető ifjúkori kompozícióit —, mint a 
saját életéről. Mozart szimfóniáiban még jóval kevesebb a

* Barbár és kegyetlen szokás, hogy a karmesterek az egyes tételek 
után semmi szünetet nem tartanak, hanem úgyszólván rögtön elkezdik 
a következőt. Ennek csak néha van helye. A zeneszerzőknek pontosan 
meg kellene jelölniök, hogy mennyi szünetet kívánnak az egyes téte
leik után. A Beethoven V. szimfóniáiénak I. és II. tétele között pél
dául nézetűnk szerint legkevesebb fél perc pauzára van szükség.

*• Az elsőre jó példa Beethoven V II. zongoraszonátéjának Largója, a má
sodikra a V III .  szimfóniáiénak Allegrettója.
Az elbeszélő zene mintaszerű példája a Tannháuser harmadik felvo
násának bevezetése. (Csáth Géza jegyzetei.)



líra. Még inkább dekoratív jellegűek. Úgy viszonylatiak Bee
thoven szimfóniáihoz, mint Watteau díszítésre, mulattatásra 
szánt finom festményei a Rembrandt kedély legmélyét fel
táró komor színfoltjaihoz.

Haydn opusainak túlnyomó része e tekintetben inkább 
Mozarttal áll rokonságban. Hogy miért, teljesen érthető, ha 
meggondoljuk, hogy rá várt a nagy feladat: a szimfónia for
manyelvének megalkotása. Beethovennek ő már kész zene
kari stílust juttatott, ily módon a fiatalabb mester minden 
figyelmét, ambícióját a kifejezés finomabb árnyalataira for
díthatta. Hogy hogyan kell kifejeznie a mondanivalót, azt 
már tudta Haydnból, akinek szonátaformáit kezdettől fogva 
elfogadta és élete végéig nem elvi jelentőségű módosítá
sokkal használta is.

A lényeges az, hogy Haydn már teljesen érezte a ze
nekari szimfónia jelentőségét, sejtette, hogy az egy új, a 
réginél nagyszerűbb zeneművészetnek lesz alapja, egy új 
művészetnek, amelynek nem az úri nép mulattatása többé 
a célja, hanem a legszentebb, legkomolyabb érzések, a leg
nagyobb életigazságok kifejezése. Azoknak az egyenletsorok
nak a megfejtése, amelyeknek egyetlen ismeretlenje az em
ber, az én. Tulajdonképp milyen egyszerűek is ezek az élet
egyenletek! Vannak bennük jó és rossz dolgok. Van öröm, 
szerelem, önfeledt jókedv. Van kétség, várakozás, aggoda
lom és csalódás. És van bánat, veszedelem, nyomorúság és 
halál. Milyen egyszerű mindez, és az én számára mégis mily 
végtelenül bonyolult. Haydn szimfóniáiban már megtaláljuk 
ezeket az alaphangulatokat és a fontos tendenciát is, hogy 
a szimfóniában valamennyi szerepeljen.

Az első tétel a maga szonátaformájával képviseli a ko
moly élettervet. A főtéma és annak kifejlesztése a férfias 
akciót. A melléktéma a nő fellépését, a szerelmet. A záró
téma a törekvést előre. A kidolgozás az élet bonyodalmait, 
az akadályokat, a gondokat és azok legyőzését. A repríz 
egészben mindet együtt a teljes perspektívában. A Menüett*
— a második tétel — az élet boldog, könnyű, rózsaszínű ol
dalát mutatja be. Az Adagio a maga lassú, széles melódi

* Haydnnál a második tétel mindig menüett, ő illesztette bele ily mó
don a szimfóniába először a táncszerű vfg tételt, a scherzót. (Csáth 
Géza jegyzete.)



ájával a boldog meditációt, a megelégedettség érzését vagy 
a harmonikus fenséges bánat fájdalmát fejezi ki. A negye
dik tétel ismét a vidámságot, a tobzódást, a kedély jókedvű 
kilendülésert képviseli. Csak Beethoven után alakították a 
zeneszerzők ezt a tételt is komorrá, fenségessé, fájdalmassá 
vagy — különösen Csajkovszkij, Glazunov — tragikussá.

Haydn másik különös érdeme, hogy a szonátaformát* 
mint amely egyrész az emberi érzések változatosságának, 
az emberi élet vegyes — jó és rossz —, szenvedést és örö
met együtt szolgáltató természetének kiválóan megfelel, 
másrészt pedig a zenekari zene nagyobb méreteihez jól 
simul, észrevette, kiválasztotta és tovább fejlesztette.

Ez a forma minden valószínűség szerint a román szel
lem szüleménye. Olasz zeneszerzők: Pergolesi, Alberti, Lo- 
catelli, Boccherini alkották meg az első olyan szerzeménye
ket, amelyekről német erőszakoskodás nélkül el lehet mon
dani, hogy a szonátaformát képviselik. Nem lehet véletlen, 
hogy Bach fiai, tehát második generációbeli túlkultúrált em
berek hozták először Németországba. Haydn habozás nélkül 
dolgozni kezdett vele. Ezzel egy hatalmas lökést adott a 
német zenei szellemnek, amelynek nagyon is megvolt a 
hajlama, hogy Bach Sebestyén után tovább is a polifónia 
végtelen, de sivár mezőin kalandozzon. Ezzel a szerkesztés 
gondjaitól mintegy megszabadította magát. Kész szerkezettel 
dolgozott és nem változtatott rajta. Annál inkább szentel
hette figyelmét és erejét a harmonizálás fejlesztésére, a 
zenekari művészetre, ahol az invenció, a melódia magában 
véve csekély dolog, hanem annál fontosabb és egyedül fon* 
tos annak a feldolgozása, érvényesítése. Innen magyaráz
ható, hogy Haydn nem idegenkedett tőle, hogy melodikáját 
olasz elemekkel frissítse föl. Mozart, Beethoven követték 
a példáját. Sohasem kerülték az olaszos dallamvonalakat, 
sőt frázisokat vettek át olasz népdalokból. Ilyen csodálatos 
zenei építészeknél a melodika már majdnem annyira másod
rangú érdekességűvé válik, mint az a kérdés, hogy Miche
langelo milyen téglából, milyen fajta kövekből épített, ők a 
monumentális zenekari konstruálás szabályain dolgoztak és

* Tehát azt a formát, amelyben főképp szimfóniáinak első tételeit írta. 
(Csáth Géza jegyzete.)



sikerült megállapítanak egy olyan statikát — s ez főképp 
Haydn érdeme —, amely képesítette őket, hogy bármely 
matériából megtámadhatlanul szilárd, gyönyörű épületeket
— hatalmas oszlopcsarnokokat, szédületes lépcsőházakat és 
gigászi kupolákat — alkossanak. Ez a mérnöki művészet kí
vánta meg a melodika egyszerűsítését is. Bach melódiái 
például végtelenül komplikáltak Haydn, Mozart és Beetho
ven melodikájához képest.

*

Ahhoz képest, hogy reá hárult a feladat alapvető része, 
Haydnnak kedvezett a sors. Olyan körülmények közé juttat
ta, hogy kísérletileg kutathatta ki és állapíthatta meg ennek 
az új tudománynak az alaptörvényeit.

Huszonkét éves volt, amikor Esterházy herceg kismar
toni zenekarához hívta meg karmesternek. Korlátlan ura és 
parancsolója lett egy kicsiny, de teljes zenekarnak, amely 
csupa jó muzsikusból állott. Olyan öröm ez, amelynél na
gyobbat fiatal zeneszerző ma sem képzelhet el. Csinálha
tott amit akart. Próbákat tartott, kísérletezett, megfigyelte 
a hangkeveredés különböző hatásait. Ami nem tetszett, 
megváltoztatta. Ami szépnek, nemesnek bizonyult, azt meg
tartotta, tovább finomította, fejlesztette. A világtól teljesen 
elvonulva, nagy nyugalomban, mindennapi gondtól mentesen 
csak a művészetének élhetett. Ilyen szabadság, ilyen elfog
laltság, ilyen érdekes és izgalmasan szép művészi munkál
kodás lehetősége persze hatalmasan inspirálta a fantáziáját. 
Bámulatosan gyorsan haladt a tökéletesség felé. Alig pár esz
tendő alatt véglegesen kialakultak a zenekari színei, azok a 
napsugaras, előkelő klasszikus zenekari tónusok, amelyek 
a cinquecento mestereinek aranybarna, világoskék, tenger
zöld és okkersárga színskáláira emlékeztetnek. A kis ze
nekarnak (tizennégy vonós, hat-nyolc fafúvó, két-négy réz
fúvó) legszebb, legtermészetesebb megszólaltatási módjait 
képviselik ezek a hangzások. Valami fenséges van bennük. 
Egy egész világnézet szól abból, ahogy Haydn a szimfóniát 
bevezető harsány dúr-akkordot a hangszerek közt kiosztja. 
Olyah ez a tónus, mint a fehér márvány. Aki dolgozik vele, 
azt komolyságra, elmélyedésre kényszeríti. Tartózkodás van 
benne. A kifejezésben egy bizonyos határon túl nem megy



és nem is akar menni. Ugyanaz a nemes önkorlátozás ez, 
mellyel a görög szobrászok éltek, mikor szobraikon lemond
tak a szemgolyók ábrázolásáról és az ínhártya felületét si
mán faragták ki.

A kortársak, az ifjú zeneszerzők mohón kaptak Haydn 
felfedezésein. Nem is gondolt senki arra, hogy ennél szebb, 
jobb zenekari megszólaltatás is lehetséges. A zeneszerzők 
egyetlen vágya volt, hogy Haydnéhoz hasonló formájú, hang
zású zenedarabokat írjanak. Szerkezeteit betű szerint utá
nozták és modorának elsajátítását célnak tekintették. Mind
ez jól érthető. Amit Haydn írt, az a mai szemmel nagyszerű, 
megdöbbentően elmés és szép, de abban az időben még
hozzá forradalmian érdekes, sohase hallottan új és a réven 
is elragadóan vonzó volt.

Életének legszebb, legtermékenyebb esztendőit — hu
szonkettőtől egészen ötvenéves koráig — töltötte el így 
szakadatlan zeneszerzői és karmesteri tevékenység közben 
Esterházy herceg szolgálatában. Házassága, melyet huszon
nyolc éves korában gyámoltalan tanácstalanságban, véletle
nül kötött meg, semmi boldogságot se adott neki. Felesége, 
egy házsártosf/ csekély intelligenciájú teremtés, sohase sej
tette, hogy micsoda világraszóló géniusz a férje. Önző gon
dolkodásával, ízléstelenségével hosszú évtizedekig megke
serítette az érzékeny és finom lelkű Haydn életét. Ez a csa
ládi boldogtalanság, amelyet a gyermektelenség csak sú
lyosbított, mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy Haydn min
den örömét a zenében, a komponálásban keresse. De ebben 
azután sok öröme is tellett.

Mielőtt kottapapírhoz ült, buzgón imádkozott, díszes ru
hát öltött, felbodroztatta parókáját, és nagy gyémántos gyű
rűjét az ujjára húzta. Az a nyugodt, kellemes érzés, amit az 
új és tiszta ruha okoz, úgy látszik, nála növelte a kifejező
képességet és elősegítette a lélek egészséges, fensóbb 
harmóniáját, amely lelkiállapot — mint egy ideális boldog 
élet »Wunscherfüllung«-ja —  gyakran jut kifejezésre ze
néjében. Nem lehet kétség, hogy abban a négy ablakos 
emeletes házacskában, amely Kismartonban máig is áll, egy 
alapjában véve igen boldog ember élt.

Kora reggel kelt. Kissé mélázva mosdott, reggelizett, 
ezután elefántcsont gombos pálcáját magához véve sétára



indult. Hamarosan a nagy hercegi park valamelyik messzi 
ösvényén rótta a lépéseket, teli tüdővel szíva magába az 
üde reggeli levegőt, a napfényt, a növények édes illatát. 
Mire a herceg reggelijénél ült, már Haydn az előszobában 
bebocsáttatását várta, hogy a napi zenélésre vonatkozó pa
rancsokat átvegye. Többnyire csak vacsora után, de néha 
ebéd után is dirigálni kellett. Az újabb és újabb szimfóniá
kat, vonósnégyeseket egyre-másra rendelte meg a herceg, 
aki egyébként teljesen megértette és méltányolta Haydn 
művészetét. A délelőttöket a próbák töltötték ki a zenekar
ral, a vonósnégyessel vagy mind a kettővel. Micsoda instruk
ciókat, tréfákat, anekdotákat hallhattak — Haydn kedélyes 
ember volt — a nagy hangversenyterem régi falai! Ebéd 
után az alkotásnak élt, vagy valamelyik hangszeren gyako
rolta magát. Lassanként az összes instrumentumokat meg
tanulta, hogy annál mélyebben beléhatolhasson titkaikba, 
szeszélyeikbe. (Hja, akkor még nem adták elő a hangsze
reléstant!) Még előbb meg kellett alkotnia azokat a műve
ket, amelyekből a tudomány tudósai szabályaikat, igazságai
kat később leszűrték. Egyszerű, de világos, a hercegtől ka
pott finom rokokó stílű bútorokkal berendezett szobájában 
töltötte az időt ily módon késő délutánig. Szeretett egyedül 
lenni. A magány bő kárpótlást adott neki a függetlenség 
hiányáért, amelyet mint filozófus sohasem fogott fel valami 
nagyon fájdalmasan. A házában úr volt, s ha szobájából a 
szűk lépcsőkön és sötét kapualjon áthaladva lejött az ud
varra, elmondhatta, hogy mindétig a saját földjén jár. A kis 
udvarban is nyíltak virágok, csakúgy, mint a fejedelmi park
ban, és volt benne egy hatalmas vadgesztenyefa is, mely 
alatt holdas nyári éjjeleken, meleg tavaszi délutánokon, ál
matag őszi alkonyatokon sokszor elüldögélt.

Amikor pedig elkövetkeztek a vendégjárások, jöttek lá
togatóba a fejedelmek, hercegek, sőt a királynő is: Mária 
Terézia, Haydn a zeneszerzők monopóliumát képező lelkes 
naivitással szedte elő dobozából ünnepi parókáját, vette 
elő a szekrényből bársonyfrakkját, hogy teljes díszben ve
zesse küzdelemre és diadalra muzsikusait. Nem csekély 
dologról volt szó. A saját munkái számára kellett tapsoló- 
kat, hódolókat, csodálókat szereznie. Nincs zeneszerző, akit 
hidegen hagyna ez a gondolat. Volt is része tapsban, bók



bán, ajándékokban bőven. Régen elmúltak már azok az Idők, 
amikor a zeneszerző az udvari bohóc rangjában és hatás
körében élt. Az emberek már kezdték érezni — még a her
cegek, a nagyurak is, akik egyébként oly kevéssé fogéko
nyak az élet igazi természetének, mely a változások végte
len sorozata, felismerésére — , hogy ez az új zenekari mű
vészet nagszerű dolog, pompás és királyi megnyilatkozás, 
fenséges és döbbenetes. . .  talán isteni eredetű!

Haydn pedig dolgozott tovább. Munkáinak tömege oly 
nagy,* hogy ha össze is vetjük magas életkorával (77 évet 
élt), arra az eredményre jutunk, hogy naponta jelentékeny 
mennyiségűt kellett komponálnia. Évi produkciója ugyanis 
átlag 500—700 sűrűn írt partitúraoldalra tehető. Ha már 
most tudjuk, hogy Haydn életének utolsó évtizedeiben arány
lag keveset írt, mert szellemi szívósságának csökkenése 
már nem engedte többé, hogy naponta íróasztal mellé üljön, 
akkor bizonyosra lehet venni, hogy voltak esztendők, amikor 
3000—3500 partitúraoldalt termelt. Munkássága értékben, je
lentőségben, méretekben csak egy Goethéjéhez, egy Dar
winéhoz hasonlítható.

Darwin! — bizonyára szokatlan ez a párhuzamba állí
tás. Művész és tudós. A köztudatban a tudomány és mű
vészet — hibásan — teljesen külön vannak határolva. Pe
dig e kettő tulajdonképpen egy. Célja mindkettőnek az igaz
ság kutatása. A tudós az abszolút igazságot keresi, a mű
vész a relatívet. A tudós relatív eredményeket ér el. A 
művész — a nagy művész — abszolút megoldásokat produ
kál. Egy Napier fáradhatlan buzgalma, amellyel a különböző 
számsorok viszonylatait kutatta, nem egyenes pandanja-e 
Haydnénak, aki a hangsorokkal cselekedte ugyanazt? Egy 
szimfónia jól megkonstruált első része nem teljesen ha
sonló emberi erőfeszítést képvisel-e, mint egy természet

* írt:: 104 szimfóniát, 66 szvitet, 16 operanyitányt, 20 zongoraversenyt, 9 
hegedűversenyt, 6 csellóversenyt, 16 versenyművet egyéb hangszerekre. 
77 vonósnégyest, 38 zongorahármast. 30 vonóshármast, 12 hegedűszoná
tát, 175 zenedarabot baritonra (az akkori kis cselló, melyen mecénása 
szenvedéllyel játszott, ezért is született a sok, baritonra írt zenedarab), 
6 duettet, 33 zongoraszonátát, 7 notturnót lírára. 3 nagy oratóriumot, 
28 misét, 30 kisebb egyházi zeneművet, 24 operát. (Csáth Géza jegy
zete.)



tudományi vagy matematikai igazság és annak bizonyítása 
adatokkal, tényekkel? Ki tagadhatná, hogy e kétféle pro
dukció viszonya az élettel, a természettel teljesen azonos 
jellegű?

Haydn és Darwin! Nem véletlen, hogy a modern ter
mészettudományi gondolkodás és a modern zenekari gon
dolkodás megalapítói annyira hasonló életet éltek. Mind
ketten falun töltötték éveik legnagyobb részét. Csak egyet
len ciklusa volt életüknek, amikor utazásokat tettek. Dar
win ifjúkorában járta körül a világot. Haydn a hatvanas éve
iben utazott kétszer Londonba. Egyszerűen éltek, póz nél
kül. Úgy kell bámulnunk őket, mint legnagyszerűbb szellemi 
örömeink nemzőit.

Csáth Géza
A Kéve könyve, 1913. április (3. kötet)



A MAI EMBEREK SZERELMI ÉLETÉRŐL

( . . . )
Ha ismerni óhajtunk egy kort, elsősorban az embereket 

kell tanulmányoznunk, akik benne éltek. Ki kell derítenünk, 
hogy táplálkoztak, hogyan mozogtak és hogyan szaporodtak. 
Ha ez sikerült, akkor elmondhatjuk, hogy minden lehetőt 
megtudtunk róluk, az életükről.

A táplálkozás kérdése kevésbé fontos, bár kétségtelen, 
hogy ha felvetjük, igen jellemző adatokat kapunk. A moz
gás viszont magába foglal majdnem mindent. Az összes mű
alkotásokat, amelyeket egy-egy kor produkált, a festménye
ket, a szobrokat, az írásműveket, a zeneszerzeményeket, a 
színpadi alkotásokat, a táncokat, a társaságbeli szokásokat, 
szólásmódokat, a köszönést, mindazt, amit az egyén gondol 
és érez, ahogy gondolja, ahogy érzi, amire vágyik... mert 
hiszen kimondja, leírja és lerajzolja! Magában foglalja azt, 
hogy mit tart nemesnek, szépnek, jónak, ízlésesnek, be
csületesnek, igaznak, igazságnak, igazságosnak, mert hiszen 
a cselekedeteit, a beszédjét, egyszóval a mozgásait e sze
rint fogja irányítani. A harmadik kérdés, bár sokkal rövi
debben kifejthető, részleteiben nem kevésbé terjedelmes, 
mint az előbbi. És a felelet, melynek megszerzésére kény
szerít bennünket, talán még amannál is jellemzőbb adatokat 
szolgáltat.

Mert azt kutatja, hogy hogyan szerettek — ekkor vagy 
akkor — az emberek. A mai korról, a jelen embereiről lévén 
szó, a kérdés így hangzik: hogyan szeretnek a mai embe
rek? Vajon hogyan kezdjünk hozzá, hogy itt csak megköze
lítőleg is kielégítő feleletet szegezhessünk össze?

Úgy gondolom, hogy elsősorban azokat az embereket 
kell szemügyre vennünk, akik ezen a téren a túlságot, a 
szélső határt képviselik, akik a szerelmükért az életüket, az 
egzisztenciájukat áldozták fel, elbuktak, gyilkoltak, öngyil
kosok lettek. Igen, ezek a drámai hősök azok, akik nagy



számuknál fogva Jellemzik az átlagot és az összes mai em
bereket. Az utolsó négy-öt esztendő újsághíreire kell csak 
visszaemlékeznünk, hogy egyértelműen konstatáljuk, mily 
ijesztő rohamossággal növekedtek úgyszólván hónapról hó
napra és növekszenek még mindig a szerelmi drámák, ön- 
gyilkosságok, kettős öngyilkosságok, vitriolos merényletek 
és féltékenységi bosszúállások. Valaki úgy is magyarázhat
ná ezt, hogy az újságírás lett szabadelvűbb, a riport mint mű
faj lett állandóbb és ez az oka az egésznek. De ha így for
gatjuk a dolgot, akkor is ugyanaz az eredmény áll előttünk. 
Mert mit jelent ez? Azt, hogy a közönség érdeklődik mind 
jobban és jobban a hasonló események iránt, az újságok pe
dig kielégítik ezt az érdeklődést, amely éppen olyan tünete 
a kor szerelmi életének, mint maguk a véres drámák.

Érdeklődés csak összehasonlítás alapján történhetik és 
történik. A más ember sorsát összehasonlítjuk a magunké
val, a más ember formáját a magunkéval, a más ember (a 
művész) gondolatát és érzését a magunkéval. Ha valami 
nem érdekel bennünket, ez annyit jelent, hogy nem talál
tunk semmit benne, amit személyes dolgainkkal kapcsolatba 
hozhattunk. Helyesebben: az összehasonlítási alkalom csu
pán igen távoli vagy nem aktuális érdekeinkkel állott vo
natkozásban. A közönség lázas érdeklődése tehát igen vi
lágosan bizonyítja, hogy a közönség azonosít, összehasonlít, 
saját magát keresi és találja meg ezekben a szerelmi drá
mákban. Ez a következtetés fokozott bátorságot ad nekünk 
annak a megállapításához, hogy napjainkban állandóan töb
ben és többen vannak, akik véres, túlzott komolysággal, 
megalkudni nem tudó, tragikus hévvel, tragikus hiúsággal, 
tragikus érzékenységgel szeretnek, amiből szükségképpen 
következik, hogy hasonló arányban növekszik azoknak az 
erotikus viszonylatoknak a száma is, amelyek csak a sors 
kegyessége folytán nem végződnek efféle véres fináléval, 
de amelyeknél ehhez a legfőbb feltétel: az érzékeny, a 
túlzott, a megalkuvásokat nem tűrő szerelem megvan.

•

De keressünk új adatokat!
Aki a modern irodalmat csak nagyjában is ismeri, ha

bozás nélkül csatlakozik ahhoz az állításunkhoz, hogy abban



a nő, a szerelem egészen más és sokkal exponáltabb helyet 
foglal el, mint akár a múlt század második felének irodal
mában.

Ady líráját egyetlen vágy alaphangneme jellemzi: csó
kolni, ölelni mindhalálig. Bródy Sándor hősei — A nap lo
vagja, az Ezüst kecske Robin Sándora egyaránt — 
nervózus, gynocentrikus férfiak, akik mindenekelőtt szeret
nek és szeretnek és ezenkívül minden csak eszköz és staf- 
fázs számunkra. Lengyel Menyhért Tájfunjának Tokeramója 
tulajdonképp szintén a mai európai embert képviseli, aki
nek a legfőbb és egyetlen fontos ügye a szerelem; aki, ami
kor tudatára ébred, hogy nem szerették komolyan, igazán, 
akkor nincs többé veszteni valója: öl. Molnár hősei — A 
testőr színésze, A farkas Kelemenje — beteges féltékeny
séggel őrzi a feleségüket és egyetlen problémájuk annak az 
eldöntése, hogy a szerelmük méltó viszonzásban részesül-e. 
Schnitzler hősei és hősnői kizárólag a szerelemnek és a 
szerelemért élnek. Anatole Francé szelíd, kedves humora, 
bölcs nyugalma mögött szintén a nő neuraszténiás túlbecsü
lése rejtőzik. Regényeiben a szép nőnek mindent szabad, 
és az élet törvényeiből következik, hogy a nemes szívű, 
bölcs Coignard abbé egy vidám és könnyelmű kislány miatt 
haljon meg, akit mindössze egyetlenegyszer ölelgetett meg. 
Fölösleges tovább folytatnunk a példák idézését. Ami a mai 
emberekre áll, természetszerűleg áll a ma művészeire is, 
akik alkotásaikban egyrész a saját érzéseiket és vágyaikat 
fejezik ki, másrészt sok ezer és százezer kortársuk érzései' 
nek, vágyainak, sejtelmeinek adnak hangot és öntik azokat 
szavakba.

Ezek után vessük fel a kérdést: Mi okozza a mai embe
reknek a szexuális képzetkörre vonatkozó fokozott és túlzott 
érzékenységét? Erre egy szóval megfelelhetünk: neuraszté- 
nla. Tulajdonképp hibás szó, mert nem jelöli meg pontosan 
a fogalmat. Betű szerint ideggyengeséget jelent, pedig he
lyesen inkább csak az idegrendszer fejlődöttebb, kifinomul
tabb állapotát akarjuk véle jelölni. Ez az állapot, bár szük
ségképpen szenvedéseknek a forrása is lehet, sőt igen 
sokszor az, mégse nevezhető általában betegségnek. Éppen 
olyan természetes következménye vagy átka ez az állati 
sorból való elszakadásunknak, magasabb szellemi fejlődé*



sünk lehetőségének, mint a munka, amellyel az Úr Ádámot 
büntette, és a fájdalommal való szülés, amellyel Évát átkoz
ta meg. Az Isten szava, amint azt Mózes első könyvében 
idézi, pontosan megfelel a természet törvényszerű velleitá- 
sainak, amely a civilizáció ellen (a két lábon járás ellen) 
érvényesítette a maga hatalmát:

»Nagy fáradságos munkával egyed a föld gyümölcsét 
életednek minden napjaiban. — Megsokasítom a te fájdal
maidat . . .  fájdalommal szülöd magzatidat.*

Az állatnak nem kell dolgoznia lakásáért és élelméért, 
az ember azonban magára vállalta ezt az »átkot«, és ezzel 
beláthatatlan szellemi fejlődésének legfontosabb rugóját 
szerezte meg. Az állatok nőstényei nem szülnek fájdalommal 
(vagy ha igen, aránytalanul csekélyebbel), de az ember két 
lábra egyenesedett a négy lábáról, a medencéje új formát 
kapott, amely többé nem engedi meg a fájdalom nélküli szü
lést. Azóta milliárd és milliárd anya állott ki rettenetes 
szenvedéseket, és mi mégis megmaradtunk a két lábunkon, 
hogy a kezünket szabadon használhassuk, hogy minél mesz- 
szebbre láthassunk, és hogy jó magasan fenn hordhassuk a 
fejünket.

A fejlődésnek, a finomodásnak a lehetősége és átka a 
neuraszténia is. Az idegeknek az az érzékenysége, az a 
fokozott és nagyszerűbb működésekre való képessége, a- 
mely nagyobb fáradékonysággal is jár együtt, de amely az 
ember fejlődésének éppen olyan elválaszthatatlan következ
ménye, mint a fájdalommal való szülés és a mindennapi 
kenyérnek verejtékes munkával való megszerzése,

Neuraszténia mindig volt. Aiszkhülosz, Szophoklész drá
mái — amelyek egyrészt Aiszkhülosz és Szophoklész lelki 
életéről, másrészt a trójai, athéni és mükénéi királyokról, 
királynőkről, királylányokról és királyfiúkról beszélnek nekünk
— világosan tanúskodnak a régi emberek nagy, túlságosan 
nagy, betegesen, emberien nagy érzékenységéről. Az a neu
raszténia azonban, amelyet manapság látunk, minden eddigit 
fölülmúl. Először azért, mert Szophoklész óta is fejlődött 
az emberi idegrendszer, az emberi ész, másodszor mert ál
talában az előrehaladó civilizáció és a mai élet a neuraszté- 
niát kiválóan fokozza. Fokozza pedig azzal, hogy egyrészt 
sokféle konfliktus elé állít, másrészt sokféle sérelemnek



tesz ki bennünket. Konfliktus — tulajdonképpen szintén sé
relem — az a helyzet, amikor két (vagy több) különböző 
érdekünk ütközik össze. Akárhogyan intéztük el a konflik
tust, meg kellett sértenünk saját magunkat, azaz egyik vagy 
másik érdekünket, avagy pedig részlegesen mind a kettőt. 
A konfliktusoknak legfőbb oka a megélhetésnek általánosan 
mind nehezebbé és nehezebbé való válása. Ezt bebizonyítani 
igen egyszerű dolog. A fővárosokban, bár a fizetések nagy 
mértékben emelkedtek, éspedig minden foglalkozásnál, a 
megélhetés még sokkal-sokkal nagyobb mértékben lett drá
gább. Ennek az első elemi következménye, hogy a megél
hetésért mind többet és többet kell dolgozni. A materiális 
ösztön jut konfliktusba tehát az önfenntartási (egészség-) 
ösztönnel, mert míg egyrészt az egyén tudja, hogy sokat 
kell dolgoznia csak a napi szükségleteiért is, másrészt érzi, 
hogy a sok munka az egészségnek semmiképp sem hasz
nál, sőt aláássa azt. Egy másik fajta konfliktus: a hivatal
nok, aki keveset keres, szeretne jövedelmének megfelelően 
élni, a vágy azonban, hogy ismerősei, a házbeliek, a kollé
gái többre tartsák, jobban respektálják, ráviszi, hogy erején 
felül ruházkodjék: íme a materiális és erkölcsi ösztönök 
konfliktusa. Harmadik eset: a hivatalnok vagy lateiner, aki 
csak annyit keres, amennyi saját magára elég, szeretne 
megházasodni; ime a materiális és szexuális ösztönök konf
liktusa. Ha megházasodik a maga kevés jövedelmével, meg
sértette a materiális, sőt az erkölcsi létérdekét is; ha nem 
teszi, a szexuális érdekeinek ártott, (gy se jó, úgy se jó.

Ilyen és ezekhez hasonló konfliktusok százait-ezreit le
hetne felsorolni, amelyeket mind az emberekkel zsúfolt drá- 
gaságos mai élet termel. És ezek csak a konfliktusok. Most 
vegyük még hozzá az ezeknél még nagyobb jelentőségű 
egzisztenciális sérelmeket, amilyenek például az állásnélkü
liség — anyagi sérelem (oka a foglalkozások túlzsúfoltsága); 
a szexuális sérelem (szerelmi csalódás); hivatali vagy tár
saságbeli méltatlanság (erkölcsi sérelem); a betegség (ön
fenntartási sérelem).

Míg a konfliktusok csak felhúzzák és a szakadásig fe
szítik az idegek finom húrjait, addig ezek a kellemetlen él
mények (traumák), amelyeknek négy főtípusát felsoroltuk, 
azokhoz a durva, kemény hangokhoz hasonlíthatók, amelye



két egy barbár, kíméletlen, nehézkes ököl produkál, miköz
ben belecsap a hárfa vékony húrjai közé, nem törődve a 
hangszerrel, nem törődve a melódia szépségével, a ritmus
sal és legkevésbé a harmóniával.

Mindezen bajokkal és átkokkal szemben a neuraszté- 
niásnak megvan a maga kárpótlása. Mert nemcsak a bajokat, 
de az örömöket is nagyobb mértékben érzi, s az élet apró 
gyönyörűségeit sokkal jobban tudja élvezni, mint durvább 
idegrendszerű embertársa. Művészetben, természetben, szép 
nőben gyönyörködni, nagyszerű megelégedettséget, nyugal
mat, boldogságot érezni igazán csak a neuraszténiás tud. 
Rajongó, extázisszerű gyönyört finom és nemes zene hallá
sakor csak neuraszténiások arcán figyelhetünk meg. A sze
relmi örömökkel és fájdalmakkal is hasonlóan van a mai 
érzékenyebb idegrendszerű ember. Finnyás és válogatós. 
Általában hamar érdeklődik. A szépség mindig hatással van 
reá. Ez elől nem tud elzárkózni. Amellett azonban, hogy 
általában lobbanékony, nehezen határozza el magát a ko
moly szerelemre. Védekezik, küzd ellene, mint egy olyan 
állapot ellen, amely még a legjobb esetben is megsokszo
rozza számára az élet által amúgy is bőven szolgáltatott 
konfliktusok eshetőségeit és kombinációit. Ha azután sze
ret, akkor minden lelki hűtlensége mellett is nagyon ra
gaszkodik az asszonyához. Az újságokban aránytalanul rit
kábban olvassuk, hogy a férfi hagyta el hűtlenül a párját, 
mint fordítva.

Annak, hogy a mai férfi szexuális képzetköre olyan kü
lönösen érzékeny, még egy fontos speciális oka is van. 
Az, hogy a mai viszonyok között a férfi számára a szexuális 
élet csak sérelmekkel kezdődhetik. Hiszen már a husza
dik—huszonkettedik életévben megérkezik — ha nem előbb
— az első komoly szerelem, egy fiatal asszony vagy akár 
egy hasonló korú lány személyében, amely azonban — min
denekelőtt anyagi okokból — semmiképp sem végződhetik 
házassággal. Ez a sérelem azután nagymértékben fokozza 
a szexuális képzetkör érzékenységét és sok tekintetben 
hozzájárul, hogy az a lélekben mintegy központi helyzethez, 
túlnyomó jelentőséghez jusson. Az ilyen módon felfokozott



erotikájú ember lelki életében, ha később teljesen boldog 
szerelmi viszonyok között él is, már hiányozni fog az a 
harmónia, amelyet csak a különböző egzisztenciális érdekek 
szép kiegyenlítettsége, egyensúlya ad meg, s amelynek pél
dája egy olyan ifjú ember lehetne, aki első szerelmesét 
korán feleségül vehette, aki jól érvényesül a pályáján (te
hát nincs benne túlzott erkölcsi érzékenység, ambíció sem), 
akinek nincsenek anyagi gondjai (eszerint az anyagi kép
zetei is békében vannak) és végre naponta egy órát spor
tolhat (tehát az egészségének is megadhatja a magáét), — 
szóval akinél az összes életösztönök érdekei egyenlően ki 
vannak elégítve. Egy ilyen matematikailag ideális lelki be
osztású embernek semmiféle sérelem sem lehet túl súlyos. 
Napirendre tér — éspedig elég könnyen — hivatali kelle
metlenségen, anagi bajon, betegségen, szerelmi csalódáson 
egyaránt; föltéve, hogy a bajok nem csoportosan érkeznek. 
Az új angol és francia drámákban, regényekben és novel
lákban gyakran találjuk ezt a boldog típust, ami világosan 
bizonyítja, hogy a mi túlzottan szerető férfitípusunkat első
sorban is a szegénység, az általános szegénység termelte. 
A boldog, gazdag országokban csak kivétel az, ami nálunk 
szabály.

Nem lehet kétség felőle, hogy eT az állapot meg fog 
változni. A futuristák kiáltványaikban hangosan hirdetik -a 
nő megvetését« (szemben a mai líra irreális nőimádatával), 
a férfi önállóságát, a szerelmi gondoktól való felszabadu
lását. Ezen a ponton tagadhatatlanul megértették a fejlő
désnek a szükségszerű intencióját, bár a »megvetésből« 
persze semmi sem lesz. Ellenkezőleg: az asszony újra pie- 
desztálra fog kerülni. Nagyobb tisztelettel, lovagiasabb hó
dolattal fogjuk körülvenni, mint ma, de kevésbé fogunk bo
londulni utána, kevésbé lesz számunkra nélkülözhetetlen, ke
vésbé lesz fontos ügyünk. És akkor sokkal ritkábban fogunk 
majd olvasni Paterno hadnagyokról, Tarnovszka grófnőkről 
és száz és száz társukról, mert nemigen fog akadni férfi, 
akinek egy nő egykönnyen el tudná szedni az eszét.

A végére értünk mondanivalónknak. A bájos hölgyek, 
akik gondolatmenetünket kegyes figyelmükre méltatták, ta-



Ián most felszólalnának. Miért nem beszéltünk róluk is, mi
ért foglalkoztunk csak a férfiakkal, amikor bizonyára sokkal 
érdekesebb és fontosabb a problémának az a része, hogy 
hogyan szeretnek ők? Valóban fontosabb, de emellett jó
val egyszerűbb. Mert a nők minden korban és minden nem
zeteknél egyformán szerettek és szeretnek. Ők a szerelem 
igaz művészei és mesterei. Számukra ez az élet egyetlen 
célja. Szerelmük mindig egészséges, mindig tökéletes és 
emellett mindig reális. Miért van ez így? Miért ők ezen a 
porondon a sokkal erősebb felek? Mindezt egy másik kon- 
feranszunkon kíséreljük meg elmondani.

Csáth Géza
Pesti Napló, 1913. április 27.



A VALLÁSOK ÉS MÍTOSZOK 
PSZICHOLÓGIÁJA

1.

( . . . )
Évezredeken keresztül figyelték, tanulmányozták az em

berek a természetet, az égitestek mozgását, a népek életét, 
az állatokat, a növényeket és a kristályokat, és mégis a 
Krisztus utáni XIX. századig kellett várnunk, hogy megismer
hessük a nagy kozmosznak, az életnek a titkát. Darwin fej
tette meg. ő  akadt rá az összes talányok kulcsára, ó  ta
nított meg bennünket látni a zűrzavaros rejtelmek óriási la
birintusában, ő volt az, aki kinyitotta a fülünket, mint vala
mi lángeszű karmester, hogy csodálatos módon megértesse 
velünk azt az isteni szimfóniát, amelynek eddig csupán a 
nagyszerű hanghatásaiban, édes dallamaiban, bámulatos rit
musaiban tudtunk gyönyörködni, mialatt a nagy zenemű mé
lyebb értelme, apróbb szépségei és főleg egész összefüg
gése rejtve maradt előttünk. Mert azt mutatta, magyarázta 
meg nekünk, hogy az életnek nincs titka. Hogy az életnek 
egyetlen célja az élés, az élet, s amit látunk magunk körül, 
az nem más, mint küzdelem a létért, az életért.

Ez a gondolat egészen új irányt szabott, végleges és 
megdönthetetlen bázist adott az összes tudományoknak, le
számítva az egyetlen matematikát, amelyet egyáltalán nem 
befolyásolt és nem is befolyásolhatott.

Darwin azonban még nem volt teljes tudatában annak, 
hogy ez a varázslatosan egyszerű gondolata, amellyel ő a 
fajok fejlődését — tehát az életjelenségeknek aránylag ki
csiny sorozatát és tömegét — megvilágította, egy olyan 
óriási fényű lámpa, amellyel egyúttal a szerves és szervet
len élet összes jelenségeit is teljesen hasonló tökéletesség
gel szemlélhetjük és érthetjük meg. Emberöltőkre volt szűk-



ség, hogy az emberiség ezt észrevegye, hogy rájöjjön arra, 
hogy amit lázasan keres és kutat, a kulcs már a táskájá
ban van.

Lassanként azonban minden tudományban érvényre ju
tott ez a bámulatosan egyszerű igazság, a maga hatalmas 
erejével újra és újra felfedeztette magát, itt is és ott Is 
alapelvvé, főigazsággá, a megfigyelések és részletkutatások 
kiindulópontjává lett.

Lassanként! A pszichológia például csak az elmúlt év
tizedben kezdett ott tartani, hogy mint a túz-víz játékban 
a kereső végre a tűz közelében tapogatózzék. Breuer és 
Freud bécsi orvosok fedezték fel egy nőbetegük vizsgála
tánál, hogy az egyén hallucinációival, szenvedéseivel, gör
cseivel tulajdonképp az egzisztenciájáért küzd. Eleinte na
gyon is messze voltak a lényegtől, lassanként azonban kiala
kult a látásuk, mind közelebb és közelebb jutottak az igaz
sághoz, és végre is bele kellett nyúlniok a táskába. A kul
csot azonban még máig se vették ki. A pszichológia most 
épül igazi tudománnyá. Tudománnyá, amely úgy viszonylik 
a régi pszichológiához, mint a Linné természetrajza a mo
dem fejlődéstani alapokon kiépült természetrajzhoz. És bár 
ennek az új pszichológiának az összes nagyszerű kutatásai 
a darwini elv körül jegecesednek ki, mégse olvastuk sehol 
ennek az elvnek azt a megfogalmazását, amelynek minden 
eddigi adat csak bizonyítéka, és amelyet az összes újabb 
adatok csak meg fognak erősíteni. Ez a fogalmazás a kö
vetkezőképpen hangzik:

Minden lelki jelentés (tehát: érzés, mozgás és ami a 
kettő közé esik: gondolat, ítélet, emlékezés, képzetalkotás 
stb., egyszóval asszociáció) szigorú célszerűséggel folyik le, 
az egyén fennmaradását szolgálja, létért való küzdelmének 
megnyilatkozása.

Freud, amikor az álmok magyarázásáról szóló korszak- 
alkotó könyvében azt bizonyítja be, hogy amit álmodunk, 
azt érdekűnk álmodni, éspedig úgy álmpdni, ahogyan álmod
tuk, világosan ezt az alapelvet igazolta. (Mert ugyebár az 
álom is lelki jelenség!) Újabb munkáiban, melyekben pe
dig mind több és több hatalmas bizonyítékát adja ennek az 
alapvető törvénynek, magát a gondolatot szintén nem írta



le. Nem azért kívánjuk ezt hangsúlyozni, hogy a mi priori
tásunkat a kodifikálásban leszögezzük, csupán rá akarunk 
mutatni, hogy ez a lépés, amelyet ó már nem tett meg, volt 
valószínűleg a legfőbb akadálya tanai általános megértésé
nek és méltó érvényesülésének. Ez okozta, hogy az orvosok 
igen sokan a forradalmárt, a fantasztát, a szépírót látták 
benne, holott, mint ezt most igazoltuk, egy olyan igazsággal 
jött, amely az élettanban már régen szilárd, megdönthetet
len törvény volt, s amelyre ugyanezeknek az orvosoknak, ha 
csak képtelenek nem voltak az élettan igazságainak megér
tésére, medikuskoruk óta esküdniök kellett.

Ez az elv, ez a törvény, amelyet az imént egy mondat
ban összefoglaltunk, megbízható és univerzális kalauzunk 
lesz bármilyen emberi cselekedet és lelki történés megíté
lésénél. A népek életét, a művészeteket — tehát a művé
szek életét — egészen más szemmel, tiszta, biztos látással 
vizsgálhatjuk ennek a delejtűnek segítségével, amelynek 
mutatója nem a mágneses sarokra, hanem arra a kérdésre 
mutat, hogy miért és hogyan állott X-nek, Y-nak leginkább 
érdekében úgy cselekedni, ahogy cselekedett. Vagy eszté
tikai fogalmazásban: miért és hogyan állt X. vagy Y. mű
vésznek leginkább érdekében egyik vagy másik versét meg
írni, szobrát kifaragni, képét ily módon, ezekkel a színekkel 
megfesteni? Ezt a delejtűt, amely tehát minden emberi cse
lekedetben, gondolatban a létért való küzdelem mágneses 
kényszerét keresi és kutatja, kell felhasználnunk, amikor a 
vallások keletkezését és igazi mibenlétét kívánjuk megma
gyarázni.

A vallások és a hozzájuk kapcsolódó fantasztikus me
sék a legtökéletesebben igazolják az emberi léleknek sza
kadatlan erőfeszítését, küzdelmét az egzisztenciális érde
keiért. Mi az emberi lélek érdeke? Ugyanaz, ami minden 
organizmusé, minden élő egységé, legyen az molekula, sejt, 
állat vagy növényegyed, faj vagy nemzet, égitest vagy nap
rendszer: megtartani a lehető legtovább, a lehető legjobban 
a maga szervezett, felépített, kialakult egységes életét. Az 
ember is erre törekszik, ezt cselekszi, ebben munkálkodik 
minden percében. Még akkor is, ha öngyilkosságot követ el.



Minden félreértés kikerülése végett röviden ki kell itt 
térnünk ennek az állításnak a bizonyítására.

Az öngyilkos tudniillik minden esetben egy következ
tetésből indul ki. Abból, hogy az ő létfenntartási akciója 
nem sikerülhet, vagy nem fog sikerülni. Hogy magát a 
tényleges kudarcot, a halált, vagy ami azzal egyenlő: a 
vágyainak nem megfelelő életet kikerülje, keresi önként a 
halált. Ily módon a halál elől menekül a halálba. Ahelyett, 
hogy magát a természet hóhérkezének átengedné, a saját 
kezével pusztul el, s ezzel a nagy bátorságával, ezzel a 
meg nem alkuvásával szolgálja leginkább az életét, a saját 
életérdekét, az intencióit, amelyeket ahhoz fűzött, a vágya
it, amelyeknek be nem teljesülése az élet legjobb leélését
— s ezen a legjobbon van a hangsúly — már lehetetlenné 
tette számára. Az önmagát elpusztító organizmus tehát az
zal, hogy nem tudja elviselni a fennmaradásáért való élet
akciójának részleges kudarcát sem, demonstrálja a leginten
zívebb, legideálisabb, legtúlzottabb életakciót.

Az élő szervezetnek, az élő embernek ez a kardinális 
törekvése az életének a fenntartására, együtt tartására 
szükségképpen hozza magával, hogy a pusztulástól irtózik 
és kénytelen ellene minden erejével küzdeni. Az önfenntar
tási ösztönünk munkája az, hogy valahányszor az életünk 
kockán forog, vagy bármilyen támadásnak van kitéve, min
dig a legjobb, legcélszerűbb mozgással védjük magunkat 
a pusztulás ellen. Egész testünk így van berendezve. Ha 
egy rovar repül az arcunknak, behunyjuk a szemünket. Ha 
valaki felénk üt, a megfelelő karunk már védelmi állásba 
emelkedett. Ha a magasból esünk lefelé, az összes izma
ink olyan munkát végeznek, amely végeredményben a testi 
épségünk megőrzésére a legkedvezőbb. Ez a hatalmas ösz
tön nem tud belenyugodni — mert nem szabad belenyu
godnia — a megsemmisülésbe, a pusztulásba. Ezzel szem
ben mit tapasztaltunk kezdettől fogva? Hogy mindannyi
unkra előbb-utóbb a halál, a pusztulás, a megsemmisülés 
vár.

Hogy segítettek ezen a bajon azok az őseink, akik az 
első vallást megalapították? Kimondták, állították és el
hitték, hogy az ember halhatatlan. A teste meghal. . .  ezt 
lehetetlen eltagadni — igen ám, de van lelke, lelke, amely



nek épp az a legfőbb tulajdonsága, hogy érzékelhetetlen, 
nos, és a lelke, ez az, ami halhatatlan benne. íme készen 
van a lélek halhatatlanságáról szóló tétel, amely minden 
vallásban közös. Valóban az egyetlen elv, amely valameny- 
nyiben közös. Már maga ez a tény is erősen támogatja azt 
a nézetünket, hogy a vallásos gondolkodás első eleme: a 
lélek halhatatlanságának, az egyéniség megsemmisíthetet- 
lenségének a hite.

Nehéz megérteni, hogy a pszichológusok, így Herbert 
Spencer is, miért származtatták és származtatják a vallá
sokat az istenfogalomból. Az ilyen szilárd lelki képződmény
ben, mint a vallás, hatalmas közvetlen szükségszerűségnek 
kell megnyilatkoznia, másképp nem lehetne szilárd. Hatal
mas szükségszerűséget pedig csak közvetlen életösztön 
produkálhat, amilyen az önfenntartási ösztön. A természeti 
égi jelenségek (vihar, mennydörgés) megmagyarázására, szó
val az igazság kiderítésére való vágy, amely oki kapcsolato
kat keres, és így találja meg mint végokot az istent, ha 
végeredményben erős is, és erős, mert az igazság meg
ismerése mindig életérdekünk, mégsem közelítheti meg az 
önfenntartási ösztön erejét, amely egészen közvetlenül nyil
vánul meg a lélek halhatatlanságára vonatkozó fantáziában, 
vágyteóriában.

Ehhez a központi gondolathoz, amely tehát, mint látjuk, 
a létfenntartási akciónak az egyenes megnyilatkozása, szü
leménye, kapcsolódik egy egész sora a hasonló irányú gon
dolatoknak és állításoknak, amelyeknek közös céljuk, hogy 
az élet keserves igazságait, amelyek számunkra oly nehe
zen viselhetők el — mert létérdekeinket sértik —, korrigál
ják, kijavítják, hogy bennünket megnyugtassanak, a létünk 
iránti állandó aggodalmainkat megszüntessék. Közös voná
suk ezeknek a vallási gondolatoknak, hogy egyrészt kivétel 
nélkül a lélek halhatatlanságára vonatkozó hiten épülnek 
fel, annak elfogadását tételezik föl, másrészt pedig, hogy 
hasonló óvatos körültekintéssel vannak megszerkesztve, ha
sonló előrelátással, ravaszsággal biztosítják magukat min
den képzelhető megcáfoltatás ellen, mint az alaptétel ma
ga, amely kimondja, hogy a lélek érzékeinken kívül eső va
lami és így eleve kizárja minden, a lélekre vonatkozó állí
tásnak a megdöntését.



Egy ilyen általános vallási tanítás például a túlvilági 
életben való jutalmazás és büntetés gondolata. A való élet
ben azt látjuk, hogy nincs Igazság. Hogy a jóság, azaz em 
bertársaink egzisztenciális érdekei iránt való kíméletessé- 
günk nem részesül jutalomban, továbbá a gazságok, vagy 
tisztábban kifejezve a mások egzisztenciális érdekei ellen 
elkövetett önző akciók, sértések (rablás, ölés, rágalom) nem 
nyerik el büntetésüket, hogy a szorgalmas munka sokszor 
nem jut eredményhez, a semmittevés pedig gyakran nagy
szerű előnyökben részesül — mindezekkel a tapasztalatok
kal szemben, amelyeknek konstatálása, elgondolása egy-egy 
súlyos egzisztenciális sérelmet képvisel, a vallás egy kibé
kítő, megnyugtató teóriát állít: kijelenti, hogy a túlvilágon 
igazságos Ítélkezés leend. Ki az, aki ilyen igazságosan fog 
ítélni a lelkek fölött? Az isten. Vagyis egy olyan hatalmas, 
olyan jó, olyan szép, olyan tökéletes ember, amilyen em
ber a földön nincs, de amilyet nagyon szeretnénk, hogy le
gyen, mert szép és nagyszerű és boldogító fantáziálás ez a 
tökéletes, ez a mindenható ember, ez az isten számunkra, 
akik oly tökéletlenek vagyunk, s akik a magunk gyengeségé
vel a mindenhatóságtól állunk legtávolabb.

íme tehát az isten nem mint a természeti jelenségek 
okozója, előidézője, hanem elsősorban mint az igazságos 
túlvilági bíráskodás megszemélyesítője áll előttünk. Ez a 
legközvetlenebb gondolat, a legegyenesebb út, amely az 
istenfogalomhoz vezet. Nem az oki kapcsolatok keresése, 
nem az ismeretlen jelenségek megmagyarázásának a vágya, 
hanem az igazságos mennyei bíró létezésére vonatkozó ha
talmas kétségbeesett elemi kívánság, lelki követelés volt 
az, amely megteremtette az istenfantáziát, az istenfogalmat.

Miként alakult ki ezek után a többi vallási gondolat, 
miként vezethetők azok kivétel nélkül egzisztenciális lelki 
érdekeinkre, miként változnak ezek a különböző vallásokban 
a különböző fajok, népek speciális viszonyai szerint, miként 
bonyolódnak ezek össze különböző szexuális természetű 
komplikált fantáziálásokkal — például a görög és római mi
tológiában —, mindezekről — kegyes engedelmükkel — 
a legközelebbi alkalommal fogok beszélni.

Csáth Géza
Pesti Napló, 1913. május 4.



( . . . )
Legutóbbi konferansziakon kifejtettük a vallások kelet

kezésének azt az elméletét, amely nézetünk szerint az egye
dül elfogadható, a legvalószínűbb. Következtetéseink soráa 
odajutottunk, hogy a legelemibb, leghatalmasabb ösztön, az 
önfenntartási ösztön volt az, amely a fantáziát működésbe 
hozva megteremtette a lélek fogalmát, éspedig abból az 
egyetlen célból, hogy azután megalkothassa a lélek halha
tatlanságának hőn óhajtott gondolatát is. Ennek a vágykölte
ménynek, ennek az oly kellemes és kívánatos »bebeszélés«- 
nek már második, de sokkal kevésbé szükségképpeni fázisa, 
láncszeme: a túlvilági igazságos bíráskodásról és az isten
ről mint a mindenható, mindentudó, végtelen jóságú és vég
telen szépségű lényről szóló ábránd. Amihez csatlakozik 
azután egy egész sorozata a különböző fantasztikus, költői, 
igazságtalanságkorrigáló, lélekvédelmező, életkedvadó esz
méknek, állításoknak, ötleteknek és meséknek.

Ezek között első helyen említendők azok a képzetek és 
gondolatok, amelyek az isten alakját kiszínezik, részletesen 
ismertetik, és betekintést adnak a mennyei bíráskodás és 
uralkodás apróbb részleteibe. Ily módon egyrészt magát a 
fogalmat még Inkább az igazság látszatával ruházzák fel, 
ami igen fontos, másrészt a sok-sok apró motívummal is 
egy-egy óhajtásunkat, egy-egy vágyunkat elégítik ki, és végre 
harmadszor — mint egy költői mű — az alakok változatos
ságával, a fordulatok érdekességével mulattatnak bennünket.

A mennyei uralkodás a földi uralkodáshoz teljesen ha
sonló szervezetű. A keresztény vallásokban az Úr legfőbb 
minisztere a négy arkangyal. A görög, római, egyiptomi, 
germán és a többi politeisztikus mitológiákban ezeket az 
állásokat a főbb istenségek töltik be. A görögök és rómaiak 
vallása demonstrálja legjobban a vallások képzeletfoglal
koztató, gyönyörködtető szerepét, célját, amely — ismétel
jük — nem fő cél, de tagadhatatlanul egyike a mítoszfantá
ziákat létrehozó motívumoknak: a politeizmus tudniillik sok
kal nagyobb változatosságra ad alkalmat. Emellett, ha jól 
meglatoljuk a dolgot, mégis odajutunk, hogy tulajdonképp 
burkolt monoteizmus az is. És ez nem is lehet másképp.



Az ember, amikor teóriát állít fel, egységes és teljes ma
gyarázatot akar, ezt pedig csak egy általános erejű, min
dent uraló, magába foglaló fogalom, törvény biztosítja. A 
sors, a végzet, amely az istenek fölött lebeg és uralkodik, 
képviseli a római és görög vallásban ezt az egy, legfőbb 
istenséget. Tulajdonképp bámulatosan fejlett és természet- 
tudományos gondolat ez, mert a legfőbb törvényt, a dol
gokban, az anyagban rejlő szükségszerűséget jelöli meg, 
akár a Herkules oszlopainál végzódónek, akár végtelennek 
gondoljuk a világot. Hasonlót mondhatunk az egyiptomiak 
politeizmusáról is, melyben Rá, a napisten, a fő-főisten kép
viseli az élet problémájának egységes természetfilozófiai 
megoldását, ő a teremtő. Ezzel a tökéletes egységgel szem
ben már szinte politeizmusnak tetszik a kereszténység 
szentháromsága, valamint az indus vallás istenháromsága, a 
Visnu, Siva és Brahma is, bár mindkettőben hangsúlyozva 
van a háromféle isteni alak, a háromféle isteni megnyilat
kozás egysége.

A dolgok magyarázására, megfejtésére való törekvés 
kapcsolódik össze a túlvilági igazságtételnek sokkal erősebb 
és fontosabb vágyával a lélekvándorlás gondolatában. Az 
állatok nem tudnak beszélni, lelki életük megfejthetetlen ti
tok számunkra, miket gondolnak, miket éreznek, nem sejt
jük. Tehát semmi sem szól ellene, hogy felhasználjuk őket 
egy ilyen büntetési elméletre, mely szerint az emberi lélek 
a halál után állatba költözik és ott vezekli le bűneit. Milyen 
érdekes, szórakoztató ez a hit. Az állatok, amelyek körülöt
tünk élnek, valamennyien szenvedő, vezeklő emberi lelkeket 
hordoznak magukban!

A görög és római pszichének a reális, egészséges, a 
dolgokat a maga értékében meglátni tudó természete nyilat
kozik meg a vallásaik túlvilágának megalkotásában. Egy ilyen, 
majdnem monista gondolkozásban, amelyben a sors, tehát 
a dolgokban lévő törvényszerűség képviseli a principális gon- 
dolatot, a legfőbb törvényt, a túlvilág az élet végtelen foly
tatásának és az igazságosztásnak székhelye ugyan, de nincs 
benne az a jelleg, mint például a keresztény másvilági foga
lomban, amely a földi életet siralomvölgynek minősíti, s a 
halál utánit tekinti az igazinak. Amott mégiscsak a földi élet 
a jobb, az óhajtandóbb, az igazibb. Az Elízium boldog mező



in és a Hadészben egyaránt szomorúak, szontyolodottak a 
lelkek, és valamennyien szívesen kezdenék elölről a földi 
életet. A görög és római ember a maga boldog egészségé
vel, elégedettségével, anyagi jólétével és egyensúlyozott lel
ki életével nem szorult rá, hogy az elégedettséget, a meg
nyugvást messze a halál után ígérgesse magának. Annál 
jobban rászorultak azonban az elnyomatás alatt élő szegény 
zsidók, akiknek számára a keresztény vallás készült, és rá
szorultak a kultúrától és a tivornyáktól megcsömörlött dege
nerált görögög és rómaiak, akik már úgy itták föl ezeket a 
gondolatokat, ezeket a vigasztaló és segítő szuggesztiókat, 
mint a szomjas ember a vizet.

A kultúra túlsága, a való élet túlságos kiélvezése unal
mat, kilátástalan, reménytelen érzést olt az emberekbe. In
nen magyarázható, hogy Görögországban az aranykor végén 
szintén fölbukkantak a keresztény eszmék, például Szókra- 
tésznél és követőinél, s ha nem is nyilvánulnak szorosan 
vett vallási fantáziálásokban, kombinációkban, de erkölcsi ta
nításokban nagyon is világosan jelentkeznek. A gondolat, 
hogy jót kell tenni, még azokkal is, akik nekünk rosszat 
akarnak, egyenes reakciója a degenerált korok túlzott, min
denáron való kegyetlen önzésének. Valóban az összes de
kadens korszakok végén igen tisztán és mindig megfigyel
hető a vallásosság automatikus feltámadása, újjászületése. 
Megfigyelhető továbbá azoknak a képzetköröknek és az ön
fenntartási ösztöntől távolabb álló ösztönöknek megerősö
dése, új erőre kapása, amelyeket az önzés — tehát maga a 
betegesen megnövekedett önfenntartási ösztön —, a gyö- 
nyörhajhászat elhallgattatott, például a faji, családi érzésé. A 
francia forradalom fanatikus nacionalizmusa, vallásossága ki
tűnően demonstrálja ezt a törvényszerűséget, amint bizo
nyítja azt Szókratésznek és a vele egy korban élő, más ke
resztény erkölcsi gondolatokat hirdető római filozófusok
nak, továbbá Keresztelő Szent Jánosnak, majd pedig Jézus
nak fellépése és szereplése is. Ugyanannak a társadalmi 
lelki folyamatnak a korrespondeáló tünetei ezek.

Érdekesek a különböző vallásokban egyaránt feltalálható 
bonyolult szexuális képzetek és mesék. Az istenek szüle
tését rendkívülinek, szokatlannak szereti és óhajtja elkép
zelni az ember.



Paliasz Athéné istené — Jupiter fejéből ugrott elő tel
jes fegyverzetben. Tehát férfitól született. Jupiter szerelmi 
kalandjainál változtatja az alakját, hol mint sas, hol mint 
bika rohanja meg az asszonyokat. A kentaurok és a szatírok 
félig állatok és félig emberek. Léda a hattyúval szerel
meskedik . . .

Mindezeket a fantáziálásokat kétségtelenül a saját 
kielégítésére termelte a népiélek. Miféle vágyakat elégíte
nek ki ezek az ábrándok? Elsősorban a természet szigorú 
törvénykezését korrigálják ki, amely sohase engedi meg: 
hogy férfi szüljön. Másrészt az isten tökéletességét tették 
valóban tökéletessé, amikor őt a kétnemüség jellegével ru
házták fel. Rá, az egyiptomi isten szintén kétnemű; női mel
lekkel és férfiúi altesttel. Ez az állapot, ha természetrajzi* 
lag nem is magasabb rendű, mint a kétfelé határolt nemiség, 
azonban az egyneműség korlátai közé szorított telhetetlen, 
örökké elégedetlen ember számára esetleg óhajtandónak 
tűnhet fel. Az állat és ember között lejátszódó szerelmi pro
cesszusok viszont azt az állatkori emberi vágyat jelölik, 
amely a rokon vagy esetleg távolabbi fajú állatokkal követel
te a keveredést. A természet tudniillik néha szükségesnek 
és alkalmasnak ítéli azt, máskor pedig — gyakrabban — nem 
engedi meg. Ily módon minden teremtett lényben megvan 
mind a két intenció: egyrészt keveredni, másrészt nem ke
veredni. Az első az embernél manapság már teljesen hi
ányzik, de a mítoszok meséiben tisztán érezzük, hogy nem 
mindig hiányzott, és még akkor is, amikor már az erkölcsi 
nézetek is ellene szóltak, a fantáziában nagyon élénken élt 
ez a szodomisztikus vágy és a hasonló fantáziálásokban ke
resett és talált kielégülést.

Nem kevésbé egyszerű a magyarázata Jézus születési 
történetének is. A szentírás úgy írja le és a katolikus val
lásnak egyik igen fontos tanítása az, hogy Mária szűzen fo
ganta és szülte Jézust. Ha emlékezetünkbe idézzük, kiknek 
készült a keresztény vallás, akkor rögtön világossá lesz előt
tünk ez a mítosz is. A hanyatló római birodalom szibarita 
férfia ráunt méltó párjára, az érzéki, kegyetlen és önző 
asszonyra. Unta és félt tőle; ez a teremtés nem adott szá
mára se reményt, se nyugalmat, se boldogságot. Fantáziájá
ban egy új női ideál képe bontakozott ki, amelynek hivatá



sa volt, hogy kielégítse ruinált szexualitását és nyugalmat 
adjon nyugtalanul kereső, várakozó, de még ki nem halt 
erotizmusának. Ez a női ideál a Szűz Mária. A tiszta anya 
típusa. Aki nem vágyik gyönyörökre, nem ismeri és nem 
követeli azokat, lemond róluk (szűzen fogan) és nehéz anyai 
kötelességeit mégis lelkesedéssel, önfeláldozóan teljesíti.

A csodák megmagyarázása nem kevésbé igen egyszerű. 
Az ember hinni szeretné, hogy a halálos beteg meggyógyul
hat, a vak újra láthat, a halott feltámadhat, éspedig hinni 
szeretné arra az esetre való tekintettel, ha valaha netán ó 
maga is halálos beteg lesz, megvakul, vagy pedig elhalá- 
lozik. Ép ezért nemcsak elhiszi, de terjeszti is azokat az 
eseteket, amelyekből kiderül, hogy a megszokott tapaszta
latokkal és a természet kegyetlen törvényeivel ellenkező 
dolgok is történhetnek, mert minél több ember akad, aki 
társa lesz a hitben, annál inkább érzi azt valószínűnek, igaz
nak és lehetőnek.

Hasonló módon vizsgálhatnék az összes vallások ezer 
és ezer apró mítoszát. A fennebbi recept szerint könnyű vol
na kimutatnunk mindegyikről, hogy milyen egyszerű elemi 
emberi ösztönök teremtették meg azokat. De megcseleked- 
hetik ezt — hölgyeim és uraim — önök is valamennyien, ha 
kedvük van ezekről a dolgokról egy kicsit elmélkedni.

Csáth Géza
Pesti Napló, 1913. május 11.



A MŰVÉSZI ALKOTÁSOK ÉLVEZÉSE

Ha nem is valami nagy rajongással és lelkesedéssel, 
mégis emlékezzünk vissza most középiskolás korunkra. Ar
ra az időre, amikor grammatikát, stilisztikát, retorikát és 
poétikát tanultunk, mely tantárgyak a nyelv művészetét, az 
írás fortélyait, a költészet titkait igyekeztek velünk meg
értetni.

Meg kellett tanulnunk belőlük, hogy mi a hasonlat, a 
metafora és a metonímia, hogy milyen részekre oszlik a 
szónoki beszéd, hogy milyen formában van írva egyik vagy 
másik vers, és hogy micsoda az adott költemény, regény 
vagy dráma alapgondolata stb. stb. Mindez a négyféle tu
domány azonban nem volt képes — mert nem lehetett ké
pes — rá, hogy a művészi teremtés lényegét és az alkotás 
lelki folyamatainak alapjában egyszerű mechanizmusát meg
magyarázza nekünk. Sőt ellenkezőleg, összezavarta fogal
mainkat, véleményeinket és megakadályozta világos látá
sunk kialakulását. A poétika, ékes definíciókban, orrunkra 
kötötte, hogy mi a kellemes és mi a fenséges, de adós 
maradt a kíváncsiságunknak, amikor azt szerettük volna meg
tudni, hogy mi az igazi, a nagy művészet és mi az epigon, 
a hamis. Rámutatott a műalkotásra mint valami sajátszerű, 
elkülönült képződményre, de nem törődött azokkal a szálak
kal, idegekkel, véredényekkel, amelyek ezt az alkotójával 
összefűzték, sőt gondosan eltisztította az útból az efféle al
kalmatlan, »tudománytalan« különcöket.

Mindezzel szemben mi most egy pszichológiai, tehát 
természettudományi alapokon felépített esztétikára gondo
lunk, amely mindvégig tiszta, egyszerű fogalmakkal operál 
és mindenekelőtt az emberi lelket és annak kardinális tu
lajdonságát, igyekvését a megnyilatkozás, a mozgás, a kife
jeződés felé veszi vizsgálat alá.

Hogyan magyaráz, hogy vizsgálódik ez a tudomány? 
Vegyünk egy példát.



Próbáljunk megfelelni rá, hogy miért szép a hasonlat. 
Miért örülünk neki.

A felelet erre a kérdésre a következőképpen hangzik: 
A hasonlat, a hasonlítás már ismert — általánosan és régen 
ismert — fogalmat, tárgyat, helyzetet használ fel. Ezzel pon
tossá teszi a megjelölést és megkönnyíti a megértést. 
Minden, ami könnyű, azaz könnyebb: az óhajtandó az orga
nizmus számára, mert energiamegtakarítást, vagyis anyag
megtakarítást jelent. Másrészt pedig a megjelölés maga, 
amit a hasonlat képvisel, igazságot fejez ki, a valónak egy 
külsőleges vagy bensőleges átértését, és ez az átértés, tájé
kozódás az élet dolgai között: életérdekünk. Ily módon a 
hasonlatok először is az élet igazságainak megismeréséhez 
visznek bennünket közelebb, másodszor pedig ezt a meg
ismerést lehetőleg kevés agymunkával, a már meglevő fo
galmak és emlékképek egyszerű asszociálásával, összekap
csolásával érik el. Életkedvünket tehát duplán is szolgál
ják, — íme ez az okunk rá, hogy nem érdek nélkül, hanem 
igenis többszörös érdekből tessenek nekünk. Kant meghatá
rozása a szépről ily módon nemcsak a szép hasonlatra, ha
nem minden művészileg szép dologra vonatkozólag is ele
sik. Mert való igaz, hogy mindaz, amit szépnek találunk, 
éppenséggel nem érdek nélkül, hanem majdnem kézzelfog
ható érdekből és érdekekből tetszik nekünk.

A ráismerés lelki folyamata, amelynek a művészetekben 
oly nagy szerepe van, maga egy elemi gyönyörűség, amely
nek szinte materiális jellege nagyon is világos.

Megismerni valamit fáradságos agymunka. Emellett 
azonban mindig életörömmel jár a megismerés, ugyanis 
növeli a sanszainkat az életben, mint ahogy a terep isme
rete előny a harcban. Törekednünk kell és törekszünk rá 
még akaratlanul is, hogy ezt a tereptanulmányozást elvé
gezzük: lehetőleg mindent meg akarunk ismerni, embereket, 
állatokat, növényeket, tájakat, népeket, emberi produkció
kat. így érthetjük meg az életet és így juthatunk rá, hogy 
micsoda abban a mi igazi teendőnk. Igyekezünk megérteni 
a dolgok természetét és azoknak egymással való összefüg
géseit. Amikor a művész alkotásában viszontlátjuk, hall
juk a tapasztalatainkat, a megismeréseinket, továbbá az 
adott tárgyakról, személyekről vagy helyzetekről alkotott vé



leményünket: ez a (másodlagos) ráismerési folyamat ugyan
azzal az örömmel jár, mint az (elsődleges) megismerés, de 
annak a fáradtsága nélkül, amellett egy új megismerést is 
nyújt a művészről, szintén hasonló előnyös feltételek mel
lett, tehát anyagforgalmi szempontból úgyszólván ingyen.

Lelki élet, lelki működések csupán anyagelhasználódás 
révén lehetségesek. Az érzés, a gondolat éppúgy táplálékot 
fogyaszt, mint a mozgás. Az organizmus öröme, amelyet a 
műalkotás szemlélésénél, hallgatásánál érez, tulajdonképp a 
ráismerés öröme s mint ilyen nagyon is hasonlít a »spóro
lós« ember profán megelégedettségéhez és belső ujjongá- 
sához, akinek kevés áldozat árán sok élvezetet és nagy 
hasznot sikerült vásárolni. Magát a megismerést sokkal 
inkább lehet érdek nélküli tetszésnek minősíteni, mert en
nek csak egyszeres érdekből örülünk, míg a művészi élve
zés, a ráismerés kétféle érdekünket is szolgálja, melyek 
közül a fontosabb direkt anyagi természetű, tudniillik egye
nes arányban áll azzal az anyagmegtakarítással, amelyiknél 
a ráismerés olcsóbb lelki folyamat, mint a megismerés.

Kettős érdekről beszéltünk, de csak általában. Tulaj
donképpen majdnem mindig még többféle érdekünk szere
pel abban, hogy valamit szépnek találjunk.

Itt érkeztünk el ahhoz a tüneményhez, amelyet azono
sításnak neveznek. Azonosítani annyi, mint valakinek vagy 
valaminek a helyébe, szerepébe magunkat belehelyezni, 
beleképzelni. Ez mindig önkéntelenül történik. Legkönnyeb
ben egy hasonló helyzetű, hasonló sorsú emberrel azono
sítjuk magunkat a művészetben éppúgy, mint az életben. 
Vagy egy olyan szituációval kapcsolatban cselekedjük ezt, 
amely mindannyiunknál előállhat; ezek azok a helyzetek, 
amelyeket általános emberinek nevezünk. Minél jobb a kép
zelőtehetsége, minél érzékenyebb a gondolatbeli önzése va
lakinek, annál többféle — már nem is általánosan emberi
— helyzetbe tudja magát beleképzelni. Egy ilyen élénk 
fantáziájú egyén nemcsak emberekkel, hanem állatokkal és 
tárgyakkal is képes magát bizonyos fokig azonosítani. A 
lélekvándorlás hite például feltételezi azt a képességet, 
hogy én, mint bűnös, bűnhődésre vágyó ember, az állat 
testébe, az állat sorsába tudom és akarom magamat bele
helyezni. Az azonosítás hasznos valami, mert módot nyújt



nekünk és kényszerít bennünket rá, hogy állandóan mérle
geljük a saját érdekeinket és gondolkozzunk rajta, hogy 
adott esetben hogyan cselekednénk.

A színházban az asszonyok a hősnővel, a férfiak a 
hőssel azonosítják magukat. Csak akkor, ha a szituációk 
vagy a karakterek elütő volta ezt nem teszi lehetővé, he
lyezik magukat esetleg kisebb szereplők alakjába. Az az 
ember, aki az apját korán elvesztette, és akinek az anyja 
másodszor férjhez ment, könnyebben és teljesebben azo
nosítja magát Hamlettel, mint más, akinek a családjában 
nem fordult elő hasonló változás. A házasságtörő asszony 
együtt érez Izoldával és szeretőjét Tristannak teszi meg, 
sőt azt sem mulasztja el, hogy Marke királyban a férjei 
lássa. A magyar paraszt katonalegény, ha a János vitézt ol
vassa, teljesen azonosítja magát a hőssel és szeretőjét, 
ha az nem is bővelkedik hasonló erényekben, mint lluska, 
a pásztorlányka alakjába bujtatja. Itt rejlik annak a magya 
rázata, hogy — különösen egyszerűbb emberre — igazi 
közvetlen meleg hatása csak a faji művészetnek van. Csak 
a hasonló fajtájú, azaz hasonló temperamentumú, karakterű 
gondolkodású emberi alakok képesek teljesen az olvasót, a 
nézőt azonosításra bírni. Még a művelt olvasóra is őszin
tébb, ellenállhatatlanabb hatással van a saját fajának a mű
vészete, ugyancsak az azonosítás tökéletesebb volta és le
hetősége miatt.

Az azonosítás tulajdonképp szintén összehasonlítás. A 
magunk életét, a magunk sorsát összehasonlítjuk a színda
rab, a regény, a novella hősének életével, sorsával. A meg
egyezések örömet okoznak nekünk: a ráismerés örömét. 
Ha a hős sorsa kedvező, örvendünk neki, mintha csak ma
gunkról volna szó. Ha kedvezőtlen, sírunk rajta, de a fájdal
munkat csökkenti, hogy az egész mégsem velünk történt.

Az azonosítás nemcsak a közönségben, hanem az író
ban is végbemegy. Az író magát viszi a hősébe, azonosítja 
magát vele. Azokban az eseményekben, amelyeken keresz
tülviszi, a saját életére vonatkozó ábrándjait valósítja meg. 
Wagner, a kis termetű Wagner, Siegfriedben egy atlétává, 
egy óriássá növeszti meg a testét. Jókai, a gyámoltalan, 
ábrándozó, passzív ember a hőseiben mint az akaraterőnek, 
a testi ügyességnek, bátorságnak és férfiúi sokoldalúság



nak megannyi inkarnációja jelenik meg; így álmodja meg 
magát. Dosztojevszkij a Raszkolnyikovbán elköveti azt a 
gyilkosságot, amelynek véghezvitelére terhelt leikével vá
gyakozott, de amit valójában megcselekedni mégsem mert, 
mégsem akart. Tolsztoj az Élő halottban egy keservesen 
fájdalmas és nemesen férfias cselekedetet visz végbe; az 
életben bizonyára nem lett volna ereje hozzá, de hogy ez 
az ábránd mennyire a lelke legmélyéről jött, azt világosan 
bizonyítja az a tény, hogy ezt a szép és csodálatra méltó 
munkáját haláláig rejtegette. Flaubert egy asszony életét 
élte végig a Bovarynébán, és azt, amire a természet, mely 
az embert egyneműnek teremti, nem adott neki módot, le
hetővé tette a művészet. . .  De hiszen talán nem szükséges 
ezt tovább bizonyítani.

A művész mindig azonosítja magát a hőseivel, a sze
mélyeivel. A hallgató, az olvasó pedig ugyanezt cselekszi. 
A műalkotások élvezése tulajdonképp ráismerés, azaz leg
inkább ennek egy speciális fajtája: az azonosítás. Az azo
nosításban azokon az érdekeinken kívül, amelyek ezt a 
folyamatot, mint általában a ráismerést jellemzik (tud
niillik a megismerés és az anyagmegtakarítás örömét), 
majdnem mindig még más érdekeink is szerepelnek. A 
Tristant hallgató férjes asszonynál például szexuális érdek, 
szerelmi lelki kielégülés. A János vitézt olvasó parasztle
génynél pedig egyrészt erkölcsi érdek — csatanyerés, ki
rályság —, másrészt anyagi érdek — kincsszerzés — és 
harmadszor szexuális érdek — a szerető feltalálása.

Sátrán mondhatjuk tehát, hogy a művészetben annál 
inkább érzünk meghatottságot, kielégülést, gyönyörűséget, 
annál inkább találunk valamit igaznak, nagyszerűnek, szép
nek, minél többféle érdekből tetszik nekünk.

Csáth Géza
Pesti Napló, 1913. június 1.



JÓKAI

Nem lehet kétség felőle, hogy Jókai ma nálunk egyike 
a legolvasottabb íróknak. Sőt, az újabb és újabb Jókai-kia- 
dások könyvárusi sikere bizonyítja, hogy sokkal többen ol
vassák ma az ő regényeit, mint valaha. Népszerűsége azon
ban mégse oly általános, mint két-három évtizeddel ezelőtt 
volt. Az olvasók száma nagyobb, de az olvasók köre kisebb. 
Az esztétikusok nem foglalkoznak vele — jóllehet még min
dig hiányzik irodalmunkból az a nagy Jókai-esszé, amely 
méltóan betűkbe vésné ennek az óriási költői génusznak va
lódi nagyságát. . .  A modern irodalom abban a nagy harc
ban, amelyet a reakció ellen meg kellett vívnia, szükség
képpen — bár a saját hibáján kívül — eltávolodott tőle. A 
múlt emberei, a szüklátkörű kritika ellen vívott harcában 
az új nemzedék — miután hosszú ideig gyengébb fél volt
— megszerezte a győzelmet és szenvedélyes feledéssel 
bosszulta meg magát — önkéntelenül is — azokon a hal
hatatlanokon, akiknek neveit ellene — bár minden igazi jog 
nélkül — kijátszották. így szakadt el a kapocs az új írók 
forradalmár nemzedéke és a magyar irodalom másik forra
dalmár csoportja, a Petőfi—Jókai—Arany-nemzedék között. 
A fiatal írók ma nem tőlük tanulnak. Inkább az 1820— 1830-as 
évek íróival, költőivel vállalnak közösséget, azokat vallják 
mestereiknek.

Nem soká késhet azonban az idő, amikor újra fel fog
ják fedezni az élő kapcsokat, ki fogják építeni az elégetett 
hidakat, és ettől a jövőtől várjuk mi a magyar regénynek, 
a magyar drámaírásnak egy újabb nagyszerű lendületét.

Azt mondottuk, hogy Jókai olvasóinak köre, az olvasók 
nagyobb száma mellett is ma aránylag kicsiny. Az írók nem 
olvassák Jókait. A férfiaknak pedig — akiknek nem foglal* 
kozásuk az írás s egyúttal az olvasás is — nincs ma erre 
idejük. Egy családapa, akit ma ebéd után rajta érnek, hogy



egy Jókai-kötetbe van elmerülve, bizonyára pirulna, hogy 
ezekben a nehéz, gondterhes, mindenki számára aggodalmas 
napokban, amikor az ország jövője — tehát a családé is — 
talán jobban, mint valaha, kockára van téve, a fantázia ró
zsaszínű örömeinek adja át magát. Bizonyára szégyenkezne 
felesége és gyermekei előtt, akár az egyedül iszogató bor
issza, aki szobájába elvonulva merítgeti a mámort újra és 
újra megtelő és kiürült poharából. Pedig Jókai a máé, sőt 
a jövőé.

Hogy mennyiben a jövőé, arról szólottunk már.
De mennyire a máé! . . .

Enyém, tied, övé című regényében például részletesen 
leírja hősének, Áldorfay Incének a tébolyodottságát. És amit 
az akkori pszichiáterek még csak nem is sejtettek, ő már 
tökéletes kulcsát adja az elmebetegség mechanizmusának, 
éspedig úgy, amint ezt Freud professzor és követői napja
inkban részletesen és pontosan kikutatták. Hogy az elmebe
tegségben rendszer van, hogy a téves eszméknek, hallu- 
cinációknak bajt feledtető, szerencsétlenséget korrigáló, bol
dogságot okozó, tehát életfenntartó céljuk van, mindez be
tűről betűre tökéletesen benne foglaltatik a regény utolsó 
fejezetében. Mi több: ugyanitt Jókai leírja a beteg hős gyó
gyításának a módszerét is. Amit ő sohase láthatott, sohase 
hallhatott, mert hasonlót addig és máig sohase csináltak: 
az elmebetegnek analitikai gyógyítását, amit most kezdenek 
mindenfelé. Ő, a látnok, a zseni érezte és tudta, hogy amit 
ír, az elhihető, jóllehet a meginterjúvolt elmeorvosok bizo
nyára laikus fantáziálónak nevezték volna. Elhihető és igaz 
mind, amit kieszelt, megsejtett, mert a nagy természet meg
értése működött benne, annak a törvényeit fedezte föl ön
tudatlanul, a zseni izzásában azokat a törvényeket, amelye
ket a költők fedeznek föl, hogy a tudósok száz évvel később 
megerősítsék és bebizonyítsák azokat.

És itt lehetetlen fel nem említeni Jókai nagy barátját, 
Petőfi Sándort, aki már 1846-ban a Felhők című kötetében 
leírta, tehát szinte felfedezte a Freud által kifejtett álom- 
magyarázási elveknek alaptörvényét.



»Az álom
A természetnek legszebb adománya.
Megnyilík ekkor vágyaink tartománya,
Mit nem lelünk meg ébren a világon . . .«
. . .  Megadja nekünk azt az álom: íme, itt a gondolat. 

Freud, aki az álomról írt munkájában számos írót és tudóst 
idéz, akik hasonló módon előre megerősítették az álomala
kulás általa felfedezett törvényeit, nem idézi Petőfit, mert 
nem ismerte. Pedig senki sincs ott az idézett írók között, 
aki hasonló világossággal, hasonló széles általánosságban 
és teljességben kifejezte volna könyvének alapgondolatát 
(amelyért — ki hinné ezt? — sok pszichológus ma is tudo
mányos anarchistának vagy tudománytalan ábrándozónak 
meri nevezni Freudot. Pedig olyan egyszerű és világos ez 
a dolog, mint akár az, hogy a föld forog. Vagy valamikor 
ez se volt sokak előtt olyan egészen világos!? Bocsánat, ezt 
majd elfelejtettük.)

*

És hogy mennyire a máé Jókai. . .
Lássuk csak, miket mond oda a jelenlegi kormánynak 

a margitszigeti játékbank dolgában. (Lásd II. kötet, 199. lap; 
1911. kiadás.)

»— Te sikamlós lejtőn jársz. Tagadd el, hogy a bankkal 
érintkeztél!

— Én nem ígértem nekik semmi bizonyosat.
— Ez a szavad elég arra, hogy elítéld magad érte! Ezek 

a gazdag rablótársulatok szerteszét barangolnak Európában, 
keresve olyan országot, ahol betiltott üzleteiket újra felál
líthassák. A többi közt hazádra is vetették szemüket. Eljöt
tek fényes tervekkel, ajánlották a főváros szépítését, adós
ságai törlesztését, ha meg lesz engedve nekik a Margitszi
geten felállítani játékbankjukat... Azt mondtad: meggondo
lod a dolgot. De hát nem rettenetes e az, hogy te abban a 
percben, amelyben elmondták, hogy ők kik és mi járatban 
vannak, minden gondolkodás nélkül korbácsot nem ragadtál 
és ki nem verted őket magad mellől.«

S ő még felteszi, hogy az államférfiú nem ígért és nem 
ígérhetett semmi bizonyosat. Opportunus, jóhiszemű lélek 
volt. Ha tudta volna, hogy egészen bizonyosat ígérnek majd 
nekik!?



így ítélkezik a szent halott, a próféta az élők felett. Itt 
van közöttünk. Beszél. Szelíd, szép kék szemét elborítja a 
nemes harag, felháborodás sötét, zöldes fénye. Teljes ere
jéből kiált, és nekünk, akik elbájolva figyeltük a mesemondó 
angyali 6zavát, meg kell hallanunk a holt hazafi rekedtes, 
harsogó, méltatlankodó kiáltását is.

Csáth Géza
Pesti Napió, 1913. december 21.



A KIS KIRÁLY

Ma este a legjobban örültünk Kálmán Imre zenekará
nak. Milyen szépen, kellemesen, nemesen muzsikál. Ez a 
muzsika a nagyközönségnek készült, az operettek mai kö
zönségének. És mégis kielégíti a legszigorúbb ízlésű zene
értőt is, föltéve, hogy nem elfogult vagy nem konkurrens 
operettszerző. Finom és invenciózus zene. Könnyed, de so
hasem léha. Mindig öntudatos, de egy pillanatra se hamis, 
nem őszintétlen. Kálmán Imre mindig magát adja az ope
rettjeiben és nincs oka soha szégyenkeznie. Ebből a szem
pontból mi Lehár elé helyezzük. Gerincesebb, zamatosabb, 
férfiasabb, mint az osztrák kollégája. Ordináréságokba soha
se téved, mint emez. Lehár muzsikájának cukros bécsi kedé
lyességével szemben Kálmán Imre a sírva vigadó mély, ma
gyar kedélynek — amely a budapesti változatában is vég
eredményben ugyanaz — a megszólaltatója. Hangsúlyoznunk 
kell ezt a tényt, mert még nem ment át eléggé a köztu
datba. Hogy Kálmán az első zeneszerzőnk, aki az operett 
nemzetközi formációiba — helyes arányban — valódi faji 
zamatot írt, akinek igazán sikerült nálunk elültetni ezt a 
kényes idegen növényt.

Kálmán, már első operettjével, a Tatárjárással pontosan 
kialakította magának az ő operettnyelvét. Amit azóta csinált, 
az nem más, mint öntudatos, okos, respekcábilis tökéletesí
tése ennek a »találmánynak«. A melódia invenciója azóta 
mind egyszerűbb és egyszerűbb lett. Bámulatos, hogy bár
milyen melódiái motívumból indul ki, azt oly módon tud
ja beállítani, hogy izgatóan érdekessé, fülbemászóvá és még 
drámaivá is lesz. Vérbeli szimfonikus ő, s amellett igazi 
költő is, aki minden szituációban megtalálja a legközelebbi 
zenei vonatkozást. A harmonizálása, a ritmikája, a szerkesz
tési módja részletes méltatást érdemelne. Találékonysága 
a hangkeverésben meglep és elbájol bennünket. Az instru- 
mentációban pedig folytonos meglepetésekkel traktál ben



nünket. Ezek a meglepetések azonban sohase mesterkélt 
hatások, mindig egészséges, természetesen ható zenekari 
tünemények. Friss, eleven ész és vérbő ötletesség nyilat
kozik meg bennük.

Az új Kálmán-operett szövegét Bakonyi és Martos ír
ták. Az elűzött portugál királynak, Manielnek a históriáját 
dolgozták föl benne igen ügyesen, mulattató módon, sok öt
lettel fűszerezve.

Az első felvonásból kiemeljük a nagy szerelmi jelene
tet, amikor a kis király meghódítja a lázadó forradalmár 
leányát. A második felvonás egy elegáns bárban ját
szik, itt megy végbe — nagy búcsúfinálé keretében — a 
trónról való lemondás. A harmadik felvonás egy elegáns 
fürdőhelyen játszik, ahol a kis királyt trónja elvesztése 
után az ifjúság és a szerelem boldogsága vigasztalja meg.

A Népopera igen szépen állította ki a darabot. A dísz
letek feltűnően ízlésesek. A kosztümök, a hölgyek toalettjei 
ellenállhatatlan érdeklődést keltenek. A főszerepekben Szo- 
yer Ilonka, Berky Lili, Gózon Gyula (címszerep), Sziklai Kor
nélt!) és Bihar egyaránt elsőrangút produkált. Szép éne
kükért, disztingvált játékukért, tréfáikért és táncukért elhal
mozta őket a közönség tapsaival. Fessler Géza igen szelle
mesen dirigált.

Az operettnek ritka meleg sikere volt. A szerzőket 
minden felvonás után igen sokszor hívták lámpák elé.

Csáth Géza
Pesti Napló, 1914. január 18.



A LELKI EGÉSZSÉG

Az utolsó húsz-harminc esztendőben, párhuzamosan a 
modern civilizáció nagyszerű és lavinaszerűen haladó fej
lődésével, új gond, új baj nehezedett a kultúremberiség 
vállaira, az idegesség. Ideges emberek mindig voltak, is
merünk korszakokat, amikor járványszerűen terjedtek el 
egyes idegbetegségek, a mai idők, a mai emberek ideges
sége azonban egészen más valami.

Ez nem járvány, amely itt-ott felüti a fejét, terjed, ki
tombolja magát és elalszik, hanem szinte szerves képződ
mény; vele születik az emberekkel, állandóan a levegőben 
van, velük növekszik és megszakítás nélkül él tovább az új 
nemzedékekben. Tulajdonképpen nem is betegség, hanem 
életjelenség: egész nemzedékek reakciója, alkalmazkodá
sa a modern élet folyton komplikálódó új viszonyaihoz, ame
lyekhez idegrendszerünk, egész szervezetünk mindeddig nem 
volt berendezve. A testünk, amelyet a nagyapáinktól, a 
dédapáinktól örököltünk, alkalmas lehet a legnagyobb erő
feszítésekre, fáradalmakra és alkalmas is lenne rá, ha apá
ink nemzedéke el nem hanyagolta volna az ősi izomképes
ségeknek a konzerválását. Erre azonban szükség nem volt. 
Apáink nemzedékének más fontosabb és nehezebb problé
mák jutottak osztályrészül. A csírázó modern városi élet 
új és folyton nehezülő életfeltételeihez, folyton keményebb 
és fáradságosabb kenyérharcaihoz kellett hozzászokniok. A 
lelkűket, az idegrendszerüket kellett hozzáedzeni, -alakítani, 
-trenírozni a környezet, a pénzforgalmi viszonyok új alaku
lásaihoz.

Természetes, hogy ez nem mehet könnyen, nem mehe
tett reakciók nélkül. De gondolkozzunk csak: az egész civi
lizáció az emberi nem egész 40 000— 100 000 éves fejlődése 
hasonló átalakulások, új alkalmazkodások sorozataiból áll. 
Az ősember, aki a ragadozó állatok vagy más törzsek elől



elmenekült a szülőföldjéről és zordabb vidékekre jutott, 
megismerte a nélkülözést, a fázást, megismerte a szenve
désnek egészen új fajtáját. Bizonyára éveknek, évtizedek
nek kellett elmúlnia, míg teste alkalmazkodott csak az új 
hőmérséklethez is, az éjszaka nagyobb hidegeihez, a hosz- 
szabb télhez, talán ő maga egész életén keresztül didergett, 
és csak aki már új lakhelyén született, érte el, hogy nem 
kellett többé fáznia! . . .  Ebben az esetben részint a bőr 
érző idegeinek, részint a véredényszabályzó idegközpontok' 
nak és részint a szívnek kellett átalakulnia és más műkö
déshez, más együttműködéshez szoknia. A modern városi 
élet viszont, amelynek a kapitalizmus, a nagy tőkék felhal
mozódása adja meg a legfőbb jellemvonását, az idegrend
szert, az elmét kényszeríti hasonló átalakulásokra.

Az élet mind drágább és drágább lesz. A megélheté
sért magáért mind többet és többet kell dolgozni. Ha a 
munkaalkalom folyton növekszik is, a munkakeresők száma 
viszont még nagyobb arányokban szaporodik. Az emberek
nek fokozott találékonyságot, ügyességet kell kifejteniök, 
hogy megszerezhessék, amire szükségük van. Állandóan 
gondjaik vannak. Minden kellemetlen eshetőségre előre 
kell gondolniok, törniök kell a fejüket rajta, hogy miként 
osszák be az idejüket, hogy minél nagyobb munkateljesít
ményt — keresetet — érhessenek el. Kényszeríteniök kell 
magukat rá, hogy azok az egyszerű szellemi működések, 
kombinációk, amelyek a foglalkozásukhoz szükségesek, 
amelyek tehát a táplálékszerzésre, a megélhetésre irányul
nak, lehetőleg gyorsan folyjanak le bennük. Az akaratunk
nak erre való képessége megvan, de csak bizonyos korlá
tok között. Például megszakítás nélkül figyelni két-három- 
négy óránál tovább nem vagyunk képesek, s ez alatt az idő 
alatt is a figyelem éberségének a foka szinte állandóan 
csökken. A nehezedő új életviszonyok arra kényszerítették 
már apáinkat is és még inkább a mai nemzedéket, hogy 
az akaratnak fokozott igénybevételével bonyolítsák le a lel
ki működéseket. Figyelmesebben kell érzékelnünk — látni, 
hallani —, nagyobb koncentrálásával a gondolatainknak kell 
kombinálnunk, gyorsabban kell magunkat cselekvésre hatá
roznunk, körültekintőbben minden apró körülményt számba 
véve kell cselekednünk.



Mindezek a forszírozott működések hasonló kifáradásos 
tünetekkel járnak, mint az izomerőltetés. Csakhogy míg 
a kezdő vívó vagy úszó az izomlázat kiheveri pár nap 
alatt, addig a mi nemzedékünk szellemi izomlázát, a neurasz- 
téniát valószínűleg csak a dédunokánk fogja kiheverni. Csak 
nemzedékek múltán lehet számítani rá, hogy az emberi 
idegrendszer, az emberi agy hozzáalakul, hozzászokik azok
hoz a fokozott, komplikált működésekhez, amelyekre ezt a 
nemes és érzékeny szervünket már most rákényszerítjük, 
dresszírozzuk. A természetnek a hallatlanul bölcs és csodá
latos berendése ez, amely összes szerveinket, egész szer
vezetünket úgy alkotta meg, hogy a ráható ingerek hatása 
alatt változni-alkalmazkodni képes. A szív, amelynek bil
lentyűjét valamely betegség elroncsolta, néhány hónap alatt 
megnagyobbodik, izomzata szinte kétszeresére nő, s ily mó
don a vérkeringés a hibás, rosszul záró billentyű ellenére is 
jól lebonyolódik. A beteg, ha vigyáz reá, hogy ne terhelje 
meg nagyobb munkával az állandóan túlmunkát végző szívet
— és erre az óvatosságra az kényszeríti, hogy hamarabb 
fárad, mint a teljes egészséges szívű —, éppen oly soká 
élhet, mintha a szíve hibátlan volna. Miért? Mert a vérke
ringése nem hibás: szervei, egész organizmusa hiányt nem 
szenvednek.

A központi idegrendszer azonban sokkal differenciál
tabb, magasabb rendű, nemesebb szerv, mint a szív. Nem tud 
olyan gyorsan alkalmazkodni. És miként a szívbeteg a be
tegségének első stádiumában — amikor még a szívizomzata 
nem fejlődött hozzá az új, nagyobb munkához, mikor még nem 
vastagodott meg kétszeresére, hanem a régi terjedelmével 
és erejével kénytelen elvégezni a reá háruló dupla munkát
— szenved és rosszul érzi magát, éppúgy szenvedünk mi 
is, mai emberek. Az idegrendszer új fejlődésének az első 
stádiumában élünk, oly korszakban, amely már azért is ha
sonló a szívbeteg megfelelő állapotához, mert amint a be
tegnél bekövetkező változások alapja és oka, a billentyühiány 
egy fertőző betegség, emiatt is egy, a társadalomegészség 
szempontjából beteges hiányszerű jelenség: a kapitalizmus 
a túl gyors fejlődési kényszer oka.



A tény, amellyel számolnunk kell, a baj, amelyben ben
ne vagyunk, ez korunk betegsége, helyesebben állapota: az 
Idegesség. Komoly és fontos kérdés az, hogy már most 
hogyan segítsünk rajta. Mit tegyünk, hogy hozzájussunk 
legalább a relatív lelki egészséghez? (A természetben nincs 
semmi abszolút, tehát egészség se.) Hogyan óvjuk, kor
mányozzuk az eszünket, hogyan védjük az idegeinket? Mind
ezekre a kérdésekre a választ csak úgy adhatjuk meg, ha 
mindenekelőtt megismerkedünk a saját lelkűnkkel, a lelkünk 
belső életének alaptörvényeivel.

Legközelebb erről kell szólnunk.

Csáth Géza dr.
Magyarország, 1914. április 5.



A LELKI ÉLET ALAPTÖRVÉNYE

i.

1543-at írtak, amikor Kopernikusz kiadta munkáját az 
»égi világok mozgásáról«. Ebben mondta ki először, hogy a 
világegyetem központja nem a Föld — mint az emberek 
addig hitték —, hanem a Nap. Továbbá, hogy a Föld nem 
áll szilárdan, hanem a többi bolygóval együtt körszerű pá
lyán mozog a Nap körül. Kopernikusz felismerte naprend
szerünknek, az égnek valódi szerkezetét. Ezzel momentán 
érthetővé és világossá lett mindaz a sok asztronómiai je
lenség, amelyeket a geocentrikus elmélet csak komplikált 
és soha teljesen ki nem elégítő hipotézisekkel tudott nagy 
nehezen magyarázgatni. Például a bolygók látszólagos ide- 
oda mozgása. Mihelyt elfogadjuk, hogy a Föld, ahonnan 
azokat nézzük, maga is velük egy irányban körben mozog, 
rögtön tisztában vagyunk vele, hogy a komplikált mozgások 
csak látszólagosak s a pálya valóban egyszerű kör.

Ismerjük Kopernikusz elméletének sorsát. A hivatalos 
tudomány lecsepülte, lenézte, agyonhallgatta, mint valami 
fiatalos szeleverdi, tudománytalan hipotézist. Az egyete
meken kétszáz esztendeig úgy adtak elő róla, mint elfo
gadhatatlan, nevetséges ábrándról és szorgalmasan — cso
portosítva a tudományos (!) érveket — cáfolták. Ó, azok az 
akadémikusok mindig egyformák voltak! Az emberi haladás 
és megismerés legfőbb akadálya mindig maga az ember volt. 
Nem a csillagokat elválasztó irdatlan távolságok, nem a mű
szerek tökéletlensége. Azokkal szinte játszva birkózott meg. 
Hanem a saját előítéletei, a saját gyengesége, magyarán 
szólva a saját önző ostobasága. Sóvárgunk az igazságért, 
szomjazunk a megismerésre, egszersmind azonban ben
nünk van, hogy félünk a valótól, nem akarunk látni, nem



akarjuk a dolgozat úgy látni, amint vannak. Figyeljünk csak! 
Itt olyasmi rejlik, ami a kulcsot adja meg nekünk az em
beri lélek ismeretéhez.

Ebben a nem akarásban tudniillik mindenkor alacsony- 
rendű érdekek rejlenek. A tudományos előítéletek a legko* 
miszabb fajta önzésből fakadnak. Vegyük Kopernikusz példá
ját. A tudósok a bibliával fordultak ellene, mert azt hitték, 
hogy az elmélet ellentmond Mózes teremtéstörténetének. Az 
egyház lévén a gazdájuk, féltették a kenyerüket, féltették a 
bőrüket és a közvéleményt szépen meghagyták a régi té
ves hitben.

Azután ne felejtsük el az irigy féltékenységet se. Egyi
kük se szeretett volna belenyugodni, hogy a csillagászatot 
felforgató nagy felfedezés mástól származzék. Ezért azután 
már ki-ki eleve rosszindulattal fogadta, vagy egyáltalában 
meg se vizsgálta Kopernikusz bizonyítékait. Az embernek 
nevetnie és dühöngenie kell, ha olvassa, hogy logikus, ta
nult elmék irigy elvakultságukban inkább elkövették a leg
közönségesebb logikai hibákat, mintsem hogy elismerjék 
Kopernikusz nagyságát, zsenijét. De részes volt ebben a 
dologban az egész közvélemény is. Mert érdeke volt min- 
denkinek, hogy a geocentrikus nézet megmaradjon. Kelle
mesebb azt hinni, hogy mi vagyunk a világegyetem álló, 
szilárd közepe, mint elfogadni, hogy Földünk csak egy ide- 
oda mozgó porszem abban. Lelki érdekünk, hogy higgyük, 
hogy csak egy világ, egy élőktől lakott égitest létezik, mert 
így abban a kellemes gondolatban is ringatózhatunk, hogy 
a többi égitest mind csak lámpa és lampion, amelyeket az 
Űr kegye akasztott ki számunkra. Ez a szellemi jellegű, de 
szintén önző, tehát alacsonyrendű érdek, társulva a hivatalos 
tudósok kenyérféltésével és féltékenységével azután köny- 
nyűszerrel kétszáz esztendőre eltemette Kopernikusz igaz
ságát és visszavetette ugyanennyi időre nemcsak a csilla
gászatot, hanem közvetve az egész tudományos haladást. 
Nem akartuk megismerni, nem tudtuk eltűrni az igazságot1

Kopernikusz munkájával egy esztendőben jelent meg 
Vesaliusnak, a nagy anatómusnak a könyve: Az emberi test 
szerkezetéről. A modern anatómiának, amely csak a köz
vetlen tapasztalást fogadja el, és az emberi test szorgal
mas, részletes vizsgálatán, boncolásán épül fel, ez a könyv



volt az első lépése. Azelőtt az anatómia is csak olyan fél* 
tudomány volt, mint a geocentrikus csillagászat. Az emberi 
testet felboncolni tudniillik nem volt szabad és a tudósok 
úgy írták le a test belsejét ahogy elképzelték, ahogy ne
kik jólesett.

Csak Vesalius óta kezdtük a testünket olyannak ismer
ni, amilyen valóban. De 350 esztendőnek kellett elmúlnia, 
hogy elérkezzünk ahhoz a legfontosabb stációhoz, amelytől 
a lelkünk valódi megismerését, természetének igazi felfe
dését datálhatjuk. Magától értetődik, hogy — mint Koper
nikusz esetében és mint mindenkor — itt is előítéletek 
állottak útjában és állanak útjában részben még ma is a 
valóság felismerésének. Azonban ez a pont az, ahol az 
igazi tudomány győzelme a döntő csata lesz. Mert végezni 
fog az összes, valaha is elkövetkező előítéletekkel, a ha
ladásnak minden bennünk rejlő akadályával! És éppen ez 
az ok az, amiért a lelki élet alaptörvényének, a lélek valódi 
szerkezetének és működésének a felismerését a haladás 
legfőbb stíciójának mondottuk. Mert a megismerés műsze
rének a megismeréséről van szó. Ezáltal pedig a napfényre 
kerülnek a műszer hibái is. Azok a tökéletlenségek és gyar
lóságok, amelyek éppen az előítéletekben nyilvánulnak meg. 
Módunk van ezután pontosan ellenőrizni, hogy hogyan ront
ja meg tudásunkat és logikánkat, ezeket a nemes és való
ban isteni képességeinket az önzés, a saját érdekeinknek 
való kedvezés, a bennünk rejlő állat. S ha ide jutottunk, 
akkor ismerve műszerünk gyengeségeit, lelkűnknek az elő
ítéletekre és önzőén hibás következtetésekre való veleszü
letett hajlamát, módunk van korrigálni azt. Éppen úgy, mi
ként hibás mérleggel is teljesen pontos méréseket végez
hetünk, ha már előbb meghatároztuk a hiba értékét.

II.

1887-ben adták ki Breuer és Freud bécsi orvosok köny
vüket a hisztériáról. A lélekboncolás, a pszichoanalízis se
gélyével s az általa kikutatott tények alapján ez a könyv 
mutatta be először a lelkünk eddig soha nem vizsgált és 
teljesen ismeretlen belső mechanizmusát, struktúráját. Ek
kor jöttünk tudatára először annak, hogy micsoda bonyo



lult, folyton forrongó, mozgó valami a mi agyunk. Ekkor 
kezdtünk rájönni, hogy egyetlen másodpercben nemcsak az 
érzékelések egész sorát fogja fel, hanem a benyomásokkal 
kapcsolatban és azoktól részben függetlenül is, agyunk 
folyton dolgozik, gondolkodik.

Ennek a félöntudatos és öntudatlan lelki életnek: az 
összetevő elemek e végtelen hálózatának eredményes az, 
amit kimondunk, amit írunk, amilyen mozgásokat végzünk
— szóval az öntudatos lelki életünk. Amiből következik, 
hogy ha ismerni akarjuk az emberi lelket, elsősorban ezt a 
belső életet, ezt a hullámzást kell ismernünk. Azt, ami a 
mélységben van. A felszín, az öntudatos lelki élet ehhez 
képest már mennyiségileg is alárendelt, másodrendű fontos
ságú. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy lélekben az ön
tudattalan: minden. Ellenkezőleg: az öntudatos lelki megnyi
latkozások — éppen azért, mert hiszen eredői a belső ön
tudatlan életnek — magukba foglalják és jellemzik az összes 
összetevőket. Viszont azonban a lélek való megismeréséről 
mindaddig nem beszélhetünk, míg ki nem kutattuk ennek a 
felszín alatti életnek a természetét, szabályait. Erre való a 
pszichoanalízis. Módszerét egy későbbi alkalommal fogjuk 
bemutatni. Most csak a lelki életnek azt az alaptörvényét 
ismertetjük, amelyet a pszichoanalitikus kutatás derített ki, 
s amelynek híján a pszichológia a legutóbbi időkig szintén 
csak a geocentrikus asztronómiával egyenrangú tudomány 
volt.

Pszichológiai alaptörvény:

Minden lelki történés célszerű, azaz olyan, hogy az 
egyén életérdekét, életoptimumra (legjobb élésre, legtovább 
való fennmaradásra) való törekvését szolgálja.

Az alaptörvény megismerése után első benyomásunk 
az, hogy eszerint a lelki élet mégis igen egyszerű valami. 
De nem így van. Mert érdekeink nagyon sokfélék. Vannak:

I. Szexuális érdekek.
II. Önfenntartási érdekek. [Ez utóbbiak közt is: a) Egész

ségérdekek. b) Pénzérdekek.]
III. Erkölcsi érdekek.



IV. Faji érdekek. [Ezek is többfélék: a) Családi érde
kek. b) Helyi érdekek (amelyek a velünk egy házban, egy 
telepen, egy városban lakó emberekével közösek), c) Nem
zeti érdekek (amelyek a velünk egy politikai nemzetbe tar
tozókkal közösek), d) Faji érdekek (amelyek az összes 
velünk azonos vagy rokonfajú emberekre nézve is kö
zösek).]

V. Vallási érdekek.
Ez a sok érdek, amely az egyéniségünknek ebből vagy 

abból a szempontból való legjobb érvényesítésére vonatko
zik, állandóan küzd egymással. Küzd továbbá a valóság té- 
nyeivel, amelyek lépten-nyomon megsértik vagy veszélyez
tetik valamelyik érdekünket.

És ez a lelki élet. Törekvés az életoptimumra. A kü
lönböző és egymással sokszor ellentétes érdekeink kiegyez
tetése. Alkalmazkodás a külső világ lehetőségeihez, éspe
dig oly módon, hogy a megoldás — az, amit cselekszünk, 
beszélünk — számunkra a lehető legkedvezőbb legyen.

Az az egyén, akinek ez nem sikerül, aki nem tudja ki
egyeztetni az ellentétes érdekeit, vagy aki nem tud bele
nyugodni a külső világ korlátozó valóságába, kedélybeteggé 
lesz. A legegyszerűbb kedélybetegség az ártatlan, a nem 
veszélyes hisztéria. Egyúttal, mint látni fogjuk, mintája és 
példája az összes kedélybetegségeknek és elmebetegsé
geknek.

Or. Csáth Géza
Magyarország, 1914. április 12.



A HISZTÉRIA

1.

A modern pszichológiában, amely először emelte ezt 
a tudományt a természettudomány rangjára és végképp el- 
szakította a filozófiától, alapvető fontosságú kiindulási pont 
a hisztéria. Az a betegség, amelyben a normális lelki élet 
tüneményei rikítóan, tanulságos, félre nem érthető jelleg
zetességgel jelentkeznek. Annyira, hogy mint — látni fog
juk — tulajdonképp valamennyien hisztériások vagyunk.

Minden érzékelésnek megvan az a tendenciája, hogy 
mozgásba alakuljon. Ez már a mi testünk anyagi létezhető- 
sének a szabálya. Táplálkozás kiválasztás nélkül, ugyebár, 
teljesen elképzelhetetlen. Érzékelés mozgás nélkül, nos, ez 
is éppen olyan abszurdum. Az érzékeink eredetileg azért 
keletkeztek, hogy a táplálékot, amely a testünk fenntartá
sához szükséges, észre tudjuk venni. Az izmaink azért, hogy 
közben kieszeljük a legcélszerűbb, legkevesebb fáradság
gal járó megszerzési módozatot.

Az érzékszervek, az agy és az izmok további elsődleges 
szerepe volt az életet fenyegető erők, ellenséges állatok 
észrevétele és védekezése a támadások, a pusztulás ellen. 
Az önfenntartás szempontjából nincs közömbös érzéklet. 
Az, amit látunk, hallunk stb., vagy kedvez az életünknek, 
vagy fenyegeti az egzisztenciánkat, a fennmaradásunkat, 
legalább minimális fokban. Tehát mozgásnak elvileg mindig 
létre kell jönnie: vagy táplálékszerző vagy védőmozgásnak. 
Nincs egyetlen érzéktelen érzéklet sem, amely egziszten
ciális szempontból teljesen közömbös volna.

Az összes érzékieteket és mozgásokat eszerint két 
csoportba oszthatjuk:

1. Kedvező érzéklet — amire megfelelő (felhasználó, 
szerző) mozgásnak kell következnie.



2. Kedvezőtlen érzéklet — ez védekező, elhárító moz
gást kíván.

Az állati életben mindez igen egyszerű. De csak a vad
állatoknál. Már a háziállatoknál megfigyelhetjük a külön
böző életérdekek harcát, huzavonáját, a konfliktusokat, ame
lyek az ember lelki életében szinte szakadatlan sorozatban 
követik egymást. Ez és csakis ez az oka lelki életünk spe
ciális bonyolultságának.

A kutya, amely beszabadul az éléskamrába és mégsem 
viszi el onnan a húst, a legtisztább kezdetleges alakban 
demonstrálja ezeknek az emberi konfliktusoknak a termé
szetét. Az állat önfenntartási ösztöne a lopást követeli. Az 
emlékei azonban, amelyek most asszociálódnak az agyában, 
felidézik ennek a következményeit. Végre is úgy határoz, 
hogy jobb neki, ha nem nyúl az ételhez és nem teszi ki 
magát a verésnek. Az adott pillanatban legfőbb önfenntar
tási érdeke ugyan a hús elfogyasztása volna, de tudja, hogy 
a holnapi és holnaputáni napokra nézve érdeke a tartózko
dás; érdeke, hogy gazdája meg ne vonja tőle simogatásait, 
ne részesítse ütlegekben és ne koplaltassa, amik együttesen 
az ö egzisztenciája számára jóval nagyobb sérelmet képvi
selnek, mint amilyen élvezet volna a tilos étel elköltése. 
Az a kutya, amelyik így cselekszik — azaz nem lop —, 
megtámadhatatlanul bizonyítja e réven az emlékeinek elren
dezett voltát, kombináló képességét, elemi, erkölcsi kép
zeteinek a kialakultságát. Felismerte, hogy az aktuális élet
optimumnál magasabb optimum a másik, a jövőre vonatko
zó. És ez az erkölcs! Respektálni a magunk fontosabb ér
dekét és szintén a saját érdekünkben a mások érdekeit.

Minden lelki konfliktus lényegében ilyen. Az aktuálisabb 
érdek küzd a távolabbi, de fontosabb érdekkel, leggyakrab
ban az erkölcsi érdekkel. Érdekes és jelentős a fentebbi 
példa abból a szempontból is, hogy az erkölcsi képzetcso
port kialakulásának a legfontosabb okára és kényszerítő fel
tételére mutat rá, ami nem más, mint a saját érdekeink ér
vényesítésének az a megszorítottsága, amit a társadalom
ban, családban való együttélés ad meg. A civilizációnak, 
vagyis ennek az együttélésnek oly nagyok az előnyei, 
hogy az egyén számára mindenképpen ésszerű belemenni 
ebbe a korlátozásba.



Ésszerű megalkudni a korlátozottság kisebb és néha 
sérelmes lehetőségeivel, csakhogy nem mindig sikerül. A 
sértett érdekek szenvednek, követelik a jogaikat, és a meg
oldhatatlan helyzetből csak egy speciális megoldás vezet ki: 
például a hisztériás megbetegedés. Lássunk egy típusos 
esetet. Hogyan egyezteti ki a betegség az érdekek konflik
tusát?

Férjes asszonynak kitartóan udvarol egy kellemes kül
sejű férfi. Az asszonynak szexuális érdeke, hogy meghall
gassa. Az összes többi érdekei viszont ellenzik ezt. Mond
juk, hogy férjét sohase szerette, tehát nem szexuális, csak 
erkölcsi érdeke, hogy férjének (anyjának, ismerőseinek) be
csülését megtartsa. Anyagi és anyai képzetcsoportjai szin
tén ellentétesek az aktuális szexuális, azaz szerelmi érde
kével. (Tudja, hogy ha el kell válnia, a gyermekeit nem 
nevelheti föl, el kell azoktól szakadnia és jövője, lakása, 
ruházkodása, élelmezése, tehát egész egzisztenciája s így 
egészsége, élete is bizonytalan.) Minél erkölcsösebb (azaz 
tökéletes erkölcsi beidegzettségű) ez az asszony, annál 
gyorsabban, egy másodperc negyedrésze alatt elintézi a 
felvetett kérdést: nem fog elbukni. Ha azonban a szexuali
tása erősebb, ha tehát az elsődleges vágy nagyobb fokú, 
ha teste már a hervadás kapujánál áll, s így komolyan lat
ba esik az a körülmény is, hogy tagadó válaszával vissza
vonhatatlanul egész életére mond le a tökéletes szerelmi 
örömről, amelyet házasságában sohase ismert meg, de 
amelynek most it t látja a lehetőségét, — akkor, eset
leg hosszas napokra, hetekre terjedő lelki huzavona 
keletkezik. Idegpusztító életharca a különböző érdekeknek. 
Ha Igent mond — baj, veszedelem, bánat, talán katasztrófa. 
Ha nemet mond — siralom, szenvedés, talán még hozzá a 
késői megbánás emésztő kínja.

Mert arra gondol, hogy később, talán már egy év múl
va is el fog hervadni a ma még szép, hívánatos test, és 
akkor, ha Igent mondana is, más, talán csak szánakozó, ha
mar kihűlő vonzalom lehet ugyanannak a férfinak a részé
ről is, a része. Bármelyik megoldást választja is — meg
sérti az érdekeit. Ha Igent mond — az anyagi, erkölcsi 
érdekeit sebzi meg és veszélybe dönti az egész egziszten
ciáját, jövőjét. Ha nem a válasza — halálos döfést adott a



szexuális énjének, amely érzékeny és szenvedő és már 
nem tudja elviselni az elnyomatást, a sérelmet, hiszen hosz- 
szú évtizedeken keresztül arra volt kárhoztatva. (Olyan em
ber mellett élt, akit vággyal sohase szeretett.)

Ez az asszony hisztériás lesz mindenképpen. Már ed
dig is az volt. Egész eddigi tisztességes élete egyetlen 
folytonos konfliktus. A szexuális érdekének küzdelme az 
összes többivel, — mert ugyebár: amikor szerelem nélkül 
férjhez ment, ezt a legfontosabb érdekét mellőzte az ősz* 
szes többi javára.

Ha ez az érzékennyé tett, eddig csendesen és alig tu
datosan szenvedő — mondjuk csak gyakori lehangoltságokat 
érző — asszony elbukik, kifejlődnek nála például a követke
ző tünetek: aggodalmi érzések, nyugtalan álom, szorongás, 
szívdobogás.

Ha tisztességes marad, jelentkezhetnek: görcsrohamok, 
lejtájások (véredénygörcs), éltalános levertség; vagy az a 
tünetcsoport is, amit igen találóan (öntudatlanul!) asszonyi 
passzív rezisztenciának lehet nevezni: teljes szerelmi érzé
ketlenség, járni, állni nem tudás, hangtalanság (némaság) 
stb. stb.

Ha a pszichológiai alaptörvény szempontjából végigvizs
gáljuk ezt a két hisztériás megbetegedést, akkor nagy ér- 
dekességú tapasztalatra jutunk. Mindezek a tünetek, tehát 
mind a két féle működési zavar lényegében egyféle. Célsze
rűek és éppen úgy megnyilatkozásai az egyén életopti
mumra való törekvésének (az adott viszonyok közt és a 
történtek után!), mint maga az odaadás vagy megtagadás 
cselekedete volt. Mert a bukott asszony aggodalmai, félel
mei, ijedezései valóban célszerűek. Ha a maguk túlzottságá
val szenvedéseket okoznak is. Sőt akkor is, ha az adott 
esetben a szerelmesek teljes biztonságban érezhetik ma
gukat. Mert hiszen, aki mindenáron titkolni akar valamit, 
annak helyes és célszerű mindenre előre gondolni, aggódni. 
Fé ln i... inkább, mint megijedni! A szívdobogás maga, ami 
az ilyen feszültséggel együtt jár, ősi idők óta beidegzett 
reflex, amelynek az a célja, hogy a támadástól, bajtól tartó 
ember (állat) el legyen látva már előre azzal a fokozott 
mennyiségű vérrel, ami a nagyfokú izommegfeszítéshez,



szóval a sikeres védekezéshez szükséges. Erre csak a foko
zott szívmunka képesíti az izmokat. A másik esetben — 
amikor az asszony, bár nagy erőfeszítéssel, tisztességes ma
radt — szintén igen világosak és érthetőek az összes tüne
tek.

A görcsrohamok célja ugyanaz, ami minden mozgásé, 
amelyet izgatott állapotban végzünk. Tehermentesíti a szen
vedő, az elviselhetetlen érzésekkel megterhelt öntudatot.

Az igen intenzív, igen erős érzésekre tudniillik rögtön 
célszerű mozgásnak kellene következnie. Ha mélyen meg
sértenek bennünket, ütnünk kell. Ha ez lehetetlen, ha pél
dául a sértés levélben történt, felugrunk, le-föl járunk, 
csapkodjuk az ajtókat, esetleg törünk-zúzunk. Mindezek a 
mozgások jól-rosszul helyettesitik a célszerű mozgást, a 
verést, a bosszút, részben pedig szimbolikusan pótolják azt, 
ami egy jobb helyettesítésnek felel meg.

Szimbolikus helyettesítés például, ha valamilyen tár
gyat, melyet öntudatlanul a sértő jelképének tekintünk, pü- 
fölünk el ököllel, bottal (lásd az in effigie való akasztást 
49-ben, ami szintén a túláradó düh kifolyása volt). Még ki
elégítőbb, megnyugtatóbb szimbolikus helyettesítés, ha va
laki például hamarjában egy, a sértőhöz hasonlító emberbe 
köt bele, s ideiglenesen azt agyabugyálja el helyette. Van
nak apák, akik ilyen esetben gyermekeiket ütlegelik.

Lássuk, milyen mozgásokat helyettesítenek a tisztessé
gesen maradt asszony görcsrohamai. Mindenekelőtt elárul
ják nekünk, hogy ő még mindig az odaadás mellett szeretne 
határozni, de miután az akarata erősebb, nem keresi fel 
imádóját. E helyett a mozgás helyett a görcsroham mozgá
sait választja. (Az egész lelki folyamat persze öntudatlan.)

A többi tünet: hangtalanság, az állni és járni nem tudás 
pedig a következő őszinte vallomásokat képviseli:

»íme, tiszességes maradtam, de nem ér az életem bi
zony semmit se. Értetek maradtam tisztességes, te férjem 
és ti gyermekeim, de lássátok csak: nem sok hasznotok 
van belőle. Akkor már jobb lett volna rátok nézve is, ha 
amúgy cselekedtem volna. Mert íme nincs az én életem
nek így semmi értelme. Tulajdonképp nem is élek, hiszen 
nem járok, nem beszélek, nem élet ez így, nem élet!«



íme ezt fejezi ki célszerűen, okosan a hisztériás asz- 
szony. Automatikusan, öntudatlanul és mégis annyira ész
szerűen és precízen; hogy ő maga mindent kimond, el* 
mond, ami a szívén fekszik (és milyen jó ez, fontos életér
dek ez: már magában is megkönnyebbülés, mozgás), továbbá 
úgy mondja el, hogy a férjének mégis értenie kell belőle, 
s emellett mégse kaphat szemrehányást serikitől.

íme, látjuk, mennyire célszerű, ésszerű lelki működés 
mindkét betegség. Tulajdonképp csak az egészséges lelki 
funkciók szabályai érvényesülnek. A principális pszicholó
giai alaptörvény érvényesül: valóban minden, ami a lélek
ben történt, csak életoptimumra való törekvés volt.

Legközelebb egészen más jellegű hisztériákat fogunk 
elemezni: vajon érvényesül-e az alaptörvény azokban is? 
Mindenekelőtt azonban meg kell jegyeznünk valamit. Egyet
len hisztériás tünet sincs, amely csak egyfélét jelent. A 
görcsroham például nemcsak szerelmi vágyat, hanem sok 
mindenfélét jelenthet. Ellenbon általános szabály, hogy min
dig motoros tevékenységet helyettesít. (Azokat valóban kép
viseli, jelenti, részben ki is fejezi.) Olyanokat, amelyeket az 
egyén életérdeke hangosan követelt, de amelyeket a beteg, 
más fontosabb érdekei miatt, megakadályozott.

Dr. Csáth Géza
Magyarország, 1914. április 19.

2.

Legutóbb a hisztériás megbetegedésnek két esetét ana
lizáltuk. Mind a kettőnél az egyén szexuális érdeke ütkö
zött össze az összes többi érdekével. Bármelyik érdek ju
tott azután de facto győzelemre, a mellőzött érdekek nem 
nyugodtak meg, hanem bizonyos abnormis működésekben 
jutottak, legalább részben, jogaikhoz. A szexuális érdek 
javára mellőzött anyagi és erkölcsi érdekek célszerűen szo
rongást, aggodalmi érzést okoztak. A másik esetben a mel
lőzött szexuális érdek sajátságos némajátékkal, mint helyet
tesítő és kifejező mozgással, jutott legálabb részben kié-



légüléshez. Az élet azt mondja: válassz! Igen, de bármelyik 
megoldást is választjuk, megsértjük bizonyos érdekeinket. Ezt 
a sérelmet a betegség korrigálja, mert legalább szimbo
likusan, de jogaihoz juttatja a mellőzött érdeket is.

Lássunk néhány másféle, nem szexuális jellegű hisz
tériát.

A gyárban a munkást túldolgoztatják. A munkavezető 
lépten-nyomon figyelmezteti, hogy szorgalmasabb legyen, 
mert el fogják bocsátani. Tél van, nincs remény, hogy má
sutt állást szerezhessen. Az egészségérdeke azt kívánja, 
hogy gyengébb testének megfelelően kissé kényelmeseb
ben, pihenőkkel dolgozzék. Az anyagi, faji (családi), er
kölcsi érdeke viszont azt követeli, hogy pihenés nélkül, 
minden erejét összeszedve dolgozzék. A két érdeket kie
gyeztetni nem lehet. A fennálló viszonyok nem adnak rá 
alkalmat. A munkás tehát megpróbálja: dolgozik, ahogy 
csak tud. És napok, hetek múlva kifejlődnek nála a követ
kező hisztériás tünetek: igen gyors fáradékonyság, gyen
geség/' érzések, esetleg légszomiial, izzad ássál. íme, az el
me öntudatlan munkája máris jogaihoz juttatta, demonstrá
cióra, hisztériára (azaz szó szerint színészkedésre) kény
szerítette az egyént. Ez a fáradtságérzés nem reális, mert 
nem az elfáradás okozza, hanem az a gondolat, hogy »fá
radt vagyok, nem bírom!« A munkás dolgozni akar a ke
nyeréért, a családjáért. A test azonban fontosabb érdeknek 
ismeri a saját fennmaradását, épségét, és szövetkezve az 
elmének (mondjuk) azzal a részével, amely valóban csakis 
a test érdekeit tartja számon, létrehozta ezt az állapotot, 
amelyben az ő mellőzött érdekei valóban érvényre jutnak. 
Ezek a hisztériás tünetek hamarosan elmúlnak, mihelyst 
más, emberségesebb munkavezető kerül a gyárhoz. Akkor 
is, ha behozzák az akkordmunkát. (Mert ha a munkás ke
veset keres és szűkösen él, ez sokkal kisebb sérelem, 
mint az elbocsátástól való folytonos félelem, az érdekek 
folytonos harca, amely jóval több energiát fogyaszt. Kaló
riaértékben, pénzértékben is többet, mint amennyivel ak
kordmunkában a munkás kevesebbet keres. És méghozzá ez 
a sok energia effektíve haszontalanul pocsékolódik el. Egyéb
ként persze éppen nem haszontalan ez az energiapazarlás, 
mert hiszen szükség van rá, hogy a test érdekei feltétlenül



érvényesíttessenek. Az embernek így kell berendezve len
ni, hogy legalább a szíve mélyén a saját fennmaradását 
tekintse a legfontosabbnak. Ha nem volna így, felborulna 
az élet rendje és semmi sem biztosítaná az organikus lé
nyek fennmaradását.)

Mondjuk azonban, hogy a gyárban marad minden a ré
giben. Ebben az esetben a fentebb leírt fáradékonysági tü
netek kényszeríteni fogják a munkást, hogy mégiscsak ki
lépjen a gyárból, beteget jelentsen és ezalatt más köny- 
nyebb, megfelelőbb munkát keressen magának. íme vilá
gosan látjuk, hogy az ép és abnormis lelki működések 
egyaránt az életoptimumra való törekvést képviselik.

Más eset.
Szolgát a hivatali főnöke vagy feljebbvalója pofon üt. 

Ez a pofon mint fájdalom érinti az egészségkomplexumot, az 
egyén testi érdekeit. Mint megalázó, megbecstelenítő tény 
pedig az erkölcsi komplexumot sérti nagymértékben. (Az euró
pai embernél az arc megütése szimbolikusan az egész em
ber lenézését, megvetését demonstrálja. A gyerekkortól kezd
ve így tudjuk, ilyen képzetekkel kapcsoljuk össze a pofont 
valamennyien.) A pofon ütött embernek megsértett erkölcsi 
érdeke és testi érdeke azt kívánnák, hogy az ütleget ponto
san hasonlóval viszonozza. Az összes többi érdeke viszont az 
ellenkezőt parancsolja. Elveszti az állását, kenyerét, a család
ja talán hónapokig nyomorogni fog. A szegénység és állás- 
talanság miatt az erkölcsi érdeke, a hitele talán még többet 
fog szenvedni, mint a pofon révén, amelyről senki se tud. 
Mindezek a meggondolások automatikusan egy pillanat ti- 
zedrésze alatt végbemennek az emberben — természetesen 
az ő képzeteinek és gondolkodásának megfelelően — és már 
határozott is: nem üti vissza.

(Minden cselekedet az adott esetben képviseli az opti
mumot. Ha ennek a szolgának van pár száz korona megtaka
rított pénze, akkor az anyagi komplexum protestációja már 
jóval gyengébb. Esetleg annyira gyenge, hogy az erkölcsi 
komplexum érdekei maradnak a győztesek, és a pofon stante 
pede visszaadatik.)

A mi emberünk nem ütött vissza. Ezzel ó maga sér
tette meg erkölcsi érdekeit az összes többinek rovására. 
Egy hisztériás megbetegedés azonban módot nyújt neki rá,



hogy a. történtek, helyesebben a nemtörténtek után is érvé
nyesítse a mellőzött morális intenciókat. Hisztériás görcs
rohamok fejlődnek nála, éspedig eleinte naponta, később 
pedig csak hetenként egyszer ugyanazon a napon és órá
ban, amikor a sértés történt. A görcsrohamok mint mozgá
sok helyettesítik és utólag pótolják nála a véghez nem vitt 
megfelelő mozgást, a visszaütést. Ez a roham egyik sze
repe. A másik az, hogy az öntudat megszabadítsa a kelle
metlen, elviselhetetlen (szégyenteljes) képzetektől. Megtör
ténik. Roham alatt az öntudat semmivel nem foglalkozik, 
semleges, mozdulatlan állapotban van, nem izgathatja, nem 
bánthatja semmi. A testnek minden energiája a görcsösen 
összehúzódó, azaz maximálisan működő izmokban van fog
lalkoztatva. íme, mily célszerűen és okosan harcol a lélek 
a saját békéjéért. A görcsrohamot produkálja: ezzel egy
részt elvégzi a visszaütésnek megfelelő mozgást, másrészt 
kiüríti az öntudatból a kellemetlen emlékképeket, azaz a 
sértést magát mintegy meg nem történtté teszi, amennyi
ben a megfelelő emléket az öntudattól, legalább egy időre, 
teljesen kizárja. Minél öntudatlanabb ez a folyamat, annál 
jobban sikerül a védekezés, a mellőzött érdekek védelme, 
érvényesítése, de annál nagyobb fokú a betegség is, a nor
mális funkcióktól való eltérés. Ha ez az ember nem szo
rítja ki öntudatából a sértést, hanem a következő napokon
— amint ez a dolog rendje — foglalkozik vele, töpreng 
rajta, akkor eleinte nagyobb szenvedéseket kell kiállnia, de 
a fent leírt tünetek nem következnek be. Létrejő egy napig 
tartó levertség, azután pedig a normális feledés, az emlé
keknek és egész sérelemnek elhalványodása. A mi esetünk
ben ehelyett egy rögtöni, erőszakos elfeledtetés, az emlék
képek lefojtása, kikapcsolása szerepelt. (Részben akarat
lagosan is: az egyén nem akart többé a dologra gondolni.) 
És ez adja meg a hisztériának a legfontosabb feltételét. 
Nem normális öntudati állapot szükséges hozzá, hogy létre
jöhessen az a sajátságos automatizmus, amely a fentebb 
leírt különleges módon érvényesíti a mellőzött érdekeket.

Ezek az öntudati állapotok azonban minden emberben 
előállhatnak, ha a sérelem fontos és nagyfokú. Egy vasúti 
szerencsétlenség vagy más nagy katasztrófa átélése pél
dául a legegészségesebb embernél is létrehoz hasonló ön



tudati állapotokat, amelyek azután hisztériás tünetek kifej
lődésére vezetnek.

Ez a tény teljesen elegendő ahhoz, hogy a hisztéria 
okául ne valami diszpozíciót, vagy öröklött ideggyengeséget 
minősítsünk, hanem a betegség okát magában az életben 
és az emberi lélek szerkezetében leljük fel. Az ideggyenge, 
elfinomult vagy degenerált ember mindössze annyival haj
lamosabb a hisztériára, hogy már érdekeinek csekélyebb 
sérelmeit is a következményekben igen jelentékenynek látja 
s így elviselhetetlennek érzi. Viszont teljesen egészséges 
ember is, ha már előzőleg bajok, kellemetlenségek, sérel
mek érzékennyé tették, elviselhetetlennek fog találni olyan 
eseményeket és állapotokat, amelyek fölött azelőtt már 
pár óra alatt napirendre tudott volna térni.

Hisztériától mentesek, immunisnak senki se mondhatja 
magát. Valamennyien úgy vagyunk, mint a görög tragédiák 
kórusa, amely folytonosan a sors kiszámíthatatlan esélyeit 
emlegeti, azt, hogy senki se tudja, mi vár reá. Mindany- 
nyiunknak el kell készülnünk minden eshetőségre — való
ban ez a legjobb és leghelyesebb. Kikerülni a bajokat, ve
szélyeket nem tudjuk. Ez teljesen lehetetlen. Ellenben mó
dunk van rá gondoskodni a lelki egészségünkről. Ennek a 
gondoskodásnak legfőbb, úgyszólván egyetlen célja meg
akadályozni azokat az abnormis öntudati állapotokat, ame
lyek például a hisztéria létrejöttéhez szükségesek. Mert 
ilyen állapotok, mint fentebb mondottuk, keletkezhetnek 
mindannyiunkban. Csak a tökéletes önismeret, az analízis 
ad rá módot, hogy ennek elejét vegyük.

Dr. Csáth Géza
Magyarország, 1914. április 26.



A LELKI BETEGSÉGEK HELYE 
A TÖBBI BETEGSÉG KÖZÖTT

Utóbbi megbeszéléseink során négy különböző hiszté
riaesetet vizsgáltunk. A végső következtetés, amelyet ana
lízisünk eredményezett, mind a négy esetben azonos volt. 
Úgy hangzott, hogy mint minden életműködés (elmeműkö- 
dés), a hisztériás megbetegedés is önfenntartási akció. 
Törekvés az életre, a fennmaradásra, az életoptimumra. Nem 
következménye az önfenntartási ösztönnek, hanem egyenes 
megnyilvánulása. Maga a létért való harc az adott körül
mények között.

És itt fölmerül az érdekes probléma. Micsoda is hát 
tulajdonképp a betegség? Hogyan kell felfognunk a beteg
ségeket? Vajon érvényes-e minden betegségre ez a meg
határozás? Elmondható-e valamennyire nézve, hogy önfenn
tartási akció?

Mielőtt erre a kérdésre megfelelnénk, osztályoznunk kell 
a betegségeket.

Négy csoportot fogunk megkülönböztetni:

I. Fertőzéses betegségek.

a) Ártalmas élő szervezetek (baktériumok, nagyobb 
élősdiek) jutottak a testbe. (Ide tartozik a rák is, amikor 
idegen sejtek ütnek tanyát és szaporodnak el az emberben.)

b) Ártalmas kémiai anyagok kerültek a szervezetbe. 
[Ide tartoznak az összes mérgezések, továbbá azok az ese
tek, amikor a baktériumnak vagy más állatnak (kígyó) csak 
a mérge kerül a testbe.]

II. A funkciók betegségei. Az egyes szervek működése 
vagy a működések együttese hibás. (Ide tartoznak az egyes 
szervek hiányos működése által feltételezett állapotok, mint



a vérszegénység, az elhízás, a kóros soványság, a cukor- 
betegség stb.)

III. Fizikai betegségek. Amikor külső erők hatása foly
tán a szervezet olyan állapotba jut, hogy összeállítottsága, 
részeinek egymásutánja és egymásmellettisége változik 
meg. (Törés, zúzódás, egyes tagok elvesztése, ficam stb.)

IV. Elmebetegségek.
Nézzük már most az első csoportot. Mi az, amit tüdő- 

gyulladásnak nevezünk? A felelet: azoknak az életjelensé
geknek az összessége, amelyeket a pneumococcusokkal fer
tőzött szervezet produkál. Ezek az életjelenségek kivétel 
nélkül oda irányulnak, hogy a szervezet életét a kedvezőt
len új viszonyok (fertőzöttség) mellett is fenntartsák, ami 
azonban csak úgy lehetséges, ha az organizmus gátat tud 
vetni az élősdiek szaporodásának, ha ellenmérget termel és 
elpusztítja, megöli valamennyit. Amit magunk előtt látunk, 
a betegség, az idegen élősdiek toxinjaitól elárasztott test 
reakciója, igyekvés az ellenméreg-termelésre, a felszaba
dulásra, a szintén élni akaró mikroorganizmusok kiküszö
bölésére. A test élni akar. Sikerül-e neki vagy nem, más 
kérdés. A halál vagy a gyógyulás pillanatáig azonban min
den, ami a szervezetben történik, haladás vagy haladni aka
rás eme egyetlen cél: a továbbélés felé.

A funkciós betegségeknél (II. csoport) első pillanatra 
nehéz felismerni a célszerűségi elvet. Ezek azonban tulaj
donképp nem is tekinthetők betegségeknek.

Itt tudniillik különös szervezetekről van szó. Amelyek
ben egyes szervek már kezdettől fogva gyengék, vissza- 
maradottak, csökkent működésűek voltak. Amelyek már úgy 
alakultak ki, hogy hiányzott bennük a szervek működésé
nek az összhangja. Az organizmus koncertjében — a fogam
zás pillanatától — hamis hangok szóltak. És a zenekar 
kénytelen ebben a hangolásban játszani végig az életet az 
utolsó akkordig, a halálig. Nincs tehát szó normális élet
működésről, amely azután idegen hatásokra változásokat 
mutat, speciális momentumokkal kiegészítődig megváltozik, 
hanem egy már eredetileg nem normális, nem tökéletes 
szervezet áll előttünk, amely olyan, amilyen, és igyekszik 
fennmaradni, élni úgy, ahogy lehetséges.



A vérszegénynek például a vérsejtképző szerveiben van 
az öröklött hiba. A túlhízott egyénnél a zsíremésztés, a 
zsírelégetés szenved, hiányos. (Bizonyosat efelől még nem 
tudunk, de hogy például az elzsírosodásnál nem lehet szó 
baktériumokról, az erősen valószínű.) Úgy látszik, hogy a 
májsejtek maradnak adósok bizonyos erjesztőkkel vagy csak 
kis mennyiségűt tudnak produkálni ezekből. A neuraszténiá- 
soknál az idegrendszer nagy anyagpazarlással, foszforpazar
lással végzi a munkáját; ez is belső gyengeség, tökélet
lenség. Melyek azok a szervek, amelyek itt hiányosan mű
ködnek, ma még nem tudjuk. A cukorbetegnél szintén az 
emésztőmirigyek bizonyos sejtjei működnek hiányosan. Az 
a tény, hogy ez a betegség nem jelentkezik mindjárt a 
születés után, ne tévesszen meg bennünket. A működés 
már kezdettől sem kielégítő, de az üzemet mégis valahogy 
biztosítani tudja. A gyenge, kisebb képességű szervek azon
ban hamarabb öregszenek, mint a többi, és már a negyve- 
nedik-ötveneaik életévben előáll az anyagforgalmi zavar: 
a cukorbetegség.

Meg kell jegyeznünk, hogy azok a funkciós betegsé
gek, amelyeket például élősdiek okoznak, nem sorolhatók 
ide. Ezek természetesen az I. csoportba kerülnek. Mint 
például a veszélyes vérszegénység, amelyet egy bélélősdi 
mérge hoz létre. A méreg megtámadja a vérképző szerve
ket és olyan állapotot teremt, amely hasonló ahhoz, mint 
amikor ugyanezek a szervek veleszületett gyengeségben 
szenvednek. A kettő között azonban nyilvánvalóan igen lé
nyeges különbség van, mert — ismételjük — ez az utóbbi 
eset és általában az ebbe a csoportba tartozó jelenségek 
nem tekinthetők valójában betegségeknek, hanem veleszü
letetten gyenge szervekkel bíró organizmusok úgy-ahogy- 
lehet egzisztálásának.

Az ok a fogamzásnál nem szerencsésen összekerült 
csírasejtekben rejlik. A természet, amely mindig a lehető 
legjobbat igyekszik létrehozni, itt nem válogathatott. Mun
kájához az anyag meg volt adva az ivarsejtek alakjában. 
Abból kellett kovácsolnia életet, olyat, amilyent lehetett.

A fizikai jellegű megbetegedések (III.) már egészen 
másképp bírálandók el. Vegyünk egy csonttörést. A beteg
ség, az új, nem normális állapot abban a pillanatban kéz-



dódött, amikor valami külső erőszakos behatásra a csont 
eltört. Mit cselekszik most a szervezet? Mindenekelőtt ez
után is élni akar. A csonthártyának (kivéve, ha a szervezet 
nagyon legyöngült, például ha igen öreg emberről van szó) 
megvan a képessége, hogy új csontot termeljen és szilárd 
egésszé forrassza az eltört csontot. A test a fájdalom áJtal 
rákényszeríti a beteget az abszolút nyugalomra. Ezzel már 
megvan az új csont képződésének legfontosabb feltétele. 
Azután megkezdődik a csonthártya csontképző sejtjeinek 
munkája, és néhány hét múlva a szervezet helyreállította 
a régi állapotot: él, egészséges, semmi baja nincs.

A fizikai jellegű megbetegedések tehát igen tisztán, vi
lágosan demonstrálják, hogy valóban a betegség egész fo
lyamata csak életre való törekvés, normális működéseknek 
rendkívüli jellegű sorozata az optimum irányában, az opti
mum elérésére.

A IV. osztályt, az elmebetegségeket ismét külön négy 
csoportba kell osztanunk, mint a többi betegséget. A kö
vetkezőképpen:

A) Fertőzés vagy mérgezés által befolyásolt elmemű
ködések. (Alkoholos elmezavar, lázas delíriumok stb.)

B) Fizikai hatásokra beköveikező funkcióváltozások. 
(Például agyrázkódással kapcsolatos elmezavar.)

C) Veleszületetten gyenge vagy részben hibás agyvelők 
működése, élete. (Például idiotia, epilepszia, aggsági elme
zavar.)

D) Lelki hatásokra bekövetkező funkcióváltozások. (Ide 
tartozik a hisztéria, a melankólia, a mánia, a téboly.)

Mind a négy csoportnál alapjában véve a normális el
meműködés mechanizmusa áll fenn. Ennek a sémája a kö
vetkező: 1. érzés; 2. asszociáció, azaz képzetkapcsolás; 3. 
megfelelő mozgás.) Az első csoportnál azonban az érzést (az 
asszociálást megváltoztatta a mérgezettség, úgyhogy egy 
bizonyos érzésre nem a megfelelő asszociációk kapcsolód
nak, mert ezt a mérgezés megnehezítette, hanem más kap
csolatok vagy igen nagy tömegű kapcsolások következnek be. 
Innen származik a lázas delíriumok nagy gazdagsága, tévely
gő összevisszasága. (A delírium maga két ellentétes oknak:



a test álomra való vágyásának és a méreg álmot gátló iz
gató hatásának a találkozása, eredménye.) Az érzés mint
egy megbolygat, öntudatba hoz minden asszociációt, ami 
csak útjába esik.

A fizikai változásokra bekövetkező elme-funkcióváltozá- 
sokat (B) is az optimumra való törekvés kardinális szabá
lya determinálja. Természetesen a testnek, az agynak itt is 
meg kell alkudnia a fennálló változott viszonyokkal. Az agy 
tudniillik hiába igyekszik, nem tud funkcionálni, nem tud ér
demleges munkát végezni. A képzetkapcsolásokat az érzé
sek nem irányítják, mély öntudatlanság, tétlenség, álmodás 
nélküli álom következik be. (Például agyrázkódásnál.) Részle
ges agysérülésnél csakis az elpusztult sejtekben beraktáro
zott képzetek, emlékképek vesznek el. A szerv élni akarása 
ilyenkor bámulatosat produkál. Az egyén, mint a kisgyer
mek, újra megszerzi az elvesztett képzeteket, új emlékeket 
raktároz föl, új fogalmakat készít, újra megtanul írni, be
szélni stb.

A veleszületetten csökkent képessügü agyvelő (C) ál
lapota nem betegség. Erre vonatkozólag ugyanaz áll, amit 
a funkciós betegségekről (II. nagy csoport) elmondottunk. 
Az idiotia a fogamzás pillanatában kezdődik. De elvileg ek
kor keletkezik az aggkori elmezavar (a dementia senilis) 
is. Mert már a csírában megvan a későbbi agyállomány, te
hát ennek az a tulajdonsága is, hogy majd hamarább fog 
megöregedni, elsorvadni, hamarább fogja fölmondani a mű
ködését, mint a test többi szerve. (Mellesleg: a paralízist 
az A csoportba kell sorolnunk. Mert ennél élősdiek mérge 
gyengíti, változtatja meg az agysejteket. A csökkent képessé
gű agy azután később bizonyos intenzív külső benyomások 
hatására, amelyek túl nagy terhet jelentettek számára, nem 
tudja többé végezni a funkciót, felmondja a szolgálatot.)

A valódi elmebetegségek (a IV. osztály D csoportja) 
a lelki hatásokra beálló funkcióváltozások. Ezeknél demonst- 
rálódik a legszebben és legvilágosabban az optimumra való 
törekvés. Minden szerv, az agynak minden részlete végzi a 
maga normális funkcióit. Sehol semmi hiba. Mindössze az 
történik, hogy az elme alkalmazkodik a fennálló nehéz, ked
vezőtlen, keserves körülményekhez, megkeresi az élet lehe



tőségét, a vigasztalást, és létrehozza azt az állapotot, amely
ben a fennmaradás aránylag a legóhajtandóbb, legelviselen- 
dőbb.

(Az alaptalan reménykedés mi más, mint elmebaj. És 
van-e, aki nem szenvedett volna benne, ne vette volna, aka
ratlanul is, igénybe, aki ne igyekezett volna általa, ha csak 
néhány napra is, megjavítani az életét, halasztgatni, ha csak 
percekre is, a szenvedéseit. Az ítélethibát éppúgy megtalál
juk itt, mint a tébolynál. A reménykedő nem akarja meglátni 
a tényeket, amelyek ránézve kedvezőtlenek, és túlozva állít
ja be azokat, amik csak a legcsekélyebb mértékben is a ja
vára szólnak. Szóval pozitíve és negatíve illúziónál: és ez az 
elmebaj ismérve.)

Kérdés, hogy az ilyen abnormális funkciók létrejötte 
nincs-e föltételezve az agynak mint szervnek bizonyos vele
született gyengeségétől. Annyi igaz, hogy például a hisztéri
ások nagy részénél öröklés mutatható ki. Ez mellette szólna 
a föltevésnek. De ellene szól, hogy sok esetben az öröklés 
egész bizonyosan teljesen kizárható. Eszerint a fő princípium 
nem itt rejlik. A fő feltétel az élet maga. A nehéz viszonyok, 
a megoldhatlan helyzetek, a konfliktusok. Ezek pedig mindig 
kimutathatók. Tehát azt kell mondanunk, hogy igenis vannak 
elmetegségek, amelyeket tisztán lelki okok hoznak létre.

. . .  Ha így egyszerre, egyvégtében, de figyelmesen vé
gigtekintünk e sokféle betegség, változás, életlehetőség kö
zött, más szemmel fogjuk nézni a betegségeket, mint azelőtt. 
Látni fogjuk, hogy minden, ami ezen a világon él, élni akar, 
éspedig úgy, azaz olyan jól, ahogy csak lehlet. Egészséges 
ember élete, beteg ember élete lényegében ugyanaz: élni 
akarás. Csakhogy az egyik esetben kedvező, a másik eset
ben kedvezőtlen körülmények között.

És az öngyilkosság? — kérdezheti most valaki. Nos, az 
öngyilkosság — a leghatalmasabb életvágy, a megalkuvást 
legkevésbé tűrő primér életösztön munkája. Mert mi lehet 
nagyobb bizonyítéka az élet mohó kívánásának, az optimumra 
való intranzigens törekvésnek, mint az, ha vagyonúnkat vagy 
becsületünket, egészségünket vagy szerelmi boldogságunkat 
elvesztve, nem akarunk tovább élni? Ha nem elégszünk meg



a relatív optimummal, amit a mostoha körülmények megen
gednek, hanem csak a legtöbbel, az ideális optimummal 
vagyunk hajlandók beérni. Világos és tiszta, ugyebár? Az ön- 
gyilkosság valóban a legpregnánsabb, legintenzívebb élés, 
életkívánás. A legizzóbb, legmohóbb élet.

Csáth Géza
Magyarország, 1914. május 10.



A TÉBOLY

Minden előzetes magyarázgatás és megjegyzés mellő* 
zésével el fogjuk most beszélni egy tébolynak a kortörté
netét. Aki figyelmesen elolvassa, megérti, mi a téboly.

A beteg, a kegyetlen események hőse egy jómódú ke- 
reskedőnek volt a leánya; nevezzük Irénnek. Tizenhárom 
éves koráig kifogástalan egészségnek örvendhetett. Csen
des jó leány volt, szorgalmas tanuló és betegesen szemér
mes. Ha a leányok valami olyanról beszéltek, szeretett vol
na mérföldekre futni. Később is ilyen maradt. Tizenhat éves 
korában és két év múlva újra udvarolni akartak nekit de 
ö nemigen állt szóba a fiatal emberekkel, sőt egyenesen 
visszautasítóan viselkedett. Elviselhetetlen szégyennek tűnt 
fel előtte annak a meggondolása, hogy tulajdonképp mi is 
a célja az egész udvarlásnak, kedveskedésnek férfi és nő 
között.

(Mit jelent ez? Azt, hogy a kisasszony nagyon is óhaj
totta az udvarlást. A szexuális érzések elleni védekezés 
hevessége, túlzottsága mutatja, hogy az érzések maguk 
szerint intenzívek, fontosak voltak. Az erkölcsi ösztön és 
az anyagi érdekek azonban védekezést követeltek, aminek 
eszköze az undor volt.)

...Telt-múlt az idő, az apa meghalt, a család elsze
gényedett, az anya súlyos beteg lett. A leánynak hivatalba 
kellett járnia, hogy hozzájáruljon a háztartáshoz. A szegény
ség nagyon fájt neki. Érzékeny lélek volt és nagyravágyó. 
Nagy szemérmessége, amelynek igazi öntudatlan célja az volt, 
hogy szexualitása mellett is tisztán őrizze meg magát egy 
kitűnő, hozzá méltó, neki nagyon tetsző férfiú számára, 
mindinkább elvesztette igazi értelmét. Fiatalsága, amely 
eddig bájt adott a testének és a férfiak szemében kívá
natossá tette őt, foszladozni kezdett. Most már nemigen 
akadt, akit visszautasíthasson, aki elől menekülhessen. Nem 
tetszeleghetett többé magának, hogy micsoda nagy ostro



moknak van kitéve, hogy micsoda vágyak szállnak felé, és 
ő mégis mindent visszautasít, mint egy felsőbb, szent nő, 
aki magasan a többi nő felett áll. (Azt persze nem vette 
észre, hogy egyáltalán nem áll felettük, mert hiszen az ő 
öröme is csak abból eredt, hogy törődnek, foglalkoznak ve
le, kívánják.)

Már huszonnyolc éves is elmúlt és az élete szakadat
lan egyformaságban folyt tovább. Lelke tele volt keserű 
gondokkal és kínos aggodalmakkal. Félt, hogy ifjúsága el
múlik, és sohase fogja megismerni a szerelmet, nem fog 
férjhez menni. Emellett anyagi és erkölcsi érdekeinek erős 
tudata mintegy lehetetlenné tette számára, hogy valakinek 
a szeretőjévé legyen.

(íme a téboly keletkezésének a legfontosabb feltétele: 
az éveken át tartó aggodalmaskodás, a reménykedésnek 
és a reményvesztésnek a váltakozása és méghozzá a kü
lönböző sérelmek: 1. apa elvesztése, 2. szegénység, 3. az, 
hogy a munkához nem szokott leánynak dolgoznia kell, 4. 
idegenek parancsait kell teljesítenie! Faji, anyagi, testi és 
erkölcsi sérelmek.)

Harmincéves. Ebben az időben egy fiatal ember kezd 
neki udvarolni, akinek állása és vagyoni helyzete ugyan 
nem felel meg, de igen kellemes arcú és testileg is szép, 
erőteljes férfi. Irén teljes szívvel belészeret. Az ismeretség 
még csak pár hetes, amikor a leánynak kérője akad. Egy 
özvegyember. Negyvenen felüli, nem szép férfi, három gyer
meke is van, de igen gazdag. M it tegyen most? Ha hozzá
megy, eleget tesz az összes érdekeinek, gazdag lesz, iri
gyelni fogják, olvashat, kényelmesen élhet, előkelő társa
sága lesz, de a szexuális érdekeit háttérbe kell szorítania, 
le kell mondania szerelméről. Emlékezzünk ennek a lánynak 
a nagy szemérmességére. Emlékezzünk rá, hogy nagyon sze
mérmesnek lenni annyi, mint nagyon szexuálisnak lenni. 
é s  ezek után nem fog bennünket meglepni, hogy Irén in
kább választja a bizonytalant, de a szerelméről lemondani 
nem tud. De hogyan cselekszi ezt?

Egy este az irodából hazafelé tart és egyszerre csak 
úgy érzi, hogy a nyakánál szél légy inti meg. Az az érzése 
támad, hogy idegen akarat hat reá és befolyásolja őt, még
pedig abban az irányban, hogy menjen hozzá a kérőhöz.



Ez az idegen akarat — a saját elnyomott érdekeinek a 
komplexuma. Az anyagi érdeke, a szegény beteg anyja 
iránti szeretet (amely majdnem követeli, hogy menjen férj
hez a gazdag kérőhöz), az ambíciói, a jó társaság és finom 
környezet iránti vágya stb. De ő maga már amellett dön
tött, hogy nem megy férjhez, azé lesz, akit szeret, vagy 
senkié: most tehát még inkább az a válasza, hogy nem, 
nem megy férjhez. Az ésszerűség parancsát, a saját józan 
eszét annyira elfojtotta a lángoló, izzó szexualitás, hogy 
valóban idegennek érzi ezt az intenciót, hogy mégis férj
hez kellene mennie a kérőhöz.

Nem akart tudni róla, pedig azt a tényt, hogy ez a 
másik fiatalember még egyáltalán nem beszélt a házas
ságról, sőt a szerelemről se, nagyon helyes volna számba 
venni. A legjobb lenne, ha egyenesen megkérdezné ettől az 
úrtól, vannak-e komoly szándékai, de a szemérmes Irén erre 
teljesen képtelen, hiszen nyilvánvaló, hogy tulajdonképp 
micsoda utálatos dologról van ezó.

(Amit itt látunk, az a projekció, a lelki vetítés. Az 
egészséges psziché is lépten-nyomon dolgozik vele. Pél
dául amikor a hibáinkat másra igyekszünk tolni, vagy ami
kor ahelyett, hogy magunkat okolnánk valami kellemetlensé
gért, azt a meggyőződést tápláljuk, hogy annak mások az okai. 
Irén lelkében is ez történt. Súlyos dilemmájában — amely élet
re és boldogságra szólt — tulajdonképpen ő maga döntött, de 
mentségül szüksége volt arra a hitre, hogy tulajdonképp 
idegen akarat volt az, amely őt befolyásolni akarta, s amely- 
lyel szemben ő azután teljes joggal, jóhiszeműséggel és 
méltósággal foglalhatott állást a »szégyellni való« és nem 
racionális szexuális érdeke mellett.)

De ezután jött csak az igazi baj. A kérőt csakugyan 
kikosarazta. . .  de a másik fiatalember is eltűnt a látóha
tárról. A szerelemnek már áldozatul hozta a nyugodt, biz
tos, jómódú életet, s most kiderül, hogy hiába, vágyai még
se fognak teljesülni. Rettenetes csapás volt ez ennek a 
szegény léleknek. Teljesen összeroppant alatta. Hallucinálni 
kezdett, az ördögöt látta, amint az üldözi őt.

Ha ez a nő nem lett volna ilyen szemérmes — és 
önmagának folyton hazudozó természet —, akkor most se 
kellett volna magának azt hazudnia, hogy nem ő az, aki a



kérőt visszautasítja, azaz másvalakit szeret. De ő már ilyen 
volt serdülése óta. Érzékeny lelkén nagyon is fogott az er
kölcsi tanítás, s állandó belső hazugságok között tudott csak 
élni. Ez volt számára az élet legfontosabb feltétele. Nos, 
az elmebetegség lehetővé tette neki továbbra is ezt a 
hazugságos életet. Ha mindenáron becsülni óhajtotta saját 
magát a belénevelt nézetek szerint, ezt továbbra is el
érhette.

Ez az üldözés világos szimbólum. A sivár valóság az, 
hogy az imádott férfi elhagyta. A hallucináció viszont az 
ellenkezőjét mondja, letagadja az igazságot, hogy elhagy
ták, mert hiszen íme férfi üldözi. A szemérmesség ördög
gé alakítja, visszataszítóvá teszi az alakot, de mégiscsak a 
férfi az. íme ez a hallucináció is mennyire célszerű. Meg
vigasztalja a szenvedő lelket, tehát mégis van, aki vágyik 
reá. Emellett eleget tesz a szeméremnek is: üldözést mond. 
De hát miért üldözi a nőket az ördög? Azért, hogy a bűnre 
csábítsa őket — a legendák szerint is.

És itt a kapcsolatot valóban az adja meg. A lány okvet
lenül tudja ezt és ismeri a szállóigét, amely szerint az ör
dög viszi rosszra az embert. Az elfojtott szexuális érdekek 
íme, bár kerülő úton, álarcozva, mégjs kielégülést nyertek.

A téboly további kiépülésében szintén igen világosan 
nyilatkozik meg a két pszichikus velleitás, amelynek betöl
tésére az ítélet és érzékelés hibái tulajdonképp keletkez
tek. Nevezetesen:

1. A szexualitás vigasztalása, gyönyörködtetése és kár
pótlása.

2. Az erkölcsi érdekek kímélése és védelme ugyan
ekkor.

Bámulatos a pontosság, amellyel a lélek mindkét kö
vetelménynek eleget tett. Irén azt kezdte hirdetni, hogy a 
világegyetem leghatalmasabb lénye egy férfi, akit eddig a 
vallások istennek kiáltottak ki, aki rendkívül eszes és örök 
életű, de aki nem jó és nem nemes, mert tulajdonképp 
mindig rosszat akar — ez a férfi támadja és »kínozza« őt 
szünet nélkül, de különösen éjjel, amikor ágyban fekszik.

Világos, hogy ebben az új hallucinációban újra ugyanaz 
a vágy teljesül be, mint az ördög általi üldöztetés hallü- 
cinációjában. De míg ott az ördög csúnya, félelmetes mi



volta álcázta el a lényeget, azt, hogy itt egy ostromló fér
firól van szó, most különböző »tudományos« felfedezések
kel állt elő a lány. Azzal, hogy ezt a gonosz lényt eddig 
senki se ismerte és ő fedezte fel először. Továbbá, hogy 
az villamossággal és rádiummal dolgozik és így kormányoz
za az embereket. . .  És napról napra újabb és újabb mon
danivalói vannak erről a gyűlölt lényről, amelyek mind 
arra jók, s úgy alakultak ki benne, hogy egyrészt önmaga 
előtt, másrészt azok előtt, akiknek »kínoztatásait« és »gyöt
relmeit« elmondja, eltitkolhassa, elhazudhassa a lényeget. 
A tudós és felfedező szerepében tetszeleg magának és a 
világért sem ismeri el, hogy valóban az asszonyi életet 
éli át a képzeletében: a folytonos szerettetést, öleltetést, 
folytonos szerelmi mámort.

Dr. Csáth Géza
Magyarország, 1914. május 24.



MIKOR KELETKEZIK AZ ELMEBETEGSÉG?

Legutóbb egy leány megtébolyodásának a történetét 
mondottuk el. Az elme különböző hibás működése, a gon
dolkodás (következtetés) és érzékelés hibái, mint láttuk, 
kivétel nélkül egy cél érdekében csoportosultak: kétségbe
ejtő események után és kedvezőtlen körülmények között is 
elviselhetővé tenni az egyén életét. A hibás ítéletek, a hal- 
lucinációk, a téves eszmék végeredményben mind oda tö
rekedtek, hogy a borzasztó és elviselhetetlen valóság meg- 
hamisíttassék és helyette az elme egy vigasztaló, kellemes 
ábrándot, álmot erőszakoljon magára, abban éljen, azt élvez
ze. Ez a hazug, önmagának hazudott hazugságokon épülő 
és élő élet a téboly.

A világosság és teljesség okáért most egy típusos fér
fitébolyt fogunk még elmondani. Ennek az esetnek a törté
nete azután igen meggyőző és könnyen leszűrhető szabá
lyokat fog számunkra szolgáltatni abban a kérdésben, hogy 
hogyan kell óvni lelkünk egészségét, melyek azok a belső 
erők, amelyeket edzenünk kell, és melyek azok, amelyeket 
le kell rombolnunk, meg kell semmisítenünk, ha azt akar
juk, hogy gondolkodásunk minden hibától mentes maradjon, 
hogy tökéletes lelki egészségnek örvendhessünk.

Egy vidéki tanító, aki egy nagyobb város elemi iskolá
jában tanított, hőse a szomorú történetnek. Ez az ember 
egészen egyszerű családból származott, földmíveseknek volt 
a sarja, de kis gyermekkora óta eszességével, tanulékony
ságával tűnt ki. Testvérei az elemi osztályok elvégzése után 
mindjárt apjuk mesterségét kezdték folytatni, ő azonban 
szorgalmasan tovább tanult, oklevelet szerzett és hamaro
san helyettes tanítói állásba is jutott. Igen nagy ambícióval 
tanított, sokat foglalkozott a gyermekekkel, és az eredmé
nyek tekintetében, amelyeket elért, hamarosan túlszárnyalta 
legtöbb kollégáját. Sokat olvasott, művelte magát, és bár 
egészsége nem volt éppen a legkitűnőbb, az éjszakáinak



egy részét is tanulásra, olvasásra fordította. Minden köny
vet elolvasott, amelyhez csak hozzájuthatott; az volt a célja, 
ábrándja, hogy polihisztorrá képezze magát. Harmincéves 
korában megházasodott (addig teljesen szerzetesi életet élt), 
és bár szegény leányt vett feleségül, anyagi gondok nem 
bántották. A kevés jövedelmet beosztották, boldogan, egy
szerűen éltek, és a könyvekre szánt összeget sem kellett 
nagyon megcsonkítani.

Csak a kollégáival való érintkezés lett rosszabb a há
zassága óta. Az új asszonyt, mint paraszti sorból szárma
zót, nem vette be a tanítónék társasága. A férj lépten-nyo- 
mon azt tapasztalta, hogy látogatásoknál vagy együttlétek 
alkalmával a feleségét kigúnyolják, az asszonyok kicsinylő 
pillantásokat váltanak egymással és férjükkel, mintha azt 
mondanák egymásnak: »Látod ezt a parasztot, illik a fér
jéhez, az is paraszt!«

Ez az aggodalom ugyebár magában véve egy okszerű 
lelki működés. Egy alacsonyabb származású ember valóban 
okosan teszi, ha vigyáz, hogy új környezetébe beleolvad
jon és mindent megtesz arra, hogy elsajátítsa azokat a szo
kásokat, amelyeket új társasága követ. Csak így érheti el, 
hogy jelenléte a társaságban senkire sem legyen zavaró 
hatással s viszont, hogy ő maga is minden aggodalom nél
kül jól érezze ott magát. A mi emberünk azonban túllőtt 
a célon. Túl magas tétet rakott a kártyára. A kelleténél fon
tosabbnak ítélte azt, hogy hogyan fogadja őt a társaság. 
Innen eredt azután, hogy fokozottan figyelt erre a dologra 
és látni vélte azt, amit idejekorán észrevenni a leginkább 
érdekében állónak gondolt.

Lehetséges, sőt valószínű, hogy csakugyan történtek 
ilyen összenézések és hátmögötti pillantások. A nem nor
mális lelki működés itt csak az volt, hogy a mi tanítónk
1. túlzott mértékben óhajtotta a saját boldogulását, tehát
2. túlzott mértékben ügyelt mindarra, ami ennek útjában 
állani látszott. 3. Ennek az iparkodásának az eredménye 
volt először az a hibás következtetés, hogy a társaság egy 
részének kicsinylése vagy antipátiája esetleg nagyon fontos 
lehet az ő egész egzisztenciájára vonatkozólag, másodszor 
olyan hibás értékelések (illúziók), amelyek most már minden



alap nélkül is kedvezőtlen tényeket (összenézéseket, ki
csinylő pillantásokat) konstatáltak.

A betegség (az üldözési téboly) ennél a pontnál még 
a fiziologikus keretek között mozgott. Igen sok nervózus 
ember eljut odáig, hogy illúziói vannak, helytelenül érzékel, 
vagyis hogy az érzékleteit meghamisítja, éspedig saját ma
gára kedvező — saját érdekeit szolgáló — irányban, és ez 
mégsem nevezhető tébolyodottnak. (Tudniillik ha a fenti 
illúzió valójában kellemetlen is — hogy az emberek nevet
nek rajta és reá vonatkoztatva jelt adnak egymásnak —, 
végső értelmezésben mégis olyan természetű meghamisí
tása ez a valóságnak, amely az egyén érdekeit szolgálja, 
vagyis akarná szolgálni. Mert: valóban, ha valakinek háta 
mögött ilyen dolgok történnek, akkor az illetőnek igazán 
eminens érdeke, hogy az effélét idejekorán észrevegye és 
cselekedeteit eszerint korrigálva, viselkedését megfelelően 
megváltoztassa.) Már most lássuk, mi volt az, ami ezt az 
aggodalmaskodó és érzékeny ideges embert tébolyodottá 
tette.

Ez a derék, szorgalmas tanító rövidesen olyan helyzetbe 
került, hogy igazgató tanítóvá való kinevezését várhatta. 
Ebben az esetben fölöttese lett volna összes kollégáinak, 
akikkel egy iskolában tanított. A kinevezés azonban késett, 
késett, s végre is mást neveztek ki helyette, egy fiatal 
kollégát aki sem tapasztalatok, sem tanítási eredmények 
dolgában nem versenyezhetett a mi emberünkkel. Paranoiás 
jelöltünk számára most két út nyílott: konstatálni, hogy a 
protekció nagyobb hatalom a szolid munkánál, tudásnál, 
mindennél, és belenyugodni a kellemetlen, szomorú való
ságba, hogy nincs igazság a földön, és hogy bizony igen 
gyakran megtörténik, hogy a munka nem nyeri el a jutái- 
mát. Erről azonban nem lehetett szó! Mindenki tudta, hogy 
az igazgató tanítóvá kinevezett fiatal tanítónak semmiféle 
összeköttetése nem volt. A mi tanítónk számára tehát egy 
sokkal ridegebb, sokkal kellemetlenebb másik meggondolás 
maradt, amely így hangozhatott: »íme, hiába a szorgalom, 
a munka, a felsőbbség előtt mégis többet határoz a tehet
ség, s emellett bizonyára a származás! A parasztszülők 
gyermekét nem találták alkalmasnak reá, hogy az igazgatói 
méltósággal díszítsék!« Egy normális ember ezt a gondo



latot, ha számára igen fájdalmas is, el tudja viselni, és 
néhány napi vagy heti lehangoltság után lelki egyensúlya 
helyreáll.

Betegünk azonban képtelen volt erre. Nem tudta átszen
vedni azt a néhány álmatlan éjszakát, neiv akarta ezt a va
lószínű igazságot megkeresni és tudomásul venni, inkább 
kellemesebb megoldást választott. (Minden elmebetegség, 
minden kóros pszichés működés alaptulajdonsága ez! Az 
egész a kellemetlen igazság helyett egy kellemesebb ha
zugságot kovácsol saját használatára, amely azonban úgy 
készül, hogy a tényekkel ne álljon ellentmondásban, tehát 
az illető előtt mint megtámadhatlan és főképp megcáfol- 
hatlan igazság szerepelhessen.) Azt hitette el magával és 
titokban ismerősei előtt is azt híresztelte, hogy mellőzte- 
tésének oka kortársainak üldözése. Megkereste emlékeze
tében mindazokat a dolgokat, amelyek elhihetővé tehették, 
hogy kollégái külön-külön is és együttesen is bosszút táp
lálnak ellene — mivel sértette meg az egyiket, mivel vonta 
magára a másiknak az irigységét stb. stb. —, és most már 
ebben a megoldásban megnyugodott. Akit üldöznek, azt az
után könnyű kiszorítani az igazgatói állásból!

Ugyebár teljesen világos, hogy a mellőztetés tényének 
ez a magyarázata az egyénre nézve kedvezőbb?! Mert ha 
azt kellene elhinnie, hogy itt egy természetes dolog tör
tént és a nagyobb tehetségű, arra inkább való ember ke
rült a vezető állásba, ez sokkal nagyobb sérelem volna 
reá nézve, mint az. hogy üldöztetés miatt mellőzték, amely 
kombináció teljesen érintetlenül hagyja a saját tehetségébe 
vetett hitét és főleg azt az erkölcsi természetű és egész 
pszichés egzisztenciájára nézve nagy fontosságú kérdést, 
hogy alacsonyabb származása ellenére is képes annyira, 
sőt még többre is, mint mások.

~ Ennek az embernek ez az utóbbi gondolatkomplexuma volt 
talán a legfontosabb, és valószínű, hogy a pszichének az 
a része követelte leginkább az üldöztetési eszme megalko
tását. Az fájt volna neki leginkább, ha el kellett volna is
mernie, hogy az igazgatói álláshoz bizonyos veleszületett 
felsöbbség, kisgyermekkortól elsajátított szokások ismerete 
szükséges, ami ugyan nem igaz, mert valójában nincs így, 
de a mi betegünk így gondolta, fgy gondolta, de erre vo



natkozólag azután az volt a további véleménye, hogy ő 
ebben a tekintetben is tökéletesen megállta volna a helyét, 
mert mindazt megtanulta, ami az igazgatói méltóság és kül
szín megszerzéséhez szükséges. Ebből az egészséges em
ber számára nem fontos, nem nagy ügyből ő életkérdést 
csinált. De miért? Mert ezek a gondolatok nála mindig aktu
álisak, érzékenyek voltak, állandóan foglalkozott azokkal: 
hogy úri embernek tartják-e, nem veszik-e észre rajta a 
paraszti születést stb. stb.

A mi tanítónk elsősorban itt hibázta el a dolgát. Nem 
lett volna szabad olyan nagyon titkolnia a származását. Nem 
lett volna szabad mindenáron elsőnek akarni lenni! Akkor 
azután nem lett volna szüksége arra, hogy a társaságban 
figyeljen és vizsgálódjék, mi a véleménye róla és a fele
ségéről az embereknek. És arra sem lett volna szüksége, 
hogy a mellőztetését valami rendkívüli eseménynek (komp- 
lőtt munkájának) tekintse.

Ha azt kérdezzük ezek után, hogy mi volt az, ami ezt 
a tanítót paranoiássá tette, akkor nem a diszpozícióra fo
gunk utalni, hanem arra a szerencsétlen, vészt hozó tényre, 
amely ennek az embernek egészségét aláásta, hogy tudni
illik otthagyta apáinak a foglalkozását és náluk különb 
akart lenni. Nagyobb önismeret és kevesebb nagyravágyás 
mellett azonban így is egészséges maradhatott volna, ha 
szorgalma és jó receptív képességei — ezek mellett a va
lóban magasabb rendű szellemi tulajdonságok — mellett 
egy még magasabb rendű képesség: az önismeret nem 
hiányzott volna belőle.

Ha pedig azt kellene meghatároznunk, hogy melyik 
volt az a pillanat, amikor ez az ember elmebeteggé lett, 
nem a mellőztetéséről szóló hír vételét jelölnénk meg a 
paranoia kezdetéül, hanem azt a pillanatot, amikor az ő 
kritikája (józan esze) már-már létre akarta hozni azt a gon
dolatot: »Vajon nem lehetséges-e, hogy te csak egy égé 
szén mindennapi, vezetésre egyáltalán nem való ember 
vagy?«, s amikor ő ezt a csírázni akaró gondolatot tőben 
elvágta, leszorította és végiggondolni nem akarta!

Csáth Géza
Magyarország, 1914. június 21.



A TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS ÚTJA

Mi a modern természettudomány? A természetnek, az 
embernek, az egész életnek valódi megismerése. Felisme
rése a kozmosz mechanikájának és dinamikájának. A modern 
természettudomány alapjai le vannak rakva. Az alaptételek 
állanak megcáfolhatatlanul és véglegesek. Az objektív vizs
gálódás és kísérletezés tudniillik olyan bázist adott e tudo
mányoknak, hogy nagy változások, meglepetések, az eddigi 
igazságok meghazudtolásai, megcáfolásai többé egyáltalán 
nem várhatók, sőt el sem képzelhetők. Hozzátevések, egyes 
részletek korrigálásai és módosításai; csak ezekről lehet 
szó. Egyébként azonban a tudományok jövője s jelene is, 
ahogy ma állanak, főképp részletmunka: az alapigazságok 
igazolása a legkisebb és legnehezebben hozzáférhető jelen
ségekben is, a tények gyűjtése, kiegészítése. Az épület 
maga azonban akadálytalanul emelkedik fölfelé, és az évek, 
az évtizedek, az évszázadok munkája nem fog hozni többé 
soha rombolást, csak tökéletesítést, fölfelé haladást.

Valaki most azt vethetné ellenünk, hogy a modern tudo
mányosság szellemével ellenkezik az efféle dogmatikus állí
tás. Merjük állítani, hogy nem. A természettudományokban 
az emberi elme — igaz — soká nem találta meg a helyes 
utat, de amint rátalált az objektív vizsgáló és kísérletező 
módszerre, ettől kezdve az élet való megismerésének dolga 
már elvileg elintézettnek volt tekinthető. Ennél jobb, mesz- 
szebbre vivő módszer logikailag is lehetetlenség. Amit vi
szont ezzel a módszerrel megtaláltunk, azt véglegesnek és 
való igaznak tekinthetjük.

A modern természettudományos gondolkodás az újkor 
dicsősége. Ha végignézünk azon az úton, amelyen az ember 
az 1500. év óta folyton, akadályokkal bár, de állandóan előre
halad, lehetetlen, hogy el ne ismerjük a mi természettudo
mányunk végleges és örök időkre (az emberi civilizáció 
egész életére) szóló voltát.



Mindenekelőtt egy igen fontos dolgot kell észreven* 
nünk. Ml volt az élet helyes, valódi és végleges felismeré
sének a legfőbb akadálya? Nem azok a rengeteg távolságok, 
amelyek bennünket a Naptól, a bolygóktól és a csillagoktól 
elválasztanak. Nem az érzékeink és a műszereink gyarló
sága. Az akadály bennünk rejlett. A kutató ember legfőbb 
ellensége, gátlója mindenkor az ember maga volt. Az, aki 
nem akarja magát igazában ismerni. Aki nem akarja úgy 
látni, úgy nézni a világot, mint amilyen. Ha végigtekintünk 
a tudományok történetén, megdöbbenve szemlélhetjük, hogy 
ez a nem akarás — előítéletek alakjában — milyen irdatlan 
gátakat emelt lépten-nyomon a haladás, a tudás útjára. Erre 
vonatkozólag egy jellemző példát idézünk, amelyet szándé
kosan úgy választottuk ki, hogy a benne szereplő esemény 
relatíve nem nagy jelentőségű. Ily módon a motívumok fon
tossága, szerepe annál világosabban demonstrálódik.

Huygens 1655-ben felfedezte a Jupiter első holdját. De 
tovább nem keresett, holott kitűnő távcsövével könnyen meg
láthatta volna a bolygó többi három holdját is. Vezetni en
gedte magát a kor csillagászainak előítélete által, amely 
szerint: »naprendszerünkben nem lévén több, mint hat boly
gó, hold nem lehet több, mint hat.« Ebben a kijelentésben, 
amint ezt már az első pillanatban mindenki észreveszi, két 
gondolkozási szarvashiba is van. 1. Hiba volt föltenni, hogy 
azért, mert hat bolygót látunk (addig ennyit fedeztek föl), 
valóban csak ennyi létezik. 2. Hiba volt azt gondolni, hogy 
a holdak száma nem lehet nagyobb, mint a bolygóké.

Ezek a hibák azonban bizonyos szempontból érthetőek. 
Az ember vágyik arra, hogy szuverénül ítélkezhessék a dol
gokról, és ha már nem ismeri őket, legalább el akarja hi
tetni magával, hogy érti, átlátja, ismeri valamennyit. Ez meg
nyugtató. A biztos tudás helyett legalább a tudás öntudatát 
kívánjuk. A tapasztalat helyett — beérjük a hittel is. Huy
gens nem tudta, hogyan áll a dolog a bolygókkal és a hol
dakkal, de miután a bizonytalanság helyett vágyott egy meg
állapodásra, valamire, amiben megállapodhatik, elhitte a töb
bi csillagász puszta állítását, amely szintén nem a vizsgá
latok, a tapasztalatok eredménye volt, hanem a tudásszer
zéssel, a kíváncsisággal éppen ellenkező emberi intenció: 
a vágy a kutatások beszüntetésére, a fáradozás abbahagyá



sára, a kényelemre. Ez a példa kitűnően demonstrálja azt az 
általános igazságot, hogy mindennemű emberi előítélet, bár 
alacsonyrendű, de fontos emberi érdekből ered, azokból táp
lálkozik.

A modern természettudományi megismerés útját három 
név jelzi: Kopernikus, Darwin és Freud. Ez a három elme 
az életről, a világról való megismerésünket végleg a helyes 
útra terelte. Nekik kellett megküzdeniök a legerősebb, leg
hatalmasabb előítéletekkel és nekik köszönhetjük, hogy ma 
az életet, a természetet valóságban ismerjük és tiszta, el
fogulatlan, előítéletektől mentes látással kutatjuk tovább.

Kopernikusz 1543-ban kiadott könyvében mondotta ki 
először, hogy a Föld — a többi bolygóval együtt — a Nap 
körül kering, hogy nem központja a mindenségnek, nem áll 
egy helyben, amint addig tanították, a Napnak és a bolygók
nak körülötte való keringése pedig csak látszat. Ezzel egy
szerre, úgyszólván egy pillanat alatt érthetővé vált mindaz 
a sok égi tünemény, amelyeket addig egyáltalán sehogy, 
vagy csak bonyolult és teljesen soha ki nem elégítő elmé
letekkel lehetett magyarázni, amilyen például a bolygók 
komplikált látszólagos mozgása. Mihelyst elfogadjuk, hogy a 
Föld, ahonnan nézzük őket, egy kör alakú pályán velünk 
egy irányban mozog, bonyolultnak látszó mozgások helyett 
egyszerű körpálya áll előttünk. És mégis kétszáz esztendő
nek kellett elmúlnia, míg a »tudósok« kénytelen-kelletlen el
fogadták Kopernikusz nézetét. A hivatalos tudomány, amely 
az egyház szolgálatában állott, annak a kenyerén élt, állást 
foglalt ellene. Az egyetemeken ismertették a teóriát és lecá
folták, mint valami merész és tudománytalan elméletet, mert 
úgy gondolták, hogy a biblia teremtéstörténetével ellenkezik 
(azóta az egyház kijelentette, hogy nem ellenkezik vele). A 
minden nagy felfedezést fogadó tudományos féltékenység 
szövetkezett itt a kenyérféltéssel s állt útjába az igazságnak. 
Ezeknél az érdekeknél azonban talán fontosabb volt az a 
másik gyengeség, az a szellemi jellegű és sokkal általáno
sabb, de szintén alacsony érdek, amely azt óhajtotta, hogy 
ne legyen igaza Kopernikusznak, maradjon csak a Föld a 
világegyetem szilárdan álló középpontja, és ne degradáltas- 
sék a végtelenségnek egy ide-oda mozgó kis porszemévé.



Ez a vágy, ez az előítélet azután legyőzte az igazi mégis* 
mérést és eltemette az igazságot kétszáz esztendőre.

Hasonló kicsinyes emberi érdekek állták útját a ter
mészet másik nagy látója, megismerője: Darwin tanításainak 
is. Ö vette észre először azt, amit az emberi, állati és nö
vényi élet minden jelensége szinte kiabálva hirdet, de amit 
senki meglátni, összefoglalóan átérteni addig nem tudott, 
hogy az életnek a célja maga az élet, az élés, hogy a tér- 
mészet élete semmi egyéb, mint élőlények küzdelme a 
fennmaradásért, az életért, aminél fogva minden állat és 
növény úgy alakul, úgy fejlődik, úgy él, hogy ezt a kény
szerű célját, ezt a vágyát: a fennmaradást, az adott viszo
nyok mellett minél inkább elérhesse. Ez a törvény különö
sen akkor tárul elénk hatalmas bizonyító erővel, ha a 
fajok fejlődését vizsgáljuk, amint ezt Darwin cselekedte.

Ebből az egyetemes szempontból nézve az összes élő
lényeket, persze megszűnik az éles határ növény és állat, 
állat és ember között. Anyagból álló rendszernek, szervezet
nek tekintjük valamennyit és az embert csupán egy szeren
csésen alakult majomfajnak, egy fejlődött agyvelejű állat
nak minősítjük. Ez a mérglegelés, ez a látás, amely a dol
gokat úgy tekinti, amint vannak, és nem úgy, ahogy szeret
nénk, hogy legyenek, nem engedi meg többé, hogy meg
maradjunk a régi felfogás, a régi természetmagyarázás mel
lett, amely többek közt az embernek a halhatatlan lélek 
kiváltságát is adományozta: bele kell nyugodnunk, hogy 
állatok vagyunk, nem isten képére, hanem az anyag alaku
lási esélyei szerint alkotva, és nincsen lelkünk, vagy ha a 
szellemi működéseinket ezzel a szóval foglaljuk össze, akkor 
lelke van a lónak, a madárnak, a kígyónak, a légynek, a 
kagylónak, sőt a növénynek és a bacilusnak is. Anyagból 
épült organizmus mindannyi. Az érzékelés, az emlékezés, a 
gondolkodás, e képzettársítás kimutatható valamennyinél, és 
ebből világos, hogy a szellem, a lélek is tulajdona valameny- 
nyinek: csupán az érzékszervek és az agy fejlettségi foka 
tekintetében különböznek. Mint tudjuk, Darwin igazságát is 
az érdekek egész lavinája akarta megfojtani. Mifélék voltak 
ezek az érdekek, szinte általánosan ismert. Lényegében 
ugyanazok, mint Kopernikusz esetében és mint mindig, ha 
az igazság, akár valami égi jelenség, időnként megmutatta



magát az embereknek. Személyes féltékenység, irigység a fel
fedező iránt, aki nem volt »szakember«, csak amatőr ter
mészettudós (!), kenyérféltés... és azok a fontos általános 
egyéni pszichológiai okok, amelyeket a legrövidebben így 
lehet összefoglalni: »Testvére volnék a csimpánznak és má
sodik unokatestvére a kutyámnak? Ezt nem!« Emellett az 
arisztokrata finnyásság (faji érdek) mellett persze az ön
fenntartási ösztön adta a legnagyobb reakciós erőt, tilta
kozva az önmaga vigasztalásául felállított halhatatlan lélek- 
hit összerombolása és megsemmisítése ellen. Nem lehet 
kétséges, hogy — mint minden élőlény — Darwin is vágyott 
a halhatatlanságra, tehát hajlama volt rá, hogy elfogadja, 
elhiggye a halhatatlan lélek hitét, amely annyira kellemes 
és boldogító — és mégse tette. Ezt a hitet, amely a minden 
állatban és növényben meglévő, tehát éppenséggel nem ma
gasrendű elemi ösztönnek: az életösztönnek a terméke, le
győzte nála a valóság igazi megismerésére törekvő magas
rendű, igazán csak embernél található vágy, és megírta nagy
szerű munkáját a fajok eredetéről.

[E sorok írója nem kételkedik abban, hogy minden élő 
organizmusban él a saját halhatatlanságába vetett hit. He
lyesebben a hittel azonos érzés: az életvágy és az az ítélet, 
hogy miután ez így tart, mióta csak a világ áll (kinek-kinek 
a születése óta), ezután is a végtelenségig így fog tartani. 
Hihetetlen, hogy az állatok gondolnának a halálra, vagy el 
tudnák azt képzelni. Ez igazán a legmagasabb rendű kom
binációs képességet tételezi föl, mert egy asszociáció sincs, 
amely ellen annyi gátlás szegülne, mint a saját halálunk el
gondolása ellen. Kétségtelen, hogy az állati (és növényi) 
psziché e tekintetben a gyermekével analóg, aki tudvalévőén 
(jól emlékezhetik erre mindenikünk) elképzelhetetlennek és 
kizártnak tartja a saját halálát. Valószínű, hogy a kutya, 
amely látja társának dögtestét, szintén meg van győződve 
arról, hogy őt nem fogja soha hasonló baj érni. Nem nehéz 
tehát belátnunk, hogy a halhatatlanság balga, öncsaló, de 
hasznos hite azonos az életvággyal, s így okvetlen tulajdona 
az összes élőlényeknek. Tehát nem magasrendű, nem 
emberi jelenség. Ellenkezőleg: a halál szükségszerűségének 
behatása valószínűen csak az embert jellemzi. A láthatatlan 
lélek fogalmának megalkotása pedig elmés kompromisszum



a halál szükségszerűségének belátása és az életvágy inten
ciója között. Az ember látja, hogy a halált nem kerülheti 
el senki, életvágya tehát megalkotja a lélek fogalmát, amely 
extraktuma egész lényünknek, s mégis láthatatlan, a halha
tatlanságáról szóló állítást tehát megcáfolni nem lehet ]

A modern természettudomány harmadik nagy mérföld
jelző oszlopa, Freud a ma embere. Nem múlt el még har
minc éve sem, hogy előállott azokkal az új nézeteivel, ame
lyek által végre a maga valóságában ismerhettük meg az 
emberi lelket. Milyen az igazában, hogyan működik, hogyan 
gondolkodik, forrong, él? Az ő felfedezése döntő és határjel
ző az összes tudományok történetében, mert a megismerés 
műszerét, az agyat, a lelket veszi vizsgálat alá, rámutat a 
megismerés azon akadályaira is, amelyek magában a mű
szerben rejlenek. Megtanít bennünket arra, hogy akkor is, 
amikor kutatunk, következtetünk, kombinálunk, mint mindig, 
érdekek vívják bennünk harcaikat, s hogy ezeknek a harcok
nak esélyeivel számolnunk kell. Más szóval: lehetővé teszi, 
hogy a mi előítéletekre, önző tévedésekre és érdekeinknek 
hízelgő hibákra hajlamos műszerünket kijavítsuk, azaz — szá
molva annak a hibáival, gyarlóságaival — tökéletesen he
lyes eredményeket kapjunk. (Éppen úgy, mint ahogy a leg
rosszabb mérleggel is hajszálpontos méréseket eszközöl
hetünk, ha előbb meghatároztuk a hibáját és a mérés után 
elvégezzük a megfelelő levonásokat.)

Már 2500 év előtt intettek bennünket a görög filozófusok 
arra, hogy: »Ismerd meg magadat!« — de hogy hogyan kell 
magukat megismerni, erre Freud tanított meg bennünket. 
És Breuer, a társa, akivel együtt végezték az első kutatáso
kat. Ez az önismeret döntő fontosságú és igen nagy hasz
nú valami. Egyrészt megtanít lelki egészségünk védelmezé- 
sére, biztosítására, ami a nyugodt, boldog és elégedett élet 
legfőbb feltétele, másrészt megszabadít bennünket gondolko
dásunk azon hibáitól, amelyek — mint látjuk — a megisme
rés útjába eddig olyan irdatlan akadályokat, sáncokat bás
tyafalakat építettek, Freud felfedezése szerint kardinális fon
tosságú az összes tudományokra és az egész emberi gon
dolkodásra nézve. A haladás giringyes-göröngyös ösvényét, 
amelyen az ember annyit csetlett-botlott, tévelygett, sima, 
acélkeménységű úttá simítja le. Hogy haladni hogyan fogunk,



más kérdés, de orvtámadók nem kaphatják el többé az eló- 
reigyekvő lábát. Ezentúl, ha egy új tudományos tételt, felfe
dezést objektív okok híján lehurrogni, letorkolni igyekeznek, 
a közvélemény rögtön át fog látni a szitán, és fel fogja is
merni azt az alacsony emberi érdeket, amely a dolog mögött 
rejlik. A vállalkozás ilyeténképpen eleve csődöt fog mon
dani. A tudományos vitákban újra szerepelni fog az »argu
mentum ad hominem«. És joggal, mert a tudományt emberek 
csinálják és emberek kritizálják. Meg kell vizsgálni tehát a 
tudós és kritikus személyét is egyaránt.

Freud esete az utolsó, amikor az igazságot még egy
szer és utoljára kényelmes álarcosságban lehetett támadni. 
Tanulságos felemlíteni, hogy Freud szembeszállt támadóival 
és lehúzta az álarcukat. Igazi cáfolat ellene persze nem 
hangzott el. Mindent felhoztak, de valódi érveket nem. így 
azután könnyű volt meglátni az igazi okokat. Az idősebb 
pszichiáter- és pszichológusnemzedék azért cáfolta, mert ha 
az új felfedezés igaz és való, akkor az, amit ők egész éle
tükben csináltak, hiábavaló, céltalan munka, sötétségben va
ló tapogatózás volt. Ez a gárda tette ki a Freud-fóle igazsá
gok ellenségeinek legnagyobb hadseregét. Azután jöttek kü- 
kön-külön apróbb okok. Orvosok, akik nem éreztek maguk
ban megfelelő intelligenciát az analízis művészetéhez (mert 
ma még, amikor az analízis metódusai nincsenek kidolgozva, 
művészet az!), kóklerségnek mondták. (Erkölcsi irigység.) 
Akik pedig betegeiket is féltették, mert Freud hangoztatta, 
hogy például hisztériásoknál mindenféle más kezelgetés ha
szontalan, céltalan, az analízist a betegre nézve veszedel
mesnek és károsnak jelentették ki. (Kenyéririgység.) Akik 
már kiöregedtek a nemi életből, vagy rendezetlen nemi vi
szonyok közt éltek, azok az elmélet legfontosabb tétele, a 
szexualitás magyarázata ellen törtek lándzsát. (Nemi véde
kezés.) És így tovább és így tovább. Emellett persze itt is 
szerepelt, mint általános érdekeltség, az ember veleszüle
tett irtózása a valódi önismerettől, ugyanaz, ami miatt az 
önismeretet a fejlett eszű kiváló emberek már régtől fogva 
valami nemes, nehéz, erkölcsös dolognak tekintették. Az em
ber nem akarja és nem szereti elhinni, hogy valóban olyan, 
amilyen. Az őszinteség magunkkal szemben a legnehezebb 
dolog. így történt, hogy Freud igazságait — amelyek az em-



bért megismertetik a saját szüntelen önzésével, folytonos 
érdekhajhászásával, mohóságával, egész ősi, természeti, er
kölcstől mentes állati lényével — nemcsak az anyagilag ér
dekelt orvosok körében, hanem mindenütt ellenzés, előíté
let fogadta.

Nincs azonban messze az az idő, amikor mindenki töre
kedni fog a valódi önismeretre, amikor mindenki be fogja 
látni ezeket az igazságokat, mert hiszen a bizonyítékokat 
ki-ki magában hordja. Az emberi megismerés útja ettől kezd
ve szabad, akadálytalan repülő lesz. A haladásnak nem kell 
többé küzdenie ősi hatalmas ellenfeleivel, az öntudatlan ha
zugsággal, az automatikus önzéssel, a jóindulatú és rosszin
dulatú ostobasággal.

És mindezt csak most értük el. Annyi ezer éves tévely
gés és háromszázötven éves egyenes irányú, de erőszakos 
gátakkal nehezített törtetés után. Miért? Mert a naprendszer 
szerkezetét, a testünk mechanizmusát hajlandók voltunk meg
érteni már 1543-ban (ebben az évben jelent meg Kopernikusz 
könyve is és Vesalius Anatómiája is), de önmagunk megis
merésétől fáztunk, ezt halasztgattuk, ezt a kettőt legutoljára 
hagytuk.

Csáth Géza
Szabadgondotat, 1914. június 25.



AZ EGÉSZSÉGES ÖNISMERET

A lelki egészség kérdésének legfontosabb részletéhez 
jutottunk. Arra kell felelnünk, hogy mit kell tennünk, hogyan 
kell cselekednünk, hogy lelki egészségünket, lelkünk nyu
galmát, harmóniáját minden körülmények között megőrizzük.

Horatius így dicsekedett:
»Ha az egész világ összeomlik is, — engem mint ret

tenhetlek, nyugodt lelki állapotban temetnek el a romok.«
Nos tehát ez a mindig biztos (lelki) egyensúly az, a- 

melyre mindannyiunknak törekednünk kell. De mi módon?
Nagyon nehéz és szubtilis dolog ez. Mert hiszen a lel

ki nyugalom elérése többféle módon történhetik. A lélek 
alaptulajdonsága, hogy mindig megvigasztalódik, automatiku
san helyreállítja az egyensúlyát. És éppen ennek az egyen- 
súly-helyreállító törekvésnek a túltengése az, ami az elme
betegséget okozza. Mit tesz az elmebeteg? Ő az, akinek 
nagyon érzékeny lelke a csapások sorozata alatt megroppan, 
és miután a realitásban vigasztalást, nyugalmat nem tud 
találni, lemaradva a tények helyes mérlegeléséről, valónak 
fogadva el és állítva nemlétező dolgokat, szerzi vissza, 
úgy-ahogy, a világgal vagy legalábbis az önmagával való 
megelégedettség elvesztett, de az éléshez nélkülözhetetlen 
érzést. És éppen ez az, amire vigyáznunk kell. Lelkünk me
nekülni akar a szenvedések elől (ez minden élő szervezet 
alaptulajdonsága), — ekkor fenyegeti leginkább a veszély, 
hogy irreális útra téved.

Nem szabad neki megengednünk, hogy a valóság té
nyeit meghamisítsa és túlzottan védekezzék. A túlzott vé
dekezés módszere ugyanis a projekció — a kivetítés. Ezt 
láttuk a két utolsó cikkünkben ismertetett elmebetegeknél is.

A leányt elhagyta udvarlója; a szerelmes nő ezt nem 
tudta elviselni, letagadta a tényt, sőt az ellenkezőjét állí
totta (vigasztalás), azaz azt hallucinálta, hogy egy férfi ül
dözi, aki el akarja csábítani. Vagy: a tanítót mellőzték a



kinevezésnél, bele kellett volna nyugodnia, hogy a nála te
hetségesebb vagy szerencsésebb ember elébe vágott; ezt 
nem tudta elviselni, tehát azt »beszélte be« magának (vi
gasztalás ez is!), hogy mellőzése külön összeesküvés, maf
fia munkája, amelynek természetesen annyi szívós aknamun
ka után el kellett érnie a célját, lényegben hasonló pro
jekciókkal a normális ember is dolgozik. Mindannyian haj
landók vagyunk reá, hogy hibáinkat szépítsük és nem a ma
gunk ügyetlenségével vagy butaságával, hanem külső kö
rülményekkel magyarázzuk. Ez annyira automatikus bennünk, 
hogy szinte nem is lehet patologikusnak mondani. Hiba 
csak akkor van, ha ezt a védekezést már el is hisszük, ha 
nemcsak másokat, hanem saját magunkat is meggyőzzük 
róla, hogy valóban nem bennünk volt a hiba. Ettől kell óva
kodni. Meg kell szoknunk, hogy magunkat okoljuk.

Az elbocsátott tisztviselő például ne engedjen a primér 
ösztönének, ne vádolja ellenszenvvel és üldözéssel a főnö
keit, hanem igekezzék számolni a saját hanyagságával és 
lustaságává. Ha ezzel számol, nem fog ismétlődni a kel
lemetlenség, ha ellenben az előbbi kényelmesebb utat vá
lasztja, akkor újra és újra hasonló helyzetekbe fog jutni, 
aminek a vége az lehet, hogy egy napon üldöztetés központ
jában fogja magát érezni, a járókelőket kémeknek nézi, és 
a saját vigasztaló (projekciós) módszere elmebetegség alak
jában mintegy állandó és végleges berendezéssé válik nála

A férjnek, aki neje hűtlenségére jött reá, ne az legyen 
az első gondolata, hogy az asszony gonosz bestia, aki fené
kig romlott volt kezdettől fogva, hanem keresse meg a 
legegyszerűbb magyarázatot, hogy feleségét bizony nagyon 
elhanyagolta. Lehet az is, hogy a nő valóban könnyelmű és 
közönséges lélek — és mi nem azt akarjuk mondani, hogy 
ennek a megállapítása már helytelen, patologikus gondolat 
volna —, de ne legyen ez az első feltevés. Az első mindig 
az legyen, hogy a hibát magunkban keressük, és csak ha 
ez nem bizonyul helyesnek, akkor térjünk át a külső körül
ményekre és más személyekre. Mert ha már rendszerré 
lett a projekció, akkor ez ismét oda vezethet, hogy például 
a megcsalt férj a világ összes nőit bestiáknak, gonoszok
nak, megbízhatatlan és könnyelmű teremtéseknek fogja mi
nősíteni, azaz nőgyűlölővé lesz. A nőgyűlölet tehát projek



ció, azaz patológiás (vigasztaló!) magyarázata a tényeknek. 
Hogy miben gyökerezik, értjük. Az illető egyén nem akarja 
elfogadni a keserves és elviselhetetlen valóságot, hogy ö 
bizony nem arra teremtett ember, hogy a nők szeressék és 
megbecsüljék, inkább tehát azt a magyarázatot választja, 
hogy a nők önzők, senkit (nemcsak őt, hanem senkit) igazán 
nem tudnak szeretni, nem érdemes lelkesedni értük, mert 
mindig (nemcsak neki!) mindenkinek hálátlansággal fizetnek

Ugyanilyen projekció az embergyűlölet, amelynek szintén 
vigasztalás a célja. Kitűnő önzetlen férfiak, akiknek jóságá
ért, odaadásáért bizonyos komisz emberek hálátlansággal, 
gúnnyal fizettek, idővel szintén projekciálják a kellemetlen
ségeiket és azt a véleményt fogadják el, hogy minden em
ber alapjában rosszindulatú és hálátlan. Ahelyett, hogy így 
szólnának: »Én abban a különös szerencsétlenségben része
sültem, hogy folyton hálátlansággal és rosszindulattal ta
lálkoztam!« Miért vigasztalás ez? Azért, mert sokkal elvi
selhetetlenebb és nyomasztóbb az utóbbit fogadni el, tud
niillik, hogy kiválasztottak voltunk a bajban és a balszeren
csében, mint az előbbi nézetet, amely szerint minden ön
zetlen, nemes emberre hasonló sors vár.

Aki ilyen vigasztaló gondolatokkal él, még nem elme
beteg, de nem is normális ember. Hiszen hamisította a va
lóságot, egy hamis önkovácsolta véleményt fogadott el, 
amely a tényeknek nagyon is szubjektív felfogásán alap
szik. Ne legyünk szubjektivek, legyünk objektívek. Ez nehe
zebb, de mégis sokkal inkább biztosítja a lelkünk harmóniá
ját, mint a szubjektivitás. Úgy kell vennünk a dolgokat, 
amint vannak, és nem szabad úgy látnunk őket, ahogy sze
retnénk, hogy legyenek. Ebben az utóbbi esetben elkerül
hetetlenek a nagy csalódások, amiknek nyomán azután a 
lélek igen könnyen rávetemedik a hibás irreális útra.

Egy miniszteri hivatalnok, akinek hiányoztak a megfelelő 
összeköttetései, egy szorgalmas, de igen jelentéktelen em
ber például ezt a hibát követte el. Kinevezése késett. Esz
tendők múlvak el és nem ment előre. Egész sorát az utána 
következőknek nevezték ki és ő még mindig bízott, remélt: 
egy napon segédhivatali igazgató lesz. Nem lett azzá. Nyug
díjba küldték minden előléptetés nélkül. Ettől a naptól kezd
ve a mi emberünk fűnek-fának azt beszélte, hogy miniszteri



tanácsossá nevezték ki. És fogadta a gratulációkat. Míg el
lenben, ha már első mellőztetésénél elutasította volna ma
gától az alap nélküli reménykedést és valószínűbbnek fogad
ta volna el, hogy most már sohase fog magasabbra jutni 
(ismerve a viszonyokat és ismerve a saját mérsékelt képes
ségeit), úgy talán annak idején néhány igen keserves hetet, 
hónapot élt volna át, de azután egy reális (az adott ténye
ken alapuló) lelki harmóniára tett volna szert. Megalkudott 
volna a tényekkel, a fennálló viszonyokkal, és vagy ottma
rad a hivatalban (minden alap nélküli reménykedésről le
mondva!), vagy más állást keres, amelyben kilátások nyíl
nak számára, hogy szorgalmát, pontosságát jobban megbe
csülik. ű  azonban nem akart számot vetni magával, nem 
tudott lemondani a csalárd reménykedésről, és a realitás 
véresen torolta meg rajta az egészségtelen, túlzott lelki 
védekezés használatát.

(Legközelebbi cikkünkben folytatni fogjuk ezeket a prak
tikus példákat, azután pedig át fogunk térni a féltékenység
re, a lelki egyensúlynak ma mindkét nemnél leggyakoribb 
veszélyeztetőjére. Be fogjuk igazolni, hogy helyes gondolko
dás, a tények objektív mérlegelése mellett féltékenység 
nem lehetséges.)

Csáth Géza dr.
Magyarország, 1914. július 5.



EGY JÓKAI-REGÉNY ANALÍZISE

Germekkoromban sokat olvastam Jókait. (Apámnak meg
volt a 100 kötetes Nemzeti Kiadás.) Bár igyekezett vissza
tartani és sokszor figyelmeztetett rá, hogy legyek takarékos 
az élvezésével és ne faljam fel az egészet egymás után, 
nem használt. Tizenkét éves kortól tizennégyig valamennyi
vel elkészültem.

Azután sokáig nem olvastam Jókait. Sőt, bennem is 
gyökeret vert a széliében hangoztatott nézet, hogy Jókai a 
nők írója, hiányzik belőle az igazi nagyság, nem a való életet 
írja le, alakjai nem élő emberek, fantáziája valószínűtlenség
be viszi. Észrevétlenül elfogadtam magaménak ezt a felüle
tes és főleg laikus, polgári ítéletet, amelyet Gyulai Pál 
alacsony szempontú ítélkezése szerint kész igazságnak fo
gadtak el a műveltebb olvasók 1890—1910-ben mindenütt. 
Tudom, hogy mások is így voltak vele kortársaim közül. Bát
ran merem állítani, hogy az 1900—1914 időközben az irodalmi 
ízlésű férfiak, a kritikával olvasók programjáról éppen ily 
módon, mint nálam, tehát mintegy véletlenül, mindjobban le
szorult Jókai. Az esztéták se foglalkoztak vele. A sajtó is 
keveset.

El kellett érkeznie az 1914. év augusztusának. A nemzeti 
érzés, mint egy régóta, mélyen alvó királykisasszony, fel
rezzent, felébredt nálunk is, mint mindenütt a világon. Azóta 
sok mindent megtanultunk, sok mindent megértettünk. És 
igen sok mindent egészen másképp látunk, mint azelőtt.

1914. augusztus 4-én Budapesten egy feldúlt naftalinos 
lakásban, amelyet csak október elején reméltem viszontlátni, 
csomagoltam. Másnap hajnalban mint egyik mozgó tábori 
kórház orvosának a harctérre kellett indulnom. Tanakodtam: 
milyen könyvet vigyek magammal. Egy pár nagysikerű új 
külföldi könyv állott előttem, amelyek már hónapok óta vár
tak az alkalomra, hogy sorra kerüljenek. Nem kellenek! ( ...)  
Egy Dickens-regény is el volt készítve. Ez se kell. ( . . .)  Miért



olvassak én Dombay =  Lord Grey úrról? Az újságokban ele
get kell róla hallanom. Jöjj, te jó öreg Jókai! Te előre tud
tad és láttad a mai rettentő napot és mégis biztos reményt 
adtál nekünk. ( ...)  Mivel háláljuk meg ezt a megbecsülhetet
len tettedet? A te rendületlen hited, jóságos rajongó bizal
mad (...)  milyen kincs ez most ebben az órában számomra 
és bizonyára mások számára is. (...)  Jól fölszereltem magam 
Töltőtollaim, Walker-naplóm, kis kottafüzetem mind becso
magoltam a varrókészlet, a csokoládés doboz, a gyorsforraló 
és egyéb holmi mellé. És odahelyeztem A kis királyok két 
kötetét is.

A szerb harctéren, a Duna partján egy kis szerémségi 
faluban kezdtem el sok év után először újra olvasni Jókait. 
Korán feküdtünk. Lezártuk az ablakokat és a parasztház fül
ledt melegében, kezünk alatt a felhúzott revolverrel (mert 
a falu szélén volt a szállásunk, fegyveres őrségünk nem 
vala, és a frank támadások gyakoriak voltak), így olvastunk. 
Társam a második kötetet és én az elsőt.

Azóta két és fél év múlt el. Egy év óta módom nyílt 
rá, hogy eleget tegyek az azóta követelő erővel feltámadt 
vágyamnak és Jókait újra egészen végigolvassam. Végtelen 
örömmel, állandó szomjas gyönyörrel, mint valami csodás 
ajándékot éltem át újra, most már a 110 kötetet. (10 kötet 
az utolsó évek terméke.) És megállapítottam a magam szá
mára, hogy mindenkinél nagyobb. Hogy csodás és hasonlít- 
hatatlan költő. Dickens, Flaubert, Zola, Tolsztoj, Dosztojevsz
kij, Balzac, Francé, egyik se éri el az ő nagyságát és nem 
ér fel vele. Mert rájöttem, hogy Jókai nagyobb meseszövó, 
édesebb kedély és igazibb keresztény, mint Dickens. Reáli
sabb, finomabb részletező és mélyebben látó reális analiti
kus Flaubert-nél. Ismeri és szereti is az életet a maga nyers 
valóságában is és be is tudja mutatni (amikor akarja) úgy, 
mint Zola. Van olyan történelmi érzéke és nagyszerű kom
ponálóereje, mint Tolsztojnak. És van olyan tudása, olvasott
sága, kedélye és stílusérzéke, mint France-nak. Különb vala
mennyinél!

De nem folytatom. Úgy érzem, hogy ez a nézet hama
rosan nagy erővel fog nálunk kibontakozni. És oka nem az 
lesz, hogy a világháború patriótákká tett bennünket, hanem 
az, hogy megfosztott bennünket gyáva elfogultságunktól és



gyerekes bámulatunktól a külfölddel szemben. Sajnos elég 
alkalmunk nyílt, hogy az eddig csodált angolokat és franci
ákat a maguk valódi értékében szemléljük. És úgy érzem, 
hogy ezután majd tisztábban és helyesebben fogjuk tudni 
megítélni azt, hogy mi az értékes nálunk. Vonatkozik ez az 
új megállapítás minden írónkra. Mindjárt példát hozok efő, 
hogy hogyan értem ezt.

Amikor Eötvös Károly meghalt, Bíró Lajos cikket írt a 
Világba, amelyben példálózott Eötvös Károly sorsa és pá
lyája felől. Koncedálta, hogy zseniális ember volt, de állí
totta, hogy tehetsége nem fejlődött ki, írásai csiszolatlanok, 
nagyon is relatív becsűek. S midőn ennek az okát kereste, 
rámutatott, hogy nálunk a zsenit elrontják a bámulok. Dicsé
rik minden szavát, sorát, moccanását, s így annak eszébe 
se jut, hogy önmagával szemben kritikus és szkeptikus le
gyen. Ezt a nézetet akkor (különösen Eötvös Károly esetére 
vonatkozólag) magam is szóról szóra aláírtam. Nem szeret
tem az írásait, nem érdekeltek.

Ma pedig azt mondom, hogy Bíró Lajosnak nem volt 
igaza, s hogy ő maga is revideálni fogja akkori nézetét. 
Mert ma úgy látom, hogy Eötvös igenis istenáldotta zseni 
volt. Alkotásai több mint tehetséges művek. Pazarul gazdag 
érzésvilágú, igen józan látású, erős logikájú, zseniálisan ma
gyar gondolkodású ember, aki munkáiban teljesen és töké
letesen ki tudta fejezni és ki is fejezte önmagát. Egyénisége 
nem lett volna gazdagabb, érdekesebb, ha tanultabb, csi
szoltabb, a nyugati formákhoz alkalmazkodóbb lett volna. Épp 
ellenkezőleg: bizonyos, hogy vesztett volna valódi szittya 
eredetiségéből. És ha komolyan szeretettel olvassuk, akkor 
hamarosan megszokjuk, sőt megszeretjük az ö előadási mo
dorát és az ősi hun kacskaringókra emlékeztető észjárását. 
(Meg kell szokni, mert szokatlanul eredeti ez a stílus és 
szokatlanságánál fogva fárasztó.) De ha megszoktuk, és már 
többé nem fáraszt és nem kápráztatja a szemünket, akkor 
el kell hogy bájoljon bennünket ez a nagyszerű, érdekes 
elme, ez a rokonszenves, kedves, meleg és nemes kedély, 
ez a pazar, szuverén, sokat bíró írói erő (...)  Akkor el kell 
ismernünk, hogy Eötvös nem torzó, hanem teljesen kialakult, 
kicsiszolódott zseni volt, aki önmagát teljesen kifejezhette 
és kiélhette írásaiban, és hogy semmiféle kritika és önkritl-



ka nem alakíthatta volna őt teljesebbé és értékesebbé. (Gyar
lóságnak tűnhet itt-ott, hogy egyes dolgokat többször is el
mond, ezt azonban teljesen kimenti, hogy egyrészt nagyszerű 
előadó lévén nem emlékezhetett pontosan, hogy mit írt meg 
és mit beszélt el, másodszor mert nyomda alá írt, és kézi
ratait laponként vitték el tőle, harmadszor mert különböző 
könyveinek témái valóban többszörösen érintik egymást.)

Ismétlem, így látom én Eötvös Károlyt most a háború 
után. Ez is egy tünet az én szememben, és bizonyíték reá, 
hogy a háború után egy új leltározás és átértékelés fog 
végbemenni irodalmunkban. Érezni ezt a levegőben is. Azok, 
akik félve és aggódva vigyáztak rá, hogy túl ne becsüljük 
azt, ami hazai, mert tele volt a szívük vággyal és remény
séggel, hogy így, ha nem kérünk magunknak előnyt, de sem
mi előnyt a művészetek versenyében, így leszünk képesek 
majd a legnagyobb erőfeszítésekre és arra, hogy végül is 
az első sorba jussunk, ezek az aggódók most már félretehe- 
tik az aggodalmukat. Megálltuk a helyünket. (...)  A művé
szetben se érhetünk el többet, és nem is volna okos többet 
akarni: ott is csak a magunk módja szerint küzdjünk. Sőt 
miután valójában itt nagy erővel, nagyszerű nézetekkel küz
döttünk — különösen az utolsó hatvan-nyolcvan évben —, 
érdemes megvizsgálni, hogy hát valójában hol is állunk, 
nogyan is állunk. És a következő tíz-húsz év esztétikája — 
ez jövendölés akar lenni! — ki fogja deríteni, hogy sokkal 
messzebbre jutottunk, mint azt 1914 előtt álmodni, gondolni 
is mertük. Újra fogják vizsgálni az összes magyar írókat. A 
Honderű, az Életképek új lenyomatban fog megjelenni. Rá 
fogunk jönni például — amit eddig a középiskolában egé
szen másképp tanultunk —, hogy Vörösmarty drámái igen 
szép, nemes és főképp érdekes és színpadképes dolgok. 
Nem véletlen, hogy a Csongor és Tünde felfedeztetésének 
éppen a háborúig kellett várni. Ez lesz az az idő, amit Eöt
vös Károly, ez az utolérhetetlen bájú memoáríró és irányt 
mutató, úttörő geneológiai kutató (lásd: Eötvös Deák Ferenc 
és családja, Eötvös A Jókai nemzetség) említ: amikor Jókai
ról és munkáiról rövid idő alatt egész könyvtárat fognak 
írni.

Én érzem és világosan látom ezt a kort. És bizonyára 
érzik és látják mások is.



Izgat és lelkesít a gondolat, hogy bemutassam, milyen 
részletes és aprólékos vizsgálatra kell vállalkozniuk a közel
jövő esztétáinak, hogy Jókai csodás nagyságát, regényeinek 
pazarul egymásra halmozott kincseit méltóan feltárják. Egy 
kísérlet lesz ez, amellyel kettős célt akarok elérni:

1. Bemutatni, hogy milyennek képzelem a pszichológiai 
alapon álló esztétikai kritika tudományos módszerét.

2. Bebizonyítani, hogy az elsők között voltam, akik Jókai 
igazi nagyságát helyesen és minden részletében meglátták, 
s akik alkotásaiért nemcsak lelkesedni, hanem lelkesedésü
ket pontosan indokolni tudták.

Ezek a sorok már két hét óta le voltak írva és jó fél
esztendeje végiggondolva, amikor ma (I. 10.) a Nyugat 1917 
első számában Ignotus megjegyzését olvasom: »Jókai, aki
nek költői jelentőségére végre rájövünk.« Tehát Ignotus is 
És még sokan — mint sejtettem. Pedig Ignotus mindig nagy 
tisztelője és méltatója volt Jókainak. Már rég emancipálta 
magát a felsőségesnek látszó akadémikus ítélkezés felől. 
És mégis ő maga is bevallja, hogy csak mostanában — vég
re — jött reá Jókai igazi jelentőségére. Valóban így volt. 
Itt volt, láttuk, olvastuk és nem tudtuk: micsoda kincset 
bírunk benne. Még Mikszáth se tudta. Senki. Csak most 
nyílt ki a szemünk.

Meg vagyok győződve, hogy ha ezt a munkát Jókai vala
mennyi munkájával elvégezzük, ha megszületik majd a Jókai- 
irodalom gerince — amihez körülbelül 30—40 esztendő lesz 
szükséges —, akkor tisztán fog állani nemcsak a nemzet 
előtt, hanem az egész világ előtt, hogy Jókai egyike volt az 
emberiség legnagyobb íróinak, regényírónak pedig versenyen 
felül a legeslegnagyobb volt. Ez lesz az Idő, amikor a tör
ténelem öt legnagyobb íróművészét így fogjuk megjelölni 
(persze itt csak azokról lehet szó, akik életmunkájukat való
ban betetőzték, elvégezték): Homérosz, Szophoklész, Shakes
peare, Goethe, Jókai. Mert a történelem statisztikája nyo
mán valószínűnek látszik, hogy jó 100—150 éven belül ha
sonló fényű írózseni nem fog születni.
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A BUDAPESTI VÁLASZTÁSOK

A választás reggelén ködbe burkolódzott, dolgozó, koz
mopolita város volt ez a szép Budapest. Néha láttak csak 
konflisokat, gumirádlisokat és automobilokat zászlókkal és 
kortesekkel végigrobogni az utakon. A zaj nem volt na
gyobb, mint rendesen.

Délben fölengedett az idő. Az utcák négy órára tele let
tek emberrel, a nap kisütött, s a vén vár a napfényben mo
solyogva nézett be a Dunába. Ekkor átváltozott a város. Ma
gyaros disputákat, veszekedéseket, szitkozódásokat hallhat
tál mindenütt. Az egész nagy Kerepesi úton le a Dunáig 
egymás hátán a sok ember, asszony, gyerek, akik újságot 
olvastak és éljenezték az automobilokat meg a zászlós ko
csikat. Minden öt-tíz percben új eredményeket függesztet
tek ki a trafikosok; telefoncsilingelés hallatszott a boltok
ból, és az emberek aggodalmaskodó arccal, izgatottan, alap
jában azonban jókedvűen járták az utakat. Kiélvezte itt min
denki az izgalmat, amely — gyönyör, gyönyör, gyönyör! 
Hogy milyen lesz a választás, az még kérdés és messze 
van, de most folyik, még nem dőlt el, még lehet bármilyen. 
A lehetőségek, az új ellenzék jövendő nagy munkája soha 
többé nem lesznek olyan érdekes dolgok, mint mostan. Pe
dig jóformán mindenki gondol valamit, valami biztosat, neki 
valószínűt, az ám! de a szomszédja egészen mást mond és 
őt meg kell győzni. Az emberek, akik már leszavaztak, s 
akik ezután fognak, egy masszává tömörülnek, s ez a nem
zet, mely ítél. Ha nem úgy ítél, amint Az Újságnak kell, ak
kor politikailag éretlen és nem érti meg a Tisza Pista-féle 
nagy egyéniségeket, ha másként tesz, akkor korrupt, nyo
morult csőcselék, mely az érdekeiért cselekszik az ellenzéki 
lapok szerint. Ezeken kívül áll a nem választók nagy tömege.

Az igazság azonban nem az, ha így szólunk: a népaka
ratot egyedül az általános szavazásból lehet konstatálni és 
így mindenkinek szavazati jogot kell adni, sem pedig: a



népakarat nyilvánítására csak bizonyos emberek hivatottak 
ez és ezen formula szerint.

Mindkettő igaz és egyik se. A népakarat mindig világo
san és tisztán nyilatkozik. A történelemben hazugság nin
csen; a tények az okoknak szálaiból tisztán bontakoznak ki, 
s ami tény: az igazság.

És mi az igazság?
Hogy a szabadelvűség, amely nem program, nem cél, nem 

eszköz és sohase volt egyéb, mint frázis, kipusztul a mi 
hazánkból, mint már egyebütt is. És a 48-as pártnak miért 
van jövője? Nem azért, mert egy elavult és részeiben hasz
navehetetlen viszonyokat akar alkalmazni fönnálló és gyöke
resen megváltozott állapotokra, de igenis azért, mert a 
jelen körülményeivel számolni tudott, mikor a szabadelvűsé
get a likából a farkánál fogva húzta ki és így szólott: ezzel 
a hazugsággal a magyar föld népeinek érdekében — akiket 
eddig bolondított — végezni kell. Ez igazság és szükség 
volt! Kérdés, hogy az, amit ezután tesz majd, igazság és 
szükség lesz-e. Ha az lesz, akkor jó, akkor a függetlenségi 
párt jut majd uralomra. S bár névleg ilyen, de tényleg nem 
fog visszatérni a 48-as számra, mely dicsőséget, de múltat 
je len t. . .  mert az övé a jövő.

Bocsánat e hosszú és ez egyszer komolyan kiokosko
dott okoskodásért. Most jön »más«.

*

Az utolsó órában ott álltunk az Andrássy párt kapuja 
előtt a szűk Váci utcában. Az automobilok, kocsik vágtatva 
jöttek vagy egy percnyi időközökben, mindannyiszor egy-egy 
választót hozva. Az utcán ácsorgó ezer-kétezer ember a 
sötétségben éljenzett, kiabált, lelkesedett, de ha azt kér
dezted valakitől, hogy mint áll a választás, nem mondott sen
ki biztosat. A kortesek hallgattak és izzadva rohantak kocsi
ról kocsira; az utca tele lett benzinszaggal, egy időre azután 
újra csend meg újra éljenzés.

Végre megtudtuk, hogy Andrássy elbukott.
Egy magas deszkakerítésen túl a Tisza-párt volt fényes 

világításban, oda embert alig vittek. Az utcájukban senki se 
volt, csak zászlós fizetett népség, meg kortesek. Ezek foly
ton rázták a zászlóerdőjüket és kiabáltak imigyen:



Éljen Tisza Pista! Éljen gróf Tisza István;
Éljen a mi Tiszánk!
A gyomrom elémelyedett. A nagy Tisza, a finom gróf 

sikere fizetett hordárok kezében. Mert jegyezzük meg: a 
fennálló rendnek igazi elvi híve nincs, csak érdekeltje, fi
zetettjei Ez a mondás, ki kell jelentenem, csak a szabadelvű
ségre áll, mert ugye szabadelvűség átalakulva konzervati
vizmussá borzasztóan, lehetetlenül csúnya ellentét. S a 
magyar szabadelvűség immár nem más, mint konzervativiz
mus.

Ez jutott eszembe, mikor az utcát otthagytuk. A tömeg 
rendben szétoszlott és a sarkon mord arcú, sűrű szemöldö
kű ( ...)  bosnyák katonák lépkedtek dobszóra hosszú sor
ban, hogy rendet csináljanak.

Fölkiáltottam: küzdelem semmiképp se lesz véres töb
bé, mert a szabadelvűség kimúlott már és a temetése most 
folyik: itt megy hozzá a katonai asszisztencia!

És a szabadelvűséget eltemették a mai csendes éjsza
kán. A pesti ember másnap fölkelt, munkához látott, és 
nem beszélt többé senki a halottról.

—József.
Bácskai Hírlap, 1905. január 39.



A MAGYAR KÖZÉPISKOLAI TANÍTÁS 
VÉGLEGES CSŐDJE

A magyar középiskolai tanítás ellen csődöt kért a 
Társadalomtudományi Társaság. Miért kért csődöt? Mert a 
mai középiskolai tanítás teljesen fizetésképtelen. A levegő
ből él, semmiből. Van-e joga rá? Nincsen. El kell pusztítani.

Ez az ítélet, melyet elvileg egy ország ifjúságának a 
szülői s a tudományos gondolkodás legjobb bajnokai mon
dottak ki rá. S nincsen mentsége. Nincs egy szalmaszála 
és mégis él, ki tudja, meddig! Hogyan?

Táplálják titkon a cinkosai: a konzervatív kormányok. 
Mert^ egy követ fújnak, egy a céljuk, egyik teremtette a 
másikat ugyanazért a dologért: az emberek elbutítására a 
dinasztiák érdekében. Mert minden konzervativizmus a di
nasztiák érdekében történik: tehát néhány emberért, egy 
érdekcsoportért: királyi családokért, uralmon lévő pártok 
tagjainak a jóvoltáért, egyházi hatalmak megerősítéséért; 
vagyis minden pénzért, igazságtalanul megszerzett, rosszul 
eloszlott és elosztott vagyonért. S a vagyon tulajdonosa e 
célokra odaadja a kamatait, hogy azután beszedje a dúsabb, 
nagyobb kamatokat, az állami adót.

íme a népnevelés rossz állapotának legutolsó pontig 
való világos magyarázata.

De hát miről is van szó? Miért mondott csődöt a 
magyar középiskolai tanítás, s miért lehetetlen megmen
teni a licitációtól?

Mert el fogják ám kótyavetyélni ócska táblázatait, ren
geteg fóliánsait, melyeknek lapjain ijesztő rubrikákat látunk, 
elveszegetik nádpálcáit és számológépeit, az utcára dobják 
ábécés könyveit, nyelvtanait. Nem kell majd többé senkinek 
a katekizmusok érthetetlen és mákonyhatású szózagyvaléka, 
a biblia meséi; a természettudományi hazugságokat se veszt



meg senki. És egy poros tíz lakattal csukható lomtárba 
zárják a csodálatos miniszteri tanterveket, ott fog bennük 
gyönyörködni a jövendő késő századok tudósa, nevetve a 
múlt nagy és rosszindulatú tévedésein.

S mind e sok limlomból semmit se lehet megmenteni a 
jövő számára.

S eljön még az idő, nem is sokára — a ma pedagógusai 
nem is hiszik —, amikor nem tanítanak latin nyelvet a kö
zépiskolákban hetenkint hat óra hosszat.

Erre a passzusra vonatkozólag az utolsó védelem az 
volt, hogy hát a latin nyelv — műveltségünk alapja lévén
— szükséges az üdvösségre; és hogy milyen nagy gyönyör 
az édes szavú Virgilt meg a nyájas Ovidiust eredetiben 
olvasni.

Mind igaz. Igaz, hogy a latin nyelv műveltségünk alap
ja, igaz, hogy nagy gyönyörűség lehet klasszikusékat erede
tiben olvasni, de szeretnénk látni egy nebulót, aki csakugyan 
megteszi ezt nyolcévi grammatika, szintaxis, raliák (mely 
szó alatt a mitológiai talányok megfejtése értendő), nagy
számú puskák elhasználása és körülbelül háromszáz latin 
dolgozat megírása után. Ilyen jó gyermek azonban sehol se 
található, bárhogyan kerestetik is. (Mert olvasni kell a 
jeles ifjúnak, akit keresünk, nem pedig szótárral és keser
ves fejtöréssel fordítani.) De erre se középiskolai tanár, se 
diák nem képes.

A magyar irodalomtörténet és a magyar nyelv tudomá
nya a hallgatóval a grammatika, stilisztika, retorika, poétika 
tudományait és egy csomó írói életrajzot ismertet meg. 
Emellett legjobb esetben egy Shakespeare-drámát, néhány 
szemelvényt Jókai regényeiből, a magyar költők verseit, Az 
ember tragédiáját, amelyet az ifjúság a helybeli színházban 
megnéz, s a tanár méltat. Ki ne felejtsük még Szigligeti 
drámáit sem, melyeket minden érettségiző tartalom szerint 
ismerni tartozik. Nézzük most, mit vár a jövő e tantárgytól, 
mely a latin nyelv helyét betöltené részben. Gyakorlati stí
lusfejlesztést mindjárt az első években, a művészetek tör
ténetét nagyjában, de pozitív tények alapján. Például tudni



kell, hogy Rembrandt milyen időben élt, mivel haladt ővele 
az ecset és a rajzón művészete. Mit akart ez az ember és 
milyen egyéniség volt.

Világos, hogy ezt nem tudhatja más, mint aki általában 
tájékozódott a fény festőművészeti jelentőségéről és a nagy 
festők efféle törekvéseiről. Hogy pedig ezt megtaníthassuk, 
tudnunk kell tanítani, s akik tanulnak, azoknak szükségük 
van induktív képességre. Ezt a képességet azonban az új 
rendszer önként fejleszti, míg a régi, a mai egyenesen 
elnyomja.

Tudnia kell a nebulónak, hogy kik voltak Bach, Beetho
ven, Mozart, Erkel. De tudja is, mert hiszen zeneórán (he
tenként négy) mindegyiket jól ismeri. De tudni kell nem
csak azt, hogy kicsoda Kisfaludy, hanem azt is, hogy mi
féle teremtések valának Byron, Leopardi, Musset, Dickens, 
Flaubert, Zola, Maupassant, Tolsztoj, ismerni kell Doszto
jevszkijt, Turgenyevet, Ibsent és Nietzschét, persze mind
egyiket a maga idejében.

S végül szükséges, hogy a világirodalom történetén át
tekintést nyerjen, persze természettudományi alapon, olyan
féle gondolkodó módszerrel, ahogyan a történelmet kezdjük 
ma művelni.

A történelemben pedig majd általánosabb alapokra és 
magasabb látkörre teszünk szert. A tanulságait levonjuk, de 
nem kínlódunk e tanulságokért annyit, mint eddig. Véle 
együtt adódik elő a társadalomtudomány és politika is, s 
ezzel megnyertük a történelem magas művelésének formá
ját. Persze mindezt a megfelelő és természetes haladás sor 
rendjében.

Végre a természettudomány óriásit nyer kiterjedésben. 
Látottak után tanuljuk majd az állattant, növénytant, ásvány
tant kémiát, fizikát.

Bemutatják nekünk a természet törvényeit s azoknak 
nagyszerűségét. Megtanuljuk, hogy hát miféle állat is az 
ember; megmutatja nekünk a tanár az agyvelőt, a szívet, a 
gyomrot, sőt — ó, rettenetes! — elbeszéli, hogy a kisbabá
kat nem a gólya szállítja.

A számtan professzora egészen világos dolgokat fog 
elmondani és úgy, hogy semmi se lesz, amit nem lehetne 
megérteni. A fizikában pedig tisztán áll majd előttünk, hogy



hát mi is a röntgensugár és a sarkított fény (ha ugyan nem 
lehetetlen ez). A növénytanban érdekesnek fogjuk találni a 
zuzmók és penészgombák bonyolult felosztásait, mert a ta
nárunk mind a zuzmót, mind a penészgombát megmutogatja 
nekünk.

Az se lesz titok, hogy miért áll a víz oxigénből és hid
rogénből, valamint az sem, hogy a gyémánt és grafit hogy 
lehetnek ugyanazon anyagból, amiből a faszén.

A rajzórák alatt a tanár úr nem adja fel, hogy a Yajzlap- 
ra pepita mintázatú kockás ékítményeket pingáljunk tussal, 
kihúzótollal és a ceruza nyomait óvatosan kiradírozva, ha
nem megtanítja a szék, a fák, a házak, a tárgyak és embe
rek lerajzolását. Megtanítja a szemünket vonalakba gondol
ni s a vonalakkal megküzdeni rajzónnal.

Az V., VI., VII., VIII. osztályokban egyébiránt két nyelvet 
sajátítottunk el: a franciát és a németet, úgy, hogy olvasva, 
beszélve kényelmesen bánunk velük. Sőt kitűnően ejtjük ki 
a szavakat, mert magyarok vagyunk, s így ez nekünk köny- 
nyen megy.

Első gimnazista korunkig énekelünk és a kottát tanul
juk meg, azután pedig hegedülünk és zongorázunk. Mégpe
dig II. osztályos korunkig csak a hegedűt adják a kezünkbe, 
s azután lassanként a zongora mellett is otthonosakká vá
lunk.

Végül pedig naponként az intézeti tornatanár vezetése 
mellett (aki különben dr. medicinae) egy órát tornázunk és 
játszunk télen-nyáron. Ez szükséges, bár a tantermeink jól 
szellőztetődnek és a padjaink kényelmesek, úgyhogy mindig 
friss levegőt szívunk és egyenesen ülünk. (Tessék megnézni 
a mai padokat és a mai tantermeket: konstruálják azokat, 
pedig orvosok dolga; építészek ezeket, akik a középületek 
tervezésével sohase foglalkoztak.)

A mai középiskolai rendszert tehát lejáratta az, hogy
1. olyant tanított, amit nem kellene:
2. útját vágta a természetes gondolkodásnak akkor, ami

dőn maszlagot adott a kisfiú eszének, a vallást tanítva er
kölcstan helyett, dogmákkal tömve meg a fejét természet- 
törvények helyett;

3. amikor a testtel nem törődött és annak művelődését 
nem tekintette egyenlő fontosságúnak a lélek művelődésével;



4. amikor cinkosává lett a fönnálló és korhadt intézmé
nyeknek, tanítva az istenfélelmet, a dinasztiák tiszteletét, s 
hirdetve megdőlt hazugságok igazságát;

5. amikor kihagyta a számításaiból a természetet és a 
természettudományokat nem részesítette az őket megillető 
elsőbbségben;

6. amikor a múlt műveltségét rosszul és hosszasan rá
erőszakolta a, jövőre.

Ezek a vádpontok többé-kevésbé minden nemzet közép
iskolájára érvényesek; a magyarénak van egy külön óriási 
bűne is:

Mindig a legrosszabb, legképtelenebb példa után indult:
az osztrák után, s ma is csak ott van, ahol ez tíz eszten
dő előtt. Úristen! Az osztrák mögött tíz esztendővel!!

Mindez persze a múlt hibája, mellyel a gyorsan haladó 
és haladni akaró jövő rövidesen végezni fog.

És elrendeli a csődöt; kimondja az ítéletet, s az embe
riség esze megszólal: Ezek az ócska rongyok elárvereztet- 
nek. Vegyétek meg, emberek, és csodálkozzatok a régiek 
ostobaságán.

Szól a dob . . .

József
Bácskai Hírlap, 1905. június 4.



PARASZTSZERELEM

Amit Petrarcától D'Annunzio Gábrieléig tudott a világ 
a szerelemről, az egészen magában foglalja ennek az örökös 
emberi idegbajnak egész patológiáját. Ami az olaszokat illeti, 
akik eme szent és erősen, állandóan járványos betegségben 
a legsúlyosabban terhelt százalékot szolgáltatták, róluk van 
a legtöbb érdekes beszélnivalója nemcsak a belletrista író
nak, hanem az orvosnak is.

Az ő vérük legkevésbé tud megbirkózni a szerelem to- 
xinjával, az ő agyvelejük rendes faktúrája zavarodik meg 
legjobban, amikor szerelmesek. Ez az ok, amiért a költésze
tük, muzsikájuk olyan sok mélyenjáró és vadul igaz hangot 
tud adni erről az emberállati érzelemről, s ez az, amiért a 
szerelem mestereinek az olaszokat kell tekintenünk.

Shakespeare jól tudta ezt.
Valami olyan őseredeti médium az olasz, amikor szere

lemről van szó, mint például a természettudós kezében a 
patkánynak a gyomra, amikor az emésztés ősi szervét akar
ja tanulmányozni hamisítatlan, még át nem alakult formá
ban.

Az olasz a szerelmes típus. Őspéldány. Benvenuto Cel- 
linitől és Katicájától D'Annunzio úrig és Duséjáig. Az olasz 
szerelmes: paraszt. A fajfönntartó idegbetegségét a kultúra 
nem érintette egy ujjal sem. Aki olasz és szeret: parasztul 
teszi. Tehát vadul, állatiasan, természetesen. Elvadul, ha 
bántják: üt, szúr, öl. Megküzd mindenféle hímmel, akár a 
Parasztbecsület Turridója. Nincs hatalom, amiért a nőt áten
gedné másnak. Egy pillanat boldogságáról nem mondana le 
semennyiért, és szeret, míg él. Mindmegannyi Titiano, aki 
kilencvenesztendós koráig szeretkezik fiatal, gyönyörű mo
delljeivel.

Kétségtelen, hogy az életnek ilyen mérlegelése egészen 
helyes szempont annak számára, aki minden habozás nélkül 
hajlandó elismerni, hogy az élet legnagyobb boldogságai a



szerelem kertjében teremnek. Az ősember ezt haladéktala
nul elismerte, elismeri a paraszt, elismeri az olasz, és iga
zuk van, mert ha ez a legnagyobb boldogság, akkor érde
mes is, hogy érette mindenünket kockára tegyünk.

A kultúra azonban mindenhez hozzányúl friss, még nyom- 
dafestékszagú könyveivel, óriási gépeivel, új művészetével, 
tudományával, s ezzel a hadsereggel igyekszik megostro
molni a természetes élet várát.

Megszünteti az egyszerű életet. Reánk parancsol, hogy 
amit teszünk, azt jól meg is gondoljuk. A fülünkbe zúgja, 
hogy az ember visszavonhatatlanul csak egyszer él, és hogy 
legnagyobb boldogság nincsen. S boldogság nincsen más, 
mint a tökéletes élet. De ezt a mai élet nem nyújtja. Mert a 
tökéletes élet: a természetes élet; erről pedig még csak ál
modni sem lehet.

Megtanít bennünket ez a gonosz ellenségünk és ked
ves jóbarátunk arra, hogy miként kell gondolkodni mind
arról, amit látunk, s ami történik. Hogy minden igazság igen 
bonyolult, de tulajdonképpen sokkal egyszerűbb, mint ahogy 
csak képzelni is lehetne. Megtanít arra, hogy mi a szere
lem; nem úgy, ahogy a nótában Lányi Ernő:

•Szőke kislány, tudod-e, hogy mi a szerelem,

Ha nem tudod, megtanítalak rá szívesen.«

Nem úgy, ahogy a szerelmes pásztor furulyaszava, és 
nem ahogy Beethoven a Holdsugár-szonátában,* hanem egé
szen másképpen.

S a mi kultúremberünknek erre a magyarázatra egysze
rűen egyszer s mindenkorra elmegy a kedve attól, hogy a 
szerelmet az élet legfőbb boldogságának tekintse, vagy pláne, 
hogy az életét feláldozza e boldogságért. S a költőket, a 
szerelem legfőbb papjait ezentúl többé-kevésbé jóhiszemű 
szélhámosoknak tekinti.

Ha egy asszony után megfordul az utcán az ilyen bácsi, 
nem tesz egyebet, mint egy reflexmozdulatot teljesít, mely 
az idegeiben bennmaradt még örökségképpen az ősi titok
zatos ösztönnek.

• Holdtényszonóta. (Szerk.)



Ne ijedjünk meg. Nem veszett ki belőle még az ős
ember. Föltámad. Ha máskor nem, akkor bizonyosan, mikor 
Tosca történetét hallgatja egy operai bársonyszékben.

Puccini mester muzsikája megteszi a magáét, s a kultúr- 
ember visszavedlik, vagy ha tetszik, fölmagasztosul ősem
berré, parasztul szerető Cavaradossi Marióvá, aki kínpadra 
megy az ő Toscájáért. De mikor vége az utolsó akkordoknak, 
s az emberünk fütyürészve megy a foyer-ba, bámulja az 
asszonyok rizsporos arcát, megint kultúremberré lesz, s 
ha egy átható édes tekintet sokatmondóan néz rá, kétszer 
is meggondolja, mielőtt a rendes esti asztaltársaságot mel 
lőzve, az édes tekintet tulajdonosnője után indulna. És így 
van ez a bácsi nemcsak a pénzért kapható szerelemmel, ha
nem a másikkal is, amelynek az ára: házasság. Az érdekhá- 
zassságokat tehát — ha már ide jutottunk — inkább a hala
dás, mint az esés jelenségeinek kell tekinteni.

Szerencsére a földön még elenyészően csekély a kul- 
túremberek száma, s a szerelemben a parasztszerelem tör
vényei vannak túlnyomólag érvényben.

De hogy a világ veszt a parasztságából, hogy a szerelem 
ereje és igazsága mind kisebb és kisebb, az mindenki előtt 
igazságnak látszhat. Az a teméntelen szenvedélyes, kóros 
energia, amely közöttünk: emberek között forgott, izzott, 
forrongott, részletenként párolog a földről lassan, lassan.

A mi emberi fajunk pedig alakul, alakul, fejlődik egy cél 
felé, melynek a végén az emberi nem kipusztulása áll.

A dolog se nem víg, se nem szomorú. Az a gaz kultúra 
fundálta úgy ki, mely a szerelmet apró darabokban elrabolja 
az emberektől.

S a számítása úgy megállja a helyét a tudomány ítélő
széke előtt, mint akár ez az egyszerű művelet: 2 x2= 4 .

Készpénz gyanánt azért senki se fogadja el. Mert hi
szen az sem olyan egészen bizonyos, hogy 2 x2= 4 .

Orvossága? Ennek a gyógyulásnak, mely az emberi nem
re nézve a halált jelenti: a természethez való visszatérés. 
Rajta tehát, hagyjuk itt a füstös városokat; a kultúrát! Rom
boljuk le a gyárakat, égessük el a könyveket, vetkőzzünk 
bőrkötényre, fogjuk meg az eke szarvát! Legyünk parasztok 
és szeressünk parasztul!



De mi lesz akkor a haladással, felebarátaim? Pedig vá
lasztani kell. S mi nem tudunk választani, mert az utunk ki 
van mérve, habár a célt — az emberiség nagy sírját — egy 
évezrednyi messzeségre látó távcsővel, a tudománnyal, jól 
látjuk is, törtetünk előre folyton hidegülő szívvel, egészsé
ges, szikár tagokkal, kifinomult idegrendszerrel, melyet las
sanként nem mérgez meg többé az a méreg, amit valami
kor szerelemnek neveztek. Sietünk, sietünk, hogy egy pon
ton a természet megsemmisítsen bennünket, legázolva ro
hanó derekunkat, megbosszulva konokságunkat, mellyel az ő 
törvényeinek ellene szegültünk.

Ez a szerelem halála. Ez az emberi nem sorsa és el
pusztulása. A legérdekesebb az, hogy a gyászinduló készen 
is van a temetéshez. Beethoven írta. Természetesen. Az 
óriás muzsikus erre a temetésre gondolt. Aki a 12. szonáta 
gyászindulóját ismeri, igazat ad nekünk.

*

Nem tartozom azon irodalmi irány hívei közé, mely a be
fejezésben elengedhetetlennek tartja a méla akkordot, ellen
kezőleg, azt hiszem, hogy az ilyen írók előbb-utóbb lejárják 
magukat s legutoljára az érzékeny befejezések különös ked
velői: a bakfisok is rájuk unnak; megemlítem azért, hogy az 
emberi nem kihalásáról szóló teória megcáfolásán törik már 
a fejüket a tudósok. Mert hát az állítások arra valók, hogy 
meg lehessen őket cáfolni.

József.
Bácsország, 1905. június 18.



A PRIELLE-ÜGY

Jászai Mari ír ma a Pesti Naplóban arról a hajszáról, 
melyet egy egész közvélemény s különösen a főváros új* 
ságfaló népsége — akaratlanul is — indított az ősz barát
nője, Prielle Kornélia ellen. Az egész ügy érdekessége s 
főképp abnormitása az, ami a szenzációhajhászó, vizslaorrú 
újságírókat a legmesszebbmenő merészségekre bírta akkor, 
amikor egy, a közszerepléstől visszavonult színésznő csa
ládi életét rossz szagú nyomtatott papirosaikon nyíltan tár
gyalták. Mert hogy Prielle Kornéliának kivel van viszonya, 
ahhoz éppen úgy senkinek semmi köze, mint a Szalma Má
ria szívügyeihez. Az övé Van dér Hoschke, ha szeretik 
egymást, és legyen is az övé. Senki meg ne követelje ettől 
a rendkívüli asszonytól, hogy a közönségesen vett erkölcs 
nevében megtartóztassa magát ettől a viszonytól, s a »mit 
szólnak hozzá mások?« miatt az ő egyéni életét, az ó gyö
nyörűen megálmodott vágyait eldobja, s legyen közönsé
ges asszony. Mert a fő itt nem Van dér Hoschke úr dolga, 
hanem igenis a szépséges öreg asszony késői (első hal
lásra disszonáns) vonzalma.

Azok az újságok, melyek az ügyet nagy hangon és 
szenzációs módon tárgyalják, a közönséges morál utcai 
álpapjaivá szegődtek, s amennyiben a szép Kornéliát agg 
korral járó elmezavarokkal s démoni szuggesztió médium-
ságával mutatják be és sajnálják, nem is ismerik az ügyet 
és sejtelmük sincs, hogy miről van szó. Viszont, melyek
— mint a jó gyomrú és nyárspolgár családapák lapja, a
Budapesti Hírlap — a dolgot piszkosnak és bűnösen per
verznek tartják, szintén nincsenek tisztában azzal, hogy mi
ről van szó a Prielle-ügy megítélésénél.

Tudják meg és tanulják meg az emberek egyszer vala- 
hára, hogy az, aki a közönségesnél különb, aki a tömegek
nek fölötte áll, az az életét is másképp éli. Mások a vá
gyai, mások az örömei, s más a morálja.



Ne kívánja senki a Beethovenektől, a Nietzschéktől, a 
Schopenhauerektől, a Wilde Oscaroktól, hogy az élet szűk 
és kicsinyes korlátai között maradjanak. Nem az ő elő
joguk, hogy túllépjék a korlátokat, s a szabad mezőn ké
nyükre éljenek, s bömbölve ordítsák a vágyaikat, a gon
dolataikat, a szimfóniáikat, s prédikálják nekünk kicsinyek
nek a nagy, isteni erkölcsöt.

S ha mi nem értjük meg őket, nem mi vagyunk a 
hibásak.

(Csáth)

A fenti kis cikkhez csak azt a megjegyzést fűzzük, 
amit az írója mondott arra a sokféle írásra, amely a Pri- 
elle—Van dér Hoschke-ügy nyomán kelt: mindenkinek igaza 
van, aki erről ír.

(Szerk.)
Bácskaf Hírlap, 1905. július 11.



A HITTANTANÍTÁSRÓL

Magyarországban, a könnyelmű és rosszhiszemű hátra- 
maradottság hazájában, senki sem csodálkozik azon, hogy 
egy szépirodalmi folyóirat egy ilyen című tanulmányt közöl: 
Az egységes hittani tanterv. Ez a folyóirat a Bácsország 
Idő: XX. század. Akik azt mondják, hogy: »Nos és mit aka
rok, hiszen ezt az elfogultságban is tiszteletre méltó, de 
érdektelen pedagógiai tanulmányt a kutya se olvassa és mi 
okom van rá, hogy belekössek?«, azoknak azt felelem, hogy 
az a tény maga, hogy ez az írás nyomtatásban megjelent, 
igen, hogy szó is lehet arról, hogy ilyen írás megjelenjék
— ez a mi hátramaradottságunk. E sorok írója nem vallás 
ellen, hanem bármilyen deizmus ellen beszél.

Bürke fölfedezte a radiobot, életet állított elő, a tudo
mány az ismeretek kincsesbányájába újabb és újabb tátongó 
tárnákat f ú r . . .  és mi megengedjük, hogy valaki a hittan 
tanításáról, vagy ami pokoli gúny: e tanítás reformiáról ér
tekezzék. Megengedjük azt, hogy egy ócska rozsdavájt al
kotmányt támasztgassanak, tisztogassanak, holott egy per
cig se szabadna megtűrni és le kéne rombolni, mert a bu
taság és szűklátkörűség béklyóiba veri ama élő szervezetet: 
a tanulóifjúságot, mely ez idő szerint még ennek a kiszol
gált, vén alkotmánynak összeroncsolt, kivénhedt, kukacos 
oszlopain fejlődik és él. Vigyázzatok; Óriási baj fenyegeti 
ezt a drága élő szervezetet. Nem fáj ez a baj senkinek más
nak, csak Magyarországnak, mely jelenleg tétlenül kénytelen 
nézni a nagy veszélyt egy másik nagyobb veszély miatt.

Egész bátran, természetesen és igazságosan Ausztriát 
okoljuk. Ha ő nem köti meg a mi haladó kocsink kerekét, 
ma Magyaroszág már büszkén hirdeti a kultúra legnemesebb 
eszméit, azzal a kultúrországhoz illő cselekedettel, hogy a 
hittantanítást az összes iskolákban beszünteti. Véget Lerom
bolni a féregrágott penészes oszlopokat;. . .  S ezek az oszlo



pok még állanak; Állanak; Akinek nincs gyermeke, s nem 
volt gyermeke, csak az nem tudja, micsoda ez . . .

Néhány gyakorlati példát. A kis fiúnak már a második
harmadik osztályban gyónni kell. Akár akar, akár nem. S ha 
az apja — felvilágosult ember létére — nem engedi, kite
szik, a fiúcska szűrét az iskolából. Az első elemista hatéves 
fiúnak minden vasárnap és ünnepnapon misét kell hallgatni 
Ott állani, térdelni, állani, térdelni, ahogy a tisztelendő úr 
parancsolja. Istentisztelet ez? Nem! Sohase bocsátom meg 
annak a vallásnak, melynek papja keresztelt, hogy az'isten 
házában mondatta ki velem először ezt a szót: Unom ma
gam. Sohase bocsátja meg érző és gondolkodó ember, hogy 
az agyvelejét hülyeségekkel tömték tele, hogy a fiatal ideg- 
rendszerét és képzelőtehetségét a szent borzalmakkal és a 
túlvilágról szóló könyörtelen, undorítóan embertelen és ter
mészetellenes eszmékkel megmérgezték. Ez a méreg ideig- 
óráig, de néha egész életre is vallásbolonddá teszi a gye
rekeket. Hány nehéz, félig álmatlan éjszakát köszönhetünk 
mi szegény könnyű álmú gyerekek az ördög, a pokol rikító 
groteszk gondolatainak. Emlékezzünk csak vissza! S milyen 
nehéz volt a szabadulás e természetet, emberi gondolkodást 
megszégyenítő eszméktől. De amikor megszabadultunk tő
lük, nem volt elég. Gyónni, templomba járni tovább a gimná
ziumban is csak kellett, sót az úgynevezett kongregációkba 
való beiratkozás nagyon javaltatott, mely egyesületek tud
valevőleg Szűz Mária tiszteletét tűzték ki a szombat délu
tánok imádkozással való elfecsérelésének szent céljából. Aki 
nem ment templomba, azzal szigorúan bántak el. Emellett a 
•szent. beszédek* a legképtelenebb istentisztelet képét szol
gáltatták. Az ifjúság, melynek a feje lágya benőtt, s vala
mennyire gondolkodni is tanult — a jó öreg Büchnertől — , 
minden módon tiltakozott a beszédek hosszúra való nyújtása 
ellen. Szökni nem engedték, hát hápogott, csiripelt, tüszkölt, 
kukorékolt, s a szent beszédek végén kórusban imádkozott 
•tized* (tíz miatyánk — tíz üdvözlégy — egymás után. Be
csületemre!) éppen nem keltette a szeráfok korának illú
zióját, hanem inkább a szamarak hangversenyéhez volt ha
sonló. Mindenki tudja ezt, aki középiskolába járt. Mindenki 
emlékezik, hogy a misét sohasem hallgatta »becsületesen« 
(amint a katekizmus előírja), hogy sohasem gyónt s áldozott



örömmel, s hogy sohase hallgatta szívesen a szent beszédek 
igéit. A magyar ifjúság megérett arra, hogy a hittant az is
kolából végleg kiirtsák. E tárgy nevetséges kényszerzubbony 
a természetes elmén, a friss, egészséges agyvelőn, melyet 
nem egy esetben már beteggé, a kényszerzubbonyra méltó
vá tett.

Egy ilyen eset elég ok lenne már; a hittan eltörlésére. 
De hány esetet tudunk! Beszélnek erről a tébolydák iszo
nyatos kórtermei.

»De hát vallás csak kell!« — mondják azok az emberek, 
akiket te lt gyomor, alacsony gondolkodásmód és a körülmé
nyekkel való abszolút megalkuvás jellemez. Ez a tömegem
ber. Az ő ügye az, amiről itt írunk, s így meg kell adni rá 
neki a feleletet. Hittan helyett erkölcstant kell tanítani. Az 
erkölcs nem valami állandó: változik. Megfelel a kornak, 
s így semmiképp se jó ellentétbe a józan ésszel, az emberi 
törvényekkel.

Középkorban középkori etikát tanítsunk; De a XX. szá
zadban ibseni és nietzschei elveket kell adni a jövendő fér
fiaknak. önök összecsapják a kezeiket. Nos tudják meg, 
hogy (Mózes, Krisztus, Mohamed voltak az óvilág Nietzschéi 
és Ibsenei. Nekik is kevés követőjük volt, de a követőik 
száma éppúgy rohamosan szaporodott, mint ezen elmeóri
ásoké, s munkájuk, hivatásuk is — lényegben — ugyanaz 
vala.

Most a megváltásunkat tőlük várjuk.
űk Krisztus tanítványai, de nem a kereszténységé és a 

szentírásé. Az állami életben pedig Krisztus marad a mi ta
nítónk továbbra is, de nem úgy ám, amint az ő elveit a 
katolicizmus adja nekünk,, hanem amint Tolsztoj kiáltja azo
kat világgá. Az idők ellen nem lehet harcolni. Tudja ezt e- 
gyenként minden okos pap, de együtt nem szabad elismer- 
niök; hogyisne, mi lesz akkor a hatalommal, a vagyonnal, 8z 
ő mindennapi kenyerükkel!?

S amikor a deizmus és katolicizmus megfizetett hiva
talnokai sáncaik mögül orvtámadásokban és nyílt harcokban 
a saját igazukat védik, semmi természetelleneset nem cse
lekszenek.

De minekünk is természetes módon kell cselekednünk. 
Védeni a magunk Igazát! S ezá az igazságé a győzelem, mert



ez az igazság most született meg az idők méhéből. Az a 
másik pedig már régen meghalt, és csak bebalzsamozott, 
összetöpörödött múmiáját mutogatják még. Kicsoda hiszi el, 
hogy él e múmia, ha megismeri az újat, az élőt? Arra kell 
minden erőnket fordítani, hogy az egész világ megismerje.

Akkor lesznek nálunk is olyan könyvek, mint a francia 
elemi iskolában. Nyissunk ki csak egy ilyen könyvet. 22. lec
ke. Szeretni és tisztelni kell a nagy embereket.

»Mindenkinek közülünk joga van, hogy legyen vallása, 
vagy hogy ne legyen. Mindenkinek közülünk joga van imádni 
az Istent vagy azt hinni, hogy Isten nincs. De mindnyájunk
nak tisztelni és szeretni kell a nagy embereket, vagyis azo
kat, akik lángelméjükkel, munkájukkal és erényeikkel az em
beriséget boldoggá te tté k . . .« Ezután következik a megma
gyarázása annak, hogy micsoda is a nagyság, s kik a nagy 
emberek. Irigylésre méltó egy társadalom, ugye? S bárki 
előtt világos lehet, hogy az ilyennek egészen másképpen 
kell fejlődnie, mint a miénknek, mely az iskolában ellenke
zőleg ezt tanulja:

» . . .  Az Istenben hinnünk kell, mert aki nem hisz, el- 
kárhozik. . .  S a pokolban kénköves lángokban örökké ég. 
(Mindig?) Igen, még a feltámadás után is: örökkön örökké! 
Aki pedig hisz Istenben, s megtartja az ő parancsait, az a 
mennyországba jut, ahol örök boldogság lesz osztályrésze.«

Biz ez szomorú olvasmány, mert a levét mi isszuk meg 
az ilyen hülyeségnek. A mi szociális testünket mérgezik 
meg ezek az ostobaságok. De föl kell ébrednünk. A kultúra 
beadta az ellenmérget. Sietni kell, hogy jól és gyorsan has
son. Mert ha az ellenméreg nem segít, akkor jő a halál. A 
társadalomban azonban nincsen halál, mert az tele van foly
tonos életképességgel.

Magyarországon hiányzott eddig az az érett kulturális 
felfogás (mint Jászi Oszkár, a kiváló tudós gondolkodó írja), 
mely egy Anatole France-ot, egy Pasteurt összehasonlítha
tatlan magaslatra helyezne bármely miniszterrel szemben. 
Idők jele (hála érte a szürke minisztériumnak), hogy ez a 
felfogás is kezd már megérni nálunk. A többi is megjő. De 
a legfontosabb a hittantanítás végleges eltörlése, és ez sem 
késhet már soká. Miért nem?



Mert ha kisüt a nap és olvad a hó, langyos szelek fú- 
nak, akkor tavasz van. S ha elérkezett a tavasz, akkor a 
mély földben elvetett mag energiája erőteljes csírázássá ala
kul. Ha pedig ez nem tetszik nekünk, emelhetünk kőhalmot 
a csírázó mag fölé,, mégis megnő, szétrombolja a kőhalmot 
és — él.

Ez a természet törvénye, ó, írástudók, farizeusok (és 
papok)?

Értsétek meg, felebarátaim, az ő hatalmas .szavát. . .

Csáth Géza
Bácsország, 1905. július 23.



CIRKUSZMULATSÁG

— Panem et circenses! Kenyeret és izgalmas gyönyö
rűségét!

Ez a fölkiáltás nem az elfinomodott, de alapjában durva 
lelkű római plebsé, nem az erkölcstelen császárváros cső
cselékéé. Az egész kultúrvilágé. A kultúrvilág neveli a »Pa
nem et circenses!«-t ordító embereket, akiknek nem kenye
re a testmozgás, nem mindennapi gyönyörűsége a birkózás, 
a torna. Pedig az őstermészetünk megkívánja a mozgást 
(nem a sétát »az emésztés előmozdítására« és az »egészség 
fönntartására«, amint az orvosok kiadják nekünk napiparancs
ban), hanem a komplikált, nyakficamító, bonyolult izommű
ködéseket tartalmazó erős tornát.

Gondolkozzunk csak ezen. Az emebri cosntvázon van 
(körülbelül) hatszáz izom, melyekkel testünk külsőleg látható 
mozgásait intézzük,el. Ezeket az izmokat a rendes napi élet
ben, még ha testi munkával foglalkozunk is, roppant kicsiny 
kombinációban használjuk, ezerszeresen kisebben, mint a- 
mennyifélében lehet. így azután elvesztettük az idegdisz
pozíciót az ilyen komplikált izommozgásokhoz.

A kultúrembernek ilyen komplikált testi mozgásokat 
megcsinálni ez okból alig lehet. Ha az idegdiszpozíciót (vagy 
laikus nyelven: az izmok kombinált és különböző mozgásai
hoz való ügyességet) még gyermekkorában meg nem szerez
te, később akárhogy akarja sem szerezheti meg.

Hogy világosabb legyen a dolog, egy példát! A kezünkön 
lévő harmadik ujjperecet nem tudjuk lehajlítani úgy, hogy 
az ujjunk maga ezalatt egyenesen álljon. Vannak azonban, 
akik tudják. Ezeknél tudniillik megvan a képesség ahhoz, 
hogy az összes ujjfeszítő izmokat működtessék, s ezzel 
szemben csak a harmadik perec hajlító izmát húzzák össze. 
A dologhoz gyakorlat kell, azaz nem szabad elmulasztani, 
hogy germekkorunkban ezt a szokatlan mozgást egyszer meg



próbáljuk és azután többször ismételjük, hogy mintegy az 
izomidegek el ne feledhessék azt. Ez egy olyan mozgás, 
amire nincsen szükségünk. Éppúgy nincs szükség a cirkusz
akrobaták szép és körmönfont mozdulataira, melyeket a kul
túráiét egyáltalán nem követel meg tőlünk.

Azonban jól tudjuk, hogy a mi számunkra elveszett az 
a mozgási idegképesség, melynek azok a komédiások az 
utolsó birtokosai. Ez izgat bennünket a cirkuszban, meg az 
elérhetetlen. Ez a veszedelmes, ez a szokatlan. S ez tesz 
bennünket panem et circensest ordító tömeggé. Minél töb
bet veszítünk az ősi képességeinkből, melyekkel valaha a 
hatszáz különböző izmunkat a lehető legnagyobb változatos- 
ságú kombinációkban működtettük, annál csodálatosabbnak 
és félelmetesebbnek fogjuk találni az artistanép nyakfica- 
mító mutatványait, annál érthetetlenebb, rejtélyesebb lesz e 
komédiások ruganyos, hajlékony teste.

Gyönyörködés abban, ami valamikor természetes és nor
mális volt, most pedig innormális. A visszavágyás az ősál
lapotba, amely korántsem komoly, csak olyan halvány fölé- 
ledö emlék.

Panem et circenses!

Hajh, de a kiáltás második része mégse hangzik már 
olyan erősen, mint valaha. A testi ügyességek és mozgási 
abnormitások látását nem kívánjuk már annyira élvezetül, 
mint egykor. Van tudniillik egy szerv, melyben nem hatszáz 
különböző elem kombinálódik, de százezer, s melynek ügyes
ségei, abnormális mozgásai szebbek, nagyszerűbbek, csodá
latosabbak, mint az izmokéi. Ennek a csodálatos matériá
nak a dolga sokszorta sokkal jobban érdekel bennünket, 
mint az az előbbi ügy.

Ennek az erőfeszítései világraszóló fontosságúak. S 
mélységesen, fárasztóan, dicsőén izgatnak bennünket a be
tűkben, a kottapapirosokon, a festővásznakon, a tudomá
nyos könyvek ezreiben. Az izmoké a múltunk, jelenünk és 
jövőnk pedig ezé a csodálatos szervé: az agyvelőé!

(József.)
Bácskai Hírlap, 1905. július 26.



MÉG EGYSZER —  ÉS UTOLJÁRA —  
A HITTANTANÍTÁSRÓL

A hittantanításról és nem a vallásról! Ez utóbbiról u- 
gyanis nem vitatkozom.

*

Egy kitűnő gondolat jött kapóra — és most olvasom —, 
mellyel a célomat megmagyarázhatom, mert félreértettek. A 
gondolat Nietzschéé és így szól:

»Ha azelőtt a himlő tette próbára a test erejét és ép- 
ségét és azon embereket, akik a próbát nem állták ki, meg
ölte, úgy ma bizonyára a vallási fertőzés szolgálhat próbá
jául a szellem erejének és épségének. Vagy győzedelmes
kedik fölötte az ember, vagy szellemileg tönkremegy.«

Nos, mi azt mondjuk, hogy ennek a vallási infekciónak 
nem szabad kitenni az ifjúságot. Nem szabad, mert 50%-nál 
több nem állja ki a próbát. Két kirohanásomnak tisztán ez 
volt a tárgya.

A szabadgondolkodás követeli, hogy a vallás degradál- 
tassék le államilag engedélyezett orvosi rangjából azzá, ami
— kuruzslóvá. A gyógyítást ne tiltsuk meg neki. Aki akar, 
akinek nincsen jó dolga, menjen hozzá metafizikai lélekor- 
vosságért (mert a vallás ma csak a tömeg számára készült 
nagyon gyenge gondolkodási lábakon álló metafizikai filozó
fiának szabad tekinteni), de mellette működhessenek más 
metafizikai konyhák is — ha az ember már nem tud megél
ni az efféle táplálék nélkül —, teszem olyan előkelő cégek, 
mint Hegelé, Spinozáé, Kanté, Schopenhaueré, amelyeknek 
eledele jóval különb főzet. Vagy pedig a Spenceré és Dubois 
Raymundé, akik röviden kimondották — s ez a ma metafizi
kája —, hogy azok a dolgok az elme számára megismerhe-



tetlenek és az egészséges eszű ember ne törődjék velük. 
»Ignorabimus.« Azaz sohase fogunk azokról biztosat tudni. 
Soha.

*

Legyen a vallás — a sok között — egy metafizikai isko
la, s árulja a maga cukrosvíz-metafizikáját (a templomban) a 
Dubois Raymundék erős vackorborával szemben. Árulja, de 
állami pátens nélkül, árulja úgy, hogy ne legyen kötelező 
belőle mindenkinek inni.

(Márpedig most kötelező, mert nálunk a törvények sze
rint mindenki tartozik deista vallásban nevelődni. S a deista 
vallások — mihelyt deisták — egyformák: cukrosvíz-metafi- 
zikánál egyebet egyik se szállít. Csak egyiknek más az útó- 
íze, mint a másiké.)

Hej de ez az állami pátens a bökkenő.
»Mindenki igyon a cukros vízből bőven — mondja az 

állam —, ez hasznos!«
Hogy miért?
Egyszerű a magyarázat! A vallási metafizikák mákonya 

az uralkodó érdekcsoportok — királyok, választó fejedelmek
— telepítvénye. S e növénynek igen előkelő szerepe jut 
a népek elbutításában. Teszem azt, gondoskodik arról, hogy 
a tömegek eszébe ne jusson ilyen gondolat: »Micsoda igen 
furcsa dolog is az, hogy egyes emberek kedvéért milliók 
adják a vérüket és pénzüket.«

Erre volt jó a cukrosvíz-metafizika, s úgy lett belőle 
állami intézmény akkor is, amikor már szociális szerepe 
réges-régen befejeződött.

Csakhogy akkor elvesztette lába alól a fiziológiai talajt

*

De most jő a fő kérdés!
Ki meri állítani, hogy a gyermekeknek kell metafizika? 

Az érzéki világot sem ismeri még és már egy ködös, érzék 
fölötti birodalom nehéz és kábító képzetével terhelik meg 
fantáziájának ifjú és gyenge csikóhátát. Ez a bűnt



Ki volt az a természeten, erőszakot tevő gazember, aki 
először kitalálta, hogy a gyermeknek metafizika kell?

*

Ez ősbűn, s ha harcolunk ellene minden erőnkből s két
ségbeesett küzdelemmel, senki se csodálkozhatik rajta, ami
kor a küzdelemben dühös, elkeseredett szavak szaladnak ki 
a torkunkból!

*

És az ellenséggel nem alkudozunk, s nincsen szó köz 
tünk türelemről és lojalitásról. A harc elkeseredett és kés
hegyig menő. Ő is így küzd ellenünk. De a győzelem a 
miénk. Minek alkudozzunk tehát?

*

Van metafizika, melyben nincsen szó úristenről és leg
főbb lényről, van, amelyikben igen.

Hogy a tudományos kutatások ellentmondanak az egyik
nek, az — bár letagadható, mégis — tény. Az is tény, hogy 
a vallásnak remegnie kell a tudományos felfedezéstől. Az 
is tény, hogy az energia és az anyag megmaradása elveinek 
felfedezése az úristent hívő metafizikai konyhák vendégeit 
nagyban megcsappantotta.

Mindezt nem hisszük, hanem tudjuk.
*

Lehet, hogy vannak, akiknek a cukrosvíz-metafizika is
teni ital, akik számára az őshazugságok hamisított aranya 
óriási értéket képvisel. De minekünk, akik undorunk a cukros 
víztől, s nem tudunk boldogulni a hamis pénzzel, egy csepp 
lelkiismeret-furdalást sem okoz, hogy meg is mondjuk 
azt, amit ezekről tartunk. Nem, még akkor sem, ha bizonyos, 
talán — nagyszámú lelkek — legszentebb érzelmeiben gá
zolunk meggyőződésünk kérges csizmáival.

•

Az ellen pedig, hogy a cukrosvíz-metafizika vendéglőjé
ben árusítsák a morál italát is, egyenesen tiltakozunk. Mi 
köze a metafizikának a szociálfiziológiához? Mi köze a túl 
világi életnek a reálishoz?



Az igaz, hogy a vallások jónak látták az ómetafizikáju
kat etikával kibővíteni. Az is tény, hogy etika nélkül egyik 
se élhetett volna meg. De letagadhatatlan, hogy a vallási 
etikák csak annyiban vannak érvényben, amennyiben a ter
mészetnek, az életnek a világegyetem-szerte uralkodó szük
ségességnek etikáját sikerült magukévá tenni. Ki meri állí
tani, hogy valamilyen deista vallás etikája teljesen érvény
ben van valahol? Ezt az élet adja nekünk. A morált tőle ta
nuljuk. Nem az ég adja azt nekünk. Nem a bibliából szűrő
dött le, hanem igenis a társadalom ambiáns fiziológiai vi
szonyaiból. (Tanúim rá igen előkelő emberek: Taine, Macu- 
lay, Carlyle.) Az etikája kedvéért nem fogunk tehát kegyel
mezni egy rossz metafizikának sem.

A mai társadalomnak éppúgy semmi köze az első szá
zad krisztusi etikájához, mint a középkorinak a Nietzschéjé- 
hez és Tolsztojéhoz. (Ezt tudom, bár nem egészen bizonyos, 
hogy egy lapot is olvastam az ő írásaikból.) Azt a jogot is 
merészkedem magamnak venni — bár távol állok, hogy a 
»kisujjamban legyen mind a kettőnek a tudománya« —, hogy 
egy kalap alá sorozzam őket, mert vallom, hogy az ő gon
dolataikból fog kifejlődni a jövő etikája. Azt is állítom, hogy 
mind a kettőnek a morálja az anarchizmus jegyében szü
letett.*

Végül marad a formakérdés.
Hogy egy szépirodalmi lapban támadtam meg azt a bor

zasztó ősbűnünket, mely abban áll, hogy a kisgyereknek 
metafizikát — s méghozzá rosszat — adunk be akkor, ami
kor arra szüksége nincsen, s hogy ez hiba-e vagy nem, erre 
felelni nem az én dolgom, hanem a szerkesztőé.

Ő bizonyosan azt találta* hogy amit gondoltam, azt iro
dalmi formában és világosan írtam meg, mert közölte az

* Véletlenül épp e pillanatban vettem kézhez egy egészen új magyar 
könyvet, mely Tolsztojjal foglalkozik. írója ezt mondja: »A nagy orosz író 
tanaiban sok rokonvonást találunk Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche és 
a buddhista tanokkal, eszmékkel.« (Kozári: Essayek. 64. I.) Ugyanezt a vé
leményt kész vagyok még egy csomó német munkában is kimutatni. (Csáth 
Géza jegyzete.)



írásomat. Nyilván az okfejtésem ellen se volt kifogása, mert 
oda írta volna, hogy nem ért egyet velem.

Ami végre engem illet — bocsánat, hogy az ügyet ilyen 
körülményesen intézem el —, meggyőződésem, hogy az esz
mék acélpengéjével, melyek nem tőlem származnak, de ame
lyeknek fegyverével én is küzdők, s melyeket az idők méhe 
ellenállhatatlan erővel dobott ki magából a szabadgondolko
dás számára, az ellenséget saját várában kell megtámadni. 
Azaz mindenütt, ahol lehet.

A szabadgondolkodás Magyarországon egyesületet alakí
tott és táborába már ezrek sorakoznak.

Lépjünk be a hadseregébe erős, de győzelmes harcra. 
Ostromoljuk meg az őshazugságok sziklavárát!

És romboljuk porrá l

Csáth Géza
BáCsország, 1905. augusztus 13.



ADATOK A JÖVŐ KÜZDELMEINEK 
ÉLETTANÁHOZ

Ezek az adatok inkább kórtani adatok. De a történelem
ben, politikában nem beszélünk betegségről. A rothadás, az 
újjászületés, a tehetetlenség egyaránt fiziológiai jelenségek. 
A halál maga is az. Ámde ezzel senkit se lehet megvigasz
talni, aki — inkább — csak élni akar. Pedig meg kell látni 
pontosan és részletesen, hogy micsoda kóros szálakból szö
vődik a jövő szövete. Hogy ennek mi lehet az eredménye, 
hogy ez a veszedelem felé való lépkedés, s hogy ebből 
micsoda nemzeti betegség lesz, mindezek előidézésére és 
titkolására az új kormány való. S ebben hasonló ahhoz a 
rablóhoz, aki kloroformos szivacsot szorít az áldozat képé
hez, hogy azután kényelmesen, egy szúrással megölje.

*

De nem szabad a dolgot ennyire komolyan venni. A klo
roformos rabló csak belletrisztikai fogás, ellenben az igaz
ság az, hogy a háttért egy nem is egészen kifogástalan úri
ember foglalja el: Tisza István. Egy többszörösen fölsült mi
niszterelnök. Kormányellenes vezércikkíró. Kaszinói tag. Min
denekelőtt egy olyan ember, akinek az esze apró és kicsi
nyes fogásokban merül ki. Akinek az államférfiúi tudománya 
erőszakos választásokon, hivatali terrorizmuson, gyenge és 
arrogans szónoklatokon túl egyáltalán nem terjed. Szóval egy 
más körülmények között egészen jelentéktelen férfiú. De 
most ő a helyzet kulcsa. Vigyázzunk, (ebből valami nagy baj 
lehet! S ha nem lesz, nem rajta múlik. Ő ma a legrosszabb 
hiszemű ember.

*

Méray Horváth világított rá tavaly erre az emberre az 
ő csodálatos és zseniális látásának reflektorával. Akkor ki
mutatta, hogy tulajdonképpen mint miniszterelnök nem sok



bajt csinálhat nekünk ez az ember. Mert nem sokat tud. Af
féle megyei politikus. Az országos dolgokban teljességgel 
ügyetlen, kicsinyes.

Teljesen igaza volt. Januárban a választásokat úgy akar
ta megcsinálni, mint valami megyei restaurációt szokás. Most 
újra alispáni modorban dolgozik. . .  a háttérben. A háttér
ben, és ez a baj. Hiába, belátta, hogy a színpadon nem bol
dogul. A színfalak közé vonul tehát. ír. Sugdos. Siet fűhöz- 
fához. Majd kidugja az arcát egy percre a színpadra, művé
szies pózba emelve a karját. És a másik, a kulisszák mögött 
levő kezével felállítja az általános választói jog csapdáját.

. . .  És mi a nézőtérről halljuk, amint a csapda lecsa
pódik.

*

De mi tudjuk, hogy a csapdát a Tisza bal keze állította 
föl, s ez a tény maga egyelőre jókedvűvé tesz. Ebből a me
gyei furfangból megint valami országos öröm, valami erő
szakos és gyors fejlődésbeli ugrás lesz. De jó lesz félni is. 
Az ilyeneknek esetleg nagyon megadjuk az árát.

Ezzel a Tiszával még sok dolgunk lehet. Őfelsége, aki 
meg tudja válogatni az embereit, szereti.

*

A kedves Tisza helyreüti a választásokat. Csinálunk egy 
újat. Vége lesz mindennek, és befogják a szájukat megint 
a magyarok, hogy csak béke legyen és el ne vegyék, ami
jük van. A kedves magyarok be fogják látni, hogy jobb 
csendben lenni egy Széli Kálmán alatt, mint csendben len
ni egy Bach alatt.

Ezt egyszer be fogja látni ezen nehéz fejű népi

Míg Fejérváry (Tiszáék) a felség békés és rendre irá
nyuló intencióit igyekeznek végrehajtani őrmesteres és alis- 
pános modorban nagyszámú elégedetlen emberrel, sok-sok 
kétes egzisztenciával (...) és egy hadseregnyi elbolondított 
és lépre csalt szocialistával, a nemzetiségekkel, a hivatal
nokokkal, szimpla gazemberekkel, addig Kossuth és Appo- 
nyi helyzetét egy igen rövid időre borzalmasan nehézzé te



szik. E két legnagyobb stílű politikus vállán nyugszik most 
a jövő sarkpontja. És most lássuk, milyen lesz a sarkfor
dulás.

Ha az általános választói jog stiklije eldől, — a jövő 
képe előttünk áll egy varázsütésre. Tehát csak ez a kérdés. 
De mi lesz vele?

Nézzük a dolgot így:
Az országgyűlésen leszavazták a javaslatot. A szocialis

ták dühöngenek. A kormány lázit. Fűt-fát ígér. Új választás.
És ott vagyunk, ahol valánk. A magyar miniszterelnöki 

székbe pedig beül egy Széli Kálmán-stílű ember és lészen 
alkotmányosság. És lészen csönd.

*

Szomorú perspektíva. És ez a perspektíva ugyanez há
romszáz esztendő óta. Hogy megváltozzék, ahhoz az eddig 
számba vett tényezőkön kívül az isteni nagy véletlen kell. 
De ki tud ezzel számolni!?

Ez túlesik a politikai matematika határain.

Csáth Géza
Bácskai Hírlap, 1905. szeptember 3.



ISODORA* DUNCAN ÉS A BERLINI 
SPÍSZBÜRGEREK

Tegnap hozták a lapok, hogy Isodora Duncannak, a tánc
művészet egyik legkiválóbb képviselőjének a berlini rend
őrség megtiltotta, hogy a tánciskolába járó balerinajelölteket, 
akik 10—18 éves kislányok, felléptesse; vagy ha ezt teszi, 
olyan ruhába kell őket öltöztetni, mely a közerkölcsiséget 
nem sérti.

Tudni kell ugyanis, hogy eddig a leányzók nem a ber
lini rendőrség, hanem a tanítójuk, Duncan kisasszony ízlése 
szerint öltöztek. Duncan kisasszony pedig, akinél szebben 
senki se táncolt ezen a világon, s aki ennek okáért való
színűleg szakember a dologban, — nos igen, Duncan kis
asszony úgy gondolkodik, hogy a tánc mint művészet a test 
művészete, melyben a főszerep az izmoknak, a húsnak jut.

Az izmok elrendeződésének bája, egészséges szépsége 
az, ami a női testben a mozgások nagyszerű begyakorlottsá
gával és kivitelével teszi azt, amit táncművészetnek neve
zünk. Társa a zene. A kettő együtt valami pazarul emberi,
művészi élvezetet szolgáltat. Pazarul emberi! Különlegesen 
emberi! — mondom, és meg is okolom, hogy miért. A fes
tészet, az irodalom, a szodrászat a természetet utánozza, — 
az alapja tehát mind a háromnak kívülünk fekszik. A tánc, 
azene — ezek egészen balőlünk kiinduló kedvtelések, me
lyeket magunk találtunk ki, melyeknek keletkezési motívu
mai csak az emberi idegrendszerben keresendők.

Mi indíthatta az első embert arra, hogy örömében és 
bánatában táncoljon, hogy ünnepein és gyászán énekeljen? 
Nem tudjuk! De a zene és tánc — a művészire való törek
vés hangokban és mozdulatokban s az ezekben való gyönyör
ködés — szorosan összeforrt a mi természetünkkel.

* Az újságban Izidaura olvasható. (Szerk.)



Régi dolog, hogy a rövidlátás, az ostobaság nem számol 
ezekkel az emberi dolgokkal. De hogy ez Berlinben történik, 
az nem véletlen. A német császár városában, az erkölcsös 
és hithű Vilmoséban, aki tisztán látó ésszel és görcsös szí
vóssággal érzi, hogy az uralma — mint minden királyé — 
azokon gyökeredzik, miket a népek vallásossága, közerkölcs, 
középszerű művészet és hasonló alcímek alatt a konzerva
tivizmus szóban lehet összefoglalni.

Megtiltották Duncan kisasszonynak, hogy a saját lelke 
szerint való emberi művészetet űzzön: megtiltották, hogy 
amikor az izom és a hús az ő művészi anyaga, izommal és 
hússal dolgozzon.

Ezzel agyonütötte a berlini spíszbürgerizmus Duncan 
táncművészetét; azaz agyonütötte volna, ha lehetne.

Igen előkelő nevek tiltakoztak ugyanis a rendőrség ki
csinyes közerkölcsi szempontjai ellen.

Többek között Wagner Vozima asszony, a nagy Richard 
felesége/ egy kitűnő modern szobrász, sok esztétikus.

Ez természetes, hiszen csak az olyan táncöltöny az er
kölcstelen, mely a női test bájait úgy takarja el, hogy töb
bet sejtet, mint láttat, mely tehát szexuális ingereket vált ki 
elsősorban.

Ki mondhat ilyet Duncan öltözékeiről? Azokban a test 
egyetlen vonala sem marad rejtett. Nála a mozgások minden 
részlete elejétől végig követhetők. S ha ez mellékesen 
szexuális ingereket vált ki a beteg idegrendszerűekből, ki 
tehet arról? Az egészséges ember csak művészi gyönyörű
séget fog élvezni.

S hogy a művészet iránt eltompult, sörrel táplált rend
őrségi agyvelók megbotránkoztak — ezért még nem lesz a 
táncművészet valami más. Olyan marad az mindig, amilyen
nek megszületett, amikor az első ember a tiszta, nemes öröm 
egy pillanatában ujjongó dalt énekelve, szökellve és széttárt 
kezekkel eljárta az első táncot.

(Csáth)
Bácskai H írlap , 1906. január 11.

9 Elírás. Helyesen: lánya.



SAJTÓ ÉS ERKÖLCS

A Nemzeti Színházban a múlt héten új darabokat ad
tak, Pásztor Árpád három egyfelvonásosát.

Az egyik egyfelvonásosban a következők játszódtak le: 
Egy orvosnövendék, hazajőve az utolsó szigorlatáról, túlesve 
a diplomaszerzés nehézségein, nem örül (mint várná az em
ber) a jó vizsgának, hanem véletlenül eszébe jut, hogy az 
élete csak ezután kezdődik. És mit tesz? Nagyot gondol, de 
becsületeset (a maga szempontjából). Megmondja annak a 
tisztes szabómesternek, aki neki a tanuláshoz való pénzt 
adta, s akinek — cserébe — a lányát eljegyezte volt, nos 
megmondja e tisztes szabómesternek, hogy a lányt tulajdon
képp nem is szereti, hogy nem veheti nőül, hanem — ha 
már megvan a szerencsétlenség — vissza fogja fizetni a 
kölcsönvett pénzt. És kimegy az életbe magányosan, de 
könnyű léptekkel.

Értsük meg: ez az ember nem csalt, csak élni akart. 
Örülne, ha szeretné a lányt, de érzi, hogy ha elveszi, becs
telenséget követ el önmaga ellen: tönkreteszi a saját életét. 
Levágja talán a szárnyait, amelyekkel repülni akar (ne ne
vessenek! ki ne akarna repülni?!), gyermekeket neveljen 
föl, akiknek a létrejötte nem volt szükség.

S a fiatal ember elmegy.
Ezen a témán egy újság különösen megbotránkozott.
Ez undok ember — mondotta a kritikus — , és mint ir

tózatosan csúf, erkölcsileg szörnyű, következésképpen nem 
esztétikus színpadi jellem, nem is kelt művészi hatást. A 
darab tehát rossz. A néző etikai és esztétikai szempontok
ból szenved.

Aki ezeket írta (ne kerülgessük) a Budapesti Hírlap 
fényes pennájú kritikusa. Ez a nagyszerű úr, sok gyönyörű 
írás írója, képviselője volt ez esetben — merem mondani 
kivételesen, de tudom, hogy egészen véletlenül — egy



merőben lejárt esztétikai felfogásnak. Elgondolni is fur
csa: ő a legszellemesebb magyar esztétikusok és lélektu- 
dósok egyike! Hogyan történhetet a dolog?

Most jő a magyarázat. Nos tehát minden lapnak van 
egy úgynevezett erkölcsi álláspontja. Vannak lapok, melyek 
a rablógyilkosokat komolyan és dühösen leszidják, az is
tentagadókat végítélettel fenyegetik — ismét mások súrún 
citálnak a bibliából; vannak továbbá, amelyek határozottan 
ellenszenveznek a szociológiának nevezett tudománnyal, is
mét mások elismerik, hogy a társadalom fejlődik, de tilta
koznak, hogy bárki is gyarló emberi karokkal tolja a hala
dás úgynevezett szekerét. Ezzel azonban nem merül ki a 
lista. Olvashatsz lapot, melynek hasábjairól az a kedves és 
szellemes világnézet árad feléd, hogy ez a világ minden lé
tező világok között a iegeslegjobb, valószínűleg ugyanitt 
azt akarják veled elhitetni, hogy az emberek túlnyomó része 
altruista, és hogy az erkölcs mint olyan tartja fenn a 
világot.

Ilyesformán igen nehéz eligazodni a jámbor olvasónak 
a végbemenő dolgok felett.

A nagy tudományú Alfa egész véletlenül a Budapesti 
Hírlap úgynevezett konzervatív világnézetének adott kife
jezést . . .  ismétlem, egészen véletlenül.

Ez a világnézet az, melyért a koalícióellenes lapok ezt 
a különben becsületes (hozzáteszem, nehogy félreértsenek), 
e minden körülmények között tiszta és egymást takaró vé
leményeket hirdető lapot a »méltóságos hírlap* névvel csú
folják. Van benne valami — amit e helyen nem elítélni, csak 
megfigyelni akarunk. Ez az újság az új utakon járó írókat 
nem veszi be, — csak a Különfélék rovatba. Modern, fiatal 
és friss könyvekről nem akar tudni. A Vígszínház darabjait, 
ha azokban egy asszony ingre vetkőzik, nem regisztrálja. 
Maeterlincknek a szimbolizmusát nagy nehezen helyenként 
szépnek ismeri el, de az északi modernekről úgy egy évti
zedig még »fönntartja« a véleményét. A rossznyelvűek azt 
mondják, megvárja, míg az olvasók véleménye kialakul, s 
azután azt fogja magáévá tenni.

Mindenesetre érdemes e dolgok felett gondolkodni. 
Csak azt mondja meg nekem valaki, hogy ama szerencsét



len orvosnövendék helyében ki tett volna másképpen. Lett 
volna-e egyetlen ember, aki nem választja ezt a komoly és 
életlátó megoldást? Nem hiszem.

De ha az élet ilyen, miért titkolóznak? Lehet, hogy a 
költő nem tudta a dolgot kihozni a motívumokból, lehet, 
hogy az ő orvostanhallgatójának a színdarabban nem volt 
igaza. De akkor a szüzsé jó, viszont a darab rossz. A ki- 
tűnő kritikus pedig a szüzsét szidta, mint amely merőben 
alkalmatlan a nemes művészi feldolgozásra. És haragudott, 
hogy bizonyos szürke életérzéssel maradt ülve a széken, 
mikor a függöny legördült.

Szeretett volna nevetni a mi finom ízlésű színházjá
rónk vagy sírni? . . .

Vagy poentírozott poént kívánt magának, költői igaz
ságszolgáltatást? És haragudott erősen, hogy a költő, aki 
kivételesen objektív, az életnézés fárasztó és kietlen művé
szi munkájára vállalkozott, nem csinálta meg a dolgot más
képpen, mint ahogy látta. Nem adott tiszta és megszokot
tan tanulságos tanulságot, amint azt a függöny legördülé- 
sével szokták nyújtani az udvarias és kötelességtudó írók.

A szüzsében volt a hiba, igen, az élet erkölcstelen és 
félig bevégzett témájában, melyre nem lehet ráolvasni, hogy 
tragédia-e vagy komédia, s amelyet az író nem akart a 
közhasználatban levő módszerekkel »tisztességes« színda
rabbá sematizálni.

De a legfőbb baj az vala, hogy nem lett házasság a 
vége. Milyen hatás! Gondolják csak e l . . .  ha házassággal 
végződik az ügy. Esetleg az új orvos és a lány kézen fogva 
letérdelnek. Tabló. Nem tréfadolog ez! Még muzsikálhattak 
is volna hozzá. Esetleg harmóniumon. Persze a színfalak 
megett! . . .

Parittya
Bácskai Hírlap, 1906. február 11.



DR. PLATZ NYUGALOMBAN

— Végre! — kiáltanak fel sokan, amint a fönti monda
tot meglátják.

Valóban, kétségtelenül: elmegy nyugodni. Mert elküld
ték. Elküldték ezt a nyughatatlan, mozgékony és rideg em
bert oda, ahonnan a magyar közoktatásügy nagy kárára va
lamikor elszármazott: a kolostor sivár falú cellájába, a ri
deg és későn született lelkek temetőjébe. Ennek örülnünk 
kell. Szomorkodnunk amúgy is jó késő már.

Azon is bajos lenne dolgoznunk, hogy a magyar társa
dalom ezután idejében küszöbölje ki a kultúra termelőhe
lyeiről (tehát onnan, ahol azok legveszedelmesebbek) élő 
anakronizmusait. Egyszerűen örülünk az ügynek.

Platz úr kétségtelenül a tehetséges emberek fajtájába 
tartozott. Némileg tudott latinul, görögül, sőt — mint mond
ják — egyéb nyelveket is. Magyarul is jól beszélt, ámbár 
ez talán mellékes. . .  Egyáltalán, ha őt nézzük, bizonyos 
általános szempontokra kell helyezkednünk. Ha ránéztem, 
mindig a szobatudósnak egy típusát véltem látni. Valóban, 
bár sokat utazott, eredeti munkája nincs. Legnagyobb köny
ve (Az ember) összehalmozott adatok és idézetek gyűjte
ménye, melyben a darwinizmust igyekezett letárgyalni. Ter
mészetesen sikertelenül. A könyv jellemzésére érdemes 
tudni, hogy például Platz a bibliának a természettudományi 
meséi mellett törve lándzsát magára a bibliára hivatkozik 
és azzal igyekszik bizonyítani. Fanatikus ember tehát! Ve
szedelmes ember. Kártékony ember.

Azért meg kellene gondolni több okból, mielőtt egy 
ilyen felelősségterhes állásra kineveznek valakit. Sajnos, a 
főigazgatók közt sok a pap, illetőleg a barát. Szerzetes mint 
tanellenőrző! Miért? Ezt senki se tudja megmondani.

De sok bajt csináltak nekünk ezek a fekete ruhás urak!
őnekik köszönhetjük, hogy a középiskolai tanítás régi 

és merőben elhasznált rendszere még ma is fönnáll.



Platz urat azonban szerzetesi mivoltán kívül egyéb o- 
kok is predesztinálták arra, hogy ökelme soha főigazgató ne 
legyen. Az a szeretettelen idealizmus, mely ennek az em
bernek az egyéniségében megnyilatkozott, egyenesen al
kalmatlanná tette őt a fiatalsággal való foglalkozásra. A 
huszadik század fiatalsága nem ismeri az ő rideg köteles
ségtudását, az ő egyenes életfelfogását. Platz úr mint egy 
disszonáns és megérthetetlen hang szólott az ifjúsághoz. 
Ő azt vélte, hogy az ember valami rubrikázható, kategorizál 
ható fogalom. Nem akarta tudni, hogy az életnek esélyei 
vannak, s hogy az emberek között — az egyenlő értékű 
emberek között — némi figyelembe veendő különbségek
nek kell létezni.

Ha a diák felelt — őt nem érdekelte annak az arca.
Metafizikával, szubstanciákkal dolgozott, s ezért azt hit

te, hogy az ő személyes attribútumait kell mindenütt ke
resni.

Ez a szeretettelen, mondhatnám inkvizítori fölfogás, ez 
a magának örülő, rideg élet nem nézés, ez a homlokrán
coló, ajkbiggyesztő merevség, ez a röviden és kijelentő 
mondatokban beszélő aszketizmus: ez Platz Bonifác.

Nem volt rossz ember, de ami majdnem ugyanaz, az 
ő relatív kis erkölcseinek fanatikusa. Nem volt rossz tudós, 
de a tanításhoz nem értett, — pedig azt hitte.

Ő jól fogja magát érezni az iskola nélkül. Álomtalanok 
lesznek az éjszakái, mert keményen hitte, hogy jól cse
lekszik.

Mégis örülnünk kell, hogy elvesztettük őt. Nehéz régi 
papírember volt. Poros, öreg szekrényekbe, vén, megsárgull 
könyvek közé való.

Azért megemeljük előtte a kalapunkat is.

Bácskai Hírlap, 1906. Július 1.



VIDAL EDU BENJÁMIN

Ennek a névnek viselője egyike azoknak a keletieknek, 
akik miatt keletet a fanatikusok hazájának nevezzük. Ez az 
olajbarna arcú, nagyszakállú ember festői szempontból is 
valóságos látványosság. Gyönyörű nagy szemei miatt, az 
arcának pompás tónúsai miatt drága pénzen fogadnám föl
— ha festő lennék —, hogy engedje magát lefesteni. Moz
gékony, pompás öreg úr ez a Vidal Edu Benjámin rabbi. 
Rajongója az emberszeretetnek.

Nekiindult Európának — nem egyébért, minthogy a je- 
ruzsálemi izr. vakok intézetének gyűjtsön. Ennek az intézet
nek ugyanis 40 000 koronára van szüksége, hogy felépüljön 
és a vak gyermekek számára menedékháznak és főképp is
kolának szolgálhasson.

Igazán olyan csekély az az emberi nyomor, amin ez a 
buzgó öreg segíteni akar, mondom olyan csekély az emberi 
nyomorúságok végtelen tengerében, s mégis többre becsü
löm őt, mint száz és száz teoretikust, akik ragyogó elmé
lettel igyekeznek megoldani a társadalmi hibák gordiuszi 
csomóit. Mert bizonyára hiba az, hogy a vakokat, a szeren
csétleneket a társadalom egyszerűen elhagyja. Bizonyára hi
ba az, hogy a tüdővészesek életét nem tudják megszépíteni, 
megjobbítani azáltal, hogy mindannyit szanatóriumba szállí
tanánk s nem engednők, hogy a poros, kavargó élettel küzd
ve, egy levegőtlen sötét szobában utolsót sóhajtsanak.

Bizonyára hiba mindez, amelyet valamikor abból a ren
geteg társadalmi energiából, abból az irtózatos mennyiségű 
pénzből, amelyet ma a militarizmus nyel el, jóvá fogunk 
tenni.

De addig.
Nos addig a társadalom legfőbb jótevői mégiscsak a 

Vidal Edu Benjáminok maradnak. Nem esnek kétségbe azon, 
hogy milyen nagyon kevés az, amit tehetnek, hanem tesznek,



tesznek, tesznek. Megmentik azt a néhány vak gyereket té
vénként nem többet harmincnál-negyvennél) a koldulástól 
és a vigasztalan üres élettől. Sőt a boldogság érzését aján
dékozzák nekik.

Ezek a vak gyerekek a trachoma áldozatai, amelyet Eu
rópában nagy sikerrel gyógykezelnek, de amelynek gyógyí
tása ott hasonlíthatatlanul nagyobb nehézségekbe ütközik, 
mint nálunk. Innen van, hogy igen sokan elvesztik a sze
mük világát — örökre.

Érettük, miattuk járja a világot ez a tüzes szemű, jósá
gos arcú öreg rabbi. Otthagyta a családját, hogy sürgősen 
jót tegyen egyelőre csak negyven-ötven emberrel.

De sürgősen!
És ezért üdvözöljük őt, mint a jónak a bajnokát. Mert 

a legjobb jó az, amit akkor teszünk, amikor éppen szükség 
van rá.

*

Nyolc napig lesznek itt a városunkban Vidal Edu Benjá
min és társa. Azután mennek tovább.

Belügyminiszteri és kapitánysági engedéllyel gyűjtenek, 
(rásaikat a legnagyobb rendben találtuk.

A világvándorokat megillető vendégszeretettel és az em
berszeretet fanatikusait megillető tisztelettel nyissuk meg 
a jámbor zsidók előtt ajtajainkat és erszényünket.

(J.)
Bácskai Hírlap, 1906. július 24.



SZEGÉNY PESTI KISGYEREKEK

A napokban a Nagykörúton megyek, látom, hogy egy 
rohanó villamos hirtelen egyszer csak megáll. Azután pár 
pillanat alatt vagy egy tucat ember állja körül a kocsit. A 
következő percben már mindenünnen futottak oda. Odasiet
tem én is. Egy fekete hajú fiatal asszony könnytelenül or
dítva tépte a haját és egy kopaszodó kereskedőforma em
ber a földre fekve sírt. A villamos alatt pedig egy kisfiú 
feküdt. Olyan hétéves, virgonc, sápadt kis pesti csibész, tor
naingben, meztelen karokkal. A hasán ment keresztül a ko
csi. A mentőkészülék lenyomta a mellét, és ahogy ott fe
küdt, a vér lassan ömlött a feje felé. Haldoklott. Körülötte 
szótlan megdermedt bámészkodók. Egy fekete ruhás hölgy 
odasiet az anyjához és sírva megöleli:

— Szegény asszony!
A kocsivezető halálsápadtan bámul.
Elmúlt két perc, míg kiszedtük a gyereket. Rögtön lehe

tett látni, hogy nem segít Janikán (az anya folyton ezt a 
nevet kiabálta) a világ első sebésze se. A meleg vér folyt 
a kövezetre és összevegyült a porral. Az arcán az utolsó 
rángások. A szíve még vert.

A hátam megett Janika barátai nézték az élettől bú
csúzó pajtást.

— Meghal Jani?
— Dehogy hal meg. Hányat gázolt már el a villamos, 

akik nem haltak meg.
— Majd éppen?
— Bizony isten, csak ne folyjon ki mind a vére, mert 

akkor az rossz. . .
Janika a következő pillanatban egy nagyot sóhajtott és 

a szíve megállt.



Az anyát és az apát elvezették a körülállók, a rendőr le
tartóztatta a kocsivezetőt. A hullakocsi is csakhamar meg
érkezett. A villamosok tovább indulhattak, és az ügynek vé
ge volt.

Tovább mentem és azt gondoltam, hogy amikor ezt a 
mi nagy ékességű ifjú fővárosunkat megépítették, valakit, az
az valakiket miért hagytak ki teljesen a számításból. És 
hogy tulajdonképp hogyan történhetett az, hogy nem számolt 
senki a — Janikákkal.

Mert miért kellett Janikának voltaképpen meghalnia? 
Körüljártam azt a helyet, ahol kimúlt. Sehol a közelben nin
csen kert, játszóhely. A kisfiúk és -lányok az utcán kerge- 
tőztek, s a nagy széles aszfalton lábatlankodtak a járókelők
nek. Szegény kis halvány (arcukon látszott, hogy örülnek en
nek a mulatságnak is, mert sohase tudták, mi az a fűben 
hemperegni, s a mezőn futkosni. Az ő gyermekkoruk a cső 
römpöiő pesti utcán s a kövezett sötét udvarok folyosóin 
kezdődött és játszódik le.

Róluk senki se gondolkodott. Senki se törődött az ő 
levegőjükkel, az ő vérszegény, virgonc gyermekkorukkal. Ők 
nem tudják, hogy a gyilkos nagyvárosnak mit fognak kö
szönni később. Ők nem tudják, hogy ha emberekké lesznek 
egyszer, majd sírva fogják észrevenni az izmaikon, a tüde
jükön, a szívükön vagy a gégéjükön a város Ritkát.

De hát miért maradtatok le — szegény pesti kisgye
rekek — a várost építő urak papírjairól?

Nem lehet abba belenyugodni, hogy a pénz az oka, hogy 
a városrendészet című hóhérintézmény az oka. Újra meg új
ra fel kell jajdulni és követelni kell életet, jogot, levegőt a 
szegény kis utcára dobottaknak, a Janikáknak. Akármilyen 
nehezen megy és akármibe kerül.

Bécs, Párizs tele van kertekkel. Gyerünk végig a pesti 
Nagykörúton. A szegényes Rákóczi téren kívül nincs semmi. 
A Nyugati pályaudvar körül levő gyönyörű befásított terü
letre »idegeneknek tilos a bemenet« (persze teniszpályákkal 
van tele, ahol a MÁV teniszezik). Az egész Terézvárosnak 
nincs egyetlen sétatere. A legnagyobb parkunk, amely az 
Erzsébet téren van, valósággal miniatűrpark Bécs és Párizs 
hasonló parkültetvényei mellett. De azt a parkot is kipén



zelték. Ha szegénykék szaladgálnak, a vastag botú őr dü
hösen rájuk mordul. Ha, mezítelen a lábuk, akkor azt mond
ja: »Mars ki!« Ha leülnek a padra, jön a néni: »Menjetek, 
gyerekek, vagy fizessetek!«

Sírni lehet ezen. Komolyan: sírni, kérem alásan! Míg 
ezek eszembe jutottak, visszakerültem arrafelé, ahol Janika 
meghalt.

Három-négy ember állt ott és tágra nyílt szemekkel 
bámulta a Janika kiömlött aludt vérét.

(Cs. G.)
Budapesti Napló, 1906. július  29.



ÖNGYILKOS MŰVÉSZEK

Sűrűn olvasunk művészek öngyilkosságáról és öngyil
kossági kísérleteiről. Hidegen tesszük le az újságot. Egy 
pillanatra eszünkbe jutnak a könyvek, amelyeket — ha az 
öngyilkos író volt — tőle olvastunk, a képek, amelyeket 
festett, ha festő volt, s ha színész, a szerepek, amelyeket 
játszott. Egy-egy jó emberünkkel elsajnálkozunk az öngyil
koson: milyen kár volt érte! — és ezzel vége. Pedig érde
mes gondolkodni arról, hogy a művészettörténet lapjain 
miért szerepel egyre sűrűbben és sűrűbben a művészek 
életadatainak végén a tudósítás, hogy öngyilkos lett.

Hogy a művészek ideges emberek, mindenki természe
tesnek tartja, s hogy tele van velük az idegorvosok váró
terme, ezt éppúgy nem tartjuk különösnek, mint azt, hogy 
a katonát a háborúban megsebesítik, vagy a szénbánya
munkás tüdőbetegséget kap. Ők az agyukkal dolgoznak — 
az pusztul. De miért jobban ma, mint azelőtt?

A régi pszichológia mindig számon tartotta, hogy a 
melankolikus emberek közül kerülnek ki a művészek, mint 
akiknek lelkében már az élet apró dolgai is mély nyomot 
hagynak. Valóban: az igazi művész lelke érzékeny, mint a 
mikrofon. Föltranszformálja a külvilág behatásait az ideg- 
rendszerében, s ebből az energiamennyiségből születik meg 
a műalkotás. Ilyen körülmények között nem csodálkozunk, 
ha az ilyen emberek már harminc-negyven éves korukban 
brómot kérnek az orvosaiktól és álmatlanságról panaszkod
nak. Azaz csak egy részük: az aggályoskodó írók, akiknek 
fantáziája erőlködve, kínban alkot; az igazi modern művé
szek, akik folyton önmagukat figyelik meg és lelkiismere
tesen meg akarják látni is azt, amit sejtenek, meg akarják 
érteni, amit gondolnak. Flaubert a típusa ennek a művész
fajtának, aki évtizedekig javítgatta a Bovarynét, és egy jel
zőn két hétig gondolkozik. Ide tartozik Chopin is, aki délu
tánokig elkínlódik egy-egy harmóniai megoldással. Ki mél-



tányol ilyen hallatlan szellemi erőlködést? Nagyon kevesen. 
A közönség soha. Egy pillanatra talán átérzi azt a mélységes 
látást, amellyel az író az életet elénk állítja, talán két napig 
is hatása alatt áll az írásnak, de azután vége. Akik szenve
déllyel olvasták a Bovarynét, az életnek eme objektív és
szürke meglátását, azok nem feledik azt a nyomasztó ér
zést, amelyet ez a Flaubert mély emberlátó kedélye bennünk 
kelt. Igyekezünk tőle szabadulni. Nem akarjuk látni az elénk 
tárt képet. Az ilyen keserűen látó írókat ezért nem szeretik 
sokan, ezért nem volt nagy — általános — sikere Thury 
Zoltán írásának és Bródy azon munkáinak, amelyekben a 
nagy író valőrjei elhomályosodtak (A nap lovagja).

Az ilyen pszichikai berendezésű művészek mindannyian
— kivétel nélkül — foglalkoztak az öngyilkosság gondola
tával. Ibsen folytonosan az öngyilkosság problémáját fesze
geti. Az élet rettenetes konfliktusaiban szinte erkölcsi pré
dikátorként ajánlja a dicső, a nagyszerű, a kérdéseket meg
oldó öngyilkosságot.

Sokszor rettentő csekélységek miatt durran el egy-egy 
pisztoly és ürül ki a méregpohár. Csekélységek a mi sze
münkben, de micsoda hatalmas erőkké nőnek meg az ön
gyilkos érzékeny idegrendszerében. Emlékezünk Munkácsy 
öngyilkossági kísérletére. A művészetének tetőpontján ál
lott. A műkereskedők annyi pénzt adtak neki, amennyi csak 
kellett. De egy napon, vagy tán egy hétig is, nem ment a
festés. Sehogy se. A színek kemények, a rajz rossz, a fej
fáj, s a térd reszket. Közben küldenek, hogy van-e már kép. 
Nincsen. Munkácsy azt érzi, hogy nem is lesz. Bútorokat 
megy válogatni a feleségével, aki gazdag. Úgy tetszik neki. 
hogy a lépcsőház, amelyen fölfelé haladnak, agyonnyomja. 
Ez a pillanat elviselhetetlen. Nincs kibúvó! Milyen jó lesz 
örökre pihenni! És aláveti magát a korláton. Szerencsére 
nem történt baj, és azután még megföstötte a Krisztus-ké
pet és a többit; de a tébolydában újra pisztolyt kért.

Manapság aggodalmasan szaporodik az ideges embe
rek és művészek száma. Nem tudunk szabadulni — pedig 
de szívesen megtennők — attól a szemüvegtől, amelyet a 
mi labilis hangulatérzéseink tartanak a gondolkodásunk sze
me elé. Faragó József egy esztendeig töprengett az öngyil
kosságon. Szeretett volna felejteni és jól aludni (mint más),



míg az ő órája is el nem érkezik. De nem lehetett. A kér
désre, amelyet az élet felvetett neki, felelni kellett, és egy 
év alatt meg is felelt.

Mit csináljunk ezekkel a szegény emberekkel, ezekkel a 
hangulathajhászó bolondokkal, akik dadogva beszélik el álom
látásaikat és lázban írják meg az érzéseiket, és nem tudják, 
minek?

Tulajdonképp nekik van igazuk. Az ő éleslátásuk ma
gasabb rendű. De szenvedést jelent. Egyszerre elkezdenek 
szaladgálni az élet vasketrecében, véresre zúzzák magukat, 
és amikor látják, hogy nincs szabadulás, gödröt ásnak a 
ketrec földjébe, belebújnak. És meghidegülten bár — de a 
ketrecből kijutottak.

Csáth Géza
Budapesti Napló, 1906. szeptember 8.



A TIMES, A KÖNYVKERESKEDŐK ÉS 
. . .  MAGYARORSZÁG

Londoni könyvkereskedők ki akarják mondani a Times 
ellen a bojkottot. Nem kell megijedni, hogy »politika«. Ó 
nem, ennél többről van szó. A Times tudniillik en gros szo
kott könyveket vásárolni. Mindenféle könyvet, ami csak nap
világot lát. Újakat és régieket, vékonyakat és vastagokat, 
tudományosat és ponyvát, szóval minden képzelhető angol 
könyvet. És a könyvekből egy könyvtárat szervez, amelyek
ből ingyen kölcsönöz az olvasóinak annyi könyvet, amennyit 
csak ők akarnak. Sőt potom áron nekik adja a könyvet. Az 
ánglius tehát, aki történetesen könyvet óhajt olvasni, nem 
teszi azt a bolondot, hogy a könyvesboltba menjen, hanem 
előfizet a Timesre. Mi sem egyszerűbb ennél.

A könyvkereskedők azonban lassanként észrevették, 
hogy abból, ha ők a Timesnek en gros adnak el könyveket, 
nekik mind kevesebb lesz a hasznuk, míg viszont a Times
nek mindig több, ami végre is nem igazság, mert a Times 
csak újság, de ők a könyvkereskedők. Csakhogy bajos a dol
gon segíteni. A napokban lesz a könyvkereskedők gyűlése! 
Ki fogják mondani a bojkottot, és a Times többet nem kap 
pénzért se könyvet.

Érdekes jelenségek ezek. És különös érdekességűek a 
mi viszonyaink szempontjából.

Angliában ez az állapot egy magas fejlődési lépcsőt 
jelöl. Azt a pontot, amikor igen könnyűvé válik jó és új 
könyvekhez hozzájutni, szóval amikor egy egész külön vál
lalat (véletlenül a sajtó) igyekszik könnyíteni az intelligens 
könyvolvasókra háruló anyagi terheket. Mert föltétlenül in
telligens olvasóközönség kell az ilyen vállalat differenciáló
dásának még a lehetőségéhez is. Ahol nincs közön
ség, amely az új könyveket figyelemmel kíséri, a sajtóban 
utánanéz a kritikának, mérlegeli az író nevét, egyéniségéi



és régebbi műveit — tehát nincs közönség, mely tisztult 
ítélkezéssel tud olvasni, sőt kritikát is mondani: ott
nem lehet szó ilyen dologról. A limesnek ezt a vállalkozását 
nyilvánvalóan egy olyan korszak előzte meg, amikor a közön
ség sokat olvasott, minden új dolgot olvasott és olvasni akar. 
De nem győzte pénzzel. És akkor jött a Times terve.

Nálunk sohase volt egy ilyen megelőző korszak. Igazi 
könyvi sikereket alig jegyeztek föl. Lázas érdeklődést egy 
könyv iránt (egy író iránt) csak bizonyos körökben tapasz
talunk. Sose voltunk könyvolvasó népség, az szent. Ha éppen 
a kezébe kerül a könyv a jámbor magyarnak, hát olvasott 
őkelme, de hogy a lőcsei kalendáriumot-e vagy az Ohnet 
Vasgyárosát, azzal ugyan nem sokat törődött. Számos so
kat olvasó embert ismerek ebből a típusból, akik az olva
sott művek meséjére jól emlékeznek, de az íróra nem. Szó
val teljes életükben csak olyan kezdetleges élvezetük volt 
az olvasásban, mint a pestieknek a színházban, akik például 
nem tudják megmondani, hogy mi a különbség Pethes és 
Mihályfi játéka között. Ez a felületesség teszi olyan 
sivárrá ama néhánynak küzdelmét, akik Magyarország kultú
rájáért harcolják a szélmalomharcot.

És innen van (a könyvek dolgára visszatérve), hogy ná
lunk sose voltak könyvvásárlók. Részletfizetésre, díszkiadá
sokban, gyűjteményekben — szóval ha élelmes kereskedők 
nyakára járnak — vesz könyvet a magyar, de egyébként ol
vassa az angol regényeket (szerző neve ismeretlen), a köl- 
csönkönyvtárak és antikváriumok kivonatos rossz fordításait 
és — nem kíváncsi. Nem, egyéniségek nem érdeklik. De 
nem is érdekelhetik, amikor egy pillanatra se tud megérezni 
az írásban egy emberi lelket. Egyszerű és színes kabinetala
kok. Innen magyarázható például a Gyurkovics lányok nagy 
sikere és az a szomorú tény, hogy Herczegnek akarva, nem 
akarva meg kellett írnia a Gyurkovics lányok után a Gyur
kovics fiúkat, sőt a Gyurkát és a Sándort is. Az alakok meg
tetszettek. Az egyszerű és kedves világ, amelyben semmi bo
nyodalom nincs, és minden karikacsapásra történik, végképp 
megnyerte a szintén egyszerű közönség tetszését, holott 
Herczeg Ferenc jól tudta, hogy számára itten írói babérok 
(olyan írói babérok, amelyeket fejlett ízlésű emberek elisme
rése hoz) már nem teremhetnek, mert ami írói (tehát valódi



művészi) feladat a szüzsében akadt, azt ő már megoldotta 
a Gyurkovics lányokban. Ez csak egy példa.

És innen magyarázódik minden. A könyvek életében
nálunk hiányzik egy korszak. Az a korszak, amikor valóban 
vették a könyveket, amikor egy könyvolvasó és könyvértő 
nagyközönség élt volna velük. Ezt a lépcsőt a tőlünk
megszokott bravúrral átugrottuk. És kopogtattunk a hírlapok, 
hetilapok és antikváriumok ajtaján, mert drága a könyv
(holott sose vásároltunk könyveket).

Egyszerű, olcsó nyomtatott papirosokra van szükség! Ha 
alkalom adódik, legyen mit olvasni. Hogy mit, mindegy!

És a nyomtatott papír terem. Hogyne teremne. Az ud
varházakban, a padlásszobákban és a szalonokban pedig
olvasnak. . .

Csáth Géza
Budapesti Napló. 1906. október IS.



SZÉLHÁMOSOK —  MŰVÉSZEK

A múlt évek, de különösen a folyó év újságszenzációi 
között feltűnően nagy szerepet játszik a szélhámosság. A 
Humbert család grandiózusán kieszelt és elkövetett szélhá
mosságait kell csak említenünk, ha konstatálni akarjuk, hogy 
a szélhámosok mindjobban szaporodnak, és hogy a bűntettek 
történetében a szélhámosság virágzása éppen napjainkra e- 
sik. A magyar közélet sem szűkölködik bizonyító erejű pél
dákban. A Hosztalek-eset után mindjárt következett egy má
sik. Valami Nagy Ferenc, egy három polgárit végzett ember, 
kiadja magát tanárnak és anyjával együtt gazdagnak. Játsszák 
a »fenn az ernyő, nincsen kas« játékát. Kölcsönöket vesznek 
föl egy milliós örökség meséjére. És akad kölcsönző. Házat 
vásárolnak semmiből. Erre ismét pénzt szednek f ö l . . .  Ház
mestereket szerződtetnek a házukhoz, és a kauciókat zsebre 
vágva, utazni mennek. Pöstyénben adják az urat, pezsgőznek 
és cigányoznak, a fürdőkertben kocsikáznak, és szó nélkül 
lefizetik az ötven forint büntetést. Tehát adják az urat. Ezért 
mindent, hogy félrevezessék az embereket, hogy élvezzék a 
pénz által nyújtott dicsőséget, a hízelgést, a hiúság alko
tóját.

Az a nagy apparátus, amellyel Hosztalek dolgozott, szin
te csak ezért került munkába. Ő úr akart lenni, ha nem is 
volt meg erre a csengő jogcíme! Nem magyar tulajdonság 
ez, mindenféle népek, emberek és eszes élőlények közös 
mániája a flancolás. A polgári emberek, akik vasárnap kiöl
tözködnek és költekeznek, az egyszerű vármegyei Írnokok, 
akik elegáns mozdulattal veszik ki kopott tárcájukból az ö- 
töst, s pezsgőt rendelnek: mind abba a nagy embercsoport
ba tartoznak, amelynek tagjai többnek — és másnak — akar
nak látszani, mint akik.

Hevesi Sándor, a modern magyar esztétikának egyik 
kiváló képviselője, az összes művészeteket a színészetből 
származtatja le. Azt mondja, hogy az embernek ősösztöne



a színészkedés, az a vágy, hogy másnak lássék, mint aki. 
A gyerekek papa—mama játéka is egy ide tartozó jelenség. 
Ez a művész személyének a személyekbe, sőt tárgyakba 
való transzpozíciója, ez az alkotó színészkedés a művészet. 
Az alkotó művészet. S ebben az értelemben, mint egy álta
lános emberi művészet virtuózait kell üdvözölnünk Hoszta- 
lek urat és társait föl Humbert Terézig és lefelé és a Kos
suth utcán korzózó főnemesileg kiöltözködött, de üres gyom- 
rú miniszteri hivatalnokig, akik bár kevesebb tökéllyel és 
talán kevesebb hivatottsággal, de mindannyian másnak akar
nak látszani, mint akik. Ók egyszerűen korrigálják a sors 
egyoldalúságát (modhatnám komiszságát), amellyel őket e- 
gyetlenegy szürke szegényes élet keretei közé helyezte 
Rekompenzálják magukat, ahogy lehet, több-kevesebb művé
szettel. Mert ugye hogy művészek ők: ősművészek, az élet 
színészei. Nem írnak regényeket gyönyörű mesékkel és meg
indító részletekkel, nem képesek magukat a színpadra beál
lítani és kürtharsogással ünnepeltetni, semmi tehetségük a 
szoborfaragáshoz vagy a képfestéshez, holott egyébként 
művészeknek születtek — hanem egyszerűen fölhúzzák a 
szmokingot, kiizadják a koronás borravalókat és megcsinál
ják a kigondolt szebb életet, a lehetőség szerény vagy néha 
szélesebb határai között.

Ebben az irányban üdvözölnünk kell Hosztalekékat mint 
annak a művészeti ágnak kiváló művelőit, amelyben majd 
mindannyian, akik élünk, több-kevesebb szerencsével műkö
dünk. Ki tagadhatná ezt le? Nem járunk-e annyian kifizetet
len ruhákban, nem adunk-e a pincérnek tíz fillért, amikor 
két korona van a zsebünkben, nem hordunk-e kétforintos 
nyakkendőt, holott a nadrágunk csak öt forintba került?

Hazugság ez mind, uraim. Azazhogy művészet.

(Cs. G.)
Budapesti Napló, 1906. november 4.



AZ IDŐBEOSZTÁS MŰVÉSZETE

Nemrég egy magyar újságírónak alkalma volt hosszab
ban beszélni Edisonnal, a zseniális és fáradhatatlan fölta- 
lálóval. A nagy amerikai a napokban volt hatvanéves, és ez
zel kapcsolatban elmondotta, hogy hogyan élt eddig, ho
gyan osztotta be az idejét, amelyek mind olyan kérdések 
hogy a mai »nincs időm« világban igen aktuálisak.

Ha jól emlékszem, a mi Ignotusunk mondja, hogy ha 
minden ember be tudná osztani az idejét, akkor nem győz
hették volna a munkát Plutarkhosz és a többiek, akik élet
rajzokat írtak a római és görög nemzet nagy embereiről. 
Nagyon igaz mondás. A tehetségek, a szép erők és képes
ségek nagy része a másodpercek apró acélzátonyain jut 
tönkre. Ars longa, vita brevis! — mint tanáraink a közép
iskolában annyiszor eszünkbe juttatták anélkül, hogy meg
magyaráztak volna valamit is e szavakból. Bizony tűrhetet
lenül rövidek a napok, és hiába próbáljuk őket kinyújtani 
villanyfényes éjjelekkel, az elvégzendők még aránytalanul 
túlsúlyban maradnak. Mit csináljunk tehát mi, XX. század
beli Sziszüphoszok?

Ide reform kell. Reformáljátok meg az időt, az ideg- 
rendszert, amely gyarló szokásból minden huszonnégy órá
ban pihenést kíván. Vagy találjatok ki valamit, hogy az em
bert, amint megszületik, ellássátok azokkal a kapcsokkal, 
amelyek az eddig épült szellemi világ téglái közé őt mind
járt beillesztik. Hogy a jövője azután valóban a jövője lehes
sen és ne kelljen belőle semmit a múltnak adni. A nagy 
kutatók egy része, akiket szerencsére nem érdekelt semmi, 
csak az, ami az ő sajátos munkálataik látóterébe esett, 
elég jól megoldották a dolgot. De hogyan? Elszűkült szak
emberekké kellett válniok, akiken, akárhová mennek, meg- 
érezzük a laboratóriumszagot vagy a könyvtárak porát. A 
nagy Humboldt polihisztor akart lenni és az is lett, de 
milyen áron: három-négy órai alvásra dresszírozta be az



idegrendszerét. Edison azzal dicsekszik, hogy öt órát for
dít alvásra és étkezésre, a többit munkára használja. Ret
tentő rekord és nem hisszük, hogy valaki utánacsinálja. 
Mindenesetre pompás egészségű test lehet Edisoné, de a 
legegészségesebbeknek se mernénk ajánlani, hogy köves
sék a tanácsát, mert Edison erősen bizonyítgatja, hogy öt 
óra alatt kipihenheti magát az ember. Igen: ő. A cikkíró 
meg is jegyezte, hogy Edison ülve olyan volt, mint valami 
aggastyán, de amikor fölkelt, már ruganyosak voltak a moz
dulatai, csodálatos fürgén járt. Mindannyian ismerünk ilyen 
üde és fáradhatatlan öreg embereket, ők is szerencsés kivé
telek, valódi ritkaságok (százezer ember közt, ha egy akad 
ilyen).

Szóval nem mindenki van abban a kellemes helyzet
ben, hogy ötórai alvással be tudja érni, bár sokan begya
korolhatják ezt nagyobb kockázat nélkül. A testet hozzá
szoktathatjuk a veszettség mérgéhez, a himlőhöz, hozzá
szoktathatjuk a kevés vagy sok táplálékhoz, kevés vagy 
sok italhoz, kevés vagy sok munkához, kevés vagy sok 
álomhoz. A budapesti élettani intézetnek egy igen nagy 
tehetségű, korán elhalt tanársegédje azt állította, hogy az 
agy, ha vérrel túl van telítve, hamarabb piheni ki magát. 
Hogy ezt bebizonyítsa, öt órát aludt, de úgy, hogy a fejét 
mélyre helyezte és a lába alá vánkost rakott. Az eredmény 
elég jól bizonyította az állítást.

De hát az időbeosztás nagy problémáját az álomidő 
reformja meg nem oldja. A legtöbb ember rengeteg időt 
veszt el öltözködéssel, mosdással, nyakkendőkötéssel, vá
rakozással vagy készülődéssel. Itt vész el az értékes mun
kára szánható időnek horribilis nagy mennyisége.

— Nincs időnk eleget tanulni, eleget enni, eleget dol
gozni, eleget pihenni! — mondjuk mindannyian, akik sokat 
szeretnénk tanulni is, enni is, dolgozni is és pihenni is.

Ilyenformán nincs más hátra, mint mindenkinek a ma
ga egyéniségéhez, a testi és szellemi képességeihez képest 
osztani be az idejét. Ami persze mindig megalkuvást jelent, 
mert a test az a zsarnok, aki mindig megköveteli a magáét. 
Miatta kell lemondanunk majdnem naponta vagy arról, hogy 
sokat tanuljunk, dolgozzunk, vagy arról, hogy sokat együnk 
és pihenjünk.



Annyi bizonyos, hogy a lázas munka, amelyet kiváló em
berek mintegy elrugaszkodva a földi élet törvényeitől vé
geznek, megőrli a testet. Pedig mind kevesebben vannak 
közöttünk olyanok, akik az életet a maga egészében epiku- 
reus nyugalommal és bölcsességgel ki tudnák élvezni, örö
müket találva a jól elkészített karfiollevesben éppúgy, mint 
egy Mozart-operában vagy egy jó Anatole France-novellá- 
ban. Az ilyen emberek kevesen vannak. De sohase is volt 
nagy ennek a Petronius-típusnak a képviselete.

Bele kell nyugodnunk: a világ nyárspolgárokból és szak
emberekből áll.

Cs. G.
Budapesti Napló, 1907. április 14.



AZ EMBERISMERET 
ÉS A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

Minden összetett evolúciónak, amilyennek a társadalmi 
evolúció is tekinthető, lényeges tulajdonsága az összetevő 
elemek solitarius fejlődésének bizonyos irányú és termé
szetű gyorsulása. A kultúrtársadalmak folytonos differenci
álódásával együtt jár az egyének szellemi evolúciójának élén
külése, nekilendülése. S ez minden generációval nő. Saját
ságos korreláció tárul szemünk elé, amelyben az egyed és 
összesség fejlődése egyaránt feltételezik és előidézik egy
mást.

Az emberismeretet általában a korosabb, sokat tapasz
talt emberek előjogának szokás tartani.

Aki sokat élt, sokféle helyzetet, eseményt látott, sok
féle körülmények között sokféle emberekkel érintkezett, va
lóban emberismerővé fejlődhetett. De hány öreg embert is
merünk, akinek tettei, beszédmódja, nézetei egyformán bi
zonyítják, hogy a sok tapasztalás sem tudta őket emberis
merővé tenni. Ilyenkor úgy tetszik, hogy az emberismeret 
művészet, amelyet csak azok sajátíthatnak el, akiknek vele
született hajlamuk van reá. A megfigyelőképesség, a felszín
re került tünetek gyors és eszélyes kombinálása, a valószí
nűségi számítások egész légiójának elvégzésével, az ered
mények átnézésével, korrigálásával, kiválasztásával és a szűk- 
ségtelenek elvetésével teszik a jó emberismerőt. És ez még 
nem minden, mert az emberek puszta megfigyelésének hasz
na nincsen; külön tehetség kell ahhoz, hogy a megfigyelt 
adatok alapján befolyásolni tudjuk őket és akaratukat célja
ink szerint irányítsuk. Ez az aktív emberismeret, az embe
rek kezelésének művészete. A passzív emberismeret csak 
szellemi hasznokat nyújt a művelőinek, de az emberekkel 
való bánni tudás világosan anyagi haszonnal jár. Az ügyvé



det, orvost, a kereskedőt, aki jól bánik az emberekkel — 
udvarias, előzékeny, türelmes — , általában szeretik. Mégse 
lehet mondani, hogy emberekkel bánni az tud, aki jól bá
nik velük. A szavakat, amelyeket hozzájuk intézünk, a bá
násmódot, szóval egész viselkedésünket egy cél érdekében 
kell koordinálni.

Az emberismeret és az emberekkel való bánni tudás 
akkor válik általános társadalmi jelentőségűvé, amikor előáll 
annak gazdasági szükségessége. Mikor van szükségem, hogy 
az emberekkel bánni tudjak? Ha az egzisztenciám függ tőlük. 
Az ősember független. Nincs szüksége senkire. Maga sze
rez ennivalót, maga varrja a ruháit, maga építi a kunyhóját. 
Mennél inkább organizálódik a társas élet, annál inkább át
szövi azt a függési viszonyok hálózata. Ha veszek, eladok, 
kérvényezek, kérek, hivatalt vállalok, irodát nyitok, egya
ránt függök másoktól. A váltóm sorsa a bankigazgatótól függ 
és a bank ismét a bank hitelezőitől.

A fejlődés folyamán azonban az egymásra utaltság egy
szersmind bizonyos szempontból lazul is. Ha falun vagyok, 
messze a várostól, és összeveszek a patikárussal, azért még 
mindig reá vagyok szorulva, és ha beteg van a házamnál, a 
receptet mégis oda kell küldenem. De a városban válogat
hatok a patikák között. Ha falun lakom, és nem tetszik a 
csizmadia nyers modora, mikor cipő kell, akarva, nem akar
va is hozzá kell mennem. A városban viszont nem szorulok 
e kellemetlen csizmadiára, és elfáradok a másik utcába.

Ilyenformán módjában van mindenkinek, hogy a városban 
csak olyan emberekkel érintkezzék, akivel érintkezni nem 
kellemetlen. És éppen azért a városi ember igyekszik is kel
lemes társaság lenni, ami általában (!) annyit jelent, hogy 
jól bánik azokkal, akikkel dolga van.

De az emberismeret fejlődésének mint társadalmi jelen
ségnek oka nemcsak gazdasági. A másik ok is összefügg 
vele, de más természetű. Ez az ok: a szellemi élet evolúci
ója. A mai ember szellemileg gyorsabb fejlődésű, mint a 
tegnapi. És a holnapi e tekintetben felül fogja múlni a mait. 
Nemcsak a szellemi fejlődés generációról generációra való 
gyorsulásáról van itt szó, hanem folytonos öntudatosodásáról 
én öntudatosabbodásáról. A tudás ellenőrzése, a szellemi ér
tékek folytonos számolgatása és nyilvántartása, felbecsülése,



lebecsülése és pontos megbecsülése, vezek nemcsak a mai 
pozitív és egyszersmind szkeptikus tudomány erényei, hanem 
jellemvonásai a modern embernek is. Szükségünk van reá, 
hogy ismerjük magunkat; fáradságot, szellemi energiát kell 
áldoznunk az önismeretre. Más önismeret ez, mint amelyet 
a görög szállóige hirdet: Gnóthi szeauton! Ez az önismeret, 
amint a klasszikus korszak bölcseinek pszichológiai okosko
dásaiban és az akkor élt művészek karakterizáló módszerei
ben elénk tükröződik, valami nagyon \js elvont tudománynak, 
valami moralista fontoskodásnak, valami metafizikává szubli- 
málódott elméleti lélektanulmányozásnak tűnik fel, és a mai 
teozófusok fontoskodó önmegismerési tanácsait juttatja e- 
szünkbe. Az újkor embereinek önismerete azonban általában 
praktikus jellegű. Hasonlít a modern tudományhoz, mert nem 
nagy elméletekkel és nem összefoglalásokra dolgozik, ha
nem sok apró adatot gyűjt egymás mellé, megkeresi az oki 
összefüggések láncmeneteit. De ahol nem találja, nem siet 
spekulatív úton pótolni azokat a hipotézisek traverzeivel. 
Ilyenformán mindenkor meg van győződve, hogy tökéletes 
önismeret lehetetlenség. A magunkról, az énünk természe
téről szerzett különböző adatainkat soha tökéletesen össze 
nem egyeztethetjük, emellett azonban felhasználhatjuk őket 
szellemi erőink irányítására, akaratunk , edzésére, társaság
beli viselkedésünk szabályozására. Ennek az önismeretnek 
az értéke végeredményben bizonyára mégis nagyobb, mint a 
filozófusok definitív természetű önismeretének. Ez a folyto
nosan éber cenzor nemcsak azt ellenőrzi, hogy logikusan, 
ízlésesen cselekszünk-e, hanem hogy öntermészetünk gyen
geségei, primér és ellenszenves ösztönei ki ne bújjanak, 
elemi erőre ne kapjanak.

Freud, a pszichoterápia új irányának megalapítója, két 
főszisztémára osztja az emberi lelket. Az egyik cselekvő, 
agresszív jellegű, a másik az ellenőrző, gátló, befolyásoló 
rendszer. Az első adott fix képződmény, az ősi animális é- 
nünk. Önző, akaratos, kegyetlen. A gyermekkorunk énje ez, 
és álmainkban átveszi fölöttünk az uralmát. A másik sziszté
ma: szerzemény. A kultúra, a morál építménye. Leküzdi az 
immorális vágyakat, a nemtelen és ízléstelen ősént.

Freud nem az öntudatos megfigyelést és fegyelmezést 
akarja ezen a szisztémán érteni; ez a kis gépezet az öntu



dat küszöbe alatt dolgozik, és az öntudat tartalmát magát 
is mintegy automatice szabályozza. Képzeljük ennek a lelki 
ellenőrző rendszernek abnormálisán nagy fejlődését, képzel
jük el, amint az az öntudat minden tényére kiterjeszti a fi* 
gelmét, képzeljük el egy beteges túltengését, midőn az már 
csaknem bénítólag hat a primér, akaró, mozgató énre, és 
előttünk áll a modern ember önismeretének és lelki fejlő
désének természete.

Ha ismerjük magunkat, azaz ha már sok fáradságot pa
zaroltunk a saját énünk vizsgálatára, akkor érdekelni kezde
nek bennünket az emberek. Nemcsak az érdekes emberek, 
a társaságbeli különlegességek és ritka példányok, hanem 
kivétel nélkül mindannyi. Rájövünk, hogy könnyelműség min
denkit, akivel érintkezünk, legalább felületesen meg nem vizs
gálni, miután idő van reá, és a dolog mulatságnak is érde
kes. Az adatok önmaguktól kínálkoznak. Az akaraterőről, az 
érzelmi életről, a gondolkodásra, elmélkedésre való hajlamról 
a mozdulatokban, a beszédben, az arckifejezésben, a fejtar
tásban, a tekintet kvalitásában felvilágosításokat kapunk. Az 
emlékezőtehetség, a lelki differenciálódottság, a kifejezöké- 
kesség, az önismeret, az emberszeretet, a szexuális diszpo
zíciók, az önzésre és önzetlenségre való hajlamok szintén 
megnyilvánulnak bizonyos szimptómákban, amelyeket kezdet
ben nehezen tudunk értékesíteni, rendezni és összefoglalni, de 
amelyeket később folyton csökkenő hibával dolgozunk fel 
számításainkban. Hiszen a lelki tulajdonságok egy része már 
pszichofizikailag is mérhető. Az emlékezőtehetséget, a ref
lexingerlékenységet, az apercipiáló képességet a másodper
cek ezredrészeivel mérjük; az akaraterőről, az elfáradásról az 
erőmérők adnak részleges felvilágosítást.

Egyelőre azonban semmi egyenes út nem nyílik, ame
lyen az emberismeret hamarosan átjuthatna a művészet ber
keiből a tudományok lépcsőházába. Nem érdektelen dolog, 
hogy a pszichológia legkiválóbb művelői a praktikus ember- 
ismeret terrénumán gyámoltalanságukkal és tapasztalatlan
ságukkal tűntek ki. Kísérleteik és elméleti okoskodásaik ha
tárain túl fogalmuk sincs a lélek funkcióiról, és véleményt 
mondani emberekről nem tudnak. Míg viszont egészen egy
szerű emberek megdöbbentenek kifinomodott látásukkal, szin
te természetfölöttinek tetsző emberismerő képességükkel.



Ügyvédi írnokok, kereskedősegédek, házalók között sok ki
váló emberismerőre akadunk. Előre megmondják, hogy a kli
ensnek, vevőnek, eladónak milyen szándékai vannak. Zsebé
ben van-e a pénz, amivel tartozik, hitelbe fog-e vásárolni, 
szüksége van-e rá, hogy ócska holmiját eladja? Pedig az ő 
emberismerő apparátusukról többnyire hiányzik az önismeret 
csiszolt, finom okuláréja. Titkuk, hogy a körülmények és te
hetségük ráviszik őket a fokozott megfigyelésre.

Az utcai cipőfűzőárus fiú például egyszerű emberkeze- 
lési sablonnal dolgozik. Utánunk szalad és kapacitál. A ci
pőfűzőárusok tapasztalatai tudniillik visszamenőleg azt bizo
nyítják, hogy az emberek nagy részének nincs elég energi
ája, hogy szükségtelen holmit ne vásároljon, ha van pénze, 
ha nagyon kínálják, és ha a szükségesség a távol jövőben 
esetleg fennforog. Éppen ilyen pszichológiai sablonokkal dol
goznak a politikai kapacitálók, a kortesek, a szónokok; ők az 
ellenállást nem okokkal és érvekkel, hanem elsősorban fá- 
rasztással győzik le. Az akarat pedig, motorikus jellegű ideg
folyamat lévén, mindenkor fárasztható. ( . . . )

Az emberismerőnek minden hasonló ténnyel számot kell 
vetnie. És éppen ebben a kell-ben ^rejlik az emberismeret 
tápláló forrása. Aki nincs rászorulva az emberek kezelésére, 
az nem is igen fog vesződni velük, és nem is lesz alkalma 
a gyakorlat folytán mesterré lenni. Olyan fegyver ez, ame
lyet elsősorban a gyengéknek kell megszerezniök. A száza
dokig elnyomott és üldözött zsidók ezzel tudták fönntartani 
magukat.

Egyik módja az emberek kezelésének az alkalmazkodás; 
megvesztegető, hat. A törvény elé került cigány túlzott alá
zatossága is emberkezelés. Csakhogy sablon, mert nem előzi 
meg az individualizált embervizsgálat. Stendhal, akinek szen
vedélye volt az emberek ugratása — az emberkezelésnek 
1’art pour Tartja —, kiváló emberismerö volt. Taine azt írja 
róla, hogy »egyike azoknak a férfiaknak, akik Balzackal, Sa- 
int-Beuve-vel, Guizot-val és Renannal Montesquieu óta leg
inkább járultak hozzá az ember és az emberi természet is
meretéhez«. És valóban azt látjuk, hogy Stendhal a sorsát 
emberismeretével lényegesen befolyásolta, kitűnő összeköt
tetéseket szerzett, mindig segített magán valamiképp; sze*



rencséje volt a nők körül, bár szép férfinak senki sem mond 
ta. Éppen így kiváló emberkezelőnek mondják a nagy politi
kusok, diplomaták túlnyomó többségét.

Az emberkezelés akaraterőt tételez föl. »Nem szabad 
belefáradni a kitűzött célért való munkálkodásba, az embe 
rek preparálásába« — ez a legfőbb praktikus elv. Éppen 
ezért a nagy akaraterejű emberek kevésbé értékes emberis
mereti tehetség és felületes adatok birtokában is jobban 
boldogulnak az emberekkel, mint nagy tehetségű írók és mű
vészek, akik foglalkozásuk szerint kitűnő megfigyelők, de 
kedélyük érzelmi, szenzitív berendezése miatt az emberke
zeléshez nincsen elég energiájuk, türelmük, és az első si
kertelenség elfárasztja őket.

Minden családban akad egy diplomatatehetség, aki az 
apró házi ügyekben akaraterejének nagyságával döntő szót 
biztosít magának. Néha az apa, másszor a nagyapa, olykor 
az anya, vagy éppen az egyik gyermek.

A modern gondolkozás azonban önismeretre és önma
gunk vizsgálatára tanít mindannyiunkat. Tisztába kell jönnünk 
azzal, hogy a lelki erőink és hiányaink pontos ismeretére u- 
gyancsak szükségünk van. És mihelyst ezt beláttuk, a kény
szer érzésével lep meg bennünket az emberek folytonos meg
figyelésének szükségessége. Reá kell jönnünk tehát, hogy 
mik az emberismeretünk hiányai és mik az emberekre hatni 
tudásunk nehézségei. Miután az emberek túlnyomó része 
mégsem született emberismerő, és miután a modern gondol
kodás egyik vívmánya, az új önismeret még mindig nem 
nyilvános tudomány, hanem a terjedő és gyorsuló szellemi 
evolúció esetleges következménye, a számítások még arány
lag elég egyszerűek. De más a helyzet, ha két igazi ember
ismerőnek és emberkezeid művésznek akarata és szándékai 
ütköznek össze. Itt igazán füst és durranás nélküli puskapor
ral megy a harc, és végeredményben mégiscsak az eredeti
leg nagyobb, eltakart, nyers erő győz.

íme, a kifinomult, tökéletesített emberismeretnek az a 
vége, hogy üvegbura alá állítják; az ember a kétségbeejtő, 
világos, fárasztó analízisek után azt veszi észre, hogy a bel
ső primér ösztönök ellen küzdeni nehéz és sokszor szükség
telen. Innen van, hogy a legműveltebb, legdifferenciálódot-



tabb lelkű emberek sokszor szívesen vedlenek gyermekké. 
Természetes reakcióképpen a csintalankodás, a kellemetlen
kedés és a komiszkodás kezd nekik örömet okozni. Strind- 
berg regényének, a Fekete lobogónak hőse, Zachris író, aki 
nagy intellektuális életet él, a feleségének a szeretőjét (aki 
nő) bottal veri meg. Egyszersmind szorongva és örvendve 
lesi, hogy az asszony hízik, mert a háj ellensége a szexus- 
nak. Halálra eszi a méreg, mert egy írótársának cikke jelent 
meg a Revue des deux mondes-ban. Szóval a nagy önisme
ret, amelynek pedig célja és értelme az, hogy a saját ügye
inket bizonyos méltóságos távolságból tudjuk szemlélni, vég
eredményben lomtárba kerül, mint valami nagy költséggel, 
fáradsággal megszerzett apparátus, amelyet többé nem 
használunk. Zachris intellektusát csupa elemi, állami ösz
tönök mozgatják.

Valóban az önismeret bizonyos fokon túl bizonyos fajta 
embereknek egyenesen káros, terhes, kellemetlen. A gim
náziumi tanárok, akik között annyi a félszeg ember, magános, 
ülő életükben mintegy föl engedik burjánozni ezt az ellenőr
ző, önmegfigyelő énjüket. Ez még nem jelent jó önismeretet, 
csak egy, az életmód által felfokozott nervózus diszponált- 
ságot. Az ellenőrzés exponáltabb lelki állapotban még foko
zódik. Az ilyen ember azután társaságban kifogástalan, köny- 
nyed és szellemes akar lenni, azt éri el, hogy mozgásai a 
természetességükből vesztenek, az asszociációs pályák nem 
végzik a kapcsolásokat és még a közönséges beszélgetés 
is nehezére esik. Egy kis alkohollal narkotizálva az önmeg
figyelést, sokszor hamarosan rendbe lehet hozni az embert. 
Az efféle önismeret tehát árt, és haszna csak akkor van, 
ha az önfegyelmezés művészete, a saját magunk ügyes »ke
zelése« és beállítására való képesség járul hozzá.

Itt ismét érdekes tények tűnnek szembe. A két képes
ség egymás rovására fejlődik. Kitűnő önismerók, mondjuk 
poéták, akik a kedélyük legmélyebb titkait is meglesik, rit
kán jó önfegyelmezők, az ő passzív önismeretük a művésze
tükben használódik föl, és kevésbé hajtja a vizet az önfe
gyelmezés malmára. Ezért annyi közöttük a megférhetetlen 
és kellemetlen ember.



Odáig jutottunk tehát, hogy az emberismeret és annak 
speciális fajtája, az önismeret is a mindinkább gyorsuló 
szellemi evolúció és a társadalom gazdasági differenciáló
dásának termékei. Az újabb és újabb nemzedékek során áz 
egyének szellemi fejlődése mind gyorsabb. Az emberis* 
meret és önismeret, amelyhez a hosszú életű öregek az
előtt mintegy automatikusan hozzájutottak, már a fiatalok
nak is mind nehezebben nélkülözhető; hozzá kell alaposan 
látniok annak megszerzéséhez. így fejlődik ki a nyugati 
társaságbeli élet, ahol mindenkin rajta van az önismeret 
és emberismeret előkelő dressze, és ahol valamennyien az 
emberkezelés retorikájával és az önfegyelmezés arcfesté
keivel dolgozunk. Az élek lecsiszolódnak, látszólag sehol 
sincs erős akarás és nincsen erős ellenállás, az ellensé
geinket és az ellenszenves arcokat nem ütjük le és nem 
vágjuk kupán, mint a rablólovagok és a krakéler huszár 
főhadnagyok, mert egyrészt belátjuk az illetők relatív 
igazságát, ellenünk való küzdelmének ralatív jogosságát, 
másrészt nevetségesnek és ízléstelennek tartjuk, hogy va
lakit, aki a primér állati énünknek szemre nem tetszik, meg
bántsunk, vagy antipátiánkat a viselkedésünkben neki el- 
áruljuk. Egy magasabb humanitás és emberi erkölcs pers
pektívája ez, amelyben egyrészt önzők maradunk, mint 
eddig, és másrészt szeretjük a véreinket, rokonainkat, is
merőseinket, sőt embertársainkat, mint eddig, de egyszer
smind szigorúbban őrködünk a saját hibáinkon, nem ritkán 
az önmagunktól való undorodás idegsorvasztó érzésével. 
És higgadt kontemplációval vizsgáljuk meg a mások iránt 
való vonzódásunk, szeretetünk természetét. Nem bízunk 
a szimpátiánk és nem bízunk antipátiánk jogosságában. 
Fenékig fölkeverjük érzelmeink levesét, és az ételből, amit 
belőle tálalunk, ilyenformán senkinek sem jut sem föle, 
sem alja. Hivatásos emberismerő életében szinte törvény
szerűen bekövetkezik egy korszak, amikor nem szeret és 
nem gyűlöl senkit. Valami semleges nemtörődömséggel 
néz el az emberek feje fölött.

A modern ember ezen az úton haladva nemcsak az 
emberekkel, de magával szemben is érzelmi holtpontra ke



rülne, ha nem fáradna el az emberismerés és önismerésv 
az emberkezelés és önfegyelmezés nemes és morális játé
kában, és nem engedné szóhoz jutni a primér, gaz, aka
ratos ősi énjét, aki azután rendet teremt a lelkében. Ára
mokat és ellenáramokat indít, szeretetet és gyűlöletet kelt, 
szóval annyi állatot helyez belénk és annyi jóleső öntudat
lanságot, amennyi szükséges, hogy az életet elviselhető* 
nek, érdekesnek, sőt kellemesnek találjuk.

Csáth Géza
Huszadik Század, 1909. április



SZABADKA »SZÉPSÉGEIRŐL«
(Szomory Dezső-stílusban)

Lord Lawrence, a kitűnő globetrotter, atyai barátom, 
aki egy esztendő előtt a cigányokkal foglalkozott és akkor 
Szabadkán járt — talán lesz, aki emlékszik rá —, tegnap
előtt újra sürgönyözött nekem. És délután már jött az exp- 
resszel Konstantinápolyból. A pályaudvaron vártam.

— Nos, lord Lawrence, a cigányokkal és a muzsikával 
végzett, nemde?

— Ó igen, december elsején — mondta a lord. — Az 
élet rövid és múlnak az esztendők és az ember él. Ha 
nem vigyáz és nem okos, kisétál a világból anélkül, hogy 
valamit is látott volna belőle, vagy valamit megtudott 
volna!

— Az ön logikájával nem lehet küzdeni, lord — szólót- 
tam őszinte csodálkozással.

— Alig — felelte a lord —, alig . . .  Most a házakat 
nézem és tanulmányozom, az emberek lakásait, a fészkeket 
szanaszét a Westmenstertől le egészen Sidneyig.

— A házakat? — kérdeztem megdöbbenve. — Házak
vannak itt, van néhány emeletes ház is, meg zsindelyes
is, de a legtöbb csak náddal fedett apró, akkora csak, mint 
egy lyuk vagy vacok szétszórva a város körül ezerszámra. 
Azokban laknak a gazdag emberek — tettem hozzá bizony
talanul —, itt pedig — fölmutattam a Kossuth utcai erké
lyekre — csupa szegény ember lakik. Nekünk, lord, nincs
múltunk, fiatalok vagyunk, csúnyák, mint egy ma született 
csecsemő. A szabadkai polgároknak a XVIII. és XIX. szá
zadban nem volt pénzük ahhoz, hogy szép házat építsenek. 
Vagy volt pénzük, de nem akartak szépet, azaz drágát épí- 
teni. Vagy végre volt pénzük, de nem tudták, mi az a 
szép. És ez az utóbbi a legvalószínűbb. Inkább elkártyázták



a pénzüket, vagy elásták a szobájukban az aranyakat, mint 
a kutya a csontot.

De hát ne arról beszéljünk, hogy mi van és mi nincs, 
hanem, úgy mégis, mi akad!

A napfényes decemberi délutánban beértünk a piac
térig.

— Nézze — mondtam a lordnak —, ez a legszebb ház
— és rámutattam a Virág utca sarkán lévő kúriára. — Voj- 
nics Lukácsé ez a kis kastély — mondtam —, de stílus 
van benne, hagyományok és ízlés. Ez az építész megbe
csülte az anyagot és a megbízóját. Volt ízlése, ami erre
felé szokatlan, feltűnő, szinte megdöbbentő, volt ízlése és 
tudása.

Bementünk a ferencesek templomának teréig.
— Ez a kapucinus templom — szólottam. — Szintén 

elég csinos ház. így nappal szegényes és bántóan világos. 
De az esti ködben vagy hajnal felé, a reggel szürkéskék 
színeiben a falai derengése valami kis olasz várost juttat 
az eszünkbe, valami vidám és boldog fészket, ahol sok 
makarónit esznek, kevés húst, és a szép olasz lányok csak
nem sikoltva éneklik az Ave Mariát vasárnaponként.

Tovább mentünk keresztül a piacon.
— Ez lesz az új városi székházunk — magyaráztam

tovább. — Óriási lesz és modern stílus, amit ízléses em
ber nem sajnálhat eléggé. A kis teret be fogja tölteni és 
reá fog nehezedni a házakra körös-körül, mint egy hatal
mas tyúk, amelyik szakajtón ül.

Megállítottam a lordot a Deák utca sarkán.
— Hanem itt, itt van egy ház, amelyet érdemes meg

nézni. Egy Milinovics nevű emberé, aki valószínűen nem is 
sejti, milyen szép háza van. Szilárd architektúra, előkelő 
és könnyed tagozottság. Jól lendülő íves ablakok és egy 
kecses torony, amelyet egy kariatida tart. Egyetlen hibát 
nem találni!

A lord bólintott.
— Ne bólinson, kedves lord Lawrence — folytattam — ,

fél óra és végére érünk minden szépségnek. Itt az Eötvös
utcában mutathatok még két házat.



Folytattuk az utunkat. Egy vaskerítés mellett megál
lítottam a vendégemet.

— Itt az egyik — mondottam. — Ott hátul a kert vé
gén van a kis ház vagy inkább pavilon, és nem is látni jól. 
De az egész, a kert, a begyepesedett út, a hervadt fű az 
ágyásokon, a kopasz fák, az egész zengő barna tónus, az 
enyhe tél harmóniái, az elhagyatottság — mindez poézis,
szépség, ez alighanem egészen véletlenül került ide. Az 
ember szereti, azt hiszi, hogy nem lakik itt senki, csak 
néha pár hónapra költözik bele egy magányos lakó, aki
nem mozdul ki a szobából, és hogy mit csinál, azt ki nem 
lehet találni — se azt, hogy honnan jött és hova fog menni!

A lord beszívta, fölitta az idegenszerű kis kert mági
kus és megejtő színeit. Megráztam, azután tovább men
tünk.

— A régi posta itt balra, még ez van itt — folytattam
—, a régi posta. Nemes lendület, előkelőség, kissé olcsó 
az egész, pár forintot ér mindössze, de szép. Ez a ház ta
lán még Brüsszelben is mutatna, alkalmas helyen persze.

Cigarettára gyújtottunk és visszatértünk. Elvezettem a 
Petőfi utcába. Megmutattam a zsinagógát.

— Kissé túl színes, de körvonalaiban formás — mon
dottam. — Vörös téglaszínűek maradtak a falai, mint va
lami terrakotta szobrocska. Egészen új még. Ha temperá- 
lódik, a színe szép lesz. De a gimnáziumot ne nézze meg, 
lord Lawrence, mert bosszankodni fog az emberi ízléstelen
ség e kis tárházán, amelyet a homlokzat képvisel!

Oldalt kerültem, eltakartam az épületet, mintegy ki
kapcsoltam a lord horizontjából, aki hallgatott reám és meg 
nem nézte.

Tovább mentünk, átkerültünk a túlsó oldalra. És köny- 
nyed beszélgetéssel haladtunk a szánalmas, csúnya házak 
sorfala között. Végre megállíthattam a lordot.

Egy emeletes ház előtt állottunk. Mint ilyen, magános 
az utcában. Valami Idegen távoli országból és időkből ide
származott jövevénynek látszik. Andersen meséiben szere
pelnek ilyen házak, nyugalmazott tábornokokkal és öreg 
színésznőkkel a lakásokban. A bolthajtásos, jól rajzolt kapu 
előtt egy kerek kő, mint egy fél malomkerék. Alatta, mő-



lyen a földben, tán régi titkok rejlenek egy vasládában. A 
szobában pedig avult bútorok, bársonyok és selymek, múlt 
századbeli zongora, terebélyes szekrények Altwien-porcelá- 
nokkal.

Ez a ház minden egyszerűsége mellett is művész mun
kája. A teteje, mint egy sapka, könnyeden és biztosan fedi 
a falakat. Az arányok nemesek.

— Igen — mondta a lord —, ez nem barátságos ház, 
de szép ház.

— Ismerem a gusztusát — tréfálkoztam —, de men
jünk.

Visszamentünk, befordultunk, és a Szent Teréz-templom 
elé kerültünk.

— Ez a templom — mondottam — az egyetlen, amely 
méltó az isten fenségéhez, akinek lakásul készült. Van még 
több is a közelben, egy Szent Györgyhöz és egy Szent 
Rókushoz, de azok gyenge alkotások, és alig hiszem, hogy 
az Úr szívesen ellátogatna oda is, legfeljebb a kapucinuso
kat szerencsélteti nézetem szerint — és csak vasárnap fél 
tizenkettőkor, amikor sok szép asszony van a templomban.

— Na — rebegte lord Lawrence —, nem szeretem az 
ilyen pogány tréfákat.

— Csak az építészt óhajtottam dicsérni, és a botránko- 
zási szándék mindenképp távol áll tőlem — feleltem. — Ez a 
templom késői empire némi barokk és román ízzel; könnyed, 
karcsú és csöppet sem súlyos. Olyan, mint egy kedves, 
fiatal lány, aki meztelenül nyakig vízben áll.

Körüljártuk a templomot.
— Nem érdemes bemenni — folytattam. — A meny- 

nyezetfestmények gyengék, az oltárképek és üvegfestmé
nyek közepesek és a mozaik mindennapi, mint jobb fajta 
konyhákban. De kívülről a templom csodálatosan egész, 
egységes és hatalmas formaérzékről beszél, mint egy Bee- 
thoven-kvartett első tétele, az opus 18-ból. Most még meg
mutatom önnek a parókiát, ami elég jó formájú.

Megmutattam.
— Mint egy kis kincstár vagy mellékállomás — mon

dottam. — Jó asztal, jó borok, kövér papok és megelége
dettség. És még valami: egy öreg írnok — Harangozó bácsi



vagy mi a neve — a matrikulák mellett. Mindezt az építész 
ki tudta hozni a homlokház vonalaiba, és ehhez tehetség 
kellett. Az anyag persze gyenge, vastag a vakolat, kevés 
a márvány, olcsó minden, mint a bunyevác túró. Most pe
dig mehetünk a vasútra.

Elindultunk. Már alkonyodott. A gázlámpák körös-körül 
már égtek. A Zombori út végén tragikus skarlátszínekben 
és kék, puha, de hideg felhőfátyolokban tért aludni a nap, 
mint egy öreg bíbornok. Néhány villamos ívlámpa a jobb 
üzletek előtt idegenszerűen és nagyzolóan fénylett. Némán 
haladtunk jó darabot.

— Városi Színház — betűzte a lord.
— Egy régi szálloda — mondtam. — Valamikor szép 

volt és kopott, most kifehérítették hazug malterrel. és most 
komikus, mint egy párizsi szabású ünneplőbe öltözött ipa
rosleány, selyemkendővel a fején.

A lord sajnálkozott.
— Pedig a homlokzat arányai nemesek — mondta.
— Hanem itt balra — szólottam —, itt a Bárány Szál

loda. Fantasztikus és önkényes, de van benne invenció és 
karakter.

— Jó — mondta a lord a fogai között. — Jó!
Tovább mentünk.
— És a sarokház — folytattam — itt a Nemzeti Szál

loda mellett. Ez a sarokház intelligens és formás. Nézze 
meg a portálét, az erkélyt, a bemélyedéseket, a kiugráso
kat, a tetőt és az ablakokat. A legegyszerűbb és legolcsóbb 
anyaggal is mond valamit. Rouenben és Lyonban is meg
tűrnék ezt a házat! És ha kert közepén állana, egy londoni 
garzon is ellakhatna benne a legjobb társaságokból.

— Igen — válaszolta a lord. — Igen.
— Igen — mondtam —, és istenem, ennyi az egész. 

Több nincs, ha a földet fölásom, akkor sincs.
Némán mentünk a vonatig. A lord vidáman az új uta

zás reményében, és kissé elborulva. A lord búcsúzott, meg
rázta a kezemet és felült a budapesti gyorsvonatra.

Doktor Horatio



KIS ÉRTEKEZÉS AZ ÉLET JÓ 
ÉS ROSSZ DOLGAIRÓL

Atyám, aki születése óta balkezes, a következő találó 
hasonlattal szokta asztali beszélgetéseink alatt megvilá
gítani az emberi élet természetét:

— Az életben a jó és a rossz hasonlóak és mégis 
ellentétesek; mint a jobb kéz és a bal kéz. A balkezes 
embernek a bal keze a jobb és a másik a bal. Két jobb 
kezű ember még sose volt, se két bal kezű. Éppígy álta
lános szabály, hogy az élet nem tejföl és nem csupa 
szenvedés, hanem a kettőnek a vegyüléke.

Kis gyermekkoromtól kezdve szívembe véstem atyám 
mondását, amely mint a bölcsességnek apró, de kitűnő 
gyártmányú mécsese világította be életem útját. Valóban 
mindenkor azt tapasztaltam, hogy az élet apró gyönyörűsé
gei az apró kellemetlenségek nélkül semmit sem érnének, 
és csak az a kellemes változatosság, amellyel a sors fel
tálalja számunkra az eseményeket, csak ez biztosít az una
lom ellen. Az egyhangúság, ha valakinek csak a gyönyörök, 
vagy csak a bajok jutnak — egyaránt elviselhetetlen!

Ez az utóbbi tétel már a saját állításom és mintegy 
kiegészíti atyám elvét. Nem annyira praktikus jellegű igaz
ság, mint az övé, mert a következtetésnek némileg meta
fizikaíze van, amit talán ismeretelméleti alapokon meg is 
lehetne támadni. Tudniillik gyakorlati példát nem tudok rá, 
hogy valaki a gyönyörűségek és élvezetek szűnni nem 
akaró egymásutánjában unta volna magát, éppúgy, mint 
ahogy sok ismerősöm között, akiknél kérdezősködtem ez 
irányban, senkire sem akadtam, aki ferbliben egy kézben 
négy ászt látott volna. Vannak elméletileg bizonyított igaz
ságok, amelyek még sohasem teljesültek, de mégis az 
igazság minden ismérvét magukban foglalják.



Mint mondám azonban atyám elve inkább praktikus 
jellegű. S eme rövid értekezésemet szintén gyakorlati igaz
ságok megbeszélésére szántam. Röviden rátérek tehát, hogy 
az élet dolgait két főcsoportra osztom: jókra és rosszakra. 
Sok véleményt volt alkalmam hallani efelől, mégpedig egész 
jelentéktelen emberekét, amire különösen súlyt helyezek 
Feltűnő, hogy férfiak, gyermekek és nők e tekintetben ál
talában eltérően nyilatkoznak.

E helyen azonban csak saját tapasztalataimat mon
dom el.

Rossz dolognak tartom az étvágytalanságot és kedvet
lenséget. A fájdalmas betegséget.

Az új cipőt, amelyet drága pénzen vettünk és minda
mellett szűk. Rossz az az érzés, amelyet a körömmel ka
part pléh csikorgása kelt.

Borzasztó a várakozás telefonfülkében, ha automatikus 
a telefon. Amikor nem lehet csöngetni, mérgelődni, dühön- 
geni, ha létezésünkről a központ nem akar tudomást ven
ni, nem lehet kiabálni és panaszkodni, csak várni kell, vár
ni izzadó homlokkal és télikabátban. A cigarettafüst a sze
münkbe megy, és a szívásban kiesünk a lassú gazdaságos 
egyensúlyból. A telefonbeszélgetés így elronthatja az egész 
napunkat, mert holmi kisebb nikotinmérgezés forrásává lesz.

Rossz dolog, hogy ilyenkor bosszankodunk a cigarettá
ra, és szivartól remélünk néhány megváltó percet. A szivar 
azután, ha havannára áldozunk (mert mindenáron ki aka
runk kecmeregni a bajból), rendesen nem szelei, és befe
jezi a cigaretta megkezdett munkálkodását.

Rossz dolog villamoson járni télen, a peronon pénzt 
elejteni, és a sárcipőnket a pad alatt felejteni.

Rossz dolog vasúton utazni, ellenben jó — szénásszeké
ren és automobilon.

Kötözni való bolond, aki ragaszkodik a pontossághoz, 
mert az elkésések az ő számára ismét világfájdalmas ér
zések forrásaivá válnak.

Éppúgy szamárság utánakérdezni, hogy az új tízkoro
nás kalapunk valóban csak négy koronát ér-e.



Az életet általánosságban illúziók malteranyagával kell 
felépíteni. Ezek az illúziók szinte jórészt testi érzéseken 
alapulnak és mégis szellemi javak.

Például az a hit, hogy borotválkozás után valóban új
jászületünk, a borbély kezét a földi boldogság egy kis 
részének letéteményesévé avatja.

Jó dolog frissen áthúzott ágyba feküdni, miután előző
leg langyos kádfürdőben elálmosodtunk.

Jó dolog a hidegről bejövet a kályha mellett kezet dör
zsölni és dicsérni a szép fehér havat.

Jó dolog az első hóesés után szánkóba ülni és tágra 
nyílt szemekkel őszintén csodálkozni az ismerős tájak va
rázslatos megváltozásán.

Jó dolog sok fogásból álló ebéden részt venni, keveset 
enni és örülni a saját mértékletességünkön, utána szivarra 
gyújtani és csak harmadrésznyire elszívni.

Jó dolog vidám tavaszi alkonyaiban Chopint zongorázni 
és közben mozdulatlan, vékony hű leányajkakat szelíden, 
szeretettel három másodpercre egyszer megcsókolni.

Jó dolog reggel falun korán kelni és mosdás előtt a 
harmatos fűben mezítláb, könnyű lélekkel — bensőnkben 
mosolyogva a csiklandó napfény szépségétől — szaladgálni.

Jó dolog fehérre meszelt szobában, kávé után, régi, de 
tisztán hangolt kis zongorán Mozart-szonátákat játszani, 
ingujjra vetkezve, délig.

Jó dolog könnyű influenzával lázban feküdni három na
pig és a negyedik nap tettetett lábadozással visszatérni 
az »életbe«.

Sok hasonló megállapítást sorolhatnék fel; ez azonban 
teljesen céltalan. Az eddigiek nyomán minden értelmes em
ber könnyen osztályozhatja őket az egyik vagy másik cso
portba. Közömbös állapota nincs az embernek. Vagy jól 
érzem magam, vagy rosszul. »Se jól, se rosszul« — ez hi
bás disztinkció, az ilyenre azt kell mondani, hogy rossz. A 
munka, a kötelességteljesítés olykor nehezünkre esik, és 
akkor rossz; olykor örömet okoz, és akkor jó. A legközöm- 
bösebb cselekedeteinkben és állapotainkban is meg lehet 
találni azt a valamit, ami a mérleget jobbra vagy balra húzza.



Csak egyetlen nehéz pontra óhajtom felhívni olvasókö
zönségem figyelmét.

Mi a jó? — kérdezem. — Beleszeretni valakibe, vagy 
kiábrándulni? És melyik a kettő közül a rossz?

Költők, tudósok különböző véleményeinek labirintusá
ban itt a két véglet között terjengő nagy űrt kell fáklyánk
kal bevilágítanunk. Vannak esetek, amikor szerelembe esni 
jó és kiábrándulni fájdalom, viszont máskor a szerelem hoz 
fejünkre felhőket, és a kiábrándulással érkezik a jókedv 
éltető melege. És ez egyaránt áll a viszontszerettetés és vi
szont nem szerettetés eseteire!

íme, a szerelem mintegy ellentmondásban, antinómiá
ban egyesíti a jó és rossz fogalmat!

Ezekből látható, hogy atyám elve, amelyet az élet jó 
és rossz dolgairól hangoztatott, és amelyet, balkezesnek 
születvén, egy, a kezekről vett hasonlattal világított meg, 
valóban jelentékeny gyakorlati értékeket foglal magában. 
Mint ilyent e kis értekezés alapgondolatául választottam, és 
a gondolkodó emberek érdeklődésébe ajánlom.

Csáth Géza
Tolnai Világlapja, 1910. augusztus 20.



AZ AMERIKAI PÁRBAJ

Legutóbb ismét amerikai párbaj hírének a fekete de
nevére röpködött. Egy huszonkét éves fiatal ember ölte 
meg magát. A fekete golyót húzta. . .  becsületszavát adta 
az ellenfelének . . .  egy apróhirdetésben üzenetet olvasott. . .  
és idegen városba ment, hogy engedelmeskedve a figyel
meztetésnek, végezzen az élettel. Szegény fiú — akarat
lanul is — megkísérelte a menekülést, fiatal életvágya 
kényszerítette erre: módot adott rá, hogy megmentsék. A 
bátyjának levelet írt elutazása előtt, amelyben bejelentette, 
hogy öngyilkos lesz. És a testvér még idején beszélhetett 
telefonon a szállodai főpincérrel. És a főpincér még fel
mehetett a szobába . . .  Sajnos azonban kijött onnan és pár 
pillanat alatt durrant a pisztoly. És ez az, ami ebben az 
esetben sírnivalóan tragikus.

Egy okos és tiszta fejű ember a főpincér helyében a 
következőket teszi: Fölviszi magával a tűzilegényt és még 
egy pincért, egy harmadikat pedig rendőrért küld. Bevonul 
a szobába kis csapatával, lefogatja a fiatal urat, elveszi tőle 
a browningot, és őrizteti a gyereket mindaddig, amíg a 
hozzátartozó meg nem érkezik. Akkor azután egyszerűen 
szanatóriumba lehetett volna csukni az ifjút, jó markos 
ápolók őrizetére bízni és benntartani mindaddig, amíg ki
gyógyul a beteges szerelméből, a beteges morális gondol
kodásából, vagy mind a kettőből. Mert valamennyien sú
lyosan beteg, avagy súlyosan megbetegített emberek ezek 
az emerikai párbajozók. Innen van, hogy nem értjük őket. 
Nem tudunk belehelyezkedni a gondolkodásukba.

Mert mindig szerelemről van szó. Más okból amerikai 
párbajt sohase vívnak. Egy normális és felnőtt férfiember 
azonban nem fog soha belemenni ilyen gondolkodási út
vesztőbe, amelynek közepén a Véletlennek a sötét szaka- 
déka nyílik. Ha végtelenül szeretek egy nőt, hajlandó va-



gyök mindenre, csak arra nem, hogy megkockáztassam a 
végleges elvesztését, mielőtt még az enyém lett volna. Ha 
a vágyakozó hím karddal, pisztollyal, ököllel küzd a nőért 
a vetélytársával, ez érthető és tiszta dolog. De hogy le
mondva a küzdelemről, a véletlenre bízza a dolgot — ez 
egy olyan inaktivitás, amelynek talán legfőbb rugója egy
részt egy patológiásán fokozott mazochizmus, másrészt — 
ami ebből ered — a küzdelemtől való irtózás, a küzdelem 
nélküli kényelmes győzelemnek a reménye. Az amerikai pár
bajban mindkét fél vakon bízik a saját győzelmében és tel
jes leikével követeli a másiknak a pusztulását. Innen ered, 
hogy sohase vagy csak nagy ritkán sikerül kideríteni, ki a 
párbaj életben maradt győztese. Az öngyilkos nem válik 
denunciálóvá, holott öt-tíz évre fegyházba juttathatná sze
rencsés vetélytársát. Ez volna tudniillik az emberibb, az 
egészségesebb, a természetesebb koncepciójú cselekedet. 
Miért nem tesz? Nem a becsületszó ereje miatt. Hanem 
azért, mert győzelem esetén ő maga is föltétien megköve
telte volna a másiktól az öngyilkosság végrehajtását és biz
ton akart számítani a tökéletes titoktartásra.

Még egy momentum van, amit itt nem szabad figyel
men kívül hagyni. Az amerikai párbajról csak ketten vagy 
hárman tudnak. A vesztes senkinek se szólhat róla, szava 
köti. Nincs embere, akivel megoszthatná a titkát. Sőt bizo
nyos, hogy alapjában is magába zárkózott természet, s így 
nincs igazi barátja. Mert ha volna, akkor sohase transzfor
málódhatott volna föl benne a szerelem ilyen magas fe
szültségű patologikus érzéssé. A baráttal való beszélgetés, 
a szerelmi ügyek megbeszélése — mint holmi biztosítósze
lep — állandóan reális feszültségben tartja nála a szexu
ális vonzalmat. Az amerikai párbajozóknál épp ez a lelki 
magárahagyottság a fontos. A párbaj pillanatától kezdve, a- 
melybe a kényelmes győzelem biztos reményével ment be
le, attól kezdve, hogy kihúzta a fekete golyót, az egész ügy 
egy fixa ideává lesz. Čs azután szépen növekszik, fejlődik 
ez a részleges szerelmi és erkölcsi őrület. Ha a rtő is tud 
róla, aki mindig szadista természet (ez teljesen bizonyos, 
mert hiszen két típusosán mazochista férfi érdeklődését 
keltette föl), csak örül az esetnek, hízeleg a hiúságának és 
abszolúte nem érzi magát felelősnek, sőt akaratlanul is



presszionálja a vesztést. Szóval még egy körülmény, ami 
csak fokozza a rémes elmebetegséget.

így elmélkedve ezekről a dolgokról, oda jutunk, hogy 
aki amerikai párbajra vállalkozik, már lelkileg nem lehet 
normális ember. Vagy veleszületetten degenerált, vagy idő
legesen elmebeteg, hibás ítéletü. Akármelyik eset is álljon 
fenn, a vesztes fél — ha csakugyan magában tartja a t it
kot — ellenállhatatlanul gördül, csúszik bele egy súlyos 
fajta kényszergondolat-szisztémába, amelyből nem tud ki
vergődni, s amely őt az öngyilkosság kényszercselekedeté
hez vezeti. Azok az amerikai párbajozók, akik nem váltják 
be a szavukat, akik megszöknek, vagy eltűnnek, azzal az 
egészséges, emberi cselekedettel alapozzák meg a téboly
ból való menekülés útját, hogy a titkukat megszegik és va
lakinek elmondják a dolgot, aki azután a maga ép eszével 
segítségükre van és kikorrigálja az ő abszurd, beteges gon- 
dolatmenetüket. Mert — jegyezzük meg ezt, mint fontos 
és alapvető igazságot — az egészséges férfiasság kizárja 
az egy asszonyhoz való feltétlen kétségbeesett ragaszko
dást. Lemondani nem tudni — sokkal-sokkal nagyobb férfi- 
atlanság, gyengeség, mint megszegni az ilyen »becsület
szót« .

Cs. G.
Pesti Napló, 1914. január 21.



GYEREKSZERELEM

Néhány nap előtt egy tragikus szerelmi ügyről olvas
tunk az újságokban, amelynek a hősei gyermekek voltak. 
Egy tizenkilenc éves fiú és egy tizennégy éves lány. A 
fiút a lány szülei kitiltották a házból, a szerelmesek azon
ban összejátszottak és a szobalány közvetítésével tovább 
is találkoztak. A leány apja megtudta ezt és csapdát állított 
a kamasznak, becsalta a házba, revolvert szegezett a mel
lének, lenyírta a haját, pálcával ütötte-verte, pirosra és feke
tére mázolta, végre pedig rendőröket hivatott és azon a 
címen, hogy a gyerek náluk betört, elfogatta.

Tekintsünk el ez alkalommal ennek az ügynek a szo
morú részleteitől. Hiszen az előzményeket nem ismerjük. 
Azonban így távolról szemlélve a dolgot, minden közelebbi 
adat nélkül, az a vélemény alakul ki bennünk, hogy ha a 
fájdalom, a kétségbeesés, a tehetetlenség érzése erős fel
indulásban ölésre ragadja az apát, ezt inkább tudjuk meg
érteni, mint a fennebbi komplikált bosszúállást. Ez egészen 
úgy fest, mintha valaki virulens baciluskultúrát fecskendez
ne a sértőjének a bőre alá ahelyett, hogy — ami termé
szetes — ütleggel vagy golyóval fizetne. Mert valóban, ha 
a fiú egy nervózus vagy degenerált gyermek volt is, két
ségtelen, hogy a rémes bántalmazások nélkül — amelyek 
között az állandóan feléje szegezett töltött pisztoly volt a 
legfontosabb tényező — nem kapott volna elmebajt.

Valaki azt mondaná erre, hogy hiszen a leány apjának 
nem volt szándékában elmebeteggé tenni a fiút, sőt ha elő
re láthatta volna a rettenetes következményeket, bizonyára 
nem választotta volna ezt a borzasztó módszert a makacs 
és szenvedélyes udvarló megbüntetésére. Mi is ezen a né
zeten vagyunk. Mert valóban elég ritka eset, hogy az ese
mények ilyen közvetlenül példázzák, bizonyítsák azt az igaz
ságot, hogy az élet, az egyént ért testi vagy lelki bántal
mazások az elmebajok tulajdonképpeni okozói. Természete



sen szükségesek hozzá bizonyos föltételek is, de a legfon
tosabb, ami nélkül elmebetegség nem képzelhető, nem jö
het létre és sohase is jött létre: ez az élet, a kegyetlen 
rázkódtatásokkal, ütlegelésekkel, csapdákkal, piros-fekete 
festékkel és revolverekkel teli élet.

Olyan tétel ez, amelyet az orvostudomány és a pszi
chológia csak legújabban kezd tisztán és világosan látni, és 
amely csak ezután fog a köztudatba belekerülni, éppúgy, 
ahogy ma már mindenki tisztában van vele, hogy a fertőző 
betegségeket a bacilusok okozzák. A tisztaság ma már a 
laikusnál is öntudatos törekvés a betegségek elkerülésére, 
az egészség megvédelmezésére. Valamikor éppilyen közkele
tű igazság lesz, hogy embertársaink idegeit föltétlenül kímélni 
kell, hogy csak finomnak, jónak és udvariasnak szabad len
ni, mert ha nem vagyunk azok, már kárt okozunk másnak, 
aminek az ódiumát azután viselnünk kell. A mai nevelés és 
a mai kriminológia már bizonyos fokig ezen az alapon áll. 
A kínzással való vallatás, a bottal való tanítás teljesen meg
szűnt és legalább papiroson bűntett- és visszaélésszámba 
megy, ami ellen minden művelt ember teljes erejével tilta
kozik. A fejlődés tendenciája, hogy ne csak testi sérelmek, 
hanem a lelki sértések is diszkredittáltassanak. Anglia pol
gári társasélete ezen a téren messze előttünk jár. Ott a 
becsületében sértett fél nem kénytelen fegyveres úton ven
ni magának elégtételt, mert egyrészt a törvény a psziché 
sérelmét éppoly szigorúan bünteti, mint a test megsértését, 
másrészt maga a társaság áll bosszút a sértőn, kiközösíti 
magából, mint akár olyasvalakit, akinek piszkos a ruhája s 
e réven a vele érintkezőknek veszélyezteti az egészségét.

A lelki épség! Rendkívül fontos, nagy dolog ez. És ren
desen a szülők azok, akik elsősorban és először veszélyez
tetik. Nem tudják, hogy minden durva szó, amit a gyermek
nek mondanak, minden ütleg, amit neki kiosztanak, más lel
ket, tehát más embert farag abból, aki elszenvedi. Ismer
tem egy agglegény hivatalnokot. Erről a savanyú, mindig a 
földre néző emberről tudom, hogy egy ostoba vagy elme
beteg tanító gyerekkorában esztendőkig minden áldott na
pon megverte. A fiú apja egy iparos, aki tisztelte a tanító 
»nagy tudományát«, minden második vasárnap ünneplőbe 
öltözött és úgy köszönte meg a mesternek, hogy milyen



csendes, kuckóban ülő fiúvá alakította át az ő csintalan fiát. 
És ez a fiú ma egy társaságkerülő, rabiátus, iszákos em
ber, egy csendes embeteg, aki elvégzi ugyan a dolgát a hi
vatalában, de az élete nem élet, nem öröm, nem emberi 
élet. A szülőknek, a tanítónak nem az a kötelessége, hogy 
a kegyetlen életnek, a könyörtelen realitásnak a szerepét 
vegye magára, amibe később úgyis lépten-nyomon vala
mennyien beleütközünk, hanem hogy megtanítson az élet 
elviselésére, sőt segítsen bennünket az enemű nehéz és 
bonyolult küzdelmeinkben.

Egy fiú és egy leány szeretik egymást és vágynak egy
másra. Ez az ő kétségtelen joguk. A szülő viszont tudja, 
hogy ez korai dolog, ebből bajok lehetnek, és küzd ellene. 
Ez pedig az ő joga és kötelessége. Ámde ezt a nehéz és 
felelősségteljes feladatot nem szabad és nem lehet oly 
módon megoldani, hogy közben egy élőlényt elpusztítsunk. 
Csak rendkívüli gyöngédséggel és kifogyhatatlan türelem
mel lehet olyan megoldást találni, amely egyrészt eléri a 
célt, másrészt senkinek sem árt. Mert ez a legelső és e- 
gyetlen szabálya minden nevelésnek. Ugyanaz, ami az orvos 
mestersége is: nem szabad ártani. Semmi körülmények kö
zött és semmi módon nem szabad ártani.

Csáth Géza
Pesti Napló, 1914. január 25.



AZ ÖNGYILKOSSÁG FŐPRÓBÁJA

Szombaton történt Felsőlászlón egy ilyen öngyilkosság. 
Egy fiatal vasutas — mindössze húszéves volt szegény — 
nagyon elkeseredett holmi hivatali kellemetlenség miatt, s 
a tetejébe még a kedvese is szakított vele. És este a falu
beli tanító jelenlétében elővette a revolverét, halántékához 
illesztette, hogy mutassa: majd így fogja csiná ln i... A 
fegyver pedig elsült. A halál főpróbája a halál premierje 
lett. (Premierje egy zseniális és nagyszerű színjátéknak, 
amelynél azonban a bemutató — akárcsak valami különö
sen gyenge vagy életképtelen darabnál — mindig egyúttal 
az utolsó előadás is.) Mert egészen bizonyos, hogy ez az 
ifjú tulajdonképp mégse akart meghalni. Erre utal már az 
a tény, hogy tettét a barátja jelenlétében követte el. A 
mások előtt való öngyilkosság mindig elárulja ezt az öntu
datlan és célszerű tendenciát: »Nekem ugyan nem lehet 
más teendőm, mint hogy meghaljak, de ha mások meg
akadályoznak benne, akkor igazán nem halhatok meg.« A 
hasonló fiatalos, objektíve egyáltalán nem indokolt öngyil
kosságoknál szinte törvényszerűen jelentkezik a nyilvános
ságnak vagy a barátoknak, szülőknek hasonló védelemszerű 
felkeresése. Mert ugyebár ez kétségtelen: vannak indokolt 
és határozottan helyeselt öngyilkosságok is. Egy gyógyítha
tatlan beteg számára, akinek az élet már csak szakadatlan 
szenvedés, ha csakugyan állandóan szenved és gyötrődik, 
valóban raison az öngyilkosság. Ellenben egy húszéves 
gyereknél, aki bármely bajt és betegséget kiheverhet, aki 
otthagyhatja a kellemetlen állását, a neki nem konveniáló 
följebbvalóit, aki a kedvese helyett kereshet és találhat 
más lányt, csak ki kell várnia a pszichikus egyensúly vissza
térését, amit a természet, a lélek maga automatikusan min
dig helyreállít (csak idő kell hozzá), ilyen esetben az ön- 
gyilkosság elsősorban rossz számítás, másodsorban pedig 
ostobaság, türelmetlenség és férfiatlanság.



Maga az öngyilkos is érzi ezt, és ezért inkább csak 
kacérkodik az öngyilkossággal, mintsem komolyan gondol 
reá. Próbákat és főpróbákat rendez belőle, időt ad reá, hogy 
lelke meggyógyulhasson, hogy az élettel való relatív elége
dettség érzése — az élésnek ez a legfontosabb feltétele — 
visszatérjen hozzá, módot ad reá, hogy elvegyék a fegyve
rét: mutogatja a barátai előtt stb. Hasonló öngyilkosság 
volt Czakó Zsigmondé, a drámaíróé is: a halálvágy és élet
vágy sajátságos összetétele, egy cselekedet, amely a leg
világosabban elárulja a léleknek a két ellentétes és egyide
jű gravitációját. A halál felé vivő centrifugális erőnek és a 
haláltól menekülő centripetális erőnek a játékát, egymásra 
való hatását.

Az öngyilkosok nagy része, akiket utólag meg lehetett 
menteni és felgyógyultak, azt vallja (egy tudós orvos sziszte
matikusan gyűjtötte össze az ilyen emberek vallomásait), 
hogy nem akkor akart meghalni, amikor tényleg elkövette 
az öngyilkosságot. Hogy a meghalást tulajdonképp későbbre 
tervezte, és arra az időre szándékozta halasztani, amikor 
már kétségtelenül bizonyossá vált előtte, hogy nem érdemes, 
nem lehet élni.

A felsőlászlói fiú is csak ilyen főpróbát tartott. Ezt 
megerősítik a más előtt való manipulálás fontos tényén kívül 
saját szavai is, amelyeket a tett elkövetése után a jelenle
vő barátjának mondott:

— így akartam.
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem így akarta. A ha

lálba menő ember nem szokott feleslegesen beszélni. Ha 
valóban ezt akarta, akkor ezt kimondani igazán felesleges, 
mert hiszen az ő vérző sebe és a füstölgő revolver úgyis 
megmondják mindenkinek, hogy mit akart. Ellenben aki fel
ocsúdik a meglepetésből és ráeszmél a rettenetes tényre: 
íme, bár még nem akartam, mégis elsült a pisztoly, és most 
már meg kell halnom, — ebben az emberben igenis az 
egész haldokló élete, az egész múltja, organizmusának 
minden, még élő sejtje követeli, hogy elhitesse saját ma
gával, éspedig annál inkább, minél végzetesebb a sebesü
lés, és minél reménytelenebb a felgyógyulás, továbbá el
hitesse másokkal is a hazugságot, hogy így akarta. Most



már a még élőr működő léleknek a halálig csak egyetlen 
fontos célja van: beleegyezni az események ilyen fordula
tába, hogy minél kevesebb szenvedéssel várhassa be az 
organizmusnak és saját magának halálát. És ezért érdemes 
beszélni, kinyitni a szájat, minden erőt. Hogy csakugyan 
abban a hitben halhasson meg, hogy csakugyan így akarta. 
Ez pedig könnyebben sikerül, ha mások is hiszik. (Ezért kel
lett ezt ki is mondani.)

Az említett pszichológiai statisztika és az új öngyilkos- 
sági eset — íme — egyaránt fontos tanulsággal szolgálna. 
Az öngyilkossággal nem szabad kacérkodni, nem szabad 
belőle próbákat rendezni, mert hirtelen megjelenhet a drá
ma fekete Rendezője és minden készületlenségre — dísz
letek, kosztümök hiányára — való tekintet nélkül kijelenti, 
hogy: »Rögtön megtartjuk az előadást!«

Csáth Géza
Az Újság, 1914. január 27.



HOSSZÚ BARÁTI LEVÉL

Budapest, 1913. október 2.

Kedves Barátom! Bocsáss meg, hogy ilyen hosszú ide
ig hallgattam. Idő kellett hozzá, míg odáig jutottam, hogy 
kedvem legyen levelet írni. Tudod, hogy nem szeretek szo
morú vagy kellemetlen ügyekről beszélni. Az a nézetem, 
hogy az ember, ha levelet ír, igyekezzék örömet okozni 
annak, akihez szól, mulattassa, szórakoztassa a címzettet, 
éspedig a saját érdekében. Ily módon tudniillik eléri azt, 
hogy ahová levele elérkezik, már örömmel, mosolyogva 
(mint ahogy mosolygunk, ha az utcán kedves ismerőssel 
váltunk köszöntést) ismerik fel a borítékon az írást, és ab
ban a biztos tudatban bontják fel a levelét, hogy az kelle
mes, jókedvű perceket szerez majd számukra. A levélíró 
lassanként olyan lénnyé fejlődik ki a képzeleteikben, aki
től föltétlenül jót várhatnak. Ez pedig haszon annak, akire 
így gondolnak.

Ha nem is közvetlen anyagi haszon, de már szinte az, 
mert ugyebár minél többen örülnek annak, hogy lé
tezünk, minél többen igenlik a fennmaradásunkat, az éle
tünket, annál nagyobb sanszaink vannak, hogy az valóban 
hosszúra fog terjedni. A hosszú és jó élet pedig olyasvala
mi, amire valamennyiünknek törekedni kell, sőt akarva, nem 
akarva, törekszünk is.

Tehát elsősorban Budapestről. Az első napokban igen 
rosszul éreztem itt magam. A zaj, a porszag — egy saját
ságos piszokszag, annak a szemétnek a szaga, amelyet a 
szobalányok a porrongyukból, szőnyegekből kiráznak — el
kábítottak, elkedvetlenítettek és elkeserítettek. (Ezen a sza
gon érezni lehet, hogy olyan szobákból származik, amelyek
ben sokan laknak és sokan alszanak. És ez Pesten így is 
van. A magunkfajta ember például vidéken három-négy szo
bás lakást tarthat a lakbérből, Budapesten ma legfeljebb



kétszobásat. Ugyanaz a por, szemét, amely vidéken meg
oszlik négy szobára, itt koncentrálódik kettőre, egyre;) 
Azután a nagy utcai forgalom is türelmetlenné és dühössé 
tett. Ismered kényelmes természetemet Nos tehát itt, ha 
az ember át akar jutni az utca túlsó oldalára, futni kény
szerül. Nos, képzelheted, ez nem valami kellemes. Én lega
lább egyenesen szégyenletes dolognak érzem, ha felnőtt 
embernek nem a saját akaratából kell futnia. De kellett és 
kell mindennap, ami eleinte mindannyiszor felbőszített. Szé
gyelltem magam: miért nincs bennem egy Toldi Miklós 
ereje, hogy a szembejövő rohanó autót elkapjam, megál
lítsam és úgy barátságosan, fölényesen a sofőr fülébe dö
rögjem: »Várjon csak egy kicsit, barátom. Nem látja, hogy 
át akarok menni az úton?« Sajnos, távolról sincs olyan 
erőm, mint Toldinak volt, és azt hiszem, hogy még az ő 
izmai is kevesek és gyöngék lennének hozzá, hogy egy ro
hanó autót, azaz egy benzinmotort, hacsak nyolc-tíz lóerős 
is, meg tudjanak állítani.

A főnököm, Wirth József, igen finom ember. Ezt Buda
pesten általában mindenütt tapasztalom. Az emberek egy
más közötti érintkezése hidegebb, de formásabb, udvari
asabb, kellemesebb. A hivatali munka beosztása is sokkal 
jobb, ésszerűbb és így kényelmesebb is. Egyelőre azt aján- 
lottlevél-osztályba kerültem, és jól érzem magam. A zenei 
passziómnak Budapesten, hogy így mondjam, hivatalosan 
hódolhatok, mert a posta, amint ezt talán tudtad is, zeneis
kolát és zenekart tart fenn, amelybe minden posta- és táv- 
író-hivatalnok beléphet, sőt a főnökség egyenesen buzdítja 
erre. Hetente kétszer: szerdán és szombaton este fél ki
lenctől fél tizenegyig zenekari próbák vannak a főpostaépü
let harmadik emeletén, a nagy zeneteremben. A karmester 
igen kitűnő, kedélyes ember, aki állandó felvillanyozottság* 
bán tartja a társaságot azáltal, hogy igen érdekes és sok
szor tréfás megjegyzésekkel világítja meg a játszott zene
darabokat. Jelenleg Mozart g-moll szimfóniáját tanuljuk. 
Ez negyvenedik szimfóniája Mozartnak, pár hónappal a 
halála előtt írta és telve van a legbájolóbb, legnemesebb 
gondolatokkal. Egyelőre a második hegedűt játszom a ze
nekarban nagy élvezettel, de violázni (brácsa) is tanulok a 
zenekartól kikölcsönzött hangszeren. A muzsika volt az el-



só, amely »jobb indulatra« hangolt Budapesttel szemben. 
Az első zenekari este után kezdtem megbocsátani a város 
kellemetlen szagát, rideg zajosságát. (Mellesleg elismerem, 
hogy más világvárosokhoz viszonyítva Budapest nagyon 
kedélyes és csendes lehet, de így a magyar vidékhez, a 
mi kedves Egerünkhöz viszonyítva, mégis ilyen benyomást 
tesz és különösen egy merőben idegen emberre, mint én. 
aki először lakik benne.

Sok apró dolog történt velem, amik mind hozzájárultak, 
hogy elkeseredjem az itteni viszonyok ellen. Lakást példá
ul a főpostához közel, a Kecskeméti utcában vettem. Egy 
idősebb magánhivatalnoknál lakom: Windisch nevűnél. A 
szobát ugyan igen drágának találtam — egy utcai szoba 
világítással és kiszolgálással nyolcvan korona —, de több 
helyen nézegetve, tudakozódva, rájöttem, hogy az olcsóbb 
lakások mind udvari szobák, vagy ha utcaiak, nincs bennük 
finomabb fajta bútor, amihez pedig ragaszkodni akartam. 
Végre visszamentem és kivettem, de elmulasztottam külön 
kikötni, hogy naponta két tiszta törülközőt is kötelesek adni. 
Este nem volt törülközőm. Bekéretem az asszonyt, mondom 
neki, hogy naponta két törülköző kell. Rögtön hangoztatja, 
hogy nem volt a lakbérbe beleértve. Erre kijelentem, hogy 
akkor külön fizetni fogom. Kimegy, hallom, hogy tanácskozik 
a férjével, azután megjelenik, tudatja velem, hogy a törül
közőkért havonta tíz koronát kell fizetnem. Jó, mondtam, 
fizetni fogom, de mindjárt föl is mondok. Az asszony ki
megy, s azóta egy szót se szól, úgy tesz, mintha neki volna 
oka rám haragudni, s így most el kell innét költöznöm, bár 
a szoba tetszik, és már hajlandó lennék házigazdáim antipa- 
tikus visszaélését is elfelejteni. Azóta elhatároztam, hogy 
jobban meggondolom, mielőtt valamit kimondanék. Remélem 
azonban, hogy ha akklimatizálódom, el fogom majd tudni 
kerülni az efféle kellemetlenségeket. Egyelőre gyakorlom 
magam az ilyen meggondolásokban, magyarán: a nyelésben. 
Hogyan? Erre elmondok egy példát.

Szombat este hatkor a füvészkertbe mentem. Mindjárt 
hivatal után villamosra ültem, mert nagyon vágytam már 
egy kis jó levegőt szívni. Azután kíváncsi is voltam már a 
kertre, hiszen ismered botanikus hajlamaimat. Nagy nehezen 
megtaláltam. Az új klinikai telep tudniillik, mint mondták,



kiszorította a füvészkertet és a harmadára nyomta össze. 
Emiatt a növényállomány is igen hiányos. Egy kicsit körül
néztem, azután felkerestem az este nyitó virágokat, mert 
nekem ezeknek a szaga a legkedvesebb. (Beszéltem egy
szer róla, hogy miért, emlékszel, amikor a hegyoldalban 
mécsvirágokat kerestünk.) Ezek a virágok azonban itt drót
tal el voltak kerítve, s a dróton egy tábla: »Elzárt terület«. 
Egyszer csak jön egy szolga, ezüstzsinóros sapkában:

— Kérem, tessék innen távozni, ez elzárt terület.
— Jó — mondom neki, de világosítson fel, miért van 

ez a terület elzárva?
— Azt már kérem én nem tudom, ez az igazgató úr 

óméltósága rendelete.
Nem szóltam semmit, nyeltein egyet, megfordultam és 

átvitorláztam a semleges területre: elvégre a növénylllatot ott 
is élvezhetem. De szerettem volna a szolgának egy kis be
szédet tartani. Ilyenformán:

»Maga azt mondja nekem, hogy ide tilos jönni, mert 
ez „elzárt terület". Tudom. Láttam a táblát, és láttam a 
drótot is. Ha nem láttam volna, nekimentem volna, míg így 
szép lendülettel átléptem rajta. Elárulom magának azt is, 
hogy miért jöttem ide. Azért mert it t vannak az este nyitó 
virágok. A méltóságos igazgató úrnak éppen ezeket kell el
csuknia az emberek elől? Talán sajnálja, hogy a közönséges 
halandók itt, az ő füvészkertjében valami különös jóhoz, 
nagyszerűhöz jussanak? Vagy talán szégyenük, hogy ilyen 
gondozatlanok ezek a szegény kis virágocskák? Talán nem 
törődnek velük, mert közönségesek? Lehetségesnek tartom, 
hogy maguk itt a füvészkertben csak a ritka virágokat sze
retik. Pedig higgye el, ezek a virágok a legszebbek.

igen. Ezek a kis este nyitók. Ilyen szaga nincs a töb
binek. A szaguk után találtam rájuk. Aki este megáll mel
lettük, úgy érzi, hogy valami áram jő ki a kelyheikből, 
amely beszáll a tüdőnkbe és boldog megelégedettséget 
okoz. Igen, ezt az illatot a tüdővel kell szagolni. . .  A tü
dővel. És vegye tudomásul, hogy a kertnek ebben a sarká
ban többet lehet gyönyörködni, mint akár a legszebb rózsa
ágyasban. Én kisdiák korom óta gyengéden szeretem ezeket 
a virágokat. Rokonaimnak, testvéreimnek érzem őket, be



cézem, kedvelem valamennyit, mint olyan valakiket, akik 
miatt többet ér az életem, mit érne, ha nem volnának.

Tizenhárom éves voltam és negyedik gimnáziumba jár
tam, mikor megismertem őket és életem barátaivá lettek. 
Botanikát tanultunk és én kijártam a határba növényeket 
gyűjteni. Szorgalmasan kutattam a virágok után, s ha egyre 
ráakadtam, nem volt nagyobb gyönyörűségem, mint hogy 
óvatosan kiástam a földből, itatós papirosok között megszá
rítottam, meghatároztam a nevét, fajtáját és ráírtam a lap
ra a nacionálét, ahogy szokás. Azonban hamar rájöttem, 
hogy ez inkább játék, mint tudomány. Olyan passzió, mint 
a bélyeggyűjtés és a hasonló dolgok. A tanárom égig dicsér
te a készítményeimet, én pedig mindjobban beláttam, hogy 
a természet titokzatos fenséges életét nem ilyen módon le
het és kell megismerni. Más út vezet oda. És a növények 
rávezettek erre az útra. Vonzódást keltettek bennem. Úgy 
éreztem, hogy ők az emberekhez hasonló lelkes lények, 
csakhogy minden emberi aljasság, rossz tulajdonság nélkül, 
néma testvéreimnek tekintettem őket, akik iránt a feleba
ráti szeretet éppoly kötelező és még sokkal magától érte- 
tóbb dolog, mint az emberek iránt. Sokszor fűbe hasalva, 
órákig néztem a virágok kelyhét, szívemben a kamaszodó 
gyerek finom, hullámzó érzéseivel, illatukat belélegezve. 
Azt vártam talán, hogy üzenetet fogok kapni tőlük. Más lett 
számomra ettől kezdve minden, amit magam körül láttam. 
Most kezdte érezni a tüdőm először a mező levegőjének 
bársonysimaságát, kezdte hallani fülem a levelek zenéjét. 
Ez az átalakulás szinte észrevétlenül ment végbe bennem 
szeptember elejétől, az első növénytani órától kezdve két- 
három hét alatt. Akkor vettem csak észre, hogy tulajdon
képp mi történt velem. Ekkor ébredtem a tudatára először, 
hogy miért sietek haza oly gyorsan az iskolából és ozson- 
názás után ki a mezőre: mert megértettem a természetet.

Minden délután fölfedeztem valamit. Napról napra új 
vidéken jártam. Majd egy galagonyabokor előtt álldogáltam 
soká elbámuló merengéssel, majd a kígyószisz mesekék 
virágainak mesteri rajzát és színezését csodáltam hosszú 
percekig, máskor meg a vasúti töltés szélén állva néztem 
az alkonyt, a piros, violaszín, kobaltkék és narancssárga



könnyű felhőket, a távol sötétlő -erdőt és a messze robogó 
vonat elenyésző füstjét.

Már vége felé járt ez a szép, feledhetetlen ősz. Hideg 
reggelek köszöntöttek be. Október közepe volt. Az édes
anyám minden protestálásom ellenére elzárta a tornainge- 
met, és fölöltő nélkül nem engedett többé az iskolába. A 
fák levelei azonban még nem hullottak le, az ősz nem volt 
hozzájuk kegyetlen. Délben meleg nap sütött, és a levegő 
csak napnyugta után hűlt le. Egy ilyen délutánon búcsúzó 
érzésekkel és a növények közeli, halálának enyhén fájó 
gondolatával ballagtam az ér partján jó fél órányira a város
tól. Szinte álomkórosan lépkedtem a még mindig dús sötét
zöld fűben, a levegőbe bámultam, és átengedtem magam 
annak a képnek, amelyet akkor érzünk, amikor a magány 
ölel bennünket. Olyan helyre értem, ahol csupa apró mécs
virágokkal volt tele a fű. Már nyitottak. Fehér kelyhecské- 
ikből csak úgy lehelték a bársonyos jó szagú nedvességet, 
amelyet az ember olyan tehetetlenül szív magába, mint a 
szomjas ember a friss vizet.

Egyetlen lény se jár a tájon. A messzeségből csak 
sejteni lehetett a levegőben tévelygő harangszót. Az ég, 
bár késő este volt már, fénylőén kéklett, s a csillagok 
úgy pislogtak rajta, mint a szép sárga gázlámpák, amikor 
korán felgyújtják őket, bár a nap még az égen van. A 
nyírfák alatt lassan bújt föl a hold. . .  Ma sem tudok szá
mot adni, mi történt akkor velem, de bizonyos, hogy soha 
el nem fogom feledni. E pillanatban együtt éreztem meg 
mindent. A holdfényt, a fák szelíd sziluettjeit, a nedves 
párák illatát. Tágra nyitott szemmel figyeltem a csodála
tos játékra, amelyet a természet játszott^ nekem az illatok 
és színek zenekarán. Egyszerre átértettem a nagy szimfó
niát s benne külön-külön is mindent: a fuvolák lágy meló
diáját, a kürtök hosszú szordinós hangjait, a klarinétok és 
pásztorsípok varázslatos harmóniáit és a hegedűk édes da
loló énekét. A szívem dobogni kezdett. Mind hevesebben 
lélegzettem. Valami megremegtető fájdalmas és mégis gyö
nyörteljes varázs haladt föl borzongva a hátgerincemen, 
hatalmába ejtve, megremegtetve és megbénítva mindén 
idegszálamat, egész valómat. A csend hatalmas orgonája 
zúgott a fülembe föl a világoskék égbolt végtelen gömb



jéig. A kalapomat a földre dobtam szent elragadtatásom
ban, és így álltam ott a mezőn kitárt karokkal a levegőbe 
bámulva.

Az arcomon pedig nagy cseppekben gördültek le a 
könnyek a mécsvirágokra.

Azóta is. amikor csak tehetem, a mezőn vagyok. Ugye
bár ez nagyon érthető. Két hete csak. hogy ide kerültem, 
s azóta még nem volt rá módom, hogy kimenjek. Nem is 
ismerem a járást. Ide jöttem hát a füvészkertbe. A mécs
virág itt bizony kevés és méghozzá a maguk igazgatója 
azokat is elzárja. No de én megkerestem őket. Ezeknek is 
megvan a bársonyos lehelete. Itt érzem a tüdőmben, és 
ez nekem elég. Nohát ezért jöttem ide. Nagyon szeretem 
ezeket a virágokat, s amikor ilyen mélyen erősen szívom 
magamba az illatokat, eszembe jut minden szép és kedves 
dolog. Mindebből pedig az következik, hogy nem jogos és 
nem emberséges dolog bárkinek azt kívánni tőlem, hogy 
innen kimenjek; amikor amúgy se ártok itt senkinek és 
nem háborgatok senkit. Sőt nyugodtak lehetnek, jobban vi
gyázok a virágokra, mint a növények összes fizetett őrei 
együttvéve!«

Ezeket akartam mondani a füvészkert Cerberusának. De 
nem tettem. Aggódtam — és ugyebár méltán —, hogy 
nem érti meg a szónoklatomat, sőt még kinevet érte. Álta
lában borzasztó, hogy embertársainkkal beszéd által kell 
megunkat megértetnünk oly esetekben is, amikor azok egy 
kis jóindulat, egy kis szeretet által kitalálhatnák, hogy mit 
akarunk. Ez a szolga például, ha egy másodpercig gondol
kodik, rögtön rájön, higy én nem akarok itt fűre gázolni, 
növényt lopni, vagy rendet háborgatni, hanem hogy egy ko
molyabb, mélyebb vonzalom vezet azokhoz a növényekhez, 
amelyek mellett állottam, amit respektálni kell, sőt akarni 
kell respektálni, hogy az ő hasonló természetű érzései és 
gondolatai — azt hiszem, ilyenek minden embernek vannak, 
csak más és más dolgokkal, tárgyakkal kapcsolatosak — 
hasonló módon respektáltassanak. Erre azonban belátom, 
semmi remény mindaddig, amíg az emberek között jogokra 
nézve különbségek vannak. Ettől és csak ettől várom én 
az általános emberi javulást, a jóságnak a fejlődését és 
tökéletesedését. ( . . . )



No de azt hiszem, mára elég volt. Már éjfél utánra 
jár az idő. Most jó éjszakát kívánok neked és magamnak 
is. és kérlek, hogy írj minél hamarabb. Makáry Ilonkának 
pedig add át üdvözletemet, ha hozzájuk mégysz, és beszél
gess vele rólam, de csak úgy, ha ó kezdi, ölel Sándor.

Csáth Géza
Az Újság, 1914. április  12.



APRÓ JEGYZETEK 
EGY ORVOS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Jó orvos csak igazi emberséges ember lehet. S ha 
egész ember, akkor nemcsak a betegséget látja a beteg
ben, hanem embertársát is a foglalkozásával, múltjával, 
sorsával, reményeivel, jövőjével együtt. Lehetetlen, hogy 
ezek a dolgok is ne érdekeljék. Nemcsak hivatalosan, 
amennyire a jó anamnézishez szükséges, hanem közvetle
nül, szinte azt mondhatnám rokonilag, amint érdekel ben
nünket a barátaink, rokonaink sorsa és boldogulása. Szó 
sincs róla: kitűnő terápiái eredményeket el lehet érni 
enélkül is. Mégis merem mondani, hogy nem lehet hiva
tása magaslatán az az orvos, aki nem érzi úgy és nem 
vallja, hogy a mestersége a lelki szuggesztió egy neme a 
szó legjobb és legnemesebb értelmében, amelynél minden
kit, aki hozzánk fordul (nem azért, mert megfizet, hanem 
azért, mert hozzánk fordul és mert nálunk kopogtat) a leg
személyesebb érdeklődésünkbe kell fogadnunk, úgyszólván 
már nyomban barátunkká kell tennünk és az egész további 
életére (hacsak egyszer láttuk is) egy bizonyos erkölcsi 
segítségben, protezsálásban kell részesítenünk. Senki se le
het olyan erős, hogy ez a »protekció«, ha még oly csekély 
is, jól ne essék neki. De hogyan, mi módon? — kérdezhetné 
valaki. Nos, ez az, amit nem lehet megmagyarázni. Azok az 
orvosok, akik ugyanezt a nézetet vallják, amit mi, rögtön 
megfelelnek reá magukban. Akikben pedig nincs meg a 
megfelelő lelki diszpozíció, azoknak a példák se mondanak 
semmit.

*

Irtózom a hideg, zárkózott orvosoktól, akik azt képzelik, 
hogy orvosi mesterség és arisztokrata gőg megférhet egy
mással. Mert vannak ilyenek is. Belsejükben utálják az em
bereket, de ambicionálják, hogy jó orvosoknak tartsák őket.



Ezeknek valami fontos okuk van, mint minden mizantróp
nak, hogy sok embert vagy több embert gyűlöljenek. így vi
szik át azután, hibás általánosítással (amire minden ember 
hajlik a lelki önvédelem speciális mechanizmusa révén) a 
gyűlöletüket a tömegre. Vagy csak a szenvedő embert 
nézik le! Mások pedig a társadalmi kasztszellemet viszik 
át a rendelőszobájukba, és gyűlölik és lenézik a beteget 
(mert alacsonyabb társadalmi osztályból való, mint ők — 
s ezért mutatkoznak személyileg közömbösnek, hidegnek 
iránta). NB. Ha nem éreznének gyűlöletet, nem mutatkozhatná
nak közömbösnek. Egy speciális határesete a mizantrópiá
nak az, amikor a mizantróphoz valaha csak egy valaki, egy 
nő volt közömbös és hideg, s ő ezt a nehezen elviselhető 
inzultust úgy dolgozta fel lelkileg, hogy ettől kezdve ő 
bánt mindenkivel (vagy majd mindenkivel) közömbösen és 
hidegen. Speciális eset ez, de azért igen gyakori. Sőt állít
hatjuk, hogy az embergyűlölő egyéniségek tekintélyes ré
szénél ez a rugója az embergyűlöletnek. Származzék azon
ban bármi okból a mizantrópja, öntudatlanságból, azaz hibás 
lelki átvitelből — mint a csalódott szerelmesnél —, vagy 
túlzott általánosításból — mint azoknál, akiknek joggal van 
okuk több embert gyűlölni és megvetni —, származzék a szen
vedő vagy beteg ember iránti undorból, tehát leküzdhetetlen 
és nervózus irtózástól a beteggé levés iránt, vagy származ
zék a benevelt kasztösztön elvakult, túlzott extázisából — 
mindenképpen bizonyos, hogy mizantrópja és orvosi mes
terség inkompatibilisek.

*

A mizantrópja mindig patológiás, azaz pszichopatológi- 
ás jelenség. Ez már a fennebbiekből is világos, de részlete
sen kifejtve tökéletesen 2x2  = 4 pontossággal bebizonyít
ható.

Dr. Brenner József
Orvosok Lapja, 1916. április 10.





JEGYZET

Csáth Gézának életében és halála után összesen tizen
négy kötete jelent meg. Sorrendben a következők: A va
rázsló kertfe. Elbeszélések. Budapest. 1908; Puccini. Tanul
mány. Budapest (1908); Az albiróék és egyéb elbeszélések. 
Budapest (1909); Délutáni álom. Elbeszélések. Budapest, 
1911; Zeneszerző portrék. Budapest, 1911; A Janika. Tragi
komédia két felvonásban. Budapest (1911); Über Puccini. 
Tanulmány. Budapest (1912); Schmith mézeskalácsos. Elbe
szélések. Budapest (1912); Az elmebetegségek psychikus 
mechanismusa. (Dr. Brenner József néven.) Tanulmány. Bu
dapest. 1912; Muzsikusok. Elbeszélések. Békéscsaba, 1913; 
A varázsó halála. Elbeszélések. Budapest, 1964; Éjszakai 
esztetizálás. 1906— 1912 zenei évadjai. Budapest, 1971; Apa 
és fiú. Elbeszélések. Budapest, 1973; Hamvazószerda. Szín
művek. Budapest, 1974.

Könyvünk anyagának összegyűjtésekor eltekintettünk 
mindazoktól a munkáktól, amelyek az említett kötetekben 
már szerepelnek. Ilyenformán az írások az élet jó és rossz 
dolgairól Csáth Géza kiadatlan műveit tartalmazza. Azokat, 
amelyeket vagy kéziratban, vagy lapok hasábjain találtunk. 
Egyetlen kivétel az a műsorfüzet, amelyben Csáth Bartók 
Béla egyik szerzeményét méltatja, de Bartók kivételes jelen
tősége elég ok arra, hogy első értő kritikusának vele való 
kapcsolatát hézagtalanul ismerjük.

E könyv kisebbik részét kéziratból gyűjtöttük, nagyob
bik részét lapokból. Az utóbbi darabjait időrendben közöl
jük azon a címen, amelyen a szerző életében utoljára meg
jelentek. Lelőhelyüket és azt, hogy Csáth milyen néven 
vagy betűjeggyel publikálta őket, az egyes munkák után 
tüntettük föl. Egyedül a kéziratban fönnmaradt műveknél 
és töredékeknél nem tettük ezt.

A családi és írói névvel, vagy csak utónévvel, az ismert 
betújeggyel — Cs. G.-vel — jelölt írások mellett olyanokat



is közlünk, amelyek alatt jobbára ismeretlen szignókat talál
tunk: Jász József, Doktor Horatio (Horáció), Parittya, J—f.,(J), 
(4i.-a.), (-th.). Ezekben az esetekben csak a téma, a stílus, 
a szemlélet és a lelőhely alapos elemzése után döntöttünk a 
közlés mellett, akárcsak annak a két cikknek az esetében (Dr. 
Platz nyugalomban; Szabadka zenei állapotai), amely alá- 
íratlanul jelent meg. Ahol a legkisebb kétség támadt Csáth 
Géza szerzőségét illetően, például a Bácskai Hírlap egy sor, 
különben érdekes és értékes, B. J. és E. F. jelzésű; cikke 
esetében, amelyeket az író — akárcsak az említett álne
vekkel aláírt cikkeket — saját műveivel együtt ragasztott 
föl egy füzet lapjaira, ott a közléstől eltekintettünk.

Egyik-másik írásból néhány szót vagy mondatot.— fél
reérthető jelentésük vagy értelemzavaró, utólag pontosan 
meg nem fejthető szedési hibák miatt — elhagytunk. Ezt 
minden esetben zárójelbe tett három ponttal — —
jeleztük.

Úgyszintén nem tüntettük föl a rovatokat, amelyekben 
az írások megjelentek, mint ahogyan a fel- és az alcímeket 
sem. így például A mai emberek szerelmi életéről, A val
lások és mítoszok pszichológiája és A művészi alkotások 
élvezése a Pesti Napló mellékletének Vasárnapi conférance, 
A lelki egészség, A lelki élet alaptörvénye, A hisztéria, A 
lelki betegségek helye a többi betegség között, A téboly, 
a Mikor keletkezik az elmebetegség? és Az egészséges 
önismeret pedig a Magyarország Lelki egészség című ro
vatában jelent meg.

Meghagytuk viszont a többször előforduló »faj« szót — 
még ha ma már idegenül hangzik is a vonatkozó kontextus
ban —, mert a fajiság fogalma — mint ismeretes — Csáth- 
nál és írótársainál a nemzeti jeHeggel és nem a későbbi 
fajmítosszal volt azonos.

A kéziratok, folyóiratok, lapok egymástól sokszor eltérő 
ortográfiáját természetesen egységesítettük helyesírásunk 
mai szabályai szerint.

A kéziratok egy része Csáth Géza leányának, Székely 
Endrénének a birtokában van. Szíves segítségéért ezúton is 
hálás köszönetét mondunk. Itt köszönjük meg Nagy Júliának, 
hogy az anyag fölkutatásában és összegyűjtésében segít
ségünkre volt, s Bori Imrének, hogy rendelkezésünkre beh



csátotta a Haydn című, Műnk Artúr hagyatékából előkerült 
tanulmány kéziratát. A tanulmány kivételes értéke és az 
első oldalán olvasható s a publikálásra utaló néhány szó 
további kutatásra ösztönzött. így bukkantunk rá — a Világ 
egy rövid ismertetése jóvoltából — A Kéve könyve néven 
jegyzett sorozat harmadik kötetében e Csáth-írás nyomta
tott változatára. Mivel ez teljesebb és gondosabb a kéz
iratos szövegnél, az utóbbit az előbbi alapján kijavítottuk. 
(Különben A Kéve könyve sorozat darabjait Szablya János 
szerkesztette, s a modern könyvművészet igényei szerint 
a Világosság könyvnyomda nyomtatta csak a Kéve művé
szeti egyesület tagjai számára; így könyvárusi forgalomba 
nem is kerültek.)

Kötetünk Csáh Géza publicisztikai munkáinak csupán 
egy részét tartalmazza, mert összeállításakor csak azokat az 
írásokat vettük figyelembe, amelyek társadalmi érdekű gon
dolatokat is tartalmaznak, s ma is hasznosítható emberi 
tanulságokkal szolgálnak.
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m elyet a novellákból és a zenei tárgyú cikkekből 
ismerünk. Jelentőség dolgában persze nem érnek 
fö l a legjobb elbeszélésekhez, de a term észettudo
mányos szemlélet, az orvosi kultúra és a korszerű 
világnézet összeforrottsága folytán így is lénye
gesen fö lü lm úlják a kor átlagpublicisztikáját, s ab
ban sajátos je llege t képviselnek.

Sajátos réteget alkotnak az életművön belül is, 
m ert közvetlenebbül tükrözik Csáth napi gondjait, 
az aktualitást. E tulajdonságaik révén lehetnek 
hasznosak az író esztétikai szem léletét m otiváló 
tényezők kutatói számára, s forrásul szolgálnak az 
egykori Szabadka kulturá lis életének megismeré
séhez is. A Nyugat-nemzedék eszméi, igényei 
szembesülnek it t  a korabeli Szabadka viszonyaival. 
A klasszikussá távolodó művészt a mindennapok 
áramában lá tta tják ezek az írások, képet adnak 
műveltségének terjedelm éről. Olyan képességek
ről is, melyek talán még az író őszinte tisz te lő it 
is meg fogják lepni. Annyi bizonyos, a torzóban 
maradt é let szomorú tényével szemben ezek a c ik
kek egy teljességre törekvő alkotót reprezentál
nak. Művészt, aki a művészeten inneni tényekkel, 
problémákkal szoros kapcsolatban élt, a kor ele
ven sodrásában, cselekvő részeseként annak a tö r
ténelm i folyamatnak, melynek emberi t itk a it író
ként kutatta.




