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Az író , ak inek  születése századik  év
fo rd u ló já t ünnepe ljük , írása ival csodagye
rek k én t je len tkeze tt, s alig m ú lt h a rm in c 
éves, am iko r sa já t a k a ra táb ó l, trag ikus 
körü lm ények  közö tt m eg ke lle tt haln ia . 
De addig, a  közbeeső idő gyönyörök és 
gyö tre lm ek  sű rű  vá ltakozásában  te lt el, a 
szin te va lósz ínű tlenü l éles, féle lm etesen  jó 
zan szem lélet és érzékelés perce iben  s a 
csupán  évm illiárdokkal m érhe tő  álom  
m in d en t fe led te tő  m ám orában .

A köztisz te le tben  á llt szabadkai vá
rosi főügyész f ián ak  sietős volt a  dolga, 
ezért habzso lta  m ohón, egyform án csilla
p íth a ta tla n  érdek lődéssel a  zene, a fes
tészet, az iroda lom  és a  lé lek tan  titk a it, 
m in t aki a  m űvészetnek  csak  egy ágá
b a n  nem  képes m inden t e lm ondan i. Pe
dig oly tü re lm etlenü l k ik ívánkozik  belő 
le, am i izgalm as élm ény és a szépség m á
giája , s am i éppúgy lehet az élet d icsére
te, m in t a  titk o k  m egsejtése  abb an  a fo j
togató  légkörben , ahol az una lm as kisvá
rosi igénytelenség bűnösebb  ta lán , m in t a 
v idék hangos és vérbő  népeinek  anny i
szor fe lró tt d ínom dánom a.

M inden egyes tö rtén e tén ek  van vala
m ilyen  bácskai vonatkozása, h a  ugyan  
nem  az egész já té k te re t  a d ja  a  szülőföld, 
a  város a m aga tisz tes po lgáraival, akik-
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KÖLTŐI POKOLRAMENÉS

Az író, akinek születése századik évfordulóját ünnepeljük, írásai
val csodagyerekként jelentkezett, s alig múlt harmincéves, amikor 
saját akaratából, tragikus körülmények között meg kellett halnia. 
De addig a közbeeső idő gyönyörök és gyötrelmek sűrű váltakozá
sában telt el, a szinte valószínűtlenül éles, félelmetesen józan szem
lélet és érzéikelés perceiben s a csupán évmilliárdokkal mérhető 
álom mindent feledtető mámorában.

Mikor írt? — kérdezhetnék a tájékozatlanok, akiket érthetően 
meglepett Csáth Géza novelláinak látleletszerű realitása, amihez egy 
hosszú élet tapasztalata is kevés, hogy kicsit talán a valóság hatá
rát még túl is lépő tényközlésével igaza legyen annak a sötét és 
fájdalmas fogantatású prózának, amely oly jellegzetesen az övé 
volt. S erre a kérdésre a megbízható életrajzi adatok ellenére se 
tudunk határozottan válaszolni. Mert egyszerűen nehéz megállapí
tani, hogy ennek a rövid teremtő időszaknak mikor és hogyan, a 
valóság és irrealitás milyen arányú összetevőiből születtek novellái 
és nem kevésbé komor titkokat feszegető színjátékai, illetve mit 
adtak írásaihoz a serény és dolgos hétköznapok és mit a mindent 
felfokozó, végzetesen rabságba ejtő szenvedély.

Egy bizonyos: a köztiszteletben állt szabadkai városi főügyész 
fiának sietős volt a dolga, ezért habzsolta mohón, egyformán csil
lapíthatatlan érdeklődéssel a zene, a festészet, az irodalom és a 
lélektan titkait, mint aki a művészetnek csak egy ágában nem ké
pes mindent elmondani. Pedig oly türelmetlenül kikívánikozik be
lőle, ami izgalmas élmény és a szépség mágiája, s ami éppúgy lehet 
az élet dicsérete, mint a titkok megsejtése abban a fojtogató lég
körben, ahol az unalmas kisvárosi igénytelenség bűnösebb talán, 
mint a vidék hangos és vérbő népednek annyiszor felrótt dínom- 
dánoma.

Rövid élete, korai fellépésétől a haláláig, tele van meglepeté
sekkel. Alig múlt tizenhat éves, amikor néha igen szigorúan, de 
mindenkor magabiztos fölénnyel, hozzáértésének teljes tudatában 
beleszól az akkori Szabadka zenei életébe, amely pedig Gaál Ferenc, 
majd Lányi Ernő vezetése alatt kultúráltabb volt, mint a többi vi
déki városé. Huszonkét évesen már a Moravcsik-klimika tanárse
gédje, s ugyanakkor két, még ismeretlen muzsikus, Bartók és Ko
dály polgárpukkaisztó, megbotránkoztató zenéjének lelkes propa- 
gátora. Azt hihették, akik egy kicsit odafigyeltek mindenre élénken 
reagáló lelkesedésére, hogyha majd egyszer nem kritikai széljegyze
teket ír, hanem önálló alkotásokkal áll a világ elé, magával ragadja 
a képzelet merész szárnyalása, s lírai tirádák zuhataga lepi be min
den történetét.



Közben már írja is a novellákat a korszakot kezdő, előkelő 
Nyugatba s a legolvasottabb pesti lapokba. Tárgyilagos szemlélet
tel, hűvösen és magabiztosan, fegyelmezetten szenvtelen stílusban, 
amelyből mégis kiérződik a visszafogott indulat. Ugyanakkor el se 
szakadva a vidéktől, ahol született. Minden egyes történetének van 
valamilyen bácskai vonatkozása, ha ugyan nem az egész játékteret 
adja a szülőföld, a város a maga tisztes polgáraival, akikkel azon
ban furcsa és érthetetlen dolgok történnek. S ez a kontraszt a meg
lepő és lebilincselő, a dolgok mögé világító készség Csáth Géza 
novelláiban, hogy a szorgalmas és szürke Bácska, az időnként lár
másan könnyelmű s vidáman duhaj vidék ilyen hátborzongató hely
zeteket és eseményeket rejteget, ahol csendes, jóravaló fiúk puszta 
kíváncsiságból megölik anyjukat, s ahol különben is szünet nélkül 
tart ennek a kétlakiságnak a kísértetjárása.

Ám éppen azzal, hogy Csáth Géza minden történetével áttörte 
a valóság határát, s ott játszatta tovább a realizmus törvényei sze
rint a mindennapi életből vett megdöbbentő emberi sorsokat, a 
könnyed és derűs meséléstől és a fantasztikumtól egyformán óva
kodva, ezzel érte el a maga idejében az akkori magyar próza egészen 
sajátságos eredményeit.

Hogy mi van a felszín alatt Bácskában, az Csáth Géza előtt 
Papp Dánielt és Gozsdu Eleket is élénken foglalkoztatta. De míg 
az egyiknél az idill ad gyakran hátteret a mesének, a másiknál 
meg a drámai sűrítés oroszos vigasztalansága a szembeötlő, addig 
Csáth Géza novelláiban és szín játékaiban is egy egészen különös 
és mégis a hihetőség határain belül maradt abszurd világ tájaira 
nyílik kilátás. Az ismerős helyrajz hitelességével, s az emberi hely
zetek pontos leírásával. Éppen csak az ellentmondások drámai fe
szültsége sejteti a titkot. Az író azonban itt is ura marad a témá
nak, a kétlakiság rendezett konfliktusait féken tartva, amelyekben 
épp az az izgalmasan meglepő, hogy akkor kezdődnek, amikor más 
történetekben velük ér véget a mese.

Csáth Géza életművének ismeretében, ahol e színes és gazdag 
vidék árnyékvilága jelenik meg pőrén és szegényen, testén a való
ság véres sebeivel, s ahol az elbeszélő meg tudta teremteni az ellent
mondások összhangját, nem is volt várható más, mint ez a tragikus 
párhuzam, hogy a fiatal író a maga életében is megteremtse pusztító 
szenvedélyével a külön világát.

Csáth Gézának ez a költői pokolramenése azonban egyáltalán 
nem hagyott élete és írásművészete között látható jeleket. Titkának 
nem volt elfogadható magyarázata, de mintha csak az istenek ju
talma és büntetése lett volna az álamnak ez a fájdalmas gyönyöre 
azért a kimondhatatlan titokért, amelyet a magyar irodalom nagy 
korában neki adatott meg kimondania.

A tény viszont, hogy itt született és élt, nemcsak a magyar iro
dalomból fénylik vissza a szülőföldre. Az igényre is fegyelmeztet, 
amelyet Csáth Géza ezzel a várossal szemben támasztott, s ily mó
don a maga korában sokrétű társadalom és többnyelvű nép igényeit 
is segített ébresztgetni.

HERCEG JÁNOS



DUDÁS KAROLY

SEM BALTA, SEM ÓPIUM
TISZTELETKÖRÖK CSÁTH GÉZA MONDATAI KÖRÜL

A dolog úgy áll, nagyra becsült mesterem, Csáth Géza, alias Brenner 
József uram , hogy a béka feltám adott és él. Nyilván kegyelmed nem 
örül neki, mégis kertelés nélkül el kell mondanom: hiába számolt le 
vele nyolcvanegy esztendővel ezelőtt, alig tizennyolc évesen, hiába aprí
to tta  véres küzdelem után darabokra, baltájával hiába vágta le a  lábát, 
a fejét, m ost ú jra  él és — bocsásson meg a nem pontosan ide illő suta 
igéért, de hát az elm últ nyolc évtized alaposan megtépázta nyelvérzé
künket —: virágzik. Jobban, m int valamikor, a kegyelmed korában. M ert 
m ár nemcsak a konyhasarokba állított mosóteknő a la tt lapul meg és 
nyög és üvölt és nyöszörög és nyávog és vartyog és nyerít és bömböl 
pokolian — mosóteknőnk m ár régóta nincs is —, de m indenütt, minde
nütt, drága Csáth Géza bátyám  és öcsém egy személyben, m indenütt, 
m indenütt, m indenütt: a könyvszekrényeinkben, a könyvlapok között, az 
újságoldalainkon, a lemeztasakjainkban, az íróasztalunk fiókjában, a sző
nyegeink és rongypokrócaink alatt, a rádiónk zöld macskaszemében, a 
tévékészülékünk szaporán havazó képernyője mögött — megbocsásson, 
hiszen kegyelmed nem is tudhatja, mi az a tévékészülék, mi az a havazó 
képernyő, de hát m ost nincs érkezésem a magyarázkodásra, m ert lassan 
nekünk m ár semmire nem lesz érkezésünk —, a festményeink üvege 
alatt, a telefonkészülékeinkben, a lehallgatókészülékeinkben, a kabáthaj
tókánk alatt, a zsebünkben, izzadt párnahuzatunkban; m indenütt, min
denütt, m indenütt. Igen, igen: IDEGES, LÁZAS RESZKETÉS BOVIK 
LASSAN MINDEN PORCIKÁMBA, ÉS VALAMI ISMERETLEN FÉLE
LEM KEZD RÁM SZÁLLNI A CSÖNDES SÖTÉTSÉGBEN, MIALATT 
KÜNN AZ ÁPRILISI ESŐ ESIK, S MELLETTEM A FELESÉGEM LÉ
LEGZETÉT HALLOM. ÉRZEM, HOGY ISMERETLEN FÉLELEM KERÍT 
MINDJOBBAN A HATALMÁBA, ÉS HOGY NINCS ELLENE VÉDEKE
ZÉS SEHOL SEM. Nincs ám, drága m esterem , és ezt kegyelmed annak 
idején ugyanolyan bizonyossággal tudta, m int m ost én, nyolcvanegy esz
tendővel idősebben, viharvertebben. Hogy a gyötrelmes álm ainkban po
kolian bömbölni kezdő rú t varangyot nem lehet megsemmisíteni, hiába 
vágjuk le a lábát, a fejét, hiába daraboljuk föl; m illiárd élete van, na
ponta újraéled. Tudta ezt nagyon jól Kafka ú r is, tudta halálos bizton
sággal. S tanuljuk egyre többen. Hogy a varangy halhatatlan. Nincs elle
ne semminemű szerünk: sem balta, sem ópium. Csak mi pusztulunk el 
huszonhat évesen, harm inckét évesen, negyvenévesen, ötvenegy évesen 
zsarnok szuronya által, érzéketlen vonatkerekek alatt, túl nagy adag pan- 
topontól, alattom os betegség gyilokjától; a varangy örök életű. S nem 
igaz az sem — bárhogyan vigasztalna is bennünket —, hogy ópium által, 
vagy bármilyen varázslat által a CSODÁLATOS, TITOKZATOS ÉS IDŐ 
NÉLKÜLI ÖRÖKLÉT EGY DARABJÁT KAPJUK, és az sem, m esterem , 
hogy aztán HÚSZMILLIÓ ÉVES KORODBAN NYUGODTAN HAJTHA
TOD FEJEDET AZ ÖRÖK MEGSEMMISÜLÉS JEGES PÁRNÁJÁRA. Sem
mi sem igaz. Csupán a varangynak van jussa az öröklétre. Nekünk a 
kozák szuronyokra, a vonatkerekekre, a  végzetes adag pantoponra, a ko
rai halálra, az alattom os betegségekre, a lidércnyomásos szorongásokra, 
s csupán álm unkban adatik meg — ha megadatik — a szabadság álla
pota. Kegyelmed ne tud ta  volna, doktor uram , aki mindezt megkínzott, 
agyonlyuggatott bőrén tapasztalta?

Mit jelenthetek meg innen a túlvilágról? Semmi egyebet — legalább
is semmi lényegesebbet — annál, amiről egy m ásik szabadkai, a  kegyel
med unokatestvére, Kosztolányi Dezső ú r tudósította 1920-ban, még szin
tén ideátról:



Most a palicsi tó úgy fénylik , m int az ólom , 
és a beléndeken s a vad farkasbogyókon 
alszik a fény.

És űznek m ajd tovább, idegen, bús hazádban, 
zsákutcán és közön, idegen és hazátlan 
kisértetet.

Ennyit, nagyra becsült mesterem, Csáth Géza, alias Brenner József 
uram. A béke feltám adott és él.

(Hölgyeim és uraim  — elnézést: elv társnők és elv társak —, ha vala
mi félreértés folytán akadna önök közül, aki nem ismerné, ez a  szabad
kai Csáth Géza a századelő m agyar írója volt, nem is akármilyen novel
lista, színműíró és publicista. A test és a lélek orvosa, finom lelkű mu
zsikus. Egyébként teljesen m egbízhatatlan: orvos létére mérgekkel ron
gálta a szervezetét — no de ilyet: narkós a századelőről! —, sőt egyné
mely művében az írás hatalm ával eléggé el nem ítélhető módon vissza
élve m ásokat is ópiumélvezésre próbált rávenni, nem kevesebbet, m int 
m agát az öröklétet kínálva fel csábító kárpótlásul. Honnan vette a bá
torságot, hisz nem volt varázsló. Vagy mégis az lett volna? Ez a szabad
kai fiatalem ber tele volt szorongással, bizonytalansággal, félni merészelt, 
sőt odáig süllyedt, hogy nem nagyon bízott a jövőben. Ism erik ugye a 
történet végét? 1919 nyarán — alig harm inkét esztendővel a háta mö
gött — három  revolverlövéssel megölte a feleségét, m ajd maga is öngyil
kos lett. Pillanatnyi elmezavarában, állapították meg akkor. Csak hogy 
van itt egy bökkenő. Csáth Géza még 1903-ban — tizenhat éves fejjel! — 
Szeptem ber cím a la tt publikált egy novellát a Bácskai Hírlapban. Ebben 
a felesége meggyilkolásának gondolatával foglalkozó beteg férfi alakja 
is fe ltű n ik . . .  GYÖRGY EGY-EGY FALATOT ESZIK CSAK, S A MÁSIK 
SZOBA SÖTÉTJÉBE BÁMUL. MAJD A FELESÉGÉRE TÉVED A SZE
M E . . .  DE MÉGIS MILYEN SZÉP LENNE ÖLNI! S AZ ÖREGEDŐ 
SZEPTEMBER SZÁRAZ SZEMEI FELCSILLANNAK E GONDOLATRA. . .  
Gyilkossága-öngyilkossága után az öccse ezt az írást m egtalálta a kabát
zsebében. Magával hordozta tizenhat esztendőn át, vagy csak ezekben a 
zaklatott napokban kereste elő az íróasztalfiókja mélyéről? Ki tudná 
m ár m ost ezt pontosan megmondani. És fontos-e egyáltalán? Hiszen a 
rettentő gondolat, a varangyos béka pokoli nyerítése kezdettől fogva ott 
bujkálhatott benne. A bőre alatt, az idegszálaiban, az agytekervényeiben. 
Nem használt ellene sem balta, sem ópium. Nem használ ellene sem 
balta, sem ópium. GONDOLJAK EL, ÉS NE BÁMULJANAK RÁM, HA
NEM EREZZENEK EGYÜTT VELEM.)

KÜNN MEGINT SÖTÉTSÉG VAN, SZEPTEMBERI ESTE. EMBE
RI LELKEK BOLYONGANAK, TÉVEDEZNEK ÉS ELNYUGOSZNAK EB
BEN A SÖTÉTSÉGBEN.



MARIJA ŠIMOKOVIĆ

CSÁTH GÉZA SZÜLŐVÁROSA
TRIPTIC H O N

I.

SZABADKA TE K IN T E T TE L A H E L Y B E L I SZÍNH ÁZRA
a nap m agast jár körben  m űrepü lők  húznak
perzse lt bőrük nyalogatva m indegyre repü lnek
a nézőközönség  közönyös m arad erre is
a térdek  néhai po ltronok m eg hadm érnökök
és sza kkép ze tt techn ikusok  m eg fö lsőbb  szakképesítésű
köszörűsök  fű tő k  és betonvasszerelők cson tja i fö lö tt
ha jlanak m eg a borbélyok árem elést em legetnek  egy
üzletben  pedig a kö n yvkö tő  a szé th u llo tt lapokkal enyelg
a kávézók tele viszonzatlan szere lem m el
ígéretekkel m elyek  a k k én t enyésznek ahogy jö tte k
esetlegességgel és sóvárgással hogy holnap m inden
elölről kezdőd jön  m íg az aszta lok m eg terítve  neki kell lá tn i
a képzelt betegek legújabb titko s  recep tje ike t cserélgetik
és a kábítószeres zenész tovább kom ponálja  a szám ára  be fe jeze tlen t
csodálja  egy csitri aki az előadáson m eztelenre ve tk ő zö tt
a holnapi nap sokka lta  szebbnek  tű n ik  a vendéglői asztá l m ellől
a trom bon  hangja ham is m inden  érzést előre m egvásárolták
az asszonyok lábuk kö zét cs ipked ik  hogy ném i
p írt kergessenek áléit arcukba
a kávéház fö lö tt m elodrám a próbája  fo ly ik
m elyben  sen k i senkinek  sem  senkije
a színészek  gyű lö lködnek  az érdem telenü l kapo tt eggyel magasabb
pon tszám  m ia tt ophelia akár a deszka  oly lapos elöUhátul
bírósággal fenyege tő zik  a színház aládúcolt falai időről
időre m egrem egnek je lka  asić többé nem  lesz lenbach báróné
egyetlen a lka lom m al sem  sem m ifé le  deszkákon
m agukra hagyta a fé r fia k a t és em léke it
vöröshagym a szaga van és d iva tos p a rfü m ö t használ
legyünk tárgyilagosak és h iggyünk a já té k  varázsában
a kisteremben tennessee Williams jónás gábriella
bá já t teszi próbára
a levelek  gyü lem lenek  a fö lada toka t k i sem  te ljes íti  
va jon  külsőleg végrehajtó  szervhez vagyok-e hasonlatos  
a színház padlásáról a fü s tö lt  sonka  szaga  
lem ossa  az álarcokat m i va lam ennyien
kü lönböző  d isznó torokbó l érkezü n k  szem re egészen tisz tá k  
s úgy teszü n k  nem  érezzük  azt a szagot
fu ld o k lu n k  a provincia kém csövének  sp leen jében  a m i e város  
sehová se távozzunk oda is h u rco lju k  m agunka t 
és o tt  sem  lesz n ekü n k  jobb
k u ta tu n k  a tö rténelem  u tán  az igazi k ife je zé st keressük
egy szá m o t egy hangjegyet am ellyel m egadnánk a hangm agasságot
a színház m egállíto tt órájában valam i hasonlóságot tapaszta lunk
ö nm agunkka l a kórral am ely  sarokba  szorít
keressük  a k iu ta t e szem eteskannábó l
keressük  a kárhozjatot hogy eloszlassuk
bará toka t keresünk
az egészből csak  ez t a lapot ta lá ltam  fe ljegyezn i 
m indazt am i i t t  áll
se m m it sem  tudok  és sem m ire  sincs szükségem  
m indez fü s t  és köd  azon a pop fesztivá lon  
am elyre e lfe led tünk  elm enni



VISZÁLYTALAN ESŐ

veszteség ez ciz októberi kopár term éketlen eső 
lemos a városról szomjúságot köclölést
az emberekbe álmatlanságot nyugtalanságot szorongást sulykol 
borzongás járja át a föld erezetét amíg magába issza 
a város tetőinek zsolnay-cserepein át 
e m egkésett esőt
némi nyári búbánat és por permetez vele 
fölverve fölcicomázva kiöblítve már a szájon át 
az emésztés útján
az eső behatol az elraktározott télirevaló titkaiba
megleli a kirepedt celofánt a lyukat a nejlonharisnyán
az alsószoknya szennyes slingelését és a napsugaras oromfalakat
egy régi súlyos eresz alatt
a csillag pedig továbbra is távolodik tőlünk
ki tudná mióta menekül és ki m indenki után nem
a szekrényekben rendbe rakott ruhákból ódon illat árad
kajütpadlóé és kikem ényített csipkéké
vakablak sokfelé nem csupán
a ruđer bošković utcában
egyesek gyakorta utaznak és változatlatiul térnek vissza 
mögéjük birsalmát tesznek a szekrényre és fohászkodnak 
egy régi korhoz fölemlegetve azt amely közeleg 
szűkös az idő
a kenyér a héját a tej a fölét keresi 
az eső elárasztja az oroszsalátát a mondén  
fürdőben nyaralóban 
minden hajdani
a gyerekek ebben az esőben kezdettől fogva
kórházi levegőbe burkolva születnek amelyben
sok minden van ebből a városból és hevesebben sírnak mire
lilára válnak akár a szecessziós ablakok
az eső mossa az onkológiát a pszichiátriai klinika közelében
éber részeget keres aki épp szíját hurkolja
a kórházi WC ablakának félfájára
és képzeletében köldökzsinór az amelynek
még akkor születése előtt kellett volna óvnia
kurta reccsenés a bőr szaga és a töredező kiszáradt gitt
hullik kifelé az ablakon és rá ez az eső
amelyről szólok és reggelig nyoma vész a megduzzadt lombban 
a városi ablakokban a megjelenő nagy példányszámú viszálymentes 
újságban péntek van az eső pedig csütörtöki tehát régi 
régi jó eső amely sehogyan sem  áll el 
fölfuvalkodott népek járkálnak
a későn érkezett takarítónő a vizit derekán veszi észre 
sikoltás WC és kísérlet arra hogy a javakorban levő 
szemrevaló férfi hűlő testét életre keltsék  
még egy a sorból végzett vele e réges-régi eső 
meg a szesz
most világos nyoma a csillagnak egész rajé 
mely távolodik e várostól s íme megszaporodik 
még eggyel
s az eső esik a város fö lö tt konfliktustalan



H O G Y A N  A L U S Z N A K  ,4Z Ö N G Y I L K O S O K

horváti  alusznak az öngyi lkosok te t tük  előtt 
m e i m y i w l  részesül tek kevesebb becézésben hogy  
t fjeladásra lenget ik a zászlót
ha gy erm ekkorukbó l  csupán a közönvt  hozzák  
ne is akadályozzuk őket  hogy m egm ér jék  
azt a mélységes üres kutat  hónapjaik  
éveik kezdetéről
viselni fogják bárhová i s induljanak a világban
ha becézéssel igyekeznénk pótolni  a becézéseket
hi te t lenkedve néznének ránk ké telkedve szándékunkban
hagyd az öngyilkost haladni  út ján
már  bölcsője fölé anyja
apró je lentéktelen keresztet irt
halála előtt m indegy ikük  anyját hivja
és gyöfiyörűséggel hullik a jeneket  hm kútba  mely  telve 
anyja s imogatásával illatéival csókjaival  és kedvességével  
az öngyi lkosok a legbékésebb hol tak e világon 
akik  fnit sem kivi innak sem sajnálnak sem bánnak

B R A S N Y Ó  I s t v á n  fo r d í tá s a



ÁCS KÁROLY

EGY RÉGI VERS 
AJÁNLÁSSAL ÉS UTÓHANGGAL 
AZ ŐSZI ERDŐ HÍVÁSÁRÓL

C sáthnak, a boncnak , 
a bátrabb bolondnak  
valaki,
k i negyven éve 
ugyanazt az erdőt já rja , 
ahová kam aszfővel s zö k ö tt , 
de a felo ldó rím et
— vagy göcsöt — 
verse végére  
m áig sem  találja

M ENEKÜLÉS

A valóságból indulok én m ost ú tra , 
a valóságból, am ely befa lazo tt.
De e lfu to k  m o s t , akadályt, gátat tudva  
a valóságból, vagy belepusztu lok .

S ö té t a valóság, 5 szem  nélkü l m ég sö tétebb;  
vakon botorkál és m agában b e s zé l . . .  
T estvéreim ! oly szép  a fén y , az élet, 
oly szép , k i lát, és oly boldog, aki él!

M ért kell bezárva lennünk tehát a mába?
Mi ez a kő kem ény  tenyerünk a la tt?
Ha szem ü n k  tá rjuk , m iér t van, ja j , hiába? 
H a akarat van, m iért n incs virradat?

É n  m ár tovább nem  várok . É n elindulok.
É s ha kőbe botlom , és hogyha fa l áll 
elém , én nekivágok, tűz-vízen á tju to k , 
m ert ennél sö té tebb  m ár nem  lehet hdláL

(Szabadka, 1946. X. 21.)

É s m egszök tem  és v issza jö ttem  
E rdő  m ögö ttem  erdő e lő ttem  
S  m in d  m élyebben  és töm ö ttebben  
összeboru lnak  a fá k  fö lö ttem



TO LN AI OTTÓ

MÉGSE FÜZIKE

C sáth  G éza e m lé k é n e k

E g yed ü l ü lte m  a pagoda  tera szán .
A  p o rc  k ö z ö tt  i tt-o tt m e g m a ra d t fo rró  m á rvá n y m o rzsá b a n . 
A m i m ég  m in d ig  r ím e ln i tu d o tt  az eg yko ri ten iszp á lya  
cserépporáva l, a  sé tá n y o k  kvarcáva l.
Üj én ekes  a ra n y tű je  s z ú r t  fe lé m  — h onn a n  is?
P itypang? B o jto r já n ?  M ely ik  bokorbó l?
Japánbirs?  S o m ?  H o n n a n  s zú r t, a z t fü le lte m .
N oha  m á r  á ts zú r t  dobhártyáva l, 
a z t,
m eg  a hegyes fe h é r  c ipő iben  b o to rká ló  
fü rd ő o rv o s t k ö v e tte m  te k in te te m m e l.
H im b á ló d zó  tá ská já t, p o n to sabban :  
k íg yó b ő r  re tikü l, h e n te ssza ty o r .
M in t tö r t üvegen , b o to rk á lt  a  kavicson , 
c ipe lte  a n ik k e lsze rszá m o k a t.
K ö z tü k  a n ik k e lb ro w n in g o t is,
a m it a rendelő  fe h é r  vaságyán  ü ldögélve,
é js za k á n k é n t hosszasan  fé n y e s íte t t .
B o to rká lt, m in t  tö r t üvegen, a  sé tá n y  te r ítékén , 
m a jd  a c igánylány  m ín iu m m a l rú zso zo tt, 
hasba  lő tt  g ip szszo b ra  m ö g ö tt  
e ltű n t a C soda fü rdő  be jára tában .
Az ú j én ekes  a ra n y tű je , 
a m ib e  az a ra n y c é m á t m aga fű z i, 
tán  in n en  a n eve , 
tá n  tén y leg  fü zik e , 
h ir te len  a láhu llo tt,
m in t  szénaboglyában , e lv e sze tt a  fen yő a va rb a n .
S ism é t a jó l ism e r t é n e k e se k  k e zd té k  lődözni, 
gurgu lázó  g é p feg yverkén t, e zü stg o lyó b isa ik a t.
A béna  p a rk ő r  fe k e te  m a m u szá b a n  a p la tá n  
kö véren  tek e red ő  ivo ire -tes té t ö le lte .
S e m m i ké tség : ő t  c é lo z tá k .
A zonna l é szre v e tték , a fe k e te  kő r isen  dolgozó  
h a rk á ly o k  a d tá k  to vá b b  a h írt, f in o m  hálói, édes  
lép vessze i n é lk ü l c so szo g o tt el h a zu lró l fe k e te  m a m u szá b a n . 
P ára tlan  a lka lom , hogy m o s t ő t  v a d á sszá k . 
ö t  vadásszák , rigó, gyurgyalag, sá rm á n y , 
őt, a béna  p a r k ő r t .
E lő b b  a z t h itte m , en g em  ta r t s ze m m e l  
a fo lto k b a n  h á m ló  p la tá n  m ö g ö tt  
fo lto s  ingében  re jtő zk ö d v e . 
ő r z i  a pagoda nagy p o rce lá n tég e lye it .
S zé p en  b e lé jü k  fé s z k e lte k  a g a lam bok:  
vanília , m álna, r ib izke , p u n c s .
De a z tá n  lá tta m , a fá jd a lo m  
fe k e te  szilvává  gyűri, a sza lja  a rcá t.
V a la m i re n d k ív ü li do lo g n a k  ke ll i t t  tö r té n n ie .
D e hol?
D e m i?
Á td o b ta m  m a g a m  a pagoda  a lacsony k e r íté sé n .
B u k s z u so k  fo j tó  a lagú tján , égő ka n narenge tegben  
a k á trá n y tó l csorgó vécé  fö lé  dő lt,



ö ssze firká lt p la tánhoz k ú sz ia m .
Jól h a llo tta m  a béna p a rk ő r  n yü szítésé t.
L á tta m  a fe k e te  m a m u szo k  rúgkapálását.
A m o zd u la to k  m á sko r  is fá jd a lm a t o k o z ta k  neki, 
m á sk o r  is csak  fá tó l fá ig  k ö z le k e d e tt , 
o lyko r  hasra vágódva k ö z ö ttü k ,
de m o s t azonnal ny ilvánva lóvá  le tt, m ásró l van  szó. 
L á th a ta tla n  s z íja k k a l k ö tö z té k  az ivoire-oszlophoz, 
am it, igaz, kü lö n b en  sem  e n g ed h e te tt vo lna  el.
H a llo tta m  a tes téb e  csapódó ezü stg o lyó b iso ka t.
V a k ító  n ikke lsze rszá m a iva l tán  a fü rd ő o rvo s  is 
lá th a ta tla n  k ín zó i k ö zö tt  tü s té n k ed e tt?
T e k in te te  fu rcsa m ó d , h isz  m in d ig  csak  
a fé s z k e k e t  m u strá lta , a V igadó to rn yá t pásztázta . 
T e k in te té t k ö ve tve  addig  m á sz ta m  a p latánra, 
m íg  a bevert nagy k e rek  ab lakon  elém  n em  tá ru lt  
a to rony terem .
N e m  a ka rta m  h inn i a szem e m n e k :
száz év  ó ta  e lőször fe l v o lt söpörve, súrolva.
A padlás zárt részeiből a jtónagyságú  
guta lila  fe s tm é n y e k  k e rü lte k  elő: 
a po lgárm ester, a tű zo ltóparancsnok , a prépost.
M olyrág ta  lobogóka t len g e te tt a szél.
N yilak , g ép p u ská k , kések , fogók, kö te lek  és csavarok  
a sa rko k  hom ályában  osztá lyozva .
Az egy ik  fa ra g o tt o sz lophoz kö tö zve  
a fű tő  lányá t p illa n to tta m  meg.
O tt la k ta k  a L igetsoron.
T ö b b szö r fe lü lt  hozzám , tö rökü lésben ,
m e r t n e m  vo lt ra jta  bugyi, a fo rró  m árványm orzsába .
E lő tte  fe l tű r t  ingu jja l, h á tra k ö tö tt  ha jja l,
bará ta im  a P ostakertbő l, a K istóró l,
d ró tra  a k a sz to tt  fe k e te  m a c sk á t b o n co lta k .
A  szabá lyos so ro kb a n  csüngő  den evérek  
tágra m e r e s z te tté k  csöpp  g y ö n g y sze m ü k e t . 
ó v a to s , izg a to tt lassúsággal do lgoztak.
F ö lh a síto ttá k  m e llk a sá t , le ita ttá k  a v é ré t .
M egnézték  a dobogó sz ívé t,
k e zü k  közé  v e tté k  a m eleg, m ozgós k is
m eggyszín  gép e t.
Köcsög, a k i m in d e n  je l sze r in t az egésze t ko rm ányozta , 
ha ta lm as fe lro b b a n t rugóza tú  fo te lb a n  tró n o lt .
K ezén  konyákig  érő  ró zsaszín  g u m ik e sz ty ű .
Az iszap fü rdőbő l lo p h a tta .
É p p  m u ta tta , a g yöngyszín  b e leke t te k e r jé k  spuln ira .
N o h a  az á lla t m á r  jó csk á n  s z é t  v o lt  trancsírozva . 
kapáló  lábairól, fa rk a  végén  a fe h é r  pam acsró l, 
fe lism e r te m  a béna p a rk ő r  ked ven c  m a c sk á já t.
K leopá trá t.
H ogyan  h a g yh a tta k  k i engem  a vá lla lkozásból, 
a m ik o r  egész nyáron  i t t  s zé k e lte m  szem ben , 
a pagodában,
ép p  csa k  v irágzáskor u g ro tta m  le  a  T iszára?
G ondolták, k isz ivá ro g ta to m  terve ike t.
S e jt ik , gyengéd  szá lak  fű zn e k  a fű tő  lányához .
L e sh e tte k  b e n n ü n k e t fe n trő l a  toronyból,
ahogy a fo rró  m árványm orzsában , m e r t so sem  h o rd o tt
bugyit, tö rö kü lé sb en  ü ld ö g élü n k .
Vagy egyszerűen  gyávának te k in te tte k .
T u d tá k , csak  a szá m  jár.
Vagy a pagodába va ló  b evacko lá som a t (v isszahúzódásom at)  
h itté k  sza k ítá sn a k .



A béna  p a rk ő r  k is z im a to lh a to tt  va la m it, 
ha  háló i, íép vessze i n é lk ü l  in d u lt  el h a zu lró l .
F am ózus fe k e te  m a m u szá b a n . 
ö  m ié r t n e m  je lz e tt  n e k e m , h isz  az u tó b b i időben  
m á r m egenged te , sa k k já ts zm á in á l k ib ice ljek?
M ind  hangosabban  n y ü s z í te t t .
M in th a  va ló jában  ő t  n y ú z n á k .
N e m  K le o p á trá t.
V agy  tud ta ,
K öcsög  egy in té sé re  a fü tő  lánya  ke rü l sorra.
Jérce, az é lc sa p o tt borbély inas, 
át a ka r ta  vágni a k á n to r  to rk á t, ne  én eke ljen , 
o t t  fe n te  K öcsög  tró n já h o z  e rő s íte tt  n adrágszíján  
te k n ő c n y e lv ű  b o ro tv á já t.
A  p la tá n  lem eze i csö rren ve  z u h a n ta k  a kavicsra ,
m in th a  c sa k  a béna  p a rk ő r  bon taná , végső  ké tség b eeséséb en
dobá lná  s zé t az ég b á d o g b o lto za tá t
(m íg  le n e m  zu h a n t v a la m e ly ik  p e s ti  pa lo táró l,
bá d o g o skén t do lgozo tt).
N e m  tu d o m , szabad-e v a la m in e k  is enn y ire  le m e z t e lenednie , 
tű n ő d ö tt K öcsög.
Ille tlen ség ,
em e lte  fe l a h a n g já t és, k ö zb en  egy p illa n a tra  se m  
véve  le te k in te té t  a fű tő  lányáról, 
aká rh a  v illá m zá rra l ,
h ir te le n  ö ssze h ú z ta  a m a c sk a  fe k e te  p ré m jé t.
Igen , u g ro tt  m e llé  ké szség esen  S zekerce , 
borza lm a sa n  m e z te le n !
H a  á tm á szo k  a rozsdás te tőre , s beugrók, 
csa k  m ég  jo b b a n  e lh id eg ü ln ek  tő le m  a f iú k .
L eg jo b b  ese tb en  en g em  is k ip e c k e ln e k .
K öcsög  egy in té sé re  sp u ln ira  te k e r n e k .
(A m ú lt  nyá ro n  is fe l je le n te tt  a rendőrségen:  
ö ssze k e v e r te m  b ö d ö n jü k b e n  a zs ír t, 
m e g h ib á s íto tta m  bélyegeit, 
a T a n g a n y iká t k é t  h e lyen  is!)
A  p la tá n  zö ld en  leved ző  h e rn yó vá  p u h u lt  k ö r m e im  a la tt .
M ár e g y ü tt  n y ü s z íte t tü n k , s z in te  tereélve , a béna  parkőrre l. 
A m ik o r  a fü rd ő o rv o s  b o to rk á ló  a la k ja  tű n t  elő  
a f  e k e te  k ő r is  m ögül.
H ir te le n  m in d e n  e ln ém u lt.
A  m o csá r  békanyögése , b ö ffen ése .
A  h a rk á ly o k  fúrása-faragása.
A  bosszúá lló  m ad á rsereg  gurgu lyázó  gép fegyvere i, 
végre  m eg érezték , ko m o ly a b b  do logró l van  szó , 
m in t  a béna p a rk ő r  heccelése.
C sönd  le t t  a to ro n y te re m b e n  is.
A  lobogók  m e g d e rm e d tek .
A  d e n e vé re k  va la m i u ltra rezg ésű  vezén yszó ra  
b e c su k tá k  c sö p p  g y ö n g y sze m ü k e t.
C sak a m eggy s z ív  d o b ogo tt.
M in t óriás hangszóróban .
D obogo tt, m íg  az ú j  é n e ke s  — m égse  fü z ik e ,
m égse  fü z ik e  — á t n e m  d ö fte  h o sszú  v é k o n y  a ra n y tű jéve l.
A  kva rco n  lé p te k  za ja  h a lla tszo tt.
B o to rk á ló  fe h é r  c ip ő k  a vé res  üvegcserépen , távozóban .
A  kapá ló  fe k e te  m a m u s z o k  h ir te le n  szé tc sú sz ta k .
É s  úgy is m a ra d ta k .



BRASNYÖ ISTVÁN  

CSÁTH: ELNAPOLÁS

Akit a fény oly nehezen ér el, 
Beéri-e a világosság felével?

Összevissza beszélnek.
Hajtogatják a magukét.
Illek-e ide? Illik-e hozzám?
Kenik-fenik maguk.
Kifenekednek.
Szereptelen egyre szerepelnek.
Lélekmentők és lélekvesztők.
Apályosak meg dagályosak.
Visszhangból építkezők, a keresetlen szavak.
A Valami a Sem m i felé halad.
Mivégből? Mivégre?
A Forma torzra válik, 
öm lik  a Szent Esszencia.

A templomlépcsőn, a Krisztus-testen.
A légymászásos falon.
A nádtetőkön, a zúzmarán.
A belülről üres jégcsapokon.
I t t  az égbe lógnak a fák,
I t t  forog mennybolt, firmam entum .
Akik a teljességet akarják,
Szem üket nyirkos só lepi.
És áll a világ, a pénteki,
És bámul a ködbe, ki elhiszi:
Infinitum . In  aetem um .
Mintha valami lenne benne,
Attól lenne keserű.

Minden, akár a temetés.
Minden hosszan csengettyűz.
Szánok szaladnak száz határba,
Hasig hóba, hébe-hóba —
Hosszú fehér ravatal.
A látóhatárt a lovak farka  
Suhintása szem ünkbe vonja:
Megtelik lassan a rovás,
Kicsordul szánkon az áldomás.



D E Z S Ő  J Á N O S

AZ ARANYKULCS

Csáth Gézának, 
mintha élne

1.

Kopogó reggel volt, amikor jelentették, hogy meghalt egy idős nő
rokonom, kit alig ismertem.

A salétromszagú kápolnában ámulva lestem felravatalozott, törékeny 
testét. A fekete pamlagon nem is öregasszony feküdt — egy gyönyörű 
leány.

Szerelemtől heviilt, mozdulatlanul várakozó Hófehérke.

2.
Szerény lakása akár egy kalaposdoboz. Vaságy, fölötte  B. 1-vel szignált 

vízfestm ény . Néhány kopott kartonbőrönd. Egy-két régi karosszék. A fala• 
kon fakó papírtapéták.

Az ablakpárkányon ismeretlen fiatalember képmása. Gunyoros-furcsa 
mosolyáért mérges kelyhű, lila virágok nyúlnak fel a kertből.

3.

Megboldogult Eszter nénémet kicsit bolondnak tartotta a család. Most 
látom , lehetett valami a dologban: csak az elmebetegek őrzik meg halálu
kig bőrük frissességét, testük kegyetlen tej szagát.

4.

Sohasem ment férjhez•
Virágmintás, keleti álomban, fehér és skarlátszín íbiszmadarak között 

élt. Egy férfira emlékezett a kert ellobbanó fényeiben: arra, kit egykor 
szeretett. A családi legendák kusza indáiból sikerült kibogoznom: azt a 
férfit Varázslónak hívták.

5.

A kis szobában hódító virágillat. Magányos, zöld golyók nesztelenül 
úsznak a mennyezet felé.

A képkeretbe zárt halvány mosolygó férfi lassan az ajtó irányába 
fordul. Sűrű pálmaolaj a levegő.

Az ajtó kampószögein puhára vasalt, ódivatú ruhák, s egy kötény, 
Eszter köténye.

Nicsak, valami van a zsebében!
Egy parányi aranykulcs.

6.

E kulccsal csak nyitni tudok. Bezárni sem m it sem.
A szemem nyitottam  ki először, s múltam  závárzatát. A Varázsló min

dig elkísért utaimra: hűségesen kalauzolt a múló idő karcsú ívei között. 
Lovaglókesztyű volt a kezén. Szélfútta orvosi köpenye úgy suhogott, akár 
a denevérszamyak. Szomorkás arca már egészen kisgyerekes volt a rossz 
nők csókjaitól s az ópiumtól.



7.
Vakító reflektorfényben vonalzóval fésült, jól nevelt kisfiú játszado

zik egy üres szobában.
Nagy, fehér virágok kelyhébe zárom a méheket. öngyújtóm  lángján 

addig perzselem a virágkelyheket, amíg csak az édes zümmögést hallani.
A kárpitos fiai kulcslukon lesik lustán fürdőző édesanyjukat. A két 

fiú riadtan, szökésre készen maszturbál.
A vízparton könnyű nádszéken ül a Varázsló, vázlatot készít a tájról.

8 .
Károly bátyámat megrontották a bordó selyempongyolák. Már remeg 

a keze. S  a járása is furcsa: mintha kissé dobálná lábait.

9.
Most, midőn már egészen sárga lettem  a sok kenderlevéltől, vissza

adom parányi aranykulcsodat.
Egyben-másban hasznomra volt, de nem nyitotta meg előttem titkaid  

kapuját. Nem tudtam meg, zöld-e vagy kék-e a szemed (Varázsló voltál: 
sohasem vetted le sötét szemüveged), s azt sem, mi rejlik mosolyod mögött.

10.
Az emberek sorsa a levegőből intéztetik: varázslatokat eltanulni nem  

lehet.

BALOGH ISTVÁN

JÓZSEF: JELENÉSEK

Csáthnak

A Brenner-hágón 
suhan be Svájcba 
mindig a kikelet.
Tűhegyen át 
tízezer tavasz.

Homokember 
teliholdban 
halkan hegedülget.

KOPECZKY LÁSZLÓ

AKIT A TÁJ NYUGALMA 
MEGÖLT

Az égre dobáltam magam, 
Kőbe haraptam  
Vaskalaposok között 
Hetyke szalmakalapban.



U R B A N  J Á N O S  

TUDATPERZSELŐ
A Csáth Géza-évfordulóra

Álmodni kellett, 
menekülés, szenvedély, 
vád Nyugat és Kelet, 
lebegő délibáb Dél,
Észak megmeredt ideg.
Rázkódó karnagy az ősz. 
önkábító gyönyörként 
kutatja, meglesi a csősz 
a lelkek melyrétegét, 
s az andalító hajszálerek 
megfeszülnek; zengő messzeség: 
kép, zene, a szó mérgezett, 
áttetsző, szédítő varázs, 
káprázatos pajzsmezőben  
tudatot perzselő parázs, 
fakó fintorral őrszem  
a szépséget kápsáló haláL

TARI ISTVÁN  

HÉZAGOLÁS

egy ember néz a 
szemedbe 
homloka mögött 
bagoly tolat

szívében egér 
cikázik 
a vér lidérces 
fürdőhelyén

egymással olykor 
ők ketten  
helyet cserélnek 
az egér a bagollyal 
a bagoly az egérrel

tán meg is hágják 
egymást a 
kín hevében 
a kéjes megrendülés 
rajongó buzgalmában

egy ember néz a 
szemedbe 
a határ fcu/csáth 
keresgélve

a jól öltözött 
gyötrelem  
buja habarcsáth 
kevergetve



H Ó D I É V A

„Ó, VAD SZERELMESE AZ ŐRÜLT MORFIUMNAK"
„KORTÁRSUNK"— CSÁTH

Csáth Géza, az író száz éve született, s m ajd hetven éve halott. Személyét 
és életművét máig nem oszló titokzatosság lengi körül. Életének alig több, 
mint harminc éve, s m unkásságának kevesebb, m int egy évtizede tem ér
dek megválaszodatlan kérdést vet fel. Többek között azt, hogyan viszo
nyuljunk a Csáth-életműhöz. Elegendő-e vajon műveit kizárólag irodalmi
művészi szempontbód megközelíteni, vagy a Csáth-opus megértéséhez múl
hatatlanul szükséges a háttérben meghúzódó, morfinizmusba torkollló élet
sors árulkodó jegyeit számba venni? Elegendőbe vajon őt magát kizárólag 
egy adott kor, a századforduló „gyermekének” tekinteni, vagy pedig életé
ben és műveiben általánosabb érvényű emberi problémák megjelenítésére 
is fel lehet figyelni? Vagy másképpen feltéve ez utóbbi kérdést: a Csáth- 
életműnek pusztán irodalom történeti értéke van-e, vagy azon túlmenően 
szolgál-e valamilyen tanulsággal napjaink embere számára is?

Megannyi kérdés, megannyi kihívás. Bár a kihívásra inkább csak az 
utóbbi időben érkezik válasz. A Csáth-rejtély hosszú időn át nem érintette 
meg igazán sem a kortársakat, sem az utókort. Bóka László m ár 1937-ben 
is attól tart, hogy Csáth életműve előbb-utóbb a feledés homályába merül. 
Márcsak azért is, m ert — mint ahogy Bóka László írja  — Csáth Géza 
„sohasem tartozott a népszerű, sokat olvasott magyar írók közé; olyan 
értelemben, mint Jókainak, Herczeg Ferencnek; Aranynak, Adynak, sem 
közönsége, sem hatása nem vodt. Olvasói életében is, inkább írók voltak" 
Pedig Csáth számos kisebb-nagyobb lap hasábjain keresztül jelen volt a 
kor irodalmi életében, m unkatársa volt a  Budapesti Naplónak, a Nyugat
nak, a Bácskai Hírlapnak, de hogy mindez önmagában milyen keveset je
lentett, a rra  Iillés Endre személyes visszaemlékezése hívja fel mindennél 
jobban a figyelmet: „nemcsak a Moravcsik-klinikán kerestem emlékét, 
tragikus életének nyomait, később ugyanezzel a kutató kedvvel faggattam 
társait, barátait a  Nyugatnál. Osvát elzárkózott. Schöpflin éppen hogy 
emlékezett rá, Gedlért Oszkár olyasmit felelt, hogy ő igazában csak 1919 
óta ismeri a Nyugat ügyeit, íróit. A legmulatságosabb Fenyő Miksa hideg 
emlékezete volt: „ . . .  többször is beszélgettünk Csáthról, s m induntalan ösz- 
szetévesztette valakivel, egyszer Kortság Jenöved, más alkalommal a vidé
ki Üj falusi Lászlóval, s még amerikai em lékirataiban is, a Nyugat árnyait 
idézve, Kádár Endrével.” Mulatságos? Inkább szomorú. A nagy hírű Nyu
gat, a kor legrangosabb irodalmi follyóirata Csáth halála u tán  pár évvel 
m ár nem is emllékszik rá. Kosztolányi nekrológja 1919-ben az utolsó írás, 
amely a folyóiratban róla megjelent. Bóka László tehát nem ok nélkül 
aggódik: nem volna meglepő, ha egy saját korában csak korlátozott vissz
hangot elérő, csak „vájt fülű" írók által olvasott, az irodalmi életben korai 
halála m iatt csak rövid ideig jelen levő író munkássága a későbbi évtizedek 
a latt teljesen elfelejtődnék. S ez m ajdnem  be is következett. A Csáth-opus 
iránti „negatív viszony” mind az odvasók, mind az értő  irodalmárok ré
széről az utóbbi két évtizedig változatlan m aradt. Nem kedveztek, term é
szetesen, Csáth felfedezéséhez az irodalompolitikai körülmények, a kor
szellem és korigény, és ezernyi más körülmény. A hatvanas évek közepétől 
azonban meglepő módon változás történt e téren. Mintha Stendhal vagy 
Kafka példája ismétlődne meg: megkezdődött Csáth újrafelfedezése (job
ban mondva felfedezése) és a Csáth-életmű által felvetett kérdések meg
fogalmazása. Első lépése ennek a foílyamatnak, m int tudjuk, az 1964-es 
Csáth-kiadás volt. Illés Endre szerkesztésében és előszavával, melyet to
vábbi kiadások követtek: az Éjszakai esztétizálás, az Apa és fiú, a Ham
vazószerda, de a novelllák, zenekritikák, drám ák mellett publicisztikai írá
sai, sőt, „elmekórtani” tanulmánya is napvilágot látott. A Csáth-életmű



nagy vonalakban hozzáférhetővé vált a további kutatások számára. E ku
tatásokból a jugoszláviai magyar irodalom alaptévőén fontos szerepet 
vállalt. Gondolhatunk Bori Imre, Dér Zoltán tanulmányaira, Dér Zoltán 
Csáthra vonatkozó feltáró m unkájára, az Üzenet 1977-es emUékszámára, 
melyek számos lényeges felismeréssel járu ltak  hozzá a Csáth-életmű körüli 
homály eloszlatásához.

Mi llehet ennek a váratlanul feléledő Csáth-reneszánsznak az oka? 
Elegendő magyarázat-e, ha az újonnan kiadott művek iránti szokásos 
figyelemnek tudjuk be a megjelenő reflexiókat, tanulmányokat? Ha pusz
tán irodalom történetünk m últja iránti megbecsüléssel magyarázzuk a Csáth 
felé forduló érdeklődést? Ha kizárólag filológiai kíváncsiságnak tekintjük 
a Csáth Géza igen rövid ideig tartó  m unkásságának feltárására irányuló 
törekvéseket? Félreértés ne essék: mindez önmagában sem kevés, sőt, 
irodalmunk egyik mielőbbi pótlásra szoruló mulasztása. De valahol több 
is ennél. A Csáth-opus kutatása izgató, nyugtalanító feladat. És éppen a 
ma embere, a mi számunkra az.

A száz évvel korábban született, és a századforduló ízléséhez, divat
jához, művészeti és irodalmi elveihez oly sok szállal kötődő Csáth ellent
mondásoktól terhes rövid élete és pár esztendős pályafutása alatt m ár 
pusztán egyéniségével máig ható megoldatlan problémák egész sorát ve
tette fel. Gondolhatunk elsőként a tehetség kérdésére, a rendkívüli képessé
gekkel megáldott vagy megvert em ber tragikus sorsára. A m odem  ge
netika szerint olyan fajta  tehetség, m int Csáth, tulajdonképpen nincs is — 
vagy legalábbis nagyon ritka. Hiszen szerencsés esetben vagy az általános 
értelmessége igen magas valakinek, vagy pedig valamilyen tehetségszfé
rában tud az átlagtól eltérően kimagaslót alkotni. M ármost mi a helyzet 
Csáthtal? A kitűnően rajzoló, festőművésznek, hegedűművésznek, kom
ponistának készülő, ugyanakkor orvosi tanulmányokat folytató, pszichiát
riai érdeklődésű íróval? Többféle művészi hajlam , s emellett m odem  
természettudományos érdeklődés egyaránt megvolt benne, s nem kétséges, 
ha sorsa úgy alakul, tudományos téren is tudott volna m aradan
dót alkotni. Mint ahogy a különböző művészeti ágazatok egyaránt von
zották, az irodalmon belül is számos m űfajjal próbálkozott: novellával, 
drámával, zenekritikával, publicisztikával, s mindben jelentőset vagy lega
lábbis figyelemre m éltót tudott létrehozni. Ami azonban azt is jelenti, hogy 
a Csáth által létrehozott életmű leginkább egységében, globálisan szem
lélve hordozza magán a rendkívüli em ber keze nyomát, külön-külön vizs
gálva, részterületeire bontva viszont a kiforratlanság, a befejezetlenség, a 
torzóban hagyottság érzetét kelti. Még novellisztikájára is vonatkoztatha
tók a fentebb elmondottak, pedig joggal érezhetjük, az irodalomnak ezen 
a területén tudta legadekváttabban kifejezni magát. író i m unkásságának 
pár éve azonban sajnálatosan kevés volt ahhoz, hogy olyan értelemben 
egyéni és kiteljesedett életművet hagyjon hátra, m int pl. Krúdy vagy akár 
Kosztolányi. Eltékozolta önmagát? Tönkretette életét? Egyéni szerencsét
len életsors, vagy a tehetség, valamennyi tehetség közös sorsa sűrűsödik 
jelképpé Csáth életében?

A tehetség — egyre inkább azt kell hinnünk — inkább balszerencse, 
mint a  sors kegyes adománya. Az ész bajjal já r  — ta rtja  a közhit és Gri- 
bojedov, aki m ár a  XIX. század elején e tém ára színművet írt. S hogy 
nemcsak az ész, de a tehetség is milyen sok bajt okozhat, a rra  Csáth pél
dája is felhívja a figyelmet. E bajok sokfélesége közül m ár az életpálya 
megválasztásában jelentkező nehézségekre is gondolhatunk, de a  kifutási 
lehetőségek korlátozott voltára, az ebből következő feszültségekre, a be
illeszkedési problém ákra úgyszintén. S nem feledkezhetünk meg a rend
kívüli tehetséggel vagy képességekkel megáldott emberek deviáns viselke
dési formák iránti szmte szükségszerű vonzódásáról sem. Csáth életének 
és sorsának ismeretében nem téveszthetjük szem elől azt a  konfliktust 
sem, amely az elismerés, a siker iránti vágy és a mellőzöttség, a  félre- 
állítottság érzése között húzódik meg. Az érvényesülésnek, a  boldogulásnak 
inkább a középszerűség az ára, s a mindenáron elismerésre szomjas tehet
ség néha a középszer igényeihez próbálja igazítani magát. Nem volt kivétel 
ez alól Csáth sem, aki nagyon áhította a zajos sikert — talán ezért is for-



dúlt figyelme a színpadi müvek felé. Számomra Csáth tallán legmegrendí- 
tőbb gondolatai azok, amelyek 1913-ban a számára elérhetetlen boldogság 
képét rajzolják fel: „Még mindig látom, és ellőttem van az irodalmi világsH 
kér, egy könnyű és fényesen dotált fürdőorvosi állás szép hotelben, terasz- 
szal, Fehér teniszcipő, jó szivar, finom hálószoba, elképesztően elegáns 
rendelő, könyvek. Finom, nem szorgalmas, de mindig előrehaladó irodalmi 
működés, zene, harm incöt éves kor körül az első opera vagy némajáték 
teljes, nagy zenekari apparátussal, München, Párizs, utazások, színdarab
jaim nak német premierje, később gyermekek: egy-kettő. Mindaz a bol
dogság, ami e pillanatban, mikor gyenge hányingerem van a mai nagy 
dózis következtében (3,2 cgm morfium és 3,8 cgm pantopon), elérhetetlennek, 
soha ed nem jövőnek tetszik/' A Csáth által felrajzolt boldogság-kép nem 
azért szívszorító, m ert tudjuk, nem sikerült megvalósítania, hanem azért, 
m ert nem méltó hozzá. Könnyű állás? Fehér teniszcipő? Finom, nem szor
galmas irodalmi működés? Ez nem egy Csáth-formátumú tehetség képes
ség- és igényszintjének megfelelő célkitűzés. Ez m ár a  vágjak nagyon 
köznapi nívóra való lesüllyesztése. Egy átlagember vágyfantaziája. Vajon 
a morfium szám lájára írható-e teljes egészében a  boldogságnak ez az 
ijesztően középszerű megálmodása? Vagy anélkül is feladta volna iga
zi önmagát az elismerésért, a sikerért? Vagy éppen csak ily módon le
hetett volna megkapaszkodni az életben, a valóságban? Nyitott kérdések 
ezek. Nemcsak Konkrétan, Csáthra vonatkozóan, de annál tágabb érte
lemben is. A tehetség, a beilleszkedés és a siker ritkán já r  együtt. Sok
kal inkább feloldhatatlan konfliktusok forrása.

Csáth tragikus élete egyszersmind a korán elpusztuló tehetség tra
gédiája is. S mivel a századforduló hiedelmeivel ellentétben ma m ár 
jól tudjuk, hogy önmagában a  rendkívüli képesség nem jár korai ha
lállal, nem hajlam osít elmebetegségre, sem másmilyen bajokra, más 
okok húzódnak meg a szinte mindig bekövetkező tragédiák mögött. 
Csáth m orfinizmusát és korai halálát sem tekinthetjük egyszerűen rend
kívüli tehetsége egyenes következményének. Pedig talán hajlamosak 
lennénk rá. Annál is inkább, m ert még napjainkban is, amikor egyre 
több szó esik a tehetséggondozásról, a  rendkívüli képességek ápolásá
ról, az átlagtól elütő tehetségekre nem ritkán csáthi sors vár.

*
Csáth életének alakulása éppúgy, m int m unkásságának legjelleg

zetesebb sajátosságai, olyan életérzésről tanúskodnak, mely lidércnyo
m ásként nehezedik a m a emberére is Mindenekelőtt gondolhatunk itt 
a magányra, a halálfélelemre, melyet a  m odern ember nap m int nap 
elszenved. Csáth gyermekszereplői sem tudnak szabadulni ettől az ér
zéstől, még akikor se, ha a polgári jólét díszletei veszik is körül őket. 
„Fáradt voltam. Most m ár nagyon szerettem  volna hazajutni. És ezt 
a vágyat csak fokozta ébredő sejtelmem, hogy eltévedtem és nem fogok 
tudni hazatalálni. Eleinte nem m ertem  ezt m agam nak bevallani, és a 
kezdődő kétségbeesés egy árnyalatával a szívemben tovább mentem 
előre, előre, elhomályosuló szem ekkel. . .  Idegen és ellenszenves utcába 
jutottam . A házak szűkén sorakoztak egymás mellé, ember nem volt 
a láthatáron. Minden reményemet elvesztettem az ú t megtalálását ille
tőleg. A szemem előtt összefolyt a  világ, és hirtelen nagyon sajnálni 
kezdtem magam, elhagyott szomorú helyzetemben, és heves sírásra fa
kadtam'" — panaszkodik a  nyaralóhelyen eltévedő (kisfiú az Emlékirat 
eltévedésemről c. novellában. A védett környezet sem tud ja  kivédeni 
a lélek félelmeit: a Homokeimbert (Szombat este), a zongorába bebújó 
„vörös szakállast7' (Józsika), ám bár e gyermekek számára, az élet egy 
kivételes, múló pillanatában még lehet felmentés mindeme rémségeik 
alól: „Attól féltem, hogy édesanyám ki fog nevetni. De még csak nem 
is mosolygott: rám  nézett szeretettel, és nézésében olyan csodálatos, 
komoly, megértő jóság volt, hogy soha életemben él nem  feledtem ezt 
a pillanatot* — oldódik fel a hazakerült fiúcska (rémülete az édesanya 
tekimtetére az Em lékirat eltévedésemről c. írásban. Az édesanya azonban 
meghal, s ez a veszteség — mint Dér Zoltán írja  — Csáth „egész életére 
kihatott, később morfinizmusát is árvaságából eredeztette”.



Csáth életművét a novellákban perm anensen jelen leívő szorongás, 
félelem, magány m iatt szokás Kafkával párhuzam ba állítani. A kafkai 
és a csáthi életérzés azonban legfeljebb gyökereiben közös — amennyi
ben minden magány ugyanazon okokra, többek között a lét atomizált- 
ságára, az igazi közösségeik hiányára, az értelm es cselekvés lehetetlen
ségére, a reális célok és kapaszkodók elkuszálódására és ezernyi más 
körülményre vezethető vissza. Külső megjelenítését tekintve inkább a 
különbségek szembetünőek. Kafka a külső hatalommal szembeni kiszol
gáltatottságban egyedül m aradó emiber szorongását és félelmét ábrázol
ja, miközben irracionálissá, vízióvá növeszti az átláthatatlan  külső ha
talmat; Csáth szorongása és magánya belső feszültséget tükröz. Csáth 
és Kafka alapállásának: különbözőségéből az is következik, hogy Csáth 
inkább a patológiás felé hajlik. Gyakran látszólagos irracionalizmusa 
mögött is patológiás jelenségek húzódnak meg. Kafka Átváltozása és 
Csáth Fekete csönd c. novellája indításában tartalm az analóg vonásokait
— ám a kifejlet jól érzékelteti szemléletük különbözőségét. A rovarrá 
változó Samsa ügynök, illetve a reggelre iszonyú izomzatú, vastag sor- 
tehajú, gonosz, égő, félelmes szemű, állati (kamasszá váló „kedves pötyö
gő gyeranekecske" rokon jelenség. Ám Kafka megmarad a víziónál, Csáth 
viszont leleplez: mindez egy őrült elme szüleménye. Csáth nem  a külső 
hatalm at növeszti vízióvá — a M uzsikusok pl. sohase lennének képesek 
még csak felismerni se, hol keressék sorozatos kudarcaik, pusztulásuk 
okát —, hanem ha m ár a belső feszültséget nem tud ja  m ásként felol
dani, inkább hajlam os a belső történéseknek olyan értelmezést adni, 
mely szerint patologikus form ában találtak megoldásra.

Tulajdonképpen Csátíh élete iis ezt példázza. Babitsot parafrazálva: 
a „mindenségre vágyó" Csáth, aki „magánál tovább nem jut", Ópium 
c. novellájában egész filozófiát dolgoz ki az élet teljességének megraga
dására. „Pillanatokig időzni itt és remegni, hogy percek múlva végképp 
visszaesünk oda, ahonnan elindultunk, valóban nyomorúság. Pedig leg
többen megelégszenek ezzel a néhány alamizsnapillanattal. Mit tehetnek. 
Nincs bátorságuk és erejük, hogy m agukra vegyék a nagyszerű, az 
örökkévalóságba lendítő gyönyör kockázatát. Pedig ez a  kockázat olcsó, 
nevetségesen kicsiny. Mert: igaz: a gyilkos nappal a kaján  dörömbölő 
világosság tíz órái nehezen múlnak, de az este és éjszaka tizennégy órá
jában a csodálatos, titokzatos és idő nélkül való öroklét egy darab ját 
kapjuk. ( ...)  Ez a tizennégy óra egyenlő négyszáz generációnak nyolc
ezer éves életével. De számítsunk csak ötezret. Egy nap ala tt tehát 
ötezer esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül kétmillió 
évet jelent. Föltéve . . ."  — és idézhetnénk tovább a sokak által em lített 
novellát. Tagadhatalan, hogv ez az okfejtés nem nélkülöz bizonyos belső 
logikát. Mivel az emberi élet m indennapjainak szokásos történései ön
magukért valónak és értelm etlennek látszanak, s így nem visznek köze
lebb az élet értelmének és céljának eléréséhez, Csáth filozófiája szerint 
magától értetődő, hogy a teljességet az egyén csakis a maga belső vi
lágában, mai szóhasználattal élve „privátszférájában" érheti el. Ehhez 
a teljes élet megmaradásához kell adott esetben az ópium. Mészöly 
Miklós az Egy elmebeteg nő naplójához íro tt EZó'szavában Csáth magá
nyosságát tulajdonképpen ennek a gondolatnak a szellemében értelmezi: 
„ez a sikerre, nőikre és hírnévre vágyó fiatalem ber minddé »partizán« 
m aradt, az (irodalomban éppúgy, m int magánemberi, társadalm i és poli
tikai ügyek terén. Sehová nem tartozott: csupán mindemről véleményt 
alkotott, s m akacsul igyekezett is nyilvánosságot szerezni m agának . . .  
Éopen csak m agatartása volt olyan, hogy a gyakorlati integrálódást 
eleve lehetetlenné tette. Üjabb konfliktus maeva ez. amelv a totalitás
igény következménye — az ugyanis ellenez bárm iféle valódi integráló
dást. m ert önkorlátozásnak, önfeladásnak éli meg. Olyan alapvízió 
légkörében otthonos, melyben a jelenségek és tények, a belső és külső 
normák egyetlen valóság és élmény járulékai. És integrálódni csak 
ehhez, ebbe a gyakorlatilag virtuális egyetlenbe szabad." Mészöly Csáth 
magányát a itotalitásigényből vezeti le, éppúgy, m int ahogy Csáth ezzel 
a totalitásigénnyel indokolja az Ópium  c. novellájában az önpusztítást.



Csalóka, ám bár könnyen magával ragadó okoskodás, mely szerint az 
integrállódás nem más, mint önmaga részleges feladása, tehát veszteség. De 
ekkor, ebben a  pillanatban tetten érhető a csáthi gondolatmenetben meg 
bújó csúszás. Ment noha vitathatatlan, hogy a vágyott totalitás elérése 
szempontjából komoly veszteség az integrálódás teljességének lehetet
lensége, de mégsem  ez a legnagyobb baj. Sokkal irokább az a Csáth ál
tal felkínált megoldás: az integrálódás kínálkozó lehetőségei előli elzár
kózás, az önmaga börtönébe zárt élet. Az Ópium  c. novellában megfő 
galmazott csáthi a ttitűd  — Babitsosai szólva ismét — a „vak diódként 
dióba zárt" lét mellett tesz hitet. S hogy mennyire tragikus következ
ményekkel já rha t ez a felfogás, Csáth életének alakulása szolgálhat rá 
tanúbizonyságul.

Más kérdés természetesen, hogy mit értett Csáth a totalitás, a tel 
jes élet eszméje alatt, s hogy erre vonatkozó, eléggé ellentmondásos

fondolatai mennyire alkalm asak valójában a teljes élet m egragadására, 
kétséges ugyan, hogy az „örökkévalóságba lendítő gyönyör", valamint 

az „azért élünk, hogy éljünk" hedonisztákus eszméje lenne a nagy titok, 
a  totalitás. De akárm it é rte tt is Csáth az élet teljessége alatt, magányá
nak gyökerei azzal a lelki beállítódással hozhatók összefüggésbe, hogy 
ezt csakis az egyén belső világában vélte megvalósíthatónak. Ez a  befele 
fordultság lesz aztán tala ja  a valósággal való reális kapcsolat elveszté
sének, az ebből fakadó szorongásnak és félelmeknek, s nem utolsósor
ban a  patológiás megnyilvánulásoknak. Mind maga az író, m ind jelleg
zetes szereplői számára. E felfogás tükrében válik aztán érthetővé, hogy 
Csáth novellavilágának szereplőit túlnyom ó többségben nem fűzi sem
milyen (kötelék az élet egyetlen konkrét szférájához sem, hanem valami
féle belső történések által m egszűrt álomvilágban mozognak. Sajátosan 
felfogott külön vüáguk a magúik számára egyéni értelmezést nyer. Vo
natkozik ez a  Találkoztam anyámmal, A sebész, az Erocia. A varázsló 
halála c. novelláktól kezdve egészen a Dénes Im réig  a legtöbb Csáth- 
novellára, sőt még az Egy elmebeteg nő naplójára is. A külvilággal 
való reális .kapcsolatok hiánya, leépülése vagy elvesztése azonban, mint 
bűvös kör, egyre inkább belesodor a magányba, szorongásba és a halál- 
félelembe.

„A füledt estbe úszó, /  Ablakból fölsíró, homályos hegedűszó / 
Eszembe hoz” — Kosztolányi Csátih Gézához íro tt versében az egy szál 
hegedű hangjával asszociálja azt a  végtelen magányt, amely Csáth életé
ből és műveiből árad. Életéből, mely a látszatkapcsolatok és látszatsike
rek ellenére a lét nagy kérdéseivel m agára m aradó em ber sorsát vetíti 
elénk, s műveiből, melyekben e bezárkózás ábrázolására s következmé
nyeinek megjelenítésére vállalkozott. Arról azonban mindennek ellenére 
sem m ondott le, hogy aikár pár vonással, jelzésszerűen fel ne villantsa, 
hol sejti az ábrázolt m agatartásform ák okait, következményeit, buktatóit. 
„Föltéve hogy az ópiumszívást m int kifejlett erős férfi kezded, és nagy 
gondot fordítasz testi épséged fönntartására — melyet legjobb ügyes or
vosra bizni —, tíz esztendeig elélhetsz" — néz szembe a várható következ
ményekkel az élet teljességét ígérő Ópium  c. novellában. „Az új eszmék 
izgatott és tehetetlen vágya a szép és művészi iránt pedig csak a század 
utolsó esztendőiben ment á t a társadalom  vérkeringésébe. . .  És a »muzsi
kusok« is valamennyien pontosan erre az időre öregedteik meg és dőltek ki 
a pultok mellől" — keresi az ivászatba és nyomorba fulladó életek kudar
cának okait bizonyos társadalm i körülményekben a M uzsikusok  c. no
vellában. Persze, ezek a  hellyel-közzel fel-felvillanó gondoláitok nem 
lépnek fel a körülmények beható elemzésének igényével. A csáthi életmű 
nem is ezek révén érint meg igazán bennünket. Sokkal inkább szoron
gásos hangulati, végletessé feszített magánya, a m agára m aradt lélek gyak
ran patologikus megnyilvánulásai rezonálnak a ma emberének élmény- és 
érzésvüágával.

*

Csáth életéről és műveiről szólva megkerülhetetlen, hogy szembe 
ne nézzünk azokkal az önpusztató-patologikus sajátosságokkal, melyek



az író életében és műveiben jól érzékelhetően jelen vannak. Mondani 
se kell, hogy az önpusztító életvitel szomorú aktualitása sose volt 
talán jobban elevenbe vágó kérdés, m int éppen napjainkban. Habár egyre 
több szó esik az önpusztító narkotikum ok — Jegyen az alkohol, kábító
szer vagy akárm i más — egészségromboló és társadalm ilag káros ha
tásáról és egyre több fórumon folyik a harc e szenvedélyek ellen, eredmé
nyességről még közel sem adhatunk számot. Egyelőre éppen az ellenkező 
folyamatnak lehetünk tanúi: nemhogy csökkenne, de folyamatosan nő 
azoknak a száma, akik gyakran igen fiatal korban valamilyen káros szenve
dély rabjaivá válnak.

Tulajdonképpen mind a mai napig értetlenül állunk szemben e 
jelenséggeL Nemcsak afelől vannak kétségeink, hogy m i az oka az 
önpusztító életforma terjedésének, de gyakran még annak megítélésében 
is tanácstalanok vagyunk, hogy betegnek vagy bűnözőnek tekintsük 
azokat a  személyeket, akik valamilyen káros szenvedély hatása alá ke
rültek. A köztudat hajlik arra , hogy bennük a társadalom ra nézve 
veszélyes, kiközösítendő egyént lássa, orvosi-egészségügyi szinten viszont 
elsősorban betegnek minősülnek.

A problém a nem újkeletű. Nem m entes tőle a századelő ezernyi 
gondtól terhes világa sem. Írók, művészek, festők esetenként éppúgy 
nem tudnak szabadulni az önpusztító életvitel vadamilyen form ájától, 
mint a társadalom  perifériájára szorult csavargók. A tém a — az alko
hol, a kábítószer, az öngyilkosság —, egyszóval az önpusztítás megjelenik 
az irodalomban, s nem ritkán, m int pl. Ady, Csáth, Cholnoky Viktor, 
Cholnoky László, Juhász Gyula példája igazolja, személyes élet sors 
tapasztalatait hordozza. A megjelenítés hitelét az átélt sors, a szenve
délyekkel folytatott önmarcangoló küzdelem csak fokozza, s így méltán 
tekinthetjük e szemléletmódban, felfogásban egymástól eltérő, gyakorta 
szélsőséges nézeteket hangoztató írásokat egy életérzés hiteles doku
mentumainak.

A századvég és századelő jellegzetes felfogása szerint — mely tet
ten érthető Ady, Csáth, Cholnoky Viktor írásaiban is — az alkoholizmus, 
a degeneráltság, a  neuraszténia, az idegbajok és általában a betegség, 
valamint a  norm áktól való eltérés a rendkívüli emberek, a „zsenik" ki
váltsága. Cholnoky Viktor pl. Egészség c. kis esszéjében akképpen véle
kedik, hogy „az egészségeseké a világ, de nem az egészségesek viszik 
előre a világot. A gondolatnak ára  van, s ezt az á ra t az egészséges szer
vezet a maga zárt s önmagával szemben mindig fizetésképes mivoltában, 
demokratikus, csak magával való törődésben nem képes megfizetni. . . .  Ha
nem a  lázban égő agyvelő, a vonagló idegrendszer az, amely megterem ti 
az új gondolat. Az egyensúlytalan, eltolódott, beteg szervezet az, amely 
nem önm agának ökonomizál, hanem  a világ szám ára term el/' E szem
lélet értelm ében tehát eleve konfliktusos az író, a művész, az alkotó 
em ber önpusztít&deviáns m agatartásform ákhoz való viszonyulása. Ré
szint kívánatos szám ára, hisz úgy véli, ebből születitk a  mű, ugyanakkor 
azonban szenved is tőle. Csáth m agatartása is ezt a  kettősséget példázza.

Bár Csáth — ha műveit is tanúságul hívjuk — nem is m aga a mű, 
az alkotás érdekében vállalja az önpusztítást. Hanem a „formákban 
rejlő nagy titkokat" kutatva, a „szavakban, fogalmakban és ítéletekben” 
kifejezhetetlen elvont „igazságot” keresve, a lét „esszenciáját” a gyönyör
ben véli utolérhetőnek. Mint ahogyan a Jegyzetek egy új rajzgyűjtem ény
ről és a művészetekről c. írásában m ásra vonatkoztatva, de önmagára 
is értve megfogalmazza: „Az ő fantáziáját m indenkor ez foglalkoztatja, 
és vonalai m indenkor ennek a tiitokztatos, minden érzésén és gondola
tán urakodó névtelen, hatalm as erőnek a jelenlétéről beszélnek. ( ...)  rá
jött, hogy az élet titkát a  szenvedélyek folyton égő piros lángocskáiban 
kell keresni ( ...)  le tud ta  és le m erte vonni a nagy tanulságot, hogy 
az élet egyetlen oka és célja az élet maga: a vágy, ami kielégítésre tö
rekszik, ami mozgásra, küzdelemre kényszerít, ami kormányozza az élő 
s élettelen anyagot egyaránt ( ...)  Az ő tém ája az a vágy, ami nem az 
életért küzd, hanem a  kielégítés szurrogátum át, a  kéjt tűzi ki egyedüli



célnak.” Függetlenül azonban attól, hogy Csáth maga milyen elvárá
sokkal közelít egy önpusztító életform a vállalása felé, s hogy ezek az 
elvárások mennyire esnek egybe a kortárs írók műveiben fellelhető 
„zseni és őrültség”, „zseni és betegség” ‘koncepcióval, tény az, hogy 
Csáth éppoly konfliktusosán viszonyult e kérdéshez, mint írótársai. Nap
lójának tanúsága szerint egyfelől heroikus küzdelmet folytat azért, 
hogy szabadulni probáljon pusztító szenvedélyének hatása alól, m ásfe
lől viszont az önpusztítás vállalt form ája olyan késztetések ideig-óráig 
tartó  m egoldására adott lehetőséget, meiyek ievezetésóre más mód nem 
kínálkozott.

Naplója szerint a betegségtől, konkrétan a tüdőbajtól való félelem 
vitte rá, hogy első alkalommal m orfium ot fecsikendezzen magába. Mint
ha Ady sorait és gondolatait elevenítené meg A magyar Pimodánból: 
„Ahogy nőtt (...) őseinknek szellemi befogadó talentum a, úgy nőtt fé
lelmük a betegségektől, a haláltól, kétségtől és bánattól. Ez vitte az 
embert a szerelmi raffinementok s mesterséges m ám orok kigondolására. 
Ezekből lettek az idegbajok és idegpotenciák, sőt ezekből ilesz lassan- 
lassan a művészet." A betegségektől való félelem, m int az önpusztítás 
egyik lehetséges motivációja, éppúgy a kor eszmevilágában gyökerező 
gondolat, m int az, mely szerint a totalitás, az élet teljességének eléré
sére csa'kis „mesterséges m ám orokon” keresztül visz az em ber útja. 
Csáth önpusztító magaitartása m ögött mind a két felfogás jellegzetes 
sajátosságai felismerhetők; b á r a félelem és a vele járó szorongás Csáth 
műveiben a konkrét élménynél jóval egyetemesebb érzés. Nézetünk sze
rint olyan elfojtott lelki tartalm ak velejárója, melyek m agát az írót 
feltartóztathatatlanul egy önsorsrontó életform a irányába lökik. s me
lyek természetéről műveinek patologikus vonatkozásai sokat elárulnak.

Ha csak Csáth novelláit vesszük is szemügyre, azonnal feltűnik, 
hogy azok az önpusztító életvitel, a viselkedési zavarok, a devianciák 
széles skáláját vetítik elénk. A M uzsikusok és A sebész az alkoholizmus 
áldozatai. A delirium trem ens felé haladó sebész az idő múlása ellen 
használja ,;múló belgyógyászati szerként” az abszintet, a  M uzsikusok 
ezernyi okot találnak az iszákosságra. „Ittak tehát elsősorban a sze
gény, nyomorult sorsuk m iatt, másodszor a tehetséghiány érzése ellen, 
harm adszor az óraadás izgalmainak és fáradságának ellensúlyozására, 
negyedszer az elégedetlenség és kellemetlen érzések m iatt, amiket a sa
já t zenéjük hallgatása keltett fel” — körvonalazza az író iszákosságuk 
okait. De akárm iért is isznak, az al'kóholizmus éppúgy az öngyilkosság 
felé vezet, mint a narkom ánia (Ópium), vagy a Történet egy gyógysze
részet tan-hallgatóról c. írás szereplőjének választott önpusztítási módja. 
Kifejezett öngyilkosságra is van példa Csáth novellái között (Johanna), 
kiprovokált gyilkosságra — már-már öngyilkosságszámba menő gyilkos
ságra — úgyszintén (Rozi). Az alkoholizmus, a narkom ánia, az öngyil
kosság, korunk legnagyobb gondot okozó beilleszkedési és életszerve
zési problémái éppúgy foglalkoztatják, m int a téves eszmék megjelené
sétől (A béka , Apa és fiú , Prepov a boncolóasztalon) a diagnosztizálható 
elmebajig (Fekete csönd, Dénes Im re  stb.) terjedő magatartászavarok. 
Magyarázatul kínálkozik természetesen m inderre az idegorvos szakmai 
érdeklődése és hozzáértése, annál is inkább, m ert a felvetett problémák 
értelmezése a kor divatos vagy újonnan m egismert szellemi áramlatai- 
nak megfelelően történik. Mindez azonban csak nagyon felszínes meg
közelítése e  problém akörnek. Pusztán e  külső szem potokra hagyatkozva 
aligha lehetne m egérteni azt a feszültséget, perm anens szorongást, amely 
végighúzódik az e tárgykörbe tartozó írások egész során, sem pedig 
azt a nagyfokú em pátiát, beleélést, amellyel az ábrázolt problém át meg
jeleníti. A fentebb elm ondottak a Csáth-írásoik azon körére vonatkoz
nak elsősorban, amelyekben a deviáns-patologikus megnyilatkozások mö
gött szexuális tartalmaik húzódnak meg. Csáth nem riad vissza attól 
sem, hogy ilyen esetekben végletes, gyakran akár gyilkosságba torkolló 
kifejletei adjon a problém ának, érzékeltetve, hogy az elfojtott szexuális 
késztetések által kiváltott és felszínre törő indulatnak semmilyen norma
tívák nem képesek ú tjá t állni. Csáth legjellegzetesebb írásai ezek. Az



Anyagyilkosság elsősorban, de ezek sorába tartozik A kis Em m a , a 
Schm ith mézeskalácsos, és mindazok, amelyek a józan értelem  szám ára 
ijesztően érthetetlen késztetéseket mobilizálnak. Hogy konkrétan Csáth 
maga milyen elfo jto tt lelki tartalm akat szublimál írásainak e jellegzetes 
csoportjává^ azt pusztán a művekre hagyaikozva nincs m ódunk feltárni, 
de valószínűnek látszik, hogy ugyanazok a belső történések munkálnak 
e művek indulati hátterében, m int amelyek a narkom ánia irányába lökik.

De akárhogy vélekedjünk is Csáth életének és opusának önpusztító
patologikus sajátosságairól, annyi bizonyos, hogy a kérdés nem nélkü
lözi az aktualitást. M ár m agánál a  tém a természeténél fogva sem. Nap
jainkban nemcsak az önpusztítás különböző formái vannak terjedőben, 
de az ideg- és elm ebajok számos fa jtá ja  nemkülönben. Csáth opusának 
vonatkozó részei még m a is m odem nek tekinthetők abban az értelem 
ben, hogy nem egymástól elszigetelve, hanem  bizonyos egységben szemléli 
a  devianciák egész sorát; hozzáállásában és értékítéleteiben úgyszintén 
példaadó álláspontot foglal el. Még a legszélsőségesebb megnyilatkozást 
is megértéssel ábrázolja, nem érzékeltet idegenkedést, undort, megvetést, 
legfeljebb szánakozást. Szemléletének gyökerei a kor tudatvilágához, is
meretszintjéhez és jellegzetes irányzataihoz kötődnek, s ez természetesen 
bizonyos korlátokat is jelentett szám ára m ind a  saját sorsára, mind az 
ábrázolt jelenségekre való rálátás szempontjából. Vajon ma tisztábban 
látunk-e m indent? Az önpusztító szenvedélyek ellen folytatott harc ered
ményessége (vagy még inkább eredménytelensége) felől megközelítve a 
kérdést, túlzott önbizalomra nincs nagy okunk.

*

Munkánkban, abból a meglepő és váratlan érdeklődésből kiindulva, 
ami az utóbbi két évtizedben az eddig szinte elfelejtett Csáth-életmű 
irán t m utatkozott, Csáth Géza életének és műveinek olyan vonatkozá
saira próbáltunk felfigyelni, amelyek érzékenyen érintik napjaink em
berét is. Ügy véljük, a Csáth-rejtély kulcsa éppen ezekben a sajátossá 
gokban keresendő. Hiába telt el ugyanis száz év Csáth születése óta, 
senki se állíthatná, hogy nem releváns problém ája napjainknak is a 
magányosság, a szorongás, az önpusztítás különböző form ái és más 
m agatartás- és személyiségzavarok, még akkor is, ha ezek természete
sen más form ában bukkannak fel, m int száz évvel ezelőtt. És ebben az 
értelemben nem túlzás, ha „kortársunknak” érezzük az írót, aki ugyan 
saját korának szellemiségéhez, ízlésvilágához, irodalm i elveihez kötődve 
élete és műve által olyan kérdéseket tudott felvetni, melyek száz éven 
át ívelve a m a embere szám ára is aktuális érvényűek.

\l



SZAJBELY MIHÁLY 

„MEGÉRTETTEM A TERMÉSZETET”
CSÁTH GÉZA MÜVÉSZETFELFOGÁSÁNAK ÉS ÍRÓI GYAKORLATÁNAK 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPJAIRÓL*

1903 őszén iratkozott be Kosztolányi Dezső a budapesti egyetem böl
csészkarára. Sikerélményeiről ham arosan lelkes levelekben számolt be 
unokaöccsének, az akor végzős gimnazista Csáth Gézának: „ . . .  Négyessy .. 
egészen el van ragadtatva tőlem . . .  Megismerkedtem Juhász G yulával.. 
egy fiatal poéta, a »Magyar szalon« s az »Üj idők« munka társa: Gyö- 
kössy Endre ég, hogy velem m egism erkedhessék. . .  egy Bresztovszky nevű 
collegám hatalm as költészete ha to tt meg, a kivel Schiller—Goethe barát
ságot kötök m ajd .. " (1903. okt. 4.); „Az irodalmi élet sodrában va
gyok . . ( 1 9 0 3 .  nov. 10.). Annál feltűnőbb, hogy egy évvel később, túl
ju tva az éretségin, Csáth nem lett unokabátyja példáját követve bölcsész
— pedig tőle m ár nyolcadikos gimnazistaként beküldött novellája nyo
mán „jót, sőt feltűnőt" várt Bródy Sándor, a Jövendő szerkesztője. Az 
ugyan alighanem magától értetődő volt szám ára is, hogy csakis Pestre 
mehet, abba „az istenáldotta, gyönyörű városba", ahogyan (legelső leve
leinek egyikében nevezte a fővarost, de o tt előbb a Zeneakadémiára föl- 
véteiizett, m ajd e próbálkozásának sikertelensége után  azon gondolkodott, 
hogy ügyvéd, term észetrajz—földrajz szakos tanár, vagy pedig orvos le
gyen-e. Végül úgy döntött, hogy medikus lesz, kiváltva ezzel unokabátyjá
nak rosszallását: „Nem okosabb lett volna akár csak találom ra beirat
kozni valamilyen képző zenedébe s várni, míg a technikát elsajátítod 
s nem üzérkedni, lócsiszárkodni, hasznossági szempontból cselekedni s 
kockáztatni azt, hogy hármasművészből semmi művész légy?". Koszto
lányi úgy vélte tehát, hogy Csáth az orvosi pályával a jól szituált pol
gáriét kényelmét választja a művésziét helyett. Hogy nem volt igaza, 
arról Csáth művészi fejlődése ham arosan meggyőzhette őt, annál is inkább, 
m ert unokaöccse írói pályájának alakulásában éppen annak a freudi pszi
choanalízisnek ju to tt meghatározó szerep, amelyet elmeorvosként ism ert 
meg igazán közelről. Csáth és kora természettudományos gondolkodásá
nak kapcsolatát azonban hiba lenne csupán a freudizmussal való megis
merkedésére szűkítve vizsgálni. Bóka Lásáótól tudjuk (Csáth Géza novellái, 
Bp. 1937), hogy m ár gimnazista korában díjnyertes dolgozatot készített az 
embernek a természethez és a tudományhoz való viszonyáról, pályaválasz
tási dilemm ája pedig (orvos vagy reál szakos tanár) ugyancsak eredendő 
természettudományos érdeklődésről vall; az ügyvédi pályát Dér Zoltán 
szerint is praktikus családi megfontolások ju tta tha tták  eszébe (Ikercsil
lagok, 229). Mostani tanulmányomban, éppen e meggondolás jegyében, 
nem is Csáth és a pszichoanalízis kapcsolatát vizsgálom m ajd elsősorban. 
Inkább a rra  a kérdésre szeretnék választ találni, hogy hogyan ju to tt el 
Csáth Géza a pszichoanalízisig, illetve m iért volt szüksége a szépíró 
Csáthnak a  pszichoanalízis recipiálására, befejezésül pedig egy, az életmű 
egészének keletkezéstörténetére vonatkozó hipotézis felállítását kísérelem 
m ajd meg.

*

„A könyveknek adta a szekrény legfelső polcát. Vegyes kis gyűjte
mény volt. Néhány term észettudományi könyv, Haeckel Die Weltrátsel, 
Lehmann könyve, A babona és varázslat, a Természettudományi Közlöny

* Előtanulmány egy készülő kismonográfiához. Csáth levelezését Dér Zoltán Ikercsillagok 
(Fórum, 1980) című tanulmánygyűjteményének gazdag dokumentumanyaga, szépprózáját 
és publicisztikáját az ugyancsak Dér által sajtó alá rendezett kétkötetes gyűjtemény (Isme
retien házban, Fórum, 1977) nyomán idézem.



néhány füzete és a Károli-féle m agyar biblia, külön az ótestam entum  
latinul és az új testam entum  franciául, egy kis zenei lexikon, Thury Zoltán 
egyik novellás kötete, Andersen meséi igen eünyütt állapotban, Andrejev 
Leonid novellája, a Köd, németül. Azután kották: Beethoven szonátái, Bach: 
W ohltemperiertes Klavier, egy vékony Chopin-album, egy Grieg- és egy 
Schumann-füzet, három-négy kisebb zongoradarab egy elő magyar kompo
nistától, akit különösen kedvelt, s végül egy saját szerzeményű, gondosan 
lleírt dala. Jó egy óráig tarto tt, míg mindennek m egállapította a helyét.” 
így rendezkedik be hónapos szobájában Pestre érkezésének estéjén Csáth 
Első fejezet című regénytöredékének hőse, a  leendő orvostanhallgató. Az 
írás önéletrajzi ihletettsége annyira nyilvánvaló, hogy talán nem követek el 
m egbocsáthatatlan hibát, ha a felsorolt szerzők és művek értékelése során 
arra  a „szellemi poggyászra” vélek rátalálni, amellyel maga Csáth érkezett
1904 őszén a fővárosba.

A kottáknál pillanatnyilag érdekesebbnek tűnnek számomra a  felso
rolt könyvek. Közülük az első, E m st Haeckel Die Weltratsel (magyarul: 
Világproblémák, Bp. 1905) című m unkája a kor egyik legnépszerűbb és 
legtöbbet vitatott olvasmánya volt. Első kiadása 1899-ben jelent meg Bonn
ban. Ugyanezen évben három  újabb kiadása láto tt napvilágot, 1905-ben 
pedig m ár a kilencedik kiadásnál tarto ttak , s még ezután következtek a 
nagyközönségnek szánt „paperback” utánnyomások. A könyv ném et nyel
ven 1915-ig összesen 320 ezer példányban kelt el, rövid idő ala tt lefordí
to tták  12 idegen nyelvre, s több százra rúgott az ellene készült vitairatok 
száma. Szerzőjének, az 1899-ben 65 éves E m st Heackelnek a neve m ar 
korábban is jól ism ert volt, hála a darwini evolúciós tan t népszerűsítő 
és sok tekintetben továbbfejlesztő munkásságának. Csáth által emlegetett 
könyve azért váltott ki szokatlan feltűnést, m ert vele Haeckel túllépett a 
természettudományos vizsgálódások megszokott körén. Az eredetileg or
vosegyetemet végzett, m ajd zoológusként hírnevet szerzett tudóst fiatal 
kora óta foglalkoztatta az a feladat, hogy összefüggéseiben láttassa kora 
természettudományos eredményeit, ezek ugyanis, összhangban a 19. szá
zad második felének pozitivista világszemléletével, olyan kutatások nyo
mán születtek, melyek a figyelmet mindig az adott részproblém ára kon
centrálták, s a nagyobb összefüggések irán t érzéketlenek voltak. A 
természettudományok 19. századi, közismerten ugrásszerű fejlődésével pár
huzamosan ugyanis növekedett a  specializálódás, s a korábban egységes 
term észettudomány részterületekre szakadt, melyek egymástól elszigetelt 
kutatási eredményeit senki sem volt képes egységében látni, s még kevésbé 
belőlük egységes világszemléletet kialakítani. Nem volt alkalmas e hiátus 
kitöltésére a  klasszikus ném et filozófia sem, amely spekulatív és metafizi
kus jellegénél fogva egyébként is hitelét vesztette a pozitivizmus évtizede
iben. Haeckel. maga is felhívja a  figyelmet könyvének előszavában arra , 
hogy korának filozófiája „elvont s nagyobbrészt metafizikai tudom ány”, 
mely képtelen a  term észettudományok újabb eredményeinek feldolgo
zására; ugyanakkor az „egzakt term észettudomány" legtöbb -képviselője „a 
megfigyelt jelenségek általános összefüggésének m élyreható ism eretét — 
pedig éppen ez a filozófia! — fölöslegesnek ta r tja ”. A 19. század végére 
egyre erősebb lett az igény az ú jabb természettudományos eredményeket 
feldolgozó, egységes világmagyarázatra. Haeckel m unkája éppen ennek 
az elvárásnak m ent elébe, s ez magyarázza rendkívüli népszerűségét is. 
Feladatát természetesen anélkül oldotta meg, hogy engedményeket te tt 
volna a  valóságtól elrugaszkodott spekulációnak. Könyve egyik későbbi 
kiadásának 1903-ban keletkezett utószavában Haeckel egyértelműen meg
fogalmazta azt az alapelvet, hogy az igazi filozófia „csak term észettudom á
nyi alappal bírhat, mely az összes tapasztalattudom ányi tények kritikai 
kapcsolatán alapul”.

Natürliche Schöpfugsgeschichte című m unkájában Heackel arról be
szélt, hogy az általa képviselt monisztikus világszemlélet szerint a  világon 
minden jelenségnek természeti oka van; a  csodáknak és a természetföllöt- 
tinek tűnő jelenségeknek ugyancsak meg lehet találni földi magyarázatukat. 
Alfréd Lehmann Babona és varázslat című könyve, melyet Csáth orvostan



hallgatója másodikként helyez el könyvespolcán, éppen e gondolat jegyé
ben született. A dán származású Lehmann (1858—1921) kísérleti pszicholó
gus volt, a koppenhágai egyetem pszichofizikai laboratórium ának igazga
tója. Tanulmányait a lipcsei egyetemen végezte annak a W undtnak a 
tanítványaként, aki a fiziológia eredményeire támaszkodva, bőségesen al
kalmazva a kísérletet és a  megfigyelést, az elsők között igyekezett meg
szabadítani a lélektant a metafizikus spekulációktól. A Babona és varázslat 
keletkezéséről könyve magyar kiadásához készített előszavában Lehmann 
elmondja, hogy Koppenhágában egy évtizeddel korábban „spiritiszta já r
vány dühöngött0, s neki magának is alkaílma volt részt venni jó néhány 
szeánszon. Az ott tapasztaltak nyomán „nem is já r t nehézségekkel kimu
tatnom, hogy azok a jelenségek, melyeket észlelnem alkalmam volt, ism ert 
pszichológiai és fizikai törvényekre vezethetők vissza". Megfigyelései ered
ményeiről előbb rövid cikket írt, m ajd négy éven át előadásokat tarto tt 
a spiritizmusról és egyéb babonákról az egyetemen. Előadásai nyomán 
született meg könyve, melyben kronológiai rendben ism erteti a különböző 
korok babonáit, m ajd megadja természettudományos (pszichológiai) m a
gyarázatukat. Anyaga a mai olvasónak is igen érdekes olvasmányt kínál, 
s bizonnyal érdeklődve forgatta Csáth hőse is, annál is inkább, m ert benne 
lényegében a Weltratsel lapjairól ismerős szemléletmóddal találkozhatott.

Ugyancsak izgalmas és változatos olvasmányt kínálhattak szám ára a 
Természettudományi Közlöny számai is. A K. M. Természettudományi 
Társulat havonta megjelenő lapját 1868-ban alapították a „közérdekű is
meretek terjesztésére”. Tartalm a ism eretterjesztő céljának megfelelően 
vegyes volt: a sók fagyasztás ú tján  történő elválasztásáról és az etilalkohol] 
brómmail történő mennyiségi meghatározásáról éppen úgy olvashatunk 
benne, m int a réti sas teherbírásáról és a szagos, vagy más néven kék 
lóheréről. A többnyire egy-egy speciális kérdéssel foglalkozó cikkek között 
azonban éppen az 1904. évfolyam egyik számában megjelent egy általános 
összefüggéseket és elvi kérdéseket tárgyaló írás is. Címe Természettudo
mány és világnézet, szerzője M. Verwom göttingeni egyetemi tanár, pon to  
sabban az ő előadása nyomán készítette dr. Gorka Sándor. Míg Haeckel 
néhány évvel korábban még arra  panaszkodott, hogy a  term észettudo 
mányos vizsgálódások és a filozófia külön úton járnak, addig Verwom m ár 
alapvető változásról tudósít: „Alig néhány évtizeddel ezelőtt az olyan ter
mészetbúvárok, akik szűk dolgozóasztaluktól felpillantva, tekintetük össze- 
foglalóbb problémákig emelték, m ajdnem  mindig szaktársaik becsmérlő 
kritikájával találkoztak: ma — m ondhatnók — a kellőnél több az oly 
term észettudományi munka, m ely . . .  a legmélyebb filozófiai problém ákat 
feszegeti." Verwom előadásában a rra  a kérdésre keresett választ, hogy a 
természettudományok megfelelő alapot kínálnak-e egy átfogó világmagya
rázathoz. Véleménye szerint ez attól függ, hogy az illető füozófiai mű 
szerzője m ennyiben  tud ja nemcsak az objektív, hanem a subjectív fo
lyam atokat is a testi világ elemeire visszavezetni”. Kevéssé fontosnak tűnt 
számomra az, hogy Verwom, illetve nyomában Gorka végső soron milyen 
választ adott a felvetett kérdésre; a lényeg az, hogy e cikk is a  m ár jól 
ism ert problémával, a természettudományos alapokon álló, ugyanakkor 
átfogó világmagyarázattal szolgáló filozófia megteremtésének problémájával 
foglalkozott.

S ami számomra még fontosabb volt: ugyanerre a problómavilágra 
rátaláltam  Csáth Géza publicisztikai írásaiban is, tovább erősítve azt a 
hitemet, hogy az Első fejezet orvostanhallgató hősének könyvtárát vallatva 
valóban magához Csáthoz kerülhetek közelebb. „Mi a m odem  természet
tudomány?" — teszi fel a  kérdést A tudományos megismerés útja  című 
tanulmányának elején Csáth Géza. „A természetnek, az embernek, az egész 
életnek való megismerése" — hangzik a válasz, melyből világosan kitűnik, 
hogy a m odern term észettudományokban ő is egy átfogó világmagyarázat 
kulcsát látta. Lelkesedett Darwinért, s e lelkesedésének több helyütt is 
tanújelét adta. Az em berek évezredek óta tanulmányozták a természetet, 
mégis Darwinig kellett várni az élet titkának fölfedezésére, fejtette ki pél
dául A vallások és m ítoszok pszichológiája című tanulmányában. „Ó taní
to tt meg bennünket látni a zűrzavaros rejtelm ek óriási labirintusában, ő



volt az, aki kinyitotta fülünket, m int valami lángeszű karm ester, hogy csodá
latos módon megértesse velünk azt az isteni szimfóniát, amelynek eddig csu
pán a nagyszerű hanghatásaiban, édes dallamaiban, bám ulatos ritm usaiban 
tudtunk gyönyörködni, m ialatt a nagy zenemű mélyebb értelme, apróbb szép
ségei és főleg egész összefüggése rejtve m aradt előttünk. Mert azt m utatta, 
magyarázta meg nekünk, hogy az életnek nincs titka.Hogy az életnek egyet- 
len célja az élés, az élet, s am it látunk magunk körül, az nem más, m int küz
delem a létért, az életért." A metafizikát természetesen Csáth is elvetette; 
Még egyszer — és utoljára — a hittantanításról című írásában a következő
képpen fakadt ki ellene: „Ki meri állítani, hogy a  gyermekeknek kell metafi
zika? Az érzéki világot sem ismeri még és m ár egy ködös, érzék fölötti b i
rodalom nehéz és kábító képzetével terhelik meg fantáziájának gyenge 
csikóhátát.” A publicista Csáth Géza bízik a természettudományok által 
kidolgozott objektív módszerekben, a kísérletben és a megfigyelésben; 
úgy látja, hogy e módszereket kellene uralkodóvá tenni a hum án tudomá
nyokban is. Az irodalom órákat unalomba fullasztó középiskolai gramma
tikák, retorikák, stilisztikák és poétikák helyett „mi most egy pszichológiai, 
tehát természettudományi alapokon felépített esztétikára gondolunk, amely 
mindvégig tiszta, egyszerű fogalmakkal o p e rá l. . . ” — írta  A művészi alko
tások élvezése című cikkében. A magyar középiskolai tanítás végleges csőd
je címűben pedig kifejtette, hogy a  jövő iskolájában a term észettudom á
nyok végre jelentőségüknek megfelelő sú lyai kapnak m ajd helyet, s a 
diákok az irodalom történetét is természettudományos módszerekkel ta
nulmányozhatják majd.

Mindezek után nem lenne meglepő, ha a szépíró Csáth tolla nyomán 
naturalista novellák születtek volna, s irodalomszemléletét is a naturaliz
mus határozta volna meg; köztudottan a naturalizm us volt ugyanis az 
az irányzat, amely a természettudományos módszereket legközvetlenebbül 
ültette át az irodalomba. Zola bevalottan a 19. századi pozitivizmus egyik 
alapművét, Claude Bem ard Bevezetés a kísérleti orvostudomány tanulmá
nyozásába (Introduction á la médecine expérimentale, 1865) című m unká
já t tette  maga elé módszertani útm utatóul a naturalista regény elméleté
nek kidolgozásakor. Amiint megfogalmazta: „Teendőm mindössze az, hogy 
az irodalom ra alkalmazzam a kísérleti módszert, amelyet Claude Bem ard 
m esteri módon kidolgozott. . Ügy látta, hogy a természettudományos 
fejlődés „lassanként ugyanazon tudományos ú tra  tereli az emberi értelem  
valamennyi megnyilatkozását”, s ha a  megfigyelés és kísértet e lju tta thatja  
az em bert „a fizikai ólet megismeréséhez, akkor szükségképpen el kell 
vezetnie az érzelmi és az értelm i élet ismeretéhez is”. Első pülantásra 
Csáth naturalizmushoz való vonzódásának bizonyítékát láthatnánk abban, 
hogy orvostanhallgató hősének könyvtárában ott van Thury Zoltán egyik 
novelláskötete. Azé a Thuryé, akit hagyományosan naturalista  szerzőként 
ta rt számon a  m agyar irodalomtörténet-írás, s aki Zoláról elmélkedve 1897- 
ben úgy fogalmazott, hogy „E sorok szerény írója azok közé tartozik, akik 
ezt az elvetemedett galllust m esterüknek ism erik” (Alázatos kérés, 1897). 
Csáth azonban, publicisztikájának tanúbizonysága szerint, nem^ 'naturaliz
m usukért szerette Thury írásait. Nevét emlegeti öngyilkos művészek  című 
cikkében, melyben arról elmélkedett, hogy a művészek közötti gyakori ön- 
gyilkosságnak az a felfokozott idegállapot lehet az oka, amely az igazi 
alkotómunka elengedhetetlen feltétele. Pontosabban, m ondja Csáth, csak 
az aggályoskodó írókra, az igazi m odem  művészekre vonatkozik ez a meg
állapítás; azokra, „akik folyton önm agukat figyelik meg, és lelküsmerete- 
sen meg akarják  látni is azt, am it sejtenek, me£ akarják  érteni, am it 
gondolnak”. Közéjük sorolja az egy-egy jelzőn két hétig is gondolkodó 
Flaubert-t, az egy-egy harm óniai megoldással délutánokat töltő Chopint, 
a magyarok közül pedig Bródyt és — Thury Zoltánt. E nyomon elindulva, 
s tovább vallatva a publicisztikai írásokat, viszonylag pontosan rekonst
ruálható Csáth irodalomszemlélete.

Csáth Géza számára alapvetően kétféle író létezett: az egyik könnyen 
alkot és szívesen mesél, miközben figyelmét az élet jól látható  külső je
lenségeire összpontosítja, a  m ásik pedig örökösen küszködik a  művel és 
önmagával, titokra igyekszik rátalálni és m egsejtett titkokat kínszenvedé



sek árán is ábrázolni. „Gárdonyi azok közé az emberek közé tartozik — 
írja  például Friss könyvek című cikkében Csáth —, akiknek van belsejük, 
van egy nehezen hozzáférhető varázsfiókjuk, amelyben egyéniségük rejte
zik, s amelybe nem mindenkinek adatik bepillantani. Ezek közé az emberek 
közé sorozom még például Bródy Sándort, Arany Jánost, Csehovot, Emer- 
sont, Andersent, míg Mikszáth, Jókai, Herczeg külső em berek/' S bár a 
következő m ondatban még azt hangsúlyozza, hogy mindez nem érdem, 
hanem írói alkotásmód dolga, nem sokkal később m ár nyütan bevallja, 
hogy számára a „belső” írók a rokonszenvesebbek. Hogy miért, arról Szo- 
moryról készített esszéjéből tudhatunk meg további részleteket. Csáth sze
rin t az ízig-vérig m odem  író Szomory „lát, hall maga körül m indent és 
még ami mindezen túl van. Látja saját magát is, a pózát, az arcát minden 
irányból, érzi a  m últját, mindazt, ami vele valaha történt, mind egyszerre, 
és ami másokkal történhetett itt ezen a helyen”. A titkot felfedezni azok 
az írók tudják, akik képesek belesűríteni az egészet a pillanatba, felfedezni 
a lényeget a látszólag apró és jelentéktelen dolgok mögött. „A művészet
ben m indjobban keressük az egyénit, a  pillanatnyit, de csak azért, hogy 
még jobban megközelítsük a régi célpontot: az általános emberit, az örö
köt.” A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényről írva egyértelműen 
elveti azt a Mikszáth által a regény utószavában kifejtett gondolatot, hogy 
a jövő regényének a riporthoz kellene közelítenie. Véleménye szerint ebben 
nem lenne semmi új: a riport lényege az esemény, a tények egymás mellé 
helyezése, egyszóval a mese, amely Mikszáth regényeit mindig is jellemezte. 
Fejlődésről legfeljebb annyiban beszélhetnénk, hogy a  riportregény írója 
igyekszik jobban elrejteni a mese konstrukcióját, s ezáltal fokozza a  törté
net élethűségét. A m odern irodalom viszont nem az eseményekre koncent
rál, hanem  az emberi alakokra. Az új regény nem mese, hanem élmény, 
nem riport, hanem líra, olvasása nem csupán gyönyörűség, hanem  egy da
rab élet. Az új írók „az ember belső természetének legszorgalmasabb ku
tatói. őket nem az események egymásutánja érdekli, hanem az események 
okait keresik meg a lelkekben”.

Felfigyelhettünk rá  az imént, hogy Csáth Géza Andersent a „belső” 
írók között emlegette, s mindenképpen közéjük sorolhatjuk azt a Leonid 
Andreevet is, akinek Köd  című novellája szintén felkerült Csáth orvos- 
tanhallgatójának könyvespolcára. Andreev a századforduló Európa-szerte 
szívesen olvasott orosz írója volt, akinek gyorsan sikerült levetkőznie az 
első írásaiban még félreismerhetetlen Tolsztoj- és Gorkij^hatást, s későbbi 
munkáiban egyre inkább kiism erhetetlen titkok birodalmaként szemlélte 
és lá tta tta  a világot. Nagy Lajos 1910-es, Nyugat-beli bírálata szerint Andreev 
írói kvalitásai között „a legcsudálatosabb a végtelen lelki finomságok ész- 
revevése és megérzékítése, a  fölülmúlhatatlan erejű megelevenítés, rejtel
mes igazságok, összefüggések megsejtetése, művészi realitás a részletek
ben” — azaz pontosan azok a jegyek, amelyeket Csáth publicisztikájában 
a modern irodalom jellemzőiként kiemelt.

S ugyanezekkel a  mondatokkal jellemezhetném akár magának Csáth 
Gézának az írásművészetét is; az ő első kötetéről egyébként m ár Koszto
lányi megjegyezte, hogy benne „akadnak csinált — jól csinált — Andrejev 
Leonid-hangulatok” (A Hét, 1908. m áj. 17.). Ma m ár közhelynek számít az a 
m egalapítás, hogy novelláiban kezdettől fogva az em beri lélek mélységeit 
búvárolta, előbb ösztönösen, m ajd a pszichoanalízis eredményeit megis
merve egyre tudatosabban. Elmeorvosként, a pesti Moravcsik-féle elme
klinika tanársegédjeként maga is igyekezett hozzájárulni a  pszichoanalízis 
továbbfejlesztéséihez s 1912-ben könyvet publikált Az elmebetegségek pszychi- 
kus mechanismusa címmel. Gondolatmenete, am int ezt a  könyv új kiadá
sához (Egy elmebeteg nő naplója, Bp. 1978.) ír t  utószavamban részleteseb
ben is bizonyítani igyekeztem, sok tekintetben kulcsot ad  novellisztikájá- 
nak értelmezéséhez is. Bóka László kétségkívül tévedett akkor, amikor 
idézett könyvében úgy vélte, hogy a csáthi írásművészet teljes egészében 
a naturalizm us jegyében értelmezhető; e próbálkozásnak maguk a  művek 
éppen úgy ellenállnák, m int a m ögöttük álló, az im ént részletesebben tár
gyalt irodalomszemlélet. Csáth egy-egy leírása persze, például az állat
kínzások emlékezetes képei az Anyagyilkosságban, vagy A kis Em m a  című



novellában, eszünkbe ju tta tha tja  a naturalizm ust. Csáth kétségtelenül so
kat tanult a naturalistáktól, nem véletlenül volt Thury mellett Bródy Sán
dor a ilegkedvesebb írója, a naturalista részletek azonban nála sohasem 
válnak meghatározóvá, csupán eszközök az emberi lélek mélységeinek fel
tárásához. Ám Bóka mégsem tapogatódzott egészen rossz helyen, s ezt a 
novellák naturalista ízű részletein túl az a m ár em lített tény is jól jeilzi, 
hogy Csáth Géza természettudományos műveltségéből és világszemléle
téből logikusan születhetett volna naturalista írásművészet; fogalmazhat
nék akár úgy is, hogy világszemlélete látszólag ellentmondásban áll iroda
lomszemléletével és írói gyakorlatával. Ám ez az ellentmondás valóban 
csak látszólagos, s könnyedén feloldhatóvá válik akkor, ha sikerül meg
határozni azt a helyet, amelyet Freud, ill. az általa kidolgozott pszichoana
lízis elfoglal a tudományok fejlődéstörténetében.

Freudnak anélkül sikerült ú jra  összhangba hoznia a  hum án és a 
természettudományos műveltséget, hogy Ernst Haeckdl em lített m unkájá 
hoz hasonlóan közvetlenül maga elé tűzte volna ezt a célt. Először 1900-ban 
megjelent Traumdeutung (magyarul: Álomfejtés, Bp. 1935, 1985) című mun
kája, am int erre M. Worbs felhívta a figyelmet kitűnő könyvében (Mérvén- 
kunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien dér Jahrhundertwende, Frank
furt/M . 1983) szintézisét kínálta naturalizm usnak és romantikának, pozití
vizmusnak és pszichológiának, életnek és álomnak. Hatása a „Fiatal Bécs” 
íróira, akik a századfordulón az egész európai kultúra legmodernebb tö
rekvéseinek színhelyévé tették a Monarchia fővárosát, óriási volt. Ezek az 
írók elégedetlenek voltak a naturalizmussal, ám nem megtagadni, hanem 
meghaladni szerették volna annak eredményeit. Idézet Hermann Bahr Die 
Krisis des Naturalismus című 1891-ben született írásából: „Jetz wird es 
sich offenbaren, dass, wen wir freilich im Grunde unserer N atúr zu viel 
Psychologen sind, um uns an dem objektiven Naturalism us auf die Dauer 
zu genügen, w ir doch schon zu lange unter dem Einfluss des Naturalism us 
gewesen sind, um jem als zűr altén Psychologie wieder zurückzukehren. 
Das moderne Bedürfnis verlangt Psychologie, gegen die Einseitigkeit des 
bisherigen Naturalismus; aber es verlangt eine Psychologie, welche dér 
lángén Gewohnheit des Naturalism us Rechnung tragt. Es verlangt eine 
Psychologie, welche durch den Naturalism us hierdurch und über ihn hi- 
naus gegangen ist. Bei dér altén vornaturalistischen kann es nicht beruhi- 
gen.” Nem visszatérni akartak  tehát a  naturalizm us előtti pszichológiához, 
hanem fel akarták találni a naturalizmus utánit, megőrizve ugyanakkor 
a naturalizmus eredményeit. A pszichoanalízis éppen e téren sietett segít
ségükre: befogadásával úgy lehetett közeledni az em ber belső világának, 
az emberi lélek mélységeinek ábrázolása felé, hogy eközben nem kellett 
megtagadni a 19. századi természettudományos fejlődés által kidolgozott 
módszereket és világszemléletet. Amint Worbs találóan megfogalmazta: 
a naturalizmus mintatudományának, a biológiának a  helyét most a  mo
dem  pszichológia foglalta el, a költészet „tudom ányosításának” helyébe 
pedig a pszichiátri "poétizálása” lépett. Freudizmus és szépirodalom ta
lálkozását egyébként Worbs szerint elősegítette az a tény is, hogy míg a 
szépirodalom a pozitivizmus és naturalizm us évtizedei után  egyre intenzí
vebben kezdett érdeklődni a lélektan iránt, addig Freud, megfigyeléseinek 
érthető form ába öntése érdekében (gondoljunk az Álomfej résre!), gyakran 
nyúl szépirodalomtól kölcsönzött eszközökhöz.

A szépíró Csáth Géza szám ára a freudizmus ugyanazt jelentette, am it 
a „Fiatal Bécs" írói, mindenekelőtt talán Schnitzler és Hofm annsthal szá
m ára jelentett: recipiálásával anélkül ju tha to tt el a  lélekábrázoláshoz, 
hogy meg kellett volna tagadnia természettudományokon iskolázott világ
szemléletét. Az, hogy a pszichoanalízisben ő is a  19. századi term észettu
dományos fejlődés egyenes folytatását látta, világosan kiderül publicisz
tikai írásaiból. Idéztem m ár korábban A vallások és mítoszok pszichológiája 
című cikkének azt a passzusát, amelyben kifejti, hogy több évszázados 
sötétben tapogatódzás után az élet titkát Darwin fejtette meg. Hite szerint 
a darwini evolúciós tan „ . . .  olyan óriási fényű lámpa, amellyel egyúttal 
a szerves és szervetlen élet összes jelenségeit is teljesen hasonló tökéle
tességgel szemlélhetjük és érthetjük meg". A darwini felismerés lassan



ként valamennyi tudományban érvényre ju to tt, u to ljára a  pszichológiában, 
a Freud és Breuer általi felfedezett pszichoanalízis form ájában. Csáth sze
rin t „ennek az új pszichológiának összes nagyszerű kutatásai a  darwini elv 
körül jegecesednek ki", s ez így van még akkor is, ha magának az elvnek 
az egyértelmű és tételes megfogailmazására a pszichológiai kutatások te
rén még senki sem vállalkozott; nem vállalkozott erre maga Freud sem. 
Csáth most pótolja e hiányt; véleménye szerint „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 fennm aradását szolgálja, létért való küzdelmének megnyilatko
zása”. Egy évvel később (1914-ben) pedig hasonlóan axiómaszerűen jelenti 
ki A tudományos megismerés útja  című írásában, hogy: „A modern ter
mészettudományi megismerés ú tjá t három  név jelzi: Kopernikusz, Darwin 
és Freud.”

Csáth Gézának tehát pontosan azért vodt szüksége a pszichoanalízis 
befogadására, am iért a „Fiatal Bécs” íróinak, s e most nyilvánvalóvá vált 
rokonság arra  int, hogy életművét a szokásosnál tágabb keretek között 
kíséreljem meg értelmezni majd; Szabadka és Budapest mellett minden
képpen tekintetbe kell vennem Bécset.

Azok a kották, amelyeket az Első fejezet című regény töredék orvostan
hallgató hőse elhelyezett könyvespolcán, Csáth Géza eredendő zenei érdek
lődéséről vallanak. Tanulmányom korábbi részében foglalkoztam Csáth 
term észettudományos műveltségével, s azzal, hogy milyen úton ju to tt el 
az írásművészetét alapvetően meghatározó pszichoanalízisig. Fel sem ve
tettem  azonban azt a kérdést, hogy vajon m iért akart mindenekelőtt 
zeneszerző lenni, s a puszta tény konstatálásán túl nem foglalkoztam 
azzal sem, hogy ha m ár nem lehetett zeneszerzővé, akkor m iért lett inkább 
orvos, mintsem unokabátyja példáját követve böilcsész. Most befejezéskép
pen szeretném megkísérelni, hogy legalább hipotetikus válaszokat adjak e 
kérdésekre is.

Ügy látszik, kottáit megint csak publicisztikája, pontosabban zene- 
kritikusi m unkássága felől érdemes megközelíteni. Zenéről szóló írásainak 
lapozgatása közben ham arosan egyértelművé válik ugyanis, hogy term é
szettudományos (darwinista) világszemléletét a zeneművészet megítélé
sénél is akadálytalanul érvényesülni hagyta. „A társadalm i élet evolúciójá
val párhuzamos a művészetek evolúciója. A tökéletesedési és elkorcso- 
sulási folyamatoknak itt — tökéletesedési és elkorcsosulási folyamatok 
felelnek meg amott. . . .  Az összes művészetek ma a meglepőt, az intimet, 
a misztikust keresik, m int olyat, am it a  m a emberéneik érzékeny idegrend
szere az élet mélyéből vallónak érez, igazságosnak sejt. A zenében talán a 
legkifejezettebb és legjobban látható is ennek a művészetfejlődési törvény
nek az érvényesülése” — fogalmazott például Modern muzsika  című írá
sának bevezetőjében. Ahogyan az írókat két csoportra osztotta, úgy a 
zeneszerzők között is két típust különített el: az abszoQút zenészt és a 
programmuzsikust. Az abszolút muzsikusok a született zeneszerzők; azok, 
akik „m ár szinte gyermekkorukban eljutnak a forrnék tökéletes megérté
séhez"; tipikus képviselőjük Mozart. A programzenészek közé viszont azok 
tartoznak, „akik inkább művészek, költők, és egyetemes törekvésüknek, 
hogy kifejezzék magukat, csak egyik megnyilvánulása a zene”; tipikus 
képviselőjük Wagner. A programzenész jellemzője továbbá, hogy általában 
gondja van a zeneszerzés mesterségbeli részével, a formával, éppen azért, 
m ert figyelmét túlságosan is a  kifejezni vágyott gondolat köti le (A zene
szerző fejlődése). Az abszolút zeneszerző művészetében a melódia az ural
kodó, a programzenészében a tem atikus ismétlés, amellyel biztosítja a 
hallgatónak a ráism erés örömét (Modern m uzsika). Csáth, akárcsak a 
szépirodalom tipizálásánál, itt is jelzi, hogy nem rangsoroltai kíván, csu
pán alkotómódszereket megkülönböztetni; érezhető azonban, hogy szíve 
m ost is a  modern muzsika felé húzza. Oda, ahol „Nincs melódia, ritm us, 
kottapapír és hangszerek; nincs Harmonielehre, nincs szabály. Minden az



agy és a fül új gyönyörűségét szolgálja. . . .  S amíg otthon a zongora mellett 
kritikusi fölénnyel bírálgatjuk az elmúlt idők szerzőinek művészetét (amely
nek titka többé előttünk nincsen), addig a hangversenyterem vagy opera 
bársonyzsöllyéjében elnyújtózva, ámulva, szívdobogva és llihegve hallgat
juk a mi korunk muzsikáját, amelyre egész idegrendszerünk rezonáT (Jegy
zetek a zeneművészet fejlődéstanához). Az első fejezet orvostanhallgatójá
nak kottáiból kiolvashatjuk a m odem  zene iránti érdeklődést: az abszolút 
zeneszerzőt megtestesítő Bach mellett csupa olyan komponistát találunk 
(Beethoven, Chopin, Grieg, Schumann), akiket Csáth valamilyen szempont
ból a m odem  zene előfutárai közé sorol. „Beethoven .. . ,  m ár megérezte, 
hogy mi kell a XX. századbeli ember idegrendszerének” — fogalmazott 
például M odem  muzsika című írásában. S a régi zeneszerzők művei mellé 
felkerül a polcra egy élő magyar zeneszerző (talán Bartók?) „három-négy 
kisebb zongoradarabja" is, saját szerzeményének kottája mellé.

Csáth Géza a m odem  zenében lényegében ugyanazt szerette, am it a 
m odem  irodalomban. Azt, hogy Grieg művészetét Andersenével érezte ro
konnak (Beretvás Hugó Ady dalai), lehetne még a pillanatnyi asszociáció 
szabad csapongásának tulajdonítani. A zenéről című írásának megfogal
mazása azonban m ár egészen félreérthetetlen: „Ma az úgynevezett program 
zene korszakát éljük, amikor a muzsika versenyre kél az irodalommal, 
és a  sajátos hatalmas eszközeivel ő is érzelmek és gondolatok kiváltására 
törekszik. . . .  éppen a mai ember idegrendszerét jelemzi az érzékenység, 
az asszociációk létrejöttének könnyűsége. A m odem  muzsika ezt belátja 
és elsősorban hangulatok fölkeltésére törekszik. I tt  elvesznek a zene ma
tematikai arányai, a zeneszerző ötletei többé nem általános érdekűek, ha
nem éppen csak az ő zenei érzés- és gondolatvilágára vallanak. A modem 
irodalomban hasonló jelenséget látunk."

Rokonokként tarto tta  számon tehát a modern irodalom és a modem 
zene törekvéseit, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy jövőjüket is egy
formának ítélte volna. Ügy látta, hogy a zene iránt rohamosan növekszik 
a közönség érdeklődése. Budapest zenei élete című rövid cikkében hírül 
adta, hogy a fővárosban pár év alatt nagy hangverseny közönség született, 
s a zenei érdeklődés növekedése olyan gyors volt, hogy a kívülálló szemlé
lőnek az az érzése, mintha huszonnégy óra alatt akarnák behozni az apák 
és nagyapák több évszázados mulasztását. Egy évvel később pedig boldog 
örömmel adta hírül egy Vigadó-beli, olcsó helyáraival a vékonypénzű kö
zönség számára is elérhető, vasárnap délelőtti hangversenyről, hogy a  fővá
rosi ifjúság érti és élvezi a művészi zenét, s hogy apró leánykák zongora- 
kivonatból követték Beethoven I. Leonora-ouverture-jének előadását (Nép
szerű filharmóniai hangverseny). Mindennek alapján a zenének sokkal fé
nyesebb jövőt jósolt, m int az irodalomnak, s e hitének szinte himnikus 
szám yalású sorokban adott hangot m ár többször is idézett, Jegyzetek a 
zeneművészet fejlődéstanához című írásában: „Ha történelmi szempontból 
vizsgáljuk azt a nagy szociális érdeklődést, amely napjainkban a muzsika 
iránt m indenütt megnyilatkozik, lehetetlen a rra  nem gondolni, hogy a zene 
csak m ost é rt el a reneszánhoz. Csak ezután kezdődik uralkodásának arany
kora. — Mert uralkodni fog a munkában kifáradt emberi kedélyeken. Iz
gató ja  lesz a  mi kiélt szívünknek és elfáradt idegzetünknek, amelyet a 
többi művészetek m ár nemigen tudnak meglepni és mélyen érdekelni. — 
És a zene mindenkié le sz . . .  ö  az ifjú királyfi a művészetek között, aki 
eljő, hogy a XX. századtól kezdve átvegye uralkodói jogait.”

Csáth Géza nyilván nem csupán (lelkes szemlélője szeretett volna lenni 
ennek az elképzelt diadalmenetnek, hanem tevékeny és ünnepelt résztve
vője is; zeneszerzői ambícióit, eredeti pályaválasztását ez magyarázza. Az 
írói -karrier mindemellett szánalmasan vérszegénynek tűnhetett számára 
Olyannyira, hogy amikor sikertelen felvételije után újra pályát kellett vá
lasztania, inkább a hite szerint az élet alapkérdéseire választ adó termé
szettudományokat választotta, mintsem az írói pályát. Elvégezte az orvos- 
egyetemet, hasonlóan az előző század jó néhány nagy természettudósához, 
s hogy a tudósi karrier komolyan foglalkoztathatta, azt mutatja orvosi 
könyvének, Az elmebetegségek psychikus mechanismusának megszületése. 
E művet mindeddig a szépíró Csáth munkássága különös és érdekes mel



l é k t e r m e k é n e k  t a r t ó l  tűk  sz ám o n ,  á m  k ö n ny én  lehet ,  hogy a szerző  m a g a  
nove l l a í r á s sa l  tül tö l t  ö iá i t  é rez te  k ö nn y ed  p e p e c s e lé sn e k  e könyv  mell e t t ,  
mellyel  m i n d e n  b izonnyal  t u d o m á n y o s  p u b l i k á c i ó i na k  so r s á t  sz e r e t t e  volna 
megny i tn i .

Cs á th  s z ép i r od a l m i  a l k o tá s a in a k  é r t é k e n  t e rm é sz e te se n  mi t  sem vál
t o z ta t n a  az, ha  e h ipotéz i s  hely tá l ló  vol tá l  s i k e rü l ne  tov ább i  a d a t o k k a l  
b izonyí t an i ,  á m  új  l ény  v e t ü lh e t n e  így nov e l l á inak  ke l e tkezésé re ,  és sok 
s z e m p o n t b ó l  kö n ny eb b é ,  p o n t o s a b b á  v á l h a tn a  é r t e lm e zé sü k .  Az m in d e n  
e s e t r e  tény,  hogy Cs á th  s o h a s e m  m o n d o t t  le a zeneszerző i  k a r r i e r r ő l .  A/ 
1910-es év e k be n  ke le tkeze t t  n a p l ó j á b a n  a r r ó l  á b r á n d o z o t t ,  hogy h an n i ncö L  
éves k o r a  körül  m e g sz ü l e t ik  m a i d  el ső o p e r á j a  vagy n é m a j á t é k a ,  „t el j es  
nag yz en e ka r i  a p p a r á t u s s a l ”. S e j t h e t ő e n  1916 t á j á n  s z ü le th e t t e k  e so rok,  
a m i k o r  egyik nyár i  l evelében le lkesen  fo rdu l t  Ko sz to lány iho z :  ,,K. Desiré!  
Volna  egy n ag y s ze rű  o p e r e t t - t h é m á m  am elye t  veled sz e r e t n é k  kidolgozni :  
— N. B. Á l ib e re t to t  együ t t  í rnák ,  a ver seke t  te, a zenét  én. . . . a z  o p e r e t t 
ben  egy új  lépést  j e l en th e tn e  a m ű f a j  s z a m á ra .  Vil ágc ikk l enne belőle — 
ezt  t u d ó i n . . .  Ann y i ra  k i tűnő ,  m u l a t t a t ó  és még i s  me lyen  költői .  Zenésí tés-  
re ped i g  azé r t  a l k a l m as ,  m e r t  á l ta lánosan  i s m e r t  t ö r t é n e t , be van idegezve 
reá  a kö zönség  és az új r e lációk,  a m es e  t e l je s ségé  is a l k a l m a s  reá,  hog \  
a k ö zö ns ég be n  m á r  meg lévő  e m lé k e k e t  h a t a l m a s  é rcné l  éb re ss ze  lel és 
na gy  f igyelmet ,  é r d e k lő d é s t  k e l t s e n . ” Cs á th  c sak  a t tó l  t a r t o t t ,  hogy Kos z 
tolány i e l szó l ja  m a g á t ,  s m á s o k  e l í r j ak  e lőlük a t é m át .  É p p en  ezér t  ne m  
is a k a r t  tö b b e t  e l á ru ln i  róla  m in d a d d ig ,  am íg  Koszto lány i  b e c s ü le t s z a v á 
val n e m  b iz to s í t j a  öt  ha l lga tá sá ró l .  Arról ,  hogy ez végül  is me g t ö r t é n t -e  
vagy  sem,  t u d o m á s o m  szer int  h a l lg a t n a k  a d o k u m e n t u m o k .  Cs á th  töre t l en  
zenesze rzői  am bíc ió i ró l  a z o n b a n  az idevett  so r ok  ígv is b es zé d ese n  t a n ú s 
k od n ak .



R Ó N A Y  L Á S Z L Ó

A MEGÁLLÍTOTT ÖRÖKKÉVALÓSÁG
CSÁTH GÉZA MÜVÉSZETSZEMLÉLETE

„A világ művészei őrületes harcot vívnak s c harc nagyszerű forgatagá
ba belevonják az összes művészeteket. Ez a harc, e folyton fokozódó 
erdekes — és véres — csata (...) Magyarországon is nyilvánul, nem oly 
erősen, mint odakinn Németországban, a nagy szecesszionista mozgal
mak műhelyénél, a zeneművészet új apostolainak — Wagner Richárd, 
Strauss Richárd, Wolf Hugó — hazájában, hanem gyengébben. Szinte 
azt m ondhatjuk, hogy Magyarország a m odem  művészeti törekvések hasz
nát élvezi, de annak káraiban nem részesül."

A magyar zenérö*l szóló dolgozatában, 1904-ben vetette papírra eze
ket a gondolatokat Csáth Géza. Megközelítésmódján rögtön érezni, hogy 
mint igazi zeneértő, nem tette magáévá azt az európai kultúrkritikában 
az évek során mind nyilvánvalóbban megfogalmazott gondolatot, hogy 
Wagner művészete — az európai kultúra hanyatlása. De nem egyezett 
Wagnerrel sem a gondolkodásmódja, hiszen ez a művészettel foglalkozó 
értekezéseiben gyakran kifejtette, hogy a társadalom  értékének m utatója 
a művészet. Az a kezdődő felbomlás, melyet finom érzékkel sejtettek 
meg a század végének és első évtizedeinek legjelentősebb kultúrkritiku
sai, Csáth Géza számára korántsem  voilt ilyen elemi felismerés. Nem a 
véget érzékelte, hanem az új kezdetét, s ez természetes, hiszen őt is 
magával sodorta az ú jat akarásnak, a változtatásnak az a hatalmas szán
déka, mely az első lépéseit tévő modem m agyar kultúrát jellemezte. 
A tömeget ekkor elutasító Babits voltaképp azt a távolságot akarta ki
szélesíteni, amely Nietzsche szerint a kultúra terem tés és -megőrzés nél
külözhetetlen eleme, s e távolságtartás szükségességét — amely egyben 
az ízlés nivellálódása elleni harc kezdetét jelentette nálunk — Csáth is 
felismerte, s lelkesen m éltatta „a hatalm as szecesszió" elveit, melyeket 
kezdetben leginkább Strauss nagyzenekari alkotásaiban vélt felismerni. 
Egyáltalán nem lelkesítették az utánérzők, a „bayreuthi pusztaságon" 
tévelygők, akik Liszt Ferenc kései szimfonikus költeményei és Wagner 
nyomán akarták újraéleszteni a magyar zenét. Nem érzékelte ekkor 
még, milyen meghatározó az a kapocs, mely Bartókot a kései Liszthez 
fűzi, de talán nem is érzékelhette, mert ezt a kései Lisztet, aki merőben 
új formavilággal kísérletezett, igazából éppen Bartók ismerte, s ő voilt az, 
aki jóval később nagy hatású tanulmányokban és előadásokban népsze
rűsítette, hogy aztán ötven esztendővel később Szabolcsi Bence állítsa 
bele a fejilődés folytonosságába „estéjéről" szóló kivételesen szép és 
mély elemzésében. Csáth úgy érzékelte, hogy a m odem  zene alfája 
Bartók Kossuth-szinifóniá\a, tehát az az alkotása, melyet később a zene
költő is jogos szkepszissel szemlélt, m ert megérezte benne a kor magyar- 
kodó közízlésének tett engedményeket.

Csáth Géza számára ezekben az években az voilt a legfontosabb, 
hogy a magyar zenekultúra nemzeti alapra épüljön, „a mi Zeneakadémi
ánkról ki kell küszöbölnünk a német szót, a német alapot, m ert ezen 
épül". Nem állt magában ezzel a vélekedésével: a képzőművészetben és 
az irodalomban is hasonló jelszavak uralkodtak. Ilyen törekvések nyo
mai ismerhetők fel Kosztolányi „magyarság"-verseiben is, melyeket lelke
sen és együttérzőn m éltatott az akkori kritika, anélkül, hogy egy-két 
mélyebben szántó bíráló kivételével felismerték volna ezekben az után
érzést, annak az eredetiségnek a hiányát, meíly később épp m aghatározója 
lett Kosztolányi kultúrszemléletének. Abban azonban vitathatatlanul igaza 
volt Csáth Gézának, hogy „a magyar műveltség megerősödni és győzni 
addig nem fog nálunk, míg a műveltség hivatott terjesztői ugyané mű
veltséget nem értik, nem érzik, nem szeretik".



Mi kedlett ahhoz, hogy e sokoldalúan képzett, annyi művészeti és 
tudományágban az átlagot messze meghaladó tehetség szemléletmódja meg
változzék, s maga is harcosa legyen az új, korszerű magyar művelt
ség ügyének, mely nem akarta elvágni az európai kultúrához tartó  szálait, 
hanem azokat erősítve a nemzeti érzés mélyebb rétegeihez igyekezett 
edjutni? Talán „a vasizmú trénerekkel" való alaposabb megismerkedése 
a Budapesti Naplónál. Ady Endre, Biró Lajos, Kosztolányi, Lengyel Meny
hért és a többiek ihlető közelsége. Aligha véletlen, hogy épp e lap köte
lékében, mintegy későbbi működésének legfőbb szólamát előlegezve, már 
kitágítja az új zene jelentéstartom ányát, amikor azért emel szót, hogy 
Delibes operáját is azon a színvonalon kellene rendezni, amelyen Puccinit 
és a „dísz-Wagnereket". Már ezekben az első igazán komoly zenei írásai
ban is felismerhetni ízüésének kitágulását. Szigorúan európai mércével 
mért, m ert tudta, hogy a nagy színpadokon is megváltozott a zenei elő
adás módja, s hiába a szép hang, ha a játékkultúrából hiányzik az élet- 
szerűség, az átélt színészi megjelenítés. Áz operában még a legnagyobbak 
is megelégedtek néhány jellemzően magyarosnak érzett, voltaképpen azon
ban patetikus gesztussal: a rivalda előtt szívükre tették baljukat, jobb
jukkal a távolba m utattak, s így „vesztegeltek'1. A „jóízlés" és a „stílus" 
nevében bírállta őket Csáth Géza, aki m ár ekkor igyekezett eltávolodni 
attól a rom antikus ízléstől, amely magával ragadta a budapesti közönséget. 
Hiába jelentek meg a pódiumon a kor nagy és virtuóz előadói, hiába csil
logott a Vigadó nagy terme, hiába öltöztek ki „alkalomszerűen" az urak 
és a hödgyek: Csáth Géza olyan lelkiséget követelt az előadótól és a hallga
tótól is, mely szakít a külsőségekkel: a „beleérzést", az „elmélyedést" állítja 
mércéül.

Amikor 1906 novemberében Budapesten lépett föl a kor elismert, nép
szerű énekese, Leó Slezak, Csáth Géza először írta  le a róla szóló kritiká
jában azt a fogalmat, melyet aztán később a zenével foglalkozó írásainak 
vezérszólamává emelt: az előadásmód „intelligenciáját". Az ösztönössel, a 
zene felületén maradó, m indenáron sikerre törekvő előadási kultúrával 
szemben az „átgondolt", tehát tudatos kifejezésmódot vallotta igazán érvé
nyesnek. Nevelni akarta  ő is a közönséget, akárcsak Emil Sauer, aki 
sosem a külső hatást vadászta, hanem a „megilletődött figyelem" légkörét 
igyekezett megteremteni előadás közben, ami nélkül a zene igazi monda
nivalóját aligha lehet felfogni.

Harcban, meg nem alkuvó küzdelemben kellett áttörni a megcson
tosodott,, megrögzült közízlést, s ami még ennél is veszedelmesebb ellen
fele a művészi újszerűségnek: a közömbösséget. Az új zene körül voltak 
ugyan ilármás csatározások, újságírókat foglalkoztató botrányok. Csáth 
Géza maga is részese és beszámolója volt például annak a látványos 
csatának, amely 1906 decemberében tört ki a Vigadóban Vincent D'Indv 
Nyári nap a hegyek között című zenekari művének bem utatásakor. Az 
impresszionizmusnak e jeles alkotója „az élet zenei ekvivalenciájának" 
m egszólaltatására törekedett, s ezzeíl alaposan felkorbácsolta a kedélyeket. 
Kis híján egymásnak esett a közönség vehemensebb része. De az ilyen 
igazán hangos és tömegeket megmozgató botrányok meglehetősen ritkák 
voltak akkor még. A közönség döntő hányada sokkal szívesebben látogatta 
az operettelőadásokat, azokban az években — írja  a kor másik tanúja, 
M olnár Antal —, am ikor egy-egy Bartók- vagy Kodály bem utatón ötven
hatvan em ber pisszegett és vitázott félhangosan, feflemetes szériákban 
futottak az operettek, a közönség m egostromolta a jegyekért a  pénztá
raikat.

Aki az új zene lelkes szószólója lett, voltaképp nevelői feladatra is 
vállalkozott. E feladatát ki-ki alkata szerint valósította meg. Karinthy 
Frigyes például nagyobb szolgálatot te tt a  Nyugat lírikusainak az így  ír- 
tatok ti-ve 1, m int oármelyik lelkes kritikusuk. Csáth Géza elkötelezett 
komolysággal, nem lankadó figyelemmel terjesztette a korszerűnek érzett, 
m odem  magyar (és európai) zene ügyét. Amikor Rozsnyai Károly kiadá
sában 1906-ban megjelent Bartók és Kodály népdalgyűjteménye, elsők kö
zött érzett rá  a vállalkozás igazi értelmére: a kultúraterem tő mélyrétegek



eredeti intencióinak közvetítésére. Ennek az új rétegnek Csáth szemlélete 
szerint nemcsak abban rejlett az ereje, hogy eredeti form ájában őrizte 
meg a népdallkincset, hanem abban is, hogy hiányzott belőle az a neuro
tikus lelkiállapot, mely a nagyvárosi embervegetációnak volt a jellemzője. 
Amikor arról értekezett, hogy az utóbbi évtizedek művészi befogadását 
nagyban megnehezítette az „idegesség”, részben orvosi ism ereteit haszno
sította, ugyanakkor azonban élt m ár benne a maggyőződés, hogy hatalm as 
és jórészt ismeretlen tömegek élnek a városokon kívül, akiknek lelke 
harmonikus, egészséges, alkalmas a kultúra új formáinak m egteremtésére 
és befogadására.

Nem véletlen, hogy azoknak az elbeszéléseinek, melyekben érdekes, 
sajátos lelki jelenségek földolgozására tett kísérletet, a háttere, közege 
gyakran az érintetlen, egészséget sugárzó, harm onikus természet. Az 1906-os 
Találkoztam anyámmal p a ra d o x  történetébe így lopja az egészség és épség 
színeit, érzés világát egy finoman megkomponált szecessziós természeti 
kép. („Május volt körülöttünk. Hárf<aszó és fuvolaének csengett messzire 
a mezők fölött. Gyöngyvirágok daloltak nekünk ifjú illatokat.”) A város 
sugallta kép viszont baljós, kísérteties: „Orvosságbűzzel volt tede a szoba 
és sok helyen friss vér gőzölgőt t. Lábujj hegyen járkáltak  és suttogtak.” 
A kettősség jelképes form ában jelenik meg az ugyancsak 1906-ból való 
A sötét wíban. A fiú ilázasan akarja  magával ragadni a lányt a sötét 
ismeretlenbe. Az orkánszerű szélroham végül elválasztja őket egymástól: a 
fiú hatalm as ugrásokkal vágtat előre az ismeretlenbe. „A lány egy ideig 
merev rémülettel bámult utána, azután megfordult és visszaindult az 
úton nyájas, virágos tájak felé, ahonnan jöttek. És elfeledte a fiút." Két
ségtelen megfigyelhetni Csáth Géza elbeszéléseiben ezt a titokzatosra 
hangolt, kísérteties, erősen morbid elemet, mely nemcsak szecessziós ha
tás, hanem alighanem egyfajta tragikum  iránt fogékony lelkiállapot ki- 
vetülése is. Ez a sajátos lelki beállítódás abban is megnyilatkozik, hogy 
elbeszéléseiben és tárcáiban gyakran bukkannak fel zenei utalások, motí
vumok, olykor zenei műszavakkal jellemzi hőseinek életállapotát. A zene 
jelképezte számára az élet megélhető teljességét. „Szép” és „isteni”, „tel
jes”, olyannyira, hogy m ást m ár nem is akart hallani. (Tavaszok) S ezeket 
a hangokat gyakran „önmagából” hallotta. Az igazi, az elementáris tehet
séget is szívesen jellemezte ekképp: nem enged a hatásoknak, hanem 
önmaga belső erőit szabadítja fel.

Aligha kell bizonygatni, hogy Csáth Géza állapjában véve introvertált 
lelkialkat volt, szívesen figyelte önmagát, s bár pontosan tudta, hogy az 
érintetlen, természetes, az elemivel kapcsolatát el nem veszítő létform a 
az egészséges, ő maga titkon — majd egyre nyilvánvalóbban — a kísérte
tieshez, a titokzatoshoz vonzódott, de sosem ahhoz a titokhoz, amely 
szerves fejlődésben alakul, s így ér a tetőpontra. Liszt Ferenccel szemben 
azért érzett idegenkedést, azért nevezte zeneszerzői eljárását „szakácsmű- 
vészet”-nek, m ert témái „minden áron, patetikusan fejlődnek”, s ebben 
a fortissimo felé tágított és emelt világban nem m arad helye az egyszerű
nek és természetesnek. Művészetszemlélete szerint az irodalomban, zené
ben és a képzőművészetben is folytonos az „evolúció”. A merőben új 
jelenségek azonban elkorcsosítják, korszerűtlenekké teszik a régieket. „Az 
összes művészetek — írta  1906-ban Modern muzsika  című tanulmányá
ban — m a a meglepőt, az intimet, a m isztikust keresik, m int olyat, am it a 
ma emberének érzékeny idegrendszere az élet mélyéből valónak érez, 
igazságosnak sejt”.

Ism eretlen és az élet mélyét is feltáró, annak természetességére is 
visszhangzó művészet volt az ideálja, s ezt találta meg az új magyar 
zenében, ezt igyekezett kifejezni meghökkentő, szokatlan elbeszéléseiben, 
melyek ugyancsak mélyrétegekben járnak. Ezt a mélységet a  kifejezésben 
is igyekezett tetten érni, nemcsak a hangulatban. Meghatározó szerepet 
tulajdonított a festőiségnek. A m odem  zeneszerzőknek elég egyetlen téma, 
azt váltogatja a hangszerelés különféle lehetőségeit kiaknázva. S valami 
hasonló eljárás tűnik szemünkbe Csáth eredeti elbeszéléseiben, érett 
köteteiben is: azoknak sem túl sok és változatos a tém ája, de annál ér



zékletesebb a megjelenítésük. Arra törekedett, hogy az olvasó „idegrend
szerére" hasson, hogy így szüntesse meg azt a hűvös objektivitást, mely 
a régebbi korok szellemét kifejező m űalkotások és közönségük között 
volt jellemző. (Ennek példájaképp Mozart J upiter-szimfóniá)át említi idé
zett tanulmányában. Ez az analógia a mai hallgató számára meglepő és 
alighanem eilfogadhatatlan. Ez persze nem Csáth Géza hibája, hanem az 
ízlésváltozás tagadhatatlan jele.)

Kétségtelen: a századforduló világa merőben új és szokatlan erkölcsi 
jelenségeket hozott a felszínre. Az elbeszélő feladatát abban látta, hogy e 
jelenségeket feldolgozza, mégpedig lehetőség szerint minél több „kombi
nációban" (ezt a fontos, ugyancsak zenei megihletettségű fogalmat a Tér- 
kábán használja). Mihelyt a kombinációk legjellemzőbb típusait kimerí
tette az irodalom, m ár túlélte magát, s új korszaknak kell jönnie, mely 
új tém ákat, új lehetőségeket s a megírásnak új módjait keresi. Az új 
művészet m unkásának vallotta magát jogos öntudattal, olyan korszak 
emberének, amely megadja „énünknek édes-kínos kigubódzási folyamata 
it". Míg az előző korszak legfőbb jellemzőjének a tudatos kompozíciót 
nevezte, olyan emlékezetmozgást, amely a tetőpont felé törekszik, olyan 
kombinációs eljárást, amely fortissimóban gondolkodik a legszívesebben, 
akár a lét örömét, akár bánatát festi, az új művészet legfontosabb jellem
zője a befelé figyelés, a meditáció képessége, az emlékek ú jfa jta  egye
sítésének vágya, ö  ezt „édes-bús kigubódzási folyamat"-nalk nevezte, Ba
bits például úgy fogalmazott: „teher is, de kincs is". Mindkettőben közös 
szemléleti elem az élet végleteinek egyesítésére való törekvés, amely mű
velőjét különösen érzékennyé teszi a finom árnyalatok megragadására. A 
költő ezt képekkel, jelzőkkel érheti el, a prózaíró hős választással és a 
lelki jelenségek iránt m utatott affinitásával, ami Csáth esetében még akkor 
is term észetesnek m ondható, ha tudjuk, hogy a Moravcsik-klinika, ahol 
orvosi működését (megkezdve, ilyen szempontból nem volt túlságosan mo
dem  és kezdeményező.

Csáth Géza művészetfelfogásáról sok mindent elárul az a kritikája, 
melyet Ábrányi Emil Monna Vanna című operájának bem utatójáról írt 
1907 m árciusában. Legfőbb kifogása, hogy a muzsikából „hiányzott a 
szenvedélyek visszafogott tüze", s „az üstdobok és kürtök minden pilla
natban levezetik a szenvedélyeket.. ."  A parázsló szenvedélyek: ez volt az 
ő igazi világa. De ezeket a szenvedélyeket, bármily tragikus volt is a 
végkifejletük, sosem ábrázolta patetikusan, a végkifejletet nem emelte 
meg. Emlékezzünk a Tavaszi ouverture drám ai végpontjára. Miközben a 
kihűlt testet „a melegedő, belül dübörgő, megfiatalodó föld magához szo
rította", „a fuvolákon alig hallhatóan két magas hang szólt". Az Ism eret 
len házban vége még sejtelmesebb: „Kiléptem a szobából. Lebotorkáltam 
az udvarra, és kimentem a házból. De mire hazaértem, m ár jóval elmúlt 
éjfél. Amikor kinyitották a kaput, gyenge érintést éreztem a vállamon, 
és megborzongtam a fülem mögött. Mintha egy könnyű női kéz megfogott 
volna, és m intha hűvös ajkak csak egy szem pillantásra — mint valami 
szellő — megcsókoltak volna a nyakamon." S egyik legismertebb, talán 
legijesztőbb elbeszélésének, az Anyagyilkosságnak ez a vége: „A fiúk ezzel 
búcsúztak, és siettek az iskolába." Ami a zeneszerző hibája, vétke: ő 
m arad a mű drám ai eseménysorának tudatos mozgatója, azt Csáth, az 
elbeszélő, tudatosan, rendkívüli műgonddal igyekezett elkerülni. Zenei mű
szóval élve, az ő novelláiban is vannak emelkedő részek, drám ai csúcs
pontok, de ezek csak pillanatokig tartanak, utána visszaáll az élet ter
mészetes, egyszerű menete, melyet szinte puritán közlésekkel, drám ai emlé
keket őrző decrescendókkal érzékeltet. Ebben áll művészetének egyik 
legfontosabb összetevője, s ezt az elbeszélői technikát fejleszti m ajd szinte 
a tökélyre Kosztolányi nagy novellaírói korszakában a Fürdés-típusú el
beszélésekben. Maga Csáth „szellemidézés"-nek nevezi ezt az eljárást; 
olyan írói beleérzés kellett hozzá, amilyennel a legjobb zenei előadóművé
szek rendelkeznek, akik arra  vállal koznak, hogy régi idők nagy m estere
iről bebizonyítsák, hogy ma is élnek, ma is hatásuk alá kerülünk.



A „szellemidésésnek" fontos körülménye, alkalma az álom. A modern 
zenekar, a bonyolult színkeverés, a rafinált ritm us — például egy Richard 
Strauss-müben — szinte lehet analóg az álommal. Az ilyesfajta zene erősen 
hat a lélekre, érdekeltté teszi az embert, de ez Csáth Géza szemlélete 
szerint nincsen ellentétben az álom legbensőbb természetével. Freud Álom
fejtésével kapcsolatban írja  (Az álom, 1909): „ . . .  az álomgondotlat, ha 
kiderítjük, mindig mély érdeklődésünket bizonyítja." Az ilyen félálomi zene 
képes arra is, hogy a képzelet világába röpítse a hallgatót, feltéve, hogy 
a zeneköltő nem avatkozik bele erőszakosan a mü menetébe, nem zökken
ti ki azt természetes emberi m ondandójának logikájából. Álomélet és 
képzelet bizonytalan, mégis valóságos határterületén született Kosztolányi 
egyik 1905-ben irt, kötetbe föl nem vett verse, az Álmok alkonyat ja, amely
ben ugyanaz a nyitottság érvényesül, ami Csáth zenei fejtegetéseiben is:

Mikor a nyári dél sárgáivá tűz le, 
befüggönyözöm az ablakomat, 
s belémerengek a bús lámpatűzbe.

Narancsszín est lesz, álom-alkonyat.
Ijedve kotródik a durva élet, 
i  csend, végtelenség, bús öröm fogad.

Egy éj-szemű leány szemembe réved, 
a teste árnyék, s én is árny vagyok, 
s szeretjük egymást, száműzött szegények.

Száll az idő. Percek, órák, napok?
Ki tudja? Láz csap által árva főm ön .
Csak álmodom magamba rogyva ott.

Én nem tudom, élek vagy képzelődöm?

Szintetikusnak képzelte Csáth Géza a m odem  művészetet. Elegyedjenek 
benne a zenei, irodalmi és képzőművészeti hatások! De hogy ez így lehessen, 
ahhoz e művészeti ágaknak harm onikusan kell fejlődniük, el kell hárulni
uk azoknak az akadályoknak, melyek mesterségesen gátolják kibontakozá
sukat. A Párizsban élő Lavotta Rezső Klasszikus Waípurgis-éj című szim
fonikus költeményét ismertetve írta a következőket: „Magyarországon a 
modernség még harcol; ez érthető is, ha a képzőművészetben akadálytala
nul haladhatott, a muzsikában és irodalomban még nem volt reá alkalma. 
Jó és teljes Baudelaire-, Verlaine-, Rimbaud-, Maillarmé-, Richepin-fordítások 
nem jelentek meg. A modern magyarokat, Adyt, Kosztolányit, Juhászt az
után em iatt minden analfabéta egészen könnyen megvádolhatja> hogy — 
egészen Baudelaire-t és a többieket utánozzák. Azt kell csak például elol
vasni, hogy milyen megértés nélkül és rosszindulatúan fordítja prózára a 
Zeneközlöny Verlaine finom versét, a Klasszikus Walpurgis éj-1, amelynek 
címét tudvalevőleg Lavotta szimfonikus költeménye is viseli." (Filharmoni
kus hangverseny) Nyilvánvaló, A varázsló kertjét író Csáth Géza szám ára 
nem lehetett közömbös, hogyan fordították le Verlaine versét, melynek 
legismertebb tolmácsolását épp Kosztolányi készítette, s amelynek olykor 
kísérteties, m áskor ugyancsak szintetikus élmény sort indító leírásai bi
zonyos rokonságot m utatnak Csáth novellájának hangulat rajzával:

Ez itt a második Faust szombatéje .
Halk, ütem es, zenélő szombatéj.

Előtted egy m űkert — Lenotre-féle —, 
merev, bohókás és kacér.

Köröndök; gyöngyöt síró méla kút-sor; 
simára nyírt u tak; bronz istenek;

szilvának; itt-ott Vénusz szobra kuksol; 
gyepágyak és hant-kerevet,



bús gesztenyefák; illatos virágok;
itt törpe iskolázott rózsafák; 

háromszögekbe nyírdalt tiszafák ott.
A hold meg ontja sugarát.

Érdekes azonban e bírálat abban a vonatkozásban is, hogy belőle 
megmutatkozik Csáth különös vonzódása a szokatlan, új kifejezésformák 
iránt. Elmondja, az igazi zeneértők szívesen vették volna, ha a zeneszerző 
klasszikus szonátaformában dolgozza ki a müvet. Ö azonban nem ért egyet 
ezzel a vélekedéssel: „de amikor egy zeneszerző nekem önálló, újonnan 
sütött és faragott form ákkal kedveskedik, azt a magam részéről jobb 
néven veszem. Sőt megkívánom, hogy nekem dolgozzék, aki ma élek, ma 
hallgatok zenét és minthogy holnap meghallhatok, hát inkább csak ma 
akarok élvezni."A pillanat kultusza ez, a soha vissza nem térő, elröppenő 
pillanaté, mely titokzatos, s amelynek természetéről ugyancsak Kosztolányi 
árulja el a legtöbbet:

Az élet oly csodás, tünékeny 
száll m int az omlatag homok, 

jelleg, derű jár fönn az égen, 
az alkotást váltják romok .

H ajunk ma éj szín, m int a holló 
holnapra ősz, s a sors ledönt, 

minden csodálatos, leomló, 
m it hordoz hátán itt e föld.

Estente meghalunk az ágyba,
s reggelre már mások vagyunk.

Mind változunk , zokogva, vágyva 
és nem találjuk — önmagunk.

Ezer titok közt fázva, gyúlva 
botlunk, bukunk mindannyian.

Mind látomány lenn, ami durva, 
s a láthatatlan az, mi van.

(Plató olvasása közben 2.)

Ez a zenekritikába oldott életérzés kapcsolja Csáth Gézát leginkább 
a „ködlovagok" tragikus nemzedékéhez. Ezek a fájdalm asan tovalibbenő, 
m egállíthatatlan piillanatok figyelmeztették leginkább végességére, s kel
tették fel azt a vágyat, hogy megállítsa az időt, s annak beláthatatlan tá
volságait összesűrítve próbálja megélni. A pitllanat-tudat erősítette benne 
ezt a szintetizm usra való törekvését, melynek legmélyén ugyanaz a har
m óniaterem tő igény villant fel, amelyet Nietzsche fejezett ki: „Az volna a 
legbölcsebb ember, akiben a legtöbb ellentmondás van, akinek, hogy úgy 
m ondjuk, mindenféle ember szám ára antennái vannak, és időről időre a 
harm ónia grandiózus pillanatait élné át." Reviczky, ennek a nemzedéknek 
egyik közvetlen előzménye, „poklot, üdvet gyorsabban, teljesebben” érzett, 
s erre törekedett egyre erőteljesebben, egyre szenvedélyesebben Csáth 
Géza is, s ez vitte rá, hogy fedlobbantsa azt a „kis szikrát", melytől — úgy 
hitte — „lánggal ég" majd. M ert bárm ily erővel vonzódott is a zenéhez, 
bármilyen tehetségnek m utatkozott is az elbeszélés m űfajában, nem sza
badulhatott attól az érzéstől, hogy az igazi alkotó szükségszerűen magá
nyos: „ ...a k á rm e k k o ra  is a közönsége... csak magányos embereszméivel, 
színötileteivel, zenei gondolataival együtt." (A zenéről) A világot másképp 
nem hitte benépesíthetőnek, s talán ihletőt is rem élt attól a kísérletétől, 
mely végelemzésben tragédiájának oka lett. Sorsának ismeretében szívszo
rító az az elejtett megjegyzése, mely 1908-ban írt Zenei közművelődés című 
cikkében olvasható „a zene morfinistái"-ról.



Zenekritikusi működésében nagy változást jelentett, hogy 1908-ban 
el kellett hagynia a Budapesti Naplót. A modernség elkötelezett híve nem 
vállalhatta azt a megalkuvást, meilyre a lap kényszerítette volna, inkább 
áttette  székhelyét A Polgárba. Bizonyos mértékig azonban előnyt is jelentett 
e váltás: az induló Nyugat is megnyílik előtte, s ezen a fórumon tetszése 
szerint szolgálhatta az új magyar zene ügyét, s hódolhatott kedves zene
szerzőinek. 1908-ban a Nyugatban jelent meg Piacim-tanulmánya, amely 
a zeneköltő népszerűségének anatóm iáját adja, s annak a lárm ás sikernek 
okait boncolgatja, amely Adyt például kifejezetten ingerelte. Csáth maga 
is megállapítja, hogy Pucciniből ki lehet ábrándulni, de hozzáteszi még: 
„ . . .  azoknak a majdnem testi élvezeteknek, amelyeket Puccinitől kapunk, 
emléke bennünk marad. Mint az ifjúságnak misztikus álma. Tele asszonyi 
testekkel, parfümökkel, csodás izgalmakkal, névtdlen vágyakkal.” Mintha 
egy novellájának töm ör összefoglalása volna . . .

A Puccini-zene életszerűségével kapcsolatban kifejtett elveit könnyű 
párhuzamba állítani azzal a kicsit későbbi, ugyancsak a Nyugatban közre
adott írásának (Jegyzetek egy új rajzgyűjteményről és a művészetekről) 
gondolataival, kivált azokkal a meglátásaival, melyek a művészet líraiságá- 
val kapcsolatosak. „Amelyik művész nem ta rtja  szükségesnek, nem am
bicionálja, hogy . . .  mindenekelőtt lírikus legyen, vagy helyesebben: akinél 
a kifejezésben ösztönszerűen, félreismerhetetlenül meg nem nyilatkozik ő 
maga, az ember — az igazi érdeklődésre nem számíthat. Mert a kifejezés- 
mód elavulhat, a festékek megfakulhatnak, de a lényeg, az ember évszá
zadok múlva is átérezhető még forrón, melegen egy Giotto-képen, vagy 
egy Donatello-szobron!” Ez a m aradandó emberi lényeg, illetve ennek egé
szen újszerű zenei megvalósulása ragadta meg Bartókban, akiről ezekben 
az években ő írta  a legmelegebb m éltatásokat. De ennek az emberségnek, 
ennek az időt is megállító, azon átsugározni kész hum ánum nak volt egy 
baljósabb értelmezési tartom ánya is akkori írásaiban. Elég az 1909^ben írt 
„Egy idegorvos levelesládájából” közreadott Ópiumra gondolnunk, amely
— mint erre Dér Zoltán figyelmeztetett — előrevetíti a később történteket. 
Az „öröklétből” akart részesedni ő is, de túlságosan nagy árat kellett 
fizetnie érte. 1910. április 19-én, m iután „elérte az, amitől a legjobban 
rettegett”, azaz jobboldali tüdőcsúcshurutot diagnosztizáltak nálla, „ösz- 
szeszedte minden energiáját”, ez azonban kevésnek bizonyult, „már akkor 
este morfiumot fecskendezett erébe” (Dér Zoltán). S aligha véletlen, hogy 
két hónappal e végzetes tette után felfokozott portrét rajzolt Schumannról, 
„az elmebeteg, árva” zeneköltőről, akiknek C-dúr fantáziájából „az élet
kedvnek felséges, tomboló himnuszát” hallotta ki, s akinek két kis zon
goradarabja „a pusztulás komor sejtelm eit” idézte számára. Ha rejtve és 
akkor még a tőle megszokott színvonalon is, de megjelent m ár nála az a 
végletesség, mely merőben új vonásnak m inősíthető esztétikájában. For
rása nem elveiben, hanem lelkében keresendő. Számára nyilván az a Schu
mann volt a példaadó, aki „tudott merni és a fantáziája nem ism ert ha
tárokat”. S az előzmények ismeretében talán azt sem érezzük ellentmon
dásnak, hogy nem sokkal korábban még kritikával illette a karm ester Ri- 
chard Strausst, 1910. november 3-i estjéről azonban m ár mint diadalmas 
bevonulásról rajzol képet, s klasszikusnak nevezi „dirigálásában” az Elekt 
rá t.

Mindez persze lehet utólagos belemagyarázás, kései rekonstrukciója a 
lassú, de feltartóztathatatlan romlásnak. Hisz nyilvánvaló: a zenekriti
kusnak sem kedvezett, hogy m unkásságának tekintélyes részét a Világ 
hasábjain kellett kifejtenie, mely nem adhatta meg számára a korábban 
megszokott terjedelmet, s arra késztette, hogy tömören, röviden, elvi 
megjegyzéseit csak épp sejtetve adjon számot egy-egy nagy sikerű vagy 
fontosnak érzett hangversenyről, m int amilyen Pablo Casals estje volt. 
Ekkori meglátásai között is vannak nagyszerű telitalálatok (Dohnányi Ernő 
zenekari műveinek jellemzése; ám bár abban a megállapításában, mely 
szerint „nincs egy taktusa, egy tém ája, egy tétele, amelyről el lehetne mon
dani, hogy »ezt nem írhatta  volna meg senki más«, talán taktikai meg
fontolások is vezették, arról nem szólva, hogy a mai zenehallgató ezt a



véleményét túlságosan sarkítottnak véli), de m intha nem volna m ár olyan 
szigorú és következetes, m int a korábbi esztendőkben. Elbeszélései között 
is akadnak tömör, drám ai rajzok, m int a megrendítő A kút, s esztétikai 
meglátásai között is vannak igen szellemesek, eredetiek (Három kritikai 
könyv, 1910), s nyilván növelte öntudatát, hogy hovatovább győzelmes nem
zedék tagjának érezhette magát, ham arosan azonban rá kellett ébrednie, 
hogy épp e nemzedék tagjai kezdték furcsálkodva, idegenkedve szemlélni, 
s egyre növekvő keserűséggel kellett rádöbbennie, hogy am it a világtól el
re jte tt kísérletnek gondolt, olyan szenvedélyévé vállt, melyet nem tudhatott 
palástolni mások elől. Szembe kellett néznie az egyik legynagyobb egzisz
tenciális kérdésseil: megőrzi-e személyiségét, vagy rábízza magát az isme
retlenre, amely csodálatos pillanatokkal kecsegtette ugyan, de szörnyű 
órákkal kellett ezekért megfizetnie. Tudjuk: a kábítószerek rendszeres fo
gyasztói külső segítség nélküli a legritkább esetben tudnak lemondani a 
végzetes szerről. Bár az állapota nyilvánvaló lett, Kosztolányin kívül senki 
nem sietett s talán nem is siethetett segítségére, s unokafivérének is túlsá
gosan sok eilfoglaltsága volt, semhogy rendszeresen foglalkozhatott volna 
gyógyításának szervezésével.

A kábítószer élvezőinek vannak remek pillanatai, amikor képzeletük 
szinte szárnyakat kap, s az alkotás rendkívül könnyen sikerül. Csáth Géza 
művészetében sajnos ritkán adódtak ilyen felszabadító intervallumok. Ér
dekes megfigyelni, hogy egyre rendszeresebben foglalkoztatták a külső 
körülmények. Zenei bírálataiban korábban is jelen volt a novellista, aki 
finom és találó vonásokkal rajzolta meg egy-egy művész jellegzetes arcélét, 
játékm ódjának sajátosságait. A végzetesnek mondható fordulat után talán 
még intenzívebben igyekezett beleélni m agát a művészi egyéniségbe. Ami
kor 1911-ben részt vett Manén Joan spanyol hegedűművész hangversenyén, 
kivételesen találó, élő vonásokkal ruházta föl az ördöngős virtuóz szemé
lyiségét: „Az ő kis fekete alakja, magas homloka, varázslószakállú finom 
arca dom inálta az estét. Érdekes és nagystílű ember. Nem hasonlít a 
többi hegedűsökre." Máskor, egy Glazunov írta  szimfonikus költemény 
halllgatása közben maga előtt látja az „óriási orosz folyót”, a Volgát. Az 
új magyar zene fejlődését így regisztrálta: „A m agyar muzsika most van 
a legkritikusabb korszakában. Napról napra fejlődik, nyúlik, mint egy 
tizenhat éves, sápadt fiú. Kemény csontú, ragyogó szemű kölyök, de minden 
gyöngédségre, szeretetre szüksége van, ha azt akarjuk, hogy erős, piros 
arcú, izmos férfi legyen." (Filharmóniai hangverseny, 1911. február 15.) Az 
angol Delius Brigg Fair-ját így jellemzi: „Röviden úgy lehetne jellemezni, 
hogy a meglett angol férfi szűzies szerelmét fejezi k i egy fehér kezű, drága 
szép lány iránt." Yvette Guilbert-t „csodálatos, im ádásra méltó francia 
asszonyának m utatja, Gustav M ahlert „a zene Napóleonjának". Ezek a 
stiláris fordullatok, rajongó felkiáltások, átlelkesült, novellisztikus jellem
zések természetesen egyelőre csak apró jelzései a világgal fenntarto tt kap
csolata megváltozásának. Köztudott, hogy a lassú szellemi romlás mindig 
legutoljára kezdi ki azt a tudást, melyet mesterségbelinek nevezhetünk. 
Csáth Géza ítélőképessége egyelőre megbízhatóan működött, pontosan tud
ta ekkor még elválasztani az igazán értékest a  látszólag csillogótól. Jellem
ző példája ennek a megbízható ítéletalkotásnak az a kis beszámoló, amelyet 
a Vasárnapi Üjságban adott közre az új magyar zene állapotáról. Igaza 
volt abban a meglátásában, hogy „a magyar opera várva várt m egterem 
tője még nem érkezett meg", ám ez a felismerése nem gátolta abban, hogy 
ki ne jelentse: aranykora felé közeledik az új m agyar zene, s „a legerede
tibb, legnagyobb tehetség"-et illető tisztelettel idézte Bartókot, Ko
dályt és Weiner Leót, „akikhez hasonló talentum ok még nem írtak magyar 
zenét". A hangsúly itt nyilván a jelzőre esik: a magyarra, melynek igazi 
stílusát valóban ezek a művészek kísérletezték ki s valósították meg, le
küzdve a konzervatív ízüés kemény ellenállását. A tízes évek legelején Csáth 
határozottan és félreérthetetlen egyértelműséggel állt ki e m ellett az „új" 
magyar zene mellett, akár hangversenyről, akár új kottákról, akár jelensé
gekről szólt is.

Meglehet, néha a „hely szelleme" is vezette kritikusi tollát: ilyenkor 
nyilván apróbb-nagyobb engedményeket te tt különben ekkor még biztosan



működő művészi ízlésének. Bár nagy figyelemmel követte a különféle ze
nei műfajok fejlődését, nem lehet azt mondani, hogy kabarépárti volt. A 
kabarédal, a kupié új műfaj volt, gyorsan felvirágzott, rendkívüli népsze
rűségre tett szert, s nem elhanyagolható ága az új magyar lírának sem, 
hiszen olyan m esterek művelték egészen magas nívón, mint Heltai Jenő 
és Nagy Endre. De azt azért inkább a Nyugatban való megjelenés ténye 
magyarázza, hogy „feledhetetlenül finom ’Vnak érezte Nagy Endre követke
ző verssorait: „Oh médik, oh médik, — Oh tipegő kis médik, — A szivem, 
a szivem, — A szivem összetépik. — Ez a picike, — Ez a Micike, — Ez a 
kis fruska, — Ez az Irm uska, — Ez a kis pöszi, — Ez itt a Bözsi, — Mennyi 
kis lányka az egész korzón végig! — Oh médik, oh médik, oh tipegő kis mé
dik !”. Persze az ilyen megállapításokból nem szabad messzemenő követ
keztetéseket levonnunk, s Csáth Géza esetleg romló ízlésére következtetünk 
belőlük. A Nyugat olyan környezetben vívta harcát az új magyar művészet 
ügyéért, mely valósággal kötelezte m unkatársait, hogy ők is elfogultak le
gyenek, katonái a jó ügynek, akik a maguk véleményét alárendelik az 
egyetemesebb érdeknek.

1912 nyarán, tehát éppen akkor, am ikor utolsó teljes zenei évadját 
írta  végig a Világban, a következőt jegyezte föl Csáth Géza: „Rettenetes és 
nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz . . .  Az írás pedig 
gyönyört ad és kenyeret! Mégse! Nehezen megy, aggályokkal. A születő 
gondolatot mintegy csírájában megöli a kritika.” Ennek a mind szoronga- 
tóbb sejtelmekkel átszőtt évadnak talán a legtöbbet sejtető írását Wagner 
lyrája címmel adta közre. Wagner meghatározó csillagzata volt pályája 
kezdetének, s az m aradt annak leszálló ágában is. Igen fontos ez az írás 
abból a szempontból, hogy szerzőjének megváltozott művészetszemléletéről 
is árulkodik. A megelőző korszakban Csáth Géza a kifejezés átgondoltságát 
nevezte a legfontosabb formaszervező elvnek. Most — aligha véletlenül — 
az átélés lett kulcsszava. Az em ber azonban — fejtegeti Wagner kapcsán, 
de nyilván kicsit a maga apológiáját is írva — csak akkor ju that a bol
dogság birtokába, ha „nagy erőfeszítéssel, szorgalommal, szívósan'1 ko
vácsolja ki azt magának. Aligha csak Wagner alkotómódszerét közelíti meg 
e jellemzéssel: m intha önmagáról is vallana, arról a benne élő és im m ár 
a lelkében lévő cenzor által nem lefojtott „másik én”-ről, amely „szívósan" 
ragaszkodott ahhoz a téves eszméjéhez, hogy a maga választotta úton ta
lálhat az önfeledt boldogságra. Ez a „másik én" elvetette magától a 
„kapott", a „kiérdemelt" boldogságot, mely a „lelki szegények" osztályrésze. 
Tudta, hogy lénye „szenvedésre" hangolt, de öntudatosan vállalta ezeket a 
szenvedéseket, hogy így ízlelhesse meg a boldogságot. S ekkor m ár — kora
öregen — azt is tudta, hogy az érzés teljességéhez hozzátartozik a részvét 
is, mely az ő esetében olykor önsajnálattal párosult. A részvét természetéről, 
mely elsősorban expresszionista közvetítéssel Kosztolányi líraszemléletének 
is fontos, néhány esztendeig egyenesen meghatározó eleme lesz, Debussy 
Gyermekkuckó  című darabjával kapcsolatban elmélkedik 1912-ben. „E .. .tu
lajdonság az — írja  a többi között —, amely általában csak a meglett férfi- 
korban fejlődik ki. A fiatal férfiban nincs részvét. A küzdelem foglalja le, 
amelyben m indenkit eíllenségének tekint. Később belátja, hogy a gyerme
kektől nincs m it tartania. Kezd irántok részvétet, azaz szeretetet érezni. 
Még később az idő m egtanítja rá, hogy az életben egyáltalán nincs győzelem. 
Most m ár a felnőtteket sem ta r tja  többé ellenségének, hanem sorstársak
nak . . .  A művész fejlődésében igen gyakran tisztán megfigyelhetjük ezt 
a processust."

A „processus" Csáth Géza egyéb műveiből is kiolvasható. Egyre rit
kábban írt elbeszéléseiből nem hiányzik a gyermeki princípium  sem, de a 
részvét érzése sem, melynek révén hirtelen beléphetett a m eglett férfi
korba, s igazolhatta a  maga szám ára is, hogy sikerült m egállítania az időt, 
s átfognia azokat a távlatokat, amelyek a hétköznapi, idejét lassan és 
egyhangúan morzsolgató em ber szám ára zártak és megközelíthetetlenek 
m aradnak. Ezt a teljességet éli á t a maga m ódján Dénes Im re is, Csáth tra 
gikus pályáját záró elbeszélésének hőse. Ünneplőben ül asztalánál és a 
távoli jeleket figyeli. Hiába kísérletezik környezete, hogy kapcsolatot ta



láljon vele, s hiába hívják az orvost is, hogy segítsen, a dignózis rövid 
és kérlelhetetlen: „a fiú megháborodott." A novella azonban egy még tö
mörebb, még szorongatóbb és átéltebb, kurzivált szóval végződik: „az őrü- 
let”-tő\.

Ez volt a vég. Csáth egyéni ideje is megállt. De im m ár nem az ő 
akaratából. Ez m ár egy másik világ volt, amelyet Kosztolányi írt le oly 
láttatóan a Csáth Gézának írt versben:

Te a halálé vagy, zarándoka az árnynak, 
ki bátran indultál, kapudat megtaláltad 
az éj jelé.

Bátran és szenvedve lépett be az éjszakába. S itt hagyta nekünk m ű
vének talányos üzenetét.



T HÓM KA BEÁTA

A KÁRHOZAT GRAMMATIKÁJA

Sors és dal — közösek . Alkonyodik . Hogyan /  lennék boldog? — kérdezi 
Hölderlin egyik versében, Hölderlin, kire a sors negyven év csendes őrü
letet szabott ki. A kétségbeesésről, az emberi szenvedés nagyságáról és 
nyomorúságáról alig beszélt még költő higgadtabb szavakkal: Ránk az 
szabatott, /  hogy nyugtot sehol ne leljünk. A pusztulás sejtése, tudata, 
a létbizonytalanság, az egyén erőtlenségének érzékelése, a m egfoghatat
lan erőknek való kiszolgáltatottság élménye külön szintaxist és retorikai 
eszköztárat alakított ki és alakít egyfolytában beláthatatlan idők óta. A 
látnokoknál zuhatagként áram lik s omlik alá a m ondat a  megvilágoso
dások feszítő erejének hatására. A dolgok értelm éért s önnön értel
m ükért küzdőknél a nyelv utolsó kísérletet tesz a belátás és beláttatás 
érdekében; a szám adástétel s a számvetés azonban sosem csupán a lel
tározás szótárával él, hanem telítve van feltett s fel nem te tt kérdések
kel — megválaszoltakkal és soha meg nem válaszolhatókkal is. A démo- 
nikus, ördögi erőkkel cimborázók hanghordozása a legzaklatottabb, hisz 
a réve d’enfer álmodói, a  kegyetlenség szépségének (Lautréamont) szol
gálói, a  „gonoszság" szószólói úgy emelik fel szavukat gyötrő látom ásaik 
hatására, m intha nem áldozatai, hanem kegyeltjei lennének Mennynek és 
Pokolnak.

William Blake, aki harm inc évet tö ltö tt az őrültekházábán, össze
házasítja e kettőt megírván a látonnásos irodalom egyik legcsodálatosabb 
kozmogóniáját, melyben a világegyetemet a képzelet legijesztőbb terem t
ményeivel népesíti be.

Bachélard, a tér poétikájának s a költői képzelet geometriájának, 
tehát nyelvtanának írója m ondja Lautréamont-ról: „Lautréamont számá
ra a Sző az erőszak, a Genézis a pokol, a teremtés a brutalitás." Mindez 
nem azt jelenti, hogy nem ismeri fel a Szavak eredetét, embertelenné 
te tt hangzásaikat, ugyanis visszatéríti őket a sikoly igazságához és felté
tel nélküli hitelességéhez. A gram m atika megtérése ez az elsődleges ösz
tönökhöz, visszanyúlás a beszéd, a tudat előterébe, mely azonban éppen 
a tudatossá tett, tehát beszéddé szervezett m egtapasztalások erőterében 
szituált.

Amit Baudelaire ír egy helyen a m últ század egyik oly döntő befo
lyású szellemének, E. A. Poe-nak az írásm ódjáról, talán váratlanul, ám  
mégis átvezet bennünket ahhoz a szellemhez, kivel e m ostani alkalom
mal valamennyien kommunikációt kezdeményezünk. A kínok leírásának 
nyelvét uraló szenvedély, szenvedélyesség írja  Baudelaire, néhol vala
mely hatalm as, kellően ki nem használt (ki nem használható?) életener
gia eredménye, m ásutt egy határta lan  ártatlanságé s egyben egy elnyo
m ott, mélységes érzékenységé is. Fellapozhatjuk-e Csáth szövegeit anél
kül, hogy a lényét, sorsát, szellemét őrző nyelvből ne éreznénk ki a szen
vedélynek, az energiának, az ártatlanságnak s tragikusan mély érzékeny
ségének a  lélegzetét s légszomjait? Művészi világának és világélményé
nek megközelítése aligha tűnne számomra e pillanatban lehetségesnek, 
ha nem kísérelném meg annak a nehezen körvonalazható hálónak felfej
tését, melyet Csáthnál a lélek, a szellem és a  form ák összefüggése je
lent. Ami mindebből megérzékített, tehát tapintható, az ezen összefüggé
seknek a szintaxisa, a szellemiségnek a szerkesztésbe projektált, abban 
inkarnálódó rendszere. Ehhez a próbálkozáshoz nem nélkülözhetőek a 
tízes évekbeli novellák, a sorstörténet s az a Csáth által közreadott, fel
dolgozott napló, amelyet az értelemnek, tudatnak, öntudatnak am a túlsó 
partján  jegyzett fel G. kisasszony.

Csáth ekkori prózája (A béka, A fekete csönd, Találkoztam anyám
mal, A varázsló kertje , Anyagyilkosság) formafegyelmével, m érték tartá



sával, a felvezetés töretlen belső ívével s a megformált anyag feszültsé
gével vált reprezentatív értékűvé: e történetek feszültségét valamiféle 
robbanás előtti állapothoz tudnánk csak hasonlítani. Az esztétikai s érzel
mi minőségek nem az elbeszélt eseményekből, tragédiákból, víziókból, 
álmokból származnak, s a lefojtás mint energiaforrás sem, hanem a for
málás rideg fegyelmezettségéből, Csáth m ondatainak részvétlen arányos
ságából, a közlés nyelvi-poétikai kristályosságából. Abból az egzisztenciá
lis jelentésvonatkozásból, amelyet az elbeszélés intellektuális irányított
ságából s az indulatok, az őrüiet visszafogásából, az elodázás nyelvtaná
ból kiolvasunk. A vonzás és taszítás dermesztő játéka az elme bizarr 
tisztasága és az érzékek értelmen inneni káosza között, az értelem fölé
nye és a szenvedélyek romboló örvénye, az önmegfigyelés egzakt pon
tossága és a felismerések kilátástalan egyértelműsége, az elmegyógyász 
és az őrült, a két Én között folyik. A harc terepe az egyéni lét, a szemé
lyes sors, a harc terepe a tudat, a harc terepe a művészi kreáció s a 
harc terepe a nyelv, a m ondat is éppúgy, mint ahogyan az volt a  múlt 
század vagy éppen e század géniuszainál, látnokainál és őrültjeinél.

Csáth prózaritm usa Flaubert poétizált prózanyelvtanát idézi, amit 
félelmetes perspektívába állítanak azok a tények, melyekről 1853-ban 
Flaubert levélben számol be Louise Colet-nak. Valamilyen azonosíthatat
lan benső szükséglettől hajtva igen gyakran já r t gyermekkorában az 
őrültekházábán és bám ult be a hullaház „Amfiteátrumába". Flaubert az 
íráshoz szükséges pontos minták, példák, előképek fontosságát hangsú
lyozva teszi fel a  kérdést: hol lehetne élesebben érzékelni az emberi 
igazságot, ha nem az emberi nyomorúság eme kiállításain. Nyerseségünk
ből a szellemben az emberevőéhez hasonlítható étvágy éled, minek kö
vetkeztében e nyerseséget felfalni, felszívni, asszimilálni kívánja testé
be, leikébe, nyelvébe. Ami után megszállottan kutat, az az őrület és a 
vágy. „ . . .  azt hiszem (azt remélem), sosem leszek őrült, sem áe Sade. 
Ám mindez mégis a fejem be került. Idegbajom a koronája mindezen 
kis intellektuális tréfáknak . Minden roham olyan volt, m int az idegek 
vérzése. Az agy látványi képességeinek magömlései voltak ezek, miköz
ben tűzijáték m ódjára pattan tak  ki belőle képek százezrei egyidőben."

M iért veszi ú tjá t Csáth is oly korán, oly tudatosan (öntudatlanul?) 
a nyomor, a kínok megrendítő helyei felé? Pontos példákért? Az emberi 
valóság m egtapasztalásáért? Az emberi nyomorúsággal való azonosulás 
elfogadásának következtében? Hogy eleve vállalja azt, amitől érzékenysé
ge és szelleme, ereje és gyengesége folytán — sejtése szerint — úgysem 
tarthatta  volna magát távol? Ami e két m agatartás rímelésén túl gon
dolkodásra késztető, az a kínokkal s gyötrelmekkel való szembenézés 
szenvedélyének nyelvi formája, az impassibilitéig „fokozás" csodája, a 
lefokozással elérhető érzelmi sűrítés, a közérzet oly nehezen megérzé- 
kíthető minőségeinek tömény sugaloiazása. Az Anyagyilkosság esztétiku
ma és lidércessége nem a Witman fiúk cselekedetéből, nem a gesztus 
irracionalizmusából következik, hanem az elbeszélés formaeszméjéből, 
összpontosítás, vonalszerű történetm ondás, tárgyszerűség, elbeszélői kí
vülállás, pontosság, a  fogalmazás töm örített egyszerűsége. Mily távol 
van mindez akár a rom antika érzelemvilágától, akár a századvég stílus
eszményétől, akár a  kor uralkodó elbeszélői form aterem tésétől. Hol van 
mégis az a pont, mely e „technikát" mégis a létérzékelés eme csupán 
látszólag távoli móduszaihoz közelíti? A lehetséges válaszok egyikéért 
Georges Bataille-nak a Blake m ondatairól íro tt észrevételeihez kell for
dulnunk: e m ondatok is ugyanúgy messzi túlhaladják a közönséges köl
tői m ondatok hatótávolságát, m int Blake mondatai, hisz am it sugallnak, 
az az ember belenyugvása saját széthullásába s a halállal, valam int az 
őt magával rántó ösztönökkel kötött egyezségének dokum entumaiként 
állnak előttünk. Az ilyen művek csúcspontok, melyekről egyszeriben fel
tárulkozik a szemlélődő előtt az ösztönök egész nagysága és nyomorú
sága, magával rántó s egyben felemelő igazsága.

G. kisasszony naplóját olvasva igen nehezen szabadulhatunk a gon
dolattól, hogy az ösztönök nagyságát és kínzó hatalm át rögzítő szöveg 
sorsszerűén került éppen Csáth kezébe. A beteg elme hatalm as arányú,



kozmikus látomásai, egész genezis-víziója éppen Blake képeit, világát, 
szörnylényeit és világteremtő, világmozgató isteneit idézi. Csáth nyomán 
e szöveg beleépül a látomásos irodalom hagyományába, de mintegy el
lenpontként belenő a Csáth-próza fegyelmezett, áttetsző, tiszta, a racio
nalitás és az irracionalitás határmezsgyéjén egyensúlyozó világába is. Ha 
Poe és Hölderlin, Blake és Baudelaire, Lautréamont és Jean Genet mű
vészete felől közelítünk e kettősséghez, vajon nem azt kell-e felismer
nünk, hogy nem kettősségről, hanem a megtapasztalások mélységéből 
következően éppenséggel ugyanazon kényszerű ,.egyezségnek" más-más 
megnyilvánulásairól van szó?

„Ettől kezve — idézi Csáth a naplót — állandóan beszélgetésben 
állottam a Lénnyel. Elmondotta, hogy ő volt az első élőlény. Amint az 
életnek öntudatára ébredett, maga körül kezdett forogni. Forgás közben 
iszonyú hőfok fejlődött, gázok képződtek, midőn pedig a forgás meg
szűnt, ezen gázok lehűltek, és földszerű tömeggé tömörültek. így terem 
tette ő, úgymond, a földet és a csillagokat. A földről azonban sokkal 
több csillag látszik, mint amennyi valójában létezik. Ezt ő tükrözés által 
éri el. Elmondotta, hogy a körül forgás által mind nagyobbá vált, és óri
ási erőre tett szert, úgyannvira, hogy tetszése szerint ágakra tudott 
szakadni. így van az, hogy minden ember számára van egy külön karja. 
Az ő felső része a Nap. Ez tüzes, és sugaraiban élnek a meghalt emberek 
lelkei. Ott fönn az ő ábrázata szép és nyugodt, és a fenn élő lelkek csak 
ezen részét látják. Alsó része azonban, úgymond, teljesen ki van hűlve. 
Ide rejti ő a rossz indulatokat, melyek minden lényben megvannak. Min
den karja egy fejben végződik. Ez bármily hihetetlen, mégis igaz; ő meg
m utatta nekem őket; ezek torz alakúak, ide rejti ő a rossz indulatait. Azt 
mindig mondta, hogy villanyos anyagból van, de az utolsó időben azzal 
a kijelentéssel lepett meg, hogy a Rádiumból származik, éppúgy, mint 
a mi lelkünk."

Flaubert beszélt az agy képszerű tartalm ainak kilövelléséről, a meg
szám lálhatatlan látomás-sziporkáról, mely a megszállott, szenvedéllyel 
küzdő s a szenvedéllyel küzdő elméből kipattan. Blake a Menny és Pokol 
házassága bán így illeszti össze kozmogóniává az elméjében összeálló, a 
belőle kilövellő képsort: „Lassanként kibontakozott a végtelen űr: lán
gokban állt, mint egy égő, füstölgő város. Alattunk, m érhetetlen távol
ságban volt a feketén izzó nap, körötte tüzes pályákon hatalm as pókok 
keringtek zsákmányuk után kúszva, amelyek végtelen mélységben repül
tek, vagy inkább úsztak, az oszlásból tám adó állatok borzalmas ijesztő 
alakjaiban. Tele volt velük a levegő, telisded-tele. ördödök ezek, a lég 
Hatalmasságainak hívatnak. Megkérdeztem társam at, hol az én kijelölt 
helyem az örökkévalóságban? — A fekete és a fehér pókok között — 
felelte." (Szenczi M. fordítása.)

Más logikának kivetülései-e a pusztulásnak e képzetei, m int amely 
a napló írójának képzeletét és kezét irányítja, illetve vajon egy alapvető
en más létélménynek a rögzítései-e, mint amely Csáth tárgy választásait, 
tovább m ár nem egyszerűsíthető, tehát tovább nem sűríthető elbeszé
lésmódját meghatározza? Annak a feltételezésnek a hátterében, hogy ezek 
az intenciókban egymástól oly eltérő szövegek mégis együvé tartoznak, 
nem lélektani, nem is csak esztétikai, hanem talán inkább egzisztenciá
lis sejtéseknek mondható megérzések rejtőznek. Ezeknek értelm ében a 
művészi s nem művészi szövegek, konfesszionális közlések s a  „szabad 
ötletek jegyzékei", a vallási és költői megnyilatkozások alapvető különb
ségeik ellenére egyetlen alapvető vonás nyomán „együttolvashatók". Va
lahány esetben egyazon gyökerekig, létünk s nemlétünk „sötét fenekéig" 
hatolásuk nyomán egyazon „grammatika", egyazon egzisztenciális szöveg- 
írás sajátos fejezetei. Ahogyan G. kisasszony naplójának központi Lénye 
a maga megszámlálhatatlan karjával egyensúlyozza e fantázia értelm é
ben valamennyiünk sorsát, úgy növeszt Blake Urizen könyvében is tíz
szer ezer ágat a megriadva alásüllyedő vörös gömb, mely fennm aradá
sunkat befolyásolja. így veszi számba János a Patmosz szigeti látomás
ban a zsidó számmisztikát követve mindazon lépcsőfokokat, melyek vala
mennyiünket elveszejtenek, vagy m egtartanak, vagy megtisztítanak.



Nyolc évtized távlatából úgy rémlik, mind nehezebben oldható el 
egymástól a lidérces napló s a más minőségek révén lidérces próza, s 
mind kísértőbb a sejtés, hogy csak átmenetileg váltak el egymástól a 
dolgokra való rálátás szögei. Hasonlóságot kell felfedeznünk az írás ele
jén idézett Hölderlinnel, kinél a görög szellem verőfényének felidézését 
az elcsendesedés, a békés dúdolgatás, dadogás évtizedei követték. Csáth- 
nak nem jutott osztályrészül, hogy a rendkívüli tisztánlátás pülanatai 
után form át adjon a bizonytalan űrbe hullás gondolatának is, vagy hogy 
utolsó kiteljesülésként megélje a tökéletesség panasztalanságának álla
potát. A kétségbeesés, az elcsendesedés, az el nem ért s megvalósíthatat
lan tökéletesség tartalm aitól, a meg nem élt megbékéléstől függetlenül 
valamennyien m intha G. kisasszony sorsában osztoznának, aki Words- 
wjorth Lwcyjával együtt velünk marad, hisz Testében nincs erő, se vágy; /  
vak, néma és süket; /  forog a földdel, mint a fák , /  a sziklák és kövek. 
(Kálnoky László fordítása)



HÓDI SÁNDOR

VÁGY ÉS REALITÁS
A PSZICHOTIKUS KONFLIKTUS CSÁTH ÉLETÉBEN ÉS MUNKÁIBAN

Születésének századik évfordulóján nem csak az irodalom képviselői — 
írók, költők, esztéták, irodalomtörténészeik, irodalombarátok — érzik 
kötelességüknek tisztelegni Csáth Géza emléke előtt. Az irodaLminmű- 
vészi tevékenységnél átfogóbb és többrétűbb az az örökség, amelyet szá
m unkra Csáth Géza életműve jelent. Vergődő, önpusztító élete, sokféle 
kezdeményezése, törekvése hum án kultúránk egészét érintii és a ke
gyeletteljes megemlékezésnél sokkal többre kötelez bennünket.

Az elődeit kereső jugoszláviai magyar irodalom mellett a pszicho
lógia is Csáth Gézában tisztelheti közeli nagy ősét. Közismert, hovv 
Csáth Géza Freud tanainak, a pszichoanalízisnek egyik korai követője 
és a magyar irodalomban annak legkövetkezetesebb képviselője. Az ana
litikus író egyszersmind elmeorvos is, aki ekként a lelki élet és lelki 
történések avatott szakértője. Ügy illene, hogy mindeme körülményből 
kifolyólag elsősorban szaktudományos m unkásságát vegyük szemügyre, 
annak m ai érvényét keresve. Csakhogy ez, ha Csáth rejtélyét — tragikus 
életének, pokoljárásának és sajátos hangulatú műveinek az indítékait — 
keressük, mellékösvény lenne. A szakírói tevékenység tárgyilagos elem
zése a valóság mélyebb összefüggéseiről, a  dolgok mélyebb értelméről 
vonná ed figyelmünket. Ahogyan fordított esetben, pusztán irodalmi te
vékenységének elemzése révén sem juthatnánk el Csáth Géza alkotói 
m agatartásának, önpusztító életének, betegségének a megértéséhez.

Nem érthetjük  meg se az orvost, se az írót, se a szakmai érdek
lődés irányát, se az álom és a .képzeletvilág határán  lejátszódó, lélek
tani extrem üt ásókat tartalm azó novellákat, ha nem értjük, milyen erők 
törték a szép karrier előtt álló, tehetséges és sokoldalú fiatalember 
pályáját ketté, hogy Az elmebetegségek psychikus tnechanismusánsk 
szerzője m iért kerül elmeosztályra, külön cellába maga is.

Alkat és mű kapcsolatának fontosságára felhívták a figyelmet m ár 
mások is. Annál inkább, mivel Csáth hiitt abban, hogy sorsát valamilyen 
elátkozott örökletes erők irányítják. Mint ahogyan h itt ebben unoka
testvére és barátja , a vele csaknem egyidőben Pestre került Koszto
lányi is.

„Vajon meg lehetett vol!na-e m enteni?" — kérdi Kosztolányi a tra 
gikus végkifejlet után. „Alig hiszem — m ondja —, m ert a  morfinizmus 
(amit pedig oly sokan tekintenek még m a is magyarázatnak, H.S.) min
dig okozat és nem ok. Mikor ő ehhez a  méreghez nyúlt, öntudatlanul 
tudta, hogy a kisebb veszélyt választja a nagyobb helyett. Menekülni 
próbált a melamkólia elől, mely túlvilágian édes dalltal zengett írásai
ban." (Idézi): Dér Zoltán: Irodalm unk közeli őse. Üzenet, 1977. február— 
március)

A m egértés és együttérzés hangja m ellett Kosztolányi kérdésében 
és válaszában, nagyon finoman és eldolgozottan, o tt setteng kimondat
lanul az az érzés is, amely m indannyiunkon akaratlanul átsuhan, ha 
„bukott", „gyámoltalan" emberek kerülnek előttünk szóba. Különöskép
pen az „elmebetegség" vált ki ilyen „lesajnáló" érzést bennünk, de a 
züllött „alkoholisták", „narkósok” is M erősítik saját személyi integritá
sunk feletti elégedettségérzésünket. Hogy mi azért felette állunk „ezek
nek".

„Meg lehetett volna-e menteni?"
Mitől? A végkifejlettől: gyilkosságtól, elm ebajtól, öngyilkosságtól? 

A m orfium tól? Vagy a  lelkét uraló szorongástól? Netán személyisége 
egészét átható  szenvedélyeitől? Érzékiségétől? Az élet lázas igenlésétől?



Nem megpróbált-e ő maga is m indent önmaga megmentésére? S 
ha ő nem boldogult, mások miben lehettek volna segítségére? Betegsé
gének súlyosbodását látva tudták-e hozzátartozói, barátai, hogy nagy élet
vágya, ambíciói ellenére miiért nyúlt a lassan ölő méreghez, a morfium
hoz? Tudták-e, mit fájlal, mit hiányol, milyen belső történésektől 
szenved?

Kosztolányi, aki korábban maga is félt a megőrüléstől, ,,s valóság
gal rim ánkodott unokatestvérének, hogy írjon neki, ne hagyja őt ma
gára" (lásd Dér Zoltán: i. m.), sejteti velünk a valódi veszélyt. Ám 
hogy a leselkedő elm ebajt mivel lehetett volna kivédeni, talán maga 
Freud Zsigmond sem tudta volna megmondani, hiszen a pszichoanalízist 
sokáig csak a neurózisok gyógyítására vélte alkalmasnak. Amit Freud 
tanítása, azaz a korabeli leghaladóbb pszichiátriai szemléletmód kínált, 
annak Csáth igen ham ar u tánajárt. Abban, hogy idegorvos lett, s lázas 
sietséggel vetette rá magát az elmebetegségek „pszichikus mechanizmu
sának” kutatására, sejtésünk szerint az önmentés gondolata is ott m un
kált. Mint ahogyan irodalmi tevékenysége is összefüggésbe hozható az 
önmentés igényével, amiről sajátos tárgykörű és hangulatú írásai eléggé 
érzékletesen tanúskodnak.

Csáthról beszélünk, de gondolatainkat nem kizárólag Csáth szemé
lyes életére vonatkoztatnánk im m ár, hanem egy jelenségre — egy tragi
kus sorsválasztásra —, amelyet a csáthi élet szimbolizál számunkra. Egy 
sorsválasztásra, amelynek egyik végkifejlete az önpusztítás, a másik az 
elmebaj. Mivel annyi áldozata van mindkét alternatívának azóta is •— 
bizonyságaként annak, hogy Csáth tragédiájának kapcsán milyen kevés 
m agyarázatnak a századvég „fülledt, levegőtlen polgári világára” hivat
koznunk —, nem tehetünk mást, m int hogy szorongató tanácstalansá
gunkban Csathoz fordulunk, aki e sorsválasztás kényszeréről és az aber
rációkba torkolló lelki prediszpozíciókról minden bizonnyal sok mindent 
tud számunkra mondani.

Induljunk el azon a gondolatszálon, amelyet egyik kései írása, a 
Dénes Im re  kínál számunkra. 1918-ban, am ikor Kosztolányi — kicsit „az 
életmentés sikerének reményében” (Dér Zoltán) — közzéteszi a Dénes 
Im ré i , Csáth m ár súlyos beteg, Rémképeket lát, nyugtalanság kínozza, 
tűrhetetlen fej-, mell- és nyakfájés gyötri. Mindazonáltal írásának, amely
ben egy parasztfiú megőrülésének a körülményeit meséli el, nagy je
lentőséget tulajndonít maga is. Ami m ár csak azért is figyelmet érdemel, 
mivel sok évvel Az elmebetegségek psychikus mechanismusa c. könyv
vének a megjelenése után vagyunk. Hogy a téma tőle szokatlanul ter
jengős előadásban, a részletek árnyalt kidolgozásával, s a történet ta
nulságainak külön rögzítésével visszatért, aligha véletlen. Dér Zoltán 
kitűnő Csáth-tanulmányában úgy értékeli, hogy a Dénes Im re  m ár nem 
éri el a  korábbi írások színvonalát. „A gondosan kitalált mozzanatok egy 
gépies folyamat életszerű fölaprózásánál többet nem nyújtanak" — írja, 
s némaképpen megütközik azon is, hogy Csáth ,M intha nem hinne az 
olvasó fogékonyságában: elmondja, mi a történet é rte lm e . . (Dér Zol
tán: i. m. 100—101.). Semmi okunk vitatni Dér Zoltán észrevételeinek 
helyességét. Számunkra ugyanis mindegy, hogy Csáthnak ez a kései írása 
irodalmi szempontból színvonalesést jelez-e vagy sem, m int ahogy annak 
sincs jelentősége, hogy a novella jelzett sajátosságai mennyire hozhatók 
összefüggésbe a  morfinizmus következményeivel. Pszichológiai szem
szögből a megőrülés mozzanatainak részletes kifejtése, s a történet ér
telmének írója által való külön rögzítése az írás kulcsszerepére hívja fel 
a figyelmet.

Im re vallásos és szemérmes fiú volt. Nem károm kodott, m int a 
többi fiú, „nem ízlett neki a bor”, és „nem állt be a táncolók közé”, 
ha a lányok táncba hívták. Nem m intha egyáltalán nem érdekelték 
volna a nők, csak „úgy érezte, hogy nem m éltó hozzá az efféle fehér
nép”. , 3 a  néha, téli éjszakákon, am ikor valami különös érzés felébresz
tette  álmából, és a  melegre fű tö tt szoba tikkasztó, párás levegőjében kel
lemes és gyötrő fulladást érzett, egészen másféle nőkre gondolt. Finom,



aranyszőke, fehér bőrű teremtésekre, olyanfélékre, m int a szomszéd fa
lubeli* báró felesége és annaík a húga, akik minden héten á thajta ttak  
a falun, m ikor bevásárolni mentek a városba."

Amikor családjuk váratlanul elszegényedik, Im re apjával együtt ki
keveredik néhány évre Amerikába. Ott egy napon a vasárnapi templomi 
gyülekezetben felfigyelt egy „missre”, aki nagyon hasonlított az álmaiban 
megjelenő bárónőre. lfA szép lány igen világosan értésére adta a  fiú
nak, hogy tetszik neki. Nézte őt. Soká és kedvesen." Tekintetét gyakran 
a fiúra szegezte, aztán hamiískásan rámosolygott, prédikáció után pedig, 
amikor mindenki kifelé (tódult, a nagy tolongásban igyekezett Imre kö
zelébe sodródni. Olykor „egészen mellésimult, sőt, úgy intézte a dolgot, 
hogy a kezével hozzáérhessen" Im re kezéhez. Néha még „a szép, meleg 
csípőit" is odaszorította a  fiú derekához.

Dénes Imre pedig „(m int a ráik, olyan vörös volt ilyenko r... azt 
hitte eláll a lélegzete, és m indjárt összeesik". Arra gondolni sem m ert, 
hogy a lányt megszólítsa. Márcsak azért sem, m ert nem  tudott ango
lul. „De egyébként magyarul se tudta volna kisütni, hogyan is kellene 
a beszélgetésit kezdeni."

„Telt, m últ az idő, és gyűlt a  pénz. M ár írták  a lievelet haza, hogy 
nemsokára indulni fognak .. ."  Im rét a  kétségbeesés, hogy ham arosan itt 
kell hagyni a lányt, gyávábbá tette, m int volt valaha. „Álmában úgyszól
ván napról napra a misszel karonfogva, úri ruhában sétálva látta 
magát. A szájában rövid szárú pipa, a lábán széles talpú cipő, fején 
nagy szélű posztókalaip. Hallotta a saját hangját, amint angolul beszél, 
s a missz hallgatja, megérti őt, és nevetve évődve, kedveskedve válaszol." 
Ezeknek az álm áknak a  hatására  m egtanult ugyan néhány szót angolul, 
de amikor ismét egymás mellé sodródtak a templomi gyülekezetben, 
„mégse vodt képes kinyitni a  száját".

„Kétségbeesésében végképp lem ondott a megszólítás tervéről. Már 
csak azt remélte, hogy elutazásuk előtt valami csoda fog történni. Ta
lán a missz egy vasárnapon el fogja hozni az apját, és a templomból kijö
vet m egállítják m ajd, és megkérdezik tőle, akar-e itt  m aradni és a 
misszt feleségül venni." így képzelte a dolgot, egyszerűen, m ert „Sem
mi más megoldás nem látszott neki lehetségesnek".

A csoda azonban elm aradt. A hajón „szótlan és közömbös volt". 
„Az utolsó három-négy hét emésztő, tehetetlen reménykedése, várako
zása után megnyugvás volt a  végső elszakadás is."

Otthon, Im re anyjának m ár az első pjercben feltűnt a  fiú meg
változott viselkedése, nemtörődömsége, közönye. Elhanyagolta magát, 
napokon át a szobában tartózkodott, s heves dühkitörésekkel reagált, 
ha faggatták. Hiába kínálták, nem nyúlt az ételhez. „Ült, ü lt egy hely
ben, m int egy k u k a . . .  föltett kalappal, m int a  hajón." Akármit beszéltek 
neki, nem válaszolt.

A szülei sokat tanakodtak, hogy m i leli, aztán megállapodtak ab
ban, hogy „valami fejbaja lehet". Á nagy szégyen m iatt, hogy a fej
baj kitudódhat, nem m ertek orvost hívni. Reménykedtek, hogy m ajd  ú jra  
rendbe jön minden, és Im re a „»régi jám bor, jó fiú" lesz megint.

Dénesnét azonban a  hideg rettegés já r ta  át, am ikor Im re egy na
pon szokatlanul vidám hangulatban elárulta neki nagy titkát, hogy 
látta a misszt, itt a faluban, egy disznóólban. Félelmet és nagy nyug
talanságot érzett ennek hallatán, de még mitodig nem fordultak or
voshoz.

Nem várt kellemetlenséggel végződött a téli disznóölés is. amelyet 
a fiú, a  szülők szám ára érthetetlen módon, szeretett volna m indenáron 
megakadályozni. Amikor ez végül is nem  sikerült neki, többé nem szen
vedhette az apját. „Mintha valami nagy haragosa lett volna, úgy visel
kedett vele", s többé nem szólt hozzá.

A Dénes szülők m ind riadtabban nézték a  fiú csillogó szemeit, meg
rettenve hallgatták furcsa meséit, nevetését. Végjül is nem volt m it tenni,



az őre* befogott, és elment a  doktorért. „Az orvos m ár rövid vizsgá
lat u tán  kijelentette, hogy bizony a fiú megjháborodott.”

Im re kórházba került. Hónapok m últak el, de ő nem változott sem
mit. „Egész nap egy helyben ül, nem  beszél senkivel egy hangot se, hall
gat, bámul, néz a levegőbe a  szép  kék szemeivel, m int egy tulok, és 
olykor-olykor nagyokat mosolyog magában. Min m ulat, m iért mosolyog, 
m it hall, ezt nem  áru lja  el semmiképp, hiába faggatják.1'

Egy fiatal doktornak mégis m egsúgta egyszer, hogy „üzeneteket 
kap Amerikából drót nélküli telefon útján. A szép missz telefonoz neki 
egész n ap /'

Az elmebetegségek: keletkezésének és m egértésének egész tünettanát 
kínálja a  fenti novella. Legfőbb tanulságként m indenekelőtt azt, hogy 
a bennünk lakozó vágyak nem ism ernek akadályt, s ha vágyaink megva
lósulásának, beteljesülésének valami mégis ú tjá t állja, a tartós meg- 
í övidítettség különös érzéseiket és gondolatokat fakaszthat fel a  lélek 
mélyéről. Vágyai nyomán Dénes Im re egy új világot terem t önmagának. 
Ez <az új világ olyan vágyfantáziára épül, amely összeegyeztethetetlen a 
parasztfiú mindennapi, földhözragadt életével. A valóságnak ez az átszí- 
nezése, nem  teljes tudomásulvétele azonban megint konfliktushoz ve
zet. Az új belső világ önhatalm ú m egterem tése összeütközésbe kerül a 
m indennapi élet logikájával és a  környezet igényeivel. Dénes Im re vágy
teljesülése — a szép missz szerelmének megszerzése — kétségkívül kü
lönös reakciókkal já r  együtt, paranoiás képzetekben, vonatkoztatási kény
szerben ju t kifejezésre, am it a  környezet elmebetegségként könyvel el.

A valóságot, a  realitást egyébként m indannyian átform áljuk vala
melyest. Érdeklődésünk iránya, figyelmünk, emlékezetünk mind belső 
késztetésein/kndk, vágyainknak van alárendelve. így nem egyformán ve
szünk tudom ást mindenről, ami a  valóságban történik. Azt észleljük 
elsődlegesen, ami valam iért m egérint bennünket, s ama valamilyen for
m ában összefügg vágyelemeinkikel.

A valóság átsztnezésének legszebb példái egyébként épp a szere
lemmel és a szexuális vágy ikülönböző szublimációival állnak összefüg
gésben. Milyen fájdalm as és gyötrelmes folyamat álm ainkat leszállítani 
a valóság szintjére, a  szerelem és érzékiség borzongató nyugtalanságát 
odaszelídíteni a  m indennapi élet sekélyes cselekvési teréhez. Hogy ez 
m ennyire nem megy sim án és egyszerűen, m ilyen sajátos lélektani hely
zeteket teremt, Csáth zseniálisan tudta megjeleníteni műveiben. írásai 
tele vannak a  belső lázadó erők tobzódásával, a  pszichés struk tú ra  reg
resszív felbomlásának eseteivel.

A bennünk megjelenő, felsejlő vágyak m iatt szüntelenül konflik
tusba kerülünk önmagunkkal és környezetünkkel. Ahhoz, hogy ennek a 
konfliktusnak a feszültségét csökkentsük, meg kell zaboláznunk ösztö
neinket, meg kell tagadnunk belső késztetéseinket. A közvélemény azo
kat az em bereket ta r t ja  no rm álisnak", akiknek ez m aradéktalanul 
sikerül. Akik m egtanulják gúzsba kötni érzékeiket, nem hagyják álmaik
tól és vágyaiktól elárasztani — s így a realitástól elszakadr .et.
A realitásnak ez a  nagyfokú tisztelete azonban olykor túl nagy árat kö
vetel m agáért. Vágyaink elfojtásában sokszor odáig kell menni, hogy 
ennek nyomán teljes affektív tompaság lép fel: érzéktelenné és részvét
lenné válunk m agunkkal és m ásokkal szemben. A lélek nyugalm át en
nek ellenére sem sikerül mindig megteremteni. Sőt, a valóság üyen mérvű 
tisztelete m ár kórform ába torkollik: szakadást idéz elő az én és a 
külvilág között. Akilket mi neu ro tikusoknak” mondunk, azok mind 
em iatt szenvednék.

Freud a neurotikus helyzetet úgy interpretálja, hogy „felettes
énünk " összeütközésbe kerül „ösztön-énünkkel”, mfe ellenben az „én” 
és az „ösztönén” közötti konfliktus psziohotikus tüneteket eredményez. 
Mindezt úgy is m ondhatnánk, hogy „a neurotikus szám ára a realitás 
van hatalmon, a  psziohotikus szám ára az ösztön a  mérvadó" (Nemes 
Lívia: Psziohotikus konfliktus és realitás. Bp. 1986/4. Kéziirat). A neuro-



tiiku's engedelmes a  valósággal szemben, fél tőle, menekül előle. A 
pszichotikus viszont, mivel vágyait nem  képes feladni, átépíti a realitást. 
Önkényes módon új realitást terem t magának, és ebben az önkényesen 
terem tett valóságban m ár korántsem  olyan m egbotránkoztatóak vágyai, 
m int a régiben.

A psziahotikus közvetlenül tagadja a  valóságot, m egpróbálja azt 
egy m ás valósággal helyettesíteni. A neurotikus, vele ellentétben, inkább 
megtagadja sajá t vágyait, igiényeit. Nem tagadja a  valóságot, de mivel 
saját belső késztetéseiről nem akar tudom ást venni, mégis ezt teszi, 
menekül a realitás egy része elől.

öngyilkosságát követően m ár az első nekrológok egyike (Szaulich 
Antal: Csáth Géza. Magyar Üjság — Bácskai Hírlap, 1919. szeptember 
14.) Csáth „neuraszténiás leikével” hozza összefüggésbe a csapongó zseni 
érzékeny, egzailtált személyiségét, és belső lázadozásba felőrlődő, végül 
tragédiába torkolló életét. Ritka szenvedélyű lelkének ingerlő titkát 
azóta ás sokan a „neuraszténiában" sejtették.

Minő tévedés. Csáth különleges novellái sejtelmes álomszerűségük
kel, mesehangulatukkal, az idegekhez szóló erotikus m otívumaikkal, 
amelyek rendire valamilyen fantasztikus, fájó, beteges vágykiélés tö rté
nete köré fonódnak, nem  neurotikus lélekre vallanak. De alkati sajátos
ságai: tem peram entum a, gondolkodása, érzései, beállítódása is ellene
szólnak a neurózisnak. Csáth, m int író  és ember, nem m enekül a  reali
tás elől. Ellenkezőleg. A valóságot mindig éppen o tt piszkálja meg, 
ahol az feszültségeket rejt, ahol törékenynek bizonyul. Freudi term ino
lógiával fogalmazva az „ösztön-én" világa foglalkoztatja, életét és mun
káit a vágy uralja. Érzéseit, amelyekből az életöröm  igenlésének b á r szo
katlan szándékai vüáglanak ki, nem elfojtani igyekezett, hanem  nagy 
művészi tehetséggel és szakmai tudással színes, eleven történetekbe 
ágyazta. Azzal, hogy így m indent az öntudat szintjére emelt, tulajdon
képpen bonckés alá vette, nagyítóüveg alá te tte  önnön lelkét. Mindezt 
természetesen nem  tehette meg a freudi „én" tiltása, azaz az érvényes 
társadalm i konvenciók megszegése nélkül, amá nem  kis feszültséggel 
jár. Mi ezt a feszültséget érezzük ki életéből és műveiből, ez érint meg 
bennünket, s ezáltal' nyílik rá  szemünk az élet vágyfantáziáktól benépe
sített süllyesztőjébe, abban a köznapi élet által megtagadott, elátkozott, 
buja, illatos világba, amely megcsapta és fojtogatta Dénes Im re lelkét 
is azokon a  párás, fülledt téli éjszakákon, „amikor valami különös ér 
zés fölébresztette álmából".

A pszichotikus feszültség Csáthtal sajátos sorsszerveződési irányt 
vett. Ám sorsa és művei által m egjelenített konfliktus alól nem vonhat
ja ki magát senki em berfia sem. A kérdés, a maga általános érvényében 
így merül fel: Vágyaink szorításában élve m iként lehet a  túlzott enge
delmesség (a valóságtól való rettegés) és az önkényes átépítés (a való
ságmegtagadás) veszélyét elkerülni?

Melyik a  valódi élet? Az-e, ami sim ábbnak látszik, de öröm telenebb, 
vagy az, amelyik ábrándokba mosódva, több vágyat, érzést kínálva, a 
realitáson túl van?

A pszichológia tud ja  rá  a választ, ezt azonban a m indennapi élet
ben nehéz realizálni. Az optimális az volna, ha az em ber m indkét vonást 
egyesítené * magában: tisztelettel viszonyulna a realitáshoz, de azt nem 
szívesen venné tudomásul, ezért annak megváltoztatásán fáradozna. 
Nem úgy, persze, m int a  pszichotikus, hogy egy kedvére való belső vi
lágot épít fel a maga szám ára, hanem külső m unkateljesítmény form ájá
ban, a társadalm i körülmények megváltoztatásával.

M ár Freud feltételezte, hogy a realitás átalakítása ellen a valóság
ban heves ellenerők működnek, illetve hogy az elu tasíto tt valóság min
dig ú jra  rákényszeríti m agát a  lélekre. Az emlékezetosalódások, kisebb- 
nagyobb tévképzetek, hallucdnációk stb. által összefogott új valóság meg
terem tése ezért sziszifuszi munka, a valóság lerom bolja, szétzilálja a 
hamis realitást a fejünkben. Em iatt az állandó szorongás azoknál, akik



pszichózisban szenvednek. De a neurotikusok sem tudják tartósan elfoj
tani a valóság bizonyos — áket irritáló  — mozzanatait. Belső készteté
seik ú jra  és ú jra  felerősödnek, s ezek elfojtása folyamatosan nagy 
energiát von el tőlük. Olyan energiát, amelyet a pszichotikusokkal együtt, 
a valóság munkával való átalakításába fektethetnének.

A munkának és kapcsolatainknak az egészséges életvitel szempont
jából kulcsszerepe van. Olykor a pszichotikus személyek is megpróbál
nak a külvilág felé fordulni: intenzív emberi kapcsolatokat kialakítani, 
törekvéseiket hasznosítani. Ezek a kapcsolatok azonban, amelyek fel
színesen nézve a dolgokat, érdeklődésnek, melegségnek, odafordulásnak 
tűnnek számunkra, valójában a pszichotikus beteg speciális igényeinek 
a kifejeződései és az a szerepük, hogy a valóságot képviseljék a pszi
chotikus konfliktusban. A pszichotikus személy megpróbálja alkalmas 
személyeken (keresztül kiélni tilosnak ítélt ösztön törekvéseit, vágyait, és 
ugyanakkor büntetni is azokat kiélt ösztönkésztetéseiért. Ezzel a manő
verrel növelik nárcisztikus és szadomazochista tendenciáikat, s ezáltal 
mind mélyebb regresszióba kerülnek. A Csáth-novellák java a pszicho
tikus kapcsolatok bizarr, viszolyogtató végkifejleteiről szól: nemi erő
szakról, gyilkosságról, szadista vágykiélésről, vérfertőzésről, hullagya- 
lázásróí.

A pszichotikus konfliktus átvételére alkalmas kapcsolatok mellett 
elősegítheti a pszichés egyensúly fenntartását, illetve a pszichotikus 
összeomlás elkerülését a vallás, megszállott politikai, művészi tevékeny
ség. A művészek, színészek, szektaalapítók stb. gyakran tisztában is 
vannak vele, hogy azért kapaszkodnak m unkájukba, barátaikba, híveik
be, mert csak ezek révén tudják úgy-ahogv felszínen tartani magukat.
S ha bármilyen ok m iatt tevékenységük feliadására kényszerülnek, vagy 
elvesztik a számukra kapaszkodót jelentő kapcsolatokat, izgalmi állapot 
és pszichotikus epizód lép fel életükben.

Ilyesmi nyilvánvalóan Csáth életében is többször fellépett. Művészi 
m unkájával, sokoldalú tevékenységével tulajdonképpen sokáig ki tudja 
védeni a pszichotikus konfliktus elmélyülését. írói m unkásságának 
ugyanis nem csak az a célja, hogy a vágy szikráival bevilágítsa a lélek 
mélységeit, a tudattalan sötét titkait, s ezzel elszórakoztasson bennünket, 
hanem a művészi megjelenítés, egyúttal szublimáció is a vágykiélés 
sajátos form áját jelenti. És ha a „verejtékes m unka” nem állt volna 
oly távol tőle, ha jövőjét tervezgetve nem kényelmes fürdőorvosi állás
ról álmodozik, elegáns ruhákról, külföldi utazásokról, úri kedvtelésekről, 
ha túljutva az első irodalmi sikereken, a kevés, de hatásos irodalmi 
művekhez fűzött vérmes reményei helyett vállalni tudta volna azt a ter
mékeny feszültséget, amely a nagy életmű létrehozásához szükséges, 
talán sikerült volna balsorsát elkerülni.

Csáth azonban — és ezt Dér Zoltán nagyon jól látja  — ahelyett, 
hogy alárendelte volna életét a munkának, az alkotás gyötrelmeinek, 
a teljes élet hiányából fakadó szorongását mesterségesen terem tett gyö
nyörrel — morfiummal — akarta  megszüntetni. S am ikor ez „sikerült” 
neki, nemcsak a leendő nagy művek létrehozását szolgáló termékeny 
feszültséget szüntette meg, hanem érzékenysége, szenvedélye, sebzett- 
sége is ellenőrizhetetlen hatalom m á növekedett fölötte. A „[védtelenség” 
a pszichotikus konfliktust felerősíti benne és az összeomlás elkerülhe
tetlenné válik.

Nyilvánvalóan sokszor küzdött a feltolakodó gondolat ellen, hogy 
tulajdoniképpen „elmebeteg”, mint ahogy szenvedett annak a gondola
tától is, hogy ambíciói kielégületlenek m aradnak, s nem sikerült neki 
egészében megismerni és végigülni az életet. G. kisasszony naplója, 
illetve Az elmebetegségek psychikus mechanismusa címmel, alig hu
szonöt éves korában m egírt tanulmánya, sok mindenben alátám asztja 
ezt a feltevésünket. G. kisasszony kórtörténete ugyanis nemcsak Csáth 
„soha meg nem írt regényeit helyettesítő olvasmányul" kínálkozik szá
munkra, ahogyan azt Mészöly írja  a könyv újabb kiadásához fűzött



Előszóvá bán, hanem Csáth legteljesebb önanalízise is, amelyben közvetlen 
utalások form ájában vagy áttételesen kulcsot ad kezünkbe életérzései
nek és életfilozófiájának megértéséhez.

Mészöly Miklós úgy véli, hogy G. kisasszony kórtörténete és Csáth 
személyisége között sajátos negatív analógiára kell gondolnunk. „Csáthot 
éppen azért érintette mélyebben G. kisasszony naplója, m ert a kisasszony, 
és saját lét- és életélménye között túlságosan is pontos volt a motivá
ciók ellentéte" — írja. (Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1978. 17.)

Szó sincs erről. Az analógia nem fordított: Csáth önmagát elemez
te, s ha úgy tetszik, egy kicsit m indannyiunkat.

G. kisasszony tele volt ambícióval, tudásszomjjal. Hírnévre vágyott, 
szeretett volna sokat tudni, valami „világraszólót” alkotni, hogy meg
gazdagodva gondtalan, kényelmes életet tudjon a maga számára biztosí
tani. Ehelyett beteg édesanyját kell ápolnia, állandó rettegésben, nehogy 
elkapja tőle a tüdőbajt. Félelmi neurózisban szenved hosszú éveken át, 
hipochondriás gondolatok gyötrik.

Akárcsak Csáth Géza életrajzát olvasnánk.
Az élet előrehaladtával mind több a baj, a perspektívák mind szo

morúbbak. G. kisasszony elveszti anyját, aztán apját is. Magára marad. 
Hamarosan megjelenik azonban egy „idősebb úr" a láthatáron, aki há
zasság révén anyagi biztonságot tudna neki nyújtani. G. kisasszonyt 
azonban szerelmi vágya egy másik férfi felé húzza.

Mit tegyen? Ha szívére hallgat, szegénység vár rá egész életében. 
Ha viszont a házasságot választja, szerelmi vágyairól kell lemondania. 
A konfliktus, minthogy G. kisasszony egészében szeretné ismerni, élvezni 
és végigélni életét, nem kínál megoldást. Különösen azt követően, hogv 
a fiatalember (aki éppen olyan vágykép G. kisasszony fejében, mint a 
„missz" Dénes Imréében) váratlanul eltűnik a színről. Ekkor G. kisassz- 
szonyt, im m ár egy „idegen erő", rá akarja venni, hogy hozámenjen az 
„idős" kérőhöz. Majd később teljesen ennek az „idegen erőnek" a be
folyása alá kerül, pontosabban egy ördögi „Lény" kezdi üldözni, s min
denféle szemérmetlen dolgokra akarja G. kisasszonyt rávenni.

Az üldöztetési téves eszme kialakulásával egy csapásra „megoldó
dik" a konfliktus. Önmaga és mások előtt sikerül G. kisasszonynak 
megőriznie lényének kivételes szemérmességét, pszichózisa ugyanakkor 
lehetővé teszi számára „buja" és „erkölcstelen" vágyainak kiélését. 
Amire az élet nem kínál lehetőséget, azt a „Lény" teszi meg vele kép
zeletében.

Csáth G. kisasszony kortörténetének elemzésével a továbbiakban 
helyenvalóan arra próbál rám utatni, hogy a pszichózis egy jobb híján 
kínálkozó tfmegoldás" valamüyen feloldhatatlan konfliktusra. „A pszi
chotikus az üldözötthöz hasonlít, aiki a tűz elől a vízbe ugrik" — írja. 
(I. m. 51.)

Alapvetően azonban m ár ebben a m unkájában is, akárcsak évek 
múlva a Dénes Imrében, a vágy sorsa izgatja. Hogy mi történik velünk, 
ha a vágyaink, hajlamaink szerinti életre nem nyílik módunk? Igaz-e, 
hogy az egészséges és sikeres élethez bizonyos dolgok elfojtására vagy 
elhallgatására, azaz bizonyos fokú önmegtiagadáisra, szemérmességre van 
szükségünk? Csáth helyesen azt állítja, hogy azok az emberek, akik 
nem vállalják vágyaikat, akik elfojtják, megtagadják azokat, súlyos 
árat fizetnek hazugságukért. A neurózisok, fóbiák, depressziók, lelki 
meghasonlások stb. mind ebből a hazugságból fakadnak. C*sáth külön 
munkában szeretett volna foglalkozni az úgynevezett fiziologikus neu
rózisokkal, de ez a m ű sajnos nem készült el. Ebben a m unkájában 
talán — megelőzve korát — a pszichoszomatikus betegségek példáján is 
igazolta volna, hogy m iért célszerűbb vállalni önm agunkat (érzéseinket, 
gondjainkat, félelmeinket, vágyainkat), mint hazudni saját magunknak.



Tudjuk, hogy ő maga ezen a téren mennyire nem lű rt megalkuvást. 
Sajátos tárgykörű és atm oszférájú írásai m ellett szakm unkája is azt 
példázza, hogy leplezés nélkül vállalt minden érzést és gondolatot m a
gában. Sokszor a képtelenségig következetes volt ezek „leleplezésében” 
és kendőzetlen bem utatásában. Ez az önmegsemmisítő következetesség
gel vállalt m agatartás abból a meggyőződéséből — filozófiai alapállásá
ból — fakadt, hogy vágyaink feladása egyet jelent önmagunk feladásá
val. G. kisasszony sem akkor jajdul fel igazán, am ikor a „Lény” szc- 
m érm etlenkedik vele — hisz valójában gyönyörködik szexuális „üldöz
tetésében” —, legfájóbb sérelem akkor éri, am ikor ez a fantom „arra 
törekedett, hogy gyökeresen k iirtsa  a  vágyakat” belőle. Ez volt az. ami 
„irtózatosan fajt, akárcsak az élet legmélyebb gyökereit tépte volna ki 
belőlem”. (I. m. 62.)

Hallgassunk hát Csáthra, aki a legteljesebb vágyteljesülést keresve, 
a „jó” és „rossz” kategóriák feladására, a hagyományos viselkedésnor
mák megkérdőjelezésére biztat bennünket? Nehéz, vállalkozás volna ez, 
hiszen joggal rettenünk vissza a tesit gyönyöreinek attól a m egtapaszta
lásától, am ire a Csáth-novellák hősei vállalkoznak előttünk. Másfelől az 
is bizonyos, hogy a hétköznapi világ fedhetetlen erkölcsére sem lehet 
hagyatkozni. Hiszen amennyiben a m orális tiltásokat következetesen 
betartjuk, annak eredménye a szexualitásban, neuraszténiában, morális 
szadizmusban ju t kifejezésre.

A különböző kívánalmak, a belső és ikülső norm ák Csáthnál sem 
fértek egyetlen valóságba össze, bármennyire is egyetlen élet járulékai 
voltak ezek. A kegyetlen, szorongató valóságot neki sem 'sikerült mohó 
élet igenlésé vei, belső késztetéseivé, vágyaival összeegyeztetni.

Csáth harm inckét évesen, tragikus hirtelenséggel megszakadó élete 
az ösztön és tudat, a vágy és realitás olyan konfliktusait szikráztatja 
fel, amely rávilágít az ép és kóros pszichés működésének hátterére, s 
ráhangol bennünket egy kis sorselemzésre. Csáth dilem m áját ugyanis, 
ti. azt, hogy milyen választási lehetőségeink vannak, ha saját belső 
késztetéseink és a valóság között ellentét m erül fel, m indannyiunknak 
meg kell magunkban válaszolnunk.



DOBOS ISTVÁN

RACIONALITÁS ÉS MISZTIKUM
A NOVELLAÍRÓ CSÁTH

I.

Németh László a harm incas években tragikus vízióban jelenítette meg 
a századelő prózaíróinaik helyzetét: „Annak, aki e kor legjobb íróival fog
lalkozik, az a benyomása, hogy egy messzesgödörből húz ki kiálló ke
zek nyomán behányt halottakat. Egyet-egyet kihúz s nem tudja  hányán 
vannak még, akiknek a keze sem áll ki az égő mész alól."1 Szerencsére 
ez a kép napjainkra m ár lényegesen megváltozott. Az utóbbi években 
megélénkült felfedező izgalom hatására  született művek azonban nem 
mindig gazdagították irodalom történetírásunkat. A tragikus sorsú Csáth 
Géza vonatkozásában sem beszélhetünk egyértelmű nyereségről. Illés 
Endre okkal írha tta  róla: „írósága kis fejezet életrajzához képest/'2 Mű 
és művész kapcsolatát a legtöbb írás nem egymást m agyarázó egységben 
láttatja , hanem újraéleszti a korán ellobbant élet köré rakódott legen
dát. Természetesen nem tagadjuk a Freud által kezdeményezett pszicho
lógiai szempontú irodalomvizsgálat szerepét. Üj indítékokat adott a tu 
dománynak ahhoz, hogy az egyéni alkotások jellegzetességeit az alkotó 
személyes, nemegyszer intim  élményeivel hozza összefüggésbe. Ezt az 
elemzési gyakorlatot ma szinte mindenki követi, még azok a  szerzők is, 
akik egyébként tagadják a freudizmus jelentőségét. A m ódszert lehet 
mértékkel és ízléssel alkalmazni, ha nem a művész m agánéletére irányul 
érdeklődésünk, hanem  a rra  a kérdésre keresünk választ, hogyan fonódik 
össze alkotás és sors. Ha az elemzés nem vész el a pszichés feltételek 
kusza labirintusában, nem áll meg a tudattalan  háttér felvázolásánál, 
hanem a m űalkotás jobb megértéséhez, összetett jelentésének sokoldalú 
feltárásához számba veszi ezeket az indítékokat is.

A szakirodalom m ásik jellegzetestsége, hogy igyekszik a poétikailag, 
témavilágában és stüusában korántsem  egységes novellavilágot egy-egy 
stílusirányzatba besorolná. Így válik Bori Im re tanulm ányában3 Csáth 
pár exellence szecessziós íróvá, Bóka László értekezésében4 pedig a zolai 
prózaelméletet legkövetkezetesebben megvalósító naturalistává. Dér Zol
tán tárgyszerű utószava a kétkötetes Gsáth-válogatásban kivételnek te
kinthető.5 E novellásztika — s e  rövid tanulmány is ezt hivatott bizonyí
tani — jóval sokszínűbb annál, hogysem egyetlen stílusmegnevezéssel 
jellemezhető volna. Belső gazdagságát a sokoldalú tehetség természeté
vel is m agyarázhatjuk, de arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez az 
életmű egy harm inckét éves fiatalem ber alkotása.

A Csáth-irodalom harm adik sajátossága, ami közvetlenül összefügg 
az elsővel, hogy az elemzők figyelmét jobban vonzotta az író önveszejtő 
m orfinizmusa, m int a  m ű, s talán  ezzel is magyarázható, hogy Koszto
lányi egyik megjegyzése irodalom történeti problémává terebélyesedhe
tett.6 Szerinte Csáth m orfinizm usa előtt az álom látó novellák uralkodnak 
az életműben, a  kóros szenvedély hatására  azonban az író egyre inkább 
földre tekintő, földhöz tapadt realista lesz. Ez a  pszichikai-fiziológiai 
alapokon, s nem az elbeszélések esztétikai jellegzetességein nyugvó íté
let szívesen ta rtja  magát. Még a beleérző lényeglátásról tanúskodó Illés 
Endre-esszé is „égi" és „földi" novellák sorrendiségéről szól, holott ez 
a kettősség a kezdetéktől mindvégig jellemzi Csáth elbeszéléseit.7 Ha a 
megkülönbeztetés indokolt is, mégsem szabad mereven szétválasztani 
és szembeállítani a  két típust, inkább szoros összetartozásukat kellene 
hangsúlyozni. Szinte valamennyi elemzője az elbeszélést modernizáló, 
merész újítóként ta rtja  számon Csáth Gézát. Szerintük az író  m odem  
életérzése és emberfelfogása alapján tartozik a bá to r kísérletezők so



rába. Ez utóbbi megállapítást nem tagadjuk, mégis úgy véljük, hogy e 
tétel érvényességét hitelesebben igazolják a novellák fonmanyelvének 
elemzéséből levont 'következtetések.

A szakirodaiam ítéleteiben nemegyszer a túlértékelés felhangjai is 
ott kíséretenek, holott nemcsak az epikai alakítás módjai, hanem az esz
tétikai érték tekintetében is különnemű minőségek együttese e novellavi
lág. A dolgozatíró ezért is követi azt a módszert, hogy egy-egy novellatí
pus kiemelkedő alkotását elemzi részletesebben, vagy esetenként a szak- 
irodalom értékelő megállapításaival vitatkozva szentel nagyobb teret 
egyes alkotásoknak.

II. SZECESSZIÓS NOVELLÁK

A szecesszió a századelőt, századfordulót kutató irodalom történet leg
ingoványosabb területe. Egymásnak homlokegyenest ellentmondó felfo
gások léteznek: a teljes elutasítástól az átfogó és egyetemes korstílus
ként való felfogásig a nézetek mindegyik változata megtalálható a szak- 
irodalomban. A szecessziósnak m ondott kifejezési eszközöket és szem
léletet abban az esetben is kereshetjük Csáth novelláiban, ha elméleti
leg nem tisztázzuk a stílus történeti kérdést. Vajon a szecesszió a szá
zadforduló, századelő egyik stílusirányzata, egységes korstílusa, vagy 
csupán — hogy a legszélsőségesebb álláspontot is megemlítsük — az 
irodalmi impresszionizmust és szimbolizmust színező képzőművészeti 
stílusjelenség. Elégedjünk meg azzal, hogy mindenképpen szintetikus 
művészet a szecesszió. Csáth novellái is témák, látásmód és hangnem 
tekintetében rendkívüli tarkaságot m utatnak. Az idetartozó elbeszélések 
között egyként fellelhető a bűn archetipikus eseteit hűvös tárgyilagos
sággal és metsző logikával megjelenítő lidérces elbeszélés (Anyagyilkos- 
ság, Kis Emma, Gyilkosság) és a szecessziós elvágyódást halk rezigná- 
cióval megidéző, álom és valóság között lebegő mesei stilizáltságú, misz
tikus szemlélet felé hajló novella. E kettősség az író létszemléletében 
gyökerezik, s a látszólagos ellentmondás feloldható, ha az eltérő válto
zatokat együtt elemezzük. A szecessziós novellák egyik típusát A varázslő 
kertjéxel szemléltethetjük. Egy enyhe, lágyan simogató napsugaras dél
utánon az elbeszélő találkozik egykori játszótársaival, a Vass fiúkkal. 
Gyermekkoruk tűnt édene után sóvárogva felkeresik a Varázsló kertjét, 
elsüllyedt boldogságuk színhelyét. A mese morfológiáját követő Csáth 
kezén a valóság szinte észrevétlenül áttűnik az álomba. Szereplői el
haladnak a templom mellett, természetesen öreg gimnáziumi h ittan ta
náruk ott ül a rendes helyén egy könyv olvasásába merülve, barátságo
san integet, m intha m egállt volna az idő. Elbeszéléseiben ezeken a pon
tokon úszik rá az emlékezés a valóságra, a környezet, a tái^yak, az 
emberek határozott körvonalú képeit belemeríti az álom oldóvizébe, 
leheletfinom hangulatokkal ita tja  át, hogy mint Alain Foum ier hőse, 
a nagy MauLnes, eljusson a lélek kincseskamrájába, „oda, ahová csak 
a fény és a sötétség egybeszelídítetit öblén át vezet út, idegen utcák ti
tokzatos útvesztőin". Nemcsak a történet előadásával, hanem a hallgató 
valamennyi érzékét m egérintő utolérhetetlen sdlusművészetével teremti 
meg Csáth azt a bűvös hangulatot, ami talán a mesékhez áll a  legköze
lebb. A gyermekkorba visszarévedő elbeszélő boldogságának halk lírává 
finom ított szépségeit a szecessziós ornam entika indáinak önélvezetes 
játékára emlékeztető, zenélő m ondatokkal kelti életre, m intha a nyelvi 
forma is az emlékezés szeszélyesen kanyargó sétaútját követné. A meg
idézett látvány olyan, m intha álmodozva, hunyt szemmel a napba néz
nénk. Minden valahonnét távolról, halvány messzeségből ködük elő. Ezt 
az illúziót s egyben az olvasó élményét is Proust vallomása fogalmaz
h atja  meg leghívebben: „Ha láttam  egy külső tárgyat, az a  bizonyos 
tudat, hogy látom, közöttem és közte m aradt, vékonyka szellemi sze
gélyt vonva köré, amely sohase engedte, hogy az anyagát közvetlenül 
érinthessem: ez az anyag mintegy elillant, mielőtt érintkezésbe léohet-



tem volna vele, mint ahogy egy izzó test sem érintheti egy átázott test 
nedvességét, mivel mindig megelőzi egy párolgási övezet.”8 Atmoszferikus 
benyomások, fény és színes reflexek élménye, laza, testetlen, lebegő lát
ványelemek szövik át ezeket a novellákat (Találkoztam anyámmal, A 
varázsló kertje, Ism eretlen házban, Délutáni álom, Elfeledett álom, Egyip
tomi József). A szecessziós próza legjellemzőbb vonása, a díszítettség 
em lített írásainak a legátfogóbb jellegzetessége. Gondoljunk halmozódó 
jelzőinek festőiségére, a szavak hangtestében és a mondatszekesztésben 
érvényesülő zeneiségre. Mi lehet a mélyebb értelm e ennek a tú lhajto tt 
díszítő kedvnek? Szecesszió a valóságból, menekülés az álomba, a me
sébe, ahogy Babits fogalmazta versében a csoda váró szívről:

Az álmok síkos gyöngyeit
szorítsd, ki unod a valót:
hímezz belőlük
fázó telkedre gyöngyös takarót.

(Hányt szem m el...)

Az élmény varázslata alól némiképp szabadulva szembetűnhet, hogy 
a novellák .kompozíciós elvét a mesei stilizálás határozza meg. Mielőtt 
az életművön belül e formaválasztás szemléleti indítékait kutatnánk, ves
sünk egy pillantást a szecessziós Gesamtkunstwerk esztétikáját követő 
Tavaszi ouverture-re és a Tavaszokra. Csáth a novellaforma kifejezési 
lehetőségeinek gazdagítására törekedett, am ikor a zenei kompozíció zárt 
szerkezetével kísérletezett elbeszéléseiben. A prózában mindenképen ú t
törő vállalkozás a Tavaszi ouverture  és a  Tavaszok, még akkor is, ha 
esztétikai értelem ben csupán érdekes kísérleteknek tekinthetők. Nap
jaink amerikai prózájában találkozhatunk ehhez hasonló törekvésekkel. 
A fejlett kiadói technikának köszönhető, hogy a szerzők zenei, kazettá
kat is mellékelhetnek experimentális regényeikhez. A Tavaszi ouverture 
fiatal leányhősének szabadságfutása a halállal ér célba. A term észettel 
való misztikus egyesülésének történetét azonban az egyes hangszerekre, 
hangszercsoportokra utalsó zenei előírások nem  mélyíthetik el, m ert a 
zenei mondanivaló csak hangzásban érvényesülhet igazán. A névtelen 
lány tragikusan végződő szecessziójában a századelő általános életérzése 
sejlik föl. A lidérces elbeszélések riasztó életvíziói, a ,.Minden Egész el
törött" élménye kényszeríti ki a  létezés egysége, metafizikai lényegének 
átérzése, a term észettel való harm onikus együttlét utáni vágyat. A töb
bek által oly részletesen elemzett kísérteties novelláit egyidejűleg írja 
az álom és valóság senkiföldjén játszódó történeteivel. Mivel magyaráz
ható ez a »kettősség? A lidérces elbeszélések valódi értelm ét az a hátbor
zongató gondolati élmény adja, hogy a tapasztalaton túli szörnyűségek 
is az emberi lényeghez tartoznak. Két gyerek megöli az anyját, egy másik 
a kisöccsét. A racionálisan felfoghatatlan, sőt még az is, amiről nem 
tudunk és nem tudhatunk semmit, az is a mi létünk törvényeit követi. 
Ezeknek a novelláknak a transzcendenciája az, hogy a borzalom lényegé
ben a mi létünkön alapul, tehát nem kísértet. Azért játszódnak a törté
netek lebegtetett valóságban, m ert a feloldott tér- és idődimenziók érzé
keltetik lényegüket. Ugyanazok, mint mi, de mégsem tudjuk megnevezni 
őket, m ert értelemmel felfoghatatlanok, *s itt nemcsak az ösztön mély
világára kell gondolnunk. E novellák tanúsága szerint a végtelenségnek 
csak nagyon kicsi területét világíthatjuk át értelm ünkkel, s ezért nem 
is érezhetjük m agunkat igazán otthon benne. Ami ezen túl van, ha meg
ismerni nem is tudjuk, csak jelzéseit észleljük, azok is m i vagyunk. S 
ez bénító élmény a metafizikába kapaszkodó embernek. Ha a  novellák
kal született kortársi esszék, tanulmányok, életfilozófiai meditációk gon
dolatait is felidézzük, korántsem  tűnik elszigetelt létérzékelésnek a 
Csáthé. A szecessziós elbeszéléseinek körén belül sajátos változatot kép
viselő esszé-novellák tételesen is megfogalmazzák ezt a  problém át. Az 
író életét körülfonó legenda egyik forrósa mindenképpen az 1909-ben 
született Ópium  című esszé-elbeszélés, a  szecessziós élvezetvágy és gyö-



nyor-filozófia legteljesebb foglalata. A boldogság veszedelmes közvetítője 
révén juthatunk el a lét magasságába — szól az író útm utatása —, ahol 
feltárul előttünk az élet értelme. I tt  megsszűnnek a fájdalm ak és ko
moly, szomorú gyönyör vár a merész utazóra. Legfeljebb tíz évet élhet 
így az ember, de  ezen az áron az öröklétből húszmillió évet rabolhat. Az 
író tragikusan végződő életének szomorú próféciája ez, hisz veszedelmes 
jóslata valósággá vált, 1919-ben meghalt. Ebben az elbeszélésben hirdeti 
meg, hogy az élet ontológiai lényegeként felfogott igazság érzékelés ú t
ján megismerhetetlen, szavakban, fogalmakban, ítéletekben kifejezhetet- 
ien. Elgondolkodtató, hogy a racionális gondolkodás m esterm űveit lét
rehozó Csáth itt — kortársaival összhangban — a megismerés merőben 
új szemléletmódját képviseli. Többen emlegették már, hogy művei ér
zékenyen tükrözik a M onarchia kortendenciáit. Ezen az enigmatikus 
megállapításon túl azonban eltekintettek a valódi összefüggések feltá
rásától, pedig az Ópium  cíirnű novella idézett gondolata szinte előhívja 
a vele rokonítható világirodalmi párhuzam okat. A nyelv, a  kommuniká
ció ellehetetlenülése, m int a megismerés válságának legfontosabb vetü- 
lete, a kor irodalmának lényeges motívuma. Musil szerint az em ber végső 
lét problem atikája, mely egzisztenciájának lényegéhez tartozik, nem kö
zölhető. Törless szélsőséges lelkiállapotaiban úgy érzi, hogy birtokába 
ju tott az egész életet megvilágító gondolatnak, mégsem tudja megfogal
mazni, csak átéli azt: „jólesett ez a  szótlansága, m int a  megtermékenyí
tett test bizonyossága.” A hallgatás fogalmi értelm ezését W ittgenstein vé
gezte el néhány évvel később a Tractatusban. Értekezésének befejező 
m ondatába sűríti filozófiai végkövetkeztetését: ,Am iről nem lehet be
szélni, arról hallgatni kell.” M ásutt ezt írja: „A kim ondhatatlan létezik. 
Ez megmutaitkozik, ez a  misztikum." A századelő legnagyobb természet- 
tudósának Brochhoz íro tt levele tanúsítja, hogy a m egismerés problé
m áját hasonlóképpen érzékelte, m int a  kortárs írók, filozófusok: „A lo
gikai forma (...)  oly kevéssé m eríti ki a felismerés lényegét, m int a 
versm érték a költészet lényegét, vagy a  riftmika ós összhangzattan a 
zenéét. A lényeg rejtélyes és m indig az is m arad, csak megérezhető, de 
nem ragadható meg.”9 A gondolkodás éppilyen kettősségeit figyelhetjük 
meg a kor költőinél, képzőművészeinél. A lényeghez Valery „a józanság 
m ám orával”, Eliot a  precíz emócióval, Paul Klee pedig a képszerű gondol
kodással közeledett. Természetesein közvetlen hatásról semmiképpen sem 
beszélhetünk, csak jelezni kívántuk, hogy a  valóság egységének felbom
lása a kor általános létélménye. A racionálisan gondolkodó Csáth az 
emberi létezés alapadottságának tekintette a  disszonanciát, az ambiva
lenciát. A mesenovellák anyaga tisz ta  megvalósulásaiban nem ebből a 
világból való, s cselekményük olyan valóságsíkon játszódik le, amelyre 
nem érvényesek a földi élet nehézkedési 'törvényed, m ert ettől minőségi
leg különböző világot terem tenek A lidérces novellákban feltáruló pokol 
elől Csáth az álam ba, a fantáziába menekült. Értelmének bilincseit azon
ban nem  oldhatta föl a meséi stilizáltságú elbeszélés terem tett világá
nak szépsége, m ert a valóságtól sohasem tudo tt egészen elszakadni. Vég
ső szándéka szerint a közönséges életein tú lm utató  m etafizika felé halad, 
olyan világ megteremtésével kísérletezik — a  fiatal Lukácstól kölcsönöz
ve a szót —, ahol a létezés beteljesül, a transzcendencia felszívódik az 
életszerűbe. Ezt az illúziót azonban nemcsak az álom és emlékezés kon
vencionális gesztusa oszlatja el, hanem  az elbeszélések szentimentális 
m elankóliája is. Lidérces novellái pedig azért nem  létórvényűek, m ert 
az Anyagyilkosság és A kis E m m a  kivételével ezekben az írásokban 
Csáth a lélektani elmélet foglya m arad. Illés Endre teütalálatszeírű meg
figyelése érzékeltetheti leghívebben az elbeszélésekben m űködő íród szem
léletet: „figuráit a  'klinikus kereste össze és az idegorvos szemével vizs
gálta őket.”10 A novellákban m egjelenített történetek az irracionális és 
a fantasztikum  határterületén  játszódnak le, de Csáth a  legmélyebben 
elrejtőzött titkokat is a  diagnoszta kérlelhetetlen racionalizmusával vilá
gítja át. Ezekben a novellákban az élet „orvosságszagú, véres tényeit 
hideg objektivitással adja elő, hiányzik belőlük a  reflexív elem, s nyug
talanító hatásukat is ennek köszönhetik: a történet hangulatával szem



ben ható modalitásnak. A mindenféle magyarázatot, lírai felhangot nél
külöző, csak a megjelenítésre, a leírásra, bem utatásra szorítkozó írói 
gesztus azt sugallja, hogy ezek az élettények az emberi világ, a valóság 
kikerülhetetlen adottságai. Csátih azonban nem tágítja ki ezit az alap
élményét sem kifelé, szélesebb társadalm i horizontokat, nagyobb lépté
kű sorsdeterm ináló erővonalakat érzékeltetve — ezért is indokolatlan a 
Kafkával való rokonítás —, sem befelé, az em ber ösztönrugóin túlm u
tató értelm i, erkölcsi, magasabb értékekre irányuló érzületi impulzusok 
felé. A psziché szakadékos területeinek irgalm atlan feltárása esetenként 
revelatív erejű is lehet, egy-egy re jte tt hasadás mögött azonban nem ér
zékeljük az élet egészének érverését, lélegzését, s így a m egjelenített 
emberi sorsoknak nincs valódi mély ségperspetotí váj uk, egyetemes távla
tuk. A szakirodalom a dekoratív om am entikájú álom látó novellákat köl
tőinek keresztelte el, legértékesebb alkotásának pedig az Egyiptomi 
Józsefet tartja . Maga az elnevezés sem tekinthető túl szerencsésnek. A 
színes leírások és az álom kivetítése még nem hangolja líraivá az el
beszélést. A m últban játszódó álomtörténethez fűzött szerzői reflexiók 
szertefoszlatják a felfüggesztett idő képzetét, megszakítják a cselekmény 
folyamatosságát, s ezáltal a novella hangulati egysége is megbomlik. 
Elemzői feltehetően nem esztétikai jelentősége, hanem a szerzői köz
lésekben elhangzó gondolatai m iatt emelték meg az elbeszélés értékét. 
A nagy megbecsülésnek örvendő Délutáni álomban is feltűnnek a keleti 
mesék jól ism ert figurái, egzotikus helyszínei, esztétikai hatását azon
ban lerontja  a jelentéktelen, m elodram atikus m egváltástörténet. Máskor 
a meghökkentés az elbeszélő leplezetlen szándéka, s talán ez okozza, 
hogy időnként szerepéből is kiesik. Az Elfeledett álom  hőse titokzato
sabbnál titokzatosabb világokban kalandozik, m ajd  minden átm enet nél
kül az álom felmagasztalásába kezd. A nyelvi közlésforma nem szabad 
függő bészéd, tehát a szereplő és a narrá to r beszédsíkjának egybe ját
szása nem tudatos írói fogás. A gyermekkor félszabadult boldogságára 
visszatekintő író halk m elankóliája hitelesebben szólal meg a mostoha 
sorsú A vörös Eszti című novellában. A kisfiú egykori kedves olvasmá
nyához társuló reflexióik az anderseni m ese m úlhatatlan szépsége és 
erkölcsi értéke m ellett tesznek hitet. Csáth a novella ellenpontozó szer
kezetében a Rendíthetetlen ólomkatona  hangulatát idézi meg. Bieder
m eier szobabelső. Feminin apróságok és gyengédség. Talán az egész élet
m ű legharmanikusabb írása. Az anderseni sóvárgás, boldogságvágy leg- 
állhatatosabb kifejezése a báj és gyengédség közvetítésével. A kandalló
ban megolvadó ólomszív a halálon túl is összetartó szerelem szimbó
luma. Az élet teljessége, a  létezés felemelő szépsége, a  boldogság, ha csak 
pillanatokra is, de megélhető.

III. REALISTA VÁLTOZATOK

A szecessziós novellákhoz hasonló belső gazdagságot, sokszínűséget 
találunk itt  is.

A Béka  cím ű elbeszélés elemzése átvezet bennünket a  kifejezetten 
pszichoanalitikus novellákhoz. Az elbeszélő egy esős, áprilisi éjszakán 
felriad álmából. Ismeretlen, tárgytalan félelem keríti hatalm ába. Gya
korlatiasan próbál ellene védekezni: olvasni kezd, m em óriagyakorlatokat 
végez, de hiábavaló m inden igyekezete, nem  síkéiül kiszabadítania m a
gát a félelem szorításából. Megjhallja szíve dobogását, hom lokát kiüti 
a  hideg veríték. A test fiziológiai jelzéseit, elváltozásait, a szorongás lé- 
lekállapotát derm esztő érzékletességű képekbe vetíti ki az író. Szereplője 
rómületes undorban vonaglik, füleiben „bókanyálszagú” hang vartyog. 
A szinesztéziás jelző a hős valamennyi érzékszervét átható, egységes un
dorélményt közvetíti. Az izgalom tetőfokán iszonyú hangot hall. Felaj* 
zott képzelete borzalmas asszociációkat társít az ism eretlen hanghoz: 
elgyötört állat hörgését, halálra künzott gyermek nyöszörgését, kitépett 
szárnyú vén bagoly elm úlást panaszló üvöltését. A lakás egészére rá te
lepszik az iszonyat. A tárgyak is életre 'kelnek abban a borzongató at



moszférában. A szereplő hol a közvetlen 'közeléből, hol meg a végtelen 
messzeségből hallja a bútorokból feléje áramló fenyegető hangot. Fel
ugrik, kirohan a szobából, kétségbeesve keresi az iszonyú hang forrá
sát, egyik sarokban hirtelen megpillantja a lapuló, undok állatot, Ebben 
a pillanatban a béka látványa felidéz, tudatosít egy babonát az elbeszé
lés szereplőjében, „amely házban ilyen szőrös béka éjjel megjelenik, ott 
hamarosan meghal valaki". Elfogja a jeges rémület, s az anekdotikus 
földhözragadtság ellenére az olvasón is kezd úrrá lenni valami ideges 
reszketés, m ert a novella hőse ettől a felismeréstől azonnal kijózanodik 
és módszeres gyilkolásba kezd: rátérdel a békára, fölkapja és teljes 
erővel a ikonyha köves padlójához csa,pja, belerúg s eközben még a gon
dolkodásra is m arad ideje. M egragadja a favágó baltát és ütni kezdi: 
„Földaraboltam. Levágtam a lábát, a  fejét, úgy hogy a végén csak egy 
alaktalan, nyálas, bűzös, zöld tömeg feküdt előttem."11 Döbbenetünk a 
befejezésben kétszeres, hisz reggelre a küzdelemnek semmi nyoma, a 
drámai csúcs pedig a felség halála. A novella összetett jelentés szerkeze
tében fontos szerepet kap a  megfoghatatlan megnevezése, „a lélek belső 
végtelenjének fekete bugyraiban feszülő állati indulat" és az egyetemes 
szorongás tárgyiasítása. A pszichoanalitikus novellák értelmezői nem
egyszer meglehetős önkénnyel kezelik a  freudizmus elméletét. Bori 
Im re12 szerint ebben a fantasztikus történetben azért hal meg a hős 
felesége a békával folytatott küzdelem után, m ert az álom valósággá 
válik, a férj gyilkolási vágya az álomban beteljesül. A hős tudattalan 
kívánságárói tanúskodik a babona felidézése is. Ez a m agyarázat azért 
nem meggyőző, m ert a novella hőse abban a pillanatban, hogy meg
látja a békát és felidézi a babonás történetet, elborzad. Ezután arról 
értesülünk, hogy abban az időben egy leány halt meg. Nem tekinthető 
véletlennek, hogy bár több esetről van tudomása az elbeszélőnek, még
is egy leány nevét idézi fel. Nem önmagát félti tehát, hanem a feleségét 
és a gyermekét. A gyilkosság után  az elbeszélő megszabadul rémületes 
lelkiállapotától: „Föllélegeztem, úgy éreztem, m intha talán sikerült volna 
megvédenem enyéimet a fenyegető halálveszedelemtől."13 A pszichoanali
tikus értelmezés szerint tehát az elbeszélő félelme a családjáért érzett 
aggodalomból fakad. Tudatalanja valamilyen módon enyhíteni aíkart a 
kínzó szorongáson. A békáról szóló babona ösztönzésére egy látomásba 
vetíti ki lappangó tudattartalm ait. Az állat elpusztításával a családjára 
leselkedő veszélyt hárítja  el.

Szinte valamennyi értékelésben indokolatlanul, nem a valódi jelentő
ségüknek megfelelő, hanem ennél jóval előkelőbb helyen szerepelnek 
a freudizmus erős hatásáról tanúskodó elbeszélései (A kisasszony, Dénes 
Im re , A fekete kutya, Fekete csönd, Gyilkosság). A realista remekműként 
emlegetett Fekete csönd a  testvérgyiLkosság archetipikus tém áját dol
gozza fel, de esztétikai értelemben nem több az Elmebetegségek psychu 
k u s  mechanismusához csatolható ülusztrációnál. Csáth Géza személyi
ségelméletének ismeretében a  novella megfejthető lélektani feladvány, 
s ez az elbeszélés is, mint minden megoldott rejtvény, a szellemi izga
lom megszűnése után elveszíti varázsát.14 Az epikus helyzet és a napló
forma te a teória ihletéséről árulkodik, m ert a történetet elmondó fiktív 
egyes szám első személyű na rrá to r pozíciója a terápiás kezelésen vallo
m ást tevő beteg helyzetének, a háttérben meghúzódó szerzőé pedig az or
vosénak felel meg. Csáth szakkifejezéseit alkalmazva tudathasadásos be
teg téveszméjét ism erhetjük meg, aki erős létfenntartási és szexuális 
komplexszel kötődik szüleihez. Féltékeny testvérére, de erkölcsi komp
lexe nem engedi, hogy rosszat tegyen vele. A két sértett komplex tra 
um áját a beteg úgy kompenzálja, hogy hallucinációs lélektani állapo
tában testvérét vadállatnak képzeli, tehát saját agresszív ösztönét ve
títi rá. Minél erősebb lesz az elbeszélőnek öccse ellen irányuló agresszi
vitása, annál nagyobb borzalmak elkövetését tulajdonítja neki. Az erköl
csi komplex m ár nyugodtan felléphetne a testvére ellen, hisz rémtetteivel 
az egész családot veszélyezteti, de tudattalanul m ég mindig tiltakozik. A 
tudathasadás akkor következik be, am ikor a Fekete csönd befolyásolta-



tási téveszméje — egyébként ez Csáth elméletének a kulcsfogalma — 
gyilkosságra készteti. Erőteljes sűrítés jellemzi az elbeszélést, hiszen 
egy hosszú lelki folyamatot, dinamikus érzelmi mechanizmust ír le a 
cselekmény felgyorsításával és az időrend elbizonytalanításával.15 A Fe
kete kutya  főhőse képtelen elfogadni fia halálát. A tem etőben hozzásze
gődő állat szomorú tekintetében fia szenvedő arcára  ismer, Ezzel a  kény
szerképzettel védekezik a sokkoló élmény ellen. Elviselhetetlenné növe
kedő hiányérzetével párhuzamosan teljesedik ki fantáziavilága, amely
ben szeretetét ráruházhatja  a kutyára. Az állat megölését úgy torolja 
meg gazdáján, gyilkossággal, m intha a fiú akkor, attól a  lövéstől hullott 
volna el. A sajá t lélektani elméletét hűségesen követő Csáth pszichoana
litikus novellái friss izgalmakat kelthettek a századelőn, a műfaj kife
jezési lehetőségeinek gazdagításával kísérleteztek, sajátos történeti ér
téküket is ebben látjuk, de esztétiikai szempontból korántsem  tekinthetők 
jelentős alkotásoknak.

A Csáthnnovellisztikát elemző tanulmányok nem hangsúlyozzák kellő
képpen, hogy a szecessziós mesei stilizálás mestere, az őrület, a  gyil
kosság, az erőszak változatait felsorakoztató epikus szép számmal írt 
hagyományos realista elbeszéléseket is. A vidéki m entalitást és a  kis
várost, az élet partjaitó l messzire sodródott félemberek b o m írt benső- 
ségességét, kisszerű sorsok megmerevedett, zárt, rezervátum szerű élet
keretét — ezt a századforduló, századelő irodalmában oly gyakran fel
bukkanó kronotoposzt16 — több novellájában ironikus elidegenítettség- 
gel jeleníti meg. A realista elbeszélések kiemelkedően értékes alkotása 
a muzsikosok. A novella ernyedt tehetetlenségre kárhoztatott hősei a 
kisvárosban otthontalanok és m inden tekintetben idegenek. Csehek Ma
gyarországon, s ha valamelyik hazafias darabban előkerül a  Rákóczi- 
induló, miint minden dallamot, ezt is taktusról taktusra eljátsszák, de 
értetlenül m erednek a zenekari árokból a  tomboló közönségre. A hall
gatóság zeneértését gyilkos iróniával jelzi Csáth. A kisvárosban a ze
nészeken kívül senki sem ism eri a  kottát. Akkor ara tják  legnagyobb 
sikereiket, ha  a  nagydobos előre megbeszélt (terv szerint teljes erővel 
nekifeszül hangszerének, hogy elnyomja az évek óta használhatatlan 
pozan recsegő-ropogó hangját. Muzsikusok, akik nem tudnak igazán ze
nélni. A szorongás, az eltitkolt fájdalom, a hitványságuk kínzó tudatán 
enyhítő élethazugságok és a  k ilátástalan életüket elviselhetővé tom pító 
alkohol sodorja egybe a társaságot, s az ta r t ja  össze őket, hogy erről 
nem beszélnek. Ifjúságuk elvetélt vágyai olykor megszólalnak: az „al
koholtól elzsírosodott szívekben", hogy tüstén t a  sárba rán tsa  kalandos 
képzeletük vigasztaló ábrándját a  földi gravitáció. Az álm okat kegyetle
nül ledöfi a  valóság, az éltető forrásoktól távol eső, időben megrekedt, 
„dáridósan agonizáló" 'kisváros. M éltatlan pusztulásuk halálos fuvallata 
mindannyiukat megérinti karm esterük temetésén, „aki tíz esztendő 
a latt csinos m ájzsugorodást szerzett". „A szom orú alkalom ra való tekintet
tel m ár m ind hatalm asan tele voltak alkohollal, és jól lá tha tta  bárki, hogy 
semm i bánatot, m eghatottságot nem  éreznek. A bo r megóvta őket attó l 
a  rettenetes gondolattól, hogy tulajdonképpen valamennyien a  sajá t 
sorsukat látják  maguk előtt. E ttől pedig m enekülniük kellett, m ert iga
zán semmi m ód nem kínálkozott reá. hogy az ivást abbahagyhassák."17 
Csáth hősei tehetségtelen, már-már karikatúraszerű  figurák, mégis meg
van bennük tragikus sorsuk fölérzésének m orális képessége: „a vastag 
zsírréteg alatt, am it a  sör hosszú évtizedek a la tt a  szívük köré font, 
fájt, fá jt a  szívük".18 A novella groteszk hangfekvésóben e felé tapoga- 
tódzik az író  csehovi részvéte. A befejezésben könyörtelen ítéletet m ond 
a „cigányos, kultúrálatlan Magyarországról". Azért pusztulnak el a  m u
zsikusok — szól a tételes didaxis, némileg lerontva a  novella esztétikai 
értékét —, „ment a XIX. század második felében kerültek Magyaror
szágra, egy műveletlen és szegény korszakban, am ikor senkinek sem 
volt kedve és ideje, hogy muzsikával törődjék. Az új nemzedék izgatott



és telhetetlen vágya a szép és művészi iránt pedig csajt a század 
utolsó esztendeiben m ent át a  társadalom  vérkeringésébe”.19 A Bácska 
című novella hőse, egy polgári fiúiskola fiatal tanára végre eljuthat 
Kanizsára, ahová egész életében úgy vágyott, m int a török Mekkába. 
A trencsényi szegényes mulatozás u tán  megnyílik előtte a Kosztolányi 
regényéből is jól ism ert „párducok” világa. A vidéki értelmiség önveszej- 
tő, kétségbeejtően üres, nagy iivászatok szertartásaiba menekülő ani- 
mális életm ódjáról irgalm atlan látleletet ad Csáth. Az alkoholista tá r
saság hivatalos testülete az Űri Dalárda és a tűzoltó egylet, ahol a 
közösség ceremoniális szokásait és sajátos etikáját a bor tisztelete és 
szeretete határozza meg. Lakodalom, szüreti mulatság, temetés, sze
relmi bánat, gyermekáldás, disznótor mind megannyi alkalom az ivászat
szent m isztérium ára. Sivár életük ünnepi pillanatait ezek az események
jelentik. A férfias tornák sűrűn szedik áldozataikat, néhányan a küzdő
téren m aradnak, a cigány rázendít egy keservesre, hogy újult erővel
folytatódjék a középkori festmények haláltánc-ábrázolásait is felidéző 
őrült m ulatás. Csáth az alacsony égbolt alá szorított életeket legtöbbször 
ironikusan form álja meg, olykor szatirikusán. (A kutya)

Átmeneti típusú elbeszélés a Trepov a boncolóasztalon. Ványa, a 
boncmester szolgája, a népnyúzó Trepov tábornok hulláján post mortem 
komikus ítéletet ha jt végre. Felpofozza. A népmesék igazságtevő hősei
nek eltorzított figurája ő, aki három szor bünteti1 meg a  nép sanyarga- 
tóját, de a rra  azért vigyáz, hogy a hulla ruháját be ne piszkálja.

önálló változatot képviselnek a groteszk novellák. Középiskolás 
korában írt „amti-meséi)t"f rövid, ironikus történeteit Mesék, amelyek 
rosszul végződnek címmel gyűjtötte egybe. Bravúrosan megírt szipor
kázó ötletek, m ulattató  históriák ezek <a lényeg derengése nélkül. 
E novellatípus kiemelkedően értékes alkotása az Apa és fiú. Meg
lepő, hogy nem vonta m agára az elemzők figyelmét. Csáth olyan inten
zív művilágot hoz létre, melyben az elbeszélés minden nyelvi eleme — 
a szántagmától a szövegig — a  groteszk jelentésalkotási: szolgálja. Mo
dern prózai törekvéseket előlegezve fabula és szüzsé teljes összhangját 
valósítja meg. Austin W arren felfogását követve fabulán itt a  találkozás 
motívumait értjük , szüzsén pedig a látószögváltoztató m ódszerrel építkező 
szövegformálást, a m egjelenített nyelven túli jelzéseket, gesztusokat, 
m imikát. A történet groteszk hangvételű parafrázisa a bibliai tékozló 
fiú hazatérésének. A hosszú idő után Amerikából megérkező fiatalem
ber m ár csak apjának csontvázával találkozhat a  klinikán. A csont
vázat megveszi, magához szorítja és kibotorkál az épületből. Az 
elbeszélés végére fénylik fel e furcsa ragaszkodás mélyebb értel
me. A csontváz sorsm etaforává válik. A fiú saját m últját és jövőjét 
öleli magához benne. Csáth a sűrítés és a végsőkig redukált írói közlés 
m esterm űvét alkotta meg. Semmit sem magyaráz, m indem  csak jelez. 
A novella értelmezésében rendkívül fontos szerepet játszik egy látszólag 
jelentéktelen véletlen. A jól öltözött főszereplő azon a napon indul el 
Amerikából, amelyiken az apja halálát jelentő levelet m^g kellett volna 
kapnia. A szüleit sorsára hagyó gyermek feléledő bűntudatát sejteti a 
különös véletlen. Nyelvi, stilisztikai eszközökkel jelzi az író  a  főszereplő
ben dúló érzelmi, indulati drámát. A szenvtelen »társalgási stílust hir
telen önkínzó mazochizmust tükröző nyelvi drasztikum  váltja fel: „meg
tudtam, hogy csak akkor temetik el a hullákat, ha már egészen apróra 
felaprították s akkor ezeket a cafatokat összekeverve koporsóba te
szik."20 Az elbeszélés minden elemét átható ellentétekből épül fel a 
novella jelentésvilága. Ami Gyetvás Pálnak rendkívüli, az az orvosnak 
mindennapi. A fiú izgatott beszédével szemben az igazgató csöndes és 
lassú beszédű. Az orvos etezemélytelemtő stílusban szólal meg, a főhős 
kétségbeesett reménykedését elmélyíti a (könyörgő hangnem. A szereplő



gesztusairól, viselkedéséről tudósító szerzői közlemény is ellentétet mu
tat: „a vendég idegesen rázogatta térdeit”, „a tanár zsebre dugott
kezekkel az esős utcába bámult”.11 A professzor megértő jóindulata 
ambivalens awral a nyelvi tormával, mellyel a munkatársaitól érdeklő
dik a csontváz felől. A groteszk hatás nemcsak ezeken az ellentéteken 
nyugszik, hanem a szöveg dinamikáján is. Csáth a nyelvben rejlő lehe
tőségek pazar bőségét mozgósítja. A hangzásbeli komikummal többször 
él: „szép volt a skeletje; a múlt héten maceráltattam’’.11 A névadásban is 
megfigyelhető ez: Gyetvás Pál. Eközben szinte észrevétlenül, groteszk 
fénytörésben kiteljesedik az apa—fiú azonosulás lélektani folyamata: „az 
én apámnak pedig hatalmas csontjai voltak, s olyan magas volt, mint 
én."

— „Hogy hívták kérem az apját?
— Gyetvás Pálnak, mint engem."*
A lélktani változás felerősödését a groteszk féltés motívuma jelzi: 

„az elsőévesek a múlt hónapban eltörték az egyik bonctermi csontvázat. 
A jövevény valami hirtelen görcsös taglejtést tett.”1* Vibráló feszültséget 
teremt az apa—fiú azonosulást kifejező „apám hullája”; hulla — csontváz; 
„a csontváz fia’’ szín tagmák jelentésével szemben ható, főszereplőre utaló 
szinonimasor: vendég — jövevény — ember — idegen, mert a fokról 
fokra kiüresedő megnevezések előrevetítik az azonosulás képtelenségét, 
a bűntudat feloldásának lehetetlenségét. A találkozás megrendítő: „a 
szemüregébe nézett sokáig, kezdte rágni az ajikát. Az öreg cinikus Mátyás, 
aki harminc esztendeje dobálta ide-oda a hullákat, mást se tett, jól 
látta, hogy az úrnak könnyezik a szeme."8 A záró bekezdés néhány orvos
növendék látószögéből megjelenitett képe a danse macabre groteszk 
látomását idézi: ,látták, amint viszi a csontvázat, melynek 'kezei, lábai 
valami különös táncot jártak, amint ügyetlenül magához ölelte.”11 A be
fejezés helyzeti, nyamatékosító szerepét hangsúlyozott, hiányos mondat 
erősíti: „A fiú az aipját." A főhős drámája nem a halált közönyösen ke
zelő intézmény és az ember legszemélyesebb érzelmi, erkölcsi érdekelt
ségének összeütközésében rejlik, hanem az élet és az idő megforcUthatat- 
lanságában. A találkozás pillanatában a fiú a koponya szemüregébe néz 
és sírva fakad. Ez az egymásra tekintés az apa életében valószínűleg 
nem történt meg, vagy ha mégis, akikor sorsdöntő volt. Tehát erős bűn
tudatot vált ki, vagy kegyetlen veszteségtudatot. Az előbbi a helyrehoz- 
hatatlanság szégyene, az utóbbi pedig a megismételhetetlenség fájdalma 
miatt külcsönöz egzisztenciális mélységet a találkozásnak.27

Realista novelláinak egynémely darabja morfológiai újításokban 
is bővelkedik.

A K atónai behívó szélsőségesen objektív közlésmódja, tárgyszerű, 
puritán, kemény veretű stílusa modem prózai törekvéseket előlegez. 
Weisz Károly szánalmas igyekezettel, hivatalok labirintusában téblábolva 
próbálja főnökének halasztási kérvényét előkeríteni. A (megalázott, vég
letesen kiszolgáltatott kisember lélektana tárul fel a gyakornok ikét nap
jának naplószerűen dokumentált eseményleírásában. Szenvtelen közlések
kel Csáth helyszíneket, időpontokat, iktatószámokat, adatokat halmoz, 
elarunyira, hogy a tárgyi elemek hangsúlyos jelenléte abszurditásélményt 
kelt:

„fin korán keltem (átadtam a csomagpostát Jánosnak, a szolgának), 
egyenesen a Károly körúti városházhoz mentem. Ott várni kellett egé
szen IX-ig, mert a hivatalos óra jóval IX óra után kezdődött. Bementem 
a földszint jobb oldalon lévő alosztályhoz. Ott azt mondták, várjak. Erre 
dr. Vitár Emil tanácsjegyző úrhoz fordultam (1/19), áld előzékenyen 
Pollákovics ikatonai nyilv. ügyvezető úrhoz utasított. Ez 1/2 X-kor volt. 
Pollákovics úr azt mondta, hogy az iktatóba menjek III. udvar, II. eme
let, 102 ajtó. Ott kaptam az iktatási záradékszámot:

280624 ügyoszt. IV.
fis azonkívül a IX. kér. elöljárósági iktatószámot, ez: 261254/1.



I tt  megmondták, hogy az egész ügydarab június 9-én á tté te te tt a
IX. kerületi elöljárósághoz. Ezen két számmal visszamentem Polákovics 
úrhoz, aki szintén mondta, hogy át lett véve az ügy.”2*

Nagy Lajos avantgárd törekvéseinek előképét üdvözölhetjük e novel
lában, de egy távolabbi párhuzam ot is vonhatunk. Csíraform ában a fran
cia új regény fenomenológiai újításának alapelemei is megtalálhatók a 
Katonai behívó bán, azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a mim etikus 
elvű hagyományos epikai modell ismeretelméleti alapjainak a  tagadá
sáról, m int (tudatos művészi program ról Csáth esetében semmiképpen 
sem beszélhetünk, m ert a  Katonai behívó társtalan  elbeszélés az író 
oeuvre-jében.

Szintúgy a Kálvin téren, mely e végtelenül fogékony, nyitott epikus 
kísérletező készségét tanúsítja. Jó szemmel vette észre Czére Béla, hogy 
a Csáth-elbeszélés lírai m itológiájára emlékeztet Mándy Iván m etafori
kus nyelvű prózája. Talán csak annyiban pontosítanánk e megállapítást, 
hogy míg Csáth az emberekkel együtt lélegző, életritm usukat, vágyaikat 
magába szívó teret novellájában misztikus erővel ruházza fel, addig a 
kései utód tárgyias m itológiája a hétköznapjaink archetipikus konfliktus
helyzeteit elszenvedő és előidéző emberek viselkedéslelektanát jeleníti 
meg antropom orfizált létezőivel. Csáth ezzel a novellájával is az epikus 
alakítás lehetőségeit gazdagította. A történetelvű elbeszélés szemlélet- 
fonmáját az atmoszferikus ábrázolás módszereivel ötvözte. A filmszerűen 
pergő jelenetsorokban képzeletet és valóságot, tünékeny káprázatot és 
realisztikus elemeket egymásba csúsztató montázstechnikájával a novel- 
lafomna m egújításának eszköztárát bővitette.

IV. SZIMBOLIKUS NOVELLÁK

Csáith életművén belül is kiemelkedő jelentőségű A magány történe- 
femek első darabja, Az erdő. Elgondolkodtató, hogy a tanulmányok meg 
sem em lítik ezt a néhány lap terjedelm ű kis remekművet, pedig e rend
kívül összetett novellavüág újabb típusát képviseli. Az elbeszélés megvál
tozott szem léletform áját tükrözi ez a m űfaját tekintve rövid történetnek 
nevezhető mű. Nagyfokú redukció, sűrítés és stilizálás jellemzi a jobb 
szó híján szimbolikus absztrakciónak nevezhető ábrázolásmódot. Az el
beszélés rendezőelve a  jelképi stilizáció. A novella kulcsszavainak több
szintű tartalm i értéke hordozza a jelentés szerkezeti vázát. Ilyenek: az 
erdő, a csillagok, a sötét. S nemcsak a szóhasználat, hanem a cse* 
leflunény, a megtervezett szituáció, a környezet is többféle síkon mű
ködik. A valóság érzéki megfigyelésén alapuló hétköznapi helyzetet 
a  transzcendens ráhallások m etaforikus tartalm akkal gazdagítják. Az 
elbeszélés hőse éjszaka eltéved az erdőben. Amikor rádöbben kilátásta
lan helyzetére, elfogja a  rém ület, megnevezhetetlen félelemérzés keríti 
hatalm ába. A fekete csöndben lapuló növényi vegetációt ideges képzelete 
életre kelti. Ügy érzi, lassan, fenyegetően közeledik feléje az erdő, m intha 
agyon akarná nyomni. Józanságot erőltet magára, nem szabad belenyu
godnia a  rettenetes bizonyosságba, hogy kelepcébe került, az életére 
törnek. A halálfélelem szorításában rém ülten kapkod, m inden idegszá
lával a  menekülésre összpontosít. Kiáltana, de összeszorúl a  torka. Elin
dul, hirtelen megtorpan, hallgatózik, tehetetlen dühében rohanni kezd, 
m ajd ide-oda vánszorogva m egadóan feltekint a  csillagokra. K arjait ki
tárja , gyermeki imádságok szólamaiból könyörgést mormol, figi és földi 
világ között azonban nem  létesül kapcsolat. A hunyorgó csillagok nem 
kelthetik a  földöntúli örök élet szépségének sejtelm ét. A kétségbeejtő 
tudás elszánttá teszi. Görcsösen belekapaszkodik egy fába, de az le
nyom ja a  földre és öszelapítja: „A fején és az oldalán csorogott a vér. 
Az erdő földje mohón felitta.”29 A magány történetei ezek, s nem egy 
magányos történetei. M ár a  cím is a rra  figyelmeztet, hogy a  m etaforikus 
szinten képződő jelentésnek megkülönböztetett szerepe lehet.



Az egyedüllét, az önmagába hajszolt em ber érzületi-gondolati feno
m enológiáját alkotja meg Csáth ebben a  novellájában. Hangneme vissza
fogott, hiányzik belőle minden reflexió, metszően éles képsorokból áll 
össze a dermesztő létvízió. Minden szónak súlya van. Az elbeszélés szö
vegszervezettsége a versbeszédéhez hasonló. A hiteles lélektani ábrázo
lásra épülő gondolati réteg lényege szerint a  te tt csak a gátló körülmé
nyeket erősíti, saját elfojtásának viszonyait terem ti újra. Minden em
beri szándék önmaga ellentétébe fordul át. A világ csapda: „Megállt és 
hallgatta, amint távol az erdőben valaki éppen abban a pillanatban meg
állt. Elindult. Az is elindult. Hallgatózik. Az is ugyanezt teszi."30 A való
ság kiism erhetetlen, teli van félelmetes agresszivitással, melynek az 
egyén védtelenül ki van szolgáltatva. A transzcendencia felé nyújtózó 
lélek ősi gesztusát eleven életszerűséggel megjelenítő kép döbbenetes 
erejét, hatalm as távlatát innen nyeri el: „Menekülnöm kell, gondolta, 
de rögtön itudta, hogy lehetetlen. Hideg dzzadás ü tö tt ki a hátán és ami
kor egy piciny darabon meglátta a csillagos eget, azt tervezte, hogy 
fölmászik egy fára, kidugja a fejét a levelek közül, és . . .  így menekül, 
m ert m ás út n incs/'31 Az elesettség sorsláttató jelképévé emelkedik a 
novella kontextusában ez a kép.

Az epikus életművét áttekintve beláthatjuk, hogy a Csáth-novellisz- 
tika téma, poétikai alkat, írói szemlélet, esztétikai érték tekintetében 
korántsem  alkot egységes műegészet. A titokzatos világok sejtelm ét kel
tő, halk melankóliájú, szecessziós mesei stilizálástól a  századelő irodal
m ában untig hangoztatott álom—való ellentétet jelentéktelen, melodra- 
matikus történetekben, érzelgős nosztalgiával megjelenítő elbeszélésekig. 
A lélek infem óját higgadt logikával, leleplező tárgyiassággal bevilágító 
„pontos történetektől" a  meghökkentés szándékával készített, álizgalma
kat keltő lelki extremitásokig. A vidékiségben megrekedt sorsok csüg- 
gesztő távlattalanságát, csendes agóniáját megidéző, viszolyogtatóan élet
hű realista metszettől a  groteszk játékosság súlytalan ötletéig. A pusz
tulással is dacoló szerelmi összetartozás isors látta tó jel képi ségétől a fül
ledt erotikájú lektűrig. Az egyetemes ambivalenciát, szorongást tárgyi- 
asító szimbolikus novellától a  „tézisek vallom ásáig/' az esszé-elbessrélé- 
sig, téma- és formavilág számos változatát m uta tja  fel ez a  novellavilág. 
Az író szemléletének szélső pólusait a  valóság kötelékeit eloldozó, misz
tika felé hajló, csodára ajzott képzeletével és a  fojtogató emberi nyo
morúság okait szenvedélyesen kereső fegyelmezett racionalizmusával je
lezhetjük.

A különféle értékek az epikus életművében sajnos elszigetelődtek 
egymástól. Tragikusan rövid életpályája sem  tette  lehetővé az összegző 
form a megszületését. Modem prózai törekvéseket előlegező Írásaival 
Csáth a századelő nagy form aújítóinak sorába emelkedett, de a szinté
zis lehetőségét is magában hordozó életmű, kiemelkedő csúcsainak m ér
tékéhez viszonyítva, csupán töredék m aradt.
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KOVAL ERIKA

A SZECESSZIÓ ÉS CSÁTH GÉZA
A SZECESSZIÓ NYELVI JEGYEI CSÁTH KORAI NOVELLÁIBAN

A stílustörténet, stíluskutatás forrongásban levő tudomány, melynek alap
kategóriái, alapkövetelményei, sőt lényege körül is sok vita folyik. Nem 
feladatom a bizonytalanságok felvázolása, még kevésbé tisztázása. Én 
elsősorban a 60-as évek társadalm i erjedéséből kibontakozó irodalom törté
net, esztétika, nyelvészet és stilisztikai eredményeire tám aszkodtam. Ek
kor vetődtek fel azok a problém ák — korstílus, stílusirányzat, stílus és 
módszer stb. —, melyek segítettek levetkőzni a kritikai sematizmust. Ek
kor kezdődött el a folyamat, mely rehabilitálta a stilisztikát is, mint tu
dományt. Ekkor került vissza a köztudatba a szecesszió fogalma is. A 
kifejezéssel még sokáig óvatosan bántak, gyakran kerülték, sokszor kö
rülírták. Ekkor vált elfogadottá az individuális és kollektív stílusfogalom 
is. A kollektív stüus többféle rendszerét is ekkor különítették el. Elfoga
dottá vált, hogy a formai elemek egy része az írók és művek bizonyos 
körén belül tipikus. Klaniczay Tibor (Kritika, 1967. márc. 29—40.) gazdag 
nemzetközi szakirodalom alapján igazolja, hogy van a kollektív stíluson 
belül nemzeti stílus, van a műnemeknek, illetve a m űfajoknak stílusa, s 
léteznek egy-egy korra jellemző stílussajátosságok is, melyek több művé
szeti ágban is megtalálhatók. Különbséget tesz korstílus és korhoz kötött 
stílusirány között is, „minthogy vannak korszakok, melyekre több egymás
sal versengő stílusirányzat jellemző". A stílus történeti válfaja veti fel azt 
a problémát, hogy mi a viszony tartalom  és form a között. Az elmúlt 20—25 
évben a nyelvészetben és a stíluskutatásban bekövetkezett forradalm i 
fellendülés ezt a fogalompárt is módosította, árnyaltabbá tette.

A .korstílus kategória irányította a figyelmet a mű belső struktúrájára, 
immanens vizsgálatára. B arta János 1956-ból származó meghatározása is 
újból feltűnik, egyre többet idézik: „a stílus egyneműsége (a rom antika 
egységéről van szó) a  művek funkciójának és az írói m agatartásnak az 
azonossága. . .  Funkció és m agatartás nyilvánvalóan irányítólag hat a mű
vészi eszközök (félig öntudatlan) megválasztására. Éppen kettejüknek ez 
a hatása, ez a válogató, elnyomó és kiemelő tevékenysége, kisugárzása az, 
amit módszernek nevezünk. Ily módon világos, hogy a módszer nem azonos 
a mű eszmeiségével, m ert tőfle függő viszonyban van, és nem azonos a 
(ormával (stílussal) sem, mert annak meg fölötte, helyesebben mögötte 
áll — helyesen akkor fogjuk fel, ha az eszmeiségből, a funkcióból, maga
tartásból az anyagra és stílusra kisugárzó hatóerőnek tekintjük." (Élmény 
és forma. Budapest, 1965. 84.) Ezért Rousset pl. a barokkot a  képzelőerő 
egyik form ájának nevezi, Mátrai László 1943-ban a klasszicizmust és ro
m antikát lelki habitusként említi.

Nem lehet tehát szétválasztani a stílust a módszertől. Nincs tehát 
„csak" stílus, „csak" módszer, „csak" írói m agatartás, hanem rendkívül 
összetett jelenségek vannak, melyben a  történelmi-társadalmi, tehát a kor- 
szak-kategória és az esztétikai kategória komplex és dinamikus egységet 
alkot. Talán nem túl merész az a leegyszerűsítés, mely szerint a stílus a 
korszak szempontjából esztétikai kategória, az esztétika szám ára pedig 
korszak-kategoria. Ugyanez a viszony az individuális és kollektív stílus 
kapcsolatában is. „A korstílusban is ott a hum ánum nak egy változata, s 
csak azzal együtt egész." (Barta János: Kritika, 1965. 7. sz. 11.) Azért emlí
tettem  a Klaniczay-tanulmányt, m ert témám szempontjából (lényeges kér
déseket vetett fel. Hozzám B arta János koncepciója áll legközelebb. A 
nyelvelméletekre épülő stilisztikai elemzések közül is azokat kedvelem, 
melyek erre a koncepcióra épülnek.

Az előbb em lített tanulmány beszél a korszakváltás problém ájáról 
is. Meggyőzőnek tartom  azokat a példákat — Goethe, Arany János, Ber



zsenyi Dániel —, melyek azt igazolják, hogy egy művész életművében két 
vagy több korszak jelenségei is keveredhetnek.

Ez azért is figyelemre méltó, m ert a szecesszió ilyen korszakváltás 
terméke, s Csáth Géza munkáiban is többféle stílusirányzat jegyeit fe
dezhetjük fel.

Napjainkban is elfogadott az a vélemény, mely szerint a rom antika 
volt az utolsó egyetemes európai korstílus, s utána csak stílusirányzatok 
m utathatók ki. Azonban az irodalmi irányzatban, művészi irányzatban is 
a m agatartás, módszer és stílus jdlenik meg, de gyakran nem egyforma 
kifejlettségben: „ . . .  esztétikai oldalról éppen az jellemzi, hogy művészi 
szemléletüknek és művészi formanyelvüknek emberi befogadóképessége 
ko rlá tozo tt. . .  nem vállalkozhatnak em ber és társadalom  totális kifejezésé
re.” (Stílus és stílusok . Kritika, 1965. 7. sz. 9.)

A Wellek—Warren-féle irodalomelmélet korszak-fogalomnak tekinti az 
előbb irányzatnak nevezetteket: „Egy korszak történetének megírása el
sősorban deskripció problém ája: fel kell ismernünk egy konvenció pusz
tulását s egy új konvenció kialakulását/' (Wellek—Warren: Az irodalom  
elmélete. Gondolat, Bp., 1972. 405.)

Pók Lajos A szecesszió (Gondolat, 1977) c. ikönyvében nem korstílus
nak, nem stílusiránynak, hanem mozgalomnak tekinti a szecessziót, olyan 
mozgalomnak, amelyben a művésztípusok skálája igen széles társadalmi 
és esztétikai vonatkozásban is. A művészi alkotások stiilárisan sem homo
gének, s az összetartozás jellegzetes vonásai elsősorban a képzőművé
szeknél találhatók meg. Elsősorban a szembenállás, a kivonulás, a szecesz- 
szió jellemzi őket. Az építészek a történelmi stílusirányzatokkal, a festők 
az impresszionizmussal, az írók a naturalizmussal szakítanak.

A szecessziós mozgalmak jellemző jegyeinek számbavételével párhu
zamosan ism ertetem  Csáth Géza cikkeinek, tanulmányainak, esszéinek egy- 
egy részletét. A párhuzamos szerkesztés, remélem, meggyőzően bizonyítja 
Csáth és a szecesszió szoros kapcsolatát. Csáth filozófiai gondolkodását, 
világnézetét, de esztétikai nézeteit is áthatották  a szecessziós mozgalmakra 
jellemző ismérvek.

Bata Im re a K ortárs 30. évfolyamában (1986. júl. 7. sz. 126—130.) a 
szecesszió egyik legjellemzőbb vonásának a következőket tartja : „Oly 
nyilvánvaló a hagyománnyal való szakítás az »izmusok« történetében, hogy 
m ielőtt „izmus” lett volna, volt a szecesszió, amelynek lényege az elsza
kadás minden hagyományos m űvészettől. . .  Ha a szecesszióban kifeje
ződött nagy szakítást nézzük, m intha a zsidó—görög—keresztény kultúra vi
lágképe összeomlásának tanúi lehetnénk ..

A hagyományos világnézettel való szakítást példázza Csáthnak az 
istentiszteletről, egyházról szóló cikke is. (Az idézeteket Csáth Géza: Is
meretlen házban. Kritikák, tanulmányok, cikkek [Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1977] c. kötetéből vettem.) „A magyar ifjúság megérett arra, hogy 
a h ittan t az iskolából kiirtsák. E tárgy nevetséges kényszerzubbony a 
természetes elmén, a friss, egészséges agyvelőn, melyet nem egy esetben 
m ár beteggé, a kényszerzubbonyra méltóvá te tt.” (537.)

Közép-Kelet Európában nem csupán a régi ellen, de a nemzeti gyöke
rű új m űvészetért is küzdenek a szecessziós mozgalom képviselői. Ezt 
igazolja Csáthnak Bartótkról íro tt tanulmánya: „Mert m egtalálta az énjét, 
ezt a  sajátosan ifjú, stilizálásokra hajlam os és rom antikát kedvelő magyar 
pszichét. M uzsikájának fajisága innen kezdve ném annyira a magyar, m int 
inkább a  székely népzenéből táplálkozik. Bartók, aki m int etnográfus 
kutató is jelentős szolgálatokat te tt a magyar muzsika ügyének, azt látta, 
hogy Magyarországon az eredeti fajiságot a cigány befolyás e lro n to tta .. 
a székelyek, csángók, dunántúliak népdalaiban ellenben m egm aradtak 
az . . .  ősi faji elemek.” (171.)

A német kritika a szecesszió legnagyobb érdemének az epigon törté
neti stílustól való megszabadulását tartja . Sokan a szecesszió rom antikus



antikapitalizm usát hangsúlyozzák, mely az ifjúság dinamikájával lép fel 
a konzervatív művészeti és társadalm i erők ellen. Csáth A budapesti vá
lasztások c. cikke is m utat ilyen vonásokat: „ . .  .A gyomrom elémelyedett. 
A nagy Tisza, a  finom gróf sikere fizetett hordárok kezében. Mert jegyez
zük meg: a fennálló rendnek igazi elvi híve nincs, csak érdekeltje, fize
te ttje !” (525.)

A művészet és élet, művész és társadalom  feloldhatatlan ellentétének 
érzete ha tja  át őket. Nietzsche — akit Csáth is többször emleget — tanai 
hatnak. Hatalom és szellem különválásáról és a szellem jogairól beszélnek. 
„ . . .  Nos tudják meg, hogy Mózes, Krisztus, Mohamed voltak az óvilág 
Nietzschéi és Ibsenei [ . . . ]  Most a  m egváltásunkat tőlük várjuk [ . . . ]  
m indnyájunknak tisztelni és szeretni kell a nagy embereket, vagyis azo
kat, akik lángelméjükkel, m unkájukkal és erényeikkel az emberiséget bol
doggá tették . . ."  (537—538.)

Wagner leginkább vallást pótló mitizált művészet-hirdetésével, a mű
vészetet körülvevő vallásos áhítat kultuszával vált a  szeccessziós életforma 
modelljévé. „Wagner egyik dlső példánya annak a m odem  művésznek, aki 
komolyan foglalkozik a művészet esztétikai kérdéseivel. Kiszámítja előre 
azokat a folyamatokat, amelyeket a művészetének a hallgatók lelkeiben 
kelteni kell. Szóval öntudatos a végletekig/' (334.)

A társadalom  szerintük veszélyezteti az egyént, a technika, a kapitaliz
mus veszélyezteti az embert, a komformizmus sivárrá tesz mindent. Az 
egyén tehetetlen a vele szemben álló erőkkel. A megoldás: az illúzióba, a 
művészetbe menekülés. Az élet értelme a művészi alkotás vagy műélvezés. 
Csáth Kosztolányinak, unokatestvérének írt levelében nagy átéléssel vissz
hangozza ezt az életérzést: „Félsz, hogy elfelejtenek? ír j  róla verset, gyer
mekem, e félelem ről. . ."  (630.)

Az otthontalanság érzése kifejezi a feudálkapitalista uralkodó osz
tálytól, de bizonyos m értékben a  szegényektől, a m unkásoktól való külön
állásukat is. Gyakran a kozmopolitizmusig is eljutnak. Csáth Koszto
lányinak írt másik levelében ennek nyomaira bukkanhattunk. A szocialis
ta mozgalmaikról szólva a következőket írja: „Hál istennek, én bölcs nyu
galommal lebegek fölöttük." „ . . .  megmosolygom az ily ostobaságokat, 
mint haza, hír, becsület." (631.)

Közép-Kelet-Európában a barbárabb uralkodó osztállyal szemben a 
szecesszió mozgalma könnyebben vált a haladás erőinek szövetségesévé, 
m int Nyugat-Európában. „ . . .  De a történelemben, politikában nem be
szélünk betegségről. A rothadás, az újjászületés, a tehetetlenség egyaránt 
fiziológiai jelenségek. A halál -maga is az [*..] meg kell látni pontosan és 
részletesen, hogy micsoda kóros szálakból szövődik a jövő szövete. Hogy 
ennek mi lehet az eredménye, hogy ez a veszedelem felé való lépkedés, s 
hogy ebből m icsoda nemzeti betegség lesz, mindezek előidézésére és tit- 
kolasára az új kormány való. S ebben hasonló ahhoz a rablóhoz, aki kloro- 
formos szivacsot szorít az áldozat képéhez, hogy azután kényelmesen, egy 
szúrással megölje." (546.)

Természetesen nem akarom  azt állítani, hogy Csáth harcos baloldali 
forradalm ár volt, de hogy szolidaritást vállalt a szenvedő néppel, azt az 
idézeten kívül az is bizonyítja, hogy az ellső világháború önkéntese volt, 
m ajd m int bihari falusi orvos járta  a falvakat, s próbált enyhíteni a  pa
rasztság embertelen életén.

Az impresszionizmus pozitivizmusa és naturalizm us mechanikus ma
terializmusa nem elégítette ki a századforduló gondolkodóit. A leegyszerű
sített determinizmus és prakticizmus, a ráció túlzott tisztelete, m int vi
lágmagyarázat, ingerelte, bosszantotta őket. Gyakran az esztétikum má
m orába menekültek, s gyakori ihletforrásukká vált a neurózis vagy az 
őrület. Csáth Gézának nagyon sok novellája épül a neurotikus em ber kép
zelgéseire, vagy bomlott elme játékára. Állandó tém ája a narkotikum  rab
jává vált em ber testi-lelki sorvadása. Több novellájában én is igyekszem



m ajd bem utatni az elidegenedés lélektani hatását. Több tanulmányban, pl. 
A mai emberek szerelmi életéről (428.), A hisztéria (471.), A téboly (489.), 
Az öngyilkosság főpróbája (603.) stb., foglalkozik az elidegenedés lelki ha
tásával. A társadalom  negatív szerepét mindig hangsúlyozza.

A világ csúfságának élménye kíséri a szecessziós mozgalmakat. Ezt a 
csúfságot, drasztikum ot gyakran m utatja  be Csáth is. Ugyanakkor a ma
gányba, képzeletbe, álomba menekülő ember is gyakori tém ája. (A vörös 
Eszti, Találkoztam anyámmal, Délutáni álom  stb.)

A művészek egy része dekadenssé, önpusztítóvá, gyakran öngyilkossá 
vált. Sajnos, Csáth Géza szomorú életsorsa is tragédiába torkollik.

A „megidézett varázs”, a menekülő, művi szédület az oka a tánc re
neszánszának, népszerűségének. Csáth Isadora Duncan táncművészetét mint 
a kispolgári konvenciók elleni lázadás nagyszerű példáját említi. (551.)

Ugyanez a  lázadás m utatkozik meg a használati értéktől független 
kvalitásnak, a művészetnek az óletet is elhomályosító kultuszában. Ez Csáth 
szecessziós novelláinak kulcsproblémája.

A szecessziós mozgalmaknak — a teljesség igénye nélkül — azokat az 
elemeit ragadtam  ki, melyek Csáth világszemléletére, életérzésére, eszté
tikai nézeteire leginkább hatottak. Remélem, sikerült bizonyítani, hogy a 
szecesszió egész lényét áthatotta.

Csáth Géza életének és életművének megítélése nagyon szélsőséges 
Talán önpusztító élete is szerepet játszott abban, hogy évtizedekig hall
gattak róla. Reneszánsza egybeesik a szecesszió reneszánszával.

Szerintem kritikusainak egy része szecessziós jegyeket fedez fel no
velláiban, bár a  szót, a fogalmat nem mindig használják. Karinthy Frigyes 
gyilkos álobjektivitásról beszél, Németh László az írás muzsikusának ta r t
ja, aki behódolt a kordivatnak. Kosztolányi a zeneiség m ellett mese és 
költészet egységéről szól. 1965-ben m ár mint stílusrom antikus szecesszióst 
említi A magyar irodalom története  V. kötete. (454.) Diószegi András a kö
vetkezőket írja: „Csáth . . .  a szó szoros értelem ben szecessziós író volt, 
nem betegsége, hanem világnézete tette azzá/' (Kritika, 1965. 38.) Ezt a vé
leményt árnyalja Bori Imre, Illés Endre, Galsai Pongrác — elsősorban 
a drám áira vonatkoztatva — és Dér Zoltán, aki élményszerűen közelíti 
meg látom ásos novelláit.

Dolgozatom további részében ezekre a véleményekre támaszkodva 
kísérelem meg a szecesszió nyelvi jegyeinek vizsgálatát. Arra nincs lehető
ségem, s nem is tartom  szükségesnek, hogy az általam szecessziósnak ítélt 
műveket minden szempontból elemezzem, de arra kísérletet szeretnék tenni, 
hogy a különböző nyelvelméletekre épülő stíluselemzésekkel bizonyítsam 
a novellák szecessziós voltát vagy szecessziós jegyeit. Szabó Zoltán A mai 
stilisztika nyelvelméleti alapjai (Dacia, Kolozsvár—Napoca, 1977) c. ta
nulmánykötete adja a fogódzót.

A strukturalista  nyelveLméletre épülő stíluselemzések közül viszonylag 
önkényesen válogatva, azokat legjobb belátásom szerint ötvözve próbálom 
megközelíteni Csáth Géza Találkoztam anyámmal c. novelláját. (Csáth Gé
za: Ism eretlen házban. I. kötet. Novedlák, drám ák, jelenetek. Fórum, Új
vidék, 1977. 54—56.) Remélem, elemzésemből kiderül, hogy struktúra-egész
ben és egy bizonyos zárt értékrendszerben gondolkodom, s a tartalom  
elsőbbségét, kohézisós erejét is figyelembe veszem. A szegmentálásnál Ki
rály István elemzéseire támaszkodom, ö  ugyanis jelentős szerepet tulajdo
nít az ellentétnek.

Nem lehet véletlen, hogy Csáth 21 bekezdést alkalmazott. Az író tehát 
huszonegy egységet szegmentált. S valóban! A legnagyobb kontinuumokat, 
folytonosságokat találtam  meg ennek alapján, ahol még legalább egy re
levánsnak, fontosnak, lényegesnek vett vonás azonos m aradt. Ennek alap
ján  a következő leegyszerűsített struk tú ra  vázlatot tudtam  elkészíteni:



I. II. III.

1—6. 7—15. 16—21.
6 bek. 9 bek. 6 bek.

valóság álom valóság 4- álom =  képzelet
múlt közelmúlt közelmúlt 4- múlt =  jövő

objektív idő szubjektív idő objektív idő +  szubjektív idő

magány a magány megszűnése 
az álomban

a magány megszűnése a 
képzeletben, a bom lott el
me játéka

Az ismétlések a stilizáció legjellegzetesebb elemi szervező erővé váltak, 
s szemantikai többletsajátosságot is hordoznak.

szavak szinonimák többletjelentés
anyám anyácskám, ő az „ő”: az elidegenedés 

az „anyácskám”: közeledés, 
azonosulás vágya — kicsi
nyítő, becéző alak

én ő én vagyok „ő — én vagyok”: azonosu
lás ábrándban

messze „messze”: a halál érzete
meghalt hiába várta a hajnalt 

nagyot sóhajto tt 
20 éves volt 
sírba feküdt 
o tt porlad

Az anyám  szó négyszer, az én hatszor, a messze kétszer, a meghalt 
három szor szerepel. Ha a szinonimákat is figyelembe vesszük, még ma
gasabb arányt kapunk. Világossá válik, hogy az „ő” az elidegenedést, el
távolodást, magányt; az „anyám”, „anyácskám” egyes szám első személyű 
birtokos személyragos alakja a ragaszkodást, az elvesztés fájdalm át, a 
becéző kicsinyítő képzős alak a képzeletbeli közeledést, a gyöngédséget, 
az azonosulás vágyát fejezi ki. Az „ő” — „én vagyok” itt még csupán hi
ányérzetet fejez ki, „nem tudtam ”-ként jelenik meg. Funkciója a későbbi
ekben válik teljessé. A „halál” a magány időszakában, a lányokhoz fűződő 
kapcsolatainak leírásában m int jelző jelenik meg: „halálos izgalmú csók”
— mintegy sejteti, előrevetíti a  bekövetkező tragédiát, a kóros elváltozást, 
az anyával való képzeletbeli találkozás boldogságában plátói szerelmébe 
beleőrült férfi szakítását az evilági aszonyokkal.

Az álomba váltó folyamatot az „éjjel” szó ismétlésével, a „messzi” 
szó újbóli feltűnésével érzékelteti: „ . . .  m ár lá ttam  őt messziről.” (7.)

A boldog álomban való elmerülés legjellemzőbb szava az „ifjú”, „fiatal” 
és ennek szinonimái, melyek az anyára vonatkoznak: „szép volt”, „szép, 
fiatal volt”, „ifjú, lányos emlői”, „üde volt.”. A szinonimák halmozása a 
boldog egymásra találást fejezi ki. Az álom boldogságát az érzéki érzetek, 
akusztikai élmények megjelenése fokozza: „hárfaszó” és „fuvolaének”. Az 
összetétel megszemélyesítő jellege humanizáló hatású. Ism ét feltűnik a 
„messze” határozószó, azonban nem „messziről”, hanem „messzire” „alak
ban. A rag itt nem a halált, a  távolságot, a távolról, a  halálból közeledést,



hanem a boldog együttlét helyének kitágulását fejezi ki. „Hárfaszó és fuvo
laének csengett messzire a mezők födött." (12.) A „mezők" alakja, a többes 
szám jele az élmény fokozott kifejezését szolgálja. Később újból feltűnik 
a „messze", „A hegedű- és a 'hárfaszó m ár csak messziről, elhalóan csen
gett." A „messziről" az elválást, az ébredést, a valóság közeledtét érzé
kelteti.

A befejező részben újból megjelenik az „anyácskám" kifejzés. Az 
utolsó, 21. szegmentumban az „anyácskám, fiatail, húszéves anyám" értel
mező jelzős bővülésével, s a domináns szavak ismétlésével teszi visszavon
hatatlanná az anya utáni vágyódást, a  kérlelhetetlen valóság tudatát, de 
az abba bele nem törődést is. Az utolsó mondat az első rész — „Nehezet, 
nagyot só h a jto tt. . . "  — variánsa: „Meghalt nagy, nehéz sóhajtással." A 
tárgyiasítás és a súlyérzet is a halál asszociációját kelti.

A valóság drasztikum át a különböző érzetek halmozásával éri el. 
Az eilső részben: „orvosságbűz", „friss vér" gőzölgése, suttogás — a szag
lás, vizuális és akusztikai hatás együttese. A szinesztéziás „nehezet nagyot 
sóhajtott" mindezt erősíti.

Az anya elfeledése, az élet, a lányok, kellemetlen hatást váltanak ki.

A fiú

sápadt, égő arc 
sovány, csontos derék 
elkényeztetett, gúnyos ajak

A lányok

illatos hajúak
puha, lusta rózsakarúak
pompás, halálos izgailmú csókúak

A „sápadt", „sovány", „csontos" jelzők a halált idézik. Az „égő" jelző 
is a lázra, betegségre utal, s megszemélyesítés bújik meg benne. Az „el
kényeztetett, gúnyos” ajak m etoním iája is megszemélyesítés jellegű, s a 
főhősre vonatkozik. A lányok idegenségét a jelzők fejezik ki. Betegesen 
élveteg hatásúak a szaglás, tapintás érzetei, melyekben rejte tt viszolygás, 
feszültség, ellentét húzódik. A „rózsakarúak" egyéni szóösszetétel, a  „ha
lálos izgalmú" csók kifejzés is ezt a feszültséget fokozza. A rózsa tüskés, 
a nők tehát veszélyt rejtenek, fájdalm at okoznak. A csók halálos. És 
csak a nők cselekszenek, a beszélő passzív. Végigtörölték arcát, átölelték 
derekát, lecsókodták ajkát.

Az álom a vizuális, akusztikai és szaglással kapcsolatos érzetek bur
jánzása. Az első rész homályával szemben jód kivehető kontúrok, kellemes, 
szenzuáílis érzetek fejezik ki az álom lebegő boldogságát: „tiszta karton
ruha", „zöld mező", „kék ég", „szép anya", „kék erdő", finom arc" (ta
pintásérzet, ízérzet, szinesztéziás metonímia, de homonímia is), s emellett 
az egyéni szóösszetétel dúsító hatása: „hárfaszó", „fuvolaének". Nagyon 
kdlem es, boldogságot sugalló, átlényegítő, megszemélyesítő hatást keltenek 
ezek a  szavak. Mindehhez a csodálatos táj, a szecesszió álomvilágának vi
rágai társulnak. A „gyöngyvirág" összefoglaüja, összekapcsolja az érzéki 
tobzódást. Az álomban az igék elsősorban a fiúhoz kapcsolódnak, vagy 
anya és fiú közös cselekvését fejezik ki.

Fiú Együtt Anya

odasietek hozzá nem engedte
megöleljem
megcsókoljam megfogtuk egymás kezét

éreztük a kapcsot



megálltunk 
egymásra néztünk 
könnycseppeink patakzottak 
ajkaink mosolyogtak

összeszedtem (a mező szép fiatal volt
virágait)

rászórtam, elborítottam  sohasem szoptatott
néma nevetéssel nézett

folytattuk utunk 
lassan kézenfogva mentünk 
„És a levegőbe merengve, 
boldogan éreztük egymást."

Tehát a fiú cselekszik, az anyára elsősorban a múltbeli negatív cse
lekvés jellemző. Az egyes szám első személyü igealakok az álombéli azono
sulást és boldogságot, a többes szám első személyü alakok a magány 
megszűnésének vágyát fejezik ki. Az anya passzivitása az álmon átütő 
valóság érzését kelti.

A természet, a külvilág, mely az első részben passzívan viselkedett, 
most megelevenedik. Idilli tisztaságú megszemélyesítésekkel és hasonlatok
kal lényegi ti á t az író az álombéli természetet. A hárfaszó és fuvolaének 
mellett a gyöngyvirágok dalolnak, a kék ég boldog. Panteista, antropomorf. 
álombéli világ válik valósággá. Ez maga a „Boldogság”.

Drámai ellentéttel csap le erre az idilli világra: „Jaj, egyszerre a kék 
erdőnél voltunk." A „kék" szokatlan környezetében a balsejtelem megjele
nítője. Az elválás (III.) közeledtét akusztikai érzettel készíti elő.

„A hegedűszó és hárfaszó m ár csak messziről hallatszik." Az érzetek 
bizonytalanná, elmosódottá, egyre visszafogottabbá válnak. (Egyeseik sze
rint ez a  szecesszió egyik legjellemzőbb vonása.) Az akusztikai érzetekhez 
kapcsolódó határozószók is ezt fejezik ki. A hegedű- és hárfaszó elhalóan 
cseng, a mező jelzője: néma. Ez a szinesztézia negatív megszemélyesítést 
rejt. A bánat is csendes. Elvont főnévhez konkrét akusztikai érzet társul. 
A vizuális érzetek eltompulóak. Az „alkonyéra lkodéi" birtokviszony, a  „kék 
erdő" szinesztézia ismételt felbukkanását tetőzi be. Az anya álomképére 
vonatkozó szinesztézia a színtelenség kifejezője: „ . . .  m int egy fehér ár
nyék ., ."

A mozgás is lelassul, bizonytalanná válik. A „ködei" megszemélyesítése 
az „imbolyogtak". Az anya (léptei gyengék, könnyűek. A metonímiával ke
vert szinesztézia is a csökkenés irányába m utat.

Az utolsó bekezdés a kóros ábrándokba m erült em ber tragédiáját 
fejezi ki. Az író a  halál fogalomkörében mozog. Megszűntek az „édes han
gú lányok" — a metonímiás szinesztézia a való élet szépségétől való el
távolodást fejezi ki. A hajnal sötét: a „meghalt egy sötét hajnalon” para- 
doxona a főhős életének paradox voltát érzékelteti. Az utolsó mondát: 
„Meghalt nagy, nehéz sóhajtással" szinesztéziája, melyet az alliteráció is 
felerősít, a főhős életének tragédiáját fejezi ki.

A cselekvés is ezzel összhangban alakul. A fiú egyre passzívabbá válik, 
a közös cselekvés az elválással kapcsolatos, az anya egyre aktívabb. Az 
író érzékelteti az ébredés folyamatát.
A fiú Együtt

elszomorodtunk 
révedeztünk 
válnunk kellett 
(a főnévi igenév 
ragozott alakja 
a kényszert fejezi ki)

Meg akartam  ölelni 
(a feltétel be nem 
teljesülésének 
kifejezése)

Az anya

Rám n éze tt. . .
(a hasonlító aláren
delés a mélylélektan 
tudatala ttijá t 
fejezi ki) 
megbocsát 
sietett az erdőbe



nézett vissza 
búcsút intett

álltam  olt, elsietett
néztem
gondolok rá
elhagytam . . .  a lányokat meghalt
álmodjak

A torz pszichikum, 
a freudi tudatalatti 
elborítja elméjét.

Az alliterációk a novella leglényegesebb pontjain jelennek meg: „hiába 
várta a hajnalt"; „nehezet, nagyot sóhajtott"; „fiatalon a sírba feküdt 
l e . . . ”; „ ...n e h éz , nagy sóhajtással” (I.); „ ...m egöleljem  és megcsókol
ja m ..." ,  „néma nevetéssel” (II.); „ .. .m e g b á n to tta m ... m egsim ogatott., 
megbocsát'’; „meghalt nagy, nehéz sóhajtással."

Ez a — korántsem  teljes — strukturalizmusból kiinduló elemzés bi
zonyította, hogy nemcsak a mű, hanem a mű stílusa is rétegelt struktúra. 
Azt hiszem, az eddig elm ondottak is igazolták, hogy szecessziós alkotásról 
van szó. A dekorativitás, a stilizálás, az indázó motívumok, a különböző 
érzeteik burjánzó kultusza, a zeneiség is ezt igazolja. De a szemantikai mag, 
a valóságtól való elfordulás, a  valóságból valló kivonulás, az álom, a kép
zelet, az illúzió, a beteg eme világának bem utatása is jellegzetesen szecesz- 
sziós vonás.

A szemiotikái nyelvészetből kinőtt irodialomszemiotika szerint az iro
dalmi alkotás zárt, autonóm  jelenség. Rendszert alkot, struk túra  és egy
ben modell, többértelm ű jel. A jel, a  jelölő és jelölt egysége, a szemiózis, 
a közlési folyamatban tölti be sajátos funkcióját. A jel nem lehet meg 
a közléstől, a jelzéstől függetlenül, de a jelzés, egy gondolat, érzelem, bár
milyen üzenet közlése sem lehetséges egy valamilyen jel nélkül. A jelhaszná
lat alapvető kategóriájának a denotációt és konnotációt tartják . A deno- 
táció, a jel jelentése az, amit a jelölő jelöl. A konnotáció viszont a denotá- 
ció kiegészítése, másodlagos, származékos jelentése, a jelhez kapcsolódó, 
a jeltől kivált asszociáció. Az irodalom-szemiotika a m űalkotást mindennél 
bonyolultabb jelnek tekinti. A denotációkra konnotációk épülnek, melyek 
együtt hatnak. A denotációkat tehát logikai-információs minőségükben fog
juk fel, a konnotációkat jórészt stüisztikailag értelmezzük. A jelek kiválasz
tása és elrendezése a stílus alakítását is megszabja. „Már a hagyományos 
stilisztika is a válogatásban lá tta  a stílus alakításának a m ódját. Persze 
ma épp a szemiotikának köszönhető, hogy úgy látjuk, ennél többről 
van szó, m ert a stílus nemcsak eredménye a jelek kiválasztásának és 
elrendezésének, hanem maga is szervező erő. És ezt a fontos szerepét a 
témával egybeeső funkcionálásának köszönheti, és ezen át függ össze alá
rendelt minőségében az eszmével, az irodalmi alkotás legfőbb szervező 
elvével. (Köpeczi Béla, 1972)

A varázsló kertje  című 1907-ben írt Csáth-novella kapcsán gondolkod
tam  el mindezen. Ennek a novellának művészi értéke konnotatív jelenté
sében rejlik. Szerintem Dér Zoltánnak sikerült a  legmélyebben megragad
ni a mű rejte tt értelmét. „A varázsló kertje iskolapéldája annak, hogy 
az a megfoghatatlan belső gazdagság, mely Csáthékat ihlette, nyugtalanítot
ta, müyen természetes módon folyamodik a mese logikájához, melynek ré
vén a képzelet fesztelenül tárgyiasíthatja a  csodára szomjas lélek színes va
rázsát. Kábító, édes és pompázatos tenyészet ez a  kert, az impresszionizmus 
élvetegségével, a szecesszió egzotikumával telített, tehát a kor polgári é r
zékenysége és élet vágya is öröm ét lelheti benne, de modernebb és költőibb. 
azaz mélyebb értelmű, m ert elzárt és tenyérnyi kis sziget ez, s a  varázslót 
gyilkos és rabló törpék szolgálják. Ezért eteti őket, hogy hozzanak neki 
sok kincset, aranyat, ezüstöt. Hogy a kert pompázhasson — am it így is 
értelmezhetünk: a képzeletnek az alvilági utakat is be keM járnia, hogy az 
édes és titokzatos, kéjes és kínos belső világ a maga ambivalens mivol



tában megjelenhessen. — A szemlélet modernségét külön hangsúlyozza a 
kert, melyben a varázsló kertje  megjelenik. A Vass fiúkkal, akik gyermekko
ri barátai, véletlenül a vasútnál akad össze a novella előadója, sejthetően a 
szerző, s m iután megnézték a csodát, eltűnődtek rajta, s aztán könnyedén, 
fütvörészve tovakocsikáznak. Hogy a mesélő, vagyis az író m agára marad, 
mert a varázsló kertje nem túl fontos másoknak, ez hangulati motívumként 
gyűrűzik tovább. Kimondatlanul is fontos jelentésre figyelmeztet: arra, 
hogy ez a világ nem a csodák terepe, itt a mese a finom és nemes lélek 
küllönbirodalma, a vele való kapcsolat tüntetés a  realitás durva szigorával 
szemben.” (Csáth Géza: Ism eretlen házban. Kritikák, tanulmányok, cik
kek. 637—638.)

Hogyan jön létre ez a csoda? A csoda a nyelvi jegyekben rejlik. Ez 
a m iniatűr kisepikai alkotás, mesés és groteszk elemekkel tűzdelve, képi 
kifejezései révén, melyek érzelmi-hangulati töltésűek, szerintem Csáth egyik, 
ha nem a legszebb novellája.

A 117 mondatszegmentumból álló művet az író bekezdései alapján 
tagolom. Szembetűnik az arányérzék, a szimmetria, mely tudatos szerkesz 
tést sejtet. Az I. rész 4 bekezdés, 4 egység, 22 mondat, 22 sor. A II. rész
6 bekezdés, további tagolás 2 — 3 — 1, 78 mondat, 110 sor. A III. rész 4 
bekezdés, 17 mondat, 16 sor.

A bevezető rész szinte érdektelen felütés, az elbeszélő, író találkozása 
régi iskolatársaival. A mondatok átlagos hosszúságúak, 1 mondat kb. 1 sor. 
Természetesen a ritm ust rövid, tő- vagy hiányos mondatok s párbeszéd 
leszi szelilőssé. A párbeszéd fiktív. A beszélgetőket nem egyéníti, ezért belső 
dialógusnak, azaz az író monológjának is felfogható. A költői képek mér
téktartóajk, szokványosak. A mondatok nagy többsége igei állítm ányt ta r
talmaz, s az egyes szám első személy dominál. A Vass fiúkat jellemző 
„finom o rr” (11.) „mozgékony, okos szemű” (11.) metatézisnek, de metoní- 
miának, sőt még szinesztéziának is felfogható, hiszen karakterüket jelle
mezte. Az orr és szem a rész—egész kapcsolatán alapuló névátvitednek te
kinthető, de a finom szó ízérzetként is felfogható. A „világfias szívesség”
02.) ok-okozaton alapuló metonímiának, de m etaforaszerű kapcsolatnak is 
tekinthető.

A II. rész térbeli mozgással indul, közelednek a varázsló kertjé
hez. A képek sűrűsödnek. A helyszín egy szokványos kisvárosnak tűnik, 
melynek főterén templom álü, közelében gimnázium van. „Az öreg gim
náziumi h ittan tanár ott ült rendes padján” — metatézis, hiszen a tanár 
rendesen, tehát általában, rendszeresen o tt ült. Kissé furcsa hatást kelt 
ez az átvitel. Az utca, melyben mentek: vak. Megszemélyesítést re jt ma
gában a jelző. A negatív vizuális érzet u tán  minden érzékszerv tompa, 
visszafogott, kicsinyített érzeteket regisztrál. Apró lányok, öreg emberek, 
sápadt asszonyok után a  negatív látvány betetőződik. „ . . .  tulajdonképpen 
ház nem is lá tsz o tt. . . ” A sűrű kerítés, a hasonlító m ondat fordulópontot 
jelent: „ . . .  festetten, magas fakerítés: olyan sűrű, hogy a kezet ra jta  be
dugni nem le h e te tt..

A vak utca előkészítette, a ház nem látása fokozta, s m ost a hason
lítás beteljesítette érzésünket: átléptük az objektív világ határát. És 
valóban. A látvány, mely elénk tárul, csak Knopp Im re Pipacs vagy Vaszary 
János Arany-kor c. szecessziós festményeihez hasonlítható. Minden fan
tasztikus és mégis emberi. Megáll az idő, nincs térbeíli mozgás, csak 
élvezeteinkben tobzódhatunk az érzékszerveink által. A virágmotívum, 
mely szintén jellegzetesen szecessziós vonás, csodálatos, idilli, irreális 
világot fejez ki. Ügy érezzük, ezek a virágok hatalmasak, uralkodnak fö
löttünk. Ezt egyszerű, de zseniális technikával éri el az író: a  házat 
kicsinyíti. Ezek a virágok védik, óvják, boldoggá teszik nemcsak a szerep
lőket, de az olvasót is. A megszemélyesítések, s a re jte tt megszemélyesí
tést tartalm azó képek, gyakran jelzők, elősegítik az antropomorfizállt világ 
képének kialakulását.

„Kábító virágillat csapott meg.” (38.) A megszemélyesítés kettőzött, 
a jelző is kifejezi. Ez a drámai m ondat az ősidőkbe visz minket, az



emberré válás időszakába, melynek nyoma az ősemlős agy, emocionális 
jelenségeink fészke, dominál óvá válik. Az orális és genitális funkciók szo
ros kapcsolata az agynak ezen a részén a szaglóérzékre vezethető vissza, 
mely a fejlődés még régebbi szakaszaiban elsődleges szerepet játszott a 
táplálkozásban és a párosodásban. Remélem, az asszociáció nem túl mes
terkélt, de a  novellában a szellemi, művészi táplálékról, a gyönyörködésről 
és a testi-lelki gyönyörről is képet kapunk. A szaglás prim átusa után a 
látás, m ajd a haílásérzet szerepe növekedett az em berré válás folyamatá
ban. És íme: a harmónia, a boldogság érzését az illatozón fejezi ki. (Ahogy 
az idő- és térérzet, memória és motorikus érzet megelőzte az előbb em
lítetteket, a novellában is megelőzi a tér és idő az ililatözönt.) Az illat
ozón megjelenésével a tér és idő más relációba kerül, szubjektívvá válik. 
A „Sajátos növényvilág tenyészett itt" (42.) szintén jelentős mondat."

A „sajátos" jelző különlegességet, extrém itást, szubjektivitást érzé
keltet. A „tenyészett" ige a bujaság és szabadság asszociációját hordozza. 
A látvány lassan látomássá lesz, ahogy nő a konnotáció. A (következő 
hasonlító mondat virágának szirmai „mintha fekete bársonyból volnának" 
(43.) — vizuális és tapintásérzetet sűrítő szinesztéziás metafora. A színek 
kavalkádját a  következő ellentét teszi teljesebbé: „óriás kelyhű liliom" — 
természetesen a fehérség, tisztaság, ártatlanság konvencionális fogalmát 
hordozza. A fehér virágok „egy szirma, csak egy szirma gyenge piros 
színű" volt. (46.) Az ismétléssel nyomatékosított kuriózum, a fekete és 
fehér után megjelenő piros „gyenge" jelzője szintéziás humanizált meg
személyesítés. Ism ét a szagérzet dominál. Az „édes illat" egyértelmű szi
nesztézia. Az ízérzet bekapcsolása a szerelem becéző gyöngédségét is kife
jezi. Az élvezet szinte határtalan  méretűvé válik. Az előbb felbukkant 
piros most uralom ra jut. „A középen egy csomó bíborpiros, kövér virág 
terpeszkedett." (48.) A bíborpiros összetétel a fönségesség, a hatalom jel
képe. A „terpeszkedett* megszemélyesítéssel egyértelművé válik az asszo
ciáció. Nem m esterkélt belemagyarázás, ha a vágyat felkeltő, a férfit 
uralm a ala tt tartó  nőre is gondolunk. Erre utal a „húsos" tapintásérzethez 
kapcsolódó jelző is, melyet a  fenségest, hódolatot, kifinomultságot is 
kifejező „selymes"-sel is megtold. A selymeshez kétszeresen is párosul a 
fény. „Húsos, selymes fényű szirmaik hosszan lógtak l e .. ."  (49.)

A szinesztézia feldúsult, am it tetéz a hangszimbolika mellett a 
szavak, képek szimbolikussá válása. A következő m ondatnak is van elő 
reutaló, sejtető funkciója. A „lent" vilagában a fű ,4iaragoszöld". Az 
előtag itt ás emberi tulajdonságot rejt, de előreutal a későbbi sötét 
képekre is. A virág—nő asszociáció is a  95. mondatban nyeri el végső 
értelmét, válik a szimbólum a  valóság konkrétum ainak egyértelmű jelölő
jévé: „ . . .  És akkor minden virág leánnyá változik." A „kaleidoszkóp" 
írónk egyik kedvelt kifejezése. Az öt érzékszerv mindegyike, a színek, 
illatok, formák tobzódása bódítja a költőt.

Véletlenül írtam  költőt, de végiggondolva úgy érzem, hogy a  szub
jektum  ilyen kitárulkozása a lírai én-világ jellemzője. Az egzotikus virá
gok közt megjelenik a »nőszirom". Em lítése előreutaló. Jelzője a „lila", az 
idill végét sejteti. Még egyszer fellángol az életöröm. „A szivárvány min
den színét m egtalálhattad a virágok színében." (51) Az élet teljességét 
habzsolja a kiválasztott, aki eljut ide, akinek van szeme a látásra, aki a 
csodát észreveszi. A jelkép egyre világosabbá válik.

Az I. részben a  címmel együtt hatszor szerepelt a „kert" kulcsszó, a 
szecesszió kedvelt motívuma. A főrészben hatszor, m ajd látni fogjuk, az 
utolsó részben egyszer sem. Ennek is lesz jelentősége.

A perspektíva kitágul: a kert végében „ . . .  a /cerítéssei szemben
egy kis ház gubbaszkodott." Az alliteráció érzékelteti, hogy új, fontos dol
gok vannak készülőben.

A megszemélyesítések — a ház gubbaszkodott, a háztető összehaj-
lott — fólelemérzetet keltenek. A „kék szegfűk" szó hangulata a vörös,
bíbor, lila után a hidegség, kegyetlenség konnotációja.
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Eddig az idő szinte megállt. A pillanat a végtelenbe tágult.
Ábrándban, álomban, képzeletben, látomásban, az alkotás, a  műél

vezet, az élet élvezetének gyönyörűségében vagyunk!
Az én-kulltúszból kibomló művész-kultusz szecessziós életérzésének 

tanúi lehetünk.
A lágy, lírai hangulatot Csáth az 1 hangok sűrű használatával fokoz

za. Csáth h itt a hangok hangulatfelidéző képességében, és hitt az ismét
lés erejében, a haJlmozás szerepében.

A „kert” összetételben is szerepel: csodakert, így az ismétlés hatá
sa nő.

A „virág” — képzőkkel, ragokkal és jelekkel, összetételben — uralja 
a szövegrészt: virágillat, virágok, virággal stb. A virág konkrét megneve
zése: liliom, nőszirom, szegfű — fokozza a hatást.

Csáth kedvelt szava „a szín": „színű”, „színét”, „színében” változat
ban is szerepel.

A novella színvilága tükrözi hangulati, érzelmi, tartalm i ívét: fehér 
(háromszor), piros, bíborpiros, haragoszöld, kaileidoszkóp, lila, zöld, kék. 
A novella csúcspontjában jelenik meg a kaleidoszkóp. A tragikussá való 
képeket a  lila, zöld, kék vezeti be. A színszimbolika jellegzetes példáját 
láthatjuk.

A szagérzetet az „illat”, „virágillat”, „szagolva”, „szagában” szavak is 
tudatosítják.

Az illat szó jelzői gyakran szinesztéziásak: édes, bódító, kábító, száz
féle.

A szóhalmozás mellett a jelzők halmozására is felfigyelhetünk: „ . . .  ala
csony, vékony szárú fehér virágok . . . ”; „ . . .  gyenge piros színű v o lt . . . ”; 
„ . . .  ismeretlen, édes i l latot . . „  . . .  bíborpiros kövér virág . . „  . . .  hú
sos, selymes fényű . . „  . . .  magasra nőtt haragoszöld színű fűbe ..
„ . . .  zöld zsalus két ablaka ..

„A jelzők halmozása és tudatos kiválasztása azon az impresszionista 
költői szemléleten alapul, hogy a szó az író egyetlen eszköze és lehetősége 
a valóság megragadására, meghódítására, az idő legyőzésére, de azzal a 
biztos tudattal mindig együtt já r  a kétely is: sikerül-e, lehetséges-e egyál
talán szóba önteni az élet áradó, burjánzó llátványait, emlékeit” — írja 
Kovács Éva. (Csáth Géza korai novellisztikájának stilisztikai megközelí
tése. In: Műhelytanulmány. Budapest, 1983—85.)

A tiszta, egymásba nem mosódó koloritok, a látom ás jelleg, az ismét
lések szövegszervező ereje, s a tartalom  alapján nyugodtan nevezhetjük e 
művet szecessziós alkotásnak.

Mindennek, tehát a hangok, szavak, szókapcsolatok, motívumok is
métlésének, a halmozásnak, fokozásnak jelentős szerepe van a  szubjektív 
idő, az idő lelassulásának érzékeltetésében. Az irreális világba ju tást a 
szintagmák ismétlése, a sajátos, egyre bővülő mondatszerkesztés is elősegíti.

„Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú szárú, kürt alakú virágok, 
amelynek szirmai m intha fekete bársonyból volnának.” (42—43.)

Hiányzik a létige múlt idejű alakja, az ige a m ondat végére kerül. 
Ez a lassítást szolgálja.

Kedveli az igeneveket, ige helyett gyakran határozói igenevet hasz
nál, mely szintén lassítja, vagy időtleníti a történetet: „ . . .  amelyet sza
golva az e m b e r. . . ”

A szerkesztés extralingvisztikai hangsúlyozása teszi világossá a novel
la ritm usának fontosságát. A leghosszabb rész a kert leírása. A (42-től 51-ig 
tartó  mondatok) kiilenc m ondat összesen 16 sorba íródott. Tehát az átla
gos mondathosszúságnak m ajdnem  a kétszerese!

Talán ezért tűnik olyan hosszúnak, időtlennek ez a  rész. A szubjektív 
idő vette á t az uralm at. Úgy llátszik, a természet törvényei itt nem érvé
nyesek. Az összetett mondatok tagm ondatainak sorrendje felcserélődik, a 
legnagyobb m értékben eltér az átlagostól.

Ism ét az objektív idő veszi át az uralm at: „Vagy négy percig némán 
bám ultuk ezt a tíz négyszögmétemyi kis csodabirodalmat.” (58.)



M ajd stilizált dialógus következik. A szertartásszerű, mágikus, ba
bonás felelgetős a népmesék, antik drám ák hangulatát idézi. A Vass fiúk 
ismerik egymás gondolatát, egymás m ondatait folytatják.

Ezért gyakran önállósulnak a mellékmondatok. A szerkesztetllenség 
hatását keltő sok „és"-sel kezdődő m ondat (60., 61., 70., 74., 94., 95.) az 
idő drám ai felgyorsulását szolgálja.

A szörnyűség, gonoszság, embertelenség, a lélek mélységének megjá- 
rása szükséges! A kert csak akkor pompázhat így. A jelkép, szimbólum 
allegóriává tisztult. A rablók, a rabszolgák, a  mesés alakok az emberben 
levő rossz megtestesítői. Ezek az elvont tulajdonságok öiltöttek tehát 
testet, és cselekednek. A gyorsítás eszköze az a rengeteg ige, melyet ebbe 
a részbe zsúfolt az író. Az 59-től 101-ig tartó  42 m ondatban 65 ige talál
ható. Még a főnévi igeneveket is ragozza. A verbális stílus nagyszerű pél
dája ez. Nagyon gyorsan véget érnek a szörnyűségek, érzékeltetve, hogy 
csupán eszközök a nagyszerű cél szolgálatában.

„És akkor minden virág leánnyá változik." (95.) Mint a mesében, 
m int az álomban, m int a képzeletben. A konnotatív hatás teljes. Az egész 
mű: jelkép. A boldogság, az élvezet (szexuális, műélvezet vagy alkotás) 
ára: a szenvedés.

A befejező rész objektív, szinte szürke narrátorstílusa az élmény 
utáni fáradságot, kiüresedést, magányt fejezi ki.

A külvilág érzetei ezért lesznek negatívak, hiányt kifejezők: „csend", 
„sehol egy élő lélek", „szótlanul". Ez utóbbi fosztókepzővel ellátott főnév, 
mely határozóragot kap. A Vass fiúk hétköznapi emberek, a nevető lányo
kat figyelik. „A varázsló virágainak nyomasztó illata lassanként elszállt a 
melleikről."

A művi világ, a  m esterkélt ólvezet helyett a való életet választották.
De az író nem! Ez a novella egy életérzésben, a  szecesszióban való el- 

merülésről, a kitörés vágyáról és kudarcáról szól.
Előzetes feltételezésem szerint szecessziós jegyeket találhatunk A vö

rös Eszti című 1908-ban született novellában is.
Ha szövegstilisztikai elemzéssel igyekszem megközelíteni a novellát, 

a kohéziós erő feltárására kell törekednem. Kohéziós erőt jelenthet a 
címben szereplő jelzős szintaxis, mely szemantikailag is többféle viszony 
kifejezője, s a novella előrehaladásával, ahogy a mű többértelműsége, am- 
biguitása, polivalenciája kibontakozik, társuló jelentése is gazdagodik.

Hogy a cím a  kohéziós erőt képezheti, azt mi sem bizonyítja jobban, 
m int hogy ismétlődő szemantikai eleme is a műnek. Az első részben tizen
egyszer szerepel az Eszti szó, a második részben hússzor. A szövegkörnye
zetre m ajd visszatérek, m ert nagyon jelentős szerephez ju t a  novella 
megfejtésében.

Ahogy a lírai alkotásokban egy integráló m ondat alkotja  a m ű fó
kuszát, úgy gondolom, a novella nyitányában szereplő m ondatokban talál
ható „jó" és „rossz" fogalompár töm öríti azt a problémát, mely a több
értelműség kapcsán kibomlik.

A szecessziós stilizáció jele az ismétlődő szavak szövegszervező ereje, 
az, hogy összefogják a szöveg alkotó elemeit, a jelentés szerkezeti vázát 
adják, tehát kohéziós értékűek. Nemcsak a jelentés közlésének eszközei, 
de lényeget kiemelő, összefoglaló funkciójuk is van. A tartalm at, a jelen
tést, a stílust alapvető vonásaira egyszerűsítik, lényegi vonásait kiemelik.

Az „Andersen bácsi" (2), „a könyv", „Képeskönyv" (4) ismétlése 
nyilván az idilli gyermekkor mesevilágát hangsúlyozza. A „jó" és „rossz" 
ellentétes fogalompár kétszeri megismétlése, s összekapcsolása a  gyermek
kel, utal arra, hogy bizonyos erkölcsi normákról, m ajd  később látni fogjuk, 
erkölcsi norm ák összeütközéséről van szó.

A „javulnak" melléknévből képzett ige is ezt hangsúlyozza. A 4. 
részben még felvillan az Andersen bácsi, de megjelenik Eszti (ötször).

Eszti, a vörös hajú, gyönyörű szolgálólány kapcsolatba kerül a  „ró
zsával" (kétszer).



Az „olvas" ige „fölolvastam neki", „elolvastuk" alakja a  közös élmény
re utal. A lány a fiú képzeltében lassan azonosul Katerinával. Egy hason
lító m ondat a  mesét az ábránddal hozza összefüggésbe: „ . . .  úgy tetszett, 
m intha a szép, hiú Katerina tulajdonképpen Eszti lenne."

A képzelet eluralkodását az „olvastam" egyes szám első személyű 
alakja jelzi.

Az Eszti szó ismétlésével még érzékletesebben fejezi ki azt á  gyer
meki boldogságot, melyben rügyező szexualitás és szenvedély van, s mély 
szinte a mesevilágot idézi.

Az ismétlés így valóban szemantikai többletsajátosságot biztosít a 
szavaknak. A gyermeki mesevilág és a valóság azonosságának beteljesü
lésekor figyeltem fel a  jellegzetes hangtani sajátosságokra, többek között 
bizonyos hangok gyakori ismétlődésére. Ezek belső rímet, ritm ust ered
ményeznek, néha alliterálódnak.

A gyermek és Eszti kapcsolatának naiv, bensőséges beteljesedésekor 
az sz hang sziszegése az Eszti név sz betűjére asszociál, de a szerelem, 
szeretet, szenvedély is kifejeződik benne.

A következő részben az Eszti nélküli világot m utatja  be az író. A 
hatodik részben, illetve bekezdésben az ,Andersen bácsi" és a „mese" 
szó ismétlése a való világtól történő elszakadást, a mesevilágba mene
külést érzékelteti, am it az m hangok gyakorisága felerősít: „ . . .  mindvégig 
jó  barátságban m aradtam  ..." , „ . . .  mesét nem m ertem  kinyitni ..

Amikor a képzelet veszi át az uralm at, a k hajig dominál. „ . . .  kockás 
kendőt képzeltem a  h á tá ra .. ."  A hangoknak szimbolikus jelentést kell 
tulaj doni tanom .

A hetedik bekezdés a felnőtté válás, a mesevilág elhagyásának idő
szaka. Ism ét megjelenik a „bűn". Kicsiny, nevetséges bűnöcskék minő
sítésére szolgád ez a szó.

A nyolcadik bekezdés ars poeticának is tekinthető. Az irónia azonban 
nem hiányzik belőle. Andersen bácsit kétszer említi, az idővel és negatív 
cselekvéssel hozza összefüggésbe; többlet jelentése egyértelműen: a  főhős 
elhagyta, kissé lenézte a mesevilágot. „A naturalista írók művészete irán t 
érdeklődtem, és azt képzeltem, hogy Andersen bácsi m int művész, ala
posan elbújhat mellettük, akik tökéletesen és részletesen figyelik meg 
az életet. Nem tudtam  még, hogy a bölcsesség nem az őszinteségben van, 
és nem is a hazugságban, hanem  m ásutt, a kettőn kívül."

Andersen bácsi m ár nem csupán a  nagy mesemondót, a mesevilágot 
jelenti, hanem egy életstílust, m agatartásform át, világnézetet, s talán 
nem vagyok túl merész, ha azt állítom, hogy egy művészi attitűd , maga
tartás  m egtestesítője is.

Csáth tehát elu tasítja  a naturalizm ust, az őszinteséget, de elutasítja 
a mese, a  hazugság viliágát is. De akkor hogyan kell élni, hogyan kell 
alkotni, milyen az igazi művészet? Vajon választ kapunk-e kérdéseinkre? 
Nézzük tovább a novellát.

A kilencedik rész a  „jó", a szülei által belénevelt erkölcsi értékek 
szerinti, valóságos élmények nélküli élet bem utatása. Hősünk a  „becsület 
útján" járt. A tagadó szó zsúfolásával az értelm etlen élet képzetét kelti ez 
az életforma. A „nem" kilencszer szerepel, s a „semmi se történt" a  legri
degebb, legszürkébb valóságot fejezi ki.

Ism ét megjelenik a „megszürkült" Andersen könyv. Az elidegenedett 
világ, vagy a világtól elidegenedett ifjú csak így viseli el az életet. De az 
első felvonás, az első nagy szerkezeti egység utolsó m ondata a való élet for
rásában fürödni vágyó em ber sóhaja. A vörös, piros, fehér, fekete gyer
m ekkort idéző színek után  a „szürke" megjelenése önm agáért besaél.

A művi élményből táplálkozó élet, a  m esterkélt, másodlagos élmény
ből táplálkozó művészet: szürke!

A m ásodik „felvonás" drám ai váltással indul. Az ifjú találkozik Esz
tivel. A szinonimák fokozatai, „nőalak", „szép lány", „vörös haj", „a vö
rös Eszti" — a ráism erést érzékeltetik, „öltözéke azonban csöppet sem



hasonlított a rossz életet élő nőkéhez.” — metonímiás névátvitele az ifjú 
Esztiről alkotott pozitív véleményét fejezi ki. Az alliterációk, belső rímek, 
ritmusok is fokozódnak: „mindig meglehetősen hidegen hagyott Eszti szép
sége ..." ; „ . . .  feszült figyelem ..." ; „Eszti . . .  szárazdajka szobaleány ..." .

A „szoba" szó is többször ismétlődik, s ismét megjelenik a „vörös": 
„ . . .  vörös emyős lámpa ..." . A fehér arcszín ellentéte sötét tapéta, majd 
az „ibolyaszínű" köntös vizuálisan készíti elő a vágy beteljesedését. Az 
ötödik szegmentum boldogsága tér vissza magasabb szinten. Ott: „ . . .  meg
csókoltam a száját. Eszti visszacsókolt a számon . . .  Olyan boldog voltam, 
hogy szerettem volna sírni örömömben." Itt: „Szó nélkül . . .  megcsókolta 
a számat."

A vörös, piros, rózsa után a valló élet valódi élménye, a beteljesült 
vágy szava: a „vér".

Az öröm szó is visszatért: „ez ö rö m ... duzzadó boldogsággal töltötte 
el" egész lényét. A m etafora (duzzadó) szexuális mögöttes tartalm a egy
értelmű. A paradoxonszerű befejezés kísértetiesen idézi az ötödik bekez
dés utolsó szavait: „ . . .  sírni szeretnék."

Az élet, a boldog szerelem időszaka, a testi4elki harmónia kifejezése 
viszonylag kevés szóismétléssel, inkább szinonimákkal és alliterációkkal 
történik: „nő", „lány", „lány ilelke", „egy egyszerű".

A következő rész viszonyuk zavartalanságának töm ör dokumentuma.
A betegségnek, m ajd látni fogjuk, szintén mögöttes tartalm a van. 

Az „apa" után az „anya" szó is többször előtolakodik. A gyermekkori em
lékképek kezdik visszahúzni a mesevilágba: „ . . .  fölénk hajol feketén és 
félelm esen ..."  F-jei a fenyegetettség érzését keltik. És valóban! A gyer
mekkori betegségek emlékképei legyőzik a valóságot, az életet, az igazságot. 
Győzött az illúzió, a mese.

A mese m-je, s az egyes szám első személyű igealak, valamint a rag
rímek a magány közeledtét jeilzik: „ . . .  éreztem magam . . . ,  olvastam . . . ;  
szundikáltam".

A „nem" és „semmi” szavak is öl idegenedet t, szürke vi'lág vissza
tértét sejtetik.

Eszti ugyan még megjelent, de „Andersen bácsi könyve", mely ott 
hevert a polcon, kezdte kiszorítani hősünk életéből.

A tizennyolcadik szegmentum tárgyas ragrímei, s a gemináták meg
jósolják az élmények nélküli, végérvényesen álomvilágba, mesevilágba ful
ladó ember, művész sorsát.

A következő rész dialógusainak kulcsszava az „anyám”, „édesanyám”
— hatszor szerepel, s a „csók" is az anya köszöntéseképpen fordul elő.

A meseidill világa és boldogsága megvalósíthatatlan! A h hangok 
az élmény halálát sugallják.

A lázálom mesevilága, melyben Andersennel beszél a  fiú: beteges 
világ. A „szeret" szó föltolulása után példázat a példázatban, fikció a 
fikcióban következik. Az anya, a hagyomány, a konvenció.

A mű allegorikussá válik. A szecesszió virágmotívuma ismét megje
lenik, s szintén egyértelmű: „Az ifjúság és a vágy benned, mint egy tőből 
nőtt, nagy virágok, virítanak." „De a hozzáértő kertész megijed ám, és 
óvja a  két virágot, amelyek pompázásukkal elpusztítják egymást." A vágy 
megöli az ifjúságot, az ifjúság mohósága megöli a vágyat.

A befejező rész: a mese megtagadása után a valóságos élmény nél
küli élet. A „rossz" szó dominál. Konvencionális erkölcsi normák szerint 
él: ez rossz. Ez az erkölcs nem belülről motiválja, ez ráerőltetett, ezért 
magányos.

Az „Élet”, az „Éllmény" „jönni fog" — gondolta, remélte. „De nem 
jött." (Eszti azonos az élettel.) A h halálilehelete vette át az uralm at: „hírét 
se hallottam  azóta.”

Ügy gondolom, hogy a stilizáció jellegzetes eszközét, az ismétlést és 
annak kohéziós erejét sikerült bizonyítanom. Valóban, a konkrét jelentés



mellett a szavak konnotatív jelentésüek is. De nemcsak a szavak, az egész 
mű (szereplők, cselekmény, motívumok) többértelműsége is bizonyítást 
nyert. Az első rész, a gyermekkor bőbeszédűsége, redundanciája is entró
pikus jelentéssel telítődött.

Emellett — remélem, sikerült érzékeltetni — az ismétlődő szavak a 
jelentés szerkezeti vázát is alkotják, összetartják a novella alkotóelemeit.

A két funkcionális szempont figyelembevételével megpróbálom a  no
vella s truk tú rá ját — elsősorban a szemantikai tényezők alapján — fel
vázolni. Remélem, sikerül jelezni, hogy az ismétlések felszín alatti ellent
mondások kifejezésére is alkalmasak.

E novella mondatszerkesztésének statisztikai vizsgálatát Nagy Ferenc 
a Magyar Nyelv 1983. 1. számában végezte el. Az impresszionista stílusra 
jellemző nominális szerkesztésmód jegyei közül én a következőkre találtam  
példákat:

1. Névszói szerkezetből álló mondategység: pl. „Azt állapítottam  meg, 
hogy Esztit nem a  kíváncsiság, nem a  pénzvágy, vagy am int ez legtöbb
ször előfordul, sajátosan szenvedélyes természete ju tta tta  Budapestre és 
a bukásba, hanem finom, és társadalmi rangja szerint túlságosan érzékeny 
le lke”

2. Névszói szerkezetből álló mondategész: „Bordó függönyök, nagy 
támlás kanapé, fényezett ágy és asztal."

3. Létige nélküli hiányos mondat: „Hajlott háttal, hajporos paróká- 
vail, egy csinos, arannyal díszített éden fa-pálcára támaszkodva, jóságos 
kék szemekkel."

4. Névszói és összetett állítmány: „ . . .  milyen furcsa: ha valakinek az 
apja ennyire f ia ta l”

5. Halmozott főnévi tárgy: „Leült az ágyam szélére, megcsókolta a 
homlokomat és arcomat, megigazította a párnámat, a gyűrött lepedőt, 
azután levetette a  kabátját

6. Halmozott főnévi határozó: „Teát főzött, és soká nyugodtan be
szélgettünk a szülőházamról, apámról, anyámról, testvéreimről és a múlt- 
r ó l”

7. Halmozott minőségjelző: „ . . .  és színes, képes táblája megszürkült." 
Könnyű selyem-, hailvány ibolyaszínű köntösben lépett ki a spanyolfal mö
gül."

A jellegzetesen impresszionista, egyetlen főnevet tartalm azó m ondatra 
egyetlen példát sem találtam. Az 586 mondategységben tehát egyetlen ilyen 
m ondat sem volt, míg Kosztolányinál 3,5%-os, Babitsnái 1,1%-os az elő
fordulás.

A 233 mondategész 586 mondategységből áll. A mondategység—mon
dategész aránya 2,51, ez Ady és Elek Artúr stílusához áll legközelebb, sze
rintem  semmiképpen sem egyértelműen impresszionista.

A névszói és az igei-névszói állítmányból álló abszolút és relatív 
gyakoriságát vizsgálva 51 nem igei állítm ányt talált Nagy Ferenc.



Ez 8,7%. A 91,3%-nál nem fordult elő ilyen mondat.
A nominális szerkezetben való gazdagság foka sem utal teljes, ki

fejlett impresszionista stílusra, ugyanis az 586 mondategységből csak 109 
ilyen.

Az egy mondategységre ju tó  ismérvek száma ailapján a következő 
grafikont érdemes megtekintenünk:
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Ha az összes impresszionista jegy előfordulása alapján állítunk fel 
sorrendet, akkor Csáth a 10. (13-ból), tehát a gyengébb impresszionisták 
közé tartozik.

Természetesen a  vizsgálat, ahogy Nagy Ferenc is megállapította, nem 
teljes, nem terjed  ki a jelentéstani kategóriák kvantitatív kutatására, 
ugyanakkor szerintem azt igazolja, hogy ez a novella gyenge impresszionis
ta, az expresszionizmushoz közéledő nyelvi jegyeket m utat. Ez a statisz
tikai vizsgálat nem zárja ki azt a feltételezést, hogy Csáth müve szecesz- 
sziós.

Az író a bekezdésekkel, az extralingvisztikai eszközökkel a mögöttes 
tartalom ra, a m élystruktúrára igyekezett felhívni a figyelmet. Az írásjelek 
egyéni használata, a gyakori kettőspont és gondolatjel, az ortográfiai meg
jelenítés fontossága az expresszivitást fokozza.

Az expresszivitást és a stilizációt érzékelteti a  kettős idősíkkal is. A 
mesélő, valószínűleg az író, a  jelenből a  múltba, a  közelmúltba megy, 
m ajd vissza a jelenbe. Mindezt úgy éri el az író, hogy az igeidőt nem 
változtatja. Végig m últ időt használ. A m últ idő jele a  t és geminátája 
szintén szövegszervező erőként hat, ugyanúgy, m int a monológszerű elő
adásmód.

Az egyes szám első személyű elbeszélést ritkán töri meg a szabad függő 
beszéd: „ . . .  egy nőalakot pillantottam  m eg . . .  Nyúlánk, középterm etű 
szép lány volt, tollas kalappal, m ajdnem  divatosan öltözve. . .  fehér arc
bőre szinte világított a villamos ívfényben.” Nem tudjuk pontosan, hogy 
a fiú vagy a járókelők véleményét olvassuk. „Nemsokára hallani lehetett, 
hogy az a jtó t nyitották." Nyilván a fiú hallotta, de m intha mások is 
hallották volna.

ö s s z e g e z v e :  nagyfokú tudatosság, intelligencia jellemzi, mely 
erős líonstrukciós készséggel, dekorációs, stilizáló vonásokkal párosul. A 
stilizálás jele — az előbb elm ondottakon kívül —, hogy a párbeszédeket 
egyáltalán nem  egyéníti. Sajátos szókészlete az egész művet áthatja , nem tö
rekszik a rétegnyelv, tájnyelv stb. alkalmazására.



Az illúzió-dezillúzió vágya, a valóság előli ism ételt illúziókba mene
külés vagy teljes kifosztottság: jellegzetesen szecessziós tém a és életérzés. 
Ez az Én-kultusz, szubjektivitás, magányérzés, a szerelembe menekülés, 
dekadencia, meily művéből árad, kétségtelenül szecessziós.

Szövegstilisztikai elemzésemmel, az ismétlés kohéziós erejének vizs
gálatával — úgy érzem — sikerült bizonyítanom Tzvetan Todorov állí
tását: „a stílus egy irodalmi mű több általános kategóriájának form ája, 
struktúrája, totalitása, egyedüli és harm onikus foglalata.” A stílus tehát 
lényegében: kohézió. (Magyar Nyelvőr, 1976. 71.)

Kovács Éva m ár em lített Műhelytanulmányának összegző vélemé
nye helytálló. A sokszínű Csáth Géza nem nevezhető impresszionistának, 
expresszionistának, naturalistának, realistának, szimbolistának, illetve sze
cessziósnak. Az objektivitás-igény és a lélektani ábrázolás azonban össze
foglaló jellemzője. A formai-stiláris jegyek sokszínűek, változatosak. Kez
detben az impresszionista vonás és szemlélet volt erősebb, ugyanakkor 
a szecessziós lázadás is objektiváilódik.

Én néhány novella részletesebb elemzésével szerettem volna igazolni 
a szecessziós stílusjegyek meglétét. Nem az egész életműben, de az egész 
emberben, Csáth Géza egész életében jelen van a szecesszió.

Csáth a szecessziós jegyek alkalmazásával a nyelvi kifejezés új lehe
tőségeit terem tette meg. Ennek a következő alkotóelemeire figyeltem fel:

A dekorativitás Csáthnál nem öncélú, esztétikai, filozófiai eszmék hor
dozója. Gondoljunk A varázsló kertje, A vörös Eszti című novellákra. A 
dekorativitás része szerintem, hogy Csáth minden műve szerves egységet 
képez. A szerkezet, mely nagyon bonnyolult, leegyszerűsíthető a mély
struktúra  szintjére. Ez a nagyon egyszerű struk túra  az egész művet meg
határozza.

Ahogy a szecessziós festményeken a képen belüli keret keretezi az 
alkotást (pl. Körösfői-Kriesch Aladár: Székely népmesék, 1912, Sámánok 
körtánca, 1912), s ezzel a képen belüli kép hatását kelti, Csáth gyakran a 
hallgató szerepében jelenik meg, akinek elmesélik a történetet. Később 
azonban kiderül, hogy a mesélővei is azonos. Gyakran a novella bevezetése 
és befejezése azonos idősíkban játszódik, míg a tényleges történet más 
térbe, más időbe, más téridőbe viszi az olvasót. (Pi. A varázsló kertje , 
Délutáni álom , Találkoztam anyámmal, Mese a kávéházban, A kis Emma.)

A dekorativitás jele szerintem a sokszor szinte m esterkéltnek tűnő 
szimmetria, arányérzék, ritmus. Az extralingvisztikai eszközökkel bátran  
és tudatosan élő Csáth a bekezdésekkel, szünetekkel is ezt érzékelteti. A 
színek, idősíkok, szereplők, helyszínek is szim m etriát alkotnak. Sematikus 
ábráim m al is ezt akartam  érzékeltetni. Ez az arányérzék jellemzi a be
kezdéseken belüli mondathosszúságokat is. A mondatok egyre bővülnek, 
egyre hosszabbak lesznek, m ajd egy rövid, tő- vagy hiányos m ondattal 
zárulnak. A Találkoztam anyámmal c. novella szinte a szabadvers hatását 
kelti. Ez a jellegzetesség a szavak, motívumok, színek, alliterációk stb. 
szintjén is jelentkezik. Ilyen szimmetrikus hatást keltenek a szecessziós 
festmények is (pl. Csontváry: Zarándoklás a cédrushoz Libanonban, 1907).

A festészetben fellelhető éles kontúrok, nagy színfoltok az irodalom
ban mint domináló hangulatok, érzések jelentkeznek: melankólia, elidege
nedés, nosztalgia. A színszimbólika is érzékelhető. Pl. A vörös Eszti c. no
vellában a vörös szín a szenvedély, a  testiség, az élet teljességének a jel
képe. A vörös szín gyakran a  vágy, a szerelem, a szexualitás, a kék a 
rossz előérzete, a lila a testiség, a szürke az unalom szimbóluma. A színek 
gyakran egy novellán belül is más-más jelentést hordoznak.

Kedveli a jelképet, allegóriát, szimbólumot. Ahogy a szecessziós ké
peken a kert, a liliom, bizonyos virágmotívumok másodlagos jelentésűek. 
Csáthnál is önálló életet élnek. Nagyon érdekes ilyen szempontból Guflá- 
csy Lajos A varázsló kertje  és Csáth azonos című novellájának összeve
tése.



A nő a szerelem, az élet, a bolldogság megtestesítője. Ennek ellen
kezőjére is találunk példát. Rossetti Venusának és Csáth vörös Esztijének 
hasonló többletjelentése van.

A rózsa a vágy, a szerelem, a liliom az ártatlanság, tisztaság hordozója. 
Csáth A vörös Eszti és A varázsló kertje  című műve Rippl-Rónai Fehérru
hás nő című festményével m utat ilyen szempontból rokonságot.

Az egzotikus flóra és fauna sokszor szintén jelkép, szimbólum. Pél
dául a Délutáni álomban az álom világának különlegességét jelzi. Töm
jénfák, balzsamfák, ciprus, pálma közt a főhős fehér paripája is szinte 
repül. Csontváry Naplemente a nápolyi öbölben (1901) című festményére 
asszociálok, tallán az „arany" különleges tónusa miatt.

A szecesszió művészei céltudatosan törekednek a művészetek hatá
rainak kitágítására, elmosására. Csáthnál talán az elvetélt festő és zene
szerző vágya kapcsolódik össze a szecessziós életérzéssel. A Délutáni álom 
tobzódó színei: fehér paripa, piroslló aranypor, az alkony narancsszínű 
fátyla, a hold gyémánt fénye, a csillagok rubinragyogása is ezt igazolja.

A novellákban is bem utatott, az elemzések alkalmával is észlelt zenei 
hatásokat gyakran zenei műszavakkal is kíséri. A dal gyakran a boldogság 
kifejezését szolgálja: „Gyöngyvirágok daloltak nekünk." A hegedű- és hárfa
szó halk hangja, a fuvolaének: az idill jelképe. (Találkoztam anyámmal)

A Tavaszok című novellában, melyben az anyagra kívüliről ráerősza
kolt konstrukciójában érzek valami szecesszióst, minden akkordnak más 
életérzést feleltet meg.

A Hamvazószerda című műve a zenés színház megteremtésének kí
sérlete. A bábszínházzal is kacérkodott dram aturgiája.

A díszítőmotívumok dekorációs hatásának egyik jellegzetes vonása 
a stilizáció, mélyről a novellaelemzések során részletesen szóltam. A festé
szetben a fényképészet terjedése nyomán szorult háttérbe a közvetlen 
információs jelleg. Az irodalomban az expresszivitás, a többletjelentés 
szolgálatába állt, s a naturalizm us ellenhatásaként jelentkezett. A vörös 
Eszti cím ű novellában tem atikusán is kifejti mindezt Csáth.

Apollinaire szerint: „az új festészetet az a tény különbözteti meg a 
régitől, hogy m ár nem az utánzás művészete, hanem a képzeleté, amely 
új terem tés felé igyekszik törekedni" — m ondja Pók. A Találkoztam  
anyámmal az álom és a kóros képzelet világa, A varázsló kertje  a művé
szi képzelőerőé, a Délutáni álom  az álomé stb.

Bizonyos motívumok végigvonulnak Csáth novelláin, pillanatnyilag 
elválnak, m ajd  újból összeölelkeznek, ezzel sokszor a kontraszthatást fo  
kozzák. A konnotatív jelentés következtében állandóan változik a mögöt
tes tartalom , s ez feszültség forrásává válik. (Pl. A vörös Esztiben  a  vörös 
szín és a vér szerepe.) Mindez egyetlen célt szolgál, az „Én" minél telje
sebb kifejezését, az eredetiség vágyának kiélését. Csáth ars poeticájának 
lényege is ez volt. Bartók Béta új kottái című 1909-ben írt esszéjében 
fogalmazza meg talán legvilágosabban művészi eszményét: „ . . . ir tó z á s t  a 
közönségestől. . .  Szubtilis, elrugaszkodott, az álom és őrület határain 
mozgó lelkiállapotok ezek, amelyeknek kifejezésre való jogosultságát vagy 
érdemességét mindenki tagadhatja, csak azt nem, hogy am it X. Y. ki tud 
fejezni, azt joga és kötelessége is kifejezni. . ."  (207.)

A szubjektivitás jelentkezik Csáth novelláiban is. Csökken a tárgy ias- 
ság, a tárgyak objektív valóságot kifejező hatása. Gyakran hiányzik a 
környezet rajz, a társadalom  rajz.

A kétdimenziós festményekhez hasonlóan a novellákból is hiányzik 
valamelyik dimenzió. A társadalm i környezet hiányát fejezi ki a sajátos 
csáthi szókészlet is, mely tájnyelvi, rétegnyelvi sajátosságokkal nem ren
delkezik, így a dialógusok általában belső monológgá válnak.

Jellemei is statikusak, nem változnak, nem mozognak. Ezzel azt ér
zékeltette szerintem Csáth, hogy a novellában egyetlen ember a fontos, 
a lényeges: az író, aki a főszereplő is.



Novelláinak témája gyakran a gyermekkor, az álom, a képzeilet, a 
lélek rejtett világa. A szubjektum kifejeződését szolgálják ezek a témák. 
Ezeket a témákat tanulmányaiban tudományos igénnyel közedíti meg.

A szubjektivitás nyelvi jegye a műfaji korlátok elmosása, a mese
világhoz, fantasztikumhoz vonzódás, melyet a hangok, színek önálló, belső 
közlő szerepével érzékeli tét.

Ahogy Csontváry a növény- és állatvilágot, a szilárdat és cseppfolyóst 
mossa össze, úgy Csáth az élőt és élettelent, a  növényit és emberit. Novellái
ban természetes, hogy a holtak megeflevenednek, hogy a virágok leánnyá 
változnak. A Hamvazószerdában az is előfordul, hogy a főhős átéli saját 
halálát.

A kétszintű szemantikai elemek állandó mozgása, a jelentés változása 
is az „Én" domináns szerepét hangsúlyozza. A vörös Eszti című novellában 
a „vörös” szó először jel, majd szimbólum, végül aillegória lesz. A varázsló 
kertjében a fekete kellemes, de kellemetlen jelentést is hordoz.

Csáth prózai alkotásaiban is nő a nyelv nem logikai, evokatív sze
repe.

A szinesztéziának, az öt érzék ezer muzsikájának is megvan ez az 
alkotói szabadságot kifejező vonása: pl. a Délutáni álomban „édes, illatos, 
csodás délután; nagy némaság; hideg színek”.

Ügy érzem, sikerült bizonyítanom, hogy Csáth Géza, ez a nagyon 
művelt, érzékeny ember, a századforduló képzőművészetének formavilágá
ból is merítve hozott létre szecessziós alkotásokat. Elemzett művei a 
szecesszió, a kivonulás jellegzetes dokumentumai.



KONTRA FERENC

SZEMÉLYISÉGMEGOSZLÁS ÉS ÉNHASADÁS 
CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN

Az alábbiakban Csáth Géza novelláinak egy jellegzetes csoportjával kívá
nunk foglalkozni. Elöljáróban a csoportképző tényezőkről írunk, melyek 
nemcsak Csáthra jellemzőek, hanem sok más kortárs életm ű esetében 
alkalmazhatók. Parttalanítva az eljárást, azt is mondhatnánk, hogy az 
énhasadás vagy szemólyiségmegoszlás a századelő egyik jellegzetes novella
típusa volt a m agyar és a világirodalom keretein belül egyaránt.

Az énhasadás típusába sorolható novellák alkotói eljárása az, hogy a 
személyiség megoszlását, önmagától való elidegenedését pszichológiai de- 
term ináitságában vizsgálják; tehát oknyomozást folytatva feldolgozzák az 
előzményeket, a belső változást elindító mozzanatokat. A szóban forgó 
alkotások többségében az énhasadás teljes folyamata áll a mű középpont
jában. Ritkábbak azok az esetek, am ikor a folyamatból csupán egy töre
dék bukkan fel.

Röviden így határozhatjuk meg a típusba sorolás alapvető krité
rium át: a főhős(ök) személyisége konkrét külső esemény(ek) hatására 
megoszlik, elindul egy belső leépülési folyamat, a tudat és a külvilág 
két különböző ént regisztrál. A megjelenítéshez a legcélszerűbb formák: 
álomleírások, elbeszélések a narkózis alatt, idegbetegek naplói és valló 
másai. Az átalakulás a leírásban lehet mozzanatos — ilyenkor az író a 
pszichológiai változás fontosabb állomásait dem onstrálja — vagy egyszeri 
és visszafordíthatatlan. Egy utóbbira a váratlan fordulat és a sokkhatás 
jellemző. Előfordul, hogy az éntudat széthullásának eredményeiről érte
sülünk a novellában, am ikor a főhős önm agát két személyként éli meg. 
Az énhasadás esetünkben nem orvosi szakterminológia (tehát ne azono
sítsuk a szkizofrénia bizarr eseteivel), hanem novellatípust terem tő alkotói 
eljárás, amely természetesen nem nélkülözi az elmebetegségek ism eretét 
Hasonló esetekben egyébként az irodalom történet használta m ár a sze
mélyiségmegoszlás és az énkettőzöttség elnevezéseket is.

A típusba tartozást egy-egy jellegzetes részlet kiemelésével kívánjuk 
bem utatni, amely igazolja az énhasadás jelenlétét. Az idézett részletek 
a legtöbb esetben a novellák kulcs jeleneteiből válók, vagy írói közbeveté
sek, esetleg kommentárszerű részek, melyek az eseményekből leszűrhető 
tapasztalatokat (diagnózisokat) tartalmazzák. Csáth számos művében ko
rának jellemző élményeként m utatja  be a disszociációt, amikor az egyén az 
álmodóhoz hasonlóan szemléli a saját magában felépített, szecessziós szí
nekben pompázó világot. Nemcsak az elmebetegeknél jelentkezett az én
tudat válsága, létélmény lett az én és a külvilág közötti h a tár sokszor 
nagyon is tudatos „elmosása". Ide kapcsolódik a „ködlovagság" sokat 
emlegetett, ám kevéssé körülhatárolható és meghatározható kategóriája 
is. A századelő talaj vesztését a legkülönfélébb nézőpontokból szemlélhet
jük; a felfokozott életvitel, a kábítószerek és az alkohol feltűnése minden
képpen elgondolkodtató következmény, amely aligha magyarázható a kor
hangulattal. Kenyeres Zoltán a közép-európai századforduló kérdéseiről 
és tanulságairól szólva m egállapítja, hogy az epimétheuszi fordulat hozta 
létre, hogy m egrendült a múlt századból átöröklött világnézet, amely biz
tosíto tta  a mindennapi élet biztonságérzetét. „Azok, akik képesek voltak 
arra, hogy a jelenségeket mélyebben értelmezzék, arra  a következtetésre 
ju to ttak , hogy jégen járnak. Körös-körül minden síkos és nincs szilárd 
támaszték, nincsen mibe megkapaszkodniök. Hoffmansthal A költő és a ma 
című tanulmányában számolt erről be: »csuszamlós az a  talaj, melyet más 
nemzedékek biztosnak hittek«. A jégen botladozó, ide-oda csúszkáló em ber 
félelme és bizonytalansága lett az új életérzés alapja. »Das Gleitende«: kor- 
szekmegjelölő főnévvé változott a csúszós talaj és jeges síkosság." (Jelen
kor, 1986. október)



Szállóigévé váltak Nietzsche gondolatai, melyek szerint: „Az ólet nem 
lakozik többé az Egészben. A szó függetlenedik és kiugrik a mondatból, 
a m ondat átcsap önmagán, elhomályosítva az egész oldal értelm ét, az 
oldalak az Egész rovására elevenednek — az Egész nem egész többé!” 
A fenti gondolatokat m ár nem egyszer párhuzamba állították Ady Endre 
következő sorai vall:

Milyen csonka ma a Hold 
Minden egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.

A széthullás okait a legcélszerűbb egyedi eseteken bemutatni. Csáth 
az általunk énhasadás-típusba sorolt novelláiban mindig jelzi, feltárja a 
belső változás létrejöttének okait. Orvosi következetességgel boncolja az 
ábrázolt jelenség pszichikus, tudat alatti folyamatait. Ábrázolásának mód
szerét a diagnózist készítő orvos m unkájához szokták hasonlítani. írói 
hivatásának indítékai között feliismerhető a  diagnoszta nyugtalansága: 
mindent a gyökeréig akar látni. „Csáth saját életművét is egységesnek 
szánta és látta, vezérfonalául a pszichoanalízist választva. Novellisztikáját 
tágabb értelem ben abba az európai irodalomfejlődési folyamatba illeszt
hetjük bele, amely a naturalizm ust meghaladni igyekezve, a pszichoana- 
lizálás felé tapogatózott" — írja  Szajbély Mihály az Egy elmebeteg nő 
naplója utószavában (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978).

A tartalom  mélyebb összefüggéseinek feltárása után  gyakran értel
mezés kérdése az, hogy egy bizonyos novella milyen kritérium ok alapján 
sorolható a gondolatmenetünket alátám asztó típusba.

Az énhasadás típusába sorolt novellák hőseinek legtöbbje a társada
lom perifériájára sodródott figura. Passzívak, a cselekmény m intha nem 
is általuk történne, inkább csak belesodródnak. A kritikus szituáció a lelki 
életbe tevődik át. Nem életük gyökeres megváltoztatásával próbálnak ki
lábalni a lélekvesztő mélyvilágból, hanem irracionális álmok reményében 
a kábítószerekhez vagy az elmebetegséghez folyamodnak oltalomért. „Né
hány alakja abszurdnak mutatkozik, míg világossá nem válik, hogy ab
szurditásuk csak válasz erre a kegyetlen világra, amellyel nem tudják 
felvenni a harcot" (Dér Zoltán). Szemléletes példának lehetünk tanúi a 
Bauer házassága című 1914-ben íro tt novellát olvasva. Az énhasadást jól 
szemlélteti a kulcs jelenet következő részlete: „Csak am ikor Telkeséktől 
lejött, és a  hideg csillagos éjszakában elindult haza, kezdett benne gon
dolkodni az igazi lénye: Bauer Ede, a törvényszéki bíró, az élet szerencsés 
kezű spekulánsa. És ezzel a Bauerrel kettesben egy iszonyú éjszakát töl
tött otthon." Majd később: „Kétségbeesett küzdelem folyt a két Bauer 
között." A két énű hősök közös sajátossága a szabadabb és függetlenebb 
életforma keresése. Miközben ezeket a novellákat olvassuk, az az érzésünk, 
m intha nem is két énről lenne szó, hanem három ról. Ez a harm adik „sze
mély" a perifériáról figyeli, melyik én m arad talpon az egyenlőtlennek 
látszó küzdelemben.

Az 1911-ben íro tt Irén mama hőse szintén a társadalom  szélén vegetál; 
passzív figura, amely még az elbeszéltek előtt idegenedett el önmagától. 
Szemléletesen igazolja az énhasadást a  következő részlet: „Hogyan osztott 
engem kétfelé, és ad ta  az egyik felemet a lányának? Hogy ári történt 
emellett, hogy tulajdonképp mégis az övé voltam? . . .  Ezek olyan dolgok, 
amiket nem tudnék elmondani, m ert hiányzik belőlem a  képesség, hogy 
összeszedjem azt az ezer apró motívumot, amiből a jegyességnek és 
később a házasságnak a jellege kialakult." A fent em lített két esetnél 
tragikusabb sorsú hősök is előfordulnak az énhasadás-típusú novellákban. 
Zsákutcába ju to tt és kiúttalannak vélt életüket az alkohol és a kábítószer 
pecsételi meg. Problémáikat képtelenek egyedül megoldani, de segítségért 
mégsem fordulnak máshoz. Ilyen meghasorüott em bert jelenít meg a Vasút 
(1931) című novella, akiről a következőket m ondja az egyik melléksze
replő: „Ism erhetünk nála sokkal szerencsétlenebb embert, de az ő szeren-



esetlenségében mindeneseire az a tragikus, hogy többször is elkerülhette 
vagy javíthatta volna. Szerencsétlenségére a legrosszabb korrekciót: a nar
kózist választotta. így rá fog menni szegénynek az egész élete!"

Aligha lehetne rövid kitérő nélkül beszélni énhasadás és kábítószer 
egymást feltételező kapcsolatáról. A kapcsolat és a kitérő Csáth Géza ese
tében szükségszerű. Az orvosi praxis tapasztalatait és az elmekórtanban 
való tájékozottságot végül éppúgy nem lehet leválasztani az életműről, 
mint az író személyes sorsát, viszonyát a kábítószerekhez. Gondolatmene- 
tünkbe illenek Kosztolányi Dezső sokat idézett sorai: ,,A morfinizmus 
mindig okozat és nem ok. Mikor ő ehhez a méreghez nyúlt, öntudatlanul 
is tudta, hogy a kisebb veszélyt választja a nagyobb helyett. Menekülni 
próbált a melankólia elől, mely túlvilágian édes dallal zengett írásaiban. 
Schumann fájó panasza hasonlít ehhez, annak a zeneszerzőnek a sírása, 
ki ugyanezzel a betegséggel volt terhes. Egy darabig átm entette ezt a 
művészetbe, aztán m ár sok vollt, a befogadó közeg nem vette át, és össze- 
roppantotta a testét." A megfigyelés a szóban forgó típus novellahőseinek 
egy részére is vonatkoztatható. Leginkább talán az 1908-ban íródott A va
rázsló halála állja ki a megfeleltetés próbáját. A címszereplő „egy har
mincon aluli férfi, akinek arca m ár egészen szomorú, ráncos és kisgyerme
kes volt a sok ópiumtól, cigarettától és csóktól — hamvazószerdán kora 
hajnalban haldoklott. Bálteremben vagy lakomán, nem tudom." A továb
biakban a varázsló még élő és m ár holt énje kerül egymással szembe. 
Ehhez a misztikus, szélsőségeiben irreális viszonyokhoz idomultak a fel
vonuló mellékszereplők, akik a varázsló egyik vagy másik énjéhez társuil- 
nak; ilyen szempont alapján válik ketté a külvilág a főhős szemében is: 
„Belátom, hogy az ópium és a sok rossz csók helyett jobb llett volna 
téged feleségül venni, és meg is tenném, ha apám a koporsót rnár ki nem 
fizette volna." Hasonló kóresetek egész sora teljesedik ki az írásokban.

Illés Endre írja a következőket A varázsló halála című vállogatás 
előszavában: „Figuráit a klinikus kereste össze, s még természetesebb, hogy 
az idegorvos szemével vizsgálta őket. A művész szerepe a továbbfejlesztés; 
a kórtörténetform át ő leleményesen kiterjesztette mindenre, élőkre és 
holtakra, anyagra és tájakra" (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982). A kórtör- 
ténetforma — különösen' abban az esetben, ha a középpontban egy énha
sadás bem utatása írói célként szerepel — eleve feltételezi a monológok 
gyakoriságát. Ilyen önkivetítő vallomás a Fekete csönd (1905), amelyet 
tulajdonképpen egy elmebeteg ír orvosának. M egtudjuk belőle, hogy mi
kor és miért vált „ketté" az elbeszélő énje, miként idegenedett el önma
gától. A másik én, melyet rejtélyes küJlső hatalom befolyásol, szörnyű 
tettre szánta rá magát: „Ezután úgy történt minden, ahogy a fekete csönd 
akarta. Ránehezedett a mellemre, és a vérem csöppjeibe. Irtózatos volt. 
Menekülni akartam  tőle, de odakötözött az ágyamhoz, és károgva a fü
lembe súgott iszonyú rémségeket." A leépülés első fázisában a beteg két 
énje különbözőképpen szemlélte a kis Richardot, a későbbi áldozatot. A 
„fekete csönd" belső sugallata a „szőke, piros képű" kisfiút sörtehajú go
nosz kamasszá torzította. (A tehetetlenek mellére nehezedő „fekete csönd" 
és a Szombat este [1908] „félelmes és csúnya" Homokembere ugyanannak 
a szorongást előidéző misztikus belső hatalom nak az alakmása.) Öccsének 
meggyilkolását mindenekelőtt a félelemérzés váltotta ki. Azóta nem tud 
aludni. Nemcsak két énjének ellentétes előjele bántja, hanem főként az, 
hogy nem tudhatja, voltaképpen melyik az autentikus: talán éppen az, 
amelyik gyilkolt, és amelyet izolálni igyekszik. Brenner József orvos az 
idegklinikán nyilvánvalóan sok hasadt énű beteggel találkozott. A fenti 
esettel párhuzamba állítható G. kisasszony vallomása, melyet Csáth Géza 
az Egy elmebeteg nő naplójában a következőképpen diagnosztizál: „»Amit 
az elmebetegek látnak, az valóban létezik. Nincs látvány, melynek ne 
volna ailapja. Amit a normális ember álmában lát, az is csak második 
énje, ezen Lény egyik karja m utatja  neki.« (A kisasszony intuíciója cso
dálatos: analógiát talál az álom és az őrület között. Amihez a pszichológia 
és a pszichopatológia csak a legutolsó években ju to tt el, hogy tudniillik 
az álom is a komplexek célszerű izgalma és szükségszerű működése, akár 
a pszichózis)." Álom és elmebetegség megfeleltetése Csáth számos noveillá



jának visszatérő motívuma. A legtöbb esetben az énhasadás patologikus 
megjelenítésére szolgál. Máskor pedig a szecessziósán lírai darabok moz
gatója az álom és valóság egyeilőre nem kórosan megjelenített párhuzamba 
állítása (Találkoztam anyámmal [1906], Egyiptomi József [1912]).

Csáth Géza értő  elemzői egybehangzóan állítják, hogy minden eszköz, 
mellyel a megelevenítendő témához nyúlt, egyúttal a kor legfejlettebb 
pszichoanalitikai elméletével volt átitatva. Tehát mindaz, ami az elbeszél- 
tekben történik, az mélylélektanilag determinált, az alany szempontjából 
sajátos belső logikával rendelkezik. Csáth természetesen alkalmazta szak
tudását, de ugyanakkor jó érzékkel ©1 is határolta az irodallom kifejezés
tárát az orvostudomány diagnosztikájától. El kell ugyan ismernünk a 
lélektan állandó elemző jelenetét, mégsem kell kizárólagosnak és egyedural
kodónak tekintenünk. Mondanunk sem kell: ha novelláiról beszélünk, 
akkor Csáth Géza írói egyénisége a mérvadó, nem pedig a gyakorló orvos 
Brenner Józsefé. És ugyanígy a Freud-kör hatásánál esetünkben nagyobb 
jelentőségű a kortárs irodalom analizáló tendenciája. Irodalom és orvos- 
tudomány kettéválasztása A kisasszony (1910) című novellában a legszem
léletesebb. Az előzőekben idézett novellák hőseihez hasonlóan itt is egy 
meghasonlott férfi áll a középpontban. Fülöp harm incöt éves korában 
házasodott, „és mint annyi neuraszténiás, mohó, sápadt ember, egy hatal
mas, remekbe form ált lányt vett el, egy kék szemű, elefántcsont bőrű, 
illatos szőkeséget", feleségét nagyon szerette. A szerelmi háromszög fe
nyegető vízíója okozza a meghasonlást. Egy számára kedvesebb vízióhoz 
menekül. Képi megjelenítésében a „fehér ruhás, barna hajú leány" a 
Dénes Imre  (1918) című novella misszével ta rt rokonságot. Viszont Á kis
asszonyban Csáth nem járja  végig olyan következetesen az én megkettő
ződésének lépcsőfokait, mint a Dénes Imrében. Mintha azt próbálná bi
zonygatni, hogy az élet olykor rájátszhat egy kínálkozó elméletre. Kissé 
ironikusan hat a végén az író kiszólása, melyben látszólag igazat ad a 
hűtlen asszonynak — aki talán meg sem csalta még a férjét. Moravcsik 
professzornak szól az ajánlás, ami nem elhanyagolható a novella értel
mezésének szempontjából. Elvileg egy tudományosan alátám asztott kór
esetet kellene olvasnunk, talán G. kisasszony esetéhez hasonlót. Ezzel 
szemben Csáth egy szigorúan szerkesztett novellát ír, melyben a szerkezet 
hangsúlyosabb is a történetnél. Túlmegy a kóreset irodalmiasításán, így 
új mozzanattal gazdagodik az elmélet, a mélylélektan kiszámíthatatlansága 
mellett megjelenik az élet m ásfajta logikája. A szerelmi háromszög először 
talán csupán megérzésként áll össze a beteg tudatában, később az élet 
kegyetlen vagy éppen egészséges logikája szerint valóban úgy játszódnak 
le az események, mint ahogyan az sejthető is volt: „A segédorvos el 
fogja mesélni a titkot Fülöp feleségének. És Fülöp felesége többé nem 
fog habozni — amint eddig habozott, hogy Fülöpöt a segédorvossal meg
csalja. És Fülöp feleségének igaza lesz."

A magány történetei (1906) közül az első, Az erdő című első olvasásra 
misztikusan áttételes, esetleg szimbolista novellának tűnhet, ahol az erdő, 
m int egy földöntúli erővel és cselekvési lehetőségekkel felruházott hata
lom elpusztítja az a rra  vetődőt. Az egyént egy ellenőrizhetetlen hatalom 
uralja. Ilyen értelem ben Kafkával is rokoníthatjuk, m ert egyfelől „van 
valami rokonság a monarchiabeli félelem felnagyításában Csáth és Framz 
Kafka között, de míg Kafka a M onarchia gépezetében őrlődő em ber fé
lelmét abszolutizálva terem t egy öntörvényű, abszurd világot, ahonnan a 
remény, az életöröm jelzései teljesen kiszorulnak, addig Csáthnál a világ 
nem ilyen egyértelműen kóros form ában szerepel: a deformálódás irányá
ba löki vagy hagyja fejlődni az autom atizálódott társadalom ban az egyént, 
de az ellenálló embernek bizonyos teret hagy, nem roppantja össze végle
tesen” (Czére Béla; In: Miért szép?, Gondolat, Budapest, 1975). Másfelől 
viszont a szóban forgó rövidprózát nemcsak egyén és társadalom  viszony 
latában vizsgálhatjuk, hanem úgy is m int ugyanazon személy két énjének 
vívódását. Mindenekelőtt a cím jogosít fel erre bennünket: a magány és a 
társtalanság a birkózás tét je.

A saját korából elvágyódó másik ént az Egyiptomi Józsefben (1912) 
festette meg a legszebben Csáth Géza. „A közönyös tülekedésből elvágyódó



em ber álmát, a gyötrelmek, küzdelmek nélkül való édeni boldogság egyen
letes, tiszta m ám orát ilyen salaktalanul, a mesélés örömével ilyen telten 
és mégis fesztelen lüktetéssel kevés m űalkotás tudta ebben az élvvágyó 
korban megvalósítani." (Dér Zoltán) Legáltalánosabban „elvágyódásnak" 
nevezhetnénk esetünkben az énkettőződés létrejöttének meghatározó élet
érzését, melyhez természetesen áttételesen vehetjük hozzá a morfinizmus 
esetleges befolyásolló hatását, ismerve az író önpusztító szenvedélyét. 
Amennyire tipikus a novella az álom—valóság két pólusának megjeleníté
sében, és amennyire jellemző rá az énkettőződés, olyannyira el is különít
hető attól a gondolatmenettől, amelyet az előzőekben vázoltunk. Az ábrá
zolás ugyanis nem egy kóreset megjelenítésére irányul. Az eset ezúttal 
sajátos távlatot kap: kiszélesedik a tér, amelyre vonatkoztatható, a szféra, 
amelyben a történet érvényes lehet. A kerettörténet énje a hétköznapok 
fásult, egyhangú világában él. Monoton ismétlődnek a tárgyak, melyek 
nem nyújtanak m ár ól vezetet: a kávéházi légkör, a tea, a szivar, az ételek, 
az újságok, mind elveszítették intenzitásukat. Mellőlük vágyódik el az én, 
és já rja  be Egyiptom varázslatos tájait, hogy aztán (a kábítószer hatásá
nak megszűntével?, az álom lezárulásával?, a képzelet szkizofrén szárnya
lásának megbénulásával?) ismét a mindennapok valamelyik kávéházának 
asztala mellett találja magát. Két változata ism eretes az Egyiptomi József
nek. Az eredetinek tekinthető változat, amely a különböző válogatásokból 
is ismert, a Nyugatban jelent meg 1912 novemberében. A javításokat és ki
egészítéseket is a folyóiratból kivágott lapokra írta  rá  a szerző. A második 
változat a Híd 1976. m ájusi szám aban jelent meg először Dér Zoltán ta
nulmányának kíséretében. A szerzői javítások során a kerettörténet ter- 
jengősebb lett, többet árul el az álom előzményeiről és körülményeiről. 
Azért lehet érdekes mindez az énhasadás novellatípusának elemzése szem
pontjából, m ert az első változat elsősorban az álomjelenet eseményeire 
koncentrált, a második változat viszont a két különböző korban élő én 
szimmetrikus szerepeltetése felé tolja el a mű szerkezeti felépítését.

Az inspirációról szólva nehéz volna megkerülni a morfinizmus lélek 
kettőző hatását; az élménykör az Egyiptom i Józsefben m eghatározó erejű
nek mondható. Joyce Carol Oates Csáth Géza válogatott novelláinak sze
cessziós kivitelezésű amerikai kiadása (The Magician's Garden and Other 
Stories) kapcsán írja a következőket: „Bár az ópium előbb-utóbb tönkre
teszi az em ber szerveit és érzékeit, m indazonáltal »áldott«: az egészség vé
gül is burzsoá dolog. Ha valaki megteheti, hogy tizennégy órát szenteljen 
a kábítószernek, habozás nélkül meg kell tennie, hiszen egyetlen nap alatt 
ezredéveket élhet meg. M eghaladhatja az időt — és Csáth szám ára az idő 
múlása az élet egyetlen visszavonhatatlan borzalma. Csáth választása, a 
morfium (és a lassú öngyilkosság — bár saját rom lása gyorsabban követ
kezett be, m int gondolta), amely m ellett oly aprólékosan érvelt, a dekadens 
irodalomra általában jellemző." (Az esszé m agyar fordítása a Nagyvilág 
1981/2. számában jelent meg.)

Az elmélet behelyettesíthetősége, esetünkben a  személyiségmegosz 
lás képeltének rugalmassága végül is éppen olyan öntörvényű, m int maga 
az egyedi műalkotás, amely eredendően számos lehetséges olvasatot impli
kál. Végül csupán néhány jellemző param étert regisztrálunk: a  személyiség 
belső izolációja (több esetben kábítószer vagy alkohol hatására), független 
életform a és sajátos életmód keresése, elidegenedés az adott kortól és 
fizikai környezettől, továbbá értetlenség az etikailag merev külvilággal 
szemben.

Nem véletlenül hagytuk a végére éppen az Egyiptom i József álom je
lenetének tanulságait: az én megkettőződésének alapkonfliktusa a szabad
ságvágy körül bonyolódik. Az előzőekben idézett novellákban végső soron 
mindig az egyéni szabadság sajátosan értelmezett, torz vagy éppen beteges 
megvalósulásaira bukkantunk; „mert az ébrenlétben nincs tökéletes sza
badság sem" — m ondja az álm át elmesélő Zalai Jóska az Egyiptom i Jó
zsefben . Éppen ezért épül a megváltó álom (mint alternatív léthelyzet) és 
az énhasadást kikényszerítő valóság kettősére Csáth Géza novelláinak jól 
elkülöníthető csoportja.



VAJDA GÁBOR 

KÉTARCÚ VITALIZMUS
A CSÁTH-NOVELLÁK EGYIK LEHETSÉGES TIPOLÓGIA VÁZLAT A

Dolgozatunk első kísérlete Csáth Géza novelláinak vitaiizmus felőli meg
közelítésére, m ert noha ennek az életműnek két elmélyültebb tanulm á
nyozója, Dér Zoltán és Bori Im re tud e századfordulói törekvés ihlető 
erejéről, az előbbi mű és élet közvetlenebbül érzékelhető tényekben ki
fejezett összefüggéseire s az ezeket illető esztétikai megfontolásokra, az 
utóbbi pedig (művészet)komparatisztikai vonatkozásokra és stílusirány- 
zati problém ákra fektette vizsgálódásának hangsúlyát.

Nem véletlenül, hiszen Csáth Géza novellisztikáján a korra jellemző 
különféle stílus törekvések közül szinte valamennyi nyomot hagyott. Alig
ha lehet tehát az írót egyértelműen naturalistának, szecessziósnak, rea
listának vagy impresszionistának minősíteni. Legfeljebb csak egy-egy no
vellával kapcsolatban beszélhetünk nála valamelyik irányzat jegyeinek 
túltengéséről. Azért nem tarthatjuk  tehát írónkat epigonnak, m ert vál
ságos kora eltérő, sőt sokszor ellentmondásos törekvéseinek egységesí
tésére, illetve egybeélésére volt képes, egy-egy novellán belül sajátos 
egyensúlyállapotát teremtve meg a széthúzó elemeknek.

De vajon minek a jóvoltából jö tt létre századunk első másfél évti
zedében a Csáth Géza nevével fémjelzett, több vonatkozásban is egye
dülálló, értékben olykor világirodalmi rangú kispróza-képződmény? Mi 
m űködtethette vajon a mögötte rejlő form aterem tő ösztönt? Mi késztet
te a szép karrier előtt álló fiatal orvosjelöltet, m ajd orvost novellaírás
ra? Nyilván az a körülmény, hogy maga az élet jelentett komplexust szá
mára. A jelen nem nyújt igazi életform át — hirdette Nietzsche elmélete, 
a századforduló legtipikusabb filozófiája, a Nyugat m unkatársainak egyik 
legfontosabb ihletője. Csáthtot, a túlérzékeny polgárifjút azonban túl szo
rosan bilincselték az idegei a művészethez, ahhoz, hogy ne a sajá t ta
pasztalatáról kelljen beszélnie, am ikor ihletére hallgatva tollat vesz ke
zébe.

A Csáth-novelláknak a vitaiizmus előjele szempontjából két nagy 
csoportja különböztethető meg. A tanulságában és részben módszerében 
élet felé törekvő csoport inkább a publicisztikai és tudományos jellegű 
Csáth-szövegek segítségével közelíthető meg. Ezzel szemben a létközpon
tú novellák kulcsát mindenekelőtt a zeneesztétikai, képzőművészeti és 
irodalomlo-itikai írásokban lelhetjük meg.

Publicisztikájának tanúsága szerint a társadalm i változások, a  de
m okratikus átalakulás sodrában igyekezett kialakítani életbeli egyénisé
gét. Noha a művészet mélyebbre nyúl, ahonnan nem csak a szándék, az 
akarat jeleit hozza fel, a Csáth-novellák között találunk egy csoportot, 
amely az alkotó szerepét az életélmény tudatosítására, felerősítésére 
összpontosítja. Ezekben a szövegekben az élettapasztalat kiszélesítésére, 
a hasznosítható tanulságra esik a hangsúly. Bennük és általuk a szerző 
inti, neveli önmagát és másokat. E lrettentő esetek, példam utató csele
kedetek, bám ulatra méltó gesztusok szembesülnek az olvasó várható jó
indulatával.

Ezeknek az írásoknak a többsége Csáth emberi és alkotói válságá
nak elmélyedése, tehát a tízes évek fordulója előtt születtt. A Bácska  cí
mű novella naplóvezető főhőse sikeresen szabadul meg a Bácskától, ta
nítóskodásának átm eneti színhelyétől, szemben a rá  is váró tragikus 
lehetőségeket beteljesítő bennszülöttel, a dzsentriskedő Abrasics Gábor
ral. „Ez az em ber úgy tűnt föl nekem, m int Bácska megszemélyesítője, 
aki szimbolizálja az alkoholnak és a dalnak édes m ércét, amely m ám or
ba ringat, de egyszersmind a halál gondolatával kísér." Csáth hőse tehát 
távozásával a három  szövetséges ellenség: a kábítószer, a dal és a  halál



gondolatának kísértése elől kíván elmenekülni. Lényegében ugyanez a 
mondanivalója a Történet egy gyógyszerészet tan-hallgatóról erkölcsi példá
zatának is. Kádár Lajos tudatosan hívja ki végzetét, m ikor rosszabbik én
jére hallgatva csak prostituáltakkal barátkozik. Sorsa úgy teljesedik be, 
hogy a divatos betegségtől megfertőzötten nyomtalanul tűnik el a  múlt 
süllyesztőjében. Ezzel a személytelenséggel, ellentétben a Péter levelé
nek narrátora  m ár az első sorokban bevallja: önvigasztalásnak szánta a 
gyermekkorából felidézett történetet, önvigasztalásnak, hogy sztoikusán 
viselhesse el az „előléptetésnél” való mellőzését. E történet tehát nem 
hiú győzelemre, hanem az élethez még inkább hozzátartozó vereségnek az 
elviselésére nevel. Igaz ugyan, hogy irigyli, csodálja Gyuri osztálytársa 
idejekorán kiütköző üzletemberi m entalitását, ám ő belenyugvó szerény
séggel a saját lényének megfelelő szerepet vállalja. A naplója szerint is 
túlambicionált Csáth Géza bölcsen az emberi viszonyok valóságához 
igyekszik hozzáedzeni magát. S ezzel a kiemelkedésnek ra jta  szinte gro
teszk módon elhatalm asodó komplexusát szeretné gyógyítani. Az életre 
készülődésnek az áhítata azonban csupán A vörös Esztiben  szélesedhet 
és mélyülhet korképpé és kórképpé, egyszer volt valósággá és időtlen 
példabeszéddé. Az álom látásban megjelenő nagy mesemondó szavai ugyan
is mint a saját jövőjéért aggódó fiatalem ber önfelszólító, önmérséklő kí
sérlete kaphat hitelesebb és egyetemesebb jelentést: „Az ifjúság és a 
vágy benned, m int egy tőből nőtt, nagy virágok, vi r í t anak. . . ( . . . )  De a 
hozzáértő kertész megijed ám, és óvja a két virágot, amelyek pompázá- 
sukkal elpusztítják egymást.” Az eleve elrendeltség bizakodó öröme és a 
biztonság bensősége terem ti meg e novella hangulati melegségét, mely a 
ritkább példák közé tartozik Csáth rideg tények, kétes értékű emlékek 
összefüggéseire épülő novellisztikájában.

Csáth Géza ösztönökbe vetett bizalmának a Pál és Virginia című 
novella a legbátrabb, szinte a lehetetlenséget súroló kifejezése. A törté
net csattanójaként ugyanis nem csupán az bizonyosodik be, hogy az uno
katestvérek jogosan, a re jte tt igazságot ösztönösen felismerve szerették 
egymást, m ert valójában nem vérrokonok, hanem az is, hogy a  házastárs
ként bűnösen jellemtelen anya félrelépésével is gyermeke üdvösségét 
szolgálta, s ez utóbbi m iatt saját katarzisához is eljuthatott. Naiv, gics- 
cses történet, ám annyira fontos az író számára, hogy a terjengősséget 
is vállalja, csakhogy meggyőzze olvasóját az előadandó események hite
lességéről. Ami e két fiatal esetében az erős szövetség jóvoltából felsza- 
badítóan, előrem utatón hatott, az a Dénes Im rében , Csáth Géza kései, 
m ár végső meghasonlottságában fogant novellájában, a főhős magánya 
és az értetlen környezet m iatt m egtorpan és önmaga ellentétévé, rom bo
ló erővé alakul. A hamis kiválóságtudat és az előítélet m egnyomorítják 
az embert, felbom lasztják az egyéniséget — ezt a  sorsot szeretné ekkor 
Csáth Géza kétségbeesetten és utolsó erejével elkerülni.

Vannak Csáthnak olyan prózai írásai is, melyekben csak a realis
tákra  jellemző közvetettséggel és ennek megfelelő társadalm i tífpusábrá- 
zolás által fejeződik ki az író tanulságigénye. A Részletek Mariska napló
jából vagy az Egy vidéki gimnazista naplójából, m iként a címek is jel
zik, a fiatal életekkel való azonosulás jellegzetes példái, a szókimondó 
m agatartásbírálat kiváló alkalmai. A művészi szelektálás még nem teljes 
ugyan, de a való élet gazdagságára való irányultság az eseménymozzana
tok bőségében m indenképpen megmutatkozik. A világ jelentésének kul
csa a gyermeklélek közvetlenségében, rugalm asságában rejtőzik. Ezzel 
szemben Az albíróék és A kutya  m ár a realizmusnak tisztán szociológi
ailag is mérlegelhető átfogóbb megvalósulását képviseli. Szó sincs ben
nük hitelesebbnek vélt életeszményről, az irónia, illetve a szatíra mégis 
félreérthetetlenül elárulja: mi az, am it az író elavultnak ta r t  unalm uk
ban vegetáló kispolgár hőseinek m agatartásában. Az ábrázolásba olykor 
közvetlenül is beszüremlik az értékelés: „ . . .  Petrovits, m int a  rövidlá
tók nagy része, nem tudta a dolgokat helyesen megítélni." Az író élet- 
pártiságához itt aligha férhet kétség: azon em bertípusok elé ta r t görbe 
tükröt, akik, felfogása szerint, nem tartoznak a létezők közé; akik tehe
tetlenségük és nagyzási hóbortjuk következtében nem figyelhetnek fel



az új idő szellemére. Csehov és — az ő hatásától nem függetlenül - -  
a m últ század végének ellenzéki magyar írói fedezték fel az olyan korlá
tolt, saját kis világukban m egrekedt kreatúrákat, m int amilyen a fon
toskodó Petrovits albíró vagy a gyógyíthatatlanul úrhatnám  Barnabás.

Csáth ilyen típusú novelláiból nem mindig hiányzik az elesettekkel 
való együttérzés. Helyzettől és körülményektől függően a vélt igazi élet 
nevében ítélő, gúnyos hangnem megbicsaklik és az embertelen kiszolgál
tatottság szomorú látványa magával rántja, magához hasonlítja a fölé
nyét hangsúlyozni igyekvő elbeszélői m agatartást. A kornak olyan jel
lemző kis tragédiáiról van szó, mint amilyen a Johanna című novella 
tém ája. I t t  a két fiatalem ber hímekre jellemző érdekeltséggel szemléli 
lakásadójuk és annak szobalánya rosszat ígérő hétköznapjait. M egál
lapítottuk ú jra  és újra, hogy Johanna sajátságos viselkedése m ögött va
lami tragédia re j l ik . . . ” — olvashatjuk m ár a történet legelején. A sejte
lem beigazolódik, a tragédia beteljesül: a Monarchia fővárosában m ár 
egyszer csalódást szenvedett nő második vereségét képtelen elviselni. A 
történet meglehetősen banális, a bécsi katonatisztekre áhítozó pesti nő 
sorsa szinte képletszerűnek mondható. Ami a mi figyelmünket magával 
ragadja, az a két fiatalem ber ambivalens m agatartása, tehát az író sa
játos realizmusa. A novella befejezése az öngyilkos asszony szobáját jele
níti meg: „A zongorán nyitva a kotta. Megnéztük. Az induló, amelyet 
annyit hallottunk, Alfréd Czibulka alkotása volt, és a címe: »Erwachung 
des Löuien«. A címlapon egy óriási oroszlánfej. A nevetés ingere m iatt, 
amely m indkettőnkön erőt készült venni, sietve elhagytuk a szobát. — 
Erwachung des Löwjen und dér Tód dér Katze — m ondta Elek, de na
gyon meg volt hatva. Majdnem sírt." Mondanunk sem kell: az oroszlán
fej korántsem  a Csáth Gézának imponáló vitaiizmus princípium ára utal. 
Az elbeszélő és bará tja  m ásfajta oroszlánok: síró oroszlánok.

Mivel Csáth többnyire nem tisztázott elmélet prizm áján á t szemléli 
a körülötte zajló életet (a pszichoanalízis nem dogmarendszerhez, hanem 
a m egértésnek egy fontos eszközéhez ju tta tja  hozzá), ezért a női sors
hoz sem közeledik előítélettel. Ennek köszönhető, hogy novellisztikája 
a női portréknak egész galériájával büszkélkedik. Hogy vitaiizmusa még 
az évtizedfordulón sem öltött teljesen irracionális, hedonista hajlandó
ságának megfelelő méreteket, azt A doktom é  című novellája tanúsíthat
ja. Ebben az elbeszélő újdonsült nőismerőséről csupán annyit tudunk 
meg, amennyit az előéletéről és jelenéről feltár. A hurok meg-megfeszül- 
nek, de nem pattannak el; az elbeszélő a nővel való találkozásai alkalmá
val csak mosolyog és — legvégül feltűnést is keltve — hangosan nevet. 
Nem nőgyűlölő, de á tlá t beszélgetőpartnerének problém avilágán s azt is 
tudja, am it a hölgy egyoldalú önigazolási kísérleteiben, önellentmondó 
m agyarázataiban elhallgat. A nő életvitele tipikusságában átlátszó mes
terkedés, s ez akaratlanul is fölényérzetet vált ki belőle. Korántsem  meg
vetésről, erkölcsi fenntartás valószínű következményéről van itt  szó. Nem. 
A novella utolsó előtti bekezdése ugyanis így hangzik: „Ez az apró, köny- 
nyűvérű és korlátolt kis asszony a maga ellenállhatatlan kedvességével 
és rosszaságával életem egyik m aradandó emléke. Ma sem tudnám  pon
tosan megmagyarázni, m iért találtam  annyira m ulatságosnak, hogy talán 
legjobb ízű nevetéseim az alakjához fűződnek. Azóta sok hasonlóval 
találkoztam. A főváros, m int a  gombát, terem ti a típust. De mindannyi
szor felvidít a rom lottságuk öntudatlanságának, gondolkodásuk egyol
dalúságának b á ja / ' Csáth tehát véletlenül sem általánosítaná Nietzsche 
m egállapítását, mely szerint a nő „szép és veszélyes m acska a  nemiség 
csapdájával". Ilyen típust is ismer, s ez inkább elszórakoztatja, m int 
m egbotránkoztatja. Természetesnek veszi, hogy a hisztérikák is megte
rem tették maguk szám ára a létfenntartáshoz szükséges harci módsze
reket. ö k  is vannak. M iért ne lennének? A férfiakon múlik, áldozatul 
esnek-e nekik.

A nemek kapcsolatában Csáth szerint a szexuális energia felszaba
dulása elsődleges fontosságú, m ert az ebből szárm azható veszélyek ke
vésbé jelentősek a valószínűbb eredménynél. A szadizmussal is kacéiiko- 
dó ilyenféle önérvényesülésnek az a tipikus esete, melyet Pista című no



vellájában dolgozott fel Csáth, méghozzá abban az évben, melyben ká- 
bítószer-élvezővé lett. Pista történetében annak a nőcsábásznak a jelle
mét, illetve jellemtelenségét ábrázolja, akinek erőszakos udvarlási mód
szere ösztönös tiszteletet ébreszt benne, hogy végül tudatosan is a p á rt
jára  álljon. A novella befejezése ugyanis így hangzik: „ . . .  abból, hogy 
sokat gondolkoztam rajta, m ár sejthető, hogy nem nekem volt igazam, 
hanem igenis neki kellett igazának lenni." A töprengés, a vívódás tehát 
morálisan alsóbbrendű a cinikus és durva szoknyavadász prim itív meg
győződéséhez képest. Ha itt még vívódás terheli az elbeszélőt az amora- 
litás melletti állásfoglalását megelőzően, akkor az egy évvel később szü
letett Irén mama m ár spontánul lép túl a jónak és a rossznak mind a 
magán-, m ind pedig társadalom etikai problém áján. A novellabeli emberi 
viszonyok naivan utópikusak. A férjnek a felesége anyja irán t érzett sze
relme, ha tudna róla, akkor sem tehetné boldogtalanná a fiatalasszonyt, 
m ert az eleve elismeri anyja felsőbbrendűségét. Ha ugyanis tudom ást 
szerezne a dologról, akkor azt is be kellene látnia, hogy anyja vitaiiz
m usának fölényéhez még egy általa korábban nem sejte tt vonatkozás is 
hozzátartozik. „Maupassant, Stendhal és Balzac ju to tt eszembe. Az ő 
regényeikben olvastam ilyen csodálatos asszonyokról” — írja  a  narrá to r 
ba rá tja  anyósáról. Ehhez hasonló lázadást fejez ki a kispolgári házasság
eszmény ellen a Jolán című novella is, melynek hősnője, mereven kon
zervatív szüleivel szembeszegülve, törvénytelen gyermekével a  testvér
bátyja mellett folytatja viruló életét.

Ha ezek után a tájékozatlanabb olvasó egy új pogányság papjának 
gondolná Csáth Gézát, az alaposan tévedne. 19104}en (tehát az idő tájt, 
am ikor az ilyen típusú novellák többsége keletkezett) egyik Nyugatban 
közölt képzőművészeti írásában, m iután m egállapítja, hogy az erotikus 
szenvedély központi szerepet játszik az újabb művészetben, „a gondolat 
bűnös, destruktív jellegét” is kénytelen elismerni. Az amorális vágynak 
az igazolását kizárólag annak emberi szükségszerűségében látja. Csáth- 
nak természetesen, m int általában a művészeknek, inkább képzetei, m int 
a tettei „fertőzöttek”. A jó és rossz problém áján túli, tehát a bűntuda
to t is nélkülöző történeteket az elbeszélő m ajdnem  mindig m ástól hall
ja. S ez korántsem  csupán a hagyományos novella alapképletének elfo
gadását vagy az etikailag problem atikus eseménymozzanatoknak szemé
remből való elidegenítését jelenti. S még kevésbé a  korra jellemző natu
ralista  fogást. A rejtélyre Csáth Gézának gyermekkorban gyökerező töp- 
rengő-merengő beállítottsága derít fényt. Már a kisfiú sem győzi csodál
ni a körülötte folyó élet titkokban bővelkedő dinam ikáját, azt a sodrást, 
amelyhez viszonyítva az ő karjai egy kissé mindig gyengének bizonyul
nak. Legalábbis ő így érzi — s ez a  lényeg! Sem neveltetése, sem pedig 
ideges természete nem engedélyezi szám ára azt a  gátlástalanságot, ame
lyet egyébként nyíltan csodál. Ezzel összefüggésben mindenekelőtt Páli! . . .  
című novellájára hivatkozhatunk, melyben furcsa módon hódolatteljesen 
fakad ki lakótársára, aki huzamosabb ideig elképesztő aljassággal hasz
nálta  ki őt is és lakásadójukat is: „— Kedves Misi, bámullak. Ekkora 
gazembert, m int te, még nem láttam , örülök, hogy megismerhettelek." 
Félreértés ne essék: ennek az öröm nek a  kifejezése nem gúnyból s nem 
is (csupán) a tanulság hasznából ered, hanem  az önállóság, a vakmerő
ség, a vállalt erő iránti csodálatból. Hogy az elbeszélőnek aljas lakótár
sára vonatkozó ítélete valóban ambivalens, azt a következő kitétele két
ségtelenné teszi: „Bámultam Misit és megvetettem egyszersmind."

E kettőséget Illés Endre is észreveszi; s így nevezi meg: „Szigorú
an az anyagra esküdött; és az anyag foglya m aradt haláláig. De életé
nek és írásainak éppen az ad tragikus megrendültséget, hogy mindennél 
jobban ism erte a homályt, a testetlen éjszakai riadásokat, a szörnyű for- 
m átlanságot, mely meghúzódva, a legsötétebb zugokban él bennünk." 
Csáth Géza tehát azért vetette m agát oly mohón az orvostudom ányra és 
a  mélylélektanra, azért bám ulta beism ert irigységgel az erőseket, a  gát
lástalanokat, am iatt álm odozott a nagy kezdőbetűs Élet képviselőiről, 
m ert sa já t nyugtalanságára, félelmeire szeretett volna gyógyírt találni. 
Ez utóbbiakkal kapcsolatban az írót szimbolizmus felé is indító miszti



cizmusról kell beszélni. „A szivarom kék füstje olyan lassan gomolygott 
a levegőben, hogy azt hihettem: a nyárfák m ögött valaki visszafojtott 
lélegzettel bám ulja a füstöt" — olvashatjuk a Kék csónakban . S ugyanígy 
az Anyagyilkosságban is: a nagyobbik W ittman fiú „azt mesélte, hogy a 
levegőben lények laknak, amelyek az emberekhez hasonlítanak, s ha eny
he szél fúj, érezni, m int úszik a testük a levegőben". Hogy ez a veszé
lyeztetettség-élmény valamiképpen a lelkiismeret-komplexumot is érinti, az 
a Kálvin téren cím ű novellából is kitetszik: „ . . .  a sok elhalt, elpusztult, 
sárba taposott, elvénült erő, amelyet az emberek, leányok és fiúk itt 
elhullattak, a kövek hasadékai közül, a sínek nyílássd közül kibukkan, 
összesűrűsödik, és áldozatokra les." Ezeknél összetettebb és a  maga ne
mében valóságosabb, mégis megfoghatatlanabb a Szombat este című nch 
vellának Homokember nevű szellemlénye, m int a legalapvetőbb erkölcsi 
fogalmaknak, a jónak és a rossznak a szimbóluma. A fekete kutya  a lé
lekvándorlás form ájában szintén a misztikus motívum szerepének kibő
vüléséről tanúskodik, míg az ism eretlen házban szellem járássá növeszti 
a Witman fiúk m ár em lített érzetét. A béka és a Fekete csönd ugyancsak 
főmotívumként hozza előtérbe a kísértetiest, mely ez esetben megsemmi
sítő, de megnevezhetetlen is.

E novellák többnyire félelmet, szorongást árasztanak. Sugallatuk 
szerint az élet az értelem által megközelíthetetlen közegből származó ve
szélyekkel van tele. Ám az „evilágibb" sors sem sokkal kegyesebb az 
emberhez, am it Csáth Gézának a véletlenről, a felfoghatatlan vépzet ha
talm áról írt példabeszédei tanúsítanak. Közöttük az Apa és fiú  a leg
ismertebb. H atását nyilván az abszurddal kacérkodó groteszkségének kö
szönheti. A véletlen, illetve a vele kapcsolatos hiedelem a teljes felnőtt
kort vakvágányra állíthatja. A Souvenirben az anya személyében várat
lanul közbelépő tabu hosszú évek múlva is súlyosan terheli az életük 
spontán alakulásában gátolt fiatalok m agatartását. A tragikus véletlen 
még egyértelműbben érezteti 'ha ta lm át a K isfiúk  című novellában, ahol 
az erősebbet, ügyesebbet illető diadalért, a nagykorúságért folytatott küz
delemben a történet hőse nem várt módon esik áldozatul. Ezzel szem
ben az Erna tanúsága szerint a véletlennek pozitív, életrevalóságot ser
kentő funkciója is lehet. A csúnya, gátlásos lány a körülmények követ
keztében vonzó, felkapott teremtés lesz. Az író nem elégszik meg az 
eset elbeszélésével, hanem pontokba foglalt elemzést fűz az ábrázolás
hoz, m ajd pedig összefoglalja a tanulságot: „Az egész történet, a hozzá
fűzött kombinációval együtt, tanulságos példája annak az igazságnak, 
hogy sorsunkat csakugyan apró véletlenek irányítják. Véletlenen, eset
legességen, vagy apró körülményen fordulhat meg egész életünk boldog
talansága."

Az életbeli bizonytalanságból eredő kettősség, az a  súlyos, a kábító
szer-élvezésnél elsődlegesebb belső megoldatlanság, amelyre Csáth leg
közelebbi ismerője, Kosztolányi céloz, a kor időszerű kihívásaira való 
reagálásra tették alkalmassá ezt a fogékony, de gyógyíthatatianul ön
törvényű alkotót, ő  valóban nem divatból, hanem belső szükségletből 
hivatkozott Nietzschére (novellái közül A költő megtérése címűben). Így 
aztán a  külső és a  belső impulzusok közös eredményének, képzeletbeli 
kiélés szükségletének tekinthetők egyes Csáth-hősöknek meghökkentően 
eltökélt gesztusai, merész gondolatai. Arról az értelm en túli m agatartás
ról van szó, melynek lényegéről A vörös Eszti című novella egyik monda
ta  tesz vallomást: „Nem tudtam  még, hogy a bölcsesség nem az őszin
teségben van, és nem is a hazugságban, hanem m ásutt, a kettőn kívül."

Vajon hol? A vágyban és annak kielégítésében — m ondhatnánk és 
állításunkat a Csáth-novellisztika legjobb darabjai igazolják. A hala
dás, helyzetet fölülmúlni vágyás erőfeszítése legközvetlenebbül a minden
napi élettel való szembeszállás példázataiban, a szimbolikus töltést is 
hordozó új rom antikus világlátásban fejeződik ki legközvetlenebbül. En
nek A kék csónak című novella a legjobb példája. I t t  m éla őrület a  lét, 
a  világos célt nélkülöző utazás epizódsorozata. Nincsenek okok és nin
csenek kérdések; a továbblépés öncélúsága van csupán. A haladás, a  túl- 
ju tás  belső kényszere, a megszállottság irracionális energiája. „Sietni



akart tulajdonképpen, de nem tudta, hogy m erre" — olvashatjuk A ma
gány történeteiben. A fiú egyre csak menne az ismeretlenbe, habár ú ti
társa, a lány visszafordul, mivel „Az út sötétsége lassanként feneketlen, 
rémséges űrré vált". Hogy a fiatal Csáth a sejtelem, a művészet valósá
gát gyakran helyezi az objektív realitás fölé, az a Tavaszi ouverture-bői 
is kitetszik. Az esztétista logika szerint az van, am it a mű, konkrét eset
ben a zene sugall. A főhősnek tehát nem pusztán a hangulatát, hanem  a 
tetteit is meghatározzák a zenei impressziók. „Futásnak eredt. El is 
akart menekülni a szabadságba." Minél közelebb a testi megsemmisülés, 
minél dermesztőbb a szél hidege, annál közelebb az abszolútum, és 
„ . . .  szíttá a tüdejébe a tavaszt telhetetlenül. T ö b b e t. . .  T öbbet. . .  Töb
bet. A tüdő m egtelt — még tö b b e t..

A belsőnek a külsővel szembeni elsőbbségét, az emberi szellemnek a 
fölényét a testi gyarlóság és a hétköznapi élet kicsinyes szabályai fölött, 
a végtelen felé haladás feltarthatatlansága mellett, egyes hősök rendkí
vüli helyzeti energiája, valóságot (nem látszatot!) terem tő akarata is 
kifejezi. így m indenekelőtt az Eroicdban, melyben — a kordivatot is né
mileg kiszolgálva — a bárónak a „Bölcs, szép és művészi halálbamenés" 
az eszménye és egyúttal szuggesztióval m egterem tett valósága is. A kissé 
giccses jelenetet a súlyos beteg alkotja meg a saját rendezői esképzelé- 
sei szerint. A varázsló kertje  esetében e teremtőerő még hatásosabb, lé
vén, hogy a kor fiataljai erőtöbbletének művészileg rendkívül hatásos
kifejezése. A Vass fiúk nemhiába viselik e makacs fémre emlékeztető
nevet, s az sem véletlen, hogy „Finom orrukon, a mozgékony, okos sze
mükön a későn érő intelligens em berfajták karaktere". Így aztán egy 
már-már elfeledett mesevilág emlékeinek felidézése, az eldologiasodot- 
tak szám ára láthatatlan  lények feltám asztása sem eshet túlságosan ne
hezükre. Ök még abban a másik, egyre nehezebben előcsalható világban 
is otthon érzik magukat. Annak az egyensúlynak a művészei, amelyet 
Csáth Géza egyre kevesebb magabiztossággal képes megteremteni.

Hogy ez az emberen túli boldogság embertelen is, arról Csáthnaik
A hegyszoros című novellája tanúskodik. Ez m ár a félelmetes kisesszé,
az Ópium  megírását követően született és önfigyelmeztető, önmérlegelő 
jellegű, az író saját belső feszültségének pólusait m utatja  fel benne. A 
Graciánnal való találkozás és a vesztébe rohanó fiatalem ber nyomon 
követése Csáth Géza felettes énjének aggályát jelenti az eredeti hajlam ok 
megzabolázhatatlansága m iatt. „Én csak ellenkező irányba tartok, m int 
te" — m ondja az elbeszélő ifjú barátjának. Az pedig csak „ment előre 
nagy, feszes lépésekkel, m int azok az emberek, akik túlboldogok”. Hogy 
mennyire csalóka, sőt embertelen e révültség, az Grácián vallomásából 
félreérthetetlenül kiderül: „Nem, nem, itt nem állok még, m a messze el 
akarok érni, jó  távolra hazulról, a gyermekkoromtól, az emlékeimtől, az 
egész régi életemtől." E novella lényegében a lélek széthasadt részeinek 
párbeszéde, hiszen egyrészt igen kevés író kötődik olyan nagy szeretettel, 
szinte naturalista közvetlenséggel saját gyermekkorához, m int Csáth Gé
za, m ásrészt pedig kevés kortásában fejlődött ki olyan ellenállhatatla
nul a tagadás szükséglete, a feledés eltökéltsége, m int az ő egyre szaka
dozottabb szellemiségében.

Az Ópium  című kisesszé ennek az elembertelenedésnek tehetetlen
ségből, belső kényszerből átlépett ha tárát jelenti. Az eddig tárgyalt no
vellák értékfelfogása sem mindig egyértelműen életpártiságból dacolt 
társadalm i normákkal, előítéletekkel. Azok viszont, amelyekről ezután 
lesz szó, m ár az életnek is hátat fordítanak. Értelmezésük szem pontjá
ból az Ópium  töm ör tételessége, bátor nyíltsága m iatt fontos. Még akkor 
is, ha „egy idegorvos levelesládájából" alcímet viselve azt a látszatot 
kelti, m intha nem elsősorban az író léttapasztalatának somm ázata lenne. 
Pedig itt tárul fel először egyértelműen Csáth Géza vitaiizmusának hedo
nista lényege, aszociális program ja, individuális különútja. Ez természe
tesen a perspektivikus ifjú polgári radikalista értékrendjének előjelvál
tozását is maga után vonja. Az életproblémák itt már a lét kérdéseivé 
alakultak . Az élet nem bírálat tárgya többé, minthogy m egm éretett és 
könnyűnek, elvetendően könnyűnek találtatott. Em iatt novellák is egyre



ritkábban születnek ezután, hiszen a novella az élettel, a  teljesen eluta
sított m indennapokkal foglalkozik, azokra akar visszahatni. Csak akkor 
keltik fel ismét az író érdeklődését, ha időnként, növekvő szenvedései kö
zepette felülkerekedik benne az életvágy, az élők társasága iránti nosz
talgia; ha szövegeivel, felülkerekedett rosszabbik énjével dacolva, hidat 
próbál építeni az emberek felé. Ilyenkor a hum anista értékrend vissza- 
perléséért idegenségélménye ellenében kell megküzdenie, azt a szám ára 
m ár a gyermekkortól kezdve egyre nyilvánvalóbb tényt kell érvénytele
nítenie, mely szerint „Az élet, az ébrenlét tele van félelemmel, unalom 
mal, sok rossz emberrel és sok olyan em berrel, akik jók, kedvesek, m int 
a dada és a nagymama, de akikhez tulajdonképpen semmi közünk; az 
álom kárpótol m indenért" (Jözsika).

Az az egyensúly, mely az eddig érin tett novellákban valósult meg a 
racionáls és irracionális, emberi és em bertelen között, az az Ópiumban 
tételszerűen felbomlik, az ésszerűtlennek és a dehumanizációnak adva 
előnyt. Mélyebb szempontból nézve ezzel nem következik be törés Csáth 
szemléletében, hiszen ő mindig is a polgári individualizmus felvilágoso
dásigénye szellemében sürgette a társadalm i átalakulásokat, s m ikor m ár 
csak saját em beri integritásáért harcolhat, naplója szerint, a  polgári 
karrier és a pénz jelentőségben akkor is a művészi siker fölé emelkedik. 
A gyönyörnek, az élvezetnek a megismeréssel való kiegyenlítése tehát a 
Csáth egyéniségében és alkotói produkciójában lappangó, szám ára elvi
selhetetlenül gyötrelmes kettősségnek a feloldási kísérlete Ugyanakkor 
egy fontos következtetés levonása is, annak felismerése, hogy beszélni 
csak szavakkal lehet, amelyek úgyszólván semmiféle kapcsolatban nin
csenek az agy fogalmaival. A wittgensteini léttapasztalat jel és jelentés, 
diszkrepanciájának újabb kori ténye Csáthot radikális elutasításra ösz
tönzi. Ami rossz és menthetetlen, annak bátorság hátat fordítani, s e 
logika értelm ében írónk bátornak érzi magát „a komor, szomorú gyö
nyör” karjaiban. A lét öncélúságának vállalása, a mindig is érzett aszo
ciális hajlandóság teljes m éretű kielégítése sajátos kompromisszumkísér
letnek is felfogható, ha a rra  gondolunk, hogy Csáth novellisztikájában 
(és m agatartásában) antiszociális (agresszív) elemek is voltak.

így m ár az egészen korai Szeptem ber című novellában. M ár itt mo
tiváló erőként érezhetjük ki a gondolatot, mely szerint az életek igazsága 
önmagukban, nem pedig külső mércékben rejlik. Itt azonban még hu
m anista Csáth, tehát csak a „kis" etikát veti el, a „nagyot" nem. Más 
szóval természetesnek ta rtja  az asszony m agatartását, melyben belső 
ellentmondás nélkül fér össze a házastársi hűtlenség és a  tehetetlen em
berrel szembeni jóság. Azonban csak az asszony éli ki szenvedélyeit, a 
tehetetlen férj nem. Nála csupán a felettes énnek egy önfeledt pillana
táról van szó: „De mégis mily szép lenne ölni! S az öregedő Szeptember 
száraz szemei fölvillannak e gondol at ra. . (Dér Zoltán említi, hogy e 
novellát m egtalálták Csáth kabátzsebében aznap, am ikor lelőtte felesegét 
és öngyilkosságot kísérelt meg.) A Rozi című novella viszont nem csupán 
azzal tesz túl a Szeptem beren , hogy a férfi itt képtelen parancsolni gyil
kos indulatának, hanem azzal is, hogy a nő fél férjétől, noha „izgatta a 
gondolat, hogy m ellette a hűtlenség vagy a rosszaság veszedelmes dolog 
lesz. ösztönszerűleg vonzotta ez a veszedelem, a lehetőség, hogy kiteke
rik a nyakát, vagy félholtra verik, és érdekelte a feladat, b ár erről szá
mot adni magának nem tudott, hogy ezt ravaszul csókokkal, hízelkedé- 
sekkel, hazudozásokkal elhárítsa — a férfi gyalázatának á rá n / ' A veszély 
tudatos kihívása, a másik fél tervszerű megalázásának szándéka, egy
szóval erkölcstelen diadalvágy a hősnő tetteinek mozgatórugója, sa já t 
vesztének megalapozása. De ugyanez a hajtóereje annak az úri szocialis
tának is, aki azonban csupán gyilkolás közben, illetve azt követően jön 
tisztába saját igazi énjével. („Szinte beleszédültem az erőlködésbe és az 
ölnivágyás állati kéjébe/1 — Gyilkosság) S A kis E m m a , az egész opus
ban a leggazdagabb szövetű novellák egyike, a mi szempontunkból szin
tén a vonzódás ambivalenciáját, a szerelem ellentm ondásosságát példáz
za. A naplóíró szereti a kis Em mát, de neveltetése következményeként 
érzelme kifejezésének pillanata nem lehet független a végzetes eroszak-



tói. A kislány felakasztásának előkészületei során „történt először, hogy 
átölelhettem  őt" — vallja a fiú, aki húszéves korában öngyilkos lett. Ami 
az eddigiekben gyakran csak utalásszerűén, egy-egy mondat révén van 
jelen, az az Anyagyilkosságban érzéki valóság form ájában lép elénk. A 
W itman fiúk szadizmusa kialakulásának (Csáth fogalmai szerint gátlás
talanná válásának) okait és a jelenségnek a teljességét látjuk magunk 
előtt. Ügy is m ondhatnánk: az írónak ez a legteljesebb vallomása az élet
nek, illetve saját belső világának az abszurditásáról. Ebben a szövegben 
a legtökéletesebben valósul meg az a szabadság, melyet Csáth, etikai gát
lásai egy részének feladhatatlansága m iatt, csak a kábítószer-élvezésben 
érzett elérhetőnek. A képzelet, az esztétika elviseli, sőt igényli azt, amit 
a m indennapok kivetnek magukból. A Witman fiúk ördögi angyalok, ö r 
dögiek, m ert környezetük élőlényeit, főleg a hozzájuk legközelebb álló
kat, például anyjukat kéjjel semmisítik meg. Angyaliak, mivel nem tud
ják, m it tesznek, nincs bűntudatuk és azonosak önmagukkal. Ha Musil 
első ism ert regényében, a Tőrless iskolaéveiben moralizálás kíséretében 
adta elő a m agukra m aradt fiatalok erkölcsi eltévelyedését, s ha ké
sőbb A tulajdonság nélküli emberben m ár nyíltan bevallja csodálatát a 
bűnöző iránt, akkor Csáth Géza ilyen jellegű írásai, köztük elsősorban 
az Anyagyilkosság és A kis E m m a , groteszk tárgyilagosságukkal, ténysze
rűségük spontaneitásával nyűgöznek le. A szerző szám ára érezhetően egy
szerre jelentett esztétikumot és gyönyörűséget e novellák írása. Nem
hiába talányos tehát az egyik W itman fiú számára, hogy „mindaz, ami 
az életben szép, nagyszerű és izgalmas, m iért rettenetes, megmagyaráz
hatatlan  és véres egyszersm ind?..."

A gátlástalan cselekvés, a teljes szabadság A varázsló halála című 
novella hangulatát is meghatározza. A varázsló az élet legsúlyosabb és
— saját léte szempontjából — a legalapvetőbb kérdéseket cinikus köny- 
nyedséggel érinti. Fölötte van ugyanis az élet drám ájának, a lét és a 
nemlét emberi dilemmáinak. Miután „elrendezte ajkait — gúnyosan mo
solygóra", szellemének ironikus lebegését azzal fejezi ki, hogy közönyt 
tanúsít. Csupán egyetlen pillanatra, ifjú barátnéja kétségbeesését látva, 
tehát szociális indítékból esik ki szerepéből és igyekezne felkelni a ko
porsóból. Megingását a szerelem váltotta ki, miként az Anyagyilkosság
ban is a nemi ösztön érdeke fordíto tta anyjuk ellen a fiúkat. Egyéb
ként szimbolikus jelentőségű az a körülmény, hogy a varázsló koporsó
já t kedvese zárja be és a kulcs nála marad. Amit e novellákban a szadiz- 
mus, illetve a cinizmus nyújtott, az A vörös Esztiben  az emlékezés áhí
tatában  lesz elérhető. Ám ebből a m ár bensőségesebbnek mondható sze
relemből sem hiányzik a bizarrság. A gyerm ekkorára emlékező főhős 
ugyanis Esztit képzeli az Andersen-mese Katerinájának helyébe, Esztit, 
akinek lábai „mezítelenek voltak, és a piros cipőkben vérezve táncoltak 
az erdő felé”. „Csupán em iatt olvastam el oly sokszor ezt a mesét" — 
teszi hozzá az elbeszélő. Az emlékezés, az eltűnt idő megidézése álta lá
ban feloldja a súlyos zavarokkal küszködő kedély belső feszültségét. A 
felidézés feledtet, a jelent feledteti, s ez a fontos. Ezért nem választják 
el mindig a gyermekkort felelevenítő Csáth-novellák a lényegeset a jelen
téktelentől. Az alkotás ugyanis megkönnyebbülést eredményező fájdal
m as gyönyör, mely más az egészség és betegség határán  egyensúlyozó 
alkotónál, és más a betegségnek áldozatul esett művésznél. Az ilyen típu
sú szövegek között a részletezés túlméretezettsége legkevésbé a Tavaszok 
című novellát terheli. Az önfelszólítás („Magamba figyelek. Vigyázok, 
hogy határozottan külön semmire ne gondoljak.”) eredménnyel jár: az 
író a saját gyönyörérzetét impresszionista futam ok form ájában ad ja  át. 
E szükségszerűséget nélkülöző világban a „Véletlen, ez a legnagyobb és 
legkáprázatosabb művész” az úr, amelynek azonban itt egészen más a 
szerepe, m int az általunk korábbam tárgyalt példázatokban. Ott jó  vagy 
rossz hatással az életet befolyásolta: vagy előremozdította, vagy há tra 
húzta azt; szerencsét hozott, illetve tragédiába döntött. I t t  e problém ák 
fölé emel, időtlen beteljesüléssel kecsegtet. Nem véletlen, hogy e királyi 
közérzet (miként a hasonló jellegű Tavaszi ouverture-ben is) zeneélmény- 
nyel függ össze. Az újjászületés látványa, a korlátlan vegetáció m íto



szál és ezzel együtt a zene m indenhatóságát asszociálja. „Abban a pilla
natban, amikor kihajoltam  az ablakon és kinéztem az Üllői ú tra, így ze- 
néltek bennem egyszer az elmúlt tavaszok. Mindegyik egy teljes zene
darab: amint kezdődött és elmúlt. Az egész együtt valami tömör, par- 
fümös, kavargó, lendítő zene." S a felmerülő emlékmozzanatokból nem 
m aradhat ki a férfi és a nő kapcsolata, méghozzá a fiú és az asszony 
viszonyának form ájában. Nem véletlenül, hiszen „A m oralista Beethoven 
után — az erotikus Wagnert szeretjük".

A „milyen szép és egész minden" gyönyörteljes illúziója még két 
Csáth-novellát tölt ki: a Találkoztam anyámmal és az Egyiptomi József 
címűt. Az első, ha nem hatná át rom antikus melankólia, az ism ert freudi 
képlet (az anyjába szerelmes fiú gátlásai alól való felszabadulása) alkal
m azásaként lenne értelmezhető. Az anya, aki kedvesként jelenik meg a 
fiatalember oldalán, a nőket, a nőt képviseli. Az álomban, persze, am it 
a rövid írásnak a kezdete és vége egyaránt hangsúlyoz. A m ásik ilyen, 
vizuális feloldásként ható álom látás szintén az „abszolút boldogság” ta r
tama. Az egyiptomi színtér mitológiai valóságában és a csodálatos zsidó 
asszony felé közeledve „Minden egyformán igen jó és szép volt, emel
lett új és csodálatos is, és mégsem izgalmas, nem fárasztó és nem félel
metes, mint itt e siralom völgyben". Ehhez hasonló állapot azonban csak 
az emlékezés, az álom, a zene és a képzőművészet által valósítható meg 
Csáth számára viszonylag természetes (hogy ne mondjuk: egészséges) 
úton. Ilyen módon az író csak ritkán és rövid időre és nem is teljes 
közvetlenséggel élheti ki életenergiáját. Ennek öncélú felfogása azonban 
az ópium kínálta álmegoldás előtti években sem volt idegen tőle, s ezt 
A sebész című novellájából tudjuk. Igaz, itt még m intha irónia lengné 
körül a sebész groteszkül garabonciás alakját, az em ber időélményének 
megszüntetésére kínált fantasztikus ötletet. Pedig az alkohol semlegesí
tő, kiegyenlítő hatása a m egtakarított „teméntelen életenergia illúzióját" 
keltette benne, ugyanazt tehát, mint  három évvel később az ópium Csáth 
Géza világlátásában.

„Nem életrajzi kérdések a Csáth Géza sorsa által felvetettek, ha
nem bölcseletiek" — állapítja meg Bori Imre, m ajd hozzáteszi: egyelőre 
nem bizonyos benne, vajon van-e Csáth Gézának „filozófiája". Teljesen 
megnyugtató választ e kérdésre természetesen m ajd csak a még lapok
ban lappangó viszonylag nagy anyag felmérése adhat. Az író által is 
legjobbaknak tarto tt alkotások ismeretében azonban m ár m ost is fel
sejlik a valószínű megoldás. Mivel Csáth Géza nem filozófus volt, ha
nem szépíró és kritikus, ezért egyfajta gondolatiságnak csupán közvetve 
adhatott hangot alkotásaiban. Miként fejtegettük: inkább ellentmondá
sosan, mint következetesen. Az életnek teljessége, gazdagsága, emberi 
ösztönök és képességek kibontakozására teret adó tágassága ugyanis az 
évtizedfordulón minőségi átcsapást szenved nála és túlsúlyba kerül az, 
ami a legtöbb novellájában kisebb vagy nagyobb m értékben kim utatható. 
A vitaiizmus fogalma tehát alapvető jelentésváltozáson megy át, a mes
terséges képzeletnek, az érzékek zavarának, a hamis illúziónak, a szel
lem felbomlásának nyújtva egyre több lehetőséget.

Igaza van Dér Zoltánnak: Csáth Géza az Ópium  című írásában „a 
narkotikum m al való élés filozófiáját" fejtette  ki. Csakhogy e filozófia 
az írónak sem az életvitelét, sem pedig a poétikáját nem hatja  á t kö
vetkezetesen. Miként kortársai és barátai állítják, és m iként az a  novel
lák jelentős részéből is kikövetkeztethető, Csáth Géza ellentmondásos, 
kialakulásában elakadt egyéniség volt. Novelláinak egyik (kétségtelenül 
a legfontosabb) csoportjába viszont csupán nélkülözhetetlen szempon
tot adnak az Ópiumban kifejtett gondolatok, nem egyenlők azok gondo
lati magvával. Az Ópiumban ugyanis csak aszociális, nem pedig antiszo
ciális; önmegsemmisítő, nem pedig szadista m agatartás nyer megfogal
mazást. S a nagy, a teljes boldogság igénye sem mindig az élettel szem- 
ben nyilváníttatik ki. A szecessziós-szimbolista Délutáni álom  hőse pél
dául „az őszinte, nagy szerelem forróságára" áhítozik, amelynek elérése 
érdekében kedvesével (a kor divatos gondolatképlete szerint) szenvedni, 
a halállal szembenézni is hajlandó. Az áldozatként vállalt szenvedések



nagyon is emberiek, a közös gyermek elvesztésének következményei. Ko
rántsem  a kiválasztottak privilégiumai, hanem mitikus-antropológiai fel
tételek. A mondanivaló jelentése: a jó csak akkor lehet szám unkra na
gyon jó, ha előbb m ár a szenvedésben mélyre juto ttunk.

A dolgozatunkban tárgyaltakat összefoglalva: Csáth Géza széppró
zájában a különféle stílustörekvések, illetve azok szintézise mögött a 
vitaiizmus tekinthető meghatározó erőnek, főmotívumnak. Ez kétféle 
alapvető módon nyilvánul meg: a szó individuális értelm ében vett társa
dalmi elkötelezettségként, egy reálisnak tekintett eszményi életform a 
nevében gyakorolt bírálatként; s ezzel ellentétben, az életet semmibe 
vevő, önmegsemmisítő kísérletsorozatként, mesterséges gyönyörök haj- 
hászásaként.

A novellákat természetesen nem csupán a vitalista ihletés m értéke, 
megnyilvánulási m ódja szerint csoportosítottuk (hiszen egy kisebb szö
vegegyüttesben nem m utatható ki struktúraképző szerepük), hanem  asze
rin t is: vajon miképpen indokolják az ellentmondásos főmotívum domi
náns szerepét e m unkásságban; hol a helyük az alkotói individuum alap
törekvéséhez viszonyítva.



POMOGATS BÉLA

BÚCSÚ AZ IFJÚSÁGTÓL
A VÖRÖS ESZTI CÍMŰ ELBESZÉLÉS SZERKEZETI ELEMEI

A vörös Eszti Csáth Géza legtöbbet idézett, legnépszerűbb elbeszélései 
közé tartozik, Dér Zoltán bibliográfiai feldolgozásából tudjuk, hogy 
angolul, franciául, bolgárul, sőt hindi nyelven is megjelent.1 Az író talán 
legtermékenyebb évében készült, olyan novellák mellett, m int a Fekete 
csönd, A varázsló halála, a Találkoztam anyámmal, a Történet egy gyógy- 
szerészettanJmllgatóról, az Anyagyilkosság, A kú t, a Délutáni álom, A 
Kálvin téren és az Em lékirat eltévedésemről* A Hét 1908. m árcius 1-i szá
mában láto tt napvilágot, m ajd ugyanabban az esztendőben Csáth A 
varázsló kertje  című, első novelláskötetében, de közreadta Az Érdekes 
Újság 1913-as Dekameronja is, ez utóbbi az író önéletrajzi bevezetőjével. 
Mindenképpen az életmű egyik hangsúlyos darabja, amely nemcsak 
epikai értékét tekintve érdemes figyelmünkre, hanem az írói fejlődésben 
betöltött szerepe következtében is.

Az imént felsorolt elbeszéléseikben általában kétféle írói szemlélet
forma, illetve előadásmód ölt alakot. Az egyik tárgyszerű és személyte
len, nagyfokú szenvtelenséggel kívülről ábrázolja a rendkívüli életténye
ket, miként az Anyagyilkosság kegyetlen történetében, amely az emberi 
(gyermeki) lélek mélyvilágában m űködő titokztatos és rettenetes erőket 
m utatja  be. Ezekről az elbeszélésekről Bóka László 1937-ben megjelent 
s m ára  .méltatlanul elfeledett bölcsészdoktori disszertációja m int mo
dem  lélektani parabolákról beszélt: „Csáth Géza novellái olyanok, m intha 
maguk is egy (...) példatárból lennének kiszakítva. Azokat is, m int a 
középkor példáit, elsősorban nem  egy spontán mesélő kedv szülte, ha
nem  céljuk illusztratív, példáznak valamit. Valamint a középkori példák 
m egett egy keresztény erkölcsi igazság rejlik, azonmód igazodnak Csáth 
Géza novellái egy sajátos amoralitáshoz vagy moralitáshoz; a különb
ség csaik az, hogy Csáth »példáit« egy darw inista vagy spencerista pré
dikátor használhatná beszédeiben/12 A m ásik szemlélet- és ábrázolásmód 
egyértelműen személyes, nem  egyszer önéletrajzi jellegű, amely költői 
stilizációval fogalmazza meg az író tapasztalatait és felismeréseit. Ezek
ről m ondja Bori Im re: „Csáth Gézánál — m int különben Cholnoky Vik
tornál is — a  »költői« novella születik ú jjá  (...)  Hogy ennek a »»költői
nek« új értelmezéséről van szó, Csáth novellái bizonyítják elsősorban 
a magyar irodalom e korszakában. A kor m odem  zenéjének tapasztala
tai csapódnak ebben az értelmezésben ki: egyfelől nagyobb jelentőséget 
kap az írói egyéniség, az én szubjektivitása, másfelől a  »közvetett köz
vetlenség« igénye, az a bizonyos sokat em legetett stilizáltság, amely a 
m űfajhasználatban jut kifejezésre. Az ösztönösség s a vele ugyancsak 
együtt jelentkező líraiság üzenete a form a tudatos kezelésével párosul: 
a  novellaforma művészi eszköz voltában szüntelenül o tt látjuk  a művé
szi cél körvonalait is. Az önéletrajziság éppen úgy érvényre ju tha t az 
ilyen formafelfogásban, m in t a  baudelaire-i prózavers vagy az álomleírás, 
a színesség vagy a gondos tényszerűség.”3 Ezek közé a  személyes és köl
tői elbeszélések közé tartozik A vörös Eszti is.

A két novellafonma m ár az elbeszélés nézőpontjának megválasztá
sában alapvetően különbözik: a tárgyilagos személytelenséggel előadott 
„esettanulmányok” a „szerzői elbeszélés”, a személyes jellegű, önélet
rajzi m otívum okra épülő „költői” történetek az „én-elbeszélés hagyomá
nyos módszereit és eszközeit használják fel. Az első változat nagyobb 
távolságtartást, erőteljesebb kritikai látást, a  m ásodik viszont közeli 
szemléletet, alanyi jellegű előadásmódot kíván. Ez a személyes és alanyi 
szemlélet elsősorban a messze tűn t gyerm ekkor élményeit és varászait 
felidéző nosztalgikus elbeszélésekben érvényesül, a szóban forgó A vörös



Eszti m ellett olyanokban, m int a  Jolán, A varázsló kertje , az Emlékirat 
eltévedésemről vagy a Józsika. Ezek a személyes, önéletrajzi mozzana
tokban bővelkedő novellák a gyermekkorról m int a biztonság, a szabad
ság és a boldogság elveszített birodalm áról beszélnek, hasonlóan a szá
zadelő szecessziós irodalmának más — a m últban kalandozó — műveihez.

Csáth azonban azt is jól tudta, hogy nem maga a gyermekkor ilyen 
csodálatos, inkább az a kép, amely a múló idő ködfátyola mögül a ké
sei visszatekintő elé tárul, miothogy maga a  gyermek még nincs tuda
tában annak a varázslatos állapotnak, amely az övé: ez a varázslat a 
gyermekévek világát maga elé idéző férfi előtt bontakozik ki igazán. 
Ahogy Szerb Antal m ondja Proustról szólván: „Amikor a  »valóságban« 
gyermek volt, akkor élete, m int mindenkié, szétszóródott millió apró 
benyomásra, és nem élt benne olyan intenzitással, m int akkor, amikor 
az emlékezés csodájában megjelent előtte az egész gyermekkor együtt, 
minden, ami a gyermekkorban lényeges volt. Az emlékezésnek ezekben 
a pillanataiban élünk csak igazán/'4 Hasonló felismerésre ju tnak  Csáth 
Géza A varázsló kertje  című elbeszélésének a messzi idegenből hazalá
togató ifjú hősei is, m időn felkeresik azt a különös kertet, amelyet 
gyermekkorukban annyiszor megcsodáltak, s amelynek szemlélete révén 
valósággal m itikus képzeteket alakítottak ki. „A kert végében — olvas
suk —, a  kerítéssel szemben egy kis ház gubbaszkodott. Zöld zsalus 
két ablaka m ind járt a  földszín m agasságára nyílott. Ajtót nem lehetett 
látni. A háztető az ablakok felett m indjárt összehajtott. Nagy padlásnak 
kellett o tt lenni. Közvetlenül az ablakok előtt kék szegfűket fedeztem fel. 
Vagy négy percig némán bám ultuk ezt a tíz  négyszögmétemyi kis cso
dabirodalm at. — Látod, ez a  varázsló kertje  — m ondotta a fiatalabb 
Vass."5 A szülővárosukba látogató testvérek is csak most, a „varázsló 
kertjét" felkeresve fedezik fel igazán a  gyerekkori kalandok mitikus 
varázserejért: akkor, amidőn ez a varázserő tulajdonképpen a m últ kö
débe meiiilt.

A gyermekkor tündén  világának írói ú jraterem tése nemegyszer a 
mese eszközeivel történt, a  századelő későromantikus vagy szecessziós 
irodalma szerette a mesék csodálatos és varázslatos történetei révén 
kifejezni azt a nosztalgikus érzést, amelynek tárgya a gyermekkor vagy 
éppen az álmok, a képzelet birodalm a volt. Ilyen m ódon kapott s ' 
pet a mesehagyomány a két Cholnokynál, Ambrus Zoltánnál, Szini 
Gyulánál és Csáth Gézánál is: a mese fabulaalkotó módszere, naiv szem
lélete, dekoratív hajlama. Érdemes felidéznünk Osvát Ernő 1898-as írását, 
amely Ambrus Zoltán Pókháló kisasszony című kötetét m utatja  be: „Túl
ságosan intenzíven ír ahhoz, hogy könnyed lehessen, és nem elég szem
léletes, m ert a jellemzése m aga a szabatosság. Kétségtelen, hogy az út 
a romanticizmusból a realizmusba, s ennek kialakulása a lélektani irány
ban nem egyéb, m int a m odem  írás szabatosságra törekvése. Nem annyira 
a dolgok történeté, m int inkább a dolgok értelm ének a története fontos 
és érdekes a  mesekeretben. És Ambrus Zoltán a dolgok értelmének a 
történetét, az események belső kapcsolatait, a m odem  lélek novelláit 
írja  meg. ím e legújabb (s egyszersmind legjobb) kötetének tíz elbeszélése 
közül az első: Pókháló kisasszony. Pókháló kisasszony: ia költészet tün
dére, vagy talán m aga a testet ö ltö tt inspiráció, k i a szerzőt m ár gyer
meki álm ában csábítja, hogy meséljen, hogy nincs szebb dolog a világon, 
m int angyalarcú, vizesszemű, pirosbóbitás kislányoknak a  Random Ro- 
derik kalandjait elmesélni. És az élet emlékezetes napjai között mindig 
ott bujkál, az ábrándok, a  szerelmek, a  költői olvasmányok nyomán 
mindig megjelent, az élet örvényeinek mélyéből m indig felbukkant a 
Pókháló kisasszony csábos alakja, ajándékul hozva a művészi szomjú
ságot és a terem tő pillanatot."6 Ezzel a  m egállapítással egészen egybe
hangzóan jelöld meg a  mesehagyományok prózapoétikai szerepét — 
ugyancsak Ambrus Zoltán m unkásságát véve kiindulásnak — a  m odern 
irodalomtörténész, Bodnár György, midőn a huszadik század elején 
m egújuló m agyar elbeszélő irodalom  ú tja it és törekvéseit rajzolja meg: 
„Az ő párbeszédei ( ...)  a  történetek és a  dolgok reflexiói akarnak lenni
— anélkül, hogy beépülnének az elbeszélés szerkezetébe. Így nincs belső



indokoltságuk, minek következtében vontaitottak és nehézkesek. 1931-es 
emlékező írásaiban Gyergyai Albert a »rezonőrhanggal« azonosítja ezt 
az elbeszélői m odort. (...)  Találó fogalom ez, még ha nem m inősített is. 
A rezonőr kívül van az elbeszélésen, a reflektáló író pedig belül — még 
akkor is, ha  külső nézőpontot választ. Bizonyára a filozófiai elbeszélésnek 
ez a dilemm ája vezeti el Ambrus Zoltánt a meséhez. Annak az írónak, 
akinek a dolgok történeténél fontosabb a dolgok értelm ének a története, 
s akit jobban érdelkel az általános emberi, m int a  zsánerszerű jelenség, 
a mese vonzó m űfaj, hiszen a stilizált kerete és példázatszerűsége hi
telesítő közeget kínall gondolatai és m orális problém ái számára. Felold
hatja  a rezonőrhang és a  reflexivitás ellentétét is mivel stilizációs és pél
dázatai eleve reflektáló tükrei az életanyagnak, a dolgoknak és a dolgok 
történetének. Ambrus Zoltán azonban számol vele, hogy a  mese lepárolja 
az életet, ezért m aga is életpárlatokat ábrázol bennük, amelyek létezési 
form ája nem  a  konkrétum , hanem  az élet elvontságainak a dimenziója."7

Csáth Géza hasonló meggondolások nyomán használta fel elbeszé
léseiben a meseszerkesztés hagyományait, illetve a  mesevilág motívum
rendszerét. A mese nála is olyan stilizációs eljárásként kapott szerepet, 
amely a tö rténet „értelmét" segített kibontani, s azt az érzelmi állapotot 
vagy konfliktust érzékeltette, amely az elbeszélés mögöttes terében ha
tott. Ezt az érzelmi konfliktust általában a gyermekkori illúziók szo
m orú veszendősége okozta, az, hogy az ifjúság álm ait és vágyait semmi
képpen sem (igazolták a beköszöntő férfikor tapasztalatai. A mese ilyen 
m ódon a nosztalgikus érzés epikai köntöse lett, s a mesemotívumok az 
elvágyódás fájdalm as közérzetét fejezték ki. A vörös Esztiben kétféle 
módon is: egyrészt a gyermekkor mesevilágának konkrét képeivel, m ás
részt azáltal, hogy a történet fabuláris elemei m induntalan a gyermek
korhoz szervesen hozzátartozó meséknek, nevezetesen Hans Christian 
Andersen m eséinek a motívumanyagára épülnek. Mintegy ezeket a motí
vumok ismétlik meg úgy, hogy egyszersmind elhárítják a mesékből 
áradó varázslatos hangulatot, s ezáltal figyelmeztetnek arra  a fájdalm as 
veszteségre, amelyet a gyerm ekkor tündérvilágának szertefoszlása oko
zott. Ezek a képzetek nem  véletlenül fűződnek éppen a nagy dán me
semondó alakjához és történeteihez: Csáth Géza maga gondolta úgy, 
hogy Andersen mesevilága az emberi sorshelyzetek és erkölcsi konflik
tusok lényegi vonásait ragadja meg. Friss könyvek című, 1906-ban kel
tezett írásában m ^különbözjteti a „belső” és a  „külső" irodalmat, illetve 
írókat; az első körbe azok tartoznak, akiknek „van belsejük, van egy 
nehezen hozzáférhető varázsfiókjuk, amelyben egyéniségük rejtezik, s 
amelybe nem mindenkinek adatik bepillantani". Ilyen írók Arany János, 
Csehov, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Em erson és Andersen. A m áso
dik körbe, azok (közé, akik „nem dugnaík el magukból sem m it se”, vi
szont olyanok tartoznak, m int Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Herczeg 
Ferenc.8

A gyermekikor meseemlékei m induntalan átszövik az elbeszélés anya
gát: m ar a történet is egy régi karácsony hangulatának felidézésével in
dul. Ezen a karácsonyi estén kapta az elbeszélés hőse, tulajdonképpen az 
író maga Andersen meséinek kötetét, amely azután végig jelen van a  tör
ténet során. „Ezt a  gyönyörű képeskönyvet — olvassuk — Andersen 
bácsi írta, és csak jó  gyermekek olvashatják. Éppen ebben különbözik 
a többi könyvtől, amelyeket a Jézuska még csintalan gyermekeknek is 
visz, . ha nem  éppen rosszaik. Andersen bácsi könyvét azonban csakis 
jó gyerekek kapták, s ha valami rosszat tesznek, el kell venni tőlük a 
könyvet, és mindaddig nem szabad visszaadni, míg meg nem javulnak. 
Ügy vigyázz rá! Mikor apa ezeket nekem m ondta, karácsony este, hat
éves voltam. (...)  I t t  tkezdődött az ism eretségem  Andersen bácsival."9 
Az Anderseanmesék világa a gyerm ekkor tündérbirodalm ának kedves 
emlékeit kelti életre, s ennek a tündérbirodalom nak a végét — a felnőtt
kor beköszöntését — éppen a mesevilág elhalványulása, az Andersennel 
történt szakítás jelenti be: „Ekkor egy időre — csak rövid időre — el
hanyagoltam Andersen bácsi könyvét. A naturalista  írók művészete iránt



érdeklődtem, és azt .képzeltem, hogy Andersen bácsi mint művész ala
posan elbújhat mellettük, aikik tökéletesen és részletesen figyelik meg 
az életet. Nem tudtam  még, hogy a bölcsesség nem az őszinteségben 
van, és nem is a hazugságban, hanem m ásutt, a kettőn kívül. Persze, 
ezt m ár csak jóval később sikerült m egállapítanom /'10

Az Andersen-mesékről nemcsak általánosságban beszél a történet, 
többet meg is említ közülük, így A rendíthetetlen ólomkatonát, A Hó
királynőt, a Bodza-anyókát, A piros cipőt, végül az Egy anya történetét: 
ezek azok a mesék, amelyeket az elbeszélés kis hőse, Józsika olvasgat, 
illetve amiket a kis cseléd, a/ „vörös Eszti” feliolvas neki. Ezeknek a me
séknek a révén ébred fel gyermeki szerelem a kisfiú szívében a nála 
nem sokkal idősebb pesztonka iránt, s ennek a harm atos szerelemnek 
a bontakozó érzésed között azonosul egymással a valóságos élet és a 
mesevilág. Andersen meséi ilyen módon nemcsak a történet tárgyi anya
gában kapnak szerepet, hanem fabuláris menetének kialakításában is: 
akárt azt is m ondhatnók, hogy A vörös Eszti narratív  motívumai az an- 
dérseni mesevilág bizonyos m otívum aira épülnek, úgy is vizsgálhatók, 
mint ezeknek a motívumoknak a későromantdikus-szecessziós parafrázi
sai. A Hókirálynő meséje, amely arró l szól, hogy egy kisleány miként 
kutatja  fel kis pajtását a távoli északon és szabadítja meg őt a Hóki
rálynő varázshatalmától, a kis Józsiika és a „vörös Eszti” kibontakozó 
gyermeki szerelmének és későbbi kapcsolatának előképe lesz, A rendít
hetetlen álomkatona története, amely azt az állhatatos hűséget örökíti 
meg, amellyel az ólomkatona ragaszkodik a kis papírtáncosnőhöz, pedig 
a kisfiúnak a ..vörös Eszti” iránt érzett állhatatos ragaszkodását örö
kíti meg. A mese m induntalan a valóságot példázza s a mesehősök sor
sa mindig az elbeszélés két hősének sorsára vonatkozik: „a Rettenthe
tetlen ólomkatonáról ál mondtam  — tanúskodik erről az elbeszélés szö
vege. — (...) A kis táncosnő az álomban: Eszti volt, és én az ólomka
tona.,M1

A mese és a  valóság egymásra vonatkoztatása azonban nem mindig 
ilyen ártatlan  romantikával történik, A piros cipő című mese kevély és 
végül rettenetesen megbűnhődő kis hősnője ugyancsak Esztivel válik 
azonossá a m ese olvasóinak képzeletében, és ez a rra  vall, hogy a mesék 
világában nem is olyan ritka kegyetlenség ott bujkál a serdülő lélek 
titkai között is. f>A piros cipők történetét — olvassuk Esztiről — nem 
szerette. Észrevettem, hogy ennek más oka nem lehetett, m int hogy 
Eszti úgy érezte, hogy a szép Katerina — akinek hiúságáért olyan irtó
zatosan kellett bűnhődnie — nagyon hasonlít őhozzá. Em iatt azután nem 
is zaklattam  többé a piros cipők történetével, ezt a mesét egyedül olvas
gattam. S valahányszor elolvastam, úgy tetszett, m intha a szép, hiú Ka
terina tulajdonképpen Eszti lenne. S am ikor a mesében az következik, 
hogy a hóhér elvágja a szép Katerina lábait, s a leány piros cipői to
vább táncolnak: akkor behunytam a szememet, és m intha láttam  volna 
a lábakat. Eszti lábait, amelyek mezítelenek voltak, és a piros cipőkben 
vérezve táncoltak az erdő felé. Csupán em iatt olvastam el oly sokszor 
ezt a m esét.”12 A gyermeki szerelemben gyengédség és ikegyetlenség ke
veredik el egymással: ennek felismerése és érzékéitetése m ár annak a 
m odem  lélektamiságnak a .következménye, amelyet Csáth Géza a század 
elején kibontakozó új pszichológiától: Freud és Ferenczi Sándor művei
től tanult.

Voltaképpen a mesemotívumok és -parafrázisok ismerete visz 
bennünket közelebb A vörös E szti epikai szerkezetének és ezáltal jelen
tésének felismeréséhez. A novella belső világa ugyanis kétfa jta  norma- 
rendszer lényegi különbségére és egymásnak ütközésére épül, ez a  súlyos 
következményekkel já ró  összeütközés alakítja ki az epikai kompozíciót. 
Már a történet indításánál feltetszik a  norm áknak és „elvárásoknak” ez 
az összeütközése: az apa, aki karácsonyi ajándékul adta kisfiának az 
Andersen-kötetet, m int láttuk, nyomban meg is fogalmazza a saját „el
várásait”: , Andersen bácsi könyvét ( ...)  csakis jó  gyerekek kapták, s



ha valami rosszat tesznek, el kell venni tőlük a könyvet, és mindaddig 
nem szabad visszaadni, míg meg nem javulnak.”13 Az apa által felállított 
norm ákat — azt a szabályrendszert, amely hagyományosan előírja, hogy 
miként kell viselkednie egy polgári családban élő kisfiúnak — aztán 
meg is sérti a hatéves Józsika: „összesen háromszor-négyszer vette el 
tőlem a könyvet apa, de éjjelre mindannyiszor visszakaptam, m ert nél
küle el nem aludtam. Most is tudom, mik voltak az esetek. Epvszer, 
amikor a tyúkól tetejére másztam , s a tető beszakadt, másodszor, amikor 
nem akartam  enni paradicsomlevest, harm adszor, amikor a kert összes 
rózsáit levágtam, és mindannyit öcsém dajkájának, a  vörös hajú  Eszti
nek az ágyába szórtam. Ekkor a nagyapa kívánta, hogy meglakoljak, 
m ert a  rózsákat ő szokta levágni. És én jó  előre (tudtam, hogy kikapok, 
de az Eszti olyan gyönyörű volt!"14 Két norma- és „elvárás'-rendszer ke
rül itt szembe egymással: a szülői ház polgári viselkedési szabályai és 
a kisfiúnak az a gyermeki vágya, hogy a sa já t hajlam ai szerint rendezze 
be az életét. Vagyis tulaj dánképpen a társadalm i megkötések rendje és 
a személyiség autonóm iája ütközik össze, és a gyermeki normasértések 
körül természetesen akkor következik be a legerősebb, a  legbotrányo
sabb, midőn a kisfiú „beleszeret" öccsének kis pesztonkájába, mi több 
egy Andersen-mese és egy álom következményeként szájon is csókolja őt.

A polgári viselkedési rendszer és a  személyes autonóm ia ütközésé
nek egészen hasonló eseményeiről számol be Csáth Gézának az az 1913- 
ban keletkezett önéletrajza , amely — m int m ár em lítettük — Az Érde
kes Üjság Dekameronjában éppen A vörös Eszti szövegközlését vezette 
be. „Festő akartam  lenni. Bizarr színkeveréseimet és elnagyoló vázlat
szerű rajzolási modorom at azonban rajztanárom  kinevette, és elégségest 
adott. Annál nagyobb volt az elégtételem, am ikor egy szegedi kiállításon 
Rippl-Rónai pasztelljeiben igazolást láttam  mindannak, am it rajzolásról, 
festésről magamban elgondoltam. Ugyanígy jártam  a dalaimm al is. Kez
dettől fogva szabad atonális harmonizálást, aszimmetrikus ritmuskombi- 
nálásakat alkalmaztam bennük. Apám kijelentette, hogy am it írok, az 
nem zene, később azonban, am ikor Budapesten először hallottam  De
bussyt, ugyanaz a nagy öröm volt részem, m int Szegeden, m ert bizo
nyítva láttam , hogy am it a levegőben megéreztem (a szülői háznál Grieg 
volt a »legmodernebb« szerző), az csakugyan az új idők művészi kife
jezésmódja, am it m egsejtettem  — az a  m odern művészet."15 Ez az  idézet 
is azt igazolja, hogy a személyiség autonóm iája csak a szülői ház 
képviselte norm ák m egtörése által volt lehetséges, illetve, hogy a művészi 
alkotó ambícióknak, amelyek a  leghitelesebben m utatták, egyszersmind 
váltották valóra ezt a személyes autonóm iát, az örökölt norm arendszer
rel, világképpel és ízléssel m indenképpen szembe kellett kerülniök.

Mint m ondottuk, a polgári családban érvényes norm ák és a maga 
autonóm iáját kereső (gyermeki) személyiség összeütközése alakíto tta  ki 
A vörös Eszti epikai szerkezetét. Ez az epikai kompozíció — a  kétféle 
norm arendszer szembekerülósének változatai nyomán — három  szerkezeti 
elemből épül fel:

1. Az első egység színtere a vidéki (szabadkai) szülői ház, ideje a 
gyermekkor és tárgya az a „mesevilág", amelyben kibontakozik a két 
gyermek — a  kis (Brenner) Józsika és a  „vörös Eszti" szerelme, amely 
persze nem nélkülözi az erotikus m ozzanatokat sem.

2. A második színtere a  főváros, Budapest, ahol az elbeszélés fel
növekvő hőse egyetemi éveit tölti, és nagy szorgalommal tanulmányozza 
a bonctant, a szövettant, a többi1 orvosi tudományt. Ezt a szorgos mun
kában telő diákéletet forgatja fel Eszti váratlan megjelenése: a  gyer
m ekkori játszópajtás időközben szintén a fővárosba ‘került, ahogy az író 
m ondja, „Pestre jö tt szolgálni és nem sokára elbukott”, s m int szép és 
elegáns prostituált válik a  pesti orvostanhallgató m egértő és hűséges 
szeretőjévé. Az új életre kelő és m ost beteljesülő szerelem valamiképpen 
az ifjúság elvesztettnek h itt boldogságát eleveníti fel, m in t az elbeszélés
ben olvasható: Eszti „szó nélkül odajött hozzám, és átölelte a  fejemet,



azután pedig lehajolt, és megcsókolta a számat. Ekkor arcom ba csapott 
a vér, beletemetkeztem az illatos hajába, és megint úgy tetszett, hogy az 
öröm m iatt, amely duzzadó boldogsággal töltötte el az egész lényemet: 
sírni szeretnék”.16 A gyorsan kibontakozó felnőttkori szerelem az ifjúság 
álmait kelti életre, s a beteljesülő vágyakal együtt jelennek meg a régi 
mesék: az elbeszélés két szereplője dsmót Andersen bácsi könyvében el
merülve keresi közös történetükre a magyarázatot.

3. A harm adik szerkezeti egység az orvosrtanhallgató és a leány vég
leges elválását beszéli el. Az elbeszélés főhőse súlyos betegségbe esik, 
s Eszti hiába próbálja ápolni vagy Andersen meséivel vig-asztalni, láza 
mind m agasabbra szökik, s m ár félig öntudatlanul fekszik betegágyá
ban. Ekkor énkezik meg vidékről édesanyja, hogy ápolja és meggyógyítsa 
fiát, s a történetnek ez a mozzanat megint csak egy Andersennmese: a 
gyermekét a halál országából kimentő s közben önmagát feláldozó anyá
ról szóló mese parafrázisa. (Az anyamotívumnak bizonyára m ár csak 
azért is ilyen jelentékeny szerep ju t, m ert Csáth Géza igen korán: nyolc
évesen veszítette el édesanyját, és ez nála alig gyógyuló lelki sérülést 
okozott.) A nagybeteg fiatalem ber ekkor, a lázálmaiban megjelenő An
dersen bácsitól tudja meg, hogy el kell veszítenie szerelmesét: „Az ifjú
ság és a vágy — hangzanak a meseköltő szavai — benned, m int egv 
tőből nőtt, nagy virágok virítanak. És aki látja, csak örvend neki (...)  
De a hozzáértő kertész megijed ám, és óvja a két virágot, amelyek pom- 
pázásukkal elpusztítják egymást. ( ...)  Gondolj erre a két virágra, m ert 
tudnod kell, hogy ha  az egyik elhervad, a másik i s . . .  Ügy ám .”17 Igen, 
a gyermekkor, az ifjúság (tündérvilágát nem lehet büntetlenül új életre 
kelteni, olyan összeütközés ez a társadalm i lét normáival, amelyet a 
külső világ nem tűrhet el. Az Eszti iránt érzett szerelem, amely a gyer
mekkor régi varázsát idézte fel, m egint szembekerül a  polgári élet meg
szokott rendjével, s a  valósággal ütközve természetesen a költészetnek 
kell összeroppannia. Voltaképpen ezt a  szomorú felismerést fogalmazza 
meg A vörös Eszti, amely így lesz igazán végső búcsú attól a  tündéri 
varázslattól, amely a gyermekkor, az ifjúság im m ár bezárult birodalm á
hoz tartozik.

A három  egységre tagolt epikai kompozíció költői erővel sugallja 
ezt a  szomorú tapasztalatot. Abban Csáth Géza valamennyi kritikusa 
egyetért, hogy elbeszéléseinek mindig igen alaposan kim unkált a szerke
zete, Bóka László egyenesen „zenei kompozíciókról'' beszél:: „Csáth Géza 
novelláinak szerkezetét nem lesz nehéz megmagyaráznunk, ha tudjuk 
róla, hogy még m ielőtt írni kezdett volna, m ár komponált. Ha nem 
tudnók is, novelláinak: form ái gyakran maguk is elárulják rokonságu
kat bizonyos szigorúan zárt szerkezetű zenei formákkal. Feltevésünket 
lélektanilag valószínűvé teheti az az egység, amely az alkotás lelki fel
tételeit jellemzi s az a rokonság, ami a kombináció (minden szerkesztés 
alapja) és a zenei kompozíció között van.”18 A vörös Eszti három tago
lású kompozíciója is ilyen zenei kompozíciós elvet követ, mégpedig a 
klasszikus három tételes szonáta kompozícióját. Az elbeszélés m indhárom  
tétele összefügg: az első és a m ásodik tételt tem atikai kapcsolat — az 
Eszti irán t érzett szerelem — fűzi össze, az elsőt és a  harm adikat pedig 
hangulati, az, hogy m indkettőben a meseszerűség érvényesül, ha  lényegi
leg megváltozott tartalom m al is, tudniillik az első tétel mesevilágát tün
déri boldogság, a  harm adik tételét a  fájdalm as veszteség tudata szövi 
át. E ltér egymástól a három  tétel előadásmódja és érzelmi hangneme, 
az első tétel erotikus m ozzanatoknak is szerepet adó gyermektörténet, 
a m ásodik szerelarm életkép, a harm adik fantasztikus álammotívumokkal 
kísért szomorú reflexió. Az érzelmi hangnemet tekintve: az első tétel 
nosztalgikus, a második szentimentális, a  harm adik elégikus: az elbeszé
lésnek ez az elégikus záróakkordja fejezi ki annak a búcsúnak a  fájdal
mát, amellyel A vörös Eszti író ja  nézett vissza a gyermekévek tündérbi
rodalm ára, a rra  a  boldog szabadságra, amelyet az ifjúság adott egyko
ron, és amely m ár visszavonhatatlanul elveszett.
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K. D E Á K  L Á S Z L Ó

„GRÁCIÁN, BOLOND GRÁCIÁN . .
AZ ANGOL NYELVŰ CSÁTH-KÖTETEK TANULSÁGAIRÓL

Nem egészen három év leforgása alatt, némiképpen meglepő gyors egy
m ásutánban két válogatott noveliláskötet s három, Csáth írói világát jel
lemző tanulmány jelent meg angol nyelvterületen. 1980-ban a New York-i 
Columbia University Press jóvoltából ism erkedhetett meg az am erikai ol
vasóközönség The Magiciaris Garden and Other Stories (A varázsiló kertje 
és más elbeszélések) címmel Csáth huszonnégy novellájával s Marianna 
D. Birnbaum megértést segítő kalauzával. A könyvről a Magyarországon 
is népszerű anjrikai írónő, Joyce Carol Oates írt ism ertetést a The New 
Republic 1980. május 17-i számában (magyarul: Csáth Géza amerikai szem
mel, Nagyvilág, 1981/2). A Penguin-könyvek Philip Roth szerkesztette Wri- 
ters from the Other Europe (írók a másik Európából) sorozatának tizedik 
köteteként, 1983-ban a sorozat szer készítő ugyanezt a válogatást adta közre 
s a két kiadás illusztrációs anyaga is megegyezik: a rajzokat Sassy Attila 
Aiglon név alatt 1909-ben m egjelentetett Ópiumálmok  című albumából köl
csönözték. Mégis, az Ópium and Other Stories (Ópium és más eilbeszélések), 
egyéb tartalm i jellegzetességei okán, önálló kötetként érdemel figyelmet: 
Angéla Carter angol írónő bevezető tanulmánya szempontjaival új meg
világításban tárgyalja Csáth novelláinak világát, külön egységként szerepel 
az életrajzi ism ertetés és kétoldalas írás foglalkozik a két művész kap
csolatával.

A köteteket lapozgatva jó  néhány kérdés vetődik fel. Vajon a befogadó 
kultúra fogékonysága Csáth írásművészete iránt kapcsolatba hozható-e 
az író s egyáltalán a  századforduló prózájára irányuló megélénkült honi 
felfedező érdeklődéssel? Esetleg analóg vonásokat véd felfedezni a Csáth- 
prózában tükröződő tartalm i jegyek, törekvések és saját irodalma bizonyos 
értékei között? Netalán most is a  mohó életvágy lázában emésztődő mű
vész küllönös, tragikus sorsa indokolja a kitüntető figyelmet? Korántsem 
valamiféle bizalmatlanság sugallja ezeket, sokkal inkább az az elfogadott 
tétel, hogy a fordítás is irodalmi értékítélet, a tudat, hogy minden kultúra 
saját értékrendje szerint tájékozódik a viliágban, s az alig leplezhető iz
gatottság: az angol nyelvterületen kialakított Csáth-értékelés újdonságokat, 
továbbgondolásra érdemes részleteket kínál a magyar kutatás és az olva
sóközönség számára.

A novellák válogatása és elrendezése tulajdonképpen a harm adik kér
dést igazolja. Sorrendiségük a független darabokból álló gyűjteményben egy 
önéletrajzi regény lehetséges vázát sejti. Az indító novella A varázsló kertje: 
a m egrontott Éden bódító illatfelhője, nyomasztó pom pája mögött em bert 
s világot fenyegető veszélyek lapulnak meg. A varázsló halála pedig m int
egy zárókőként helyezkedik el a  novellafüzér végén: a „Csáthnálterego” 
varázsló koporsójának felirata tulajdonképpen Shakespeare szigetének pál
cáját kettétörő urát is visszhangozhatná: „Bűbájam szétszállt, odalőn, /  
S ha még maradt csekély erőm, /  Az már a magamé c sa k .. / ' S e fiktív 
élettörténet arkhimédészi pontja a könyv középső részében elhelyezett 
„szenvedélyes kis esszé”, a címadó Ópium, melyben a „mohó, sápadt, ne
urotikus férfi megindokolja, m iért áldoz boldogan évtizedeket életéből" 
(Joyce Carol Oates); „ahol védőiratban tesz hitet szenvedélye mellett" (M. 
Birnbaum); „ahol is az életet a  cseűekvésnélküliség vegytiszta párlataként 
fogja fel” (Angéla Carter). Ezt a három, hangsúlyos helyzetbe állított írást 
köti össze — akár a hídtest a pilléreket — a  huszonegy elbeszélés: Csáth 
sokszínű, változatos szemléleti jegyeket felmutató novellisztikájának jel
legzetes darabjai. A szecessziós változatokon belül itt találjuk a kollektív 
tudattalanban szunnyadó, s hirtelen felszínre törő bűnös erők őstípusait 
feldolgozó darabokat (Anyagyilkosság, A kis Emma, Gyilkosság) és a XIX.



század tündérm eséit idéző, az álom és ébrenlét peremvidékén játszódó, s 
hirtelen semmibe foszló történeteit (A varázsló kertje, Délutáni álom, Egyip
tomi József, Találkoztam anyámmal). A realista fogantatásúak közül a 
pszichiáter „klinikai eseteit” novellává sűrítő írásokat (A béka, Fekete 
csönd), illetve a hagyományosabb értelem ben vett, gogoli ihletettségű s 
néhol a csehovi részvéttel átita to tt rajzokat a kisvárosi emberek sajátos 
élethelyzeteiről, melyekben a legközvetlenebbül — bár inkább rezignáltan
— nyilatkozik meg Csáth társadailomkritikája: hősei megsejtik ugyan sor
suk tragikus hangoltságát, de képtelenek felülemelkedni ra jta  — tehetet
lenségük lefojtotta indulataikat alkoholban oildják (Vasút, Muzsikusok), 
vagy indulatátvitelleü szereznek komikusnak látszó, mégis önmagán túl
m utató érvénnyel elégtételt az őket és másokat ért sérelmekért (Trepoy 
a boncolóasztalon); valamint a groteszk novellák egy darabja (Apa és fiú) 
és a Karinthy-dráma m agját idéző írás, az Ópium  ikerpárja (A sebész). 
A kötet „meglepetésdarabja” — legalábbis a  Csáth^novellisztikát a hat
vanas évek közepétől megjeilent válogatásokból ismerő magyar olvasók
nak — a Weiner Leónak ajánlott delejes álmú, staccatós zaklatottságú 
A hegy szoros című tragikus vízió: a kamasz fiú, Grácián idősödő kísérőjé
vel egy „nemiségtől átforrósodott mágneses mezőre” (A. Carter) érkezik, 
„mely elpusztítja az életet”. Az elbeszélés kettős alakválasztása jelzi Csáth 
gondolkodásának és írásművészetének egyik legfőbb sajátosságát, a nyelvi 
eszközök felhasználásában s a képalkotásban is megnyilvánuló változó 
írói viszonyulást: egyes esetekben a szubjektív vonzódás hevíti képzeletét, 
m áskor az analitikus m odorában a háttérben marad. A gyönyört sóvárgó 
ifjú Grácián s kísérője szaggatott, meg-megtorpanó párbeszédéből m ár 
kihallatszik a későbbi naplójegyzetek gyötrő és dacos viaskodása orvos 
és em ber között. Egy, az önéletrajziságot hangsúlyozó válogatás logikája 
szerint A hegyszorost is ugyanaz a k itüntetett szerep illetné meg, mint 
párdarabját, az Ópiumot.

Arra a kérdésre, léteznek-e Csáth prózájával analóg tartalm i jegyek, 
törekvések az utóbbi évtizedek angol és észak-amerikai irodalmában — 
hiszen ez szintén jellemezhetné az érdeklődés term észetét —, csupán szűk
szavú utalásokból elemezhetők ki bizonyos válaszlehetőségek. „Csáth novel
lái az érzelgősség, a kegyetlenség és az elfojtott nemiség különös, nyug
talanító vegyülékei — émelyítő mesék, melyek világa sem sokban külön
bözik ném áy  kortársi angol és am erikai prózavonulatétól, ahol a  közössé
gi álmok légvárai az utóbbi időkben szintén összerogytak a tények súlya 
a la tt”: Angéla Carter felvillantja ugyan egy ilyen jellegű összehasonlító 
értékélés lehetőségét, maga azonban, sajnos, nem vállalkozik rá. Márpedig 
Ronald Sukenick, Róbert Coover, Steve Katz vagy éppen Joyce Carol Oates 
egyes írásait olvasva az látszik, az elbeszélés egységét ezekben sem „fő
szereplő”, a „színhely” vagy a „tém a” adja, hanem valamely többé-kevésbé 
formális szervező elv — az atmoszféra, a hangulat, esetleg egy esszéisztikus 
gondolatsor. Az Anyagyilkosság és A kis Em m a  főszólama például minden 
túlzás nélkül kapcsolatba hozható Róbert Coover híres novellájával, A pót
mamával (The Babysitter): m indhárom  „tém ája” a valósághoz való alkal
mazkodás mechanizmusának sérülése. Hasonló jellegű rokon vonás fűzi 
össze Csáth A béka, Fekete csönd című novelláit Joyce Carol Oates Spider 
Called Lőve (A pók, akit Szerelemnek hívtak) című elbeszélésével: az írá
sok szereplői pszichikumuk tartalm ait a környezetre, a külvilágra vetítik. 
Az utóbbiban, az intézetben nevelkedő fiatal úrilány szobájába beköltözik 
egy pók: a „cselekményt” tulajdonképpen pszichikai atm oszféra mozgása 
képezi, a lány ambivalens érzelmei, viszolygása és vonzódása a kamaszkori 
szerelmet m egtestesítő pók iránt, s az állat elpusztulása valami jóváte
hetetlen bekövetkezését jelenti. Ugyancsak itt em líthetjük az írónő re
gényét, a Luxusvilágot (Expensive People), melynek hőse „olyan gyilkos, 
aki történetesen gyermek, vagy olyan gyermek, aki történetesen gyilkos” 
s miközben „em lékiratait” írja, szamba veszi a történelem  hasonló ism ert 
eseteit. A regény zárását képező fordulat szerint a gyermek csak gyilkosa 
akart lenni anyjának, s ennek lélektani megokolását az írónő az Ődipusz- 
komplexus anya—fiú viszonyában látja: „Egyszerűen azért szerettem  volna 
anyám gyilkosa le n n i. . . ,  hogy örökre szóló kapcsolatot terem tsek kettőnk



közt, amelyen senki sem léphet át, még apám sem." Az Anyagyilkosság
ban Csáth ennek a viszonynak egy másik oldalát villantja fel: az apa ha
lálával lélektanilag az idősebb fiú veszi át szerepét, s így új típusú kap
csolat jön létre közte s anyja közt; az idősebb W itman fiúnak ezt a  kö
teléket kell elszakítania, hogy vágyait beteljesíthesse. A műveket összefű
ző rokon indíttatás nem elsősorban a szituációk tipológiai azonosságában 
érhető tetten, sokkal inkább a mögöttük húzódó világérzékelés hason
lóságában: egy társadalom ban a készülődő válságot elsőként a „patema- 
lizmus” eszméjének relativizálódása, az apa szerepének ellentmondásossá 
válása jelzi. Roland Sukenick 98,6 (36,8 — azaz „normál testhőm érséklet”) 
című regényében a  „népek olvasztótégelye” jelszavát hirdető egykori Ame
rikát a 70-es évek közepén Frankensteinnek és a „Millió hazugság birodalm á
nak” nevezi: a könyvben előszámlált válságtünetek szüntelenül a magyai 
s egyáltalán az európai századelő szellemi hangulatát idézik. Az ilyen m ér
tékű horizonttágítás — bár első pillantásra indokolatlannak látszik — egy 
olyan kom paratisztikai vizsgálódás lehetőségét veti föl, ahol a  hoiizonl 
fokozatos szűkítésével, az egyezések és különbségek számbavetelevel kö
zelít az életműhöz a kutató. A fenti példák alapján némi esely mutatkozik 
arra, hogy az érdeklődő olyan ism eretek birtokába jusson, melyek a noveJ- 
lák leíró vizsgálatában nem minden esetben következnének.

Némiképpen meglepő, hogy a kötet válogatója figyelmen kívüli hagy ta 
Csáth »kísérleti« darabjait, m int például a m odem  prózatörekvések jegye
ben fogant Kálvin térent és Katonai behívót vagy a  zárt zenei form át 
prózába átültető  Tavaszi ouverture-t és Tavaszokat. Holott ez e k  együttes 
említése az álom-, napló- és emöékezésformában íro tt darabokkal ravi- 
lágíthat a  Csáth-novellisztika egyik lehetséges világirodalmi kapcsolódást 
pontjára, ö t  is gyötri Musil (s természetesen több elődje és kortarsa) ke- 
tedye: megjeleníthető-e az élet a racionálisan felépített valóság ,,negyszoge- 
sített és eleve elrendezett" érzékelési sémáinak egydimenziós rendjeben?

A tanulm ányírók más szempontok érvényesítésével keresik Csáth írás
művészetének világirodalmi helyét. Egyrészt az író világképéhez való vi
szonyulást eleve m eghatározza az az előfeltevés, hogy szenvedélye okán 
a  „tizenkilencedik századi alvilág elátkozott telkeinek társaságához" (An
géla Carter) tartozik, s ennek értelm ében prózáját az irodalom történeté
nek Thomas de Quincey-től Chanles Baudelaire-ig m ajdnem  egy évszáza
dot felölelő vonulatához, az ún. drogirodalomhoz kapcsolja. De Qumcey, 
Coleridge Poe (ópium); Musset, Wilde (abszint); M aupassant, Jean Lorrain 
(éter); Baudelaire, Gautier (hasis); Bum s, Hoff maim, Poe, Musset, Verlaine, 
Lamb (alkohol). Korántsem teljes, de így is rendkívül impozáns névsor 
azokról a m últ századi művészekről, akik valamely narkotikum  rabjai 
voltak; szenvedélyük közvetlen kifejtést azonban néhányuk művészetében 
nyer, s Csáth írásaiból is hiányzik a vallomásos jeílleg (vonatkozik ez a 
mélyen szubjektív Ópiumra  is, hiszen a vallomás természete szerint el
sősorban számvetést jelent Ágostonnal kezdődően). A legtöbben a narko
tikum okat mindig is „katalizátornak” tekintették, mely a művészi meg
ismerés ingerküszöbét olyan alacsony szintre szállítja, hogy az alakító 
érzékenység a világnak egyébként rejtve m aradó jelenségeihez is hozzá
férhet; amely — vagy legalábbis hasonló — vibráló érzékenységgel Csath 
különös írói világában mindenképpen számolni kell.

Egy másik vonatkozásban a tanulmányok mindegyike a csehovi, illetve 
kafkai ind íttatást hangsúlyozza. Csehov európai mércével is számottevő 
művészi hatása jelen esetben is könnyen kim utatható. A kafkai rokoní- 
tás azonban kevésbé látszik szerencsésnek. A megannyi rokon vonást 
felm utató közkeletű nézetek a két művész életéről nem minden esetben 
igazolhatók. Kérdéses az is, valóban szorongásaikat írták-e ki magukból, 
valamint ha igen, szorongásaik azonos gyökerűek-e. Kétségtelenül, Kafka 
és Csáth példázatos író, gyilkos objektivitásuk áttételesebb szándékokat 
sejtet, titkot nevez meg. Míg azonban a  hivatalnok Kafka képzeletét sokkal 
inkább fogva tarto tta  a Monarchia élményköre, addig az orvos Csáth a 
„század betegségét” — bár kétségkívül egyazon szemüvegein keresztül —



m ár nem az eszmék aprópénzre válthatóságában látta, m int Musset a XIX. 
században, hanem az idegességben: „Tulajdonképpen nem is betegség, ha
nem életjelenség: egész nemzedékek reakciója, alkalmazkodása a m odem  
élet folyton komplikálódó új viszonyaihoz." (Lelki egészség). Műveikben 
az emberi cselekvések mögött pszichikai megokolást sejtetnek, hiszen a 
kafkai társadalom-víziónak is van egy sajátos lélektani háttere, amelyből 
ennek a világnak az abszurditásai levezethetők. Csáth megrendítő élménye 
ezzel szemben az, hogy míg minden lelki történés bizonyíthatóan „cél
szerű, azaz olyan, hogy az egyén életérdekét, életoptim um ra (legjobb élésre, 
legtovább való fennm aradásra) való törekvését szolgálja" (A lelki élet alap
törvénye), addig a tudomány és társadalom  civilizatorikus fejlődése szük
ségképpen ellentm ondásokat szül a  „természetes" ember és világa között. 
Innen érthetők meg — egy másik megközelítésben ugyanerre a sajátosság 
ra hívja fel a figyelmet Angéla Carter tanulmánya — Csáth különös sorsú 
figurái: vannak, akiknek a külvilággal való érintkezés olyan tehertételt je
lent, melynek súlya alatt össze roppannak (A sebész, M uzsikusok , Vasút); 
mások „megelégedettsége" éppen abból fakad, nem ismernek semmiféle 
akadályt természetes, azaz természetükből fakadó vágyaik kielégítésében 
(Anyagyilkosság, Pál és Virginia). S ez a  feszítő ellentmondás sugallja A 
sebész központi gondolatát, am ikor meg akarja  szabadítani az emberisé
get az idő érzetétől; és ezt fogalmazza meg a Hawthorne Rapaccini lánya 
című elbeszélésével rokon jelképiségű A varázsló kertje: az „édeni vüág 
káprázatát keltő tudomány, tudás végső soron emberellenes.

A szüntelenül visszatérő kafkai párhuzamokkal kapcsolatban Joyce 
Carol Oates némi önkritikával meg is jegyzi: „Hogy kiindulópontunk vál
tozatlanul Kafka, ez ismét azt jelzi, hogy milyen kevéssé ism erjük a XX. 
század első évtizedében keletkezett írásokat." Holott a más össze
függésben m ár em lített Musil művészete is érdekes szempontokat nyúit 
a Monarchia kortendenciáinak vizsgálatához. Megfontolásra késztető pél
dául az a párhuzam, ami az Ópium  központi gondolata („Ekkor ism erjük 
meg az élet mély é rte lm ét,. . .  Az a  hibás és kezdetleges ismeret, amelyet 
a (látásunkkal, hallásunkkal, a szaglásunkkal, ízlésünkkel és tapintásunkkad 
szereztünk a létről, most kiegészítődig kijavítódik. Mert alkalom nyílik 
megismerni a maga teljességében az életnek am a igazságát, amelyet vala
mennyien magunkban hordunk, s amely érzéki ítéletek nélküli tökéletes 
igazság.") és Törless alapvető élménye („Nem tudok m ást mondani, m int 
hogy kettős alakban látom  a dolgokat. . . .  Ha nyilvánvaló je lé te t keresek, 
nem találok ugyanezen a gondolaton változást, de ha lehunyom a szemem, 
abban a pillanatban új életet kezd . . .  a  dolgoknak két élete van — egy 
látható és egy másik, egy titkos, figyelemre sem m éltato tt élete! . . .  valami 
élet, amelyet szóval kifejezni nem lehet, és mégis az én életem.”) között 
húzódik. Áz emberiség képzeletét az Ó szövetségig  megmozgató nagy tém át, 
egy másik élet meglétét állítják, de a XIX. századi szellem örököseiként, 
am ikor is ezt a „másikat" ugyancsak bensővé, emberben rejlővé avatták. 
Csáth azonban — többi írásától eltérően — az Ópiumban tulajdonképpen 
egy harm adik élet dimenzióit villantotta fel: az ópiumm ám or keltette ta r
talmasabb, „sűrített" létm ód esélyét. S bár életében valóban m egkötötte 
az itt előrevetített „fausti alkut", az író Csáth mégis az irodalom „modern 
Narcisszusai" közé tartozik, akik — Cholnoky László rem ek elbeszélését, 
a  Bertalan éjszakáját idekölcsönözve — elértik a „titkár", M iroár Jakab 
utolsó szavait, ellentétben a tükörbe pillantó Bertalannal: „Hajnalban 
még olyan volt az arcod, akár a  régi, ráncos, üres bőrbugyelláris, m ost 
pedig rugalmas vagy, csak a szemed nincs rendben egészen." Hiszen Tör
less élményével: „a dolgoknak két arca van", megegyezően Csáth novelláiban 
is hangsúlyos szerepe van a „maszk" motívumának. A hegyszoros kísérő
jének intő szavaiban például: „Ez az ifjú arc a  m aga szűzies, friss és 
hamvas üdeségében is hasonlatos volt számomra egy maszkhoz, amely 
hamvazószerda reggelén eltépetten hever valami feldúlt m ulatószoba sar
kában." A W itman fiúk édesanyjának „szőke, kék szemű, lusta és kövér" 
polgárasszonyi m aszkja azáltal lesz gyűlöletes fiai szemében, m ert a  bor
délyházi kaland után férfivá avatva benne is megsejtik a nőt, aki akadály



ként áll örömszerzésük útjában. Már mohó kíváncsiságuk is, mellyel az ál
latokat — különösen a baglyot — boncollják, a rra  irányul, hogy a maszk 
mögé lássanak: „Arról beszéltek, hogy a m adár tulajdonképpen csak egy 
ház, ahová a kín beköltözött és ott lakik, míg csak a baglyokat meg nem 
ölik." S a Gyilkosság, Fekete csönd, A béka rádöbbenésszerű zárlatában 
is ott találjuk a zavart elme kétségét: melyik volt a maszk és melyik az 
áldozat igazi arca? A Trepov a boncol óasztal ónban a halottm osók dühe, 
indulata a „népnyúzó" halotti maszkja ellen irányul; és az Apa és fiú 
felemás kapcsolatát jelképezendő, a fiú azt viszi haza, ami mindenféle 
maszktól megfosztott realitásként apjából megmaradt: a csontvázát.

„A lelkek egymás számára átláthatatlanok" — idézi Coignard abbé 
szavait Anatole Francé Lúdláb királynőiéből a tanulm ányíró CsáJth (Jegy
zetek egy új rajzgyűjteményről. . .), és mint a XIX. század szellemének 
igazi örököse, gondolatvilágában feltehetően ott m unkáltak Nietzsche figyel
meztető szavai: az emberi lélekben a Jó és a Rossz egymásba fordulnak. 
Bellepillantani az emberi elme titkos rekeszeibe, a tükörből visszamosolygó 
arc mögött meglátni a másikat: ezek az élmények ihletik Csáth jellegzetes 
írásait, hasonlóan elődjeihez. Hawthorne A lelkipásztor fekete fátyla című 
elbeszélésében Hooper lelkésszel azt m ondja ki: minden halandó arca előtt 
o tt van a fekete fátyol, amely mögé a világ sohasem tekinthet be, s e 
fátyol a halálig el nem távolítható; míg Az i fjú Brown gazda álom és 
realitás határvidékén játszódó történetében a boszorkánytailálkozó éjsza
káján a fel-fellobanó tűz fényénél m intha mégis megpillantaná az ifjú a 
városka lakóinak igazi arcát. Melviliié színszimbolikájában a fehér és a feke
te első pillantásra egyértelműnek látszó jelképek, mégis, a  Benito Cereno 
című kisregényben a zendülés érteilmi szerzőjeként kivégzett néger Babo 
kitűzött feje (legalábbis Cereno kapitány szerint) fokozatosan kifehéredik; 
és regényében, a Moby Dickben a természet fenségét jelképező fehér bálna 
egyben sötét, pusztító erők képviselője is. Csáth írásaiban — elsősorban 
gyerm ekalakjainak ábrázolásában — is lépten-nyomon hasonló áttűnések- 
nek llehetünk tanúi.

Golding félelmes erejű, keserű könyvében, A legyek urában a még 
idejében érkező hadihajó (!) egy kannibalizmusig süllyedt, prim itív társa
dalm at talál, amely kialakulásának első lépéseként „Jack táncolni kezdett 
. . .  fején a maszk önállósult, és Jack erejtőzött mögötte, im m ár mentesen 
minden önérzettől és szégyenérzettől. (...)  A maszknak engedelmeskedni 
kellett". Mégsem a rokon motívumok (gyermek, maszk, bűn, szorongás) 
okán, hanem — Csáthot idéző — írói erényei m iatt érdemes felidézni 
Golding a század második felében íro tt művét: a fogalmiságot egészen 
addig a pontig szorítja vissza, ahol az m ár pusztán tapasztalat, ebből 
következően regénye kizárólag a fizikai és szellemi világban történő dolgok, 
jelenségek szintjén mozog, s csupán a benne foglalt tapasztalat form áját 
hozza létre. Ezt az írói módszert a novelláit „különös, titokzatos, groteszk 
történeteknek" nevező Edgár Allan Poe dolgozta ki, aki műveiben ugyan
csak a XIX. századi rom antikus szimbolizmus központi kérdését já rja  
körül ú jra  és újra: milyen kapcsodat áll fenn a  valóság és az elme valóság
képe között? Olyan művészi eszközöket igyekezett alkalmazni, hogy a kö
zöttük feszülő ellentétet a lehető legteljesebb m értékben megszüntesse. 
Elméleti írásainak önjellemzéseiben is nyom atékosított írói alkata bizo
nyos vonásai azt igazolják, őt tekinthetjük Csáth egyik legközvetlenebb 
elődjének. Poe elbeszélői m odorát egyszerre jellemzi a  gondolkodás m ate
matikai, analitikus élessége és egy túlburjánzó, már-már beteges képzelő
erő. Novelláinak jeillegadó alakító tényezője a term észettudós es a művész 
együttélése: legtöbb írásának keretéül a bűnelkövető és a nyomozó (vagy 
á tvitt értelem ben a tárgyilagos szellem és a tú lhajto tt képzelőerő) közötti 
szellemi párbaj szolgál — s ez a kettősség Csáth „orvos—páciens” alap- 
szituációjú (ililetve erre emlékeztető) darabjaiban is megfigyelhető. Az 
újdonság látszatát keltő egyetlen hatás, az egység és a gazdaságosság kö
vetelményeihez igazodva, Poe feszes szerkezetű, szigorúan megkomponált 
írásait az ölőre m eghatározott terv szerinti folyamatos előrehaladás elvét 
messzemenően szem ellőtt tartó  belső felépítettség hozza létre, ahol a 
rétegek összetartozását a refrain, bizonyos motívumok szüntelen ismétlő



dése is tudatosítja. Ezzel együtt örömét leli a díszítésben, és kompozícióit 
a helyszín bizonytalansága s furcsa, egzotikus varázs lebegteti — mely 
vonások Csáth írói m odorát is meghatározzák. Ugyanakkor az a  jellem
rajzban megnyilvánuló sajátosság, hogy lelki tartalm ak megjelenítésekor 
Poe nem ism er kísérteteket Hoffmann módján, az ő alakjai nem „kobol- 
dok”, hanem — a rém rom antikát idéző — emberek démoni rögeszmékkel, 
Csáthot teljes mértékben elkülöníti m indkettőjüktől, hiszen az ő írói kép
zeletében m ár ott m unkálnak a  freudi rendszeralkotás eredményei. Minda
mellett Hoffmann hatása éppúgy nem hagyható figyelmen kívül, m int Poe-é: 
rokonítja őket a novellákban is tükröződő sokirányú érdeklődés, a zene, 
festészet iránti fogékonyság; a képzelet hasonló irányú, a mesei stilizálás 
felé m utató, mozgása; valam int a „szerápioni" elv érvényesítése — az 
író „érzékeiben érzi" fantáziája alkotásait, függetlenül attól, hogy azok 
megfelelnek-e vagy sem az általános tapasztalatnak.

E rövid összehasonlító vizsgálódás alapján három  fő stílus réteg ala
kító jelenJléte m utatkozik meg Csáth írói modorában, melyek az egyes 
novellákon belül látványosan keverednek. Az alaptónust legtöbbször egy 
hűvös, elemző tárgyilagosságú nyelvi réteg adja, jeden van egy túlburjánoz- 
tato tt szín-, kép- és érzelemgazdagság, valamint egyes képek stilizáló 
részletezettsége. Ez az erős nyelvi rétegezettség különösen nagy feladatot 
ró a fordítóra, hiszen áillandóan ott kísért annak veszélye, az idegen nyel
ven egyneműsödik a szöveg. A két fordító m unkáját mindennél jobban 
jellemzi az a tény, hogy 1980-ban a Columbia Egyetem Fordítói Központja 
Jascha Kesslernek és Charlotte Rogersnek ítélte oda az évi díját, ennek 
ellenére a fordításokban lépten-nyomon tapasztalhatóak zavaró következet
lenségek, apróbb tévedések és a fent em lített sajátosságokat gyengítő 
megoldások. Elsőként említhető a nevek körüli zavar: egyik helyen ango- 
losítják a nevet (Paul Getvas — Apa és fiú), máshol eredeti form ájában 
hagyják (Jóska Zalai, Zoltán Gerő — Egyiptomi József, Gyilkosság), egyes 
esetekben pedig indokolatlanul megváltoztatják (Maris helyett Rosie — 
Tor). A névválasztás Csáthnál szintén — ha nem is minden esetben — 
hordoz tartalm i és esztétikai funkciókat: a gyakori József eredeti nevére, 
s talán biblikus motívumra utal; a Tor Marisának alakja felfogható keserű, 
kifordított Mária-jelképként; az Apa és fiú  groteszk záróképéhez, a fiú 
apja csontvázával, a bibliai „Saulus-Paulus" átváltozás ironikus asszociáci
ó ja is odaérthető. A nevek fordításával kapcsolatos elv egyeztetése minden
féleképpen kívánatos lett volna. Egyes részleteknél a fordító átsiklik a  táj-, 
illetve csoportnyelvi fordulatokon, holott magától adódó megoldásokat is 
alkalm azhatott volna fordításában (az Amerikában élő etnikai csoportok 
nyelvhasználata, az angol nyelv szórövidítő sajátossága):

„ . . .  ne neked, szegény kocám, levágunk márna, elgyön az az ember 
a nagy késsel, sutt le a nyakadat, szegény árva."

„Tough on you, bút today we're going to kill you, poor thing. He'líl 
come with his big knife, and síit your gizzard, you poor sóul, you."

(Tor)
„Harmadévesnek adtam , mert szép volt a skeletje; a m últ héten 

m aceráltattam  M átyással. . ."
„I had it given to the third year students because itt was a  fine 

skeletom. I hat M atthias do the sinew work ílast week . . ."
(Apa és fiú)

M áskor nem adja pontosan vissza az eredeti szöveg elemző s egyben 
stilizáló fordulatát, megmagyarázza a képet, egyoldalúan racionalizalja a 
közlést:

„Erősen rövidlátó szemei előtt fekete keretű csiptetőt viselt."
„He wore a black-rimmed pice-nez, and was extremely myopic."

(Apa és fiú)



a dolog."

she w ould  have let h e r  m o lh e r  go to to r tu re  had her  own 
hap p in ess  depended  on it."

(Pcíl és Virginia)

„Búcsúzóul m eg a k a r t a m  ölelni u to l j á ra  szép, halo tt  anyácskám at.  
R ám  nézett ,  m in th a  m e g b á n to t ta m  volna, az u tá n  m egs im oga t la  az a r 
com at,  hogy m egbocsá t ."

I w an te d  to hú g  m y lovely m o th e r  yet one las t  time. She looked at 
jne w ith  an  off’ended  expression,  bú t  then  s t ro k ed  m y face íorgivingly .”

(Talál hozás a 11 yá m m  alj

T anu lságo t ígért  a cím, s hogy nem  m inden  ok nélkül, azt talán a 
fen tebb  le ír tak  is n é m ik ép p  igazolha tják .  Az angol és am er ik a i  szerzők 
k ia la k í to t ta  C sá th -po rt ré  nem  hoz ugyan  igazi ú jd o n sá g o t  az író ér tékeié  
sében  — b á r  Angéla C a r te r  ta n u lm á n y a  izgalm as k ísé rle te t  tesz a különböző 
szemléleti jegyekből ép ítkező novellák  szó lam okba rendezésére ,  s a bennük  
m eg je len í te t t  pszichés ta r t a lm a k  szám bavételével sa já to s  so rokba  állít ja 
őket; mégis, a v ilág irodalm i k itek in té s  lehetősege, az, hogy bizonyos be i
degződésekből követően a  han g sú ly o k a t  m áshova  helyezik, hogy a tö r t é 
nések  képzeletbeli szála it  szünte lenül C sá th  je lenébe a k a r j á k  m eghosszab
b ítan i ,  o lyan v itá ra ,  p á rb e szé d re  kész te the tnek ,  melyek bizonnyal termé- 
kenyítőleg h a tn á n a k  a C sá th -ku ta tás  jövőjére.

® Writas iram the Otker Europe 
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VADERNA JÓZSEF

AMBROSE BIERCE ÉS CSÁTH GÉZA
EGY AMERIKAI ÉS EGY MAGYAR ÍRÓ MŰVÉSZETÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

1.

Ambrose Bierce olyan író, akit nem lehet megrázkódtatás nélkül olvasni. 
Sokkolja azt, aki közösségre llép vele, legalább annyira, hogy olvasni kezdi. 
Elképesztően kegyet/len, gyermekien naiv, Mark Twain-ien gunyoros és 
fölényes. Bierce nem közöl, hanem sulykol. Tulajdonképpen nem is író; 
filozófus, torz tükörrel a kezében.

Ilyenek vagyunk?
Az irodalom történet tele van extravagáns személyiségekkel. Bierce 

különc a különösök között. Ungvári Tamás azt írta róla a hatvanas évek
ben született arcképvázlatában, hogy „gyorsan kiesett a köztudatból”.

Nos, ha gyorsan kiesett, még gyorsabban visszatért. Bagoly-folyó cí
mű növelláskötetét ritkán kapni meg közkönyvtárakban. Hiánycikk. El- 
•lopkodják. Egy ismerősöm, akiről alig tételezem fel, hogy rendszeresen 
olvas, titokzatos arccal közölte a minap:

— Tudok egy szenzációs könyvet!
Bierce az utóbbi években népszerű lett.
Ez egy olyan magabiztos kor, melyben m ár jogunk és kötelességünk 

felfedezni őt?
Vagy olyan önmarcangoló kor?

2 .

író  és kora elválaszthatatlan egymástól. Csak „ott és akkor” képes az 
alkotásra. Mindenkit determinál a hétköznapok ezernyi apró eseménye. 
Hogy milyen eszmei, szellemi áram latok mossák körül? Hogyan futhat 
be egy szerző szám ára megnyugtató pályát? Vagy éppen nyugtalanítót. 
Politikailag mi mozgatja? Öt és másokat? Miről esik szó társaságban? És 
a viccek? Vajon milyen élcek, adomák forogtak közszájon Bierce korában? 
Mennyire hatott az író habitusára, vitriolos stílusának kialakulására?

Nagy lehetőségek korában élt. Az oly fiatal, energikus, s tallán éppen 
azért agresszív nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok bölcsőjénél 
bábáskodott. A kifejezés ezúttal nem túlzás.

Bierce valóban tett azért, hogy a rabszolgatartó állam korszerű el
veket valló, s azt akár fegyverrel is megvalósító állam alakulattá váljon.

Aki fegyverek csövébe néz — a kis dobosságtól az őrnagyi rendfoko
zatig ju tó  író számos esetben tett úgy —, hisz azokban a demokratikus 
eszmékben, melyeknek hiánya felhúzta a puskák kakasát.

Hiába.
„Virginiában beiktatták W^lker kormányzót. Tessék! Ez az utolsó 

hír, am it hallhattunk róla, ameddig le nem tartóztatják  lopásért.”
ím e Bierce egy rövidhíre, mely megjelent napilapban.
Elfog a mosolygás, ha a rra  gondolok, hogy m a a sajtóban dolgozó 

utódai megengedhetnének-e maguknak hasonló stílusban fogant hírecskét, 
de nem ez a lényeg. Hanem a kiábrándultság ténye Ambrose Bierce-nél.

A hosszú és rendkívül véres háború után nagy lehetőségek nyíltak a 
korabeli Amerikában. Ugrásszerűen nőtt az ipar, mezőgazdaság. Szabad 
vállalkozások sorára nyílt mód. Az államok mindenféle intervenciós hábo
rúk veszélye nélkül fejlődhetett.



1870 körül — pontosan az évszámot követően — Bierce őrnagy úr 
újságíró llesz. Ne feledjük, hogy Amerikában akkor is m egmarad az embe
rek katonai rendfokozata, ha polgári pályára lépnek. S az bizonyos tekin
télyt kölcsönöz.

„A nap lovagja lesz” — írta róla Ungvári Tamás. Mi más lehetett 
volna? Abban a korban a napi újságírást vállalni egyáltalán nem volt 
megalázó foglalatosság. Az írók legjobbjai tették. Magyarországon is.

Az újságíró szükségszerűen sok információt szűr át magán a tár
sadalomról. Látja, hogy mi lett más, m int ahogy elképzelte. Bierce a de
m okratizmus kitöljesedésében, a vállalkozások rendszerének általánossá 
válásában látja  jó  ideig a szép jövőt.

Keserűen csalódik.
A demokrácia — ismerős képlet — bürokráciába, korrupcióba fullad. 

Bierce hangja mind szatírikusabbá válik.

3.

Csáth Géza és Ambrose Bierce személyét összevetve feltűnő, hogy 
mindkét em ber sikeres és elkényeztetett volt a maga módján. Bierce még 
az excsászámő házi tudósítójának a státusáig is eljutott.

Figyel és kommentál m indkét alkotó. Csáth Géza gyakran menekül 
álomba, Bierce a bizarrba, misztikumba.

Egyik napról a m ásikra hatalm as vagyonok keletkeztek akkor Ame
rikában. A gyorsvonati sebességgel meggazdagodó törtetők, aranyásók, 
aranyiesők világa Bierce-é. S azoké az ügyetlen, gyámoltallan, becsületes 
embereké is, akik m enthetetlenül lem aradtak a versenyfutásban.

Bierce-nek végüil is nem volt szerencsés élete. Ebben nem áll egyedül 
az írók között. Talán szerencsés volt a kilincselő, életében félig m ár elfe
lejtett Krúdy Gyula? Vagy a csaknem koldusbotra jutó Táncsics Mihály? 
Vagy a deilirium trem ensben tengerbe vesző A. E. Poe? A súlyos m orfi
nistaként elpusztuló Csáth Géza?

Az írók között kevés a Goethe és a Senghor.
Az író, hivatásánál fogva, még mélyebben átéli korának válságjelen

ségeit, m int más emberek. Átéli és megszenvedi őket, hogy beszélni tudjon 
róluk. Azért író.

Bierce élete stílusát nézve „logikusan" alakul. Felesége „természete
sen” elhagyja harmincnégy évi házasság után. Felnőtt fiát „természetesen” 
lelövik egy verekedés közben. A másik fiú „természetesen” alkoholista 
lesz és szintén korán meghal.

Sikerrel szöm yülködhetünk az egész család sorsán. Maga a neves 
hírlapíró, tekintélyes polgár és szerencsétlen em ber m ár túl van a hetvenen, 
m ikor úgy dönt, hogy elmegy Mexikóba háborúzni.

H earstról mindenki hallott. Már akkor sajtókiráily volt, s azóta is 
őrzi trónját; még bankrablóvá fejlődött lánya sem tudta a trónt megin
gatni.

Bierce összeakasztja vele a bajszát a mexikói függetlenségi háború 
m iatt.

Mit m ondhatott a hetvenkét éves Bierce Hearstnak? Elképzelem a 
jelenetet, ahogy áll a hosszú (csőszerű) laptulajdonosi szobában, s bal 
kezében még fogja a kilincset:

— Uram le van s z ---- ! Én megyek!
Egyik utolsó levelében arról írt, hogy som brérót kapott a mexikóiak

tól, ami azt jelenti, hogy közülük valónak tekintik.
Aztán öltűnik, több hír nem érkezik róla.
Eredményes, teljes élete volt.



Bierce-t többen is magányos alkotónak nevezik. Pedig egy nagy áram 
latba tartozik. Euripidész, Marlowe, E. T. A. Hoffmann, Grimm testvérek, 
Franz Kafka, hosszú lenne felsorolni mindazokat, akik ebben a csapatban 
meneteltek. Akik keserűen és keményen is beszéltek velünk.

A sorban ott menetel Csáth Géza is, m orfium mám ortól mészfehéren, 
azon töprengve éppen, miképp lehetne jól szabott és gazdag.

Állítólag a horror első képviselői közé tartozik Bierce. Mesebeszéd. 
A kegyetlenségre való hajlam, az elviselhetetlen felidézése mindenkiben 
ott él. Csupán a civilizáltság máza eltakarja. Gondoljunk a természeti népek 
m isztériumaira, az annyit idézett klasszikus civilizációk kegyetlen szoká
saira! Görögök, aztékok, asszírok mondakörére! A horror egyidős az em
beriséggel. Szinte m ár anyatejjel szívjuk m agunkba a borzalmakat.

Egyetlen nép sincs, melynek mesevilága ne tartalm azna ijesztő aber
rációkat. Jó példa rá a német Grimm testvérek népmesegyűjtése, feldol
gozása. Gyilkosság, hidegvérű csonkítás, jutalm azott árm ány éppúgy elő
fordul, mint az aljasság dicsérete. Nem mindig a jó győz a  mesékben, 
gyakran az, aki elég ravasz ahhoz, hogy megtévessze a másikat.

Bierce-től nincs távoli a misztika. Klasszikus, asztaltáncoltató, földön
túli erőkre sandító kor volt az övé. A vonulat azóta is tart, csak módosult. 
Megerősödött a sci-fi. Elhagyott kastélyokban csapongó denevérek már 
mosolyogni valók. De a hitchcocki m adarak aligha! Vagy a pestist cipelő 
patkányok Camus modorában. Az em ber tehetetlen. A pestissel szemben, 
a rárontó ismeretlen hatalomm al szemben. Bierce-i, csáthi tétel: az ember 
tehetetlen. Eszköz. Részt vesz. Áldozat és áldozó.

A szenvedélyek oly erőtlenek.
Bierce rém történetei, olykor szatírába is csomagolva, egy idő után 

egyáltalán nem megrázóak. Az író kétségkívül nem is szánta némelyiket 
megtisztító folyamat részének. Egyszerűen: mesél. Elmond egy jó  sztorit. 
M ásutt viszont hangsúlyozza: ilyenek vagyunk, emberek! így kelil elfogadni 
magunkat, társainkat!

Cinikus Bierce? Cinikus volt Rimbaud, aki a csodálatosan lágy „Völgy 
alvója” után elment Afrikába fegyverekkel kereskedni, hogy félig elrothad
va fejezze be életét?

Bierce egyike a legkorszerűbb, jövőnket fenyegetően megjósló írók
nak. Korszerűbb, mint sok kortársunk.

5.

Csáth Géza a napfényes Bácska szülöttje volt. Középosztálybeli, értel
miségi. Pusztulást sejtő és önpusztító. Orvos volt, hivatása pontosságra 
szoktatta. De m egtanította az emberi test, szerkezet s — mivel ideggyó
gyász volt — az emberi természet ismeretére. Bierce a csatatereken far
kasszemet nézve tanulta az embert. Csáth a boncasztalon, a „sárga házak” 
közegében. Egy elmebeteg nő naplója címre keresztelt szaktanulmánya a 
tanúbizonyság rá, mennyire nagyítón át, bár freudi szemüveggel nézte hő
seit. Dermesztően tárgyilagosan.

1887-ben született. Csodagyerekként indult. Elfeledték, felfedezték, 
ú jra  elfeledték, és ú jra  felfedezték. A Csáth Géza-szerű magányos hajósok
nak m ár csak ez a sorsa. Újabban úgy látszik, végleg elju to tt a maga Itha- 
kájába. Tanulmányok jelentek meg róla ismét. Kiadták novelláit. Drámáit 
és drám akísérleteit. Zenekritikáit.

Még hegedűjátékát is hallani néha. Az a magányos, árva hegedűszó 
gyakran sír a térben, ha Csáth Gézától olvasok.

Neves rokonai voltak, vér szerint is. Például Kosztolányi Dezső, az 
unokabáty. Mégis Csáth Géza a legárvább m agyar írók egyike. Sőt a leg
árvább; mennyeket, poklokat járó, pusztulásra sodródó, magányos.



Jó zenész volt. Zenét is szerzett. Egy időben festő akart lenni, m int 
erről önéletrajzi adalékai tanúskodnak. Jó orvos volt, bizonyítékként elég 
elővenni szaktanulmányait. Nagy tudású ember. Gimnazista korában szü
letett zenei tanulmánya elképeszt nagy információanyagával. Olyan kö
zegben nőtt fel, ahol a hum án műveltség benne volt a levegőben. Apja 
hegedűművészt akart belőle nevelni. Brenner József — alias Csáth Géza — 
azonban az orvosi egyetemre jelentkezett. A legegzaktabb tudomány szol
gája lett.

Mellesleg író.
Életművész. Játékos. Világfi.
Aztán m orfinista. Részben félelemből. Részben a teljesség utáni vágy

tól hajtva.
Aztán roncs.
Csáth Géza bizarr művészi pályájának egyik legmegrázóbb novellája: 

élete. Akárcsak Bierce-nél. Legalább olyan súlyos novella, m int az Anya- 
gyilkosság.

A magyar író harm inchárom  évet élt meg. Krisztusi kort. Feleannyit 
sem, mint Bierce.

6.

Két démoni prózaíró. Lázálmokkal, lidérces tárgyilagossággal. Olyan 
pontossággail, ami írók között is ritkaság. Csáth és Bierce egyként az 
ártatlanság állapotából indul. Érdemes megfigyelni, hogy milyen sok mind
kettőjüknél a gyermekhős és milyen gyakran indítanak békés természeti 
képpel. Csendélettel.

Hogy nagyobb legyen később a robbanás hangja?
Bierce-nél még gyanakszom! Vérbeli újságíró volt, kedvelte a gégékét. 

Mellesleg Csáth is. De a magyar író a maga szecessziós, biedermeier vilá
gába ágyazva nosztalgiákat közöl és közvetít. Bierce sokkolni akar. Csáth 
elvágyódik és fél.

Hogy az eredmény mégis gyakran közös, s ezért lehetnek az iroda
lom hasonlóan nyugtalanító jelenségei? Ez abból fakad, hogy az író kény
telen a pontos ábrázolásra. Még akkor is, ha a bőre megy rá.

Szabad és szükségszerű. Szabálytalan, de elkerülhetetlen. Megenged
hetetlen, de elm aradhatatlan. ím e Csáth Géza és Ambrose Bierce ars po
eticája. Rokonságuk vitathatatlan. Bár ha ism erték volna egymást, va
lószínűleg egyikük sem örült volna a kapcsolatnak. Bierce minden bizony- 
nyail túl szépléleknek tarto tta  volna Csáthot, a m agyar író viszont hatás
vadásznak, s egy-egy ötletért a valószerűséget is feláldozónak Bierce-t.

Érdemes egy gondolatra elidőzni Csáth orvosi foglalkozásánál. Bierce- 
nél a katonáskodás, a haláll gyakori szomszédsága ad írói fegyvert, Csálh- 
nál ugyanaz a szomszédság, de m int lélekbúvárnak és gyógyítónak is.

Csáth Géza elemzőkészsége folytán felülmúlja Bierce-t. Bierce-t olykor 
elsodorják az események, a látvány leírójává válik. Csáth a megfigyelések, 
az aprólékos élveboncolás mestere.

Féloldalas lenne a kép annak említése nélkül, hogy Csáth vérbő élet- 
igenlése is nagy helyet kap életművében. Ilyen értelem ben Bierce novellái 
egységesebbek. Ö nem előlegezi meg szám unkra az élet kellemes oldalát 
is felvillantó világképet. Nála pusztulás, pusztítás és misztikum van. Csáth 
aggódik. Bierce ítél.

7.

Mindent megélni, átélni, birtokolni! Mindkét írói alapvető vágya és 
hőseinek mozgató ereje. Bierce nem csak él, vissza is él ezzel. Az a való
színű tény, hogy egy em ber előtt, életének utolsó másodpercében lepereg 
életének filmje, egy ragyogó novella írására  ösztönzi (Bagoly folyó).



„Aki túl sokáig néz szakadékba, beleszédül." A nietzschei gondolatot 
mindkét íróval kapcsolatban érvényesnek érzem.

Csáth és a morfium elválaszthatatlanok. Bierce-nél nincs ilyen elem. 
Csáth egy ölegáns fürdőorvosi állásra, gazdagságra vágyott. Bierce elérte 
ezt egy excsászárnő sajtófőnökeként. De elégedetlen m aradt. Csáth is az 
lett volna akárhol, hiszen az élet teljességére vágyott. A totáilis megisme
résére.

Az ad absurdum , mint emberi program.

8 .

A Chickamagua című kései Bierce-novellát B. Nagy László fordította
— mesterien.

A kezdés idillikus: „A kisfiú egy napsugaras őszi délutánon elkódor- 
gott hazu lró l. . . ” Csaknem ugyanaz, m int Csáth Géza Em lékirat eltévedé
semről című novellájának indítása. Ugyanaz a boldog, felszabaduló érzés 
keríti hatalm ába a hatéves hőst, m int Csáth négy és fél éves szereplőjét.

Ezzel azonban nagyjából vége is az egyezkedéseknek. Holott mind
ketten ugyanarról a témáról írtak: egy kisfiú eltévedt az erdőben.

A klasszikus, bulvárújságírás emlőin nevelkedett Bierce, aki meg
szállottan keresi a szerinte mindig elkerülhetetlen, szükségszerűen bekö
vetkező tragédiákat, nem elégszik meg a gyermek magányból fakadó fé
lelmével. A bierce-i hatásmechanizmus többet követel! Ennek a misztikus 
naturalistának morális felfogása előírja, hogy minden történetével sze
münkbe köpje: ilyenek vagyunk mi, emberek! Hogy közösséget vállal ve
lünk, arró l az is tanúskodik, hogy életművében meglehetősen sok az egyes 
szám első személyben írt alanyi novella.

A gyermek főhős nemcsak egy farm er család csemetéje. Az egész 
emberiség képviselője is. M ár az első bekezdésben, hömpölygő mondatok
ban szögezi le az író: „ . . .  Csupa boldogság és büszke érzés volt a figye
lő szemek elől elszabadulni, s átélni a fölfedezés, a kaland izgalmát, hiszen 
c gyermek lelke m ár ősei testében évezredek óta hódításra, harci dicsőség
re edződö tt. . .  Két földrészt is maga alá gyűrt e diadalmas em berfajta, 
míg bölcsőjétől elju to tt a végtelen óceánig ..

Mit csinál az emberiség ezen képviselője, ki „hatéves forma és egy 
szegény földmíves fia . . ?

Természetesen egy m agafaragta karddal hadakozik a láthatatlan 
ellenséggel. De — s itt jön a szokásos bierce-i gúny — „ . . .  elkövette azt az 
elég gyakori katonai hibát, hogy az ellenség üldözésében veszélyesen mész- 
szire m erészkedett. . Szóval eltévedt, a fogalmazás szerint nem tud visz- 
szahúzódni m ár „hadműveleti tám aszpontjára ..

Bravúros, ugyanakkor zsumalisztikus formai megoldás. Bierce-t az 
újságírás revoilverező, poénokért bárm it feláldozó rossz hagyományaitól 
elsősorban nemes veretű nyelvezete választja el. Egyetlen megjelent novel
lagyűjtem ényét (Bagoly-folyó. Európa, Bp. 1968) kilencen fordították ma
gyarra. De még a vegyes fordítások ellenére is teljesen egységes m aradt a 
hangja. Lehetne ezt kizárólag a kiváló m agyar fordítói hagyományokkal 
magyarázni? Kilenc fordító esetében ez túl nagy bátorság Tenne. Inkább 
arról van szó, hogy Bierce írásművészete a különböző minőségű fordítói 
teljesítmények ellenére — kitetszik.

Bierce-nek esze ágában sincs úgy olvasmányossá tenni írását, hogy 
minél több dialógussal, bekezdéssel szellősebbé változtatja a szöveget. Ő 
a nagy, tömbszerű bekezdések kedvelője. A legkisebb motívumba is annyi 
izgalmat — nóta bene! —, iszonyatot tud csempészni, hogy a szöveg olva
sása is képtelenség „szellősen”.

Az első bekezdés 12 sor, a második 28 és addigra el is ju t a cselek
mény a kifejlődésig. A kisfiú eltévedt.



9.
Ezen a ponton Bierce taktikát változtat. Mintha új novellát kezdene, 

minden teketória nélkül gúnyosan megismétli az eltévedés körülményeit.
Aztán ütésszerűen vált: „ . . .A  patakparttó l visszavonulva, hirtelen 

új és jóval félelmetesebb ellenséggel találta magát szemben: az ösvényen, 
mely ú tjá t megszabta, előrevetett mancsain ágaskodva, hosszú füleit he
gyezve egy nyúl nézett vele farkasszemet! A gyermek rémült sikollyal 
sarkon fordult és e lm enekült. . . ”

Egész eddig a főhős nem tudja, hogy eltévedt. De — mint ahogy Csáth 
Gézánál is — végül a futás következménye az eltévedés (ott haza akar 
szailadni a gyerek). Bierce-nél a nyúl elől való kétségbeesett menekülés 
után döbben rá a kisfiú (szintén a könnyektől elvakulva), hogy eltévedt a 
rengetegben.

Bierce novellájában m ár attól eltévedt a gyerek, hogy túl messze 
merészkedett. De a hősben csak akkor tudatosul, m ikor kifulladva megáll. 
Persze történhetne ez pusztán az idő m úlásának érzékeltetésével, m int 
Jancsi és Juliska ism ert történetében, Bierce és Csáth Géza a Grimm test
véreknek is leszárm azottjai, hisz előbb-utóbb a gyereknek úgyis rá kell 
jönnie, hogy nem talál haza. De Bierce sokkolni akarja  az olvasót. Egy 
nyúllail? Nos, igen. Szatirikus hajlam ait nem tagadja meg. Nyilván ism erte 
Ezópust, éppúgy, mint La Fontaine-t. A nyúl ugyebár, a mesék tanítása 
szerint, klasszikusan gyáva állat.

Érdekes motívum a  könnyek szerepe mindkét novellában. Csáth azt 
írja, hogy ha a gyerek kitörölte volna könnyeit, könnyebben megtalálja 
a hazafelé vezető utat. Bierce-nél is: „könnyektől elvakultan eltévedt a 
rengetegben..

Első ok: távolra merészkedett.
Második ok: találkozott egy szám ára vérengző külsejű vadállattal.
Az oksorozat befejező része: elvakult a könnyektől.
Alaposan m egtámogatja az író, hogy az esemény így szükségszerű, 

így kell bekövetkeznie.
Csáth Géza gyermekhőse nagyon is európai. A békevilág képviselője. 

Ö magától értetődően az emberekhez fordul segítségért, hogy hazajuthas
son. Igaz, hogy a segítségnyújtást a kissé pesszimista Csáth sem kapkodja 
el. Az első felnőtt ember, akivel találkozik, félelmet kelt a gyerekben.

Ezzel szemben hogyan oldja fel a konfliktust Bierce? Sehogy. A gye
rek csak a term észettől kap oltalm at. Elalszik.

Lágy természeti képek, pontos hangulati leírások váltják egymást 
baljós megjegyzésekkel: „mókusok pompás farukkal integetve ugráltak 
fáról f á r a . . .  És odahaza a kis tanyán fehér és fekete férfiak kutatták  át 
rém ülten és lóhaJálban a birtokot, bokrokat, sövényeket. . . ”

Az ébredést gyönyörű m ondattal érzékelteti, mely plasztikusan adja 
vissza egy eltévedt kisfiú első reagálásait: „ . . .  Est hűvöse borzongott 
tagjaiban, az éjszaka félelme szívében. De kipihente m agát és többé nem 
sírt." Bierce és Csáth kitűnően ismeri a  gyermeki lelket. Azért sikerül szá
m ukra a gyermeki reakciók meggyőző ábrázolása, m ert írás közben gyer
mekké váltak maguk is.

Ébredés után az am erikai író hőse is emberrel találkozik — akár
csak Csáthé. A gyerek éhen halhatna, széttéphetné egy vadállat, hazata
lálhatna egyedül. . .  De nem, Bierce is szándékosan az emberekkel való 
találkozást választja.

Csakhogy milyen emberekkel?

10.

„ . . .  A kezükön és térdükön csúsztak. Voltak, akik csak a karjukat 
használták; a lábukat maguk m ögött húzták. Mások csak a térdükké! tol
ták előre magukat; karjuk tétlenül lógott az oldaluk mellett. Próbáltak



feltápászkodni, de arcra buktak ú j r a . . .  Néha megesett, hogy valamelyik 
megpihent, nem mászott tovább, hanem mozdulatlanul fekve m aradt. Ha
lott v o lt..

Hosszú, pontosvesszőkkel elkülönített kanyargó mondatok után egy 
kétszavas m ondat ostorcsapásként: „Halott volt.” Mint ahogy a hosszú 
bekezdés (29 sor) ugyanilyen kétszavas ténymegállapítással kezdődik: „Em
berek voltak."

Kúszó, vonagló, súlyosan sebesült katonák jelennek meg a kisfiú lá
tómezejében. Mit csinál az a hős, aki korábban halálra rém ült egy nyúl 
füleitől?

„Emberek voltak, így hát nem félelmetesek . . . ”
A fiúcska bízik az emberekben!
A jelenet túl szörnyű és Bierce tesz róla, hogy még iszonyúbb legyen. 

Szinte tobzódik a kis részletek leírásában: „ . . .  csúsztak, másztak, m int a 
csecsemők . . .  vérző és megcsonkított emberek . . .  feléje fordíto tta arcát; 
egy arcot, meűyről hiányzott az állkapocs; a felső ajaktól a torokig nagy 
bíborüreg tátongott, melyből húscafatok és csontszüánkok álltak k i . . .  
vörösek lettek a vízből kiálló kövek is. De ez m ár vér v o lt . . . ”

Azt hiszi a gyanútlan olvasó, hogy ezt m ár nem lehet fokozni? De 
még mennyire, hogy lehet!

Csak egy bierce-i képességű m ester kelil hozzá.
A hatás fokozására éppen a gyermeket használja fel: „ . . .  volt vala

mi a m aszatosságukban — és ugyanígy talán idétlen tartásukban és moz
gásukban is —, amiről a kisfiúnak a kimázolt bohóc ju to tt eszébe, akit a 
múlt nyáron láto tt a cirkuszban, s most elkacagta m ag á t. . . ”

Sátáni kép.
Az emberiség képviselője, egy hatéves fiú nevet a vonagló, minden 

emberi nyomorúságot hordozó „meneten”. Nevet a háborún, m ert bár nem 
m ondta ki az író, nyilván csatából érkeztek a sebesültek. Vagy Dante 
Isteni színjátékának  poklába, egy meg nem  írt, legszömyűbb bugyorba 
ju tottunk? Bierce hajlamos a misztikumra, a transzcendesre. De most ez 
nem álom, nem vízió. A realitás fokozása érdekében még tartogat egy 
szörnyű ötletet a tarsolyában: „ . . . l á t t a  ap ja  négereit is a földön hancú- 
rozni, kezükön, térdükön csúszni. . .  Így m ost odalopódzott hátulról az 
egyik csúszó-mászó figurához, s egy hirtelen mozdulattal szétvetette llábát, 
a hátára p a tta n t . . . ”

A főhős segítségül hívja az embert, akivel találkozott. Arra hívja, 
ami korából fakadóan a legfontosabb számára: játszani. Az emberek je
lenléte, különösen, hogy sokan vannak, azt sugallja számára, hogy eltéve
dése véget ért. Az m ár nem érdekes.

A „segítség” elm arad. A „paripa” „ . . .  összeroskadt, kinyúlt, m ajd 
magához tért, s a kisfiút oly ádázul vetette a földre, akár egy betöretlen 
c s ik ó .. .”

A kisfiú megijed. De hol van az attól, m ikor a nyúl rém ítette meg! 
Pedig a ,Jló” ránéz állkapocs nélküli szájával.

A cselekmény újabb fordulattal folytatódik:
„ . . .  Élre vágódott, fakardja még műidig a kezében, s méltóságtelje

sen vezényelte a menetet, hozzájuk igazítva lép te it. . . ”

11.

Vonul a haláilmenet. Az olvasó megfogalmazza magában a m ondani
való lényegét: a  gyermek, a jövő letéteményese, vezeti a  háborúval önm agát 
irtó, pusztító emberiséget, ö  képviseli a  reményt.

Ha Bierce ezt akarta  volna mondani, a gyermek által vezetett csapat 
képénél befejezi a novellát. ím e a végmondat: „ . . .  élre vágódott, fakardja



még mindig a kezében, s méltóságteljesen vezényelte a menetet, hozzájuk 
igazítva lépteit, s egyszer-másszor visszafordulva, mint aki gondosan vi
gyáz rá, nehogy elcseílengjen a hadserege.”

De idáig érve, az összesen 221 soros novella kétharm adánál tartunk.
Mit akar még mondani Bierce?
Eddig mindössze hét bekezdést alkalmazott. Mesterien bánik ezekkel 

az olvasó-riasztó betű tömbökkel. Amikar ő bekezdést használ!, akkor va
lóban vált. Külön-kiMön olvasva szinte bármelyik rész — önmagában is 
megállja a  helyét. Kis tárcák.

A halálmenet patakhoz ér. Egyesek belefulladnák, de a gyermek 
fáradhatatilanul halad előre. Tudja, hogy serege követni fogja.

Közben az író elejt néhány megjegyzést. Az olvasó értesül arról, hogy 
alig egy kőhajításnyira attól a helytől, ahol a gyermek aludt, ütközet 
zajlott ile. „ de a gyermek fel sem neszeit rá; tőle ugyan szólhatott a 
sortüzek ropogása, az ágyúmoraj . . . ”

Abszurdum. Teljesen logikátlan. Miért nem ébredt fel a gyerek? Any- 
nyira fáradt volt? Vailami gyanús. Bierce játszik velünk. Játszik az idege
inkkel is. Véres, kegyetlen pontosságú leírásokkail operál. Közben szapo
rodnak a kérdőjelek.

A megoldás mintegy negyven sornyira van, de ugyancsak távol.
A gyermek fényt lát. Meglengeti a sapkáját a menet felé, hogy az 

ú tm utató fény felé irányítsa a sebesülteket. Átvág egy szántáson, s egy 
tanya füstöllgő romjaihoz ér.

Bierce-nek és az olvasónak egyként könnyű dolga van már. Termé 
szetes, hogy a gyerek a lángoló romokban ráism er saját házukra.

Természetesen nem.
A gyerek egyedül van a tűznél. Elhagyta csapatát, a bűnös és önmaga 

balvégzetét okozó emberiséget. Ott ál! a tűz előtt, arca ragyog. „ . . .  és túl
áradó boldogsággal táncra perdült utánozva a lángok játékát. Körbesza
ladt, valami újabb tűzre rakható tárgyat keresve ..

Ha lehet, még az előbbieknél is kísértetiesebb kép! Hiszen Bierce 
közlése nélkül is kitaláltuk m ár, hogy a ház a kisfiú otthona volt. Amit 
elveszített. Most m egtalálta és táplálni kívánja a pusztító lángokat?!

Ilyen messzire azért nem megy el az író. Csupán arról van szó, hogy 
a látványtól a felismerésig eltelik egy kis idő. Mert aztán: „ . . .  szeme va
lami ólra, csűrre tévedt, mety furam ód ismerősnek tetszett: m intha ál
m ában látta volna m á r . . .  Ráism ert az égő házra: az ő tanyájuk volt!”

I tt van a harm adik felkiáltójel a  novellában, s mind a három  az írás 
befejező részében található. Bierce a legszömyűbb dolgot is tárgyilagosan, 
kijelentő módban közli, m intha egy szénakaszálás leírásáról lenne szó.

Mi jöhet még? No persze, hol vannak a szülei, és hol vannak a nége
rek? Mellékesek. De egy em ber nem. ö t  m ár az eltévedéskor is sírva hív
ja  a gyerek. Az édesanyját.

„ . . .  a tűzvész fényétől megvilágítva egy asszony holtteste fek ü d t.. 
a homlok jó  része hiányzott, a csorba hasadékból elődagadt az agyvelő, 
rátürem lett a  halántékra, a tajtékozó szürke szennyével, bíborbuborékok 
fürtjeivel, m int valami koronán . . . ”

Sehol egy szó, hogy az asszony a gyermek anyja. Csak az aprólékos, 
szörnyű leltárszerűen pontos leírás.

S csak utána jön a megoldás:
„ . . .  A gyerm ek. . .  Torkából kiveihetetlen és leírhatatlan sikolyok tör

tek elő: valami hang a m ajom  makogása, a pulyka gurgulázása, szentség
törő rikácsolás, ördögi anyanyelv. A kisfiú süketnéma volt."

Az utolsó, tőmondat sem külön bekezdés, tárgyszerű közlés, m int min
denütt, ahol Bierce fordulópontot alkalmaz.



A Chickamagua — nincs rá  jobb szó — ördögien megfogalmazott mű. 
Mintha Ambrose Bierce is érezné, hogy túl nagy borzalom-dózist adott az 
olvasóknak. Odavet még egy utolsó bekezdést. Ennyi:

„Aztán csak állt ott mozdulatlanul, remegő ajakkal az égő romhal
mazra meredve."

Ez a lényeg? Csak álllunk tehetetlenül a világ szörnyűségei előtt? 
Tölve fájdalommal, lenyelt sikolyokkal? Szemléljük, hogyan pusztul el a  vi
lágunk, s míg tudatára nem ébredünk személyes veszteségünknek, mi is 
segítünk a pusztításban merő tudatlanságból?

Bizony ez a végkövetkeztetés! Bierce a tömegpusztító fegyverek ko
rában ijesztően korszerű. Korszerűbb, mint valaha.

12.

Egy írót jelzői éppúgy jellemeznek, mint hasonlatai, m ondat szerkesz
tése, cselekményvezetése, vagy képi gondolkodásmódja. Tanulságos Bierce 
jelzőit fölsorolni, úgy, ahogy a novellában következnek egymás után.

í.) Bevezetés
napsugaras, őszi, kicsiny, figyelő, győztes, döntő, hatalmas, diadalmas, 
végtelen (12 sor)

Csupa optimista, bizakodó jelző. Még véletlenül sem akad egy, mely 
baljós jövőt vetítene előre.
2. Bevezetés II. (A csölekmény kibontása)
szegény, ifjabb, meztelen, civilizált, békés, hősi, napsütötte, játszi, látha
tatlan, gyakori, széles, segély, sebes, menekülő, rettenthetetlen, végtelen, 
kicsiny, sima, bölcs, hatalmas, leghatalmasabb (28 sor)

Bierce tobzódik a jelzőkben, m ár előkészíti az eltévedés fenyegető 
tényét. Éppen azzal, hogy jelzői ellenkező irányba, az idill felé m utatnak.

3.) Cselekmény folytatása (Első tetőpont: az eltévedés)
hosszú, rémült, tagolatlan, gyenge, kegyetlen, vadul remegő, kusza, keskeny, 
pompás, szomorú, különös, rekedt, fehér, fekete (29 sor)

A jezők megfogyatkoznak, a cselekmény felgyorsul. Az egyetlen „pom
pás" kivételével mind a félelem és rém ület érzésének minél pontosabb ér
zékeltetésére szolgál.
4.) Cselekmény folytatása (Második tetőpont: a sebesültek megjelenése)
vsak, ritkásabb, tiszta, enyhe, leszálló, sűrűsödő, vékony, kísérteties, sötét, 
különös, nagyobb, torz, hosszú, rémítő, éber, ismerős, különös, hasonló, 
sűrűsödő, sötét, különös (29 + 18 sor)

Bierce írásművészetének sajátos megnyilvánulása: az ébredést követően 
lassan indít (jelzői is alkalmazkodnak ehhez), m ajd egyre inkább felgyor
sul a cselekmény, s úgy válnak a jelzők is egyre baljósabbá.
5.) Cselekmény folytatása (Harm adik tetőpont: a  gyermeki kegyetlenség)
Érettebb, félelmetesebb, sápadt, pirossal csíkozott, idétlen, vérző, kísérte
ties, betöretlen, égő, óriás, rémületes (35 sor)

A cselemény m ár rohan. A jelzők megint megfogyatkoznak, ami ma
rad, mind a pusztulást idézi fel.

6.) Cselekmény folytatása (Negyedik tetőpont: a hős vezérsége megvalósul)
különös, fekete, derengő, óriási, torzabb, halottfehér, pirospozsgás, növekvő, 
rém ítő (17 sor)

Monotónia a jelzős szerkezetekben. Az író a pontosságra ügyel, a 
színesebb fogalmazás mellékes.



7. Cselekmény folytatása  (Első feloldás: a csata tényének közlése)
szűk, iszonyú, különféle, különösebb, degesz, törött, mély, kétségbeesett, 
összeroncsoilt (24 sor)

Érdemes megfigyelni, hogy Bierce-nek szinte minden bekezdésében 
szerepel a „különös" jelző.

8.) Cselekmény folytatása (A megoldás elkészítése: megjelenik a tűz)
vöröslő, vörhenyes, kígyózó, vörösek, könyebb, könnyed, derűs, gyászos, 
alaktalan (22 sor)

A jdlzők komorsága csökken. Az író előkészíti a hatást.
9.) Cselekmény folytatása (Megoldás előkészítése: hős odaér a tűzhöz) 
hűtlen, vörhenyes, lángoló, tágas, nehéz (13 sor)
10.) Befejezés I. (Hős felismeri lángoló tanyájukat) 
kicsiny, égő.
11.) Befejezés II. (Hős megismeri anyját. Totális pusztulás) 
égő, mészfehér, sötét, csorba, tajtékozó, szürke (9 sor)
12.) Befejezés II. (és megoldás: az árvává vált kisfiú süketnémasága) 
apró, tétova, vas, kivehetetlen, leírhatatlan, eilborzasztó, értelmetlen, lélek
telen, szentségtörő, ördögi (5 sor)

ö t  sorban 10 jelző! A cselekmény tetőpontján Bierce nyelvi teremtő 
ereje is tetőpontra ér.
13.) Következtetés levonása (örök emberi tehetetlenség) 
remegő, égő (másfél sor)

Í3.

A kétszázhuszonegy soros, körülbelül újságoldal terjedelm ű kis elbe
szélésben Bierce 116 jelzőt alkalmaz. Rendkívül sokat. Csáth Géza, aki 
szívesebben ködvilágba húzza á t a cselekményt, sokkal kevesebb jelzőt 
hasznáíl. Bierce nagy gondot fordít a cselekmény helyszínének megjelen
tetésére, az alakokéra azonban kevéssé ügyel. Csáth Géza aprólékosan 
kidolgozza szereplőinek külsejét: például A vörös Esztiben  így m utatja  
be hősét. „ . . .  Nyúlánk, középtermetű, szép lány volt, toldás kalappal, 
m ajdnem  divatosan öltözködve, fehér arcbőre szinte világított a villamos 
ívfényben. Egyszerre csak összerezzent, vörös haja m egcsillant. . Ne
hezen lehetne plasztikusabb leírást elképzelni. Bierce misztikussága elle
nére földönjáróbb. Csáth Gézánál néha átúszunk az álmok vüágába; köl
tészet és misztikum keveredik. Például a lázas állapot leírása ugyancsak 
A vörös Esztiből: „Megérkezett a láz. Ilyenkor úgy tetszik, m intha a 
levegő sűrűsödne, akár az olaj, és mindenben abban a puha, meleg folya
dékban úsznék. Innen érthető, hogy a szekrények féloldalra dőlnek, vagy 
a mennyezethez közelednek. A kályhától olykor megijedünk, m ert fölénk 
hajol, feketén és félelmetesen, m áskor a  sarokba húzódik, m int valami 
szürke kis cica. A tárgyak és emberek között pedig zöld golyók ú szn ak ..

Csáth legtöbb írásában van valami halk iszonyat, borzongató különös
ség. Bierce-nél mindez harsányabb.

14.

Az Em lékirat eltévedésemről tém áját tekintve azonos Bierce Chicka 
magua című novellájával. De Csáth m ár ellső m ondatában eltolja a tö r
ténést a lebegés felé: „ . . .  eltévedésem húsz, harm inc vagy negyven éve 
történt, e pillanatban pontosan igazán nem tudom."



S ezzel máris elérte a lebegést. Ez az impresszionista látásmód nosz- 
taJlgikus líraiságra is módot ad. Nagyon is tudatosan és következetesen 
alkalmazza a módszert, sőt az idősíkok keverését is.

Bierce-nél a cselekmény időrendben történik. Aztán az író visszatér, 
elkalandozik a régmúltba, eljátszik egy hasonlattal (hadvezérhez hason
lítja  kis hősét), de attól kezdve nyílegyenesen halad célja felé. Egyetlen
egyszer vált helyszínt, m ikor felvillantja a kisfiút kereső hozzátartozók 
képét.

Nem úgy Csáth Géza.
Első jelenideje az elbeszélés időpontja. Az író mesél. Kitalál egy 

olyan fürdőhelyet („bizonyára hallottatok m ár róla” — évődik az olva
sóval), mely az összes országos térképről hiányzik. Következésképp leshet, 
hogy nem is létezik. Mindegy, a keret úgyis a rra  szolgál, hogy az író 
beágyazza mondanivalóját. Van valami közvetlenül a cím után, mely mellbe 
vág. Az ajánlás. „Halott anyámnak". Nem anyám emlékének! „Halott 
anyámnak!" Komor és jóvátehetetlen, bevégzett tragédia sejlik fel.

Harmincnégy sort foglal el a bevezetés a 246 soros kis elbeszélésből. 
Ez alatt az idő alatt Csáth Géza elmeséli nekünk, milyen csodálatos hely 
is volt Batiz — az üdülő. Megjelenik a nagymama, az apa, anya, a  gye
rekek.

Az író mesél. Komótosan, ráérősen.
Aztán váratlanul egy erős költői képpel időt vált. Már ott vagyunk 

Batizon, azon a szépséges júniusi reggelen, am ikor a hős eltévedése meg
történt. „Márkó bácsi, aki a  bútorokat nagy stráfkocsiján Batizna szokta 
szállítani, m int valami vörös nap bukkant f e l ..

I t t  a második idősík, a cselekmény közelmúltja. A békésen, jólétben 
élő család képét rajzolgatja Csáth féltő gonddal. Elmond egy pár sor 
apróságot, látszólag jelentéktelent, de hitelesítőt.

Éppen készülődnek a nyaralásra, az útra. Elmondja, hogy Kati, a 
szobalány felbukott a tükrös szekrénnyel, hogy Márkó bácsi lovai megbok
rosodtak, hogy a Pici nevű kutya rángatni kezdte a kocsiról az ágyte- 
rítőket. Aztán hipp-hopp Batizon terem  a család. „Délben m ár kinn 
ebédeltünk Batizon."

A szerkezet a látszólagos lazaság ellenére feszes. Csáth Géza olyan 
természetesen ír, ahogy az emberek mesélni szoktak, valami kedves, de 
jelentéktelen apróságot, egy (kis emléket. Még a rra  is van módja, hogy 
kiszóljon a novellából, egy egészen távoli jövőbe, csaknem az elbeszélés 
írásának jelenére. Arról van szó, hogy szerinte sehol olyan kitűnő homok 
nincs, „az adriai tengerpart hom okját még csak nem is lehet vele egy 
napon em líten i. . Ez a  felnőtt Csáth megjegyzése, aki egyes szám első 
személyben írja  a novellát. Ö az eltévedő négy és fél éves fiúcska is. Az 
alanyiság a fokozottan lírai és elvágyódó hangulat gyors megterem tését 
hozza magával.

A bevezetés harmincnégy sora u tán  10 sorra van szükség, mire 
Batizre érünk és további tizenkilencre, míg hősünk útnak indul.

Bierce ennyi sor után m ár rég elveszítette hősét. Csáth nem siet vele. 
Már megvan a  lebegő hangulat, a  nosztalgikus légkör, az álom és valóság 
határmezsgyéje. Az író  szám ára az a fontos, hogy azt fönntartsa.

Ez a hangulatot erősíti, hogy a felfedező ú tra  induló kis lurkó első
ként egy szinte mesebeli huszárcsapattal találkozik. „A tüzelő napban 
fegyverek csillogtaik, és egy huszárcsapat léptetett el előttem. Jól szem
ügyre vettem őket, és szokásomhoz híven az elöl lovagló századost szalu- 
tálással köszöntöttem. Barátságosan mosolygott rám  ..

Csupa napfény és derű, szabadság és felszabadultság. Honnan mégis 
a szorongás? Az ajánlás m iatt, a logikátlan megjegyzés m iatt, hogy a hős 
eltévedése húsz, harm inc vagy negyven éve történhetett, e pillanatban 
igazán nem tudja pontosan. Hogyan? Hiszen a bevezetés végén pontosan



meghatározza, hogy az eltévedés a második nyaralás alkalmával történt, 
sőt az elbeszélés második m ondatában azt is közli, hogy „akkor négy és fél 
esztendős voiltam”.

Valami nem tetszik ebben a csáthi játékban. Csak nem azt akarja 
mondani, hogy tele vagyunk eltévedésekkel, húsz, harm inc vagy akár 
negyven évre visszanézve is? Hogy az eltévedések sora mellékes, időtlen, 
csak a torokszorító érzés m arad meg örök emlékül? A katonákkal való 
találkozás alkalmából Csáth Géza kiszól a cselekményből: elmondja, hogy 
talán-talán az a találkozás is hozzájárult ahhoz, hogy azóta olyan jó  véle
ménnyel van a katonákról.

Apróságok, melyek döntően befolyásolják egy feilnőtt viselkedését, 
jellemét, szokásait?

Csáth nem sok időt hagy a töprengésre. Tovább visz bennünket. 
Mégpedig úgy, hogy az eddigi idillikus képsorokat megszakítja és közli: 
„megijedtem a kietlen messzeség képétől, és inkább ellenkező irányba 
folytattam  utam at."

Bierce-nél egy nyúltól ijedt meg a gyerek, itt a puszta messzeségtől. 
Ez a megoldás nélkülözi a szatírát, kizárólag llírikus.

Ügy fest, mintha ülnénk Csáth Géza nappalijában, s hallgatnánk ezt 
a kis történetet. Miért emlékszem még mindig rá? Miért nem tudom 
azóta sem elfelejteni? — gondolkodik hangosan Csáth. Lehet valami kü
lönös és megismételhetetlen ebben az esetben, ha így történt. Próbáljuk 
felidézni részletesen, hogy megleljük a titkot!

Kis hősünk továbbhalad. Egy kövér öregasszony jön elő és „Igen 
csúnya szavakkal szidta" a ruhát mosó paraszt lányokat.

Ez megint alkalmat ad Csáthnak, hogy kiszóljon a cselekeményből. 
Elmondja, hogy gyerekkorában értelm üket nem tudta ugyan, de mind 
megjegyezte ezeket a szavakat és mondogatta testvéreinek, hogy kivívja 
„csodálatukat és bám ulatukat”. Miért van erre szükség? Apró (lélektani 
hitelesítés, hiszen a szidás után „csak egyedül gyönyörködtem, és a tár
saságtól elvonulva szoktam őket, rendesen reggeli imádkozás után, hango
san elismételni, nehogy elfeledkezzem róluk”.

Itt  a csáthi finom humor. Poní j s  lélektani megfigyelés.
Egy pilasztikus életkép — a kutyát pipaszárral idomító öregember — 

után a gyerek bemegy az erdőbe. Még arra  is ad, hogy azt írja: „jól 
ápolt úton haladtam  vagy kétszáz métert."

A gyerek jól érzi magát. Fütyül a  rigóknak, piros virágot szed édes
anyjának. Eltévedésről szó sincs. Az erdő kicsi és kör alakú, a  sétány 
jól ápolt. Afféle díszerdőcske. Igaz, eszébe ju t a gyereknek, hogy „ideje 
lenne hazamenni", s megjelenik előtte testvéreinek izzadó homloka, ahogy 
isszák uzsonnára a „nagy pohár világos kávékat”.

S akkor szaladni kezd. örömében. Hogy gyorsabban hazaérjen? Is. 
De főleg azért, m ert szaladni jó. Tiltják otthon. Egy pillanatra kilép a 
cselekmény idejéből és elm ondja h<>gy az unokatestvére nem szeretett sza
ladni, mégis tüdőgyulladásban halt m eg . . .  Egy-egy kis árnyék, a  gyermek- 
halál képében. Morbid megjegyzés. A boldog és részegítő futás után jön 
rá a gyermek, hogy eltévedt.

Megy rém ülten elhomályosuló szemmel, s kiszól az olvasónak: „ma 
m ár tudom, hogy . . .  meg kellett volna állnom, megkeresni a zsebkendőt, 
megtörölni a szem eim et. . .  Sajnos nem ezt tettem."

Sír, zokog, kétségbeesik. Eszébe ju t apjának az a mondása, hogy 
„fiúnak mindent szabad . . .  de sírni nem". Az előbb edőreugrott az időben 
Csáth egy megjegyzés erejéig most egy még távolabbi m últba megy 
vissza.

Állandó mozgás az időben — ez segít, hogy a sovány történe tű elbe
szélés mozgalmasabbá váljon.

Kifáradva, maszatosan találkozik a megváltó, felnőtt emberrel. Ta
lálkozik? Dehogy, őt szólítják meg! Egy „kedves arcú, óriási term etű ga
tyás paraszt bácsi”.



A félelemnek vége, itt a megoldás. Csáth Géza m ásként gondolja. 
Megszorozza a félelmet, hogy az emlék m aradandó legyen. Hiteles legyen, 
felejthetetlen. Sőt egy apró lélektani motívummal is m egtoldja a  helyze
tet. A gyerek ugyanis azt mondja: „Kérem, bácsi, én egy ideges kisgyerek 
vagyok, és eltévedtem . . .  és kérem tessék engem hazavezetni."

„Kijátszottam ezzel legerősebb ütőkártyám at” — szód ki Csáth szelíd 
iróniával.

S a férfi nem segít. „Vállat vont és továbbment; bizonyosan dolga 
v o lt . . ."

Megint kezdődhet a sírás, eluralkodhat a  félelem. Még hatalm as ko
mondorok is megjelennek. A helyzet a fiúcska szemszögéből tragikus. De 
akkor m ár valóban érkezik a megváltó segítség.

„Egy zöld zsalus ablakon szép arcú és világos slafrokba öltözött néni 
hajolt ki."

M enetrendszerűen jön a Julcsa nevű cseléd, aki az eltévedt kisfiút 
kézenfogja, hogy hazavezesse.

Ártatflan kis mese, de azért a gyermeki hálátlanságról még van egy 
rövid adalék: néhány lépés után a gyermek meglátja a  dadát, „otthagytam 
vezetőmet és teljes erőből elkezdtem futni a  dada fe lé ..

Stílusbravúr, ahogy Csáth Géza hitelesíti a történetet: három  perc 
leforgásán belül édesanyám otthon megvizezett törülközővel m osta az 
a rco m at. . . ”

A főszereplő négy és fél éves. Eltévedése, mely egész életében nyomot 
hagyott benne, azt jelentette, hogy néhány száz m éterre lehetett az o tt
hontól. Miért ennyire fontos, hogy feledhetetlen lett? Mert a félelem, a 
m agárahagyottság érzése akkor érte el először a gyereket. Nevetséges, je 
lentéktelen elbóklászása az ő számára bizony végzetesnek látszó tragédia 
volt akkor.

öröm  és szégyen dolgozik benne. Együtt és egyszerre. A piros vi
rágcsokrot nem meri odaadni édesanyjának, megkéri rá  a  dadát. A gyerek 
attól fél, hogy a hervadt csokor m iatt anyja kineveti. Szorongva figyeli, 
m ikor a dada átad ja ajándékát édesanyjának, „de még csak nem is mo
solygott: rám  nézett szeretettel és nézésében olyan csodálatos, komoly 
megértő jóság volt, hogy soha óletemben nem felejtem el ezt a  pillanatot. 
Em iatt határoztam  él, hogy eltévedésemről valamikor em lékiratot fogok 
készíteni.”

A mese elúszik térben és időben. Csáth Géza megismétli, hogy nem 
tudja, harm inc vagy negyven év telt-e el azóta. Csak a  félelemre, szé
gyenre, a vörös virágra emlékezik, ami talán nem is volt. Csak Batizra, 
a fürdőhelyre, mely szintén elképzelhető, hogy nincsen.

Minden valószínű, lehetséges és ugyanakkor bizonytalan. Csak az 
édesanya személye biztos, illetve ő sem, hiszen o tt az ajánlás a novella 
elején: „halott anyámnak”.

15.

Csáth Géza nyelvezete némileg hasonlít Krudyéhoz, Kosztolányiéhoz 
is olykor, bár az övé lágyabb és víziókkal telt. Érződik a  festői, zenei 
látásm ód is. Színekkel, hangokkal van teli minden története. Való igaz, 
hogy az E m lék ira t. . .  súlyában, jelentőségében messze elm arad a tömör, 
kegyetlenül tárgyilagos — Bierce stílusára legjobban emlékeztető — Anya- 
gyilkosságtól. Elm arad A vörös Eszti költőiségétől, a  Fekete csönd komor, 
méltóságteljes megfogalmazásától is. Mindazonáltal jellegzetes csáthi novel
la. Érdekes, hogy édesanyja február 6-án halt meg, tehát télen, emlékének 
mégis egy ragyogó nyári napot, felhőtlen boldogságú nyaralás képeivel 
megtűzdelt írást szentel.

Fényről akart írni végre, de ebben a novellájában, m int mindegyik
ben, szintén ott az árnyék, a zugokból mindenfelől előbukkanó félelem.



A magány különössége sejlik fefl ú jra  és újra. Biztos kézzel ábrázolja 
a valóságot. Egyszerűen ír, de az idegorvos szemével nézi a  világot, ettől 
megállapításai észrevételei gyakran szokatlannak, bizarm ak tetszenek. Az 
E m lék ira t. . .  egy ártatlan  gyermekkori emlékképnek tűnik. De a félelem, 
a rettegés jelenléte súlyossá teszi. Néha a mesétől az iszonyig csak egyetlen 
lépés az út, néha még annyi sem: „Azt álmodtam, hogy a rettenthetetlen 
ólomkatona én vagyok és a szobalány mint kis ólomdarabot kapar ki 
engem holtan a kályhából/1 (A vörös Eszti)

M áskor elidőzik egy-egy képnél, „elaltatja" figyelmünket. Példáuil a 
Szombat este bevezetése 67 sor, mire eljut az egyetlen bekezdést képviselő 
mondatig, a mondanivalóig: „És e pillanatban m ár itt a H om okem ber. . ."

16.

Csáth Géza jelzői rendkívül egyszerűek. Állapotot m utatnak, egyetlen 
alkalommal sem díszek. Ellentétben Bierce-szel, ebből a szempontból sokkal 
puritánabb. Az Em lékirat eltévedésemről című kis írás bevezetőjében 
például mindössze a következő jelzők szerepelnek: csodálatos, pompás, 
csodálatos, pompás.

Elég szürke, ugye?
A cselekmény bonyolítása során is fukarkodik a jelzőkkel: nagy, 

vörös, szépséges, apró, alkalmi, nagyszerű, kellemetlen, csekély, tüzelő, 
szép, végtelen, kietlen, kövér, csúnya, érdekes, kisebb, apró, görbe, nagyobb' 
ápolt, kellemes, hűvös, jól, jó, izzadó, nagy, világos, csodaszép, kockás, 
rikító, fekete, fehér, kitűnő, erősebb — ennyi a készlet.

Az eltévedés tényét, akárcsak Bierce, ő is hangsúlyosabb jelzőkkel 
emeli ki: fáradt, kétségbeesett, elhomályosuló, ellenszenves, idegen, szo
morú, vörös, kellemetlen, sáros, nehéz, ideges.

A feloldáskor világosodnak színei: keskeny, zöld, szép, világos, nevet
séges, hervadt.

Viszont édesanyja képének felidézésekor, nála szokatlan módon, egy
szerre három  jelzőt is leír: „csodálatos, komoly, megértő jóság volt".

A kétszáznegyvenhat sorban összesen 81 jelzőnek szorított helyet.
Ugyanez vonatkozik igéire is. Egyszerűek, csak annyi van belőlük, 

amennyi feltétlenül szükséges.
„Történt, tudom, elfeledkeztem, hallottatok, gondolkozzunk, nyaral

tunk, szidta, elárasztotta, beszéltek, költözködtünk, kijelentette, sírtunk, 
szomorkodott, szerepelt.. .M összesen 141-et használ fel, Bierce rövidebb, 
Chickamagua című novellájában pedig 156-ot.

17.

Idézzük fel a két író képi szerkezeteit. Egy plasztikus Csáth-képről 
m ár beszéltem. Amikor Márkó bácsi úgy bukkan fel, m int valami vörös 
nap. De nem ez az egyetlen virág a költői képek, megszemélyesítések csok
rában. Az a gyanúm, hogy az egész elbeszélés szimbolista — a vörös virág
csokor képviseli a szeretetet, az eltévedés a kínzó és örökké tartó  ma
gányérzést stb. De nem lenne szerencsés erőltetett magyarázatokkal élni.

„Az egész ház úszott a pakolás és készülődés mozgalmas gyönyörei
ben" — írja  Csáth. így indulnak az üdülőhelyre. A rövid (leírás, mint meg
állapítás, pontos és képszerű. Egy csapásra beköltözünk abba a furcsa 
izgalomba, melyet a mindenkori nagy utazás az emberek többségének 
jelent. „ . . .  aztán úgy gondoltam, ideje hazamenni. Otthon bizonyára 
ozsonnára terítenek, sőt a testvéreim, im m ár kétségtelenül izzadó homílok- 
kal isszák a nagy pohár világos kávékat. . ."

A megjelenítés kis bravúrja ez a cselekménybe ágyazott visszacsatoló 
mondat. Fordulópont is, m ert ettől kezdve a kis főszereplő igyekszik haza
felé. S innen egyenes út vezet az eltévedés felismeréséhez.



„Idegen és ellenszenves utcába ju to tta m . . Mitől ellenszenves egy 
nyaralótelepi utca? Csak attól, hogy „a házak szűkén sorakoztak egymás 
mellett, em ber nem voilt a lá th a tá ro n . . . ”? „Mint valami kóbor idegrázás, 
úgy bujkált a félelem a torkomban, váltómban, hátam ban és térde 
im ben .. ."

Ki ne emlékezne gyermekkorából hasonló érzésre?
Egyre inkább belelendüli az író: „ . . .  az utolsó könnycseppeket fo

gyasztottam . . .  Két szemeiben annyi igazi szánakozást, fehér bajszában 
annyi jóságot lá t ta m .. ."  Az idegesség bevallására, illetve az idegességgel 
való érvelésre érdekes hasonlatot használ: „Olyasvalamit jelentett nekem 
ez a megkülönböztetés (mármint, hogy ő az ideges gyerek — V. J.), m int a 
porcelánedények között, a japáni fekete kávéskészlet számára: a »szerviz« 
kifejezés, melyet Kati olyan áhítattal szokott k im ondani. . . ”

S amikor a férfi nem segít neki hozzájutni: „ . . .  Később, amikor 
földrajzot tanultam , ahhoz az érzéshez hasonlítottam , amelyet hajós érez
het, amikor nyílt tengeren a viharban észreveszi, hogy iránytűje elveszett."

Hazaérve: „ . . .  csak késői feltörő zokogások jelezték a bánat és 
fájdalom elszállt viharfelhőit." Kicsit érzelgősnek hat első olvasatra, de 
ne feledjük el, hogy egy négy és fél éves fiúcskáról van szó.

Bierce erőteljesebb és szivárványosabb képi szerkezeteket használ. 
Már az eltévedésre ítélt hatéves forma farm ercsem ete bem utatását is ha
sonlatokba csomagolja. A fakarddal hadonászó, elkóborló gyerek olyan, 
mint egy nagy hadvezér, hiszen az ő leszárm azottja is. Egyrészt azt kí
vánja bizonyítani Bieroe, hogy minden em ber harca győzáem re term ett 
(bár rendszerint vereséggel hagyja el a csatateret), m ásrészt a felnőttek 
mosolyával nézheti így ártatlan  kis hősét.

Amikor rém ülten menekül a nyúl elől, végre megnyugszik, és ledől:
......  még mindig szorongatva játékkard ját — nem a fegyvert immár,
hanem a társat, a barátot —, és lassan álomba sírta  magát."

A kard, a pusztító eszköz, a fegyver, a legjobb társ? Az egyetlen, 
mely végveszélyben segítségünkre lehet?

„Hirtelen valami mozgó tárgyat láto tt maga előtt; úgy vélte, valami 
nagyobb állat, kutya vagy disznó, nem tudta volna m egm ondani. . .  az is 
lehet, hogy medve v o lt..

Kijelenti Bierce: „az is llehet". Holott néhány m ondattal később egy
szerűen közli: „Emberek voltak." De a novellában szükség van a hatás 
újabb és újabb fokozására. Meglepetésekre az olvasó számara. „Mintha a 
föld minden röge a patak felé indult volna." Íme, így ábrázolja az am erikai 
író a földön csúszó-mászó tehetetlen sebesültek seregét. M intha rö g ,, 
földből leszünk, földbe térünk. Eljátszik a  halál képével: akik megpihentek 
és nem mentek tovább: meghaltak. Akik sokáig b írják a víz alatt szom- 
jukat oltva: meghaltak. Minden motívum egyfelé vezet: a teljes pusz
tulásba.

Mire hasonlítanak a gyerek számára ezek a  véres sebesülték? Egy 
bohócra, melyet a m últ nyáron látott kimázolva. Ezzel a nevetésre ingerlő 
képpel éri el Bierce, hogy a gyerek igenis logikusan pattan rá az egyik 
súlyosan sérült négykézláb mászó sebesült hátára. Ettől kezdve az író 
még számos lehetőséget felhasznál az iszonyat keltésére, illetve fokozására; 
„az ádázul égő szemek azt a férfit" egy óriási madárhoz tették hasonlatos
sá, „melynek torkát és mellét vérrel mocskolta be a zsákmány". A zsák
mány!

„ . . .  Mint nagy fekete bogarak másztak a patak medre fe lé . . ."  
m . . .  a fák ágai, levelei, m int fekete csipkedísz sötétlettek e lő tte . . Ezt 
követően a fiú parancsnok lesz, akinek hadserege van. A menet halad. 
A kisfiú alvása, m ialatt a csata folyt, olyan volt, „mint egy halott, aki 
m ár föláldozta életét a dicsőségért”.

„A tű z . . .  vöröslő fénybe borította a földet, m intha az egész tájék 
lángra kapott vo lna . . ."  „ az agyvelő rátürem lett a halántékra, tajtékzó 
szürke szennyével, bíborbuborékok fürtjeivel, m int valami koronán: egy



gránát m unkája”. S a hatás fokozása érdekében még egy kép a szörnyű
ség leltárából: „ . . .  leírhatatlan sikolyok törtek elő: valami hang a majom 
makogása, a pulyka gurgulázása közt; elborzasztó, értelmetlen, lélektelen, 
szentségtörő rikácsolás, ördögi anyanyelv."

18.

Ambrose Bierce és Csáth Géza két teljesen különböző indíttatású 
szerző. Alkotói módszerükben, írói vüágukban azonban mégis meglehető
sen sok a közös vonás. Melyek azok az áramvonalak, melyek a közös jel
leg kialakulásához vezettek?

Bierce egy ohiói szegény farm er gyermekeként született 1842-ben. 
Az otthoni müiőben csak nyoma van a kulturális éhség kielégítésének, 
szellemi táplálék túltengésének. Bierce m ár gyermekkorában rosszkedvű. 
Lehet, hogy túloz, de ő írja, hogy családját m ár fiatalkorában megvetette 
El is megy, am int m ódja van rá. Apropót az amerikai polgárháború ad 
A világtörténelem egyik legvéresebb testvérháborúja! Ahol nem volt ritka, 
hogy az ütközetben résztvevők húsz százaléka m aradt csak sérülés nélkül. 
Hogy fiú apára és apa fiára lőtt! Bierce-nek nem egy írása foglalkozik 
ezekkel a tragikus konfliktusokkal. Alapoknál kezdi, kisdobos lesz az északi 
hadseregben. A rabszolga-felszabadítók, a dem okratikusabb elvek szószó
lóinak oldalára áll tehát, s katonai szemmel karriert fut be.

Végigvülázva a rendfokozatokat, eljut a címzetes őmagyságig. Hős? 
Bizonyára nem volt gyáva, m ert nem osztogatták a tiszti rendfokozatokat 
akárkinek, hacsak származása nem tette eleve szükségessé.

Merőben más volt a Brenner család Bácskában, ahol a legjobban 
term ő zsíros földek voltak. A család értelmiségi, középosztálybeli. Csáth 
Géza mindent megkap, am it kulturális, tudományos éhsége követel.

Taníttatják, anyagi gondjai nincsenek. Nyolcéves volt, m ikor édes
anyját elveszítette. Anyakomplexusa egész életében végigkísérte. 1910-ben 
részben a tüdőbajtód való félelemtől űzve, de inkább alkati okok miatt, 
az injekciós tű u tán  nyúl. M orfinista lesz.

Viaskodik a szenvedéllyel, vergődik súlya alatt, de a kábítószer győz. 
Utolsó évei vegetálásnak számítanak, összeomlik, íráskészsége elhalványul. 
Hatalm as ígéretnek indult, húsz-huszonkét éves korában megírja azóta 
is nagy hírű, szenzációs novelláit.

Bierce a katonaságnál megszokta a halál közelségét, az emberi nem 
pőreségét. Csáth Géza ugyanúgy, ha más oldalról is közelítve. Mindketten 
önkínzóan őszinték voltak, önm agukkal szemben, s az olvasókkal szem
ben is. M indkettőjükben bőségesen akad dekadens vonás. Csáth az első 
világháborús időkben m ár nem találja helyét. Elönti a rettegés. Bierce 
a polgárháború utáni konjukturális időszak ezernyi visszaélését tapasztalva 
válik még kiábrándultabbá, olykor szinte embergyűlölővé. Bár el akartam  
kerülni, de m indkettőjüknek van néhány olyan novellája, mely az irodalom 
gyöngyszeme. Nem a magyar, illetőleg am erikai irodalomé, hanem a vi
lágirodalomé egyszersmint. Ezeket a novellákat számosán elemezték, vizs
gálták m ár, mégis annyira jellemzőek, hogy nem lehet kitérni előlük. Az 
Anyagyilkosságot Czére Béla elemezte a Miért szép 1975-ös kötetében. 
Üjat u tána nem tudnék mondani. A kis Em m a  viszont csaknem annyira 
súlyos, következetes logikával végigjárt, kiváló elbeszélés. Nem csökkenti 
értékét, hogy fülledt erotikája, száraz kegyetlensége olykor romantikus 
felhangokba csap.

Bierce-nél viszont az Ebolaj vitriolba m árto tt írás. Ez a novella, m int 
szatíra, a  legjobb amerikai hagyományokat kezdeményezi. Mark Twain 
önéletírása hasonló, de még az is halványabb.

Bierce nem fukarkodik a m orbid részletek ecsetelésével, ugyanakkor 
egy olyan társadalom ról fest képet, ahol minden lehetséges, ami erkölcs
telen, az abszurd is természetessé válik.



A kis Em m a  rendkívül vakmerő írás. Csáth Géza elmegy a határig. 
Soha előtte író nem m ert ilyen keményen fogalmazni. Igazi orvosi munka: 
boncolás. S ideggyógyászi is. A lélekelemzés mélyrétegeit hozza felszínre. 
Fülledt, szinte levegőtlen. Határon áll a tébolyda és a víziók között. A kis 
Em m a  Csáth Géza kései korszakában keletkezett, m ikor m ár szinte m ent
hetetlenül m orfinista volt, s naplójában inkább csak önmagát b iztatta a 
méreggel való szakítással, minthogy vallóban te tt is volna ellene. A kis 
Em m a  tragikus történetét a borzalom levegője lengi be.

Az elbeszélés mintegy háromszázhúsz sor, szűkén még elférne például 
az Élet és Irodalom egy oldalán. Rövid novella tehát. Mégis az író szük
ségesnek érzi, hogy ilyen terjedelem  esetén is keret játékot alkalmazzon, 
mint egy regényben. A kezdet: az író talál egy naplót, egy fiú naplóját, aki 
öngyilkos lett húszéves korában. Meghalt m ár a fiú édesanyja is. A föl
jegyzések egy részét, úgy érzi, közre kell adnia.

Ez a bevezető teljesen külön, mintegy liedként szerepel. A hang sze
mélyes, közvetlenül szód minden olvasóhoz. Aztán az elbeszélés kezdetétől 
még személyesebb lesz, hiszen naplóról van szó, a legintimebb műfajról.

„A kis Emma a legszebb volt az összes lányok között, akik húgom
mal, Irmával barátkoztak. Szőke haját, szürke szemeit és finom arcocs- 
káját m ár első látásra édesnek találtam .”

A kezdés is édeskés. A kicsinyítő képző alkalmazása: „arcocskáját" 
Az „édesnek találtam ” — jelző. Finomkodó alaphang. Pontosan úgy tesz 
Csáth is, ahogy Bierce sok súlyos halálnak és sötét erőknek utat nyitó 
novellájában. Lágy csendéletekkel, hogy később hatásosabb legyen a foly
tatás. Mintha a borzalom közlése önmagában nem lenne elegendő. Az 
Ebolaj cinikus gúnya mellett ez a kezdés úgy hat, m int egy gimnazista 
lány ön képzőköri kísérlete.

A lány külsejének bem utatására elegendőnek találtatik  az em lített 
három  sor. Máris indul a cselekmény: „Második elemibe jártam , ő Irmával 
együtt az ölsőbe.”

Gyermekvilág. Kisiskolás szerelem. Csókolódzások a pincében és pad
láson. Gyermeki titkok és varázslatok.

Mint rendszerint, most is különösen szép időjárást keres a novella 
időpontjára. „Gyönyörű meleg szeptember v o lt . . . ”

Csaknem egy oldal foglalkozik az iskola hangulatának érzékeltetésé
vel. A társakkal, az új tanítóval. Aztán váratlanul a bekezdések megrövi
dülnek. Szaggatott dialógusok tolakodnak a leírásba. Arról van szó, hogy 
az új tanító veri a  gyerekeket. Vagyis nem ő, a gyerkeket egymással 
vereti, nádpálcával. A gyermekkori botozás soha nem felejthető emlék. A 
főhős persze tudja, bízik benne, hogy őt elkerüli a „vágatás”, hiszen apja 
őrnagy és „éles kardja van”.

Már azt hinnők, hogy a gyermekverésből lép ki a cselekmény ge
rince, m ikor kiderül, hogy ez csak hangulati elem. Annak a szellemnek az 
érzékeltetésére szolgál, melyben a kis Emma — akinek apja alezredes — 
szomorú históriája m egtörténhetett.

A fiú kerülgeti Emmát. Szereti — m ondja egyszerűen. Igen ám, de 
a húgának, Irm ának a barátnője a  lány. Aki féltékeny a bátyjára. Vége 
is szakad a két lány közötti barátságnak. Titokzatosan. A fiú hiába érdek
lődik, kíváncsiskodik, nem kap m iértjeire választ.

S ekkor „otkóber közepe táján  az iskolában rettenetes dolog tö r
tént". Az egyik fiút szörnyen megalázza az új tanító. A fiú fellázad, de 
vereséget szenved a felnőttel és sa já t szolgaian viselkedő osztálytársaival 
szemben. Csáth Géza aprólékosan ötven soron keresztül taglalja a meg
aláztatás részleteit.

Az elbeszélés hősét — a  napló író ját — rendkívül megviseli a  tanító  
szadizmusa. „Rajtam  hideg veríték ü tö tt ki. Aznap, alighogy hazaértem, 
láz ü tö tt ki rajtam  és félrebeszéltem." Elmondja a szüleinek, m it tapasz
talt, m ire azok más iskolába íratják.



Ennek az átíratásnak a cselekmény szempontjából van egy nagyon 
fontos következménye: „Nem láthattam  többé mindennap a kis Emmát. 
Fájt a szívem."

Az előtte levő két oldalon csak osztálytársának megveréséről van 
szó, a kis Emma szóba sem kerüli! De így most, a szadista képsor és a 
kis Emma személye összekapcsolódik.

Az elbeszélés eddig is tele volt sötét színekkel. Két halállal kezdődik, 
egy verésseil folytatódik, de most Csáth beiktat még egy részt. Arról, hogy 
„egy kocsist felakasztottak, m ert meggyilkolta és kirabolta utasát". Újság
hír. Odavetett kis megjegyzés. Csáth Géza elégedetlen vele. Az őrnagy 
apával elmeséltet egy akasztást, melyet az húszéves korában látott.

„— De szerettem vodna látni —" kiált fel a főhős gyerek váratlanul.
A „bogár" o tt van a fejében, fülében. Másnap m ár a bátyjával akasz

tófát készítenek a padláson. Kutyák és macskák számára. A Csáthtól 
megszokott módon bevezetésként állatkínzásról értesülünk. Arról, hogy az 
idősebb fiú hogyan vágott ketté egy m acskát konyhakéssel. Mindezt 
nagyon pontosan, lényegretörően írja  le. Először egy daxlit akasztanak, 
aki a környékre tévedj De az élmény nem igazi. Szereznek még egy 
kutyát, hogy „ozsonna után" megismételjék a „mókát”. Nem lesz belőle 
semmi. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a legidősebb gyerek kije
lentse: egy napra edég egy akasztás. Erre a kutyát elengedik. El is feled
keznek az izgalmas játékról m ásnapra, m ert új labdát kapnak. Üjabb 
szórakozás, m int ahogy szórakozás az ölés, kínzás is.

A kis Emma, az elbeszélés névadója, eddig az ismeretlenség homá
lyában, „talonban" volt. Most ú jra  szóba kerül. A két testvér beszéli róla. 
Az idősebb — Gábor — ellenszenvesnek találja. Hősünk szereti, lány test
vére, Irm a boldog, m ert kibékült vele.

Otthon vannak a gyerekek. Ürigyerekek, egyedüli a lakásban. Em má
nak m int szenzációt m egm utatják a padláson levő akasztófát, ahal leg
utóbb a daxli kiszenvedett. A kis Em m át nem nagyon érdekli a dolog. 
A gyerekeket ellentétek fütik. Érzések vihara, bevallatlanul.

A kis Em m át játékból felakasztják. Csáth Géza harm inc sort szentel 
az esemény leírásának. Szenvtelenül, jeges tárgyilagossággal ír. „A kis 
Emma lógott. Eleinte hadonászott a  kezeivel, és vékony harisnyás lábával 
nagyokat rúgott. Olyan furcsák voltak a mozdulatai. . . .  egyszer csak 
hirtelen megszűnt a mozgás. A teste kinyúlt, m intha lábujjaival valami 
zsámolyt keresett volna. Azután nem mozduilt többet.”

Csáth Géza nem kommentál. Elmondta, am it akart. Nincs következ
mény, büntetés, folytatás. Egy kis halott van a padláson. Már nem érdekli 
a történet. Befejezi a kerettel: a naplóíró nem beszél többet a  borzalmas 
eseményről. De m intha ide tartozna, Csáth megjegyzi búcsúzásul: „ . . .  az 
apa m int ezredes nyugalomban van, Irm a jelenleg özvegyasszony, Gábor 
pedig katonatiszt."

Tisztes család, úriemberek.
Csak kis iszony leng a levegőben. Ez is megtörténhet, hasonló bár

m ikor megtörténhet. Bárkived. Játékból. Az élet, a lét olyan nagyon eset
leges . . .

20.
Bierce Ebolaj című elbeszélése az álhorror csúcsteljesítménye. Sza

tíra, melynek tém ája az ölés. Form ája „emlékirat”, melyet a  főhős „szer
keszt” az események után. Elöljáróban szépen bemutatkozik. Elmondja, 
hogy apja ebolaj-lepárló volt, anyjának pedig „kis műintézete a plébánia- 
templom tövében, a  váratlan gyermekáldás kiküszöbölésére".

Egyetlen m ondata, jószerivel egyetilen szava sincs, mely ne csöpögne 
a gúnytól. Mellesdeg megjelenik az egész korabeli am erikai városka vezető 
hivatalnok-, tisztségviseflő-gamitúrája. Mind hasonszőrűek, olyanok, mint



a főhős szülei. Hisz őt is „ . . .  iparkodó életre nevelték" kora gyermek
korától. Apjának főzni való kutyákat hajt fel, „anyámtól gyakran hord
tam el m unkája hulladékát”.

Nehezen hihető, mire képes Bierce gyilkos homorú fantáziája. Ügy 
irányítja a cselekményt, hogy egyszer rendőrbiztos elől menekülve a magza
tot nem a folyóba dobta a gyerek, hanem a katlanba, melyben a gyógyá
szati célra készített ebolaj készül. Kutyák megfőzésére.

Az eredmény várható. Bierce logikája nem törik meg. Természetes, 
hogy abból az ebolajból, melyben csecsemő is volt, s melyből a város 
összes orvosa rendelt, különlegesen finom készítmény lett. Az is, hogy 
ezek után nem a kutyák kezdtek eltünedezni a környékről. Hanem a gye
rekek, sőt a felnőttek is. „Iparunk óly virágzást ért el, hogy a községi 
gyűlés korlátozó rendszabályokat léptetett életbe. A gyűlés elnöke meg
kockáztatta azt a kijelentést is, hogy a községi lélekszám további apasztá- 
sát nem fogja jó néven ven n i. . . ” — így Bierce.

A következmény persze az, hogy a tisztes polgárszülők — egymást is 
megölik az ebolajból kisajtolható haszon érdekében. A főhős pedig mit 
tehet: elvándorol szülővárosából, m ert a „bús eset elrekesztette előliem a 
tisztességes érvényesülés ú tjá t”.

A szatirikus Bierce nyelvezete rendkívül színes. Jonathan Swiftre 
emlékeztet, de oly tömör, hogy szerkesztésmódja nem tű r lélegzetvételnyi 
kihagyást sem. Az Ebolaj Bartos Tibor fordításában jelent meg magyarul. 
Kitűnő fordítás, híven visszaadja a finom kis fordulatokat is.

„Némely emberek sajnos nem hajlandók áldozni a gyógyszer nélküli 
szűkölködőkért, és látnom kellett, hogy a város legszebben kihízott ebeit 
nem engedik játszani velem. E kemény tilalom annyira sértette gyermeki 
érzékenységemet, hogy egy ízben m ár kalóznak akartam  állni.”

Vagy:
„Egy estén apám  olajpárlója m ellett sétáltam  el, hónom alatt anyám 

egyik kis párt fogaltjával, am ikor arra lettem  figyelmes, hogy egy rendőr
biztos sündörög a nyomomban. Zsenge korom ellenére ismertem annyira 
az életet, hogy a rendőrbiztosok mindenféle tettében azonnal aljas indí
tékot se jtsek . . . ”

S a csúcs:
„Henye életre vettetvén, mi sem lett volna természetesebb, mint hogy 

a könnyelműségeknek és kicsapongásoknak adjam  fejemet. Ettől, s a fiatal 
kor egyéb nyavalyáitól drága anyám áldásos befolyása m entett meg, 
valamint apám  szigora, ki egyebekben az egyházközösségi iskola felügye
lője v o lt . . . ”

Bierce fogcsikorgató humorához nem kell kommentár.
A bierce-i életműben a hasonló fekete hum orú szatírák váltják egy

mást komor hangvételű, fenyegető jóslatú történetekkel. Bár az amerikai 
író sajátos hum ora még sikolyokkal teli novelláiban is előbukkan.

21 .

Mi a helyzet Csáth Géza humorával? Az övé a világfi élcelődése. A 
borzadály mellett mindig o tt van műveiben az életigenlés verista szelleme. 
Éppen ezért szinte minden alkotásában vannak derűs részletek is. Ked
veli az anekdotázó, mesélő hangvételt. A boncolóasztalon levő Trepov 
haját például a kórházi szolga fordítva választja el. S m ikor idősebb tá r s a  
ezért kérdőre vonja, azt feleli: „ . . .  minden úgy lesz, ahogy ő (a beszélő) 
akarja.” Most már, m iután Trepov, a zsarnok, elet-halál u ra halott (Trepov 
a boncolóasztalon). Anekdotikus a Pál és Virginia befejezése is: „De minden 
jó  lett. Fölharsantak a tavasz trom bitái. Ök egymáséi lettek egy verőfényes, 
akácvirágszagú m ájusi napon. És ez az egész”. A Hétfő  című elbeszélés 
egész története anekdotikus. Egy kishivatalnok a hőse piszkos mandzset
tával, aki mindenáron jó  napot akar magának. S m egtörténik a csoda. 
Levelet kap Malvintól, gyermekkori barátjától, félig-meddig szerelmétől.



A kishivatailnok egész úton, míg a szállodába tart, fogadkozik, azért se nyúl 
a nőhöz. Nem kell neki egy hisztériás asszony! Aztán benyit a szállodai 
szobába, az asszony feláll és mosolyogva kezet nyújt. A kishivatalnok 
„reszketve fogja meg a kezét". Azután „ . . .  a bal karjával átölelte a nya
kát, és lassan rányomta a szájára ajkait".

Vagy az Albíróék kis közjátéka, amikor az orvos, aki az albíróné 
torkát vizsgálgatja, hirtelen megcsókolja az asszonykát. Ebből a csók
ból Csáth Géza képes kifejteni a gyávaság term észetrajzát, melyet később 
Kisvárosi történet címmel drám ává is növesztett. Egyik, nagy műgonddal 
írt korai novellájában, A vörös Esztiben  egyszer csak megjelenik Andersen 
„bácsi" és azt mondja: „Jó estét, kis öcsém: m ár lassan hidegre válik az 
idő és a m agam fajta öreg embernek vigyázni kelil magára. Hogy vagy kü
lönben? Hallom, hogy nagyon tetszenek neked a m eséim . . .  ennek örülök.'1

Kicsit fanyar hum ora van a Történet egy gyógyszerészet tan-hallgató
ról című írásnak, ahol Kádár Lajos hallgatót nem érdeklik a lányok, csak 
a prostituáltak. Morbid hum ora van az Apa és fiú  című kis novellának, 
melyben az apja csontvázát vásárolja vissza a fiú az anatómiai intézetből 
A sort hosszasan folytathatnánk.

22.

Ambrose Bierce nevét nemrégiben még olykor az amerikai irodalom- 
történetek jó  részéből is kifelejtették. Pontosabban: igyekeztek minél gyor
sabban megfeledkezni a múlt század utolsó harm adának keserű hangú, 
cinikus m oralistájáról. Folytathatjuk a jelzőket: Bierce-ről elmondták azt 
is, hogy a világirodalom legkiábrándultabb írója. Szenvedélymentesség, 
haláltánc, fekete humor, megszentségtelenítés; s halál, hálád m indenütt. 
Mindössze két novellát írt, melyben nincs emberhalál, egész életében. De 
ha átlagban számoljuk, hozzávéve, hogy némely írásában tömegesen irtja  
a szereplőket, elm ondhatjuk, hogy Bierce nem sokra becsülte az emberi 
életet.

Ravatalra írta  novelláit, koporsóba véste nevét, sírkövekre az emlé
kezetét. Voltak elődei és vannak követői, de voltaképp a rokontalanok 
irodalomtörténetébe tartozik.

Ugyanezek a megállapítások igazak a századelő magyar írójára, Csáth 
Gézára is. ö  is rendhagyó jelenség. Rövid 33 évéből csaknem tízet kábító
szer-élvezőként, m ind roncsoltabb szervezettel és széthulló tudattal élt vé
gig. ö  és Bierce rokonok a rokontailanságbam Csáth Gézában semmi sem 
egyértelmű, s ha lehet, sokkal démonibban nem az, mint néhány kortár
sában. (A rejtélyekkel együtt kell tudomásul venni és elismerni. Rejtélyek 
a művészet lényegében vannak jelen.) Édetműve a teljes nyitottság pilla
natában szakad meg tragikus hirtelenséggel.

Csáth Géza művész volt a szó leonardói értelmében. Szinte robbant, 
annyi műfajban, művészeti ágban tudta megfelelően kifejezni magát, ami 
ritkaság. Még összeomlása idején is tervezett például zenedarabokat. Ham
vazószerda című bábjátékához maga szerzett zenét. Csáth ezzed a kis da
rabjával új m űfajt akart szándéka szerint létrehozni.

„ . . .  az alkotás vágya megölte bennem a gyakorlatozáshoz szükséges 
tü re lm e t. . ."  — írja  —. „ . . .  Festő akartam  lenni. Bizarr színkeverésemet 
és elnagyoló vázlatszerű rajzolási m odorom at azonban rajztanárom  kine
vette . . .  Ugyanígy jártam  dalaimmal." Később találkozik Ripl-Rónai fes
tészetével, Bartók zenéjével, és úgy érzi, elégtételt kapott. A nagy mesterek 
is hasonló fedfogásban alkottak, m int ő. A zenéről: „Kezdettől fogva sza
bad atonális harmonizálást, aszim metrikus ritmuskombináilásókat alkal
maztam bennük. Apám kijelentette, hogy amit írok, az nem zene."

Bartók egyik legkorábbi m éltatója. Igazából azonban Puccini állt 
közel hozzá. Puccini kissé fülledt, erotikával tedi zenéje.

Róla íro tt tanulmánya nagy feltűnést keltett és német nyelvre is le
fordították.



Reneszánsz életigenlése, az élet habzsolása, a teljesség megragadásá
nak vágya vitte a morfiumhoz. De ad d ig . . .  zenekritikusnak is neves és 
kiváló. Orvosnak is az volt, pontos diagnózisait, ösztönösen okos meglá
tásait a korabeli ideggyógyászat legjobbjai dicsérték. Freudista volt, orvosi 
szaktanulmánya, mely egy regény izgalmával vetekszik, ma is élvezetes 
olvasmány akár a laikusok szám ára is.

Műveltsége humán, világképe természettudományos.
Anatómiai kérdések, kórismék, fiziológia, érzelmi patológia mélysége 

és magassága tallálkozik ebben a művészeimében. Ópium  című novellájának 
hőse így beszél: „azért éljünk, hogy éljünk". A vagyonra, szépségre, élve
zeteikre, hírnévre vágyakozó naplóbejegyzések tanúsága szerint a kábító
szer betegeként veszítette el önmagát. Fényes képességeinek nagy része 
parlagon m aradt. Életrajzi adalék szintjére süllyesztette néha, ami valójá
ban a művész teljességi sóvárgásának esztétikumban megnyilatkozó „va
lósága" lehetett volna.

Fölöttébb tanulságos és elszomorító Csáth Géza életének utolsó év
tizede. De tragikus sorsa mit sem vonhat le azokból az értékekből, 
melyeket korábban sikerült létrehoznia.

23.

Bierce egy barátjának állítólag azt mondta, hogy szülei mosdatlan 
vadak voltak. Kétségkívül igaz, hogy a puritánságra hajlamos, szigorú 
erkölcsű családban a fiú rosszul érezte magát. Ráadásul apja nem gaz
dálkodott valami szerencsésen. Honnan kapja az első kulturális táplálé
kot? Otthonról, m ert a könyvszekrényben elég klasszikus irodalmi mű 
sorakozik. Rokoni segítséggel tovább is tanulhat. Katonai akadém iára 
kerül. Tizenkilenc évesen jelentkezik önkéntesnek Washington seregébe.

Hadnagyként vesz részt több nagy csatában. Megismeri a vérfürdőt. 
Hátborzongatóan írta  meg később egy ilinoisi katonákból álló század tör
ténetét. Nem voltak hajlandók megadni magukat, ezért mind egy szá
lig lekaszabolták őket, m ajd a testek porrá égtek a kigyulladt erdőben.

Az egyik csatában megsebesült. Le is m ondtak róla. Ahogy ő mesélte, 
feje úgy összetört, m int a dió. Egy nyarat otthon tölt, de nincs maradása. 
Visszatér a  hadseregbe. Az északiak győzelme m ár közel volt. Bierce-nek 
nem adatott meg a győző mámora. Amikor szolgálati ideje letelt, kiszu- 
perálták. Hogy milyen kiváló katona volt, az is m utatja, hogy különböző 
napiparancsokban tizenöt ízben említik meg bátorságát. Leszereléskor 
címzetes őrnagyi rangot kapott.

Bierce-t gyakran meggyanúsították, hogy szadista hajlamai voltak, 
imádta a háborút és az öldöklést. Érzékeny írói világa rácáfol erre, de 
az igaz, hogy jól érezte m agát a hadseregben. A háború befejezése után 
térképészként tovább kísérte Hazen tábornokot. San Franciscóban telepe
dett le, ahol sikeres újságíró lett belőle. Rettegték éles nyelvét, kendőzetlen 
szókimondását.

Paul Fatout, Bierce életrajzírója úgy véli, hogy az író gyermekkorá
ban sokat szenvedett. Ebből fakadhat, hogy szereplői gyakran gonosz, 
szadista tréfák tehetetlen céltáblái. Akár csapdába esett állatok is lehet
nének. Bierce-t legtöbbször Edgár Poe-val hasonlítják össze, más írásaiban, 
szatíráiban viszont Mark Twainnel rokon.

Poe rém történeteiben mindig van egy sor logikai játék, pszichológiai 
érdekesség. Olyan értelem ben is, hogy a történetekben felidézett képek rej
tett értelm ek m etafórái. Sok hőse éppen ezért a  műfaj klasszikusává vált 
az idők folyamán. Bierce kegyetlen történeteinek nincs mindig a lélek 
abnormális jelenségének drám ai kiaknázásából származó pszichológiai ér
dekessége.

Ebben a közelítésben fedezhető fel a legfontosabb különbség Csáth 
Géza és Ambrose Bierce írásművészete között. Az amerikai szerzőnél az 
ítéletvégrehajtó halál kívülről lép be emberi világunkba és szeszélyesen,



önkényesen, fátumszerűen szabdalja szét életünket. Bierce úgy kezeli az 
erőszakos halált, hogy azt sosem tekinti tragédiának, keserű tréfának 
csupán.

így néz a csatatéren haldokló katonára is. „Szabadságot kértem  —, 
hogy leszállljak a halál völgyébe és kielégítsem kárhozatos kíváncsisá
gomat."

Novellái közül néhány csak abban különbözik a ponyvaregények 
összetákolt rém történeteitől, hogy szerzőjük számára a borzalom, rettegés, 
iszonyat valódi érzelem, s hogy Bierce stílusa a legkényesebb M ést is 
kielégíti.

24.

Csáth Gézát elsősorban motivációk érdeklik. Leghíresebb novellájá
ban, az Anyagyilkosságban a Withman fiúk a szadizmussal megszerezhető 
kéjt keresik. Csáth Géza Bierce-hez hasonlóan tárgyilagos, kopogós mon
datokkal indítja novelláit. Erre több példát is mondtunk. A leghétközna
pibb polgári világot festi le. A viszonylagos jólét felszíne ailatt dekadens 
jelenségeket. Az Anyagyilkosságban a fiatal özvegy lassan hízni kezd, nem 
sokat törődik fiaival — sőt fél tőilük, s fiatal szeretőt tart. Éli a maga 
életét. Mint ahogy a Withman fiúk is. Közben ők a padláson állatokat 
kínoznak.

Kevés olyan érzékletesen megírt kegyetlenség-ábrázolásra bukkanha
tunk irodalmunkban, mint póldáull a bagoly megkínzása. A m adár feje a 
„kín háza", m ert úgy gondolják, hogy agyában csodálatos régi mesék 
vannak elrejtve. A „kín háza" a novellában m etaforisztikus, annak a világ
nak a jelképe, ahol a két polgárfiúnak éllnie kell. Magányosan, unatkozva, 
illedelmesen, tele be nem vallott feszültséggel és ettől aberrált hajla
mokkal.

Itt kap teret a patologikus szenvedély. Nemegyszer kínozták egymást 
is, az állatokat is. S eljutnak a nőhöz. Légi kisasszonyokról álmodnak, s 
egy kis cselédlánynál meglelik az emberkínzás örömét. Innen m ár egészen 
rövid az út az emberi élet semmibe vevéséig, az anyagyilkosságig.

Csáth olykor túlrészletező, elemző képét adja a viliágnak, melyben 
hőseit mozgatja. S annak a belső világnak is, mely a „tiszta gyermekarcok" 
mögött van á re jtve . A látszatok ellenében, a valóság borzaílmát hangsú
lyozza.

1912-ben megírja A kis Em m át, az Anyagyilkosság új változatát. A 
kórrajz tisztább, egyértelműbb. Az előadásmód részletezőbb. Az AnyagyiU 
kosságban elért teljesség azonban m ár hiányzik. De azért a sejtésekben 
ott a nyoma a patologikus vonásoknak egy jómódú poilgárcsalád életvi
telében. A kis Em mában a gyilkosságra váltó játék  nem elsősorban a 
gyermekhősök belső természetéből következően kerül a novella tengelyébe 
(bár abból is, hisz a kis Emma körül érzelmek hullámzanak. Az idősebb 
testvér utálja, a naplóíró fiú szerelmes belié, a leánytestvér éppen akkor 
békül ki vele stb.). Ebből következően a tragédia fuvallatát nem érezzük 
úgy, mint az Anyagyilkosságban. Az erotika motívuma egy-két mozzanatra 
csökken. A fiú átöleli a kislányt, miközben bátyja átcsavarja nyakán a 
kötelet. Az első ölelkezés a kislány halálával végződik.

Bierce elsődleges céljának tekinti a polgárpukkasztást és meghök- 
kentést. Egyik novdlájá t így kezdi: „Miután anyámat válogatott kegyet
lenségek közepette megöltem, őrizetbe vettek, és hét évig tartó  bűnvádi 
eljárás kezdődött ellenem ..

Vagy m ásutt:
„1872-ben egy júniusi reggelen meggyilkoltam atyám at — és mondha

tom az eset mély nyomokat hagyott bennem ..
Kaliforniai újságíróskodása idején kivételes figyelmet szentel a gyil

kosságoknak és kivégzéseknek. Azt hihetnénk, hogy a furcsaságról alkotott 
fogalma kizárólag az emberöléshez kapcsolódik, de éppen a Čhickamagua 
a bizonyíték rá, hogy ez a vád hamis.



Bierce érdekes személyiség, újságíróként is. Hol a demokrácia mel
lett, hol ellene ír. Csáthnál kevésbé érződik a politikum, bár cikkeiben 
kimondottan progresszív szellemiségű. Bierce néhány m ondatának — ú j
ságcikkeiben — már-már fasiszta kicsengése van. Gondolkodásának para- 
doxonai mögött sajátos egyéniségének paradoxonja rejlik. Ha róla olva
sunk, sokszor kellemetlen benyomást tesz ránk. Akikkel érintkezésbe 
került, azokra vonzást gyakorolt. De haragosait „dédelgette", nem békült, 
haláláig őrizte a gyűlöletet.

A nők megőrültek érte. Első szeretője hetvenéves volt. Később is 
csúnya nőkkel ta rto tt kapcsolatot. Ellentétben Csáth Gézával, a jóképű 
világfival, aki telhetetlenül kereste a szebbik nem kapcsolatát, nagy si
kerrel. Bierce szarkasztikus, morbid arckifejezésű em ber volt. Enyhén 
megborzongott, aki ránézett.

Mikor m eglátta fia meztelen testét a hulilaházi márványlapon, a követ
kező tiszteletnyilvánítás tört ki belőle: „Jól tetted, Day, nemes lélek vagy/' 
(A fiú egy lövöldözésben veszítette éíletét.)

1913-ban végleg eltűnik. Valószínűleg egy mexikói csatatéren lelte 
halálát. Ezt sokkal m éltóbbnak tarto tta  magához, mint az aggkort, a be
tegséget, vagy azt, hogy lleessen egy pincelépcsőn.

Az élet szeretetének nyoma sincs novelláiban. Egy nagyhatalom szü
letett azokon a csatatereken, melyeket végigjárt. Az ellentmondásokat 
kereste, közelről figyelte a hétköznapokat. Novelláiban a túlközelség ad 
nagyobb távlatokat. Történetei m intha valami módon ném ajátékok len
nének. Már nincs mibe beleszólni, nincs sehol végszó. Zártsága kettős 
gyökerű. Egyrészt Bierce eléri azt, hogy írásai csakugyan képződménysze- 
rűen sarjadnak. Másrészt m intha elevenen voilnának eltemetve az alakok! 
Nincs idejük a kibontakozásra.

Sorsszemléletéhez m egtalálja az adekvát stíluseszközöket. Felülmúl« 
hatatlan tömörséggel peregnek történetei.

26.

Ebben és másban is hasonló Csáthoz. Bierce a próza prózaírója. 
Nála a  leghajmeresztőbb, légből kapott históriának is reális megoldása 
van — a próza egysége szempontjából. Minden eszköz jó számára, m ert 
azok kényszerítőek. A prózaszervezésen túl minden más értékítéletet fél
retehet.

A Bagoly-folyó ilyen szempontból a legjellemzőbb novelláinak egyike. 
A folyó fahídján álló, s éppen felakasztott ember a hallá! pillanatában! 
Mely „előtt" is, „közben" is, „után" is örökkévalóság!

A hős tehát átéli teljes életét, szökik, m ár-már megmenekül, s akkor 
mégis utolérik. Az utolsó mondat közli: „Peyton Farquar halott volt: teste 
nyakaszegetten himbázódott ide-oda a Bagoly-folyó hídjának gerendái 
alatt."

Csáth Géza A kis Em m a  novellája így rímel Bierce befejező monda
tára: „A kis Em ma lógott. Eleinte hadonászott a kezeivel, és vékony kis 
fehér harisnyás lábaival nagyokat rúgott. Olyan furcsák voltak ezek a 
mozdulatai. Az arcát nem láthattam , m ert a  padláson m ár meglehetős 
sötét volt. Egyszer csak hirtelen megszűnt a mozgás. A teste kinyúlt, 
m intha lábujjaival valami zsámolyt keresett volna, hogy ráálljon. Aztán nem 
mozdult többet."

Azt se felejtsük el: Em m át az a kisfiú öleli, aki a naplót írta. Csáth 
Géza is elju t ugyanarra a lépcsőfokra, ahol Bierce áll.

Az amerikai írónál a felakasztott Farquhar maga kereste sorsát. Fel 
akarta  gyújtani a hidat. Tervét egy felderítőnek m ondta el, akit a  véletlen 
sodort az útjába. Egy pohár vizet kért. Míg a feleség kihozta, addig le
zajlott a párbeszéd. Ennyire a véletlentől függ egy em ber é le te . . .  Ez a víz 
később a Bagoly-folyóval azonosul. A tűz pedig: „Farquhar egyenest le
zuhant a híd gerendái között és azonnal elveszítette az eszm életét. . .  
Mintha lobogó tűzáramok, fájdalm ai elviselhetetlen lázzá fo rró su ltak .. 
derengő felhő burkolta be, s ő középen egyetlen parázsló sz ív ..



Bierce-nél zseniálisak ezek az azonosságok. Csáth Géza szintúgy mes
terien bánik a különbüzőségekkel és azonosságokkal — a távoli asszoci
ációk összerántásával egy novellán belül. Voltaképpen ő is végletesen 
szubjektív és szélsőségesen objektív egyszerre. Novelláit erős drám aisáe, 
de tragikumnólküliség jellemzi, ahogy azt Bierce-nél megállapítottuk.

27.

Csáth Géza A varázsló kertje  című írásában tárgyilagos, hideg az 
indítás, a párbeszéd. Majd hirtelen a magyar szecessziós irodalom leg
szebb virágoskertjében érezhetjük magunkat. Hosszú szárú, kürt alakú 
liliomok, fekete bársonyszirmok, édes illat, középen egy csomó, kövér, 
bíborvörös virág. Aztán a nőszirom lila virága, a szivárvány minden 
színe.

A kép bódító, erotikus jelképek sora. A gyermeki képzelet hempereg 
a női nemiségben, hiszen a kamaszok szeme, képzelete előtt szürkületkor 
minden virág leánnyá változik.

Szadista vonások is fellelhetők. „A rablók feladata az, hogy levágják 
a gyerekek fejét." Vonzások és taszítások léteznek egyszerre a  varázsló 
kertjében, a Vass fiúk fantáziájában.

Csáth a képzelet színeit használja, már-már impresszionista hang
ütéssel. Külön tanulmányt érdemelne, hogy mely pontokon lép túl a sze
cesszión.

Bierce komorabb. A füst, korom, vér színei keverednek a novellákban. 
A többi csak háttérzene.

Ha úgy fogjuk fed, hogy az élet legteljesebb disszonanciája a halál, 
akkor ebben is megegyeznek. B ár külön utakon ju tnak hasonló végered
ményre, a végelszámolásnál nem hagyhatjuk figyelmen kívül: Csáth az 
emberi pszichikumban, Bierce azon kívül idézi meg. Az amerikai írónak 
inkább „realista látom ásai" vannak, Csátnak viszont a látomásai válnak 
vad ósággá.

Az irodalom történet hiába hagyta oly sokáig szinte figyelmen kívül 
a két írót. Novelláik hatnak. A stílus, a szerkesztési mód, sőt a tém ák is. 
A legújabbbak közül ide tartozik Hajnóczi Péter neve . . .

Valószínűleg mindkét íróra erősen hato tt E. T. A. Hoffmann prózája. 
Gondoljunk a varázsdó kertjére, a kísértet járásokra, a valószínűtlen, de 
végső soron reális gondolatmenetekre. Hiszen a valószínűtlenségek is olyan 
egyértelműen történnek, m intha a m indennapokban játszódnának. Irraci
onális elemek keverednek a hétköznapok eseményeivel, szürke párbeszé
deivel.

Méltatói közül például Németh László nem tartja  átü tő  erejű írónak 
Csáth Gézát. Mások Bierce-ben kételkednek.

Németh László elismeri, hogy Csáth már-már klasszikus ízlésű for
maművész. Apró művei is szabályosak, finomra csiszoltak, s mégsem gyé- 
mántszerűek: „izgató lila, bíbor, zöld tüzek sugároznak a belsejükből." 
Az ópium körüli színek o tt bujkádnak legegyszerűbb anekdotájában is, a 
század eleji izgalmakra és álizgalmakra emlékeztetően.

1933-ban Németh Lásziló Hiányzó arcképek című m unkájában elismeri, 
hogy Csáth abszolút muzsikusa volt az írásnak, de novellái legtöbbjét 
jelentéktelennek érezte. Zam atukat veszítették a század eleji fűszerek.

Szerinte nem is a morfium, hanem az irodalmi divat áldozata Csáth 
Géza.

Németh László megjegyzéseivel vitatkoznunk kedl, hiszen Csáth maga 
terem tett divatot. A század eleji fűszerek m a ú jra  hatni kezdenek. Azért 
tanulságos Németh László több megjegyzése, hisz ő még közelről lá tha tta  
a csáthi jelenséget. Azt, hogy egy sorsában, életvitelében eMentmondásos 
ember, ugyanebből a sorsból kiindulva értékeket tudott teremteni. Ezek 
az értékek ma látszanak igazán.



AMBRUS ENIKŐ

CSÁTH GÉZA ÉS A PSZICHOANALÍZIS

PSZICHOANALÍZIS, TÁRSADALOM ÉS TÁRSADALOMBÍRÁLAT
A pszichoanalízis nem véletlenül alakult ki a századfordulón. Ekkor tették 
ezt lehetővé a kor tudományos eredményei. Helmholtz, Herbart, Schopen
hauer, Nietzsche, Hartm ann filozófiai nézetei, Darwin tanainak köztudat
ba kerülése, a hipnózis elterjedése az orvosi gyakorlatban, a hisztéria ke
zelhetősége előkészítették a ta la jt számára. És nem mellékes az sem, hogy 
ezek idézték elő, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején a 
pszichológiai kutatások középpontjába és az érdeklődés gyújtópontjába 
került a tudattalan.

Melyek voltak a pszichoanalízis kialakulásának társadalm i tényezői?
Az 1890-es években új korszak kezdődött: az imperializmus. Szükség 

volt új ideológiára, amelynek része lett a  pszichoanalízis.
A podgárság m egtört fejlődése nemzedéki ellentétekben is jelentkezett, 

nem csoda, hogy a pszichoanalízisben is nagy helyet foglalt el ez (ödipusz- 
komplexum), és jelentkezik irodalmi müvek alaptém ájaként is (Ibsen). 
Előkészítette a helyet Freud tanainak a biológiai szemléletmód, amely 
megjelent az irodalomban is (naturalizmus) és amely hatalm as szerepet 
tulajdonított az átöröklésnek — a pszichoanalízis ugyanígy a biológiai 
szférában kereste a mozgatórugókat.

A bizonytalanság, a külső korlátok a külvilágtól való elfordulásra ösz
tönöztek. Nem véletlen, hogy ugyanekkor kezdett el a művészet is magával 
az emberrel foglalkozni — azzail, ami az emberekben lakik. Ez az általános 
tendencia is közrejátszott abban, hogy a pszichológia is (kívülről látható 
és mérhető megnyilvánulások helyett) a legbelsőbb mozgatórugókat kezdte 
dl kutatni.

A kor álerkölcsössége, álszemérmessége rányom ta az emberek életére 
a bélyeget. Ma m ár túlzásnak tűnik az a nagy szerep, amelyet a pszicho- 
analitikusok az elfojtott szexualitásnak tulajdonítottak. De akkor valóban 
ilyen jelentősége volt, hiszen az emberek kénytelenek voltak elfojtani, 
amennyire csak lehetett, a  szexuális vágyakat és megnyilvánulásokat, ma
gukat is becsapva sokszor. Erre főként a nők kényszerültek, ennek megfe- 
felelően a  hisztéria és a neurózis sokkal gyakoribb volt a  nők között 
(olyannyira, hogy a hisztériát kizárólag női betegségnek tartották).

Mindezek egész Európára jellemzőek voltak. Nem véletlen azonban 
az sem, hogy Freud tanai éppen az Osztrák—Magyar Monarchián belül 
jö ttek  létre. Ennek is vannak társadalm i összetevői. Európa nagy részén 
az imperializmus első éveiben, évtizedeiben azért jellemző volt a nemzeti 
egység tudata és a viszonylagos biztonságérzet. A Monarchián belül viszont 
sajátos, konfliktusokkal terhelt helyzet alakult ki. Nem véletlen, hogy a 
pszichoanalízisnek is központi kategóriái lettek a  „rossz közérzet" (Unbeha- 
gen), „aggódás" (Angst), „bűntudat" és „bizonytalanság". A bizonytalanságot 
még fokozta az államszervezet és a  gazdasági struk tú ra  ingatagsága. Ezt az 
életérzést híven tükrözi a freudi elmélet, amely többször is kiemelte a tu
dat gyengeségét. I tt  jelentek meg először csírájában azok az ellentmondá
sok, amelyek a későbbi kifejlett imperializmusra jellemzőek (nemzeti fel
szabadító mozgalmak, a tőke koncentrációja, a szabad verseny korlátozása, 
agressziós háborúk idegen imperializmussal szövetségben), így az imperi
alizmus okozta aggódás és rossz közérzet első kimondói éppen a  Monar
chiából szárm azhattak. Ezért is kerülhetett néhány tudós és művész (pl. 
Kafka, Kokoschka, Freud) az európai élvonalba.

Jellemző és sajátos volt a M onarchiában a „társadalm i tudathasadás", 
a külsődleges ragyogásba nagy távolság jelenség és lényeg között, a  „kira
kat lelkivilág" — a pszichoanalízis ennek kitűnő leírása. Ma m ár túlzott



nak tűnik az a jelenség, amelyet a freudizmus a tudattalannak tulajdo
nított, de am ikor az emberek azt hitték, hogy énjük uralkodik rajtuk, 
a gátlások és elfojtások m iatt a nem tudatos elemek az én mögött valóban 
pokoliakká váltak.

Ilyen szorosan összefonódott tehát a pszichoanalízis a korabeli tár
sadalommal. És bár biológiai szemléletű irányzat volt, nemegyszer érté
kelte, kritizálta is a társadalm at. Ennek jellegzetes példája Ferenczi bí
rálata: „És valamint a psychoneurotikus sajá t öntudatlan perverzitásának 
belátása ellen túlzott reactiókkal, a piszkosnak vélt gondolatok ellen be
teges tisztálkodással, a benne mozgolódó libidiosusos képzetek ellen túl
zásba vitt »tisztességgel« védekezik: úgy a társadalom  túlszigorú erkölcs- 
b írájának tiszteletére méltó külső maszkja mögött, anélkül, hogy ő tudná, 
o tt lappang mind az az egoistikus gondolat és törekvés, am it másnál annyi
ra elítél (...)  Nem vád akar ez len n i. . . ,  csak példa (...) arra, hogy a gon
dolatelfojtásra épített erkölcsnevelés ( ...)  megterem ti a mai társadalm i 
viszonyok lehetőségét, am ikor a hazafiság jelszava nyilvánvalóan egoistikus 
érdekeket leplez, sociális emberboldogítás neve alatt az egyéni akarat zsar
noki elnyomását propagálják, a vallásosságban részint a halálfélelem elle
ni (...)  orvosszert, részint a kölcsönös türelmetlenségnek egy megengedett 
m ódját tisztelik, sexuális téren pedig, am it mindenki tesz, arról hallani 
senkisem a k a r . . (Ferenczi Sándor: Lélekelemzés, A psychoneurosisokről 
c. fejezet.)

Ebből a részletből kitűnik, hogy a pszichoanalízis, ha foglalkozott a 
korabeli társadalomm al, ezt sajátos nézőpontból tette. Jellegzetes például, 
hogy az egyes ember megnyilvánulásaiból indul ki, és párhuzam ot von 
e között és a társadalom  között. Jellemző, hogy a társadalom nak azokkal 
a vonásaival foglalkozott, amelyek az egyes emberekre pszichésen károsak, 
neurotizáló hatásúak voltak. A kiindulópont (Ferenczinél is), hogy a pedagó
gia, a nevelés, az erkölcs felelős a társadalm i viszonyokért.

A marxizm usnak ezzel kapcsolatban más az álláspontja, amely sze
rint, éppen ellenkezőleg, az anyagi, a gazdasági viszonyok határozzák meg 
a társadalm i viszonyokat, ezek pedig a nevelést és a korra jellemző er
kölcsi nézeteket. De nem mélyedek bele ideológiai kérdésekbe, m ert ez 
meghaladná e dolgozat kereteit.

IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZAT CSÁTH KORÁBAN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZKIZOFRÉNIÁRA

Magyarországon is szaporodtak az elmegyógyintézetek, egyre gyor
sabban hódított té rt az emberséges szellem. Növekedett a pszichiátriai 
szakirodalom is. Ezzel szemben a közvélemény az elmebetegeket társa
dalom ra veszélyes, hasznavehetetlen egyéneknek, tehertételnek tarto tta. 
A törvényhozás és a politikai vezetés sem fordított gondot helyzetük ren
dezésére.

Pedig a pszichiátria, m int tudomány, valóban hatalm as fejlődésen 
m ent keresztül. A XIX. század közepétől m ár ism erték a mechanikus kor- 
iátozás nélküli („no restra in t”) kezelés elvét. A XIX. század végén pedig 
egyre nagyobb szerepet kapott az a m aterialista kutatási irány, amelynek 
a pszichiatria sok felfedezést köszönhetett, bár mechanisztikus alkalma
zása m ár káros volt. Nagy eredmények voltak például: a  katatónia pontos 
ism ertetése (Kahlbaum), a szósüketség (Bastian), az agráfia (Ogle), a szen
zoros afázia (Wemicke) leírása, a Korszakov-pszichózis felfedezése és a 
szkizofrénia kórkép megsejtése (Korszakov), a m otoros beszédmező lé
tének bebizonyítása (Broca). Modernebb lett a kezelés is: az új irányzat 
képviselői elítélték az érvágást, a hólyaghúzást és a  hány tatást. (Alkal
m azták viszont, a valóban helyes, hatásos új eljárások mellett, tévesen, a 
fürdőket, az ópiumot, a belladonnát.) Ennek az irányzatnak a mechanikus 
felhasználása és túlkapásai ellenhatásaként is jö tt létre a pszichoanalízis, 
a túlkapások lefaragásához vagy legalább felfedezéséhez az irodalom is 
hozzájárult.



A m aterialista kutatási irány képviselői közül részletesebben kell 
foglalkoznom Kraepelinnel, m ert az ő m unkássága nagy hatással volt a 
századforduló magyar pszichiátriájára. Vizsgálta a morfin, az alkohol, a 
paraldehid, a klorál-hidrát, az é ter és a tea pszichés hatásait. Méréseket 
végzett a pihenés szerepével, az írásnál k ifejtett nyomással és az alvás
mennyiséggel kapcsolatban. Kísérleteket folytatott meszkaHinnal és ká
bítószerekkel, kísérleti pszichózist idézett elő. Nagy érdemei voltak a 
rendszerezésben, a klinikai kórform ák összeállításában. Felfogásának hi
bái voltak: a túl merev, sematikus elmebeteg-kategorizálás, a fatalista- 
pesszimista szemlélet és az, hogy az egyéni variációkra nem fordított 
elég figyelmet. Mindennek eredményeképpen olyan téves megállapításai 
voltak, hogy a kórism eret önmagában egyértelműen eldönti a kórjóslatot.

H atása a magyar elmegyógyászatra jeűentős volt. A klasszikus kraepe- 
lini irány képviselője volt például Moravcsik professzor is, akinek a kli
nikáján Csáth dolgozott. Róla egyébként téves információkat közöl Buda 
Béla elemzése (Csáth Géza tanulmánya a mai orvostudomány tükrében. 
Egy elmebeteg nő naplója. 227—241.) „...1912-ben, pszichoanalitikus szem
léletű elmekórtani m unka látott napvilágot, mégpedig Moravcsik Gyulának, 
a kor eléggé konzervatív eümegyógyász professzorának tudtával és támo
gatásával” (227.). Moravcsik Ernő Emil (1858—1924), akinek neve ebben a 
m ondatban helytelenül szerepel (Moravcsik Gyula etnográfus, történész, 
nem elmegyógyász), igaz, hogy nem az akkor legmodernebb álláspontot 
képviselte, de mégsem lehet őt egyszerűen csak „eléggé konzervatív elme
gyógyász professzorinak  nevezni, ö  volt a budapesti egyetemen az elme- 
és idegkórtani klinika alapítója (1908), így a m agyar klinikai pszichiátria 
megteremtője. I tt  színvonalas m unkát vezetett az agyszövettani, szerológiai 
és pszichológiai laboratórium ban, ö  volt az igazságügyi országos megfigyelő 
és elmegyógyintézet első vezetője, és ő írta  az első magas színvonalú El
mekor- és gyógytan tankönyvet is. Tőle származik a hályoggal és értelmi 
fogyatékossággal járó, öröklődő heredoataxia első teljes leírása. És végül 
érdemei közé tartozik az, hogy bár sok részletében vallóban konzervatív 
szemléletű volt, Csáth pedig az akkor még alig ismert, sokat tám adott, 
újszerű pszichoanalízist képviselte, és nézeteik nem mindenben egyeztek, 
Moravcsik nem akadályozta, sőt tám ogatta a fiatal gyakorló orvost Az 
elmebetegségek psyhikus mechanismusa (Egy elmebeteg nő naplója) cí
mű könyv megírásában.

A pszichiátria fejlődéséhez szervesen hozzátartozott a diagnosztikai 
eljárások, különösen az értelm i állapot vizsgálatának alakulása. Kövessük 
ezt a fejlődést a XIX. század közepétől a  XX. század első évtizedéig!

Az 1860-as, 70-es években az értelm i állapotot a tájékozottság, a vi
selkedés és a beszéd alapján ítélték meg. Ilyen kategóriákkal dolgoztak: 
„értelmes", „csendes magaviseletű”, „egész nap foglalkozik", „beszédéből 
értelm et kivenni nem lehet”, „összefüggés nélkül beszél”. Fontos szempont 
volt a beszédmegértés, nem kevésbé az asszociációk menete és a tájéko
zódás. Az állapot összegezésénél ilyen kifejezéseket, felosztásokat használ
tak: „tébolyoaottság”, „őrültség”, „félszeg elme”. Az 1890-es évek elején 
az értelemvizsgálat főként a klinikai beszélgetés anyagának tapasztalati 
megítéléséből állt. Ennek szempontjai voltak: tájékozódás, emlékezet, be
látás, és új szempontként a mentális tempó. Nagy ugrást jelentett a  klini
kai próbák megjelenése az intelligenciavizsgálatban. Ez a századfordulón 
történt, Kraepelin hatására. A próbák nem alkottak önálló sorozatot, az 
explorációba ágyazódtak, bárm elyik közülük elhagyható volt. A következő 
próbákat alkalmazták: „pénzdarabok” (a forgalomban levő pénzegységek 
megnevezése, összeadása — ami akkoriban nem tartozott a  legkönnyebb 
feladatok közé), reverzibilitás (hónapok nevei visszafelé, évszakok, évszá
mok visszafelé), emlékezet (vizsgálatot megelőző napok, hetek élményei), 
elvont fogalmak megértése (az isten-császár-király fogalmak közötti kü
lönbség); ezt csak néhány esetben végezték el.

Az 1909—11-es években az intelligenciavizsgálat módszeresebb, stabi
labb, kidolgozottabb lett. Bizonyos kórképek esetében (amentia, dem antia 
praecox, imbeciHitás) m ár mindig elvégezték. A tájékozódás, pénzegysé



gekkel bánás és számolás mellett új szempont fedezhető fel: a figyelem 
vizsgálata (itt is kiemelten a kontaktusterem tő készség és a figyelemin
gadozás). Megjelentek a gyakorlatban az ún. Sommers-próbák, amelyek szá
mos funkcióra kiterjedő vizsgálati sémák voltak és m ár viszonylag pontos 
ú tm utatást adtak az egyes próbák diagnosztikai értékeléséhez. Á Sommers- 
próbák egy része m ár Magyarországon is előfordult a jegyzőkönyvekben, 
de diagnosztikai értéküket nem aknázták ki.

A kórlapokban sok nyoma van annak is, hogy a m agyar pszichiáterek 
kezdettől nagy gondot fordítottak a diagnosztikában a Deteg külső tu laj
donságainak és addigi életútjának leírására, és gondosan utánajártak, hogy 
családjában volt-e elmebetegség.

Mikor Csáh könyvét olvastam, több olyan kórismét találltam benne 
(dementia praecox, paranoia, hisztéria), amelynek akkori jelentését tisz
táznom kellett magamban ahhoz, hogy teljesen megértsem a könyv szak
mai részét. így keveredtem bele egy olyan szövevényes útvesztőbe, amely
ben csak rendkívül nehezen tudtam  eligazodni úgy-ahogy. A ma szkizof- 
réniának nevezett kórképről van szó. Ez annál nagyobb probléma volt, 
m ert G. kisasszony diagnózisa ma valószínűleg paranoid szkizofrénia lenne. 
Végigvezetem most azt a néhány szálat, amelyet ebben a témában sikerült 
kibogoznom.

1868-tól 1912-ig a szkizofrénia tünetei „búkor", „butaság", „dühösség", 
„téboily", „zavarodottság" kórjelzések alatt ismerhetők fel. Ennek hátteré
ben Reil felosztása áll, amelyet az elmebetegségekről alkotott. Ennek kate
góriái: „dühösség" (pszichomotoros nyugtalanság — mániás — depressziós 
v. szkizofréniás izgalmi állapotok), „téboily" (érzelmileg hangsúlyozott, a 
valósággal össze nem egyeztethető téveszmék, kényszerképzetek, hipochond- 
ria, bűnösségi téveszmék), „butaság" — ezt Reil kétféle értelemben is hasz
nálta: első értölemben a „lelki erő" általános gyengeségét jelölte vele, 
amelyhez nem járu ltak  elbutulási tünetek, de jelentette ez a kifejezés a 
szkizofréniás végállapotokat is.

Az 1860-as években Kahlbaum m ár leírta a paranoiát, Sauvages pedig 
az am entiát (enyhén izgatott, kusza állapot), mégis a magyar kórrajzokban 
csak 1905 körül jelentek meg. Ezekben ekkor nem követhető a betegség 
folyamata, sem a  fam iliárisán előforduló pszichózisoknál a pontos rokonsá
gi fok. Nem szerepelt a Kahlbaum és Haecker által m ár leírt „hebefrénia" 
és „katatónia" kifejezés sem.

1913 körül jelent meg a magyarországi klinikai jegyzőkönyvekben a 
Kraepelin által leírt „dementia praecox" diagnózisa, amelyeket minden 
olyan kórképre fenntartott, amely (szerinte) végleges elbutulással jár. 
A „dementia praecox" kifejezést egyre gyakrabban használták, elsősorban 
hebefréniás és katatóniás kórképekre, de a paranoid form ákra továbbra 
is a  „paranoia" diagnózist, tévedyállapototkra pedig az „amentia" megje
lölést használták. Eközben Bleuer 1911-ben m ár leírta  a  szkizofréniát és ki
fejtette, hogy az elbutulás sokszor csak látszólagos, és az elmegyógyinté
zetekben uralkodó sivár környezetnek, szeretetlen bánásmódnak, szegényes 
emberi kapcsolatoknak tulajdonítható. Az elnevezések körüli tehát teljes 
volt a zűrzavar az 1910-es években, am ikor Csáth em lített szakkönyvét 
írta.

Egyébként is a legkülönbözőbb nézetek, irányzatok és kezelési mó
dok csaptak össze és keveredtek a  m agyar pszichiátriai gyakorlatban ak
koriban, az elavult elzáró-fegyeflmező módszertől kezdve a m aterialista 
kutatási irányon és az elvont, merev elméleti osztályozáson keresztül a 
pszichoanalitikus nézőpontig. És a nagyszerű tudományos eredmények 
mellett olyan megálllapításokat is találhatunk, amelyekről ma m ár nyilván
valóan elm ondhatjuk, hogy tévedések. Ezek közül m ost csak egyet em
lítek, amely Csáthtal is kapcsolatban van, és nem csak egy ártalmatüan 
téves nézet volt. Arról van szó, hogy a kábítószerekkel akkoriban kezdtek 
el kísérleteket folytatni, akkor kezdték el kutatni a hatásukat (hogy ezekre 
felfigyeltek, abban nem kis szerepe van a művészetnek, pontosabban a 
kábítószer hatására létrehozott műalkotásoknak). És egy ideig, a múlt



század vége körül, meg voltak arról győződve, hogy a  kábítószerek kis 
adagban, huzamosabb ideig alkalmazva is, pozitív hatásúak. A kábítósze
rek veszélyessége nem tudatosult még eléggé, olyannyira, hogy ezeket a 
gyógyításban is használták, sőt maga Freud a  m últ század végen jó szívvel 
ajánlotta menyasszonyának kisebb adagokban rendszeres használatra — 
a kokaint. Ö maga is szedte egy ideig, amíg rá nem jö tt a tévedésre. Biz
tos, hogy Csáthra is hato tt ez a  kábítószerek hatásáról alkotott és végle
gesen csak később megcáfolt téves kép.

PSZICHOANALÍZIS ÉS ELMEGYÓGYASZAT

A századfordulón is sokat vitato tt kérdés volt, m a is sok ezzel kap
csolatban a bizonytalanság: mi a szerepe a pszichoanalízisnek az eflmeffyó- 
gyászatban? A pszichoanalízis klasszikus területe a neurózisok kezelése, 
azonban itt is különbséget kell tenni, m ert például az aktuálneurózisok 
(nagy hatású, valóban nehezen viselhető eseményekre adott időleges neuró
zisszerű reakció) esetében sokszor felesleges az analízis, a kifejlett, súlyos 
kényszerneurózisok viszont igen nehezen kezelhetők analízissel, ezzel ilyen 
esetekben olykor nem is lehet eredm ényt elérni. A legtöbb neurózis azon
ban pszichoanalízissel jól gyógyítható vagy legalábbis csökkenthető.

Más a helyzet az elmebetegségek esetében. M ár Freud is m egírta és 
m ajdnem  minden pszichoanalitikus (köztük Ferenczi és Csáth is) úgy véle
kedett, hogy elmebetegség pszichoanalízissel nem gyógyítható.

Ennek ellenére voltak, akik megpróbáltak elmebetegeket analízissel 
kezelni. E törekvésnek érdekes dokum entum át találtam  a Lélekelemzési ta
nulmányok című könyvben: dr. G. H ajdú Lilly Adatok a szkizofrénia ke
zeléséhez című cikkét. Ez az írás három  kérdésre keres választ: 1.) Lehet-e 
elmebetegeket analizálni? 2.) Alkalmazható-e változatlanul az analitikus 
metódus? 3.) Ha nem alkalmazható, m it kell ezeken változtatni?

G. Hajdú Lilly szerint lehet analizálni elmebetegeket, m ert, bár a 
külvilággal való kapcsolat többé-kevésbé torzult, még a legsúlyosabb álla
potban sem szakad meg teljesen. Az analitikus eljárás viszont változtatá
sok nélkül nem alkalmazható, m ert többnyire részlegesen, időlegesen vagy 
teljesen hiányzik a betegségtudat, nincsen tudatos gyógyulni akarás, ami 
a pszichoanalízis eredményességének elengedhetetlen feltétele. Megnehezíti 
még az analízist az, hogy az én regressziója m iatt nehézségekbe ütközik 
az intellektuális értelmezés.

Külön gondot okoz a paranoid szkizofréniások esetében, hogy különö
sen érzékenyek mások tudatalatti rezdüléseivel szemben, a sajá t tudat
talanjukkal szemben viszont relatív érzéktelenség tapasztalható. Megne
hezíti az analitikus dolgát az is, hogy a szimbólumok, vágyak, fantáziák, 
amelyek a neurotikusoknál rejtve vannak, a szkizofréniásoknál tudatosak: 
ez azért okoz gondot, m ert a  kísérő érzelmi momentumok viszont tudatta
lanok. Elmebetegeknél az analízisnek egyéb akadályai is lehetnek, ilyen 
például a  negativizmus, a hallgatás. A pszichoanalitikus módszerben tehát 
változtatásokra van szükség, ha szkizofréneknél akarják  alkalmazni. G. 
H ajdú Lillv a következőket javasolta: mivel az elmebeteg nem követi az 
analízis feltételeit, az őt kezelőnek kell alkalmazkodnia. A pszichiáternek 
olyan mély relaxációt kell elérnie, hogy megértse és elfogadja önmagában 
a pszichotikus megnyüvánulásokhoz hasonló tudattalan  rezdüléseket, ne 
álljon ezekkel a megnyilvánulásokkal szemben idegenül és ellenségesen. 
Kulcsprobléma a pozitív indulatáttétel elérése, amelyet az előbb em lített 
relaxációval lehet leginkább elérni. Fontos a  beteg cselekedeteinek, kife
jezett vágyainak, érzéseinek és szimbólumainak megértése. I t t  lényeges 
különbség van a neurotikusok és pszichotikusok analízise között, ugyanis, 
ha a  kezelést végző m egértette, hogy m it akar kifejezni a  beteg, azt rög
tön értelm ezni kell, nem úgy, m int a neurotikusoknál, m ert a  jó  és azon
nali értelmezés bizalmat kelt és emeli az én nivóját. G. H ajdú Lilly vé
leménye szerint a pszichoanalízis ezekkel a megszorításokkal elmebetegek



kezélésére is alkalmazható. Viszont a példa, amelyet cikke végén felhozott, 
egy erre történt sikertelen kísérlet elemzése; eredményes analízist pszicho- 
tikusoknál tehát ő sem tudott említeni. Elgondolkodtam ezen és arra  a 
következtetésre jutottam , hogy az első kérdést (Lehet-e elmebeteget ana
lizálni?) a szerző helytelenül tette fel: persze, hogy lehet, de nem érdemes, 
ha ezt gyógykezelésként akarják alkalmazni, hiszen nem eredményes.

Ennek ellenére a pszichoanalízis nem m arad hatás nélkül az elme
gyógyászatra és az elmebetegek helyzetére. Először meg kell említenem azt, 
hogy az analízis ugyan mint gyógymód ezen a területen nem alkalmazható, 
de segít megérteni a betegség keletkezésének okait, folyamatát és a mé
lyebb mozgatóerőket ebben, ezzel közvetve mégis elősegíti a gyógyulást.

Nagy érdeme az analízisnek az is, hogy egyáltalán ráirányította a 
figyelmet a pszichológiai gyógymódokra. A m aterialista kutatási irány 
túlzásaként minden elmebetegséget az idegrendszerben történt „kézzelfog
ható", anyagi jellegű változásokra vezettek vissza, ennek megfelelően a 
gyógyszeres kezeléseket, a fürdőket, az elektrosokkot és a durvább-fi- 
nomabb eszközökkel végzett elriasztásokat tarto tták  hatásosaknak. A pszi
choanalízis viszont előtérbe állította nemcsak magát az analízist, hanem 
egyáltalán a pszichoterápiás gyógymódokat.

A pszichoanalitikus szemlélet pozitív hatása ileginkább abban mu
tatkozott meg, hogy elmosta a határt az „egészséges" és a „pszichotikus" 
megnyüvánulások között, ezzel elősegítette azt, hogy a szakmabeliek és a 
közvélemény is sokkal megértőbb, türelmesebb ilegyen az elmebetegekkel 
szemben. A határok elmosódására példa a következő Ferenczi Sándor-idé- 
zet is: „Akit nagy bánat ér, aki szerelmét vagy haragját elfojtani kénytelen, 
az az ő érzéseit, m int a hysteriás, egész viselkedésében symbolizálja vagy 
átviszi minden tárgy, minden személy képzetére, amely az effectus tu laj
donképpeni tárgyával eszmei kapcsolatban áll, és ebben nincs több ratio, 
m int a kényszerképzetes érzelem-átvitelben. Aki nem m er a szemébe nézni, 
szívesen keresi a hibát em bertársaiban: m ár pedig mi más ez, m int pa
ranoiás projectió? S ha valaki az egész világban, em bertársaiban megcsa
lódott: nem lesz-e önző, magába zárkózott ember, aki részvétlenüü szemlé
li a többiek sürgését-forgását és akinek egész érdeklődését a saját jóléte, 
testi és lelki kielégülései kötik le?" (Ferenczi Sándor: Lélekelemzés. A 
psychoneurosisokról c. fejezet, 74.) Figyelmeztetés ez a „normális" embe
rek számára, hogy ugyanazok a megnyilvánulások, elnyomott vágyak, 
bizarr asszociációk, amelyek az elmebetegektől elriasztják őket, sa já t ma
gukban is megvannak. Aki ezt hajlandó tudomásul venni, jóval türelmesebb 
és megértőbb lesz nemcsak a pszichotikusokkal, hanem a „normális" em
berekkel, sőt önmagával szemben is. Ez a pszichoanalízis legnagyobb ered
ménye, bár ma még inkább csak lehetősége, amelly (természetesen) kihat 
az elmegyógyászatra is.

CSÁTH GÉZA ÉS G. KISASSZONY

Ennek a fejezetnek az alapja Mészöly Miklós előszava az Egy elme- 
beteg nő naplója című könyvben (Magvető, Bp. 1979. 5—26.). Ebben az 
írásban találtam  az ötletet, az író és a főhős életútjának, nézeteinek, vá
gyainak, megoldásmódjainak összevetését és a közös pontok megkeresé
sét. Közös pontokat, olyan értelemben is, hogy negatív analógiákat, ellen
pontokat, m ert ezekből van több.

De vegyük sorra először a hasonlóságokat, egyezéseket! Az első kö
zös pont, ami rögtön szembetűnik: az írói tehetseg. G. kisasszony érzék
letesen, szépen és sokat írt. Azt hiszem, a napló irodalmi értéke nem kis 
szerepet játszott abban, hogy Csáth éppen őt választotta példának és a 
részletes analízis alanyának.

G. kisasszony diagnózisa: „paranoia hysterica" (218.). De Csáthtól sem 
idegenek a paranoid megnyilvánulások. Például (1912-ből származó fel
jegyzés, az Üzenet Csáth Géza-emlékszáma, Dér Zoltán: Irodalmunk közeli 
őse): „Osváth beszédéből lebecsülést éreztem ki. A fiatal írók úgy néztek



rám, am int egy lejárt em b erre . . .  Hazamenve a tükörben leköptem m a
gam." Több ilyen és ehhez hasonló kijelentést olvashatunk naplójában, 
így tehát bizonyára érzékenyebben reagálhatott G. kisasszony ilyen meg
nyilvánulásaira is.

Közös pont még az, hogy Csáthra és G. kisasszonyra egyaránt nagy 
hatással volt az édesanya elvesztése, ki nem hevert traum át jelentett m ind
kettőjüknek. Mindkét halott anya elevenen ható tényező m aradt e két em
ber áetében. Csáth például így fogadkozott: „Édesanyám hallála napjára, 
február hatodikára, teljesen szabad leszek. Utolsó injekció február ötödi
kén. A legutolsó az életben/' (Naplórészlet 1913-ból, Illés Endre: A varázsló 
halála c. tanulmánya az azonos című Csáth-novelláskötetben. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp. 11.)

G. kisasszony pedig így kiáltott fel naplójában, hallucinációk okozta 
szenvedéseinek leírása közben: „Éjjel-nappal kérem most ezt a szörnyet, 
hogy vigyen föl oda a többi lény közé az édes, drága anyám hoz. . . ,  de 
hiába, gyilkol tovább!" (104.)

További hasonlóság Csáth Géza és G. kisasszony között, hogy igen 
érzékenyen reagáltak testi egészségük m egrom lására és m indketten szinte 
betegesen féltek a tüdőbajtól.

Közös vonása a két embernek a vallástalanság (bár G. kisasszony 
később eredeti mitológiát alkotott a pszichózisban) és a term észettudom á
nyos műveltség. Csáth, amíg tudta, figyelemmel kísérte a tudomány ha
ladását, de G. kisasszony is olvasott a legújabb eredményekről. Tévesz
merendszerébe például beleszőtte a rádium  felfedezését és előállítását 
(76.), Gustav le Bon matéria- és energiaelméletét, a  láthatatlan  n-su^anak 
fotografálásának problém áját (81.). E nagy és friss tájékozottsághoz társult 
m indkettőjüknél a hatalm as és sokirányú ambíció, dicsőségvágy és boldog
ságkeresés. És ezek mindkét embernél irreális irányba tértek. A teljesség 
iránti igény is közös jellemzőjük volt. G. kisasszonyról maga Csáth álla
pította meg: „ ez a leány egészében szeretné ismerni és végigéim az 
é le te t. . .  " (143—144.)

És m indkettőjük életében hatalm as szerepet játszott a szexualitás. Csak
hogy Csáth egyáltalán nem volt szemérmes, G. kisasszony ellenben igen: 
ő, amíg tudta, amilyen erősen csak tudta, elfojtotta magában ilyen jelle
gű megnyilvánulásait, ezeket még pszichózis árán is leplezni akarta.

M indketten teljességre, végső megismerésre törekedtek, de ezt a célt 
különböző utakon próbálták elérni. És G. kisasszony végül a pszichózisba, 
Csáth pedig a morfinizmusba menekült.

Látszólagos hasonlóság még az öngyilkosság is. Csakhogy itt lényeges 
különbségekről van szó!

Először is: G. kisasszony csak megkísérelte az öngyilkosságot, még
hozzá úgy, hogy testvérei ott voltak, tehát biztos lehetett abban, hogy 
megmentik — Csáth ellenben valóban öngyilkos lett. ö  valóban öngyilkos 
is akart lenni, m ikor elkövette. G. kisasszonynál ezzel szemben, am int ezt 
Csáth is felismerte, m egjátszott öngyilkossági kísérletről volt csak szó. 
Ezek tehát a különbségek. De volt egy figyelmen kívül nem hagyható ha
sonlóság: az öngyilkosságban és öngyilkossági kísérletben egyaránt nagy sze
repet játszott a századfordulón igen sokszor és könnyedén kim ondott: 
„inkább a  halál”. Sokan estek ennek áldozatul álbecsületességből vagy áJ- 
szemérmességből (mint G. kisasszony), vagy m ert az életet m ár elviselhe
tetlenebbnek tarto tták  a halálnál (mint Csath). Amikor Csáth G. kisasszony 
esetét elemezte, még nem tudhatta, hogy m ajd ő maga is öngyilkossági 
kísérletet és öngyilkosságot fog elkövetni, de az öngyilkosság tém ája élén
ken foglalkoztathatta: ebben az időben kezdett átalakulni erről lényege
sen az értékítélete.

A kisasszony egész gondosan felépített pszichózisa tudattalanul a  va
lódi vágyak, érzések, gondolatok leplezését szolgálta — az értelein ön
csalása volt ez. Csáth viszont az utolsó hónapokig súlyos m orfinistaként 
is szembe tudott nézni magával, amíg a kábítószer szét nem roncsolta ép 
és könyörtelenül logikus értelm ét is. Minden elleplező mechanizmus idegen



volt tőle: ő nem ködösített, nem menekült önmagától, még a lelki egész
séghez szükséges „pszichés paravánokat", énvédő mechanizmusokat is el
u tasíto tta  (de talán éppen ezért látta meg másokban könnyen ezeket, és 
ezért választotta elemzésre G. kisasszony jól felfedezhetően, nyilvánva
lóan énvódő téveszmerendszerét). Végső soron ez a csillogó, de védtelenül 
hagyott értelem  vette rá arra, hogy a méreghez nyúljon.

Bőven találni tehát a két ember között közös pontokat: hasonlósá
gokat és ellentéteket. Ezért is választotta Csáh részletes analízisre G. kis
asszonyt. És ezért is van az, hogy az Egy elmebeteg nő naplója pont olyan 
jellemző Csáthra, m int bármelyik elbeszélése, szépirodalmi munkája.

De a hasonlóságokon és negatív analógiákon kívül éreztem valami 
más, nehezen megfogalmazható összekötő kapcsot a két em ber között. 
Ahogy Csáth G. kisasszony megnyilvánulásait elemezte, a mindenre ki
terjedő részletesség, az elleplező mechanizmusok teljes, de ítélkezés és 
elítélés nélküli, néha ugyan ellenérzést kifejező, de alapjában együttérző 
feltárása és a finom beleérzések m ást is m utattak. Mintha Csáth nemcsak 
a betegében, hanem önmagában végbemenő folyamatokat is tisztázni akar
ta volna, m intha nemcsak G. kisasszonyt, hanem önmagát is meg akarta 
volna az elemzéssel érteni, m intha sejte tt volna valami nehezen megmagya
rázható összekötő szálat, valamiféle re jte tt sorsközösséget. így éreztem 
ezt, és nagyon meglepett, am ikor elolvastam Karinthy egyik írását, amelyben 
ő pontosan ugyanezt fogalmazta meg. Érdekes ez a néhány m ondat azért, 
m ert Karinthy látta G. kisasszonyt és kívülállóként írhatott róla. Csáth 
Géza című rövid írásában (Nyugat, 1919. II. félév, 974—977.) ez oilvas- 
ható: „Ezt a képet látom élesen, sötéten, ezt a jelenetet, . . .  valahányszor 
eszembe jutsz majd, Csáth Géza, boldogtalan, drága barátom , akit nagyon 
szerettem. Állunk együtt a tébolyda hideg folyosóján. . .  Rendes napi kőr
ú tjá ra  kísértem  el: fehér köpenyben áll, egyik kezével fogja a kilincset, 
indulni készül, de nem megy még. Egy nő tartja  vissza — a mellékszobá
ból rohant ki, zilált hajakkal, melyekből csomókat tépett ki az öncsonkí
tó düh. Évek óta dolgozik ez a megszállott lélek egy szörnyűséges világ- 
rendszeren, melyben napok és holdak és csillagok születnek, iszonytató 
kozmosza a kétségbeesésnek, egy ismeretlen Lény akaratából, aki (az 
őrült nő kötetekre való értekezésekben fejtette ki ezt) az egész világot 
csak azért terem tette, hogy őt megkapja és ízenként kínozza halálra. Az 
utóbbi időben ez a lény az őrület látomásaiban összezavarodott a kezelő
orvos személyével: m ost is azért rohant ki, hogy arcába hörögje mániákus 
vádjait. Azzal vádolja, hogy meg akarja  ölni, ráismer, ő az, a Démon, 
minden borzalomnak és nyomorúságnak felidézője, terem tője e szörnyű 
vüágnak, melyből nincs menekvés. Csáth Géza szótlanul és türelmetlenül 
hallgatja végig, a kilincset fogja, nem m ozdul. . .

Meglepetve nézek Csáth Gézára, és különös döbbenet villan át rajtam . 
Az orvos elborult szemmel, mereven néz az őrült szemébe, tekintetében 
furcsa, tűnődő, szórakozott, fáradt kíváncsiság. Nem figyel: elgondolkodik, 
m intha meg akarna érteni valamit, ami nem a tárgyra vonatkozik, amit 
vizsgálni és tanulmányozni lehet — hanem önmagára, minden titkok meg
fejthetetlen titkára.

Most m ár tudom: abban a pillanatban a végzetét látta: az erdőt, a 
kései országutat, a két idegen katonát, elvégzett végzetét mindennek, ami 
ezen a Földön, ebben a világrészben és ebben az országban több és jobb 
és szebb és igazabb ak art lenni a  röhögő, durva közönynél — végzetét a 
halandó szeretetnek a halhatatlan gyűlölet világában."

MIKET HASZNÁLT FEL CSÁTH EBBEN A KÖNYVÉBEN 
KORA TUDOMÁNYÁBÓL?

Itt  természetesen legelőször a pszichoanalízist kell megemlítenem. 
Csáth ism erte Freud és Jung esettanulmányait, ezek is közrejátszottak 
abban, hogy egy minden addiginál részletesebb esetelemzésre vállalkozott 
(könyvében Jungra hivatkozott is). Freud szabad asszociációs módszere



és Jung szóasszociációs próbája volt az alapja annak a vizsgálati mód
szernek, amelyet Moravcsik kidolgozott (a Jung-féle próba adaptációja, 
erősebben érzelmi színezetű hívószavakkal) és amelyet Csáth alkalmazott 
G. kisasszony vizsgálatára (207—210.). Külön kell írnom Csáth komplex
elméletéről. Maga a „komplex" („komplexum") elnevezés Jungtól szár
mazik, csakhogy ő másféle értelemben használta. Az ő felfogásában ez 
indulattal telített, elfojtott, de állandóan felszínre törekvő képzetcsoport, 
a személyiség érzékeny pontja, sérülékeny része, amely a személyiség ép 
tudatos és tudattalan részeire is káros hatást gyakorol, vagyis ezek azok 
a rendszerbe szerveződött, irányíthatatlan pszichikus erők, amelyek á t
hat ják az egész élettevékenységet. Csáth csak magát a „komplex” elneve
zést vette át, de ezt más tartalom m al töltötte meg, min Jung. Ezt ugyan 
csak sejteni lehet, mivel az alapfogalmat, az „Én-komplex" fogalmát nem 
definiálta (ez egyébként elméletének egyik bizonytalan pontja). Valószínű
leg Ferenczinek van igaza, aki rövid elemzésében (Egy elmebeteg nő nap
lója. 225—226. Egykorú könyvismertetés) az Én-komplexet és összetevőit 
az alapvető ösztönökkel és az ezekből származó másodlagos, de mélyen 
ható irányító erőkkel azonosította. Különbség, hogy Jung a komplexek 
káros és elfojtott voltát emelte ki, Csáth pedig dinamikusságukat és ér
zékenységüket. Megegyező pont viszont a két „komplex" fogalomban az, 
hogy mindketten rendszerbe szerveződött, elemi erejű, az egész élettevé
kenységet átszövő irányító erőket értettek alatta. Csáth elmélete nemcsak a 
„komplex" fogalom értelmezésében eredeti. Az Én-komplex felosztása (hat, 
egymással sokrétűen összefüggő komponens: szexuális, anyagi, egészségi, 
faji, erkölcsi, vallási komplex) alkalmas volt arra, hogy rendkívül dinami
kus, dialektikus, a látszólagos ellentmondásokat is megmagyarázó, nehe
zen tám adható, a teljesség élményét adó rendszert alkosson, és ő ezt a 
lehetőséget nagyszerűen kihasználta, szellemesen és okosan tudott bánni 
a maga terem tette rendszerrel (meg tudja értetn i például, m iért célszerű 
még nagy energiaráfordítással is egyes kellemetlen kóros tünetek fenntartá
sa). Igaz viszont, hogy Ferenczi kritikája jogos: az „ÉN" működésének 
pszichoanalitikus szemléletű megmagyarázására elég Freud két alapvető 
kategóriája: az ön- és fajfenntartási ösztön; Csáth hat részkomplexe mind 
visszavezethető ezekre.

Nemzeti öntudat, nemzetiségiek, sovinizmus — faji komplex
Politikai és magánerkölcs — erkölcsi komplex (szexuális komplex)
Osztály- és rétegkülönbségek, társadalm i labilitás — anyagi komplex 

(esetleg az önfenntartási komplex is)
Oktatás-vallás — vallási komplex
Öngyilkosságok — önfenntartási komplex (esetleg a szexuális, anyagi, 

erkölcsi komplex is)
Tehát Csáth nem objektívon, hanem kora problém áira reagálva osz

totta fel az Én-komplexet, és ez azért hiba, m ert így felosztása a látszat 
ellenére nem lehet teljes és állandó. Példa erre, hogy a faji és vallási 
komplex szerinte sem található meg minden embernél. Ma, ha élne, lehet, 
hogy más részkomplexeket nevezne meg.

Végül, de nem utolsósorban szoros kapcsolatot m utat a pszichoana
lízissel az is, hogy az Egy elmebeteg nő naplója olyan munka, amelyet 
nemcsak egyes részleteiben, hanem egészében áthat a pszichoanalitikus 
szemlélet. E rre a legfeltűnőbb példa az, hogy Csáth kiemelt jelentőséget 
tulajdonított az elfojtott szexuális traum áknak és vágyaknak (mint a 
klasszikus freudi irányzat általában) és G. kisasszony pszichózisát a szexu
ális komplex sérelméből vezette le.

Azonban más korabeli irányzat hatása is látszik ebben a műben. Pél
dául az akkoriban igen elterjedt és jelentős pszichofizikai vizsgálatok egyál
talán a m aterialista kutatási irány befolyását m utatja  a „reflex" szó 
gyakori használata és a  beteggel végzett egyes pszichofizikai m érések leírása 
(látótér színkörökre bontva, hallás, íz- és szagérzékelés, 58—59.), a  „pszicho- 
galvanikus reflex" (vagyis a bőr elektromos feszültségének ingadozása)



említése és mérése (48.). Ez nem meglepő, hiszen a reflexei mólét és a 
pszichofizikai param éterek vizsgálata áthato tta  a magyar elmegyógyásza
tot a század elején.

A klasszikus elmegyógyászat pozitív hagyományainak felel meg a 
beteg külső és beűső tulajdonságainak pontos és alapos leírása, az addigi 
életút végigkövetése (igaz, ez utóbbi magához az analízishez is nélkülöz
hetetlen).

Csáth azonban az akkori pszichiátria egyes negatív elemeit is átvette. 
Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen ezeket a tévedéseket akkor minden 
elmegyógyász tudományos ténynek tudta. Az egyik ilyen megalapozatlan 
nézetet m ár maga a Kraepelintől eredő „dementia praecox" elnevezése is 
tükrözi, amelynek jelentése korai elbutulás. Ezt egyes szkizofrénia alá 
tartozó kórképekre alkallmazták, főleg a hebefréniára, amely valóban ha
m ar bekövetkező leépüléssel já r  (noha ugyanakkor m ár használhatták vol
na a Kahlbaun által leírt „hebephrenia" elnevezést is). Csáth nem ism er
hette még Bleuer szkizofrénia-fogailmát, amelynek az egységes kórkép 
jellege mellett nagy előnye volt éppen az, hogy lényegét nem az elbutu- 
lásban, hanem a személyiség szerkezeti széthullásában látta. Csáth tévedése 
volt az, hogy ezzel szemben az elbutulás jegyeit a betegségnek tulajdonítot
ta — G. kisasszony esetében nem erről volt szó, inkább a sivár klinikai 
környezet hatásáról.

A pszichózis logikájában egy idő után megfigyelhető következetlen
ség pedig, amelyet Csáth az elbutulásnak tulajdonított, a személyiség kez
dődő szétesésének következménye. (Az viszont m ár a mai elemző munkák 
tévedése, hogy az akkori „dementia praecox" diagnózist m aradéktalanul 
azonosítják a mostani szkizofrénia kórképpel. Ismétlem: dementia praecox 
ala tt csak kimondottan elbutuilással járó  elmbetegségeket értettek. Tudni 
kell, hogy a paranoia teljesen különálló kórkép volt, különben elent- 
mondásnak látszik, hogy G. kisasszony diagnózisa ma paranoid szki
zofrénia lenne, Csáth pedig éppen azt bizonyította be a vizsgálatokkal, 
hogy nem dementia praecoxról, hanem „hysteroid színezetű paranoiádról 
van szó.

A korabeli téves felfogást tükrözi az is, hogy Csáth a „szeméremideg 
túlzott ingerlésének”, az önkielégítésnek negatív, eilbutító, de legalábbis 
neuroszténiát okozó hatást tulajdonított. Ez akkoriban általános és elfo
gadott, „tudományosan megalapozott" nézet volt.

Csáth könyvéből következtetni lehet a korabeli pszichiátria ilegfőbb 
problém áira és törekvéseire is. Ezek egyike az egzakt vizsgálati módszerek 
hiánya és keresése volt, ami az értelmi állapot felmérésében m utatkozott 
meg leginkább. I tt  is sikerült legham arabb megoldást találni. Ma m ár 
kezdetlegesnek látszanak, de hatalm as lépcsőfokot jelentettek a klinikai 
próbák, amelyek éppen akkoriban kezdtek elterjedni a pszichiátriai gya
korlatban. Ezek voltak az ailapjai a ma használatos teszteknek, amelyek 
ism ét nagy előrelépést jelentettek. Mostanában, a tesztekbe vetett felté
telen bizalom kora után, a szakemberek nagy része m ár tudomásul vette, 
hogy ezek sem adnak 100%-ig megbízható eredményeket.

De térjünk vissza a klinikai próbák korára! Elsősorban az értelmi 
állapot felmérésében alkalmazták ezeket. Csáth viszont a diagnózist más
képpen segítő szóasszociációs vizsgálatot írta  le, amelyről m ár volt szó 
ennek a fejezetnek az elején. Először 36 ingerszót m ondtak el a betegeknek, 
amire ő reagált, aztán a szavaknak megfelelő 36 m ondatot (bár Csáth ezt 
a sorrendet m egfordította). A 36 szó, illetve m ondat közül 12 negatív, 12 
pozitív, 12 közömbös tartalm at hordoz. A válaszokból az értelm i állapoton 
kívül kikövetkeztethető a beteg téveszméje. Mivel a dementia praecoxt, 
a depressziót és a paranoiát jellemző válaszok jelzik, az asszociációs vizs
gálatot fel lehetett használni a diagnózis alátám asztására, m int ahogy Csáth 
meg is tette.

Az intelligenciát vizsgáló próbák a korra jellemző klinikai próbáknak 
megfelelőek: nem alkotnak egységet, a fontosnak tarto tt részfunkciókat 
vizsgálják, a reakcióidők pontos jegyzése pedig a m aterialista kutatási 
iránynak, a  pszichofizikai méréseknek az elterjedtségét m utatja.



G. KISASSZONY NEVELTETÉSE, TÁRSADALMI HELYZETE 
ÉS ELMEBETEGSÉGE

Az előbbiekben m ár erődítettem, hogy melyek voltak azok a társadalm i 
tényezők a századfordulón, amelyek kedvezőtlenül befolyásolták az em
berek pszichés fejlődését. Mindenről általánosságban volt szó. Érdekes azon
ban az is, hogy ezeknek milyen részük volt G. kisasszony pszichózisának 
kialakulásában, és hogyan értékelte ezeket a tényezőket Csáth a vizsgáló
dásunk tárgyát képező könyvében.

Ami a magánerkölcsöt illeti, a középosztályban nagy szerepet töltött 
be a „jó gyerek" eszménye. G. kisasszony em iatt hatalm as konfliktusokat 
élt át. Édesanyja ugyanis sokáig súlyos beteg volt, valószínűleg tüdőbeteg, 
és többnyire G. kisasszony ápolta. Közben pedig rettegett attól, hogy el
kapja a tüdőbajt. Vagyis, Csáth értedmezése szerint, súlyos konfliktusokba 
került az egészségi és az erkölcsi komplex. E konfliktus hatalmas feszült
séget okozott, és ezt még tetézte az is, hogy ennek az ellentmondásnak 
egyetlen végleges megoldása m aradt: az édesanya halála, de hát ezt G. kis
asszony, mint jó gyerek, m ár végképp nem kívánhatta. Ezeket tehát mind, 
legalább részben el kellett fojtania magában.

Különös szerepet foglalt ed G. kiasszony életében a vallás (amelynek 
fontos helye volt a korabeli erkölcsök meghatározásában), ö  ugyanis fiatal 
lány korától nem hitt Isten létezésében, később viszont ő maga épített 
fel egy önádló és eredeti vallást, amelyben fontos szerepet foglal el egy 
felsőbb Lény (aki azonban inkább ördög). Ráadásul G. kisasszony zsidó 
volt és ez is taszította a vallástól: finom érzékenysége fokozottan érez
hette a lábra kapó antiszemitizmust. _

Nagy szerepet játszott G. kisasszony elmebetegségének kialakulásában 
a korra jellemző álszemérmes nevelés és erkölcs. Ennek következménye 
volt a szexuális érdeklődés elfojtása, amely később megbosszulta magát. 
Bizonyára sok nőnek gondot okozott az, hogy „tisztességes lány inak  kellett 
lennie, ugyanakkor hódítani akart. Ez G. kisasszonynál fokozottan jelent
kezett. Két ideálja volt: Lucretia, aki szüzessége védelmében életét is fel
áldozta, a másik pedig a laza erkölcseiről is híres-hírhedt Kleopátra. N ö  
vélte a konfliktus erejét, hogy G. kisasszony nemcsak mások, hanem önma
ga előtt is tisztességesnek akart látszani — így nemcsak másokat, hanem 
önmagát is be kellett csapnia, ennek azonban mindig nagy ára  van: rossz 
álmok, elferdült nézőpont, neurózis vagy pszichózis.

A körfolyamat fenntartásában része volt a nők bezártságának is. A 
kisasszony nemcsak m int paciens, hanem mint nő is élvezte az orvosok 
figyelmességét, érdeklődését. Míg elmegyógyintézetbe nem került, a klini
kára járás szinte <az egyedüli színfolt volt az életében, érthető hogy szere
tett oda járni, ehhez viszont megfelelő tüneteket kellett produkálnia. Ez 
is közrejátszott a kórkép fennm aradásában és súlyosbodásában.

G. kisasszony pszichózisának »közvetlen előidézője egy házassági aján
latból származó Konfliktus volt: feleségül kérte egy idősebb úr, de a lány 
m ást szeretett, akinek érzelmei felől viszont nem lehetett biztos. Nem 
merte, nem tudta magának bevallani, hogy azt választotta, aki tetszett 
neki, visszautasítva ezzel a kérője által kínált anyagi jómódot, biztonságot 
és szeretetet. Ennek következményeképpen építette fel a téveszmerend
szert. Hogyan lehetett egy párválasztási konfliktusnak ilyen nagy hatása? 
A választ ismét a korabeli erkölcs adja meg. Hatalm as jelentősége volt a 
lány életében a házasságnak: ez az egy lehetősége volt arra, hogy felsza
baduljon a szülői hatalom alól! És mivel asszonykorában is általában 
szinte gyerekként függött az urától, egyáltalán nem volt mindegy, milyen 
férje lesz. Egy ilyen konfliktusnak tehat sokkal nagyobb jelentősége volt, 
mint ma.

A kor felfogásának köszönhető az is, amely a nőktől főként vissza
fogottságot követelt, így G. kiasszony nem élhette ki hiszteroid karakte
rének megfelelően hatalm as szereplési vágyát, nem csillogtathatta jó ki
fejező készségét, változatosság iránti igényét sem elégíthette ki.



Ez is egyik tényezője volt annak, hogy végül a pszichózisba menekült.
Megfigyelhető egyébként, hogy Csáth rendkívüli jelentőséget tulajdo

nított a szexuális eseményeknek, traum áknak és konfliktusoknak. Ő maga 
így írta  le ennek okát: „Ha összegyűjtjük az újabb tapasz ta la toka t... (a) 
pszichoneurozisokrol, azt látjuk, hogy a Freud-féle pszichoanalízises irány 
követői majdnem kivétel nélkül megegyeznek, hogy ezek a betegségek ... 
a szexuális komplex sérelmétől erednek. Nőnél, leánynál a szexuális komp
lex sérelme sérti az erkölcsi és a pénz-komplexet is. (A mai nevelés mellett 
a lányok m ár igen korán tudják, hogy a szüzességüktől függ a boldogságuk, 
jövőjük, egzisztenciájuk, éppen ezért a szexuális traum a traum át jelent 
az egész Én-komplex számára is.)” (132—133.) Vagyis: ami ma túlzásnak 
tetszik (és ma m ár az is lenne): a szexuális vágyak, elfojtások, traum ák 
ilyen arányú hangsúlyozása akkor jogos és igaz volt. Valóban ilyen nagy 
szerepet játszottak, éppen a kor társadalm a és erkölcse miatt.

G. kisasszonynak sok szenvedést okozott kedvezőtlen társadalmi hely
zete is. E tényezők közül kiemelkedik hatásában az, hogy a  családfenntartó, 
az apa halálával a család rossz anyagi körülmények közé került. Em iatt 
G. kisasszony nem élhette ki ambícióit, például tudásvágyát sem elégíthette 
ki, m ert dolgoznia kellett. Különben is ritka volt, hogy egy nő elvégezze 
a felsőbb leányiskolát, ez az ő megváltozott társadalmi helyzetében telje
sen feleslegesnek is látszott. Nem volt semmi reménye arra, hogy kielégít
hesse gazdagság és műveltség iránti vágyát, és ez nem kis szerepet játszott 
abban, hogy kialakultak a nagysági téveszmék.

Végül pedig: egyre több bizonytalan tényező volt az addig szilárd, 
több évszázados hagyományokon nyugvó erkölcsi elvekben, hivatalos er
kölcsben. Egyre több „kísértés" fenyegette a „rendes középosztálybeli Iá 
nyokat". G. kisasszony is érezhette ezt, és ez is egyik oka lehetett annak, 
hogy túlbiztosította magát az erkölcsét fenyegető „kísértések”, „veszélyek" 
ellen. „Bármit vállalok inkább, de rossz nem leszek" — ez az alapérzés vo
nul végig egész naplóján. Vállalta a pszichózist is, inkább, minthogy er
kölcstelennek tudja magát. Végül is felnagyítva és sarkítva ugyanaz já t
szódott le benne, mint társadalm i szinten: az új, még nagyrészt rejtett 
áram latok ellenhatásaként a hagyományos és hivatalos nézetek megmere
vedése, védekező megcsontosodása, indokolatlan megszigorodása és túl
burjánzása.

Nem akarom kisebbíteni a veleszületett diszpozíció, a fokozott érzé
kenység és a véletlen események szerepét. De a társadalmi tényezőknek, 
főleg a nők kiszolgáltatottságának, a korabeli erkölcsi norm áknak és a 
fokozódó bizonytalanságnak nagy része volt abban, hogy G. kiasszony pszi
chózisa kialakult.

A PSZICHOLÓGIA JÖVŐBELI SZEREPE

A pszichológia, az egyik legfiatalabb tudomány, nem tekinthet vissza 
hosszú m últra. Jövőbeli szerepe azonban beláthatatlan. Nem akarom  
ezt itt  részletesebben elemezni, még kevésbé megalapozatlan jósolgatá* 
sokba bocsátkozni:, csupán néhány lehetőséget próbálok felvillantani.

Első ilyen lehetőség: a pszichológia még szorosabb összefonódása a2 
irodalommal. Az em ber lehetőségeinek, korlátainaik feltérképezése. Eddig 
jobbára a  lét, az élet hato tt a  művészetre. Az irodalommal egybeforrott 
pszichológia egyre inkább kezdi m ajd  befolyásolni az emberek életét, 
gondolkodását, m indennapi cselekedeteit.

A másik, ami sokat ígér: a  pszichológia mint más tudományok 
segítőtársa.

Sokat adhat például a  m odem  lélektan az információelméletnek és 
a szám ítástechnikának, ez összefügg azzal, hogy hogyan, müyen rendszerek 
és mechanizmusok segítségével működik az emberi agy.



A pszichológia és a  társadalom tudom ányok együttműködése is gyű 
mülcsöző lehet: az irányításban, az egyes rendelkezések meghozatalában, 
a spontán társadalm i mozgások követésében és befolyásolásában nagy 
szerepe lehet m ajd a lélektannak.

A közgazdaságtan és ennek gyakorlati alkalmazása elképzelhetetlen 
lesz a gazdaság, a  piac emberi tényeződnek figyelembevétele néLkül, és 
a fogyasztást és gondolkodásmódot befolyásoló reklám félelmetesen ha
tásos lehet, ha figyelembe veszi a  pszichológia eredményeit.

De ezek az én szavaim nem tudják visszaadni azt a  m érhetetlen 
távlatot, am it itt érzek, és am it legjobban Karinthy tudott kifejezni: 
„ . . .  eddig mindig csak felvevő készüléknek tanították nekünk az emberi 
lelket, am it a külvilág rezget és korm ányoz. . .  Csakhogy a  lélek, úgy 
látszik, nemcsak felvevő, hanem leadóállomás is. Amit én elképzelek, 
az éppen úgy alakító és változtató erő és hatóerő, m int mindaz, ami 
rám  hat — gömb alakban árad belőlem és a  világ m inden atom jához 
e lé r . . .  Az em beri képzelet, abban a fokban, ahogy kibonutakozik, és 
megerosbül, egyre hatalm asabb m értékben vesz részt a  világ teremtésében. 
Az emberi képzelet vívja veszett harcát ezen a  világon a  megvalósulásért, 
hogy m egtörténjen és testté sűrűsödjék a  láthatatlan  eszme. Erők sűrű- 
södneflc össze anyaggá, így tan ítja  az új fizika — a lélektan pedig így: 
a gondolat szétbont, a képzelet alkot: Az embernek a létért való küzdel
mének új form ája jelent meg az élők világában, am it eddig nem ism ert 
a békés term észet. . ( Címszavak a Nagy Enciklopédiához. Előszó, ma 
gamhoz. II. 284—285.)

De milyen szerepe lehet (van? lesz?) ebben a pszichoanalízisnek? 
Próbálták m int m ódszert alakalmazni az elmetegségek gyógyításában, si
kertelenül, és próbálták felhasználni neurózisok kezelésére, több ered
ménnyel. De lehetőségei ennél sokkal nagyobbak — az egészséges (egészsé
gesnek tarto tt) emberek életében. Nem az állandó analízis vagy önanalízis, 
nem az erőszakolt kényszerű, ham is ízű énelemzések. Sokkal inkább 
egyszerűen pszichológiai kulltúra. Ennek egyik összetevője, hordozója, 
eszköze, módszere, tan ító ja  lehet a  pszichoanalízis. Hogy az em ber ne 
kényszerüljön hazudni m agának, szembe tudjon nézni magával; hogy meg 
tudjon látni önm agában m ásokat és meg tudja látni m ásakban önmagát, 
türelm et és belátást tanulva ezzel; hogy ledöntse végre az évezredes fala
kat, amelyekkel kénytelen volt leválasztani, m integy láthatatlannná, hoz
záférhetetlenné, semmissé tenni vagy eltorzítani védekezésül önmaga és 
a külvilág egy részét.

Ennek a szándéknak az eléréséhez já ru lt hozzá nem kis mértékben 
Csáth Géza ebben a  dogozatunkban elemzett könyvével.



CSÁTH GÉZA TEHETSÉGÉNEK TERMÉSZETRAJZÁHOZ

„Egyszerre elkezdenek szaladgálni az élet vas ketrecében, 
véresre zúzzák magukat, és am ikor látják, hogy nincs sza
badulás, gödröt ásnak a ketrec földjébe, belebújnak."

(Csáth Géza: Öngyilkos művészek)

Alkotópályája Rimbaud-éra emlékeztet a leginkább, és nemcsak azért, mert 
legjobb írásait négy év alatt, huszonkét éves koráig írta  meg, hanem fő
képpen azért, m ert a fiatal lólek szenvedélyei közül ő is a gyönyör Janus-ar- 
cáról, egyszerre angyali és ördögi természetéről tudott a legtöbbet.

Fegyelmező öntudatának óvó szövevénye folyton kibomlott valahol, 
és a lélek izzó-remegő hártyáin megállíthatatflanul csurgott, egyre csurgott 
befelé, a tudat tiszta, világos mezejére tudattalanunk roppant éjszakája, 
hogy ismét elraboljon egyet a „meghívottak" közül. Mert Csáth Géza nem 
tartozott a „kiválasztottak" közé. Nem adatott meg neki, ami csak a zse
nik tulajdona, az a ritka éberség, amedlyel a pokol ú tja it oda is, de vissza 
is m egjárják. Hiányzott belőle a legmélyebb benne levésben is kívülről 
látók ön- és Mindenség-megtartó ereje.

„Vigyázni kell az emberek érzékenységére, érzékenységük a tehetsé
gük" — írja  nagy esszéregényében Musil.

Vajon hal az a küszöb, ahol az emberi érzékenységnek m ár nem lehet 
terem tő ereje? Meddig terjed a határ, ahol még elviselhető?

„A szép nem más, mint az iszonyú kezdete, am it még elviselünk" — 
mondja Rilke a Duinői elégiákban. De mi következik azután, ha m ár el
viselhetetlen? Egy ponton túl m iért némul eíl az Iszonyat? És kiket szeres
sünk jobban: a Nagyokat, akik a szerencse folytán visszatértek, és elmond
ták, am it „odalent" láttak, vagy a látványosabb tragikum ú Gyöngébbeket, 
akik ott m aradtak, szó és hang nélkül megadva m agukat a Végzetnek?

Mert szükségünk lesz mindig ollyanokra, akik Exupéry szavaival élve: 
„beleröpülnek az éjszakába, visszatérnek onnan, hogy mosolyogva elmond
ják, semmi különöset nem láttak." De az emberi nagyságnak nem lenne 
neve, ha közben m induntalan nem élnének közöttünk olyan „éjszakai re
pülők”, akik elindulnak, de valahol, ahol a legrettenetesebb, lezuhannak.

Csáth Gézának is ez lett a sorsa. Belefulladt önnön érzékenységébe, 
ahogyan Kályha című novellájának szerelmes diákhőse a csalódottság és 
reménytelenség nehéz füstjébe.

Alkotás és érzékenység út- és délekvesztőjébe pusztult bele a művész 
és az ember, ö  is azok közé az alkotói személyiségtípusok közé tartozott, 
akikről Weöres Sándor A vers születése című esszéjében azt írja, hogy túl 
fiatalon, még gyermekkorukban éri őket a terem tés láza, amikor az ihlet 
term észete még olyan, hogy lángjával gyorsan föléli és tönkreteszi a fiatal 
életet. A „veszélyes sorsú" művészek közé tartozott mindvégig, szokták 
mondani róla is. De van-e olyan igazi alkotó, aki nem veszélyes sorsú? 
Hiszen a teremtés maga életveszélyes: az öröklétet megrabolni az állandó 
múlás, elmúlás pillanataiban, egy halálraítélt metsző tudatával. Ki az, aki 
erre szemrebbenés nélkül képes m arad? És akkor ott vannak még az egyéni 
sors gondjai, bajai, a kisebb-nagyobb szerencsétlenségek, amelyek a hozzá 
hasonló „veszélyes sorsú" művészek közvetlen emberi tragédiáját siettetik.



Életműve, ahogyan Stefan Zweig számára Hölderiin költészete, első
sorban az intenzitás és nem a szín és a sokrétűség problémája.

Egy sajátos intenzitás problém ája: valahol az Ős-rettenet közelében 
egy hűvös kéz kétségbeejtő szorítása.

NOVELLÁINAK VILÁGA

Zárt világ, ahová a téboly, a halál, a kín és a látomások függönyén 
át a valóságból csak az ju t be, ami azonnal és magától értetődően beleol
vad, m intha kezdettől fogva o tt llett volna, csak nem vettük észre. Kisvá
rosok fo jto tt levegőjű, tragédiával végződő szerelmei, rezignált lemondás 
mindenről, ami valódi nagyságot, tartalm at adhat életünknek, a gyermeki 
lólek óriássá nőtt poklai, zsákutcában vergődő, sorsukat nem ismerő életek 
rabsága, véres vágyak és holtakkal ölelkező emlékek. Az emberi lólek 
legbensőbb kapuit nyitogatja az író, szembesítve az öntörvényű végzettel, 
amely bekeríti hőseinek sorsát.

AZ ÖNTÖRVÉNYŰ VÉGZET

Az öntörvényű végzet a  ilólek tudattalan erőinek a tudat ellenőrzése 
alól kiszabadult, önálló életet élő hatalma, amely a novellákban sorsokká 
válik. Még nem hangzott el a Jung-féle lélektan tudattalant felvállaló tuda
tos bizonytalansága, miszerint: „Korunk spirituális kalandja az emberi 
tudatosságot kitenni a meg nem határozottnak és a meghatározhatatlan- 
nak”, de Freud m ár félrehúzta a függönyöket, és bevilágított a lélek ab
lakain, nem csoda, hogy azután nem láttunk mást, csak sötétséget.

A tudattalan lelki tartalm ak megrázó, sorsformáló ereje, a Csáth-no- 
vellák alakjainak öntörvényű végzete, amely mindig a testi-lelki rezignált
ságban vagy teljes megsemmisülésben ér véget.

Az öntörvényű végzet, Jegyen a  lélek mélyéből kiszakadt, nappali vi 
lágosságnál tobzódó gyilkos ösztönlét, vagy csak csendes, magányos haldok
lás, döbbenetes fordulattal, vagy a végigvitt lemondás csukott ablakainál, 
gyorsan vagy lassan, de beteljesíti a sorsok tragédiáit.

KITÉRŐ EGY ELHAGYOTT MŰHELY ROMJAIHOZ

Nincs keserűbb, szomorúbb hűtlenség annál, ha egy alkotó em ber 
elárulja a hivatását, ha nem tudja m ár művészi élménnyé alakítani éle
tének minden pillanatát. Ha az üres idő elfo jtja  a lobbanni készülő szik
rák forróságát, és megáll félúton, m ert minden összeesküdött ellene. De 
ki az, akinek legszebb vágyai, akarásai és tettei ellen nem esküdött össze 
az egész világ? Élt-e m ár olyan em ber a földön, aki életében legalább egy
szer ne érezte volna, hogy könnyebb lenne meghalni, m int egyetlen pilla
nattal is túlélni e gondolatot? És ha még alkotó emberről van szó, akinek 
egész lénye örökös vibrálás?

Mégis, mitől lesz egyikükből egyre bölcsebb túlélő, másikukból fiatal 
öngyilkos, vagy ami ennél is rosszabb: élő halott? A körülményeken múlik, 
vagy eleve mindent az egyéni érzékenység természete dönt el, az idegrend
szer lázas működésének pillanatnyi kisülései?

Nem esünk-e óhatatlanul egy teledogikus művészsors magyarázatba, 
bármelyik pontból haladunk is a megoldás felé? Bárhogyan történjék is, 
egy megállapítást mindenképpen vállalhatunk. Azt, hogy Csáth Gézában 
az alkotóerőt és a  tehetséget a morfium nagyon ham ar kikezdte, m ajd 
jóvátehetetlenül elpusztította.



CSÁTH GÉZA TEHETSÉGÉNEK TERMÉSZETRAJZÁHOZ

„Egyszerre elkezdenek szaladgálni az élet vas ketrecében, 
véresre zúzzák magukat, és am ikor látják, hogy nincs sza
badulás, gödröt ásnak a ketrec földjébe, belebújnak."

(Csáth Géza: öngyilkos művészek)

Alkotópályája Rimbaud-éra emlékeztet a leginkább, és nemcsak azért, m ert 
legjobb írásait négy év alatt, huszonkét éves koráig írta  meg, hanem fő
képpen azért, m ert a fiatal lélek szenvedélyei közül ő is a gyönyör Janus-ar- 
cáröl, egyszerre angyali és ördögi term észetéről tudott a ilegtöbbet.

Fegyelmező öntudatának óvó szövevénye folyton kibomlott valahol, 
és a lélek izzó-remegő hártyáin m egállíthatatlanul csurgott, egyre csurgott 
befelé, a tudat tiszta, világos mezejére tudattalanunk roppant éjszakája, 
hogy ismét elraboljon egyet a „meghívottak" közül. Mert Csáth Géza nem 
tartozott a „kiválasztottak" közé. Nem adatott meg neki, ami csak a  zse
nik tulajdona, az a ritka éberség, amedlyel a pokol ú tja it oda is, de vissza 
is m egjárják. Hiányzott belőle a legmélyebb benne levésben is kívülről 
látók ön- és Mindenség-megtartó ereje.

„Vigyázni kell az emberek érzékenységére, érzékenységük a tehetsé
gük" — írja  nagy esszéregényében Musil.

Vajon hód az a küszöb, ahol az emberi érzékenységnek m ár nem lehet 
terem tő ereje? Meddig terjed a határ, ahol még elviselhető?

„A szép nem más, mint az iszonyú kezdete, am it még elviselünk" — 
mondja Rilke a Dtiinói elégiákban. De mi következik azután, ha m ár el
viselhetetlen? Egy ponton túl m iért némul ed az Iszonyat? És kiket szeres
sünk jobban: a Nagyokat, akik a  szerencse folytán visszatértek, és elmond
ták, am it „odalent" láttak, vagy a látványosabb tragikum ú Gyöngébbeket, 
akik ott m aradtak, szó és hang nélkül megadva magukat a Végzetnek?

Mert szükségünk lesz mindig olyanokra, akik Exupéry szavaival élve: 
„beleröpülnek az éjszakába, visszatérnek onnan, hogy mosolyogva elmond
ják, semmi különöset nem láttak." De az emberi nagyságnak nem lenne 
neve, ha közben m induntalan nem élnének közöttünk olyan „éjszakai re
pülők", akik edindulnak, de valahol, ahol a legrettenetesebb, lezuhannak.

Csáth Gézának is ez lett a sorsa. Belefulladt önnön érzékenységébe, 
ahogyan Kályha című novellájának szerelmes diákhőse a csalódottság és 
reménytelenség nehéz füstjébe.

Alkotás és érzékenység út- és lélekvesztőjébe pusztult bele a művész 
és az ember, ö  is azok közé az alkotói személyiségtípusok közé tartozott, 
akikről Weöres Sándor A vers születése című esszéjében azt írja, hogy túl 
fiatalon, még gyermekkorukban éri őket a terem tés láza, am ikor az ihlet 
természete még olyan, hogy lángjával gyorsan föléli és tönkreteszi a fiatal 
életet. A „veszélyes sorsú" művészek közé tartozott mindvégig, szokták 
mondani róla is. De van-e olyan igazi alkotó, aki nem veszélyes sorsú? 
Hiszen a terem tés maga életveszélyes: az öröklétet megrabolni az állandó 
múlás, elmúlás pillanataiban, egy halálraítélt metsző tudatával. Ki az, aki 
erre szemrebbenés nélkül képes m arad? És akkor o tt vannak még az egyéni 
sors gondjai, bajai, a  kisebb-nagyobb szerencsétlenségek, amelyek a hozzá 
hasonló „veszélyes sorsú" művészek közvetlen emberi tragédiáját siettetik.



Életműve, ahogyan Stefan Zweig szám ára Hölderlin költészete, első
sorban az intenzitás és nem a szín és a sokrétűség problémája.

Egy sajátos intenzitás problém ája: valahol az Ős-rettenet közelében 
egy hűvös kéz kétségbeejtő szorítása.

NOVELLÁINAK VILÁGA

Zárt világ, ahová a téboly, a halál, a kín és a látom ások függönyén 
át a valóságból csak az ju t be, ami azonnal és magától értetődően beleol
vad, m intha kezdettől fogva ott lett volna, csak nem vettük észre. Kisvá
rosok fojto tt levegőjű, tragédiával végződő szerelmei, rezignált lemondás 
mindenről, ami valódi nagyságot, tartalm at adhat életünknek, a gyermeki 
lólek óriássá nőtt pokllai, zsákutcában vergődő, sorsukat nem ismerő életek 
rabsága, véres vágyak és holtakkal ölelkező emlékek. Az emberi lélek 
legbensőbb kapuit nyitogatja az író, szembesítve az öntörvényű végzettel, 
amely bekeríti hőseinek sorsát.

AZ ÖNTÖRVÉNYŰ VÉGZET

Az öntörvényű végzet a  ilélek tudattalan erőinek a tudat ellenőrzése 
alól kiszabadult, önálló életet élő hatalm a, amely a novellákban sorsokká 
válik. Még nem hangzott el a Jung-féle lélektan tudattalant felvállaló tuda
tos bizonytalansága, miszerint: „Korunk spirituális kalandja az emberi 
tudatosságot kitenni a meg nem határozottnak és a meghatározhatatlan- 
nak”, de Freud m ár félrehúzta a függönyöket, és bevilágított a lélek ab
lakain, nem csoda, hogy azután nem láttunk mást, csak sötétséget.

A tudattalan lelki tartalm ak megrázó, sorsform áló ereje, a Csáth-no- 
vellák alakjainak öntörvényű végzete, amely mindig a testi-lelki rezignált
ságban vagy teljes megsemmisülésben ér véget.

Az öntörvényű végzet, legyen a lélek mélyéből kiszakadt, nappali vi 
lágosságnál tobzódó gyilkos ösztönlét, vagy csak csendes, magányos haldok
lás, döbbenetes fordulattal, vagy a végigvitt lemondás csukott ablakainál, 
gyorsan vagy lassan, de beteljesíti a sorsok tragédiáit.

KITÉRŐ EGY ELHAGYOTT MŰHELY ROMJAIHOZ

Nincs keserűbb, szomorúbb hűtlenség annál, ha egy alkotó em ber 
elárulja a hivatását, ha nem tudja  m ár művészi élménnyé alakítani éle
tének minden pillanatát. Ha az üres idő elfo jtja  a lobbanni készülő szik
rák forróságát, és megáll félúton, m ert minden összeesküdött ellene. De 
ki az, akinek legszebb vágyai, akarásai és tettei ellen nem esküdött össze 
az egész világ? Élt-e m ár olyan em ber a földön, aki életében legalább egy
szer ne érezte volna, hogy könnyebb lenne meghalni, m int egyetlen pilla
nattal is túlélni e gondolatot? És ha még alkotó emberről van szó, akinek 
egész lénye örökös vibrálás?

Mégis, mitől lesz egyikükből egyre bölcsebb túlélő, m ásikukból fiatal 
öngyilkos, vagy ami ennél is rosszabb: élő hađott? A körülményeken múlik, 
vagy eleve mindent az egyéni érzékenység természete dönt el, az idegrend
szer lázas működésének pillanatnyi kisülései?

Nem esünk-e óhatatlanul egy ideologikus művészsors m agyarázatba, 
bármelyik pontból haladunk is a megoldás felé? Bárhogyan történjék is, 
egy megállapítást mindenképpen vállalhatunk. Azt, hogy Csáth Gézában 
az alkotóerőt és a tehetséget a morfium nagyon ham ar kikezdte, m ajd 
jóvátehetetlenül elpusztította.



Kosztolányi egyszer azt írta  naplójában az emberi rosszról, hogy 
unalmas, és sivár végteilensége egy pont után  kim eríti a képzelőerő gaz
dagságát, és elfogy minden lendület, amelyet az elpuhult lélek kezdetben 
m eríteni tudott belőle.

De ugyanilyen üres és nyomasztó llehet a Jóság is, ha merev szokássá 
rögzül, ha nincsenek mögötte mindig új, m egújulásra képes emberi erők, 
vágyak és hitek.

Kosztolányi és unokaöccse még gyermekkorukban teleszívták magu
kat egy életre a „borús, beteg, lomha Bácska" fülledt levegőjű ópiumával. 
Különös vidék. Poros, kocsmaszagú kisvárosok, titokzatos apró falvak a 
végtelen búzamezők között, ahol a babona és a csoda éppúgy megterem, 
mint a nehéz illatos szőlőfürtök.

Az emberek is m intha együtt lélegeznének a tájjal, érezni, hogy a 
lelkűk mélyén dús, sokszínű erők feszülnek, leláncolva a földhöz, a ho
mályos, hivatali szobákhoz, egymás többre hivatott, beszorított sorsához.

Ebbe a lebegésszerű, szürke visszafogottságba törnek be a Csáth- 
novellák rettenetei.



BARACIUS ZOLTÁN

A LÉLEK ALVILÁGA
A VARÁZSLÓ A SZABADKAI SZÍNPADON

Egyetlenegy előadás — művelődési rendezvény — csak nagy ritkán biz
tosít címet és rangot a színháznak, m ert hiszen a színháztörténet nagy
könyvében rendszerint olyan produkciókról emlékeznek meg, amelyeket 
inkább a szakma, mint a néző fogad el. Vannak azonban (szerencsénkre) 
ötletem berek — Dér Zoltánra és Lévay Endrére gondolok —, akik valami 
egészen hihetetlen akam oki erővel, tudatosan és alapos műgonddal segítik, 
segítették színpadra az értékes színházi mondandót. Ha az író Csáth Géza 
görcsösen menekült a szürke ébrenléttől, akkor 1969. szeptember 11-én 
este a m unkatársaim m al szövetkezve valami hasonlót tettem  szerény m ű
vészi képességeim határán  belül természetesen a Szabadkai Népszínház 
ütött-kopott kistermének színpadán. Ugyanis ezen a napon m utattam , 
m utattuk be Lévay Endre Félálom után című m onodrám áját, a fekete 
víziót idéző őszinte emberi vallomást életről és hailálról. Én inkább az 
utóbbiról szóltam. Az író utolsó üzenetét tolmácsoltam, amikor a sötét 
mögül alig derengett fel némi reménysugár. Csáth a néma csöndet várta, 
ametlyet régen áhított és megálmodott.

Ekkor „találkoztam" először Csáth Géza-szöveggel a színházban. A 
mindenkori népszínházi struk tú ra  dacosan ellenállt az ilyen irodalmi fon
tosságú áram latoknak. Az intim  hangú előadás — úgy érzem — szeiUemi 
életünk része volt összesen 70 percig. Nem is az én színészi hozzájárulá
somat tartom  fontosnak, hanem magát a tényt, hogy Csáth Géza első 
személyben leszólhatott a nézőhöz, aki — valljuk be töredelmesen — 
nemigen ismerte, ism erhette az írót és munkásságát. Bizony nem ism er
hette, m ert sokáig elhallgatták érdemeit, de a több évtizedes csönd, amely 
Csáth Géza örökségét körülvette, megtört.

Tehát bem utattuk a Lévay-monodrámát. A „kritika" Csáth Gézát nem 
m éltatta. A vállalkozás hasznosságáról alig olvastunk néhány kurta sort. 
Leginkább Lévay Endre állítólagos dramatizációs „melléfogásait" és egyál
talán szerzőiségét vették célba, és a céltábla — mint annyiszor — ezúttal 
sem lövöldözött vissza. A kritika Lévay Endrén verte el a port, m ert 
ugyebár, édes istenem, am it szabad volt William Shakespeare-nek és 
Bertolt Brechtnek, nem szabad Lévay Endrének. Semmi új (írás) a szép 
Vajdaság ege alatt. A m érhetetlen távolság Csáth Géza és a mi világunk 
között megmaradt, az előadást pedig elfelejtették, elfelejtettük. Az ördög 
törődik egy neuraszténiás alakkal, amikor a színházban operettet és 
attrakciót adhatunk — fogjuk a hasunkat, hahaha — valamennyiünk 
nagy-nagy boldogságára és örömére, ne tessék bennünket beteg palikkal 
untatni, elég drám a az életünk stb. É rtjük  egymást, nem igaz?

*

Hátborzongatóan semmitmondó volt színházunk m űsora az 1984—85. 
évadban. Színpadot, virágos színpadot adtunk Mikszáth Kálmán A Noszty  
fiú  esete Tóth Marival (Nem élhetek muzsikaszó nélkül II.) című rom an
tikus szerelmes nyavalygásának, az Ébredj fel, Katám  című Grgié-bohó- 
zatnak egy kislányról, akit nem lehet a hátára fektetni, m ert mindig 
alszik, Vaszary János anyósviccekkel teletűzdelt ostoba Bubusának, a  Jö
vőre veled ugyanitt című am erikai limonádénak, az elm últ évadból áthoztuk 
a szuperblőd Potyautast stb. stb. Nem a műfaj ellen ágálok, dehogy. A 
darabok színpadi megvalósításáért én egy fabatkát sem adtam . A színház 
kockázatot csak Marinkovic Glória című mirákulumával m ert vállalni. 
Szívemre és tudatom ra hallgatva leírom, hogy abban az „inkriminált" 
évadban csak Jónás Gabriella színházi m unkája — Glóriát alakította az



azonos című drám ában — igazolta, hogy a színház profi státust élvez, 
de az édességekkel tömött műsorban ez a vállalkozás is — többek mond
ták — idegenül hatott. E lutasította a szakma, a kilubban a dicső színész
népség, mindenki. Színházi világunk betegágyánál időnként vissza-vissza- 
riadtunk, de akkor senki sem gondolt arra — ugyanis „művészi misszi
ónkkal" és személyi jövedelmünk mindig aktuális problémáival voltunk 
elfoglalva —, hogy m ár szeptemberben elhúzzák a nótánkat és bekövet
kezik, ami bekövetkezett, habár a józanabbja tudta, hogy az a hajó a 
töksötétben nekiment a szirtnek és menthetetlenül süllyed. Hát ez v o lt ..

*

Egy szép napon nagy hangon beszédül! a színházba Vicsek Károly. 
Az Ötlettel. Lelkesen és buzgón bólogattunk — színészek vagyunk az 
életben is — egynéhányan. Ugyanakkor tudtuk, hogy még ma is áthidal
hatatlan távolság választja el a színházat és a nézőt Csáth Gézától, és 
ez a távolság az író és a művészeti tanács néhány tagja között még 
nagyobb. Ez utóbbi „fontosnak" tarto tt auditórium  fanyalgott, sziszegett. 
Őszintén szólva nem is ism erték a szerzőt. Többen azonban megjegyezték, 
hogy bízhatunk Vicsek Károlyban, m ert hiszen A zöld hajú lánytői is 
sokáig vonakodtunk és mégis, mégis, nohát. Csáth tehát vissza, Vicsek 
bátran előre. Igen ám, de Vicsek ragaszkodott Csáthoz. A többiek A zöld 
hajú lány 11-a t sürgettek. A néző a rockopera bem utatója óta kérdi a 
jegypénztárnál, hogy mire használjuk a szép épületet, am ikor nincs mű
soron A zöld hajú lány. A rockopera tehát Vicsek Károly szabadkai 
védjegye, nem pedig Csáth Géza irodailmi munkássága. Az első pillanatban 
úgyszólván senki sem vette komolyan a rendező ötletét: az em ber időnként 
beleszól a M űvészetbarátok Klubjának büdös levegőjébe, az ihletnek szár
nyat adunk, m ajd leszállunk a földre és m aradunk a biztos melllett. 
Végeredményben Csáth nem olyan szellemes, m int Molnár Ferenc, se nem 
poéngazdag, m int Tabi László, és az abszolút nemzetköziségtől is távol 
áill, és egyáltalán ettől a „csemegétől" szívesen elállunk. Csáth megkapta 
a város központjában a szobrát, a könyveit is megmentették a máglyától, 
mindez elég a halhatatlansághoz.

Vicsek nem tágított. Egy gimnazista hevületével ecsetelte a várható 
eseményeket:

— Ez egy tiszta szándék, hátsó gondolatok nélkül, a művészet el
ső személyben, de ti tudjátok, ismertek: táblás házak várhatók. A város 
Csáth Gézának szobrot emelt, a  színház nekem tartozik valami hasonlóval. 
Ne vacakoljatok, gyerünk, gyerünk m unkára, mielőtt leesik az első hó — 
mondta a rendező józanul a spicces társaságnak.

Szenvedélynek nevezhető belső dinamizmus. Mosolyogtunk. Csáth 
Géza mégsem rockopera Terék Júllia „látványos" vetkőzésével, á, nem, 
nem, mi elzárkózunk az ilyesmitől, hangoskodott valaki.

Meg is kérdezték Vicsektől:
— Lesz vetkőzés? Vicsek-produkció vet kőzés nélkül el sem képzel

hető. Erotika minden mennyiségben, m int a filmjeiben.
Vicsek műfelháborodással Montaigne-t idézte. Elmondta, hogy a nemi 

aktus szükséges, természetes és igaz dolog, ölni, gyilkolni, rabolni, elá
rulni: ezeket a szavakat nagybetűved szedjük, de ha a nemi aktusra tere
lődik a szó, akkor sziszegni is alig van merszünk. Nincs szándékunkban 
vitatkozni Vicsejc Károllyal és még kevésbé Montaigne úrral.

— Lássuk a szöveget! — m ondta Árok Ferenc határozottan.
— Holnap — hangzott a válasz.
— Megvan?
— Nagyjából.
— Hogyhogy: nagyjából?
— Ti még sohasem olvastatok Csáth-novellát? Beszélgessünk inkább 

a m unkatársaim ról, m ert nélkülük én . . .
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Jónás Gabriella



Ke zd ő d ik  a szertar tás

Korica Mik lós  és Majoros  Kat ica





Fcíni nicgkínzdsa 
(Kovács Frigyes, Korica Miklós, Medve Sándor és Dóró Emma)



A Leányka ébreszti  Szeretlek!it 
((irenes Zita és Korivá Miklós)
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Számve tés az eltékozolt  életről  
íGyctics Zita és Korivá Miklós)



Az utolsó tánc 
(Gyenes Zita és Korira Miklós)
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A szolnoki  előadás plakátja

Kézdy  György, Tóth József,  Bajcsay Mária és Dobák Lajos



S e b e s t y é n  Éva és B a j c s a y  Már ia



Dobcík Lajos ,  B a j c s a v  Mária.  T ó t h  J ó z s e f  és K o ó s  Olga







Bajcsay Mária és Kézdy György

Bajcsuy Mária és Kézdy György



Bajcsay Mária és Kézdv  György

Bajcsay Mária, Tóifi József és Ké:.dy György







Kez.dy György és Tóth József

Kez.dy György, Tóth József é> Bajcsay Mária



— A m unkatársaidról? Ember! Előbb látni akarjuk a szöveget!
— Mit akartok? Fellini forgatókönyv nélkül dolgozik. A Cinecittában 

a színészeknek halvány gőzük sincs arról, miről szól a film. Dolgoznak 
és pont.

— Te nem vagy Fellini, ne feledd.
— Ez nem a Cinecitta, ne feledjétek.
A m unkatársak: Szaghmeiszter Zoltán, a színház fénymestere, M arjan 

öevk rendező, aki Szabadkán a csodaszép Bernarda Álba háza című 
Lorca-drámát vitte sikerre, Földi László, az Újvidéki Stúdió színművésze 
és Kerekes Valéria, a mi Valikánk, aki hajdanán Sally Bowiles, a berlini 
pillangó szerepében megfoghatatlanul tüneményes volt. A fiatal színésznő 
sajnos nem h itt mindabban, amit csinál, és az ördögre hallgatva elhagyta 
Szabadkát. Valami m ásra vágyott: nem többre, de másra. Visszavártuk 
Szabadkára. A musicalekben nagyvilági egyszerűséggel oldotta meg fela
datait és semmit sem vett át a nálunk meghonosodott „stílus'" kopott, 
műkedvelős manírjaiból. Nem csoda: külföldön tanították. Elegáns, hab
könnyű és egy csipetnyit mindig cinikus, olyan színésznő, aki m ár nem 
csodálkozik rá a színházi világra, mert hiszen ez a világ vonz is ugyan, 
de taszít is.

Vicsek leadta a listát. Korica Miklós, Jónás Gabriella, Majoros Kati, 
idősebb Szabó István, Albert Mária, a társuilat majdnem valamennyi tagja. 
Dr. Szerenádi Szeráf in, az író: Korica Miklós. Vicsek aláhúzta, hogy 
Miklós az a színész, aki abba a gyanúba keveredett, hogy szörnyen tehet
séges és csak a csoda tartja  a szabadkai színháznál. A figura hallatlanul 
bonyolult, de m ajd segítünk, mondta Vicsek Károly magabiztosan.

— El ne feledjem — búcsúzott el tőlünk Vicsek —, szükségem lesz 
tíz-tizénkét csinos leányra . . .

— Ez minden? — kérdeztük.
— Lengyel Gábor írja  a zenét — m ondta a rendező m ár az ajtóban.
— Ne feledjétek értesíteni Petar Slajt! . . .
Az irodában felsóhajtottunk. Végigsöpört a színházunkon a tornádó. 

Mindenképpen szerencsés tendencia vendégművészeket szerződtetni, m ert 
ezzel felfrissítjük a társulatot és egyben megoldjuk a szerepgondokat 
is. Nagyszerű ötletnek tarto ttuk  Kerekes Valéria alkalmazását, de a művé
szeti bizottság és főleg a társulat ellenzi (enyhe szó) a vendégművészek 
szereplését.

A lépcsőházban értük utol Vicsek Károlyt.
— Dér Zoltánnail minden rendben?
Vicsek gyorsan a tudtunkra adta, hogy a színházban minden lehetsé

ges. Dér Zoltán színdarabja Csáth Gézáról szabályos dráma, egy épkézláb 
történet, egy életpálya a maga buktatóival és pontos dramaturgiával. 
Műalkotás. Végüil hozzátette, hogy neki nyersanyagra van szüksége és 
ebből a  megfontolásból lemond a szabadkai író szövegéről. Szembenéz a 
várható eseményekkel, de víziójában Csáth Géza egy apokaliptikus világ 
főszereplője és ez a világ az író novelláiban érhető tetten, tehát a novellák
ból áll össze az a bizonyos „nyersanyag".

— Engem nem érdekel Csáth Géza, hanem a világ, amelyet ópiumos 
révületében látott. Őszintén bevallom, ez a szöveg hálásabb a színpadi 
manipulációhoz — mondta a rendező.

Mit mondjunk, és főleg mit tegyünk? Dér Zoltán nem az az ember, 
aki m ajd „szembenézősdit,, provokál a színház embereivel. Még csak el 
sem átkozza az intézményt. Mit toljunk el magunktól: a rendező elkép
zelését (ami szent), vagy az írót (aki a színpadon m anapság m ár nem 
olyan sérthetetlen, mint régen, hiszen Shakespeare-t is megnyirbálják, át
írják)? A dilemma adott.

A drám a műnemi természete nem érdekli a rendezőt. Süketen néz
tünk egymásra: az eredeti mű tehát nem élhet a színpadunkon. Lelkiisme



ret-furdalással vártuk a holnapot és a  beígért szöveget. Megint lenyeltük 
a horgot a horgászbottal együtt, m ondta Árok Ferenc egykedvűen, m ajd 
megkérdezte:

— Az ördögbe . . .  mit csináljunk?
Dér Zoltán — ahogyan Vicsek m ondta — „szabályos” drám át írt, 

de ez a ritka erény nem hatott a rendező érzelmére. Másnap — m ert a 
színházban sem lehet sokáig hazudni — elmentem a  7 Nap szerkesztősé
gébe és beszámoltam az eseményekről. Dér Zoltán megvonta a válllát és 
lemondóan legyintett. Megszokta. A többi: magánügy.

*

Néhány telefon Újvidékre: néhány telefon Üjvidékről Szabadkára. 
Vicsek végre tudtunkra adta, hogy a szövegen Franyó Zsuzsa dolgozik. 
Az Újvidéki Színház dram aturgja megalkuvást nem ism erő színházi ember, 
aki makacsull, monomániákus megszállottsággal színháztörténeti tettekre 
ösztönzi a  maroknyi társulatot és a rituális összelélegzést is feláldozva 
több esztendeje azon munkálkodik, hogy a tartom ányi székváros magyar 
nyelvű színházának művészegyüttese valóban csak művészit produkáljon. 
A Szabadkai Népszínházzá egyszerűen „szakított", talán megérezve, hogy 
reménytelenségünk semmivel sem biztat. Előbb vagy utóbb leseper ben
nünket a színpadról az idő, amely ellenünk dolgozik.

A 2-es számú próbaterem  fülledt levegőjében — szorosan egymás 
melllett ülve — olvastuk el a darabot. A drám a címe: A varázsló kertje. 
Műnem: zenés vízió. Senki sem hatódott meg. A m űfajtól és egyáltalán 
minden értékestől idegenkedő színészek egy csoportja gúnyos mosollyal 
a szája szegletében hallgatta a dram aturg rövid beszámolóját CsaJth 
Gézáról, az íróról és az esendő emberkéről. Néhányan elhagyták a próba
term et. Ügy nyúltak, nyúltunk a vékonyka szerepkönyvekhez, mint a ve
szett tarantellához, de a m unka — irtóztatóan lassan — beindult. Alig egy
néhány olvasópróba u tán  az alkotóstáb lehurcolkodott a roskadozó nagy
színpadra, ahoil Hupkó István, a színház díszlettervezője egy hatalm as 
„függő" asztal mellé ültetett bennünket é s . . .  nincs tovább. A többi 
gyötrelmes, dögunalmas robot valamiért, amiben a többség nem hitt, 
sajnos. Morcos, a rendezőtől és Csáth Gézától idegenkedő emberek kö
zött verejtékezett Korica Miklós lelkiismeretesen és becsülettel. Jónás 
Gabriella szorongva várta a prem iert. A többiek úgy érezték talán, hogy 
ismét be akarjuk csapni a közönséget, de a  társaság végül összeszedte 
magát és a bem utató előadáson mindenki az áhíto tt célért — a tapsra 
törekedve — dolgozott. A végeredmény ismert. Magánvélemény: a  bem utató 
előadás szarvashibáival együtt korunk emlékezetes produkciója. Mindig 
vallom, vallottam  — ezúttal is leírom —, hogy az áldottnak m ár aligha 
m ondható színművészettel ez a  század — vagy az elkövetkező — végérvé
nyesen leszámol, eldobja, m int a viseltes holmit. Az emberi tolerancia 
m eghosszabbíthatja az agóniát, de ha m ár úgyis veszve vagyunk, akkor 
legalább haljunk meg ünneplő ruhában és tisztelettudóan. Ne üljön 
utolsó to rt a  ravatalnál egy részeg gyülekezet.

Elvittük az előadást Újvidékre és Szegedre. Az újvidéki bemutatkozás 
u tán  csend. Mélységes. A szegediek elástak bennünket: a kritika ezúttal 
is megsemmisítő. Érdekes tűzpárbaj. így éldegélünk mi egymás mellett, 
egymásra acsarkodva, és a néző ezalatt elrohan, m int az ördög a  papiak 
mellett. Mifelénk — ne feledjük — napokat, éveket késnek a vonatok. A 
varázslóval m egpróbáltunk legalább futni a gyorsvonat után, ameddig 
lábunk és tüdőnk (tehetségünk) bírta. Ez volt Don Quijote — a Szabadkai 
Népszínház — utolsó nagy kalandja a közönséggel. Egy tiszavirág-életű 
előadást láttunk — gyertyafényben, Gyenes Zita látványos vetkőzőszámával, 
Korica Miklós ragyogó színészi alakításával és Lengyel Gábor igényes 
muzsikájával — és elkotródtunk. Utánunk romhalmaz: bontják a színhá
zat az Úrnak 1986. esztendejében és a színházművészet legválságosabb 
pillanatában.



CSORDÁS MIHÁLY

A „NAGYOBBIK BAJ” DRÁMÁJA
A JANIKA SZOLNOKI ELŐADÁSÁRÓL

Valami attól még egyaránt lehet jó vagy rossz, hogy divatos vagy nem 
divatos. Az idő — mint szél az élet nagy titkait kibeszélő barlangot — 
magával sodorja a legextrémebb divatokat is, hogy felakadjanak aztán 
a késői századok ágaiban és bogaiban, vallva múló korok ízléséről, 
szelleméről.

így aikadt fel Csáth Géza drám ája, A Janika , Thalia ikorinthoszá osz
lopaiban hetvenöt évvel az ősbemutató után, a  tavalyi évben. A pesti 
óta újabb prem ierje csak Zomborban volt a darabnak 1952-ben, ahol a 
műkedvelő színjátszók adták elő „részleges sikerrel”, ugyanis nem  ju- 
tottaik továíbb a  szemlén, amelyre beneveztek vele. Herceg János írja  
erről a próbálkozásról az Üzenet tíz évvel ezelőtti Csáth-emlékszámában: 
„ .. .  m intha kritikusaink is féltek volna. A hallgatástól éppúgy, m int a 
melléfogástól. Még talán a zsűri elnökének engesztelhetlensége is innen 
eredt, épp azért, m ert neofita volt. M intha csak »forradalmi éberségét« 
akarta  volna bizonyítani a »kispolgári dráma« elmarasztalásával. Ment
ségére szolgáljon, hogy nehéz éveket élt á t az ország, a  külső nyomás 
indokolttá te tte  a fokozottabb éberséget m inden vonalon. S lenn, miná- 
lunk, a  »terepen« különösen.” (A Janika visszanéző tükörben)

Az 1911. m ájus 24-én a budaipesti Magyar Színházban m egtartott 
ősbem utatót igen nagy lelkesedéssel fogadta a közönség és kissé fa
nyalogva a  kritika. A darab, Rátkai M ártonnal a főszerepben, felcsi
gázta a  ikedélyeket, de mégis csupán öt előadást é rt meg. Főkénrt a 
konzervatív beállítottságú m űbírálók ostorozták Csáthot, ízléstelenség
gel és a  lelki élet titkainak kiteregetésével vádolva. Sokan (Hevesi Sán
dor, Jákó János, Gajáry István, Sándor Sándor, Relle Pál, Szabolcsi 
Lajos, Ignotus, Alexander Bem át) azonban felismerik benne a kivételes 
tehetségű drám aírót, sőt Szabolcsi Lajos az első „budapesti realista 
dráma*' megalkotójának nevezd.

A zomborin ikívül tö rtén t még egy próbálkozás a m ű előadására: 
1968-ban a 'M ag y ar Televízió Családi tűzhely címen sugározta a drám á
ból (készült (komikus alaphangú filmjét.

A Janika igazi élete azonban m intha tavaly szeptember 16-án kez
dődött volna: a  szolnokiak ekkor vitték színre először, és játszották 
november végéig, méghozzá nem könnyű sikerre pályázó komédiaként, 
hanem olyan pszichológiai-gondolati drám aként, amely valóban méltó
képpen vall szerzőjének 'kivételes alkotói képességeiről.

Ez az előadás derítette ki tulajdonképpen, hogy a műnek létezhet 
egy filozófiai olvasata is, amely teljesen elrúgja magától a komédiát. 
Fodor Tamás rendező Csáthtal kérdezi a mad embertől: mi a nagyobbik 
baj vajon: ha meghal a  gyermekünk, vagy ha a barátunkkal megcsal 
bennünket a  feleségünk?

Kérdező d rám át keltett életre a szolnoiki társulat. Olyan müvet, 
amely ugyani a polgári világot ábrázolja, ám  hőseit mindemkori em ber
nek m uta tja  meg; amely a századelő nézőpontjából a  jövő időkre, tehát 
mai világunkra is rákérdez.

Mi minden kellett, kelhetett hát a  színjáték filozofikus vonulatának 
felfedezéséhez? Nyilvánvalóan a teljes Csáth-életmű felfedezése, amelyet 
elsősorban Illés Endrének és Dér Zoltánnak köszönhet az irodalom
történet. És természetesen a  szövegek figyelmes és értő  elolvasása.

Maga a könyvkiadás méltóképpen prezentálta az olvasóiknak: a 
szabadkai származású író töredékes voltában is vitathatatlanul értékes



életművét. Il'lés Endre csaknem fél évszázaddal a halála után, 1964-ben 
megjelentette A varázsló halálát, az első posztumusz kiadású Csáth- 
könyvet. amely lényegében válogatás az életében megjelent kötetek anya
gából, kibővítve néhány, a hagyatékából származó darabbal; Dér Zoltán 
a hatvanas évektől újabb adalékokkal szolgált opusának megrajzolához, 
dolgozataitnaik sorát publikálva a  lapokban és tanulmányköteteiben, sajtó 
alá rendezve Csáth novelláit, drám áit, kritikáit, tanulm ányait és cik
keit.

A magyar színművészet viszont nagy hidegvérrel viszonyult a szá
m ára felkínált kiváló szövegekhez: a rendezők szeme nem akadt meg 
háromnegyed évszázadon á t A Janika izgalmas m ondatain. Az Élet és 
Irodalom  biztos kezű kritikusa, Koltai Tamás némii iróniával a szemére 
is veti e nagy m ulasztását a  magyar színházi kultúrának: „Szikár mon
datok, erős atmoszféra, a puhán járó  cselédség jelentőségteljes, ám 
lefedett gesztusai. . .  Ennyi elég volt ahhoz, hogy a kontraszelekcióban 
utolérhetetlen m agyar színház csalhatatlan érzékkel háromnegyed évszá
zadon á t ne vegyen tudom ást A Janiká-ról. A szolnoki Szigligeti Színház 
most fölfedezte a frissiben odaszerződött Fodor Tamás jóvoltából." (Pol
gári szobaszínház. 1986. szeptember 26.)

Ám most m egtört a  jég: a szolnokiak m ertek kockáztatni, és nyer
tek. A darab szobaszínházi produkcióját az ősszel kezdődő színházi idény 
első bem utatójaként „a rafinált belső terek szakértője" (Koltai), Fodor 
Tamás rendezte meg. Mire mi eljutottunk Szolnokra, addigra m ár a 
húsz-egynéhányadik előadást láthattunk november 12-én és arró l értesül
tünk, hogy a darab iránt továbbra is nagy a  közönség és a szakmabe- 
lieík érdeklődése.

Huszonegyekét éves ifjúként írta  Csáth Géza A Janikát, de belőle 
mégis az derül iki, hogy sokat, nagyon sokat ftudott ekkor m ár az életről, 
és tapasztalaítait-isimereteit vérbeli drám aíróként jelenítette meg, akinek 
határozott elképzelései' voltak a m ű színpadra vitelének m ikéntjéről is. 
Nem törekedett áttételességre, hanem az életet m agát ad ta kétfelvoná- 
sots színművéből, olyanként, amilyen a valóságban. Ezért is botránko- 
zott meg A Janika egykori első előadásának jelenetein a kritikus, Pe- 
terdi Sándor: „Ez a darab egy jelenet az élet sarából. Jó  és igaz meg
figyelés. Undorító, ellenszenves — de a  valóságban gyökeredzik. Kidol
gozásában azonban m ár kevésbé jó. Az első felvonás: tiszta hatás vadá
szait, a  második felvonás: a színpad technikai szempontból lehetetlen. 
Pertics monológja — m ajd  egy fél óráig tartó  magásnbeszéde — az egész." 
(Magyar Színház [Janika, Hamvazószerda]. Budapest, 1911. m ájus 25.)

Csáth naturalizm usa azonban megköveteli a gondolkodást és szinte 
taszítja magától az előítéleteket. A drám a központi és igazán nagy gon* 
dolata: a  hűtlen feleség .kegyeit élvező szemforgató házibarát ennek a 
nagy játszm ának az igazi vesztese: az ő gyermeke hal meg* A nyertes 
pedig: a felszarvazott férj. Hiszen ennek az elgyötört, agyonra fáradt 
kflshivatalnakmak m ár réges-régen semmi szüksége sincs a feleségére, 
ö  hát szinte semmit sem veszít.

Hivatkoztunk rá, hogy igen sok olvasaita létezhet A Janikának. A 
drám a alaphelyzeteit nyilvánvalóan nem lehet a be járódon sémák sze
rin t megítélnünk — töprengenünk kell rajtuk. Ha sablonosán gondol
kozik, a  kritikus is félreértheti a darabnak akárcsak a szüzséjét is, m int 
például Csáki Judit, az Üj Tükör cikkírója, aki a  felszarvazott férj, 
Pertics m agatartását „látszatviselkedésként" fogja fed, holott a  drámából 
és a belőle készült szolnoki előadásból is egyértelműen kiderül, hogy 
Pertics még csak: nem is sejti m egcsalattatását és annaik következmé
nyét: a Janika nem az ő gyermeke. „A középpontban levő szerelmi 
háromszög konvencionális és üres. Tagjai »közös« gyermekük halála 
ürügyén kénytelenek felhagyni az »úgy teszünk, m intha nem tudnánk« 
látszatával, s (kénytelenek másik látszatot választani helyette. Mivel a 
meghalt kisfiú, a Janika, a szerető és a feleség unaloműző viszonyának 
gyümölcse, halálaikor a  férjnek el kell játszania a fölszarvazottság m iatt



fölháborodott családfő csöppet sem kényelmes szerepét. Fölhorgadit ön
tudatot m utat, s hiszi is m ajdnem , büntetésosztó pózban hergeli magát
— m ajd berúg és tudomásul veszi a  megválitoztathatatlant” — írja 
Csáki Judit (Légszomj. 1986. szeptember 28.).

Fodor Tamás rendezőt éppen a színmű naturalizm usa bűvölte el, 
és azok a leLki mélységek, amelyek a Csáth-hősök életében feltárulnak. 
Mert Csáth Géza kivételes értékű művészete elsősorban az ember 
belső világa, enkölcsi élete felé tájékozódik, mégpedig olyan kíváncsi
sággal és kalandvággyal, amely olvasóját és darabjainak nézőit is ma
gával ragadja. Modem volt hát a maga korában, és annak számít ké
sőbb is mindenkor, így ma is a legtöbb alkotása, ezeknek sorában A 
Janika. Ebben a drám ájában a szerző nem „eszel ki” bonyolult mesét, 
mégis leköti) a lélek rezdüléseire-történéseire fogékony közönségét. Hogy
ne kötné le, amikor a nőt és férfit egyaránt izgató szexuális cseleke
detek kiváltó okait és következményeit kutatja, méghozzá annyira be
hatolva a női lélök intim  szféráiba, hogy eljárása a  legféltettebb titkok 
kipattanását ígéri. A Janika ekként egy szokványos szerelmi háromszög 
tragédiája, amelyben adott a negyvenévesen is vonzó hivatalnokfeleség, 
az agyonfáradt szorgalmas és kissé naiv férj, aki reggeltől késő estig 
könyvelget a imirokahelyén, ós a  nőnél négy évvel fiatalabb minisztériumi 
előadó, a lakó és jóbarát, egyúttal pedig házibarát. A szerelmi bonyo
dalmak azonban nem érdeklik az írót, s az sem, tulajdonképpen m it 
csináLnajk is mű szereplői. Utal ugyan rá, hogy erről a házasságon kí
vüli kapcsolatról tud a feleség anyja és sem m it sem sejt a férj, ám 
eseményeit nem tárja  elénk. Hanem megkezdi a mesét ott, hogy csont- 
velőgyulládasban megbetegszik, majd meghal a Janika, Pertács Jenőné 
és Boér Kálmán közös gyermeke. Az ő elvesztésével pedig lényegében 
m indent elveszítenek a szerelmesek: az illúziót, a nyugalmukat, a kap
csolatuk értelm ét. Pertics Jenő pedig felfogja m egfáradt agyával: ebben 
a játszmában ő a győztes. Tudatába kerül fölényének, annak az elő
nyének, amely új helyzetéből származik. Hiszen azzal, hogy a szemébe 
vágták az igazságot, feljogosították arra: m aga is tárgyilagosan és szenv- 
telenül viszonyuljon mind a feléségéhez, mind felszarvazó jához, a la
kójukhoz. S kimondja az ő nagy igazságát, Boér Kálmán felé célozva 
szavait: „Nem olyan nagy baj az, barátom, neked sokkal rosszabb a 
helyzeted, mert neked egy gyereked halt meg, és náncs több gyereked. 
Pardon! Felkel, nadrágzsebéből pénzt vesz elő, fenékajtóhoz kiszól Hoz
zon két liter barna sört a  kancsóba. Siessen! . . .  Egy kis sört hozattam, 
ez a bor sehogy se ízlik. Látom, neked se. Szivart vesz elő, levágja, 
rágyújt. Ne hidd, hogy én örülök azon, hogy az a  kisgyerek elpusztult. 
Magad tudod, hogy mennyire szerettem. Jóformán azt mondhatnám, 
hogy az a kisgyerek volt az oka, hogy semmit sem vettem észre abból, 
hogy itt a  fejemen hogy nőnek a nagy szarvak. Jól elm ulattam , elhem
peregtem vele, eszembe se jutott, hogy a feleségemmel törődjek. Tu
dod, eljön az idő, m ikor az em ber nem is veszi észre, hogy nő alszik 
mellette. És más efféle dolgokra sem gondol. Például hogy gondoltam 
volna én, miikor te nekem vettél tavaly egy bundát, hogy ez cserében 
van a feleségemért. Ilyen buta az em ber!.. . "

A leikébe látunk hát Pertics Jenő kishivatalnoknak, és a leikébe 
látunk a feleségéneik is. A szerző vallomásra is b írja  a megtévedt 
asszonyt; önvizsgálatra és tetteinek bevallására kényszeríti, szemmel lát
ható elégtétellel a  nőktől elszenvedett sérelmeiért. Ebben a műben ugyan
is Pertics Jenőné, Telkesy Aranka szinte meztelenre vetkőzik előttünk, 
afféle erkölcsi sztriptízzel szórakoztat el bennünket. Férje kérdéseire 
felelve kénytelen m indent elmondani, azt is, hogyan került sor első 
együttlétéré Bőért Kálmánnal; azt is, miiért engedett a  férfi ostrom á
nak. Sőt Pertics Jenő szembesíti is kettőjüket, hogy vajon igazat mon- 
danak-e, a pontos időpont vajon valóban 1904. novemberének 7. napja 
volt-e, annak is a  délutánján 15 óra 30 perc, amiíkor a gyerekek iskolában 
tartózkodtak, a férj kiküldetésben Kassán, és „a cselédek a  mosópincében



m ángoroltak". . .  Az asszony minden titkát-gyengeségét felfedve hozzá
teszi, a  maga mentsége után kutatva kétségbeesetten: „De én nem küld
tem őket, esküszöm neked, minden összejött.”

Fodor Tamás úgy jelenítette meg A Janikát, hogy magát a zajló 
életet szemlélhetjük színpadán, a .közönség övezte szobaiközépen, ahol 
Antal Csaba díszletei a meleg otthont varázsolják elénk, azt a titokzatos 
mi mi világot, amelyben szeretkeznek és élvezettel csirkecombot máj szol- 
maik az embereik, ahol gyermekeket nevelnek és ahol élettel és halállal 
küzdenek meg. Tarján Tamás találóan állapítja meg a szolnokiak pro
dukciójáról: „Fodor Tamás kim unkálta mérhetetlen realizmus épp a 
»»mint eddig« pofonját sokszorozza meg. Nevetéstelen ítéletosztás törté
nik a ravatal gyászközelében (pedig Csáth passzusai a  sötét hum ort, 
a groteszket megengednék — ilyen szomszédmondatokkall például, mint 
amilyenek az ifttas Perticsről elhangzanak: »Fel kell kelteni Jenőtl Ideje, 
hogy lefeküdjön«). A rendező a  legmagasabb rendű hum orral sem kí
vánta megtörni azt a  komor ünnepélyességet, am it e mintát úr aszínház 
láttán  megélünk. Az előadás tempója, fojtogató burokba fogott egésze, 
ezernyi beszédes m olekulájának kötődése majdhogynem tökéletes lehet
ne, ha pontosam maga a tökéletesség nem terem tene váratlan helyzeteket
— ha az élet nem fogna ki néha a színpadon." (A Janika. Népszabadság, 
1986. oiktóber 7.)

Csáth Géza dram aturgiailag remekül megszenkesztett műve felveti 
hát a »kérdést: kié lehet a gyász: vajon a  férjé-e. vagy a házibaráté? Kell 
ennél összetettebb kérdés egy színműhöz?

Ha olvassuk a drám át, Pertics Jenőné, Telkesy Aranka figuráját 
látjuk a történések középpontjában, aki életrevalóságával válik ki a 
férfialakok közül; ha az előadást nézzük, Pertics Jenő sorsának a törvény- 
szerűségein töprengünk, az őt megszemélyesítő kiváló színész kitűnő 
szerepform álására irányul tekintetünk. Egyszerűen azért, m ert a játék
ban sem a Perticsnét elénk idéző Bajcsay Mária, sem pedig a Boér 
Kálmánt megjelenítő Tóth József nem kelhet versenyre Kézdy György 
budapesti vendészínésszel, aki szinte minden jelenetben uralja  a színpa
dot, s m in t valami zsonglőr, tud kölön-külön a fejével, a nyakával, a 
hátával, a  lábával játszani. Jelentősége van annak, ahogyan a közönség
nek hátta l állva testhelyzetet változtat, vagy a heverőn fekve kinyújtja 
a lá b á t . . .

Kézdy György Perticse nem az az „ötvenéves, alacsony, kopasz, kajla 
bajszú, elhízásra hajlam os" férfi, akinek Csáth Géza elképzelte, de mégis 
eredeti Csáth-fögura, a leghitelesebb a színpadon látottak közül. A jelle
m én ugyanis nem változtat az a tény, hogy Kézdy György magas növésű, 
nyurga ember, ak it véteik lett volna kispárnákkal kerekdedre hizlalni. 
De ugyanígy vétek volt viszont Csáth szövegén módosítani a másik sze
replő alakjának hitelesebbé tétele érdekében: utalni arra, hogy Boér 
Kálmán alacsonyabb Pentics Jenőnénél, m ert történetesen ez így van 
Tóth József és Bajcsay M ária esetében.

Fodor Tamás rendezőnek ezt a megoldását az előadásról megjelent 
kritikák egy része vitatja, a m ásik része azonban elfogadhatónak tarja. 
Egy valami mindenképpen biztos: nemcsak a  drám a olvasód, hanem a 
darabot éppen csak az utcáról be jövet m egtekintő néző szám ára is 
evidens, hogy a Boér Kálmán alacsonyabb voltára utaló mondáit „a cél 
szentesíti az eszközt" féligazságánaik a jegyében került a darabba, komi
kussá téve annak számos jelenetét.

Sokat, nagyon sokat kellett a szerepébe sulykolnia Kézdy György
nek: amellettyhogy Perticse suta, kapkodó, elveszett kishivatálnak, hor
dozója Csáítih zseniálisan megfogalmazott filozófiájának, amelyről éppen 
a legkevesebb szó esik az előadásról szóló kritikákban. Pedig ennek a 
gondolatmenetnek a szerencsés vógigvezetése Fodor Tamás és Kézdy 
György igen érdekes produkciójának a  fő erénye.

Bajcsay Mária Perticsnéje ugyancsak összetett személyiség, a min
denkori téveteg asszonynak a  vonásaival arcán. Az a nő Perticsné Tel-



kesy Aranka, aki maga sem tudja, hogyan történnek meg vele a  dolgok, 
hiszen ő csak jól szeretné érezni m agát a világban. Nem volt hát köny- 
nyű dolga a  színésznőnek, am ikor tovább próbálta finomítani ennek 
az asiszonyalaknak a vonásait, és érzékeltetni ragaszkodó, szenvedélyes 
szerelmét a  házibarát iránt. Erről a  szerelemről nem ju t el annyi infor
máció a közönséghez, hogy az teljes képet kapjon róla.

A három  közül Tóth József alakítása hagyta a legtöbb kívánniva
lót maga után, habár alapjában jól megoldott. A vitathatatlanul tehetsé
ges fiatal színész egy, az alkatától idegen Csáth-hős megszemélyesítésére 
vállalkozott, a szerephez szükségesnél jóval alacsonyabb term ettel, ami 
visszás helyzetbe kényszeríti. Ebben a helyzetben aztán szükségszerűen 
rosszul érzi magát, s em iatt sokkal .több erőt kell a  játékba fektetnie, 
m int amennyit az megkívánna. Mégis sok-sok jelzéssel utal Boér Kál
mán jellemére, vívódására, fejfájdító gondjaira.

Epizódszerepében is jelentős m értékben járu l hozzá az előadás sike
réhez Koós Olga (özv. Telkesyné) és Bobák Lajos (Tolnai, háziorvos).

Antal Csaba díszlete a  meleg otthon képzetét kelti, néhány olyan 
apró túlzással, m int a m eggyújtott papírszeletektől a  szóbát meleggel 
elárasztó kályha. Játéktere azonban valóban remek színhelye Csáth Gé
zának a végénél kezdődő meséjéhez.



MAGYAR LÁSZLÓ

CSÁTH ISMERETLEN TANULMÁNYA

Több évvel ezelőtt egészen véletlenül ju to ttunk  néhány Csátlukézirat 
nyomára. M. B. régiségekkel zsúfolásig megtelt szabadkai lakásának pad
lásán a gyertyafény m ellett felfigyelhettünk egy rózsaszínű ira ttartóra, 
melynek fedőlapján jeles írónk neve díszelgett. Nem 'kis meglepeté
sünkre itt  a következő hat kéziratra bukkantunk: 1. A m agyar zene, 
2. Ember, természet, tudomány, 3, Üszóverseny, 4. Lakótársam , 5. Chopin, 
6. Bach. Ezenkívül a  dosszié tartalm azta még a Budapesti Naplóban 
1907. január 17-én napvilágot láto tt Pál és Virginia című novellát (me
lyen írónk láthatóan lényeges javításokat eszközölt utólag), az 1929. 
december 27-én, életének 55. évében elhunyt Brenner Józsefné Budanovits 
Ilonka (nem Csáth édesanyja!) gyászjelentését és végül három  kézirat
töredéket. Mint utóbb kitudódott, e dokumentumok Joso Šokčić ism ert 
publicista hagyatékából származnak, s m ost e sorok írójának tulajdonát 
képezik.

Köztudott: Csáth Bartók Béla egyik első felfedezője. Az 1904-ben 
Szabolcska-idézet jeligéjével („Sír a nóta, magyar nóta") a gimnázium 
önképzőkörének „művészettörténeti pálya tételére" írt, m ajd díjazott A 
magyar zene című dolgozat m űvelődéstörténeti értéke többek között 
abban m utatkozik meg, hogy a 17 éves diáik m ár félreértetlenül ki
mondja: ,>Az érdem  Bartók Béláé, egy fiatal 21 éves lángészé. . .  Bartók 
műve irányt jelöl jövő zeneművészetünket illetőleg." De m ár e korai 
m unka em lítést tesz a  zeneirodalom szinte valamennyi kiemelkedő zene
költőjéről, s ha Csáth teljes opusát vesszük számba, jólesően nyugtáz
hatjuk, hogy írónk mindig különös érdeklődést tanúsított a zeneművészet 
iránt (hiszen maga is jól játszott hangszeren). Számos írása tanúskodik 
a fentiekről, ám feltűnő, hogy Csáth Géza Bach-tanulmányainak száma 
mily kevés. A Dér Zoltán által öszeállított és a Fórum Könykiadónál 
1977-ben közreadott Csáth-bibliográfia csupán egy Bach-tanulmányt tün
tet fel, amely m egjelent a Budapesti Napló 1908. m árcius 20-i és a Nép
szava 1908. június 7-i számában, valam int a Zeneszerző portrék  (Politzer 
Zsigmond és fia — Uránia Könyvnyomda, Budapest, 1911. M odem Könyv
tá r 74. Bach 10—12.), az Éjszakai esztétizálás. 1906—1912 zenei évadjai 
(Közreadta, az előszót és a jegyzeteket írta: Demény János, Zeneműki
ad ó — Egyetemi Nyomda, Budapest, 1971. Bach 483—486.) és az Ismeretlen  
házban (II. kötet. Kritikák, tanumányok, cikkek, összegyűjtötte és az 
utószót írta  Dér Zoltán. Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 1977. Bach 174—177.) 
című kiadványokban. Dér Zoltán, Csáth Géza életművének egyik leg
kiemelkedőbb kutató ja és ismerője, a  bibliográfia megjelenése óta csak 
a  közelm últban értesülhetett tehát az újabb Csáth-írásról: a Šokčić- 
hagyatékból előkerült Bach-tanulmányról, s nyomban kiderülhetett, 
hogy eddig ism eretlen kéziratról van szó.

Hadd szóljunk töm ören a két munkáról, Bach jellemzéséről. Az 
eddig ism ert írás m ár az első sorok után  leszögezi: „Igen, Bach a 
muzsikus. A legnagyobb muzsikus az összes zeneszerzők között.” Ugyan
akkor felrója Tolsztojnak, hogy Mi a művészet? című művében annyira- 
elm arasztalja Beethoven, Mozart, Chopin, Wagner zenéjét. Csak jó  és 
rossz muzsika létezik. Csáth szériát Bach zenéje a melódián, ritmuson 
és harm ónián alapszik. Mind a három  elem egyenlő fontossággal érvé
nyesül műveiben és „aki csak annyiban géniusz, hogy a normális emberi 
tulajdonságok benne fokozott m értékben vannak meg". Olyan szobrász
hoz hasonlítható ő, aki „mindig csak m árványt használ". Végül Csáth 
a rra  hívja fel a fegyelmet, hogy a  nagy zeneszerző halála óta nemzedé
kek születtek és veszteik ki, a  világ „megidegesedett", megöregedett és 
fokozatosan születik ú jjá, ám ,3 a c h  muzsikája ifjú, m intha ma írta  
volna. Ez az örökkévaló Muzsika. A Muzsika!"



Az eddig lappangó és m ost közreadásra kerülő Csáth-kézirat is a 
Bach címet viseli, de terjedelmesebb és a  fekete tintával ír t  szöveg 
annyira vázlatszerű, lapszéli kiegészítésekkel, bolhabetűkkel teletűzdelt 
és áthúzásokkal tarkított, hogy a rra  gondolhatunk: talán e tanulmány 
az előbbinél korábban — tehát 1908 előtt — keletkezhetett. A m ár 
meg jelente tettnek egy előtanulm ánya lenne? Vagy ellenkezőleg: im m ár 
kísérlet egy elmélyültebb, részletezően esztétizáló, pedagógiai hozzáállás
sal és a polgári közízlés átnevelési szándékával felvázolt (már-már az 
esszéhez közelítő) értekezésre? Ugyanakkor szerzőnk roppant közérthe
tő módon fejti .ki gondolatait; hirdeti Bach halhatatlan művészetét, mely 
kivétel nélkül minden em ber szívéhez szól: „őbenne igaz legdgazabban 
az, hogy az igazság a művészetben az egyszerűség: a Szép és a  nagysze
r ű . . .  Meg kell tehát ismerni az ő egyéniségét mindenkinek, aki érzi, 
hogy életében a zene fontos szerepet tö lt be; meg kell ism erni azt a 
sok drága kottapapirost, melyet valaha egy ősgenie (a muzsika ősgenie-je) 
számító hideg fővel, hatalm as terem tő energiával és a józan kötelesség
tudás egy különös nemével teleírt" — fejezi be tanulm ányát írónk. 
Nemcsak jellegzetes kézírása bizonyítja, hogy az értekezést ő írta, ha
nem az is, hogy az utolsó előtti, 13. oldalon ott olvasható családi neve 
(Brenner József).

Mielőtt közreadnánk a tizennégy füzetlap szövegét, elmondjuk, hogy 
e kéziratot ezenkívül még két számozott (arab és római egyes számmal 
jelölt) oldal egészíti ki, de a textusok különböznek egymástól. Elkép
zelhető, hogy e két kézirattöredék is az ism eretlen tanulm ány születése 
folyamán keletkezett. Vagyis a bevezető rész egy-egy változatáról van 
szó, annál is inkább, m ert azok úgyszintén a Bach címet viselik és a 
Csáth-irattartó meglelésekor a teljes Bach kézirathoz voltak csatolva 
(a papírhajlatró l ítélve m ár igen régóta!). M indent egybevetve ezek után  
úgy érezzük, hogy a két Bach-töredék is közreadásra érdemes.

CSÁTH GÉZA
BACH

A német muzsika három  királya között Baché a legnagyobb biro
dalom.

Ez a három  király (Bach, Beethoven és Wagner) egyforma korlát
lan nagy úr a maga óriási földjén, melyeknek messze terjedő határai 
a lenyugvó napot sem látják  meg soha, de Bachról el kell ismerni 
mindenkinek, hogy az övé a legősibb és legnagyobb birodalom  jogara.

Ma Beethoven és Wagner korszaka van, — Bach m uzsikája a szak
muzsikusok és sajnos a smokkok kezeiben őriztetik am a nagyobb idő 
számára, am ikor á világ edéggé őszinte, becsületes és rendezett művészi 
viszonyok között fog élni ahhoz, hogy Bachot, Beethovent és W agnert 
egymás mellett és egymáshoz mérve megértesse.

Ne vétessék nagyképűségnek ez a m ondás, de m erjük állítani, hogy 
e három  óriás értékelése és tökéletes megértése csak így képzelhető. 
Hozzá vagyunk szokva társadalm i viszonyaink hibás construkciója m iatt, 
hogy a művészi élvezeteket itt-ott szedjük össze. Hasonlít ebben a m ai 
kultúrem ber ahhoz a  rosszul nevelt kis gyerekhez, aki ebéd előtt ve
gyesen eszik össze alm át, cukrot, vajas kenyeret, fügét, és am ikor a le
vesre kerül a sor, az o rrá t fintorgatja, holott ha a  gyom rát meg nem 
terheli, a  levest teljes étvággyal fogyasztaná. Nézzük az analógiát. Alig
hogy kinőttünk a csodaszép mesékből meg az Arany ABC-ből, még 
Homeros és egy csomó Jókait, Petőfit, Dumast, Tolsztojt és M aupassant-t 
olvasunk össze, am ikor a 'kezünkbe nyom ják az öreg antikokat, unottan 
lapozunk bannök: Szó sincs róla Homeroson se szabadna kezdeni, de 
Jókaiékfkal semmi esetre, — olvasásuk — igaz — csábító élvezeteket nyújt



fiatal és mohó szépérzékünknek, de egyszersmint bizonyos nervosus kö
zönyre vezet az egyszerűbb, kevésbbé izgató, de bizonyára nagystílű mű
vészi élvezetekkel szemben. Ügy, hogy idő és fáradság kell hozzá, amíg 
Aischylost és Sophoklest teljes érdeklődéssel tudjuk olvasni, amíg a 
régri görög drám a egyszerű és naiv konstrukcióban felfedezzük a művé
szi genie remekelését.

Hasonló állapotokat látunk a zenében is.
Manapság a fővárosban és néhány szellemileg jobban szituált vidéki 

városban i*s nőttön nő azoknak a száma akik a  zenét igazán értik  és 
élvezik, — azoknak a számával együtt, akik csak hiszik, hogy értik. A 
dologban az érdekes — az, hogy vannak, akik mind a két csoportba 
beletartoznak, sőt nem túlozunk, ha állítjuk, hogy a szummát ez a külön 
csoport teszi ki. Hiszen olyan nehéz megvonni a konkrét határt, amikor 
a m érték -maga olyan absztrakt: a hangok titokzatos szellemországa oly 
nagy tenger, melyen a zene hajósainak legnagyobb része m inden irány
tű  nélkül vitorlázik ide-oda. Pedig ebben a  lelki szempontokból döntő 
fontosságú zenei életutazásban ugyancsak szükség van valami jó  mág
nestűre. Hiszen a zene átalakítja egész énünket, a hatása megváltoztatja 
gondolkodásmódunkat, életünk rendjét.

Nos ágén szükség van egy mágnesre, melyet ama óriási acél szikla- 
torony képvisel, amelynek Bach a neve.

*

Bach nélkül Wagnert se lehet megérteni. Ha egy fúgának 2—3—4 
szavú énekét meg tudja  hallani a fülünk és követni képes annak szó
lam ait mindvégig, ha tehát ennek a kisebb m éretű, nemes egyszerű 
hang-épületnek minden vonalát sikerült m ár átértenünk, akkor lehet 
csak komolyan beszélni arról, hogy egy Wagner-opera szövevényes csil
logó tömkelegében tisztán lássunk és teljesen ki tudjuk használni azt 
a művészi élvezetet, am it annak m onumentális nagysága, patetikus csil
logó rom antikája és hatalmas, merész ívekbe nyúló motívum-bolthaj- 
tásai nyújtanak.

De Bach nem csak ilyen előiskolául kell hogy 'szolgáljon, m ert va
lamint ő az alfa, — azonképen az ómega is őbenne foglaltatik.

*

Ez a hajporos parókájú, brutálisan germán férfiú, akinek zenéje 
sok rosszul nevelt fül számára száraznak és tudományosnak tetszik — 
a legnagyobb poéták egyike, azok között, akilk valaha éltek. Szívében 
minden emberi érzés egyforma erővel és nemességgel keresztüldobogott: 
a vágy az elérhetetlen iránt, a végtelenség szent bám ulata és imádása, 
a kellemest és kecsest meglátó életkedv, a tragikus események drámai- 
ságának és a m agunkba való elmerülés mélységes értékének a megérzé
se. Ezeknek az örökké problem atikus módon érdekes és mindig érde
kesnek m aradó gondolati és érzelmi transcendentalitásoknak a szerep
lése Bach emberi egyéniségében az, am i elsősorban ítette őt ama 
nagystílű lélekké, amilyennek művei hirdetik. Az ilyen leieknek sorsa 
az örök továbbélés az emberiség szellemi fejlődésében.

Érdekes, hogy a korok kipusztulásával semmi sem m arad meg 
belődük, csak azoknak a geniusoknak szellemi erőfeszítései, akiknek a 
m unkája nem a jelen, hanem  a jövő szám ára készült. Bachot igazában 
nem értette  m eg a  kora, ez m aga kultűrfiziológiai abszurdum volna, 
de a következő század m ár végleg kiválaszotta a kor egyéb ünnepelt 
zeneszerzői közül.

S ez -a  szellemi selectio még csak ezután fogja Bachot az őt 
megillető helyre állítani.



A l e g e g y é n i b b  muzsikát Bach írta. Ö protestáns kántor volt, 
az, aki a világot tisztán hangokban érezte és hallotta. Gondolatvilága a 
hangoké, az érzése, a  kötelessége, a hivatása m ind a  hangoké. Az élete 
is. E »mellett tökéletes remekbe form ált ember. Igazi germán. Vad ener
giával, akaraterővel, és a reneszánsz nagy bohémjeire emlékeztető isten
adta genialitással. Hányavetett életpályája hasonlít a nagy Benvenuto 
Celliniéhez, aki szintannyi cselszövésnek, haragnak és meg nem érde
melt mellőzésnek volt egyszer-másszor a céltáblája, m in t Bach. A kü
lönbségek az idő és hely eltérő viszonyaira vezethetők vissza, de az igaz
ság mindkettőnél kiolvasható a történetekből, am int Wilde Oszkár ki
m ondotta: az emberek csak sehogy se tudják megbocsátani a genie-nek, 
hogy genie.

*

Bach zenei gondolatvilága, nyelve, kifejezésmódja, eszközei külön
böznek mindazokétól, aikik zenét írtak.

Egészben legnagyszerűbb és legeredetibb az a mód nála, ahogy a 
zene hím elemét: a ritm ust és a nőit: a  melódiát kezeli. Zeneműépüle
teinek ritm ikai vázát acélból kovácsolja meg magának, s ebbe a szikla
erős keretbe építi be titánkézzel melódiáinak egyszerű, hatalm as fara
gott köveát. Ez a  nem es ragyogó acélváz és am a puritán  díszítésű, pon
tosan, gonddal fölépített sziklafal egyszerre emelkednek az óg fellé, hogy 
a művész keze a megfelelő pillanatban zárókővel tökéletessé tegye a 
kész épületet. Ez a zárókő nem valami gyönyörűen faragott csillogó 
festéssel díszített műdaaraib, hanem  éppoly egyszerű, minit a  többi épület
rész; ámde nem  a véletlentől függ az elhelyezése és nem a szeszély dolga, 
m ert az építőm ester tudatosan kieszeli a tervvel együtt az összes 
részleteket is. A m otívumok felhasználásában a legteljesebb szabatosság 
uralkodik. S e m ellett a  m atem atikai tökéletesség m ellett a nemes, 
klasszikus esztétikai gyönyörűségek egész tömege található Bach zené
jében. Az ő szent és csillogó dísz nélkül szűkölködő hangépületeit a 
léha és az izgató művészi ételekkel táplálkozó könnyen ridegnek ítél
heti, de aiki igazi áhítattal szemléli a nagy puritán építőm ester komoly, 
fenséges alkotásait, annak meg kell érezni, hogy az emberi elme művészi 
erőfeszítései közül a legértékesebbekben részesül.

Bach nem  kívánja tőlünk, hogy meginduljunk, hogy kipiruljon az 
arcunk s a szemükből kicsorduljon a könny,. . .  hogy hideg borzongás 
fusson végig a gerincvelőnkön, hanem hogy eszünk és szívünk minden 
porcikájával igyekezzünk m egérteni a hangok viszonyait és azoknak egy
más m elletti jelentőségét: azt a nyelvet, melyen csak Bach szól hoz
zánk.

Ez a nyelv, amilyen egyszerű, oly sokat mondó és tömör.
Minden pillanatban a művészi igazságok egész sorozatával ism ertet 

meg bennünket, amelyek eddig rejtve voltak a szemeink elől. És m ert 
céljához, a  mondanivalójához a legrövidebb úton ju t el, ezért a legab
szolútabb muzsika Baché. Innen szárm aztatható polifóniájának titáni 
ereje, valamint melódiáinak nagystílűén hideg és shakespeare-ien gondolat
terhes érzelemvilága. Innen a konstrukcióinak sziklaszilárd tökéletes
sége, melyben az igazában öntudatos terem tés m inden kiválóságát 
m egcsodálhatjuk.

Egy m enüettje vagy double-ja tartalm i és form ai tekintetben éppúgy 
kiváló, m int bárm elyik concertója vagy oratórium a.

Ha szemlét tartunk  alkotásénak a rengeteg tömegében, rögtön tisz
tában kell lennünk, hogy az alkotó m icsoda arisztokratikusan és har
m onikusan és egységes terem tő lélek volt. Ennyit és ennyi kiválót csak 
Bach írhatott, akinél soha szó sem volt a terem tési életfolyamatok egyen



súlyának megbontásáról, aki könnyen és jókedvvel alkotott valahány
szor csak kezébe vette a  tollat. Élete és művészi pályája hasonlítható 
egy lassú és egyenletes kromatikus skálához, melynek hangjai akadályta
lanul követik egymást a hanglétra csúcsáig. (Ez a csúcs a nagy katoli
kus-formájú mise). A városi tanács beiktatására, a karácsony és húsvéti 
ünnepekre, évfordulóira haladéktalanul írja  meg a kantáták, oratóriu
mok, orgona, zongora, hegedű és fuvola kamarazeneművek óriási hal
mazát.

A mai kor hang verseny Iá tóga tót — ezek közül a zongorára, a 
hegedűre és zenekarra íro tt concertók, az angol és francia suitek, a 
W ohltemperiertes Klavier, a hegedűszonáták és a fuvolaszonáták érdek
lik. De nem is szükséges Bach egyéniségének megismeréséhez, az egy
házi zeneműveinek ismerete. Hiszen pl. m ár a Chaconne teljes képet ad 
elévülhetetlen művészetéről. A kifejező erőről, a kontrapontos tudásról, 
melynek használatában a számító dolgához értő nagy művész csodálato
san egyesül benne a szubtilis finomságokra ügyelő érzelememberrel.

Ez a Bach művészete; anélkül, hogy kontrasztokkal dolgoznék — 
mint Beethoven —, nagyszerű ellenhatásokat hoz ki, anélkül, hogy szí
neket használna — mint Schumann —, ragyog a verőfényes napsugár
ban, anélkül hogy érzékeny melódiákat szőne — mint Chopin —, meg
dobogtatja a szívünket, anélkül, hogy a gondolatait sokat magyarázná
— mint Wagner —.

Őbenne igaz legigazabban az, hogy az igazság a művészetben az 
egyszerűség: a Szép és a nagyszerű. Alkotásai örök életűvé tették a 
művészettel élő emberi lélek kultúrtörténetében a Bach nevet.

Műveinek a megértése és megbecsülése nélkül semmilyen zenei 
műalkotás érdemleges értékelése nem képzelhető. Mert nincs mérték.

Meg kell tehát ismerni az ő egyéniségét mindenkinek, aki érzá, hogy 
életében a zene fontos szerepet tölt be; meg kell ismerni azt a sok 
drága kottapapirosit, melyet valaha egy ősgenie (a muzsika ősgenie-je) 
számító hideg fővel, hatalm as terem tő energiával és a józan köteles
ségtudás egy különös nemével teleírt.

KÉZIRATTÖREDÉKEK:

B A C H
Ma, amikor nem tekintjük többé paradoxonnak Wilde Oszkár mon

dását: hogy „a kritika önálló művészet", amikor meg m erjük kívánni 
az írótól, hogy a tollat csak akkor vegye kézbe, ha van gondolata, — 
senki sem csodálkozhatik, hogy előre megmondjuk, hogy nekünk nem 
a XVII.-beid luteránus kántorral lesz dolgunk, amikor Bachról beszélünk, 
hanem a XX. század Bachjához, a hangversenydobogók tisztelt és bámult 
hőséhez, a genie-hez.

B A C H
Wilde Oszkár m ondja abban a könyvében, melyben az ún. esz

tétikai paradoxonjai foglaltatnak, hogy a kritikus — tehát a történetíró 
is — csak akkor végez értékes m unkát, ha a  sajá t életviszonyaiból, azaz 
a kor szellemi szükségleteiből m eríti a tárgyat: illetőleg a  m últat mű
vészi módon képes összekapcsolná a  jelennel. Ha a régi »korszakok el
hamvadt csontjaira húst varázsol és a testbe kerengő vért; s a szívdob
banásokban, az életben, melyet önálló erővel terem tett az eltem etett 
romokból, — valami olyant tud felism ertetni vélünk, ami a mi szívdob- 
bánásainkkal, a mi szellemi életünkkel szoros kapcsolatban áll.



Azóta ez a mondás csodálatosan paradoxonból — igazsággá avan- 
zsírozott. A mai élet szellemi érdekeire vagyunk kíváncsiak, amikor 
kritikai vagy történeti könyvet veszünk a kezünkbe.

Ezek a sorok is a Bach m uzsikájának világraszóló kultúrhistóriai 
jelentősegét tisztáin a mának nézőpontjából kívánják nézni. Nem Bach 
János Sebestyén (megszakad a kézirat. M. L.)
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A kézirat első oldala



TOLNAI OTTÓ

ÚTBAN A KÉPZŐMŰVÉSZ CSÁTH FELÉ

Mégse füzike  című munkámban egy gyerekkori — kanizsai — élménye
met írtam  le: talányos macskaboncolás, amelynek valójában nem is a 
gyerekek, hanem  a  béna parkőr és há t a m orfinista fürdőorvos a fő
szereplői. A szöveg különben egy egységes, m indinkább prózává terebé
lyesedő könyv fejezete, amelynek írása közben, számomra is teljesen 
váratlanul, bukkant fel ez a fehér cipős fürdőorvos, ós kezdett el hason
lítani Csáthra, azonosulni vele.

Csáth persze nem dolgozott a kanizsai fürdőben, legalábbis nincs 
róla tudomásunk, bár minden bizonnyal m egfordult o tt — tán éppen 
állás felől tudakolódzva, lehettek »kanizsai kapcsolatai, hisz írt is egy 
tényekkel operáló kanizsai novellát, érdekesmód az általánosító Bácska 
címet adva neki.

Régii kanizsai fotókat nézegetve, különösen azokat, amelyeken a 
Csodakút gyógyfürdő nívós szecessziós kárpitokkal díszített előcsar
noka lát ha/tó, gyakran vélem felfedezni ra jta  Csáth — még nem felpuf- 
fadt, hanem Az Érdekes Űjság DekameronjábŐi ism ert, filmszínészre 
emlékeztető — arcát, azt, amelyre Karinthy is gondolhatott e szavakat 
írva: „Szép férfi volt, festői 'szempontból i s . . . ” Milyen nagy felfedezés 
volt gyerekkoromban, hogy a szabadkai születésű fürdőorvos szinte rög
tön Ady után  következik a (könyvek könyvében, a  kékselyem Dekame- 
ron első kötetében! Ady után, aki szintén filmszínészként tündökölt a 
könyv, a  könyvsorozat élén, ám, aki — m int az antológiában szereplő 
Mihályi Rozália csókja című novellából m egsejthettem  — úgyszintén 
gyorsan mérgek és betegségek szépségének-rútságának lett az áldozata.

Sajnos, a  később Kanizsán orvoskodó Kosztolányi Árpádtól, a költő 
öccsétől, nem  tudakolództam  Csáth felől, pedig hát, ha jól tudom, egye
tem ista korukban nem csak a  költő, ő is lakott vele.

Persze m indettől függetlenül is ideje lenne m ár részletesen felku
tatni Csáth fürdőorvosi s tác ió it. . .

írásom ba beépítettem  néhány m ondatot, m ondattöredéket Csáth 
Anyagyilkosságából, valamint a nagy japán író, Mishima A tengerész, 
aki hűtlen lett a tengerhez című (regényéből.

Tíz éve is m ár, hogy olvastam Mishima regényét (amelyet a Mi- 
shima-irodalom egyik legjobb alkotásának ta rt — én könyvemben ezen
kívül még osaik az Aranypagoda című regényét használtam  fel a für
dővel szembeni, kis, dupla tetős cukrászda leírásánál), de azóta sem 
hagy nyugton: megdöbbentőnek tartom  a  Csáth világával való rokonsá
gát. Ha olykor arró l álmodozom, müyen regényeket is ír t  volna Csáth, 
mindig Mishima könyveire gondolok. Számomra valam iM eképpen még 
a két író halálában is van valami közös, Csáth önrombolását, abszolút
ostrom lását, gyilkolását-öngyilkolását is fel lehet fogni egyfajta hara
kiriként.

Igen, az idézett m ondatoknál, s annál a  bizonyos gumikesztyűnél, 
amelyet M ishimától kölcsönöztem, ebben az esetben fontosabb a két 
távoli író, írás egymás mellé helyezése. Netán ezzel a  szerény jelzéssel 
mi is hozzájárulhatunk az ú jfa jta  Csáth-értelmezés beindulni látszó re
neszánszához.

Csáth képzőművészeti tevékenységéhez való közelítésünket ás ezen 
az ú ton folytatnánk, sok oldalazással, hisz konkrét fogódzónk alig több 
a semminél.



A Mishima-párhuzamhoz hasonlítható felfedezés, élmény volt szá
m omra két szabadkai festő, Aczél Henrik és Oláh Sándor bizonyos fi
guráinak rokonsága Csáth ism ert hőseivel. Ügy is m ondhatnám , a meg
döbbentő az volt, hogy e festők képein felfedeztem az olyannyira külö
nös, fantasztikus, valótlan Csáth-hősök valós, egy az egyben modelljeit.

Azonnal láttam , igen magas színvonalú festmények, mégsem tud
tam igazán m it kezdeni velük, elsősorban tán  azért nem, ment hiány
zottak az e képek nívójának megfelelő életművek, egyáltalán az életmű
vek. (Közben Oláhnál ez az életm ű váratlanul felmerült; egy kis kuta
tás eredményeképpen m inden bizonnyal Aczélnál is megtalálható, vagy 
bár rekonstruálható lenne.)

Csák akikor győződtem meg, hogy jó helyen tapogatok, am ikor 
egy harm adik festőnél, mellesleg korunk egyitk legnagyobb festőjénél, 
Balthusnál, teljes egészében e motívum köré épülő, Csáth novellavilá
gával olyannyira rokon opusra bukkantam .

Aczél Henrik (1876—1946) A két fiú  (1905) és A két fiú portréja 
(jelzés nélkül) című festményeinek, talányos diptichonjának van még 
egy plusz dimenziója is: nem csak a W hitman és a  Vas fiúkat véltem 
felismerni rajtuk, hanem Kosztolányi és Csáth gyerekkori, az ism ert 
közös fotóknál sokkal hűebb, beszédesebb arcképét is.

A két változat összevetése, kutatása külön tanulm ányt érdemelne.
A mellképen az idősebb diák sápadt, a  kicsi arca lázas.
A teljes figurákat ábrázoló változaton, tán  m ert valami közben 

m egtörtént, elvégeztetett*, s tán  éppen a fiatalabb által, az idősebb arca 
izzik, a fiatalabbé pedig sápadt, magas homlokán kidagadnak az erek.

Arcuk sápadtságában, lázában, a szemek fényében o tt Csáth (és 
hát Kosztolányi) gyerekhőseinek össz tapasztalata — egyáltalán nem 
árta tlan  új érzékenysége. Valami) szokatlan elszántság, szembeszegülés. 
Az em ber határai túllépésének nietzschei program ja. Különös tettrekész- 
ség. Ám arról fogalmunk sincs, m it is szándékoznak csinálni, miféle 
tett, tevékenység elő tt/u tán  állnak. Nem tudni, hangszert vagy fegyvert 
szorongatnak-e a kezükben.

A m ásik változaton m intha megoldódnának ezek a dilemmák, rej
télyek. A nagydiák fekete öltönyben, fehér keménygallérral, diáksapká
ban, a  kisebb szürke ruhában, franciasapkában. Kezükben: gereblye. 
Igen, de tantásuk, elszánt tekintetük még mindig alife elviselhető. Te
hát egyáltalán nem vagyunk benne biztosaik, hogy ez a két fiú a (követ
kező pillanatban az ágyásokban kezd szorgoskodni. Még mindig az a  
gyanúnk, hogy ha m ást nem, hát épp egy kóbor m acskát vertek agyon, 
azért kapták fel a kezűik ügyébe kerülő gereblyéket. Különben az öltöze
tük sem a kerteszkedéshez illő. Mondom, ijesztő, ahogy szembefordul
nák velünk. Ahogy az idősebb ökölbe szorítja kezét, ahogy a  fiatalabb 
kifordul. Érezzük, ők nem fognak meghátrállni, ha kell, a  m acska után 
még m ás életet is képesek lesznek kioltani, természetesen a  sajá tjukat is.

Oláh Sándor (1886—1966) 1926-ban festette meg Basch István egész 
alakos képet. (Különben Aczél modelljeinek kiléte is ismeretes.) A 
nagydiákot látjuk, aki holnap tán  az Adriára indul jutalom utazásra, 
hogy aztán — egyelőre még párnája  a la tt az Andersen-kötettel — Pesten 
folytassa tanulmányait.

Fekete öltöny, ólom szín harisnya; csak a nyakkendőn, a csöpp jel
vényen, a  barna  pulóveren feszülő szép szíj csatján  és a  diáksapka ba- 
kélitsámlijén csillan valami fény. Kezén különös őzbőr kesztyű. Valójá
ban ez a kesztyű adja a spanyolosán sötétkép egyik különlegességét 
(már-már Mishima gumikesztyűjére is utalva), a  m ásikat viszont, afféle 
ellenpontként, a  füú fátyolos, merengő tekintete, ami, m in t Aczél gyere
keinél is, m inden emberin túlm utató.



Oláh Sándor különben Csáth osztálytársa volt. Nem tudom, ké
sőbb milyen volt a kapcsolatuk, látta-e Csáth a Műcsarnok és a Nemzeti 
Szalon Téli kiállításain 1907-től 1913-ig rendszeresen szereplő Oláh-képe
ket. Oláh (a Secession elnöke, Jank és Hollosy Simon tanítványa) ké
szítette A repülő Vucsidol illusztrációit, és Cséthot is megrajzolta. Visz- 
szaamlékezésében említi, látta a parasztszekéren Csáth h o ltte s té t. . .

Miután így elkülönültek és ilyen furcsa szerepet kezdtek játszani 
világomban ezek a képek, a magyarországi képtárakban járva kezdtem 
kissé jobbam odafigyelni a  gyermek portrékra. Valami hasonló minőséget 
csupán Ferenczy Károly saját gyerekeit ábrázoló képein találtam , noha 
az ő gyerekfiguráinak tekintete inkább melankolikus, hiányzik belőle 
ez az ijesztő elszántság, amoralizmus, bár jól tudjuk, a modellekből, 
Noémiből és Béniiből például egyáltalán nem hiányzott egyfajta fana
tizmus.

Valahogy aztán ezen a vonalon jutottam  el Balthusig, lettem  fogé
konyabb művészetére, jóllehet Rilke kapcsán m ár előbb is foglalkoztam 
vele.

Mint jeleztem, Balthusnál az lepett meg, hogy a XX. század m á
sodik felében a bimbózó lány, a vásott kölyök m int olyan a piktúra 
centrális kérdésévé lehetett, formává. Balthus közvetlenül kötődik Proust, 
Rilke, Gide viliágához, úgy is m ondhatnánk, abból nőtt ki (első rajzaihoz, 
még gyerekkorában, Rilke írt bevezetőt). A különös, ismétlem, az, hogy 
ezek a problém ák a századvégen ismét aktualizálódtak, ismét közép
pontba kerültek szinte egyidőben Csáth szintén váratlan nyugati nép
szerűségével.

Kosztolányi írta, hogy a XX. században, a  XX. század elején „A 
gyerek jelkép lett. Ő volt az érzés, az ösztön és« a sugallat, aki kívül áll 
az osztályharcok porondján és az ész m eddő töprengésén''.

Ballthus Giotto, Curbet és Cézanne eljárásával erős, anyagszerű mú
zeumi, majdhogynem templomi képeket fest. Képein két-három szemé
lyes álomszerű spektákulum  látható. Főszereplője minden alkalommal 
a spirituális bimbózó lány, csak ritkán  jelenik meg e kisszínpadokon, 
zárt helyiségekben az alacsony homlokú fiiú, vagy a gnómC Balthusnak 
azért volt szüksége erős, biztos, szinte freskói anyagszerűségre (ezt az 
erősséget a szabadkai festőknél a m üncheni akadém ia merevsége biz
tosította), m ert valami megfoghatatlan, rádium szerű sugárzás tégelyei 
figurái, képei. Különben Csáth m etszett m ondatainak is hasonló a 
szerepe.



CSÁTH GÉZA RAJZAIBÓL

















Proust lényeit „Az élet még ism eretlen s lehetséges boldogságának 
elragadó és sértetlen példányainak", „kis válogatott em beri törzsnek” 
nevezi.

Álmodoznak, önnön nyíló testük bűvkörében, páráiban, fényeiben 
leledznek, befelé figyelnek, noha sokszor tűnnek megszállottaknak, komo
lyaknak, afféle kiis Raszkolnyikovoknak, kis Lafcadiakoak. De Balthus 
egyetlenegyszer sem jelzi, m i következik, mi is következhetne spektá
kulumai uitán. M ajdnem biztosan tudjuk, hősei nem fognak gyilkolni, ám  
ez nem  jelenti azt, hogy valami kevésbé meglepőt rejtegetnek. Minden
esetre, az ő számukra, szemben a felnőttekkel, még minden, m aga a lehe
tetlen is, lehetséges.

Mint jeleztem, glosszámat sajá t írásomhoz szántam, de úgy, hogy 
közben valamiféleképpen elaraszoljak Csáth képzőművészeti m unkássá
gához is.

Egyetlen fennm aradt olajfestményét megpillantva, most nemrég, 
furcsa dolog játszódott le bennem.

De hiszen, m ondattam , ez a  kép, éppen ez a kép aí. első művészi 
festmény, amelyet a kanizsai, zentai és szabadkai templomokon kívül, 
gyerekkoromban láttam!

Gyakran jártam  ugyanás Kanizsán a  Kasztolányi-házban. Hogy pon
tosan kinek a tulajdona is volt az a ház o tt, a  nagyutcán, a korzóvá] 
szemben, nem  i tudom, de mi Kosztolányi-háznak neveztük. Legtöbbször 
m int beteg, m int afféle gyenge fájú gyerek fordultam  o tt meg. De já r
tam a hátsó udvarban lakó barátomhoz is, meg a nagy, száraz kapu 
bejárattó l jobbra levő VIKI fotószalonba is el-elkényszerítettek első áldo
záskor, bérm áláskor. (És ilyenkor, pózba merevedve, mindig ügy éreztem, 
valami titkos lyukon, valami m ásik klottíepel alól orvosom, Kosztolányi 
is les, sőt éppen ilyenkor állapítja meg, hová kell legközelebb tűit szúr
nia, m it kell kihúzni, kivágni.. .)  Ilyenkor, de szellőztetéskor, am ikor 
a huzat kicsapta a hosszú függönyöket, az utcáról is láttam  azt a festett 
erdőt: Csáth e rd e jé t. . .

A másilk furcsa érzésem festménye előtt mosit az volt, hogy vala
honnan m ár ismerem azt az erdő előtt kanyarodó u ta t is. Nem sokáig 
kellett tűnődnöm, hogy felismerjem: Aczél Henrik festményén állnak 
ezen az erdő mögé kanyarodó úton azok a gyerekek.

Csáth minden bizonnyal a  Deszkás erdőt festette, amelyet Szabadka 
északi határában  húzódó homokos terület megkötésére telepítettek. Azt 
az erdőt, amelyet én nem sokkal a festménnyel való első találkozásom 
után, váratlan Szabadkára költözésünkkor ism ertem  meg, Aczél és Csáth 
gyerekhőseinél nem kevésbé elszánt új, szabadkai barátaim m al, ahogy 
akkor neveztük őket, a  késes meg a kéményseprőgyerekekkel. . .

Ifj.  Brenner József 1903 — írja  az olajképen. Hihetetlen, de ezt a 
teljes értékű, nyugodtan múzeumi képnek nevezhető alkotást még gim
nazista korában festette.



Minit tudjuk, Csáth elsősorban festőnek tkészült. „Festő akartam  
lenni — olvasható a m ár emlegetett Dekameronba ír t  nevezetes kis 
Önéletrajzában, 1913-ban. — Bizarr színkeveréseimet és elnagyoló vázlat- 
szerű rajzolási m odoromat azonban rajztanárom  kinevette ós elégségest 
adott. Annál nagyobb volt az elégtételem, am ikor egy szegedi kiállítá
son Rippl-Rónai pasztelljeiben igazolását láttam  mindannak, am it ra j
zolásról, festésről magam ban elgondoltam /'

Ez a Rippl-Rónaival való találkozás a tízes évek előtt játszódhatott 
le — és ez az időpont -még a m odem  magyar piiktúrát illetően is igen 
korai1, hisz Festők a szabadban című, korszaiknyitó kepét Czóbed, akinél 
a Rippl-Rónai hatás szintén fontos volt, 1906-ban festette. Azért hang
súlyozom ezt, m ert e szegedi találkozás, öntudatosodás után készült 
rajzait és festményeit m ár másképpen kell m ajd  megítélnünk.

Bóka könyvében mozartian korán érőnek nevezi Csáthot. Egy ko
rán érő ifjú, aki — Paszternákhoz vagy Popper Leóhoz hasonlatosan — 
nehezen tud választani a zene, a festészet, az irodaJom, az orvostudo
mány és az elmeorvos tan között.

Míg sokan Csáth novella-opusának töredékességét bizonygatják, az 
én álláspontom az, hogy Csáth nemcsak a próza, hanem  a többi terüle
ten is m aradandót alkotott: zenekritikusként, zeneszerzőként, elmeor
vosként — és festőként is.

Azt hiszem, Bori találta meg ennek az összetett jelenségnek a kul
csát 77-es A „hom o novus” nagysága és tragédiája című tanulmányában, 
am ikor nem a novellistán vagy a zenekritikuson inszisztái, hanem mint 
művészről értekezik róla. „Nem pusztán író volt, mini: legtöbben száza
dunk m agyar irodalmában, hanem m indenekelőtt művész, a testet öltött 
sokoldalúság tehetségjben, képességekben és érdeklődésben egyaránt/'

Nehezen felfogható, m agyarázható, honnan az erdő-kép érettsége. 
Csak ezt az egy olajfestm ényét ism erjük egyelőre, de pontosan látjuk, 
teljesen uira az anyagnak, technikának, kiérlelt egyéni [kézírása van: e 
kép tehát egy kis festői opust feltételez. És azt, hogy nem  csak kéz
ügyességről, technikáról van szó, hanem teljes festői viliáglátásról, festői 
gondolkodásmódról, képzőművészettel foglalkozó írásai is s z é p e n  bizo
nyítják.

Zseniális zenekritikái, zenakritiikusi gyakorlata valahogy háttérbe 
szorította ezeket az írásokat, a m ai napig nem szenteltünk neki kellő 
figyelmet.

M indenesetre egyetlen festőnk sem tudo tt ilyen szinten írni, érte
kezni festészetről, nem, még B em áth sem.

Képünk születésének évében ír például Csóvits Ilonáról (akinek az 
életművét, ha m ásért nem, hát Csáth m iatt is fel kellene kutatni).



Különben ezek az évek azok, am ikor a legnagyobb m agyar képzőművé
szeti kritikus, Fülep Lajos, a Becskereki Hírlapban elkezdi kritikusi 
tevékenységét. Hogy m ind a  ketten, Fülep és Csáth is ilyen felkészült
séggel, érzékenységgel indulnak, a rra  kötelez bennünket, hogy e vddék 
képzőművészeti és egyáltalán szellemi életét archeológusi türelemmel, 
apróm unkával tárjuk fel. Annál is inkább, mivel Fülep becskereki osz
tálytársa, Todor Manojlovié is hasonló szerepet játszik m ajd  a  szerb, 
illetve jugoszláv képzőművészeti kritikában, mint Fülep a m agyarban.

Két évre rá, 1905-ben pedig így ír  Lotzról: „iEgy m odem  görög 
bölcs, egy francia életművész, egy németes tudós egyesül az eszében 
akkor, am ikor képet csinál. Elsősorban azonban gyerek, aki fest mindig: 
nem mindent, hanem lányt, szép testű, szép szemű, ruganyos rózsaszín 
bőrű, édes ajkú lányt. Aki csupa szép, vonal és életvonagló plasztika."

Már ez a rövid idézet is azt bizonyítja, hogy sokat, m ajdnem  min
dent itudott a képzőművészetről, és m int képzőművészeti k ritikusra  ás 
nagy feladat várt volna, hisz a m agyar képzőművészeti kritikáiból a mai 
napig is hiányzik ez az itt kicsendülő hang.

Sassy Attiláról írt esszéje egyik legjobb m agyar nyelven ír t szöveg 
a képzőművészetről. Minden bizonnyal azért nem vált ez még nyilván
v a ló d , azért nem fedeztük fel, nem vontunk ki belőle esztétikai kate
góriákat, m ert Sassy nem éri el Nagy Sándorék színvonalát, gyenge 
Beardslev- vagy Klimt-utánérzésnek tűnik. No de ahhoz, hogy ezt a  kér
dést igazán körüljárhassuk, az egész Sassy-életművet kellene ismernünk, 
annál is inkább, mivel 1967-ig élt!

Csáth „valóban látó m odem  esztétikáról” beszél, ahogy a zenekri
tikában pedig „új gyátmányú für'-ről értekezik a Rippl-Rónainak és 
Czóbelnek megfelelő Bartók kapcsán.

A festő esze képcsinálás közben — és látó esztétika.
Három idézetet választottam  ki a Sassyról írt esszéből, amelynek 

a helyét Poppel Leó írásai m ellett látom.
Flaubert, Poe, Bach és Rem brandt művészetének közös vonásáról

írja:
„Művészetük legmélyebb lényege egy titkos nyelvhez hasonlítható, 

amelyet hosszú esztendők alatt csak a maguk használatára eszeltek ki 
új betűkkel, új szótárral és új grammatikával."

Sassy rajzait aztán így elemzi:
„Több rajzon szerepelnek például csodás virágok, amelyek mintegy 

a levegőben imbolyognak és porzóikat m int fullánkokat lógatják le. A 
porzó végói a  portok. Ilyen »portokok« azonban elszabadulva külön- 
külön és szerteszét is keringenek. Ezek a gondodat eredeti elemei! 
Honnan tudom  ezt? A vérszegény emberek, a  közellátók és gyenge sze
műek látását gyakorta zavarják az úgynevezett üvegtesti homályok, 
a szem egyik törőközegében, az üvegtestben levő sejtes elemek, amelyek



árnyékukat rávetik a látóhártyára. Ha az ilyen em ber fehér lapra, fényes 
felületre, vagy a (levegőbe néz, úgy látja, hogy ezek a szürke-fekete 
pontocskák, golyók és karilkacsoportozatdk o tt mozognak, keringenek a 
levegőben. Ez nem patologikus. A normális szemű emberek jó része is 
tapasztalhatta. A festő ezt a testi motívumot — valószínűleg öntudat
lanul — beleszőtte a rajzba, form át adott neki, (motívummá fejlesztette 
és felhasználja a szabad fehér felületek kitöltésére/'

És a harm adik idézet a befogadóról, az igazi műélvezőről mond 
egészen meglepő dolgokat:

művészi élmények az erre diszponált embereiknél éppúgy élmé
nyek, mint az élet élményei, m ert megkoptaitják a szervezetet, megrán- 
cosítják a bőrt, megőszítik a  hajat, és m egrokkantják a térdeket. Szá
m ukra a  művészet komoly veszedelmet jelent, de egyúttal ők azok egy
szersmind, akik a művészeteket igazán méltányolni tudják.”

De térjünk vissza festményünkhöz, amelyet, mint mondottam, Csáth 
középiskolás karában festett. Különben ugyanarról az évről van szó 
(1903), amikor első érett novellája is születik, az a „ritka egyszerűség
gel” megírt „kicsiny zsánerkép”, hogy Bródy szavait idézzük.

Egy homokdűne, egy löszdomb (homok- vagy löszbánya) mögül 
előkanyarodó ikompakt, áthatolhatatlan erdő, egy domb mögé kanyarodó 
széttaposott kacsiut. A domb előtt ,két-három felszúró, kiszáradt fa
csonk. Elöl zöld növénysáv, apró növénypöszmetek. Ennyi a kép.

A barbizóni) iskola, Corot, de elsősorban Paál, Munkácsy és Med- 
nyászky erdőáhrázolása, ahonnan különben is csak egy lépés a  plein 
aiirhez — ezt pesze Csáth .képén azok a növénypöszmetek is pontosan 
érzékeltetik.

A formátlan, szokatlan máj színű domb középpontba állítása gesz
tusszerűnek is tűnhet, de akár Mankó híres festményét, a Visegrááot 
is eszünkbe ju ttathatja .

Senki sem ism erte úgy e tőzeggel keveredő homok finom minősé
gét, m int Csáth. A különös csak az, hogy ezt m ár gimnazista korában 
is meg tud ta  úgy festeni, meg tudta  találni színanyagát, m int ahogy 
később nevezetes Em lékirat eltévedésemről című — számomra egyik 
legfontosabb, hiperérzékenységét legjobban m utató, m inden bizonnyal 
Paldcshoz vagy Kamaráshoz kötődő — novellájában. „Ebéd után  való
ban szétszóródtunk a kertben, és a  homok örömei/t élveztük. Batizon 
nagyszerű homdk volt, sehol ehhez hasonlót nem láttam . Az adriai 
tengerpart hom okját még csak nem  is lehet vele egy napon említeni. 
Ez utóbbi tudniillik a harisnyába szórva, m ár igen kis mennyiségben 
is kellemetlenné teszi a  járást, míg viszonrt a  batizi homok ldjtertszámra 
és állandóan a  harisnyában viselve, a  legcsekélyebb kellemetlenséget 
sem okoz, sőt ellenkezőleg, a cipő hordásának különös jóleső érzést 
kölcsönöz."

Lazúros májszín felület, amelyen corot-s apróságok, virágpöszmetek, 
impresszionista foltok sejlenek. A kép persze nem erről szól, értéke



nem ezekben az elemekben van elsősorban. A kép plusza, am i véle
ményem szerint a  m agyar festészet részévé teszi: az ég visszfénye, e 
fény minősége.

Nem vihart jelző vörös égalj ez. Egy árnyalattal gyengédebb oranzs. 
Caspar Dávid Friedrich sárga napját, sárga égaljait ju tta tja  eszünk
be különösen, ha a két rom antikus facsonk felől nézzük. De mégsem az, 
nem hideg fény, nem  vacogtató. Épp ellenkezőleg, kellemes, meleg. 
A fák első sorát is bearanyozza. Szinte paradicsomi, legalábbis a  gye
rekkor paradicsomának, angyali érintésű hom okjának melegsége, fénye. 
Egyértelműen pozitív valami.

Ez a vörös égalj jelezheti Caspar Dávid fantasztikum át, a  közelgő 
háborút, forradalm at, m int Adynál, de ha pontosak aikarunk lenni, akkor 
ebben az oranzsban azt a  lángot kell felismernünk, amely m ajd  benne 
kezd lobogni néhány év múlva, azt a  lángot, amely a gyerekkor para
dicsomi fényét, kellemes melegségét próbálta meghoszabbíitani a  kábí
tószer által.

Ezek a fák még erős, kemény fák, még véletlenül sem azok, 
amelyekről ő ír  m ajd Sassy Attila rajzai kapcsán, nem azok a csírák, 
„amelyekről a  részegség kinöveszti a  mesebeli fákat, erdőiket, rengete
geket”.

Ez a Deszkás, amelyet a homo aestheticus néz az eljövendő homo 
amoralis első, még egyértelműen kellemes borzongásával, a gyerekkor 
valós rész, valós paradicsom, amelynek szinte semmi köze (noha sok 
köze van) a mesterséges paradicsom hoz. . .

„Gyönyörűen rajzolt, festett” — írja  Kosztolányi, minden bizony
nyal konkrétan erre a képre is gondolva. Kosztolányi kijelentését mi 
tehát m ár nem úgy olvassuk, m intha semmire, semmi m egfoghatom sem 
vonatkozna. Nem, hanem úgy, minit akik m egsejtették a képzőművészeti 
opus körvonalait.

Már 13 éves korában készült rajzaá is művészt előlegeznek.
Petőfi-illusztrációkkal kezdi, kis zsánerképeket rajzol vékony tollal, 

s érdekesmód a  zsanérképek mellé vagy fölé rendszeresen odarajzolja 
a költőt is. Keresi Petőfi arcát. E vékony vonalú, aprólékos m unkák 
után váratlanul nagy, durva, majdhogynem brutális portrékat rajzol la
zúrosán, ecsettel. Környezetének alakjait mitologikus méretűvé növeszti, 
a  mitológiai figurákat pedig nyers-valós dimenziókkal súlyosbítja. Atti
lát, Szigfridet festi például.

Tömérdek ceruzaskicc készül ism ert kortársairól. Hol afféle kávé
házi skiccek ezek, hol pedig virtuózán kígyózó, szecessziós remeklések.



Bannard és Toulouse-Lautrec m odorát idéző női arcok, halványak, 
amelyeket hol kontúr, hol erős szalag fog ősze, tesz grafikailag is érde
kessé, Vilma váratlan póza, a hegedülő, Čelebonović apácáira emlékez
tető, elszabadult fejdíszű nők.

Kis form átum ú vízfestményei, frízei m utatják  azt a m odem  piktú- 
rával — a szecesszióval, Rippl—Rónaival, Czóbellel — m ár tudatosan is 
azonosuló művészt, tehát az olajkép után  -következő új korszakot. A 
tükröt tairtó nő, a tanya, az életfa körül hegedülő meztelen nők. És a 
számomra legizgalmasabb m unkája, a  korai lazúros portré  átütő erejé
vel ikorrespondeáló: halvány rózsaszín háttér előtt afféle michaux-i vagy 
kom issi ideogrammák frízeként sorakozó, erős gesztusú fekete fák.

Témánk inaugurálására, valamint a hozzáférhető festmények, rajzok 
egy ikiis részének közzétételére azért van szükség elsősorban, hogy újabb 
munlkák felfedezését, felismerését, előkerülését segítsük. És persze azért 
is, hogy a  zeneszerző Csáth müveinek soron levő aiktualizálásával, közzé
tételével, a Kenyeres Kovács M árta elkezdte m unka folytatásával, mind
inkább azt a bizonyos művészt helyezhessük előtérbe.

írásom at azért képzeltem el úgy, m int egy kis kanizsai történet 
glosszáját, hogy érzékeltessem Csáth szerepét gyerekkoromban, egyáltalán 
éledtemben. És hogy az ő kanizsai novellája címének értelmében jelez
zem, afféle bácskai művésznők tekintem  őt, pontosabban: vidéki m ű
vésznek, ahogy erről Kosztolányi értekezett.

„Aki iftrt nő fel, annak tágabb a szeme" — mondja, s amikor a 
költő e szavait idézem most, akkor először is a „látó esztétikára” 
gondolok (hisz az esztétikák általában vakok), másodszor meg arra, 
hogy m inden bizonnyal a „nagy sömm i”-re való rácsodálkozás tágítja 
így k i itt a  végieken, a végeken is túl a szemet, hogy aztán valami, 
Csáth esetéből a morfium, azon nyomban össze is szűkítse . . .

Kosztolányi a vidékről írt gondolata furcsamód rímel Cioran 
Borges-levelének azon kitételével, ahol a kontinensnyi „vidéket” állítja 
szemben Nyugat-Európával: „A nyugatiakhoz viszonyítva épp a dél
amerikai semmi az, ami a  kontinens íróit élővé és m ássá te sz i..



HERCEG JÁNOS

JÁSZ DEZSŐ

A patikának üvegajtajában 
búsul, búsul 
egy gyógy szer észsegéd.

(Kosztolányi Dezső)

A gyógyszerészsegéd, akit Kosztolányi megénekelt, Brenner Dezső volt, 
Csáth Géza öccse, Kosztolányinak pedig unokaöccse. H árm uk közül csak 
őt ism ertem, a két háború között, főleg a harm incas évek első felében 
gyakran találkoztam is vele. Volt egy kis bölcseleti kör, Schm itt Jenő 
megkésett tanítványaival, az itteni agnosztikusok köre”, holdudvarában 
kíváncsi kamaszként időnként én is látható voltam. Itteni vezetőjük, Di- 
ósy Gábor évekkel előbb egy novellámat közölte kérészéletű lapjában, s 
aztán hogy visszamentem Pestre iskolai m ulasztásaim at pótolandó, üze
netet vittem a „M esternek”, Kepes Ferencnek, aki néhány estére o tt is 
m arasztalt szokásos heti vitaestjeiken egy harm adrendű kávéház, a  Rot- 
tenbiller utcai Imperiál bagószagú szeparéjában. Budapesten abban az 
időben voltak ilyen rejtélyes körök, ahol az erőszaknélküliség eszméjé
nek bölcseleti alapjait őrizték álmatagon, faszandálban já rtak  és növény
evők voltak, a nők nem adtak magukra, zsíros hajja l ültek, félig transz
ban, s úgy néztek vissza az emberre, m int a szentek. Haraszti Sándor
nak kellett lehordania, hogy otthagyjam  őket. De afféle „kültagként” vé
gig megőriztem a barátságot velük.

Így került sor a rra  is, hogy meghívjanak Gombosra egy vasárnap 
délután Diósy barátjához, Dobsay András parasztem berhez az „egyszerű 
élet tisztaságáról” beszélgetni. Brenner Dezső is o tt volt, és Fischer Mar
cell szabadkai festő, a gombosiak közül meg Tamaskó, a méhész. Ezen 
a falusi szimpozionon az élet gyakorlati kérdései kerültek megvilágításra, 
s emögött egészen halványan derengett fel az álom valamilyen közösségi 
életről, ahogy évtizedekkel előbb maga Schm itt Jenő szervezett alföldi 
parasztkom m unákat, amelyek azonban csakham ar szétestek. A „minden 
közös” elvét ugyanis félreértették szegények, kiterjesztették a szerelmi 
életre is, úgyhogy botrányok között s a jobboldali sajtó  hangos diadal
maskodása mellett szétszéledtek.

Itt se lett semmi belőle. Diósyt negyvenegyben Topolyára vitték, 
mint agrárkom m unistát, csak másfél év múlva szabadult, Tamaskót 
ugyancsak meghurcolták, Brenner Dezső vidéki patikákban tűnt fel, a 
tulajdonosokat helyettesítve, Fischer Marcell pedig sárga csillaggal a 
mellén veszett el.

Én azonban még ott, azon a gombosi libalegelőn, valahol a Duna 
árterületén, ahol persze egy folyóirat terve is felmerült, tettem  fel cso
dálkozva a kérdést Brenner Dezsőnek, hogy m iért hagyta abba az írást. 
Ott derült ki, tervezgetés közben ugyanis, ho^y Jász Dezső néven esz
tendőkön át a Nyugat m unkatársa volt. Valami olyasmit m ondott, hogy 
fiatalság — bolondság, s többé nem beszélt róla. Viszont nagyon kedve
sen és udvariasan érdeklődött, ha találkoztunk, az én irodalmi m unkás
ságom után.

Agglegény volt, ezért vállalhatta ezeket a vidéki vendégszereplése
ket a patikákban. Jómaga azonban m intha mégsem lett volna valami 
könnyed természet. Erre engedett következtetni, hogy kreol bőrű hosszú 
arcán, a mélyen lelógó könnyzacskók alatt csak nagyon ritkán öm lött 
el a  mosoly. Inkább m intha valamilyen állandó csendes szomorúság lett 
volna a tekintetében, ahogy széles válfla fölött s a  tégelyekben kevergetve 
ránézett az emberre.



És elámultam, amikor később a régi Nyugat évfolyamaiban utána 
kutatva rátaláltam  az írásaira. Egy évvel később, 1909-ben, tehát tizen
kilenc évesen m ár az ő első zenei cikke is o tt van Csáth Gézáé mellett. 
S aztán öt éven át, m intha a Brenner fiúk k isajá títo tták  volna Osváft fo
lyóiratának zenei rovatát, ők voltak a modern magyar muzsika hangadói 
és Bartók szálláscsinálói.

S úgy látszik Jász Dezsőben fedezte fel Osvát az új irodalm at kö
szöntő fiatalok kritikusát. Vele írato tt Szép Ernő, m ajd Tóth Árpád első 
verseiről, ő fogadta az elismerés máig érvényes megállapításával Krúdy 
Podolini takácsnéját, s elragadtatásában is alighanem az első volt, am i
kor azt írja  — 1911-ben! —: „Krúdy azon kevés m agyar írók közül való, 
akiket európai m értékkel lehet mérni. Nekünk emellett különösen rokon
szenves.” Közben fiatalos fölénnyel jegyezte meg, hogy: „Amiben több 
Munkácsynál Rippl Rónai, ugyanabban nagyobb Mikszáthnál Krúdy, mű
vészete őszintébb, mélyebb."

Hatvany intette le nem kevesebb, de atyai fölénnyel, am ire Jász 
Dezső pár sorral válaszolt: „Hatvanynak egészen más nézetei vannak, 
m int nekem. S köszönöm, hogy a mosolyával mindezt elviselhetővé te t te /1

Ügyük a lovagiasság szabályai szerint ezzel el is intéződött.
Mint kritikus a jelek szerint nem vesztette el a szerkesztő bizalmát, 

legföljebb jómaga tartózkodott a kísértéstől, hogy igazságot tegyen a 
m agyar irodalomban. Mert az em lített két verseskönyvről m ár jóval ké
sőbb írt. Annál lelkesebben számolt be egy Ibsen-élményéről, s elutasí
tón Alphonse Daudet egyik sikertelen drám ájáról, Az arlesi lányról.

Közben két év leforgása alatt négy novellája jelent meg a Nyugat
ban. Köztük a legkiérleltebb és legjellemzőbb, az ő sz . Jellemző annyi
ból, hogy nemcsak Csáth Géza hangulatvilága tükröződik benne, de Kosz
tolányié is A szegény kisgyermek panaszaiból. M intha ocsúdásukban egy
form a érzések és látomások egzaltációja vette volna körül őket. I t t  is 
jelen van a láthatatlan  rém, s „a legkedvesebb női levélből csupa go
noszság beszélt”.

A kései olvasó m ár-már hajlandó valamiféle öröklött rokoni neu- 
raszténiára gyanakodni a két családnál. Vagy csak a közös gyerekkor 
egyforma hatása m utatkozott volna meg a Kosztolányinál ö t évvel fia
talabb Jász Dezsőnél?

Ezzel a néhány írásával vége is szakad Jász Dezső irodalmi vendég
játékának. K itört az első világháború, az impériumváltozás u tán  itthon 
m aradt, a gnosztikusok meddő körében, s talán az ő hatásukkal ma
gyarázható, hogy többé nem látta  értelm ét az Írásnak. Amikor a negyve
nes évek közepén Budapestre költözött, késő volt, s különben olyanok 
is elhallgattak, akik nélkül el se lehetett képzelni a magyar irodalmat.

A korai megszólalás kész prózája után  m indenesetre izgalmasabb a 
korai elhallgatás ténye, amelyre eddig nincs is elfogadható magyarázat.



DÉR ZOLTÁN

ADALÉKOK CSÁTH GÉZA ÉLETRAJZÁHOZ

Kevés magyar írónak olyan pontatlanok az életrajzi adatai a  lexikonokban 
és a kézikönyveikben, mint Csáth Gézáé. Jóform án alig akad munka, ame
lyik megbízható fölvilágosítást nyújt e tekintetben. Még a legújabb és 
legnagyobb becsvággyal készült üyen jellegű kiadvány, a Magyar Irodal
mi Lexikon is helytelenül tünteti föl születésének évét és halálának nap
ját. Ezért aztán nem csoda, hogy a centenárium  alkalmából megjelent 
megemlékezések némelyike azokat a dátum okat emlegette, amelyeket 
m ár nem egy alkalommal helyreigazítottunk. Em iatt úgy véljük, hogy 
most, amikor első ízben próbáljuk meg összefoglalni azt, am it a  Brenner 
és a többi vele vérségi viszonyban álló család történetéről tudunk, nem 
árt röviden megemlíteni a fontosabb eseményeket, amelyek Csáth Géza 
életében meghatározó jellegűek voltak, noha legtöbbjükről m ár szóltunk, 
némelyekről többszőr is.

Az Üzenet tíz évvel ezelőtti emlékszámában (1977/2—3.) Kolozsi Ti
bor m ár megírta, m iért tekintjük 1887. február 13-át Csáth születése 
napjának, holott m inden iratában — a szabadkai Szent Teréz-templom 
anyakönyvi kivonatában éppúgy, mint iskolai bizonyítványaiban — 14-e 
olvasható. Ennek valószínűleg az a  magyarázata, hogy a plébánián a be
jelentés napját jegyezték be a legidősebb Brenner gyerek születése nap
jául. A család azonban m indig 13^án ünnepelte a 'születésnapját, ezt a 
dátum ot vésette be a sírkőbe korai halála után, s ezt m ondta e sorok 
írójának az író  öccse, Brenner Dezső is.

A nyolc hónapra született fiú nyolcéves korában árván m aradt, így 
édesanyjáról kevés emléke voJt, de az a  kevés elevenen élt benne. Olyany- 
nyira, hogy nevelőanyját mindig mostohánaik tarto tta, sohasem tudta 
őszintén megszeretni, s későbbi eltévelyedéséért is részben őt okolta. E r
ről akart regényt íra tta tn i unakabátyjával, Kosztolányi Dezsővel, aki — 
mint azt Mostoha című regény- és színművázlata bizonyítja — eleget 
is próbált tenni kérésének.

Eugen Markovié (1908—1984) szabadkai műgyűjtő kollekciójában 
m aradt fönn annak a m indeddig iközöletlen Csáth-önélet raj znak második, 
harmadaik és negyedik oldala, amelyből édesanyja halálának okáról és 
körülményeiről értesülünk:

„Szegény édesanyámat (korán elvesztettem, ö  m ár leánykorától szív
billentyű-elégtelenségben szenvedett. A teleket nagyrészt ágyban töltötte. 
Olykor hosszabb időre is felkelt, jól nézett ki és ilyenkor boldogan él
vezte a relaitív jobb állapotot. Megújuló és állandó m otívum  volt házunk
nál az orvosság kiosztás. Apám délben kim érte és beadta anyámnak a 
rendelt strophantuis-dosiist. Születésemkor anyám mellhártyalobot kapott. 
Ezért születtem én 7 hónapra és ezért (kellett dajkától szopnom. Anyá
m at Gleichenbergbe vitték és kigyógyult. A m ellhártyalob a  csapolásnál 
savósnak bizonyult. Abban az időben nem  tekintették az ilyen lobosodá- 
sokat tbc-s természetűeknek. így történ t, hogy anyám nak a terhességet 
nem tilto tta  be a háziorvos és utánam  még egy fiú s két lány született. 
Ezek közül az utolsó fiút anyám  m aga szoptatta és mindenki elismerte, 
hogy anyám sohasem volt oly erős, jókedvű, vidor, m int akkor.

1895 tdlén anyám tüdőgyulladást kapott; m int szívbajos nem tudta 
azt leküzdeni, 9-ik napra  meghalt szegény. Halála előtti este odahívott 
m indhárm unkat az ágyához és bágyadtan, de szenvedélyesen megcsó
kolt mindeánkünket (!) kétszer is. Emlékszem, hogy teljesen közömbös 
voltam, nem értettem  m i ez, aminthogy nemcsak a gyerek, de a  makk
egészséges em ber is egyáltalán képtelen átérezni a beteg és a haldokló 
érzéseit, borzasztó helyzetét, tehát igazi részvétet sem képes irán ta  érezni.



Édesanyánk halála után fél évig majdnem naponta kijártunk apánk
kal délutánonként a temetőbe anyánk sírjához. Ott apám ilevette a ka
lapját és soká némán nézte a sírhalom  földjét, mi mellette álltunk, őt 
néztük, olykor apám sírt, illyenkor minket is elragadott a bánat magne- 
tikus áram a, amely apánkból kiáradt, m i is sírtunk.

Gyerekkoromban elég egészséges voltam. Emlékszem, hogy még anyám 
halála előtt 3/4 évvel egy mogyorónyi mirigy volt a nyakamon, amely 
azonban, m ikorra operálni akarták, eltűnt, visszafejlődött a nyaralás alatt. 
Fürge, jó tanuló kis fiú voltaim, de ha sokat futottam , oldaliszúrást kap
tam s ilyenkor véknyomat tapogatva lassítottam  a futást. Nagyon sze
rettem  szaladni. Ez volt az én normális közlekedési módom. Érzékeny 
voltam a széndioxyd iiránt. Jól emlékszem, hogy az elemi iskolában az 
előadások bevégzése előtti utolsó fél-órákban nagyon rosszul éreztem 
magam, szinte toparzékoltaim a türelmetlenségtől. Ez nem volt beteges 
érzés, csak finom idegzetem jele, ellenben határozottan baljóslatú és kü
lönös volt az a nyugtalanság, amely estefelé szokott volt rám  jönni és 
amely tetőpontját rendesen 6 óraikor érte  el. (Ez volt az első jele beteg
ségemnek, a pseudo-leukémiának, vagy lymphosaroomának, amelyet nagy
apám hagyott rám  átkozott örökségül.) Azért emlékszem erre, m ert ba
bonás szokásom lett, hogy az esti 6 órát a  nagy fali óránál kellett be
várnom és ha ezt az időt elütötte az óra, ez azt jelentette, hogy túl va
gyok a rossz, kellemetlen időszakon.

Túloznék vagy utólag hazudnék, ha m ás egyebet is hoznék fel mint 
idevágó motívumot. 11 éves koromban skarlátot álltam  iki — igen köny- 
nyen és sohase fogom elfeledni, mily boldog, nagyszerű érzések között 
töltöttem  a lábbadozás iskolamentes 3 hetét apám társaságában olvas
gatva, naplót írva, zongorázgatva. Ebben az időben teljesen vallásos 
voltam. Igen nagy izgalmak között gyóntam s áldoztam iskola társaim 
mal együtt és boldogan, fiúi szeretettel fordultam  Istenhez, m int egy 
nagyapához, aki oly hatalmas, hogy apámnak is apja és parancsol, ren
delkezik felette. Érettségiig nem volt más bajom , mint néhány torok- 
gyulladás, amelyet kedves kék szemű, ősz szakállú doktor bácsink édes 
és anis-szagú iprecacuanha főzettel és klorkáli szájvízzel gyógyított, ö tö 
dik gymnazista koromban kezdtem érezni, hogy ellustulok és nem telik 
többé örömem a tornában. A foot-baalt forszíroztam ugyan tovább is, 
de igazi ügyességre nem tudtam  szert tenni. Biciklizni nagyon szerettem, 
de bosszantott, hogy a tartós gyors iram ot nem  bírom. Érettségi körül 
néhányszor vért köptem, de orvosunk, ak it azonnal fölkerestem, min
dig m egnyugtatott és alapos vizsgálat u tán  kijelentette, hogy nem vagyok 
tüdőbajos. Rettegtem a tüdővésztől. Ugyanis m ostohaanyám nak egy öos- 
cse szenvedett benne. Ezt a  szegény fiút r émesen . . (A folytatása 
hiányzik.)

Ifj. Brenner József az 1896—1897. tanévben kezdett el gimnáziumba 
járni. Közepes képességű tanuiló volt m ind a  nyolc osztályban (lásd az 
erről készült összesített táblázatot!), is az érettségi vizsgát is csak „egy
szerűen érett" eredménnyel te tte  le 1904. júniu's 15-én. Az első négy évben 
Haverda Mátyás, a  második négy évben pedig Kosztolányi Dezső volt az 
igazgatója, osztályfőnöke az elsőben és másodikban Grohmann Vilmos 
latin—görög, harm adikban Mérey Ágost történelem —fölldrajz, negyedikben 
Mamuzsioh Benedek term észettan—kémia—földrajz, ötödikben és hatodik
ban Loósz István m agyar—latin, hetedikben Csajkás Mihály m atem atika— 
fizika, nyolcadikban viszont Toncs Gusztáv filozófia—m agyar szakos 
tanár.

Az iskola szabályzata értelm ében hetedikes korában lett az önkép
zőkör tagja. Már ugyanabban a tanévben m ásodik díjat kapott a Szé
chenyi és Vörösmarty  című városi pályázaton, amelynek első díját Kosz
tolányi Dezső nyerte el. A következő évben 28 pályamű közül Arany élete 
és működése a szabadságharc után című m unkája bizonyult legjobbnak. 
Uralkodó érzelmek Arany lírájában és Arany m int epikus című tanulm á
nyáért, A fekete kutya  és a Mese a kávéházról című elbeszéléséért, va



lamint a Szabolcska Mihály című jellemképéért dicséretet kapott. Az 
önképzőkör 1904. január 10-i ülésén felolvasta A kályha című versnovellá
ját, s azt a kör dicséretesre érdem esítette. Az írást elküldte Bródy Sán
dornak, s az azt válaszolta neki, hogy „jót, sőt föltűnőt" vár tőle.

Ha nem szám ítjuk A vadkacsa című novellát, amelyet Halmos Jó
zsef néven föltehetően ő írt az általa is szerkesztett diákújságba, az 
Előrébe, első írása 1903. február 25-én, tehát 16 éves korában jelent meg 
a Bácskai Hírlapban A Szabadkai Dalegyesület Krámmer-estélye címmel, 
nem pedig 14 éves korában — legelábbis kutatásaink eddigi eredménye 
szerint —, ahogyan a rra  később, az Érdekes Újság Dekameronjában visz- 
szaeml ékezett.

A budapesti tudományegyetem 1904. szeptember 12-én ik ta tta  be 
anyakönyvébe mint rendes orvostanhallgatót. Tanulmányait időben elvé
gezte és 1909. június 25-én lediplomált, m ajd  ideggyógyász tanársegédként 
a fővárosi Moravcsikiklinikára került. Pedig muzsikus szeretett volna 
lenni, m ert tehetséget érzett hozzá, a gimnáziumi évek ala tt gyakran föl
lépett az iskolai ünnepségeken és sikereket a ra to ttt  hegedűszámaival, ko
rán komponálni is kezdett, de a  fölvételin sem játékát, sem Szeptember 
című szerzeményét nem tarto tta  jónak a bizottság.

1910 tavaszán enyhe lázt vett észre magát. Dr. Kuthy Dezső egyete
mi tanár megvizsgálta és csúcshurutot állapítottt meg nála. Ettől kezdve 
képtelen volt aludni. Két-három átvirrasztott éjszaka után, mivel sem az 
aszpirin, sem a bróm, sem a Veronai nem segített rajta , 1910. április 
20-án hajnalban 0,02 g morfium ot fecskendezett magába. A szer semmi
lyen élvezetet nem okozott számára, de a kedélye hisztériás túlizgatott- 
ságát megszüntette, eloszlatta féktelen elkeseredését, hogy pályája kez
detén, sikeres s tart u tán  kell talán évekre félreállnia.

Május elsején fél évre az ótátrafüredi szanatórium ba ment segéd
orvosnak. A tüdőbajosak halálfélelme, életvágya, nemi izgékonysága ré
mes hatást kelte tt benne. Lassanként azonban megnyugodott, ment látta, 
hogy hízik, erősödik. Csak olykor, ha délutánonként kis láza volt, vett 
be brómort, pár csöpp ópiumot vagy ritkán 0,01 g morfium ot.

A tátrai tartózkodás harm adik hónapjában ism erkedett meg a nála 
két és fél évvel idősebb Jónás Olgáival, aki — nővérével, Bözsivel együtt — 
itt gyógyította tüdőbaját. Három  évvel később, 1913. június 19-én felesé
gül vette. Ekkor m ár túl volt az első elvonókúrán, amelynek 1911 őszén 
vetette magát aüá. Termelékenysége még nem csökkent lényegesen, lát
szólag jelen volt az irodalmi életben, öccsét is — aki Jász Dezső néven 
publikált a Nyugatban — írásra ösztönözte, m int .például abban a kelte
zetlen levelében, amelyet föltehetően 1912 októberében küldött neki:

„Drága barátom!

Jelenleg nem a legrózsásabb napoikat élem, de a remény éltet és 
valamiképp úgy érzem, hogy nem sokára szép korszakba jutok.

Most sokat írok. Tegnap egy ülő helyemben m egírtam  egy 40 ol
dalas novellát, A bajnokot, amely Vermes Lajosról szól és nem más, 
m int egy finoman feüskicoedt portré. Igen könnyed és mégis teljes.

Rájöttem, hogy az íráshoz [!] való irtozásom tulajdonképp egy neu
rózis, egy idegbetegség volt. Hasonló a lelki impotenciához. Állandóan 
féltem, hogy nem írok jót, finomat, nagyszerűt, vagy ha igen, nem ara
tok vele olyan anyagi és erkölcsi eredményt, amilyet megérdemelnék. Tisz
tára  ez okozta a  tolitól való irtózást. Most, hogy összeszedtem m inden 
erőm et és egyik novellát a m ásik után  írom  — az iszony elmúlt. De az 
első oldalak igen nehezen mentek. Folyton az a gondolat gátolt:

— Eh, nem érdemes.
— Mások jobbakat írnak.
— Ez nem elég feltűnő.
— Valami olyat ikéne írni, amelyhez hasonló se létezett.



— Valami izgatót ás bám ulatosat kéne írni, hagy a legrosszabb má
jú  ellenség és irigy is hasra vágódjék.

— V alam i olyat, aminek elolvasásánál M olnár ú r elsápad!
— Ügyse lesz nagyszerű.
Ilyen dolgok és gondolatok azelőtt a rra  kényszerítettek, hogy rögtön 

abbahagyjam az írást, cigarettára gyújtsak, zongorához üljek stb. A kö
vetkező megfigyelést tettem . Az em ber az írás egy bizonyos pontjánál 
megakad. Ekkor eszébe jut egy ötlet, hogy így kéne folytatni. Azután az 
ötletet rossznak, szánalmasnak, közönségesnek találja és m ást kerös. Nem  
talál. Ilyen esetben habozás nélkül fel kell venni az első ötletet és írni, 
írni erőszakkal... Az em ber pár perc alatt visszazökken és a novella jól 
folyik tovább. E rre a szürke részletre szükség volt. Mint ahogy szükség 
van a szonátában a skálaszerű átm eneti frázisokra, amelyek csak töltelé
kek, kapcsok, háttéri színek, de éppolyan fontosak, m int a legkidolgo
zottabb, ragyogó felületek és poének.

Használd fel a tapasztalatom at és meglátod, jói írsz.
Le kell ülni azzal, hogy most teleírok 20 oldalt, de sűrűn, akárm i 

lesz. Lesz, ami lesz, de a 20 oldalinak meg kell lenni. Tapasztalni fogod, 
hogy este V* 9-től V2 12-ig meglesz a 20 oldal."

1913 elején még mindig bízott abban, hogy orvosi segítség nélkül 
is képes lesz leküzdeni kóros szenvedélyét. Legalábbis ez derül tki feb
ruár 5-én ugyancsak Öccsénok írt leveléből:

„Panaszaidon, amelyek a dohányzás elvonására vonatkoznak, csak 
nevetni tudok. Mit m ondjak én, barátom , aki százszor nagyobb vágyakat 
küzdők le, és mégis megteszem, m ert kell. Te azt mondod: nem ikell. 
De kell. Nekem az egészség komplex érdeke m iatt m uszáj. Neked pedig 
az anyagi komplex érdeke m iatt muszáj. Muszáj, bár nem vagyok biz
tos benne, hogy így tovább élek-e, m ert dacára lemondásomnak, meg
ölhet egy akut fertőző betegség. Muszáj neked is, bár nem vagy egészen 
biztos benne, hogy atya megjutalmaz-e és patikához segít. M indkettőnk
nél bizonytalan, hogy nem hasztalan-e a lemondás, nem hiábavaló-e a 
jövőre nézve. De m indkettőnket vigasztalhat, hogy a jelenre vonatkozólag 
kétségbevonhatatlan hasznokat hoz. Milyen más étvágy. Milyen m ás álom. 
Milyen más érzések. — Mióta frey vagyok (febr. 1.), az invencióm nőttön 
nő. Bánffy Miklós Naplegendáját komponálom most. (Már jó  7-ed része 
megvan. Egy 6/4 órás felvonásnak.) Bízom m ost a jövőmiben, az erőm ben 
és a tehetségemben. (Ezt az érzést nem adhatja  meg más, csaik az alko
tás.) Ezért alkoss te is. ír j  az új'ságba minden nap. Tanulj meg gyorsan, 
sablonosán írni. P. Futár stílus — ez a legjobb. Rövid mondatok. Pon
tos megállapítások. A határozatlanság nem szép. Mellékelve megkorrigál
va küldöm kritikádat. Világosság, egyszerűség — ezt ajánlom  figyelmed
be. Ha leveleidben képes vagy erre, m iért nem itt is? Ezentúl hia újságba 
írsz, mindig gondolj arm , hogy nekem írsz levelet. így talán sikerülni 
fog úgy írni, ahogy tudsz.”

Ebben az időben még éber figyelemmel kísérte a szellemi élet ese
ményeit. Igen tanulságos, kiket ta rto tt a század első évtizedében a  leg
jelentősebb m agyar íróknak, művészeiknek és tudósoknak: Zeneszerzők: 
Lányi Ernő, Mihalovich ödön, Weiner Leó, Kálmán Imre, Bartók Béla, 
Dohnányi Ernő, Hubay Jenő, Szabados Béla, Szondy Árpád, Kacsóh Pong
rác, Buttykay Ákos. — íróik: Kiss József, Szilágyi Géza, Kosztolányi De
zső, Babits Mihály, Dóczy Lajos, Ady Endre, Bródy Sándor, Gárdonyi 
Géza, Herczeg Ferenc, Kabos Ede, M ikszáth Kálmán, Biró Lajos, Héltai 
Jenő, M olnár Ferenc, Szini Gyula, Rákosi Viktor. — Színművészek: Pe- 
thes Imre, Ódry Árpád, Hegedűs Gyula, Tanay Frigyes, Gabányi Árpád, 
Rózsahegyi Kálmán, Náday Béla, Ráthonyi Ákos, Varsányi Irén, Forgács 
Rózsi, Márkus Emílda, Kiss Irén, Fedak Sári, Törzs Jenő, Góth Sándor, 
Báthory Gizella, Medgyaszay Vilma, Gál Gyula, Újházi Ede, Góthné Ker
tész Ella. — Képzőművészek és építészek: Szinyei Merse Pál, Iványi



Grünwald Bála, Gulácsy Lajos, Mednyánszky László, Fényes Adolf, Rippl- 
Rónai József, Kerastok Károly, Nagy Sándor, Teles Ede, Ligeti Miklós, 
Márkus Géza, Pásztor János, Horvay János, Kallós Ede, Pogány Móric, 
Jám bor Lajos, Bálint Rezső, Vágóék, Lechner ödön. — Kritikusok, kar
mesterek és előadóművészek: Hevesi Sándor, Márkus László, Gholnoky 
Viktor, Színi Gyula, Kóbor Tasmás, Vészi József, Alexander Bernét, Riedl 
Frigyes, Rákosi Jenő, Kálnoki Izidor, Lövik Károly, Ignotus, Kerner Ist
ván, Benkő Henrik, Bachó István, Mérő Jolán, Stefániái Imre, Bartók 
Béla, Kram m er Teréz, Ambrus Zoltánné, Szomory Dezső, Szoyer Ilonka, 
Sándor Erzsi, Takács Mihály, Szemere Árpád, Venczell Béla, Arányi De
zső, Erdős Richard, Kerpely Jenő, Vecsey Ferenc, Földesy Arnold. — 
Tudósok: Eötvös Loránd, Thán Károly, Lenhossék Mihály, Pikler Gyula, 
König Gyula, Méray-Horváth Károly, Genersich Antal, Dollinger Gyula, 
Thanhoffer Lajos, Riedl Frigyes, Simonyi Zsigmond, Korányi Frigyes, 
Jendrassik Ernő.

A testi és szellemi leépülés jelei azonban egyre inkább m eglátszot
tak rajta. Föltűnt ez Kosztolányi Dezsőnének is, aki — évtizedekkel később
— két emlékezésében is fölelevenítette alakját. Noha bizonyos ismétlések 
és pontatlanságok vannak bennük, m indkettőt közöljük, m ert a  szem ta
nú hitelességével számol be találkozásaikról. A Magyar Tudományos Aka
démia Kézirattárának Kosztolányijhagyatéká»ban fönnm aradt írások közül 
a m ásodik csatk töredék, m ert hiányzik az ötödik oldala.

CSÁTH GÉZA

„Iszonyú átkunk van nekünk a  lelkűnkön, nekünk, (kikben Brenner- 
vér csörgedez s emellett körülölel a XX. század . . . ” 1904-ben 17 eszten
dős (korában írja  ezt Csátih Géza 2 évvel idősebb unokabátyjának, Kosz
tolányi Dezsőnek és ezt is: „ És bolondokká leszünk, azokká, felebará
tom, aminek íme — kétségtelen jeleit van szerencséd engem illetőleg 
m egállapítani..

18 éves ikorában névjegyeket készített m agának életében először. 
„Talán nem halok meg addig, míg az a  100 db névjegy ta r t"  — mondja 
öccsének.

Amikor én először találkoztam  vele, m ár orvos volt, a Moravcsiik- 
elmekliniika tanársegéde (ezt a találkozást m egírtam  Kosztolányiról íro tt 
könyvemben), redkívül vonzó külsejű, szeretetre méltó fiatal orvos.

Kosztolányi valósággal bálványozta unokaöccsét, aki pompásan raj
zolt, több (hangszeren kitűnően játszott, jól írt, tudta, mi a lényeges, s 
kiváló szatíraérzéke, bámulatos emberism erete ellenére — vagy talán ép
pen ezért — segítőkészsége, embersége páratlan  volt. Kinek-kinek bú
jával valóságai anyaian tudott törődni. Ritka tulajdonság ez fiatal fér
fiban.

És ebben a remek emberpéldányban a pusztulás csírája m ár korán 
benne volt — a  fenti levél bizonyítja —f ő is tudta ezt.

Ha lélektanilag próbálnám  megközelíteni szétesésének okát, talán 
megemlíthetném, hogy anyja tüdőbajiban halt meg fiatalon, akkor, ami
kor ő a  legveszélyesebb serdülőkorban volt, kemény, szigorú — ügyész
— ap ja  ham arosan m ásik fiatal feleséget hozott a házhoz s az anya 
nélkül m aradt túlérzékeoy, túlérzéki fiatalem bernek sok olyan vágyat és 
vádat, sok olyan indulatot kellett elfojtania, amelyet a vallásos polgári 
nevelés nem engedélyezett s amelyekkel minden felvilágosodottságia el
lenére ő m aga sem tudott megbirkózni.

De mindez csak feltevés. Tény az, hogy nagyon korán nyúlt a  felej
tés pusztító mérgéhez, a morfiumhoz. Orvos volt, gyógyszerész család 
tagja, könnyen hozzáférhetett. Kosztolányihoz íro tt utolsó — végrende
letiszerű — levelében, amelyben a rra  kéri unokabátyját, hogy írja  meg az 
ő regényét — „Tanuljon regényemből az ifjúság, az orvosok, de főleg



a férfiak! A házasulandók. Írd meg egy 500 oldalas regénynek és add 
k i . . —, a tbc-től való félelmét és egy lelkiismeretlen, ostoba orvost okol 
az első m orfium adagért, de én úgy gondolom, hogy ezek csak afféle rá
kent, kivetített okok, annál is inkább, m ert a tüdőbajtól való félelmet 
semmi sem indokolta a pompás testalkatú fiatalembernél. A lelki szét
esés oka — hitem szerint — mélyebben gyökerezett s a gyűlölt háború [ . . .]  
is legföljebb gyorsította a folyamatot, mely ham arosan nyilvánvalóvá 
és megdöbbentővé kezdett válni.

Mindennapos apróságokra is kiterjedő anyag- és valóságérzéke irrea
litásba torzult. Pl. egyenesen Indiából hozatott egy m éterm ázsa banánt, 
m ert kiszámította, hogy így egynegyed fillérrel kevesebbe kerül darabja. 
A banánt, ezt az unalm as ízű, gyermekeiknek való, ham ar puhuló, ham ar 
romló gyümölcsöt akkoriban Budapesten minden utcasarkon halomba 
rakva árulták fillérekért darabját, s néhánnyal hosszú időre el lehetett 
telni.

Orvosi segítő készsége — naplójának tanúsága szerint is — szadista 
visszaéléssé fajult, főképpen nőbetegeivel szemben, vagy rokoni és baráti 
szeretete gyanakvássa, s már-már téveszmévé. Unokabátyjának egy leve
lére, amelynek a végén a szokásos családi „Olgát (feleségét) ölelem' 
kitétel volt írva, azzal u tasíto tta  vissza: „megtiltom, hogy nőmet ilyen 
bizalmas módon üdvözöld, te legföljebb tiszteletteljes kézcsókodat küld- 
heted neki”, holott ifjúságukban ő m aga m ennyit m ulatott Dezsővel 
együtt altábornagy nagybátyjukon, aki egy levelében csaknem pontosan 
ugyanezekkel a szavakkal u tasíto tta  rendre Desirét, m ert az nagynénjé- 
nek, az altábornagy feleségének, aki egyben keresztanyja is volt, hasonló 
üdvözlő szavakat írt.

A m ásokban való feloldódás, a mindent megértés nem vált benne 
mindent megbocsátássá. Felboncolta a  lelkeket, m ajd megvetéssel elfor
dult tőlük. Kemény lett, m int apja, s a művelt, felvilágosult orvos idő
ként faji türelmetlenségbe, m ajd vallási tébolyba menekült saját lelké
nek pokla elől.

A finom ízlésű, tapintatos férfi kissé testes feleségét mások füle 
hallatára „Sonkádnak nevezi.

Megszületik a gyermekük, egy levelében még büszike családiasság
gal áradozik: „A kis Olga édes ki»s terem tés. Roppant kedves és mi vég
telenül boldogok vagyunk, hogy ily szép kislányunk van.” S néhány hó
nap sem telik belé, 1919. július 22-én a  bölcsőjében alvó kislány mellett, 
morfiumos féltékenységi őrületében azzal vádolja m ártír asszonyát, hogy 
a gyermeknek nem ő az apja, pisztolyt fog  rá és agyonlövi. És ez nem 
is ju t tudatába. Tagadja még azután is, hogy m egm utatják neki a ha
lottkém  látleletét. Ekkor is még színleléssel vádolja feleségét. A lelke leg
mélyén azonban bizonyára mindennel tisztában lehetett, m ert tette után 
közvetlenül felvágta ereit, niagy adag m orfium ot is bevett, de ekkor meg
m entették, nem az életnek, csak még néhány hónapi szenvedésnek. Szept. 
11-ről 12-re virradó éjjel megszökik a kórház elmeosztályáról, reggelre 
a ha tá rra  ér, elfogják és egy óvatlan pillanatban beveszi a mérget, ame
lyet nagybátyja gyógyszertárából csent el. Ott hal meg este 6 órakor a 
miagyar—jugoszláv határon 33 éves korában.

[A] K ortársak című posztumusz Kosztolányi-kötetben jelent meg 
Csáth Géza haláláról részletesebb -beszámoló s ahogyan Csáth Géza kí
vánta, életéről regényt és színpadarabot készült írni M ostoha címen. En
nek a  regénynek és színdarabnak a  terve és több fejezete megvan rész
ben még kidolgozásra váró gyorsírásban.

EMLÉKEZÉS CSÁTH GÉZÁRA

1912-ben találkoztam  vele először. M ár orvos vált, második tanár
segéd a Moravcsik-eümeklinikán, de m ár csaknem  két esztendeje minden
nap hallottam  felőle az uram tól, Kosztolányi Dezsőtől, aki okkor még



nem volt a férjem. Ügy emlegette két évvel fiatalabb unokaöccsét, Bren
ner Józsit (ez volt a családi neve, apja, Szabadka város ügyésze édes 
testvére volt anyósomnak), m int valakit, aki elérhetetlenül túlszárnyalja 
őt mind testi szépségben, mind szellemi képességekben.

— Józsi unokaöcsém gyönyörűen fest és rajzol. Józsi csodálatosan 
hegedül, remekül zongorázik, zenét szerez, nagyszerű író, kitűnő orvos, 
pompás emberismerő, démonian mulatságos cimbora — ezt leggyakrab
ban emlegette. — Józsi sokkal szebb, mint én, bár hét hónapra született, 
még nálam is magasabb, vállasabb, roppantul elegáns, érdekes ember, 
a legkedvesebb rokonom, anyám is nagyon szereti. Brenner Jóska csalá
dunk legtehetségesebb tagja . . .

Annyi szeretettel, bám ulattal beszélt róla, hogy egyszer bánatom 
ban, amikor éppen kis hidegség lopódzott unokabátyjának irántam  való 
m agatartásába, úgy mentem hozzá, klinikai szobájába, m int közeli rokon
hoz, testvéremhez, orvoshoz, s talán gyóntatohoz is. Tudtam, hogy ő, aki 
unokabátyja szemében maga a tökéletesség, szavával, ítéletével felém for
díthatja  az elfordulni akarót.

Nem tévedtem.
Amikor beléptem a Balassa utcai idegklinika orvosi szobájába, első 

pillantásra a szépsége ragadott meg, az a fajta szépség, amelybői béke, 
harm ónia és em berszeretet árad. Zongoránál ült, »szép hosszú ujjaival 
valami érzelmes kis kabarédalt játszott, a zongora m ellett tündéri, szőke 
fiatal lány állt, nem lehetett több tizenöt-tizenhat évesnél, azt tanította 
énekelni, színpadra vágyó proletárgyermek, nem volt pénze, s a doktor 
úr segíteni igyekezett rajta, m int mindenkin, aki közelébe került. Az 
orvosi tudományt nem érezte elegendőnek a segítéshez, sem a művésze
teket egymagában, a művészet valamennyi ágát a lélekgyógyító tudomány
nyal együtt erre használta.

Sajnos, ő, aki m indenkin segíteni akart, az egész világ minden testi 
és lelki betegén, önmagán nem tudott segíteni mindazzal sem, am it tu
dott, s egy kétes értékű, veszedelmes szerhez fordult, a morfiumhoz.

Ez időtől fogva sűrűn találkoztunk, hol mi m entünk ki a klinikára, 
most m ár férjemmel együtt, hód ő jö tt hozzánk. Később megnősült, fe
leségéről nem sokat tudnék mondani, talán csak annyit, hogy nem volt 
művész s csinosnak sem volt mondható, is ez annál inkább feltűnt, m ert 
Csáth Géza annyira érdekesen szép férfi volt, hogy am ikor négyesben sé
tálgattunk az uccán, ők ketten férjem mel elöl mentek, mi asszonyok há
tuk mögött ballagtunk, nem akadt nő, aki a (két bajnoki term etű, bájos 
aircú férfi után meg nem fordult volna. Hasonlítani inkább csak term etre 
hasonlítottak egymáshoz, Csáth Géza sötétebb, csaknem kókesfekete haja  
rendezetebben simult hátrafelé hosszúló koponyájára, -sötét szeme éle
sebben tekintett a külső világ felé az én uram  iködös-ikék szeménél, s bú
san csúfondáros is egyben m egértő mosoly bujkált szája körül, melyet 
fehérebb s nem annyim  tojásdad arc keretezett. Bár — em lítettem  — 
ikét évvel fiatalabb volt unokabátyjánál, legalább annyival látszott idő
sebbnek.

M ostanában, olykor m ár, szám unkra érthetetlen dolgokkal kezdett 
foglalkozni, apró-cseprő háztartási ügyeikkel, felesége öltözködési gondjai
val, bennem  kényelmetlen érzést keltett, hogy feleségét sonkának becézte.

Akkoriban úton-útfélen árulták  nálunk a banánt, néhány fillérért le
hetett kapni a lisztes, gyorsan puhuló, hosszúkás gyümölcsből, amellyel 
ham ar eltelt az ember, ő  állandóan azt fejtegette, hogy egyenesen Indiá
ból kell hozatni nagy mennyiségben, miivel kiszám ította papíron, így ne
gyed fillérrel olcsóbban ju thatni darabjához. Valóban hozatott is, több 
ládában, hatalm as ágakkal tele, s a sok banán o tt ro thadt (kamrájában. 
A realitás álcájában több hasonló dolgot művelt. Kosztolányi Dezső írja  
róla Kor társak cím ű kötetében:

„ . . .  Érthetetlen kispolgári szokásokat vett föl ez a garabonciás mű
vésztermészet s olyan bárgyú emberekkel szőtt barátságot, kiknek azelőtt



biztosan a szemükbe röhögött volna. Budapestről elment — »forró és 
aszfaltos pokol« írta  nekem —, a klinikai állását otthagyta és vidéken 
fürdőorvoskodott. Mindenkitől eltávolodott, Csakhogy zavartalanul élhes
sen a szenvedélyének, akár egy emberkerülő alkoholista. Diákos szokásai, 
melyeket tízéves korából ismerek, tüntetően visszatértek. Leveleit kék, 
zöld, piros tintával színezte ki, minden m ondatát apró rajzokkal kísérte. 
Egy^gy szót gyászkerettel vett körül.

[ . . . ]  Pár évvel ezelőtt folyton a kis fehér kutyát emlegette. Alig 
írt valamit. Egyszer [unszolásomra mégis] felolvasta egy írását, melyben 
azt fejtegette, hogy a háborúba vcxnuló katonaság szám ára előre apróra 
kellene vágni a húst, m ert a harctéren nincs idő arra , hogy maguk az 
evők darabolják fel. Nagyon hosszú és fejfájasztó volt az idegenszerű 
értekezés. Maga is észrevette és abbahagyta az olvasását, bágyadtan in
tett kezével: »te ezt m ár nem értheted — m ondta ez a  taglejtés — én 
se értelek titeket.«”

Amikor őt magát is behívták egy délvidéki városba katonaorvosnak, 
ezt a  mindig higgadtnak és biztosnak, sőt most m ár olykor valóban bá
gyadtnak látszó em bert oly nagyfokú izgalom, nyugtalanság és félelem 
dúlta föl, amelyet sehogy se lehetett megérteni, m ert abban az időben 
orvos helyzete a front mögötti városkában veszélytelenneik, sőt előnyös
nek rém lett. Elutazása előtt engem kért, hogy m enjek vele bevásárolni. 
Reggeltől estig m ászkáltam  vele, minden praktikusnak m utatkozó hol
m it megvett, de mégse nyugodott meg, nyilván abból, ami legfontosabb 
volt számára, a „szer-bői” nem tudott elegett kapni s ez dúlta föl oly 
redkívüli módon.

Egy torokfájásom  alkalmával belém is befecskendezte a m orfium ot. 
E ttől fogva óvaikodtam orvosi szolgálatait igénybe venni. Külseje is ed- 
vadultabbá vált, arca felpüffedt, ö , „Aki úgy öltözködött, m int az élet 
hercege — írja  unakabátyja —, sem m it se törődött magával, pecsétes 
kabátjáról lógtak a  gomboik, a szellem, a  tudás, a tehetség e nagyszerű 
jelensége egy vidéki kasznárhoz hasonlított. Irtózatots volt látni ezt a 
kísértetet. A környezetétől véres verekedéssel csiikarta ki a mérget. Hogy 
pedig sírtak előtte a  rokonai, így szólt hozzájuk: »csak látom  a könnyei
teket, de én m ár nem értem.«”

Egy ízben az uram  a hozzá írt levelét rokoni udvariaságból így fe
jezte be: „Olgát pedig, feleségedet sokszor csókolom, Dide.”

Csáth Géza erre a levélre felháborodott válaszában csaknem pár
bajra szólította unokabátyját.

„Megtiltom — írta  —, hogy feleségemet ily bizalmas m ódon üdvö
zöld, feleségemnek te legföljebb tiszteletteljes kézcsókodat kü ldheted . . . ”

Fanyarul mosolyogtunk ezen, csodálkoztunk s  még mindig nem  tud
tuk, tréfa ez, vagy komoly, s azt sem, hogy mily tragikusan (komolyra 
fordul. Morfiumos és teljesen alaptalan féltékenysége m indjobban elha
talm asodott ra jta  s egy roham ában, [ . . . ]  1919. július 22-én, feleségét 
három  revolverlövéssel agyonlőtte. A szerencsétlen asszonyt kislánya mel
le tt érte  az első lövés, még volt annyi ereje, hogy a szomszédsághoz mene
küljön, hol egy óra múlva meghalt. Utána Csáth Géza fölvágta karján 
az ereit és nagy adag m orfium ot vett be, de egy szerb katonaorvos ki
m osta a  gyomrát, bekötözte, beszállították a  bajai kórháziba. I t t  nem 
akarta  elhinni, hogy felesége meghalt, b á r a  tem etési szám lákat is felmu
tatták  neki. Szeptember 11-ről 12-re virradó éjjel Szabadkára szökött 
kórházi ruhájában, beállított gyógyszerész nagybátyjához, morfium ot, 
atropint kért tőle, de természetesen neon kapott, félórai ottidőzés u tán  
Budapest felé indult gyalog, el is ju to tt a  dem arkációs. . .  [hiányzik az 
ötödik lap] . . .  olyan öreg volt, m intha húszmillió évig szenvedett volna.”

Még ma is úgy siratom , m int elveszett drága testvért.

Kosztolányi Dezsőné



Mindehhez csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy Decsy Etelka nem 
tüdő-, hanem szívbajban halt meg, Csáth életét nem egy szerb 'katonaor
vos, hanem a  regőcei születésű Preininger Tamás m entette meg, aki ak
koriban fejezte be az orvosi egyetemet. A szabadkai kórházból szeptem
ber 11-én a reggeli órákban szökött meg, s még aznap megmérgezte ma
gát. A Mostoha m indkét változata 1965-ben megjelent az újvidéki Fórum 
kiadásában.

S ami nincs benne Kosztolányin« emlékezéseiben: Csáth 1913 októ
ber elején újabb elvonókúrára vonult be a budapesti Liget Szanató
riumiba. Innen is gyógy ulatlanul távozott december közepén. 1914 augusz
tusában az elsők közöttt hívták be katonának. Előbb a szerb frontra, 
Sabacra került, m ajd az orosz harctéren teljesített szolgálatot. Október
ben a  trencsényi hadkiegészítő parancsnokságra, 1915 tavaszán pedig 
Budapestre, az I. honvéd gyalogezredhez vezényelték át. A fölülvizsgá- 
lat során előbb front-, m ajd katonai szolgálatra alkalm atlanná nyilvá
nították. így került Stósz (1911), Stubnyafürdő (1912), Palics (1913), Élő
patak (1914) és 1915) és Földes (1915. október — 1917. január) u tán  1917 
őszén Regocére községi orvosnak. Mivel beteges szenvedélyét csak úgy 
tudta kielégíteni, hogy naponta többször idézett elő eufóriát, 1919 áprilisá
ban fölvételét kérte  a bajai kórház elmebetegosztályára, de öt hét m úl
va hazaszökött. A többi m ár ismeretes.

Annyit azonban még meg kell említenünk, hogy az Októberi forra
dalom utca 10-es számú ötszobás ház, amelyben lakott, akkoriban 192-es 
•számot viselt, s hogy a helybeli anyakönyv 182. laipján található 53. szá
m ú bejegyzés szerint Jónás Olga halálát belső elvérzés okozta 1919. jú 
lius 22-én, temetése pedig két nappal később volt Regőcén.

Csáth Géza édesapja, Brenner József ügyvéd, 1860. m árcius 27-én 
született Szabadkán. Egy nappal azután, hogy — am int azt oly gyakran 
emlegette — Madách Im re befejezte Az ember tragédiáját. Abban a ha
todik köri (később Deák, m a Matko Vuković) utcai -házban lá tta  meg a 
napvilágot, amelyben apjának a gyógyszertára volt. Anyja m indenáron 
azt akarta, hogy Józsefre kereszteljék, ahogyan a férjét és az apósát 
hívták, de a  család, különösen pedig annak női tagjai ellenezték babo
nából, mivel másfél évvel előbb a bátyja, akit ugyanúgy neveztek, négy 
hónapos korában agyvelőgyuliadásban elhunyt. „Nem bánom — mondta 
az anyja. — Ha meghal, a ik o r  a harm adik is Józsi lesz/' Végül is Hof- 
bauer Aurélia akara ta  győzött, m ert nemcsak testilleg erős, de lelkileg 
is kemény asszony volt. A fényképek tanúsága szerint egészséges, m a
gas term etű, szép nő lelhetett, ö  maga szoptatta mind a hat gyermekét, 
akik közül az elsőt huszonegy éves korában szülte meg. Férje kilenc 
évvel volt idősebb nála.

A Brenner család nem dicsekedhetett nemes elődökkel, ősei egy
szerű emberek (voltak, nemélyiikük talán még jobbágy is. Különben is 
csak három  nemzedékre tud juk  visszavezetni ezt az ágat. A dédapa, akit 
éppen úgy Józsefnek hívtak, m int fiát, unokáját és dédunokáját, Német
országban született, de hogy hol, s kiik voltak a szülei, leszárm azottjai 
sem tudták. Csupán azt, hogy vándorló tímárlegényiként elju to tt Te
m esvárra, s o tt feleségül vette Formwald Elisabeth-ét, akinek apja, Gás
pár temesvári gremialis (kebelbeli) polgár volt. A m ár em lített Eugen 
Markovié gyűjteményében fönnm aradt az a latin nyelvű irat, amely ezt 
bizonyítja:

„Mi, Temesvár szabad királyi város bírója, konzulja, kapitánya és 
m ás szenátorai ezennel értesítjük  mindazokat, akiket illet, hogy a  nagy
ra  becsült Furmvaldot, e város lakosát, szabályszerűen beterjesztett ké
relmére, e szabad királyi város kebelbeli polgárává fogadtuk, ennélfogva 
részesül minden polgári kiváltságban, szabadságjogban és könnyítésben.

Ezért szükségesnek tarto ttunk  kiadni neki bizonylatot az így szer
zett polgári jogról, hogy bizonyítékként szolgáljon szám ára. Magisztrá
tusunk 1810. m árcius 21-én Tem esváron m egtarto tt ülésén.



Fölolvasta és kiadta a fennebb em lített város esküdt írnoka, Andr. 
Nikolich"1

Némi vagyona is lehetett, m ert özvegye 500 becsi forintot adott 
háztartási költségekre anyai örökség fejében lányának és vejének 1821. 
április 25-én, amiről ugyancsak fönnm aradt a nyugta. Sőt az a német 
nyelvű végrendelet2 is, amelyet 1819. július 16-án írt alá nyolc tanú jelenlé
tében Temesvár elővárosában. E szerint a helybeli kórházra és árva
házra, valam int a római) katolikus plébániára egyenként 10—10, három 
gyermekére: Ignatzra, Elisabeth-re és Theresiára pedig 500—500 guldent 
hagyott azzal, hogy az apai örökség mindaddig feleségénél m aradjon, 
amíg azok nem lesznek nagykorúak. Vagyonának örökösévé hátvesét, 
Krám m er Franciskát tette meg. Ebből a dokum entumból tudjuk, hogy 
az asszony apját Joseph^neik hívták, tehát a Formwald-ágat anyai ol
dalon egészen a  szépapáig tudjuk visszavezetni. Továbbá azt is, hogy 
az iikapát lakóhelyén tem ették el. Egyébként m ajna-frankfurti születésű, 
de nem ismeretes, miikor került Magyarországra. Másik lánya, Teréz nem 
m ent férjhez és 76 éves korában bekövetkezett haláláig sógorának a 
családjával élt együtt. Fiát, Ignácot a Temesvárhoz (közel fekvő Ma- 
lenicfalvára plébánosnak nevezte ki Török Antal csanádi püspök 1832. 
március 30-án. Egy hónappal később m ár kanonokká való kinevezését 
kérik a helybeli egyháziközösség vezetői. Hogy sor került-e erre, nem 
tudjuk, de azt igen, hogy a nagy  kolerajárvány idején hunyt el. Addig 
is azonban gondosan nevelte unokaöccsét és unokahúgát, m ert testvére, 
Elisabeth korán meghalt, sógora pediig ismét megnősült és az árvák 
hozzá ikerültek. A második házasságból is születtek gyermekek, de velük 
a nagyapa, m iután Temesvárról Szabadkára ikerült, nem tarto tta  a  kap
csolatot. Mindannyian németek voltak, magyarul nemigen tudtak. A 
nagyapa kisgyermek korában jól beszélt magyarul, de később — mivel 
a temesvári gimnáziumiban csupán latinul és németül fodyt az oktatás
— elfelejtette a nyelvet, s csak fiatalem ber korában tanulta meg ismét. 
Egyébként róla írta  Kosztolányi Dezső Anyai nagyapám arcképe című 
versét.

A Hofbauer család női ágán ugyancsak harmadíziglen tudjuk kö
vetni a föl-menőket. A nagyanya, Aurélia, akit mindenki csak Grószinak 
nevezett, „zömök, vérmes, szeleburdi asszony vo lt... s roppantul rövid
látó", am int azt Kosztolányi írta  róla, akinek ugyancsak nagyanyja volt. 
„Mindig túlzott, mindig lelkesedett, m indig rajongott. Mohón evett és 
rajongott. Már fiatalasszony korában ujjnyi vastag szemüveget viselt. A 
kiüső világot rég nem látta. Annál gazdagabb volt belső világa. Bőkezű 
volt, tékozló, könnyelmű, igazi bohém. M indenkit szeretett." Ö volt a 
Hofbauer, a Brenner, a  Kosztolányi és a Decsy csaílád lelke.

Édesanyja az első szabadkai gyógyszertár sorrendben harm adik tu 
lajdonosának, Cléry Im rének a  lánya. Valószínűleg a  francia forradalom  
elől m enekültek városunkba, m ert abból a Cléry famíliából származtak, 
amelynek egyik tagja XVI. Lajos király am a kom ornyikja volt, aki őt 
lefejeztetése reggelén, 1793. január 21-én fölöltöztette, mielőtt elvitték a 
vesztőhelyre. Cléry Im re tehát mindem bizonnyal még Franciaországban 
született 1784-ben. A kivégzés körülm ényeit Lam artine is m egírta a 
Histoire des Gvrondins című, 1847^ben m egjelent történeti m unkájában 
és Kosztolányi is büszkén emlegette szépanyja, Madeleine Cléry fran
cia származását.

Fia, Im re egy eszéki bőrgyáros lányát, Stáger Alojziát vette fele
ségül. Érdekes m ód gyógyszertárát nem  az ugyancsak patikus fiára hagyta, 
hanem a lányára, ak it az o tt dolgozó segéd, Hofbauer Ignác feleségül 
vett. A kisem mizett fiú erre  — szabadkai származású szerb feleségével 
együtt — Budára költözött, de o tt korán meghalt, özvegye visszajött 
Szabadkára, s dtt nevelte fiát, Gyulát, akit Hofbauerék mégiscsak maguk
hoz vettek, de meglehetősen rosszul bántak vele, a könyörületből eltar
to tt szegény rokonnal. Később elkerült tőlük, külföldi ösztöndíjjal mér-
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A BRENNER ÉS A KOSZTOLÁNYI CSALÁD ROKONSÁGI TABLAZATA

BRENNER JÓZSEF (gyógyszerész) 
0  Temesvár, 1826. X. 3. 
x  1855. X. 3. 
tS z . 1887. II. 11.

LUJZA
O Sz. 1856. VIII. 7. 
X 1875. IX. 14. 
t  Bp. 1943. IX. 13.

DECSY DEZSŐ 
0  1846
tS z .  1921. II. 18.

JÓZSEF
O S z . 1858. VI. 27. 
t  Sz. 1858. X. 24.

ILONKA
O S z . 1898. II. 3. 
tS z .  1903. III. 20.

fiuk: LÁSZLÓ 
0  Bp. 1927. VIII. 3.

I
LÁSZLÓ (1941-től Bánk) 
O S z . 1899. III. 2. 
t  Huy, 1981. II. 17.

-KOLÁR ALIZ (Antika)
0  Bp. 1907. X . 10.

DECSY ETELKA (csanádi) 
0  Gödöllő, 1911, I. 9.

JÓZSEF
0  Bp. 1936. X I. 18.

EDIT
0  Bp. 1942. VI. 13.

JÓZSEF — István — Izabella 
(CSÁTH GÉZA)
0  Sz. 1887. II. 13. 
x  Bp. 1913. VI. 19. 
t S z .  1919. IX. 11.

JÓNÁS OLGA, ANTÓNIA 
(szülei: Jakab, Stark Fáni)
0  Szentes, 1884. VII. 2. 
fR egöce, 1919. VII. 22.

OLGA, ILONA, MAGDOLNA 
ERZSÉBET, MÁRIA 
0  Baja, 1918. X. 6.

MIHÁLY ANDRÁS 
0  Bp. 1917. XI. 7.

MÁTYÁS 
0 1 9 4 6  
1 1947

MAGDA
0  Bp. 1950. IV. 19.

Jelmagyarázat: O  született 
X esküdött 
t  meghalt 
Sz. Szabadka 
Bp. Budapest



HOFBAUER AURÉLIA 
Aranka — Eulália — Am ália  
O S z . 1835. II. 11. 
t S z .  1916. III. 25.

JÓZSEF
O S z . 1860. III. 27. 
t B p .  1945. I. 10.

DEZSŐ
O S z . 1862. V III. 4. 
t K olozsvár, 1882

JENŐ

O  1861
x  Sz. 1886. VI. 15. 
t S z .  1895. II. 6.

BUDANOVITS ILONA 
O S z . 1876. IV. 19.
X Sz. 1896. V III. 17. 
t S z .  1929. X II. 27.

1
ETELKA

!
DEZSŐ (JÁSZ)

1
ARANKA

O S z . 1888. IX. 22. O S z . 1890. II. 10. O S z . 1891.
x  1911. X. 16. 
t B p .  1960. VI. 16.

t B p .  1968. VI. 7. 

SIGMUND ARANKA

t S z .  1892.

PÓKASZ BÉLA O  Ókér, 1890. X. 15.
O  Losonc, 1885. V. 5. 
t B p .  1967. V. 7.

1

fr Perkáta, 1977. II. 27.

1
ENDRE

1
MAGDOLNA

O  Sz. 1912. V II. 6. O  Bp. 1919. II. 9.
t  Jászberény, 1950. X . 30. t  Bp. 1960. VI. 16.

EULÁLIA
O S z . 1866. II. 12.
X  Sz. 1884. V II. 5. 
t S z .  1948. V I. 20.

KOSZTOLÁNYI ARPAD 
O S z . 1859. I. 11.
X Sz. 1884. V II. 5. 
t S z .  1926. X II . 3.

SZÉKELY ENDRE  
O B p . 1912. IV. 6.

DEZSŐ
O S z .  1885. III. 29. 
x  Bp. 1913. V. 8. 
t  Bp. 1936. X I. 3.

ARPAD
O S z . 1886. X II. 27. 
X  1919. V. 1. 
f Sz. 1966. I. 15.

MARIA
O  Sz. 1888. V II. 24. 
t  Sz. 1967. V II. 7.

PIROSKA 
O  Bp. 1954. I. 5.

HARMOS ILONA 
O  Bp. 1885. II. 21. 
t B p .  1967. X II. 6.

ADAM
O B p . 1915. IV. 18. 
f B p .  1980. IV. 17.

KOVÁCS TERÉZ  
O B p . 1900. X I. 29. 
t B p .  1972. IX . 18.

ÉVA
O S z . 1921. V I. 3.

VERONIKA
O  Suplyák, 1933. IV. 28. 
t  G reisw ald, 1977. I. 9.

TERÉZ
O  Suplyák, 1934. X . 8.



BRENNER JÓZSEF TANULMÁNYI ELŐMENETELE A 
GIMNÁZIUM I—VIII. OSZTÁLYÁBAN

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. é.

Vallástan 1 1 1 1 2 2 2 1

Magyar nyelv 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Irodalmi olvasmány 2 1 1 1 1

Német nyelv 3 2 1 2 2 3 3

Francia nyelv 1

Latin nyelv 2 3 2 2 2 3 3 2 2
Történelem 2 1 1 1 1 1 1

Földrajz 1 2
Természettana
földrajz 2

Természetrajz 1 1 1

Természettan 3 3 3

Mennyiségtan 2 3 2 2 3 3 3 3 3

Rajzoló geometria 2 2 2 1

Rajz 3 2 2 1

Bölcseleti előtan 2

Tornázás 2 2 1 1 2 1 1 1

Szépírás 1 2

Ének 1 1 1

Gyorsírás 1 2
írásbeli dolgozatainak 
külalakja r r r r r r r r
Mulasztott órák 
száma (igazolt) 56 146 23 16 25 19 60 32

Magaviselet 1 1 2  1 2 2 2 1

A JEGYEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA
Az előmenetelre nézve:

1 - jeles
2 =  jó
3 =  elégséges

A magaviseletre nézve: 
1 = jó
2 = szabályszerű

Rövidítések: 
r = rendes 
é = érettségi



nöki diplomát szerzett és Arábiábán dolgozott. Amikor lejárt a szolgá
lati ideje, Belgrádban telepedett le, m ert anyja oda »költözött, s fiát is 
szerbnek nevelte. Nevüket is megváltoztatták. így let a szorgalmas és 
kiváló tehetségű fiúból Ljubomir Klerié. Csáth nagyanyját becsülte, 
tisztelte, m ert gyermekkorában jól bánt vele. Tanított a  főiskolán, írt 
egy fizikakönyvet és fölfedezett egy higanylámpát, ami szép vagyonhoz 
juttatta. Később miniszter lett. Századunk elején halt meg.

Hofbauer Ignác 1833-tól tíz éven át bérlője, m ajd 1843-tól 1866-ig 
tulajdonosa volt a Szép (később Egressy, m ajd Dusán cár) utcában levő 
patikának. Ekkor betegsége m iatt fia, Vilmos vette át a  vezetését. A 
dédszülők kezdetben itt laktak, később azonban átköltöztek a Wesselényi 
(ma Radić fivérek) utca 3-as számú házába. Első gyermekük, Aurélia 
után még hét fiuk született. Közülük hárm an gyógyszerészek voltak: 
Adolf (egyik fia Marosvásárhely polgármestere lett), Vilmos és Simon, 
aki Boszniában élt, de m ár legénykorában megőrült, tink túrát és spiri
tuszt iivott és meghalt. Ketten a katonatiszti pályát választották. Benjá
m innak azonban adósságai m iatt le kellett köszönnie hadnagyi rangjáról, 
elzüllött és fiatalon elhunyt. István azonban altábornagyként m ent nyug
díjba és megérte az öregkort. Ferdinánd kivándorolt Amerikába. A leg- 
kisebbik gyerek, Miklós orvos lett. Érettségi után a szülei, akik addigra 
m ár eladták a gyógyszertárat, nem  tudták ugyan tovább taníttatni, de 
vejük, Csáth nagyapja magas kam atra pénzt vett föl, hogy segíthesse 
egyetemi! tanulmányainak elvégzésében sógorát. El is végezte és járási 
orvos lett Hódságon. Testvérei közül ő élt legtovább: 85 éves korában 
ütötte el egy kocsi.

Népes volt a dédapa családja is: két (lányról és hét fiúról kellett 
Hoffbauer Jakabnak gondoskodnia. (Ö még két f-fel írta  a nevét.) A 
legidősebb gyermek, Ferenc (1780. IX. 28.) feleségül vette Sztregovai 
Madách Ludovikát (1781—1852. XI. 27.) és — Sándor, Szidónia és Lajos 
nevű gyermekeivel együtt — nemességet kapott felsőteszéri előnéwel. 
Erről Barna János és Siimeghy Dezső Nemes családok Csanád várme
gyében című, 1913-ban Makón megjelent könyvében a következőket ol
vashatjuk: „Hofbauer (felsőteszéri). Sztregovai Madách Sándor vejét, H. 
Ferencet I. Ferenc király nemesi rangra emelte 1817. VIII. 14-én s egy
ben neki adományozta a felsőteszéri Madách^birtok egy részét, illetve 
Madách Sándornak a váci káptalan előtt tett és az em lített b irtok áten
gedésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatát jóváhagyta. A diploma felemlíti
H. Ferenc őseit is, kik közül nagyatyja, János mint katona hadjáratban 
esett el, szépapja, Jakab pedig tanár volt/' Lendvai Miklós Temes vár
megye nemes családjai című m unkájának (Budapest—Temesvár, 1896— 
1905) 169. oldalán azt írja, hogy a nemesi rangra emelés Besztercén tö r
tént 1817-ben, de az erről szóló címeres nemesi levelet 1818. m árcius 
5-én hirdették ki Arad vármegye közgyűlésén. „A címeres nemeslevél 
megemlíti, hogy Ferenc nagyatyja: Jakab tanár, szépatyja: János pedig 
jeles katonai állást töltött be m int hadparancsnok.” Mindkét idézett 
forrásm ű tehát az elődök sorában említest tesz Jakabról és Jánosról. 
M indkettő Jakabot tanárnak, Jánost katonának mondja, de a származást 
illetően a sorrend fordított. Ezenkívül nem állapítható meg, hogy az 
1758-ban született Jakab azonosa a pedagógus Jakabbal, vagy az utóbbit 
a fölmenők között kellene keresni.

Az ükapáról különben el kell mondanunk, hogy a családi emléke
zet szerint nem  Jakabnak, hanem Antalnak hívták. Való igaz, a XVIII. 
század utolsó évtizedében két Hofbauer is taníto tt Szabadkán: Antal 
az elsősöket, Jakab pedig a másodikosokat oktatta. Hogy kettőjük kö
zül ki volt valóban az ükapa, azt az anyakönyvek további tanulmányo
zásával 'kell eldönteni. Mi dr. Háznagy András szegedi c. egyetemi do
censnek, a kémiai tudományok kandidátusának a kutatási eredményeit 
vettük alapul, aki tüzetesen átnézte e korszak iiratait és a legteljesebben 
dolgozta föl a Hofbauer család rokonsági kapcsolatait. M unkáját hiteles
nek kell tartanunk, egyrészt azért, m ert nem valószínű, hogy Hofbauer



Antal legidősebb fiát is Ferencnek hívták és a sztregovai Madách fa
míliába nősült, am int az ugyancsak a családi hagyományban élt, m ás
részt jp^dig m ert a dr. Pókász Endre szolnoki tanár birtokában levő 
családfán Is ugyanezek az adatok találhatók. Hoffbauer Jakab egyéb
ként az anyakönyv szerint 51 éves korában halt meg, ezek szerint nem 
1758-ben született, ahogyan arra  a házassági anyakönyv bejegyzése sze
rin t következtetni lehet (ekikor ő 22, Magdalena M ajer pedig 16 éves 
volt), hanem ö t évvel előbb, mi mégis az előbbi dátum ot tüntettük föl, 
m ert valószínűbbnek látszik.

Meg kell még azt is említenünk, hogy némely források szerint a 
dédapát nem Ignácnak, hanem Ferencnek hívták.

Csáth Géza édesanyjának a családjáról m ár jóval kevesebbet tudunk, 
noha kiterjedt rokonsága volt. Decsy Etelkának még a pontos születési 
dátum át sem sikerült megállapítanunk, csupán a  szabadkai Teréz-templom 
házassági és halotti anyakönyvében található bejegyzés alapján követ
keztetünk az évre. Ugyanis az előbbiben az áll, hogy egy évvel fiatalabb 
az 1860-ban született férjénél, az utóbbiban pedig hogy 33 éves korában 
halt meg. Édesapja ügyvéd volt Baján, s o tt is hunyt el 1875-ben geiinc- 
sorvadásban. Első házasságából nem született gyermeke, viszont a  má
sodikból annál több: nyolc. Etelka volt a legfiatalabb és az egyetlen 
lány: Gyula jegyzőként dolgozott Csanádon, Béla viszont Madocsán,
Dezső patikusként Szabadkán, Géza képezdei tanárként Aradon, Lajos 
kereskedőtsegédként ugyanott, Károly meghalt, János pedig századosként 
szolgált Budapesten. Dezső, m iután feleségül vette Brenner József gyógy
szerész lányát, Lujzát, Szeghegyen patikát nyitott. Később visszatértek 
Szabadkára, s velük élt Klauser Antónia is, aki magas (kort é rt meg: 91 
éves korában tem ették el a családi sírboltba.

A (középtermetű, vékony, szerény, szomorú tekintetű Etelka Dezső 
bátyja esküvőjén ismenkedett meg későbbi férjével. Apja halála után 
testvére magához vette Szeghegyre, ahol Brenner József gyakran meg
fordult; az iskolai szüneteket rendszerint ott töltötte. Megkedvelték, meg
szerették egymást, s megfogadták, hogy összeházasodnak. Amikor Etelka 
elvégezte a szabadikai tanítóképezdét, a fiú pedig a budapesti jogi egye
tem et és megalapozta a jövőjét, 1886. június 15-én, ötévi hosszú vára
kozás és tervezgetés u tán  /végre egybekeltek. A fiatalasszony azonban 
ham arosan erős szívdobogásra ikezdett el panaszkodni, s ilyenkor nagy
fokú levertség vett erőt rajta. Már lány korában is hasonló panaszai vol
tak, de az orvosok nem ism erték föl bajának igazi okát. Dr. WiLheim 
Adolf, a család orvosa azonban megállapította, hogy gyógyíthatatlan 
szívbajban: szívbillentyű-elégtelenségben szenved. Meg is m ondta a férj
nek, hogy felesége nem lesz hosszú életű, fiatalon fogja elveszteni. Az 
asszony csakham ar teherbe esett, s nyolc hónap múlva egészséges, fej
lett fiút hozott a  világra. Ekkor Joó Nándor Teréz téri (ma a Fasizmus 
áldozatainak tere 16-os számú) házában laíktak. A normálisnál gyorsabb 
szívverése meggyorsította a magzat fejlődését, úgyhogy a következő há
rom gyermek is mind nyolc hónapra született, de m ár a  Deák (ma 
Matko Vukovié) utca 4-ben, Piukovits József bérházában. Az első kettőt 
nem, a másik kettőt azonban ő szoptatta, m iután azt az orvos meg
engedte neki. A negyedik, Aranka is szépen fejlődött, de tizenegy hónapos 
korában bélhurutot kapott és meghalt.

Az anya gyógyíthatatlan szívbaja idővel egyre súlyosbodott, úgy
hogy 1894 derekán m ár ágyban fekvő beteg volt. Addig keveset szenve
dett, sőt még a dalegyesület vegyes karában is énekelt és a fiumei dal
versenyre is elment. Mivel az ú t nem viselte meg, Velencébe is kirán
dultak. A következő óv elején hirtelen rosszabbodott az állapota, s feb
ruár 6-án reggel, 33 éves korában megszűnt a szíve dobogni. Az orvos 
szerint betegségét gyermekkorában kaphatta, s m ert szülei nem gyó
gyították, nem ás volt remény arra, hogy betegségéből fölépüljön. Annál 
kevésbé, mivel egymagának kellett éveken át ápolnia nagybeteg apját, 
s ez igencsak megviselte amúgy is törékeny szervezetét.



Brenner József ügyvéd másfél évi özvegység után ismét megnő* 
sült, hogy három  gyermekének nevelőanyjuk legyen. Budanovits Antal 
iskolaigazgató és Sturcz Jusztina tanítónő húszéves lányát, a szép, művelt 
és szerény Ilonát vette el, akinek ugyancsak nyolc testvére volt, köztük 
az 1976-ban, 92 éves korában elhunyt Mária, az Operaház örökös tagja, 
aki 1914-től 1946-ig az ország első dalszínházában nagy drám ai mezzo
szoprán szerepeket énekelt. Az új házasságból ú jabb  két gyermek szüle
tett: Ilonka és László. Az előbbi azonban agyhártyagyulladásban korán 
meghalt, az utóbbi viszont magas kort é rt meg. Az anya, aki — mielőtt 
férjhez ment — előbb elemi, később polgári iskolában tanított, ugyan
csak fiatalon: 53 éves korában, 33 évi boldog házasélet után elhunyt. Jó 
mostohának és jó feleségnek bizonyult. Tisztelte Decsy Etelkát, akit m ár 
lánykorában is jól ismert, m ert együtt énekeltek a dalárdában. Egymás 
mellett is állnak azon a csoportképen, amely az együttesről készült a 
kilencvenes évek első felében.

Budanovits Antal apja jónevű disznókereskedő hírében állt, amíg 
súlyos csontvelő- vagy gerincsorvadást nem kapott. Feleségének az apja 
Sturcz István borbély, anyja Gál'lfi Teréz, öt testvére közül pedig kettő: 
Irm a és Gizella tüdővészben meghalt, Lajos borbélysegéd volt Béla üz
letében, Gyula viszont órássegéd Bécsben.

Csáth húga, Etelka tragikus körülmények között halt meg. Szabad
kán ment férjhez Pókász Béla tanárhoz, itt is született első gyermekük, 
Endre; a második, Magdolna m ár Budapesten, ahova a világjháború 
után költöztek. 1960. június 16ián az anya, a  lánya és annak a férje, 
Szente László a Ferihegyi repülőtérre ment egy gyors já ra tú  autóbusz- 
szál, de a gépjárm ű a vasúti pálya fölött áthaladó hídról lezuhant. Az 
előbbi kettő a helyszínen meghalt, az utóbbi pedig két nappal később a 
kórházban belehalt sérüléseibe.

Brenner Dezső gyógyszerész volt. A két háború közti időszakban 
kisebb bácskai helységekben dolgozott, m ajd  Szabadkán élt. Később Ma
gyarországra költözött, s a fővárosban hunyt el 1968Jban.

Mostohaöccse, László Budapesten volt mérnök. Első házasságából 
egy, másodikból két gyermeke lett. Az utóbbi évtizedekben Belgiumban 
lakott és ott is halt meg hat évvel ezelőtt.

Legkevesebbet Csáth Géza feleségének családjáról tudunk mondani. 
Jónás Olga apja, Jakab a vasúttársaságnál volt tisztviselő. Hét gyerme
ket: négy lányt és három  fiút nevelt föl. Közülük azonban m i csaJc négy
nek ism erjük a nevét. A m ár em lített Böske (Erzsébet) és m érnök 
bátyja, Endre tüdőbajban hunyt el, amelyben édesanyjuk, S tark Fáni 
is szenvedett. Gyula építész volt Rimaszombaton. Jónás Olga Szentesen 
született, s innen iköltözött szüleivel Budapestre. Ennél többet nem si
került megtudnunk róluk, m ert a szentesi zsidó hitközség anyakönyvei 
megsemmisültek. Előkerült azoriban egy kivonat, amely azt igazolja, hogy 
Barsy Viktor bajai káplán 1918. augusztus 28-án Jónás Olgát a  római 
katolikus egyház kebelébe fölvette s utónevét Antóniára változtatta.

A családfa összeállításához a legnagyobb segítséget dr. Háznagy 
András és dr. Pókász Endre nyújtotta. Rajtuk kívül sokban tám ogatta 
m unkánkat Stipan Rudinski, a  szabadkai anyakönyvi hivatal főnöke, 
Magyar László levéltáros, Pastyik László filológus, H arm at Béla író és 
Bánk László özvegye, Decsy Etelka. M indannyiuknak ezúton is köszöne
tét mondunk, m ert nélkülük nem készülhetett volna el ez az összefoglaló 
és a  két rokonsági táblázat. A legtöbb fölvilágosítást azonban Csáth 
Géza megboldogult öccsétől, Brenner Dezsőtől és Kosztolányi Dezső hú
gától, M ariskától kaptuk több m int két évtizeddel ezelőtt.



Antal legidősebb fiát is Ferencnek hívták és a sztregovai Madách fa
míliába nősült, am int az ugyancsak a családi hagyományban élt, más
részt pedig m ert a dr. Pókász Endre szolnoki tanár birtokában levő 
családfán Is ugyanezek az adatok találhatók. Hoffbauer Jakab egyéb
ként az anyakönyv szerint 51 éves korában halt meg, ezek szerint nem 
1758-ben született, ahogyan arra  a házassági anyakönyv bejegyzése sze
rin t következtetni lehet (ek/kor ő 22, Magdalena M ajer pedig 16 éves 
volt), hanem ö t évvel előbb, mi mégis az előbbi dátum ot tüntettük föl, 
m ert valószínűbbnek látszik.

Meg kell még azt is említenünk, hogy némely források szerint a 
dédapát nem Ignácnak, hanem Ferencnek hívták.

Csáth Géza édesanyjának a családjáról m ár jóval kevesebbet tudunk, 
noha kiterjedt rokonsága volt. Decsy Etelkának még a pontos születési 
dátum át sem sikerült megállapítanunk, csupán a szabadkai Teréz-templom 
házassági és halotti anyakönyvében található bejegyzés alapján (követ
keztetünk az évre. Ugyanis az előbbiben az áll, hogy egy évvel fiatalabb 
az 1860-ban született férjénél, az utóbbiban pedig hogy 33 éves korában 
halt meg. Édesapja ügyvéd volt Baján, s o tt is hunyt el 1875-ben gerinc
sorvadásban. Első házasságából nem született gyermeke, viszont a  má
sodikból annál több: nyolc. Etelka volt a legfiatalabb és az egyetlen 
lány: Gyula jegyzőként dolgozott Csanádon, Béla viszont Madocsán, 
Dezső patikusként Szabadkán, Géza képezdei tanárként Aradon, Lajos 
kereskedősegédként ugyanott, Károly meghalt, János pedig századosként 
szolgált Budapesten. Dezső, m iután feleségül vette Brenner József gyógy
szerész lányát, Lujzát, Szeghegyen patikát nyitott. Később visszatértek 
Szabadkára, s velük élt Klauser Antónia is, aki magas ikort é rt meg: 91 
éves korában tem ették el a családi sírboltba.

A (középtermetű, vékony, szerény, szomorú tekintetű Etelka Dezső 
bátyja esküvőjén ism erkedett meg későbbi férjével. Apja halála után 
testvére magához vette Szeghegyre, ahol Brenner József gyakran meg
fordult; az iskolai szüneteket rendszerint o tt töltötte. Megkedvelték, meg
szerették egymást, s megfogadták, hogy összeházasodnak. Amikor Etelka 
elvégezte a szabadikai tanítóképezdét, a fiú pedig a budapesti jogi egye
temet és megalapozta a jövőjét, 1886. június 15-én, ötévi hosszú vára
kozás és tervezget és után végre egybekeltek. A fiatalasszony azonban 
ham arosan erős szívdobogásra kezdett el panaszkodni, s ilyenkor nagy
fokú levertség vett erőt rajta. M ár lány korában is hasonló panaszai vol
tak, de az orvosok nem ism erték föl bajának igazi okát. Dr. Wilheim 
Adolf, a család orvosa azonban megállapította, hogy gyógyíthatatlan 
szívbajban: szívbillentyű-elégtelenségben szenved. Meg is m am ita a férj
nek, hogy felesége nem lesz hosszú életű, fiatalon fogja elveszteni. Az 
asszony csakham ar teherbe esett, s nyolc hónap múlva egészséges, fej
lett fiút hozott a  világra. Ekkor Joó Nándor Teréz téri (ma a Fasizmus 
áldozatainak tere 16-os számú) házában laíktak. A norm álisnál gyorsabb 
szívverése meggyorsította a magzat fejlődését, úgyhogy a következő há
rom gyermek is mind nyolc hónapra született, de m ár a Deák (ma 
Matko Vuković) utca 4-ben, Piukovits József bérházában. Az első kettőt 
nem, a másik kettőt azonban ő szoptatta, m iután azt az orvos meg
engedte neki. A negyedik, Aranka is szépen fejlődött, de tizenegy hónapos 
korában bélhurutot kapott és meghalt.

Az anya gyógyíthatatlan szívbaja idővel egyre súlyosbodott, úgy
hogy 1894 derekán m ár ágyban fekvő beteg volt. Addig keveset szenve
dett, sőt még a dalegyesület vegyes karában is énekelt és a fiumei dal
versenyre is elment. Mivel az ú t nem viselte meg, Velencébe is kirán
dultak. A következő óv elején hirtelen rosszabbodott az állapota, s feb
ruár 6-án reggel, 33 éves korában megszűnt a szíve dobogni. Az orvos 
szerint betegségét gyermekkorában kaphatta, s m ert szülei nem gyó
gyították, nem ás volt remény arra, hogy betegségéből felépüljön. Annál 
kevésbé, mivel egymagának kellett éveken á t ápolnia nagy beteg apját, 
s ez igencsak megviselte amúgy is törékeny szervezetét.



Brenner József ügyvéd másfél évi özvegység után ismét megnő
sült, hogy három  gyermekének nevelőanyjuk legyen. Budanovits Antal 
iskolaigazgató és Sturcz Jusztina tanítónő húszéves lányát, a szép, művelt 
és szerény Ilonát vette el, akinek ugyancsak nyolc testvére volt, köztük 
az 1976-*ban, 92 éves korában elhunyt Mária, az Operaház örökös tagja, 
aki 1914-től 1946-ig az ország első dalszínházában nagy drám ai mezzo
szoprán szerepeket énekelt. Az új házasságból ú jabb  két gyermek szüle
tett: Ilonka és László. Az előbbi azonban agyhártyagyulladásban korán 
meghalt, az utóbbi viszont magas kort é rt meg. Az anya, aki — mielőtt 
férjhez ment — előbb elemi, később polgári iskolában tanított, ugyan
csak fiatalon: 53 éves korában, 33 évi boldog házasélet után elhunyt. Jó 
m ostohának és jó feleségnek bizonyult. Tisztelte Decsy Etelkát, akit m ár 
lánykorában is jól ism ert, m ert együtt énekeltek a dalárdában. Egymás 
mellett is állnak azon a csoportképen, amely az együttesről készült a 
kilencvenes évek első felében.

Budanovits Antal apja jónevű disznókereskedő hírében állt, amíg 
súlyos csontvelő- vagy gerincsorvadást nem kapott. Feleségének az apja 
Sturcz István borbély, anyja Gállfi Teréz, öt testvére közül pedig kettő: 
Irm a és Gazella tüdővészben meghalt, Lajos borbélysegéd volt Béla üz- 
tetében, Gyula viszont órássegéd Bécsben.

Csáth húga, Etelka tragikus körülmények között halt meg. Szabad
kán ment férjhez Pókász Béla tanárhoz, itt is született első gyermekük, 
Endre; a második, Magdolna m ár Budapesten, ahova a világháború 
után költöztek. 1960. június 16ián az anya, a  lánya és annak a férje, 
Szente László a Ferihegyi) repülőtérre ment egy gyors já ra tú  autóbusz- 
szál, de a gépjárm ű a vasúti pálya fölött áthaladó hídról lezuhant. Az 
előbbi kettő a helyszínen meghalt, az utóbbi pedig két nappal később a 
kórházban belehalt sérüléseibe.

Brenner Dezső gyógyszerész volt. A két háború közti időszakban 
kisebb bácskai helységekben dolgozott, m ajd  Szabadkán élt. Később Ma
gyarországra költözött, s a fővárosban hunyt el 1968Jban.

Mostohaöccse, László Budapesten volt mérnök. Első házasságából 
egy, másodikból két gyermeke lett. Az utóbbi évtizedekben Belgiumban 
lakott és o tt is halt meg hat évvel ezelőtt.

Legkevesebbet Csáth Géza feleségének családjáról tudunk mondani. 
Jónás Olga apja, Jakab a vasúttársaságnál volt tisztviselő. Hét gyerme
ket: négy lányt és három  fiút nevelt föl. Közülük azonban m i csak négy
nek ism erjük a nevét. A m ár em lített Böske (Erzsébet) és m érnök 
bátyja, Endre tüdőbajban hunyt el, amelyben édesanyjuk, S tark Fáni 
is szenvedett. Gyula építész volt Rimaszombaton. Jónás Olga Szentesen 
született, s innen költözött szüleivel Budapestre. Ennél többet nem si
került megtudnuník róluk, m ert a szentesi zsidó hitközség anyakönyvei 
megsemmisültek. Előkerült azoiiban egy kivonat, amely azt igazolja, hogy 
Barsy Viktor bajai káplán 1918. augusztus 28-án Jónás Olgát a  római 
katolikus egyház kebelébe fölvette s utónevét Antóniára változtatta.

A családfa összeállításához a legnagyobb segítséget dr. Háznagy 
András és dr. Pókász Endre nyújtotta. Rajtuk kívül sóiéban tám ogatta 
m unkánkat Stipan Rudinski, a  szabadkai anyakönyvi hivatal főnöke, 
Magyar László levéltáros, Pastyik László filológus. H arm at Béla író és 
Bánk László özvegye, Decsy Etelka. Mindannyiuknak ezúton is köszöne
tét mondunk, m ert nélkülük nem készülhetett volna el ez az összefoglaló 
és a  két rokonsági táblázat. A legtöbb fölvilágosítást azonban Csáth 
Géza megboldogult öccsétől, Brenner Dezsőtől és Kosztolányi Dezső hú
gától, M ariskától kaptuk több m int két évtizeddel ezelőtt.



MELLÉKLETEK

1. NOS N. N. IUDEX CONSUL, CAPITANEUS CAETERIQUE Liberae
& Regiae Civitatis Temesvariensis Senatores Memoriae commendamus te
noré prae sentium significantes, quibus expedit, universis; quod, siquidem 
Circumspectus Furmvald gremialis Inhabitator erga factam  praevie Con- 
decentem requásitionam pro verő, ac indubkato Liberae, Regiaeque Civi
tatis istius Cive per Nos assumiptus, cunctorum item beneficiorum, li- 
bertatum , ac im m unitatum  Civilium particeps effectus fuisset.

Hinc Eideim super taláter adepto jure Concivilitatis hasce Nostras 
pro nesessaria legitimatione deservituras, extradandas, & concedendas 
esse duxinnus Litteras Testimoniales. Dátum e Sessione Nostra Magistra- 
tuali die 21-a Mensis Mártii Anno 1810 Temesvárim celebrata.

PECSÉT: SIGILLUM LIBER ET REGIAE CIVITATIS TEMESVARIENSIS

Lectum & extradatum  per jurisfato  Cittis 
Actuarium And. Nikolich

2. lm  Namen dér allerfaeiligstön Dreifaltigkeit, Gott des Vaters, 
Sohnes und Heiligen Geistes Ámen.

Habé ich Gáspár Fomwald in Anbetracht dessen, dass nichts ge- 
wisser als dér Tód, dessen Stunde aber angewiss seie, bei m einer der- 
mahlen aufhabend schwerer Krasnkheőt, jedoch vollkommen gesunder 
Vernunft in Beisein dér hierzu erbettenen und m itunterfertigten H errn 
Zeugen diese meine letzte Willensmeinung zu Papier setzten lassen.

Erstens. Empfehle ich meine Seele in die grundlose Barmherzigkeit 
Gottes, lihres Sohöpfers und Seeligmachers, meinen entseelten Leichnam 
aber dér M utter Erde von wovan e r gekommen ist und dieser soll nach 
Gutbefinden m einer lieben Ehegattin Franciska auf dem allgemeinen 
Fabriquer Römisch-katholischen Gottes-Acker zűr Erde bestattet werden.

Zweitens. Vermache dem hiesigen Bürgerspital zehn Gulden, und 
dem auch hiesigen Armenónstitut ebenfalls zehn Gulden zusammen so- 
hin zwanzig Gulden W.W. nichtminder.

Drittens. Vermache dér Fabriquer Römisch-katholischen Pfarr-Kir- 
che zehn Gulden VV.W.

Vicrtens. Will meinen drei leiblichen Kinder und zwar dem Sohn 
Ignatz, denen zwei Töchtem  Elisabetha und Theresia, jeder insbesondern 
fünfhundert Gulden W.W. zusammen demnach eintausendfünfhundert 
Gulden W.W. m it dem verm acht habén, dass dieser váterliche ErbteiI 
bei m einer Ideben Ehegattin Franciska ohne allén Interessen bis Errei- 
chung dér Grossjáhrigkeit »meiner gedachten Kindem  verbleiben solle, 
wofür meine bemáhlte Ehegattin dieselben christlich zu erziehen verpf- 
liohtet sein wird. Endlichen und

Fünftens. Zu m einer wahren und unbezweifelten universal Erbin 
setze ich meine liebe Ehegatin Franciska geboren Joseph Krám m er ein: 
und bitté zugleich Euren löblichen M agistrat imstandigst, womit diese 
meine letzte Disposition bei voller Kraft belassen werden wolle und so 
wie ich dieselbe in Namen Gottes angefangen habé, ében so ersuche 
die anwesenden H errn Zeugen solche m ittels ihren Namensfertigungen 
und Petschiers Beirückungen zu bekráftigetn.

Sigl. V orstadt Fabrdque den 16 ten Juli 1819.



(SL) Cyrill Stojanovits m. p.
Hiesiger als Zeuge 

(LS) M artin Bleban im. p. 
als erbetener Zeuge

(LS) Elias Obradovits m. p. 
als Zeuge

(LS) Joseph (?) m. p. 
als Zeuge

(LS) Lorenz Grech m. p. 
als Zeuge

(LS) Anton Ringer m. p. 
als Zeuge

(LS) Caspar Fomwald 
id est
Kaspar Fornwald

(LS) Demeter Georgievits m. p.
E tster Stadt Kanzlist als Verfasser und Zeuge

(LS) Anton Stiller m. p. 
als Zeuge
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Temesvár den 21 Juli 1819
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MÁK FERENC

HOLTTESTE PARÉJJAL ÉS FŰVEL VOLT LETAKARVA
CSÁTH GÉZA HALÁLÁNAK KÖRÜLMÉNYEI

I.
„Csáth Géza m orfinista voílt, és — közvetlenül — a morfium ölte meg őt, 
harm inchárom  éves korában" — írta róla Kosztolányi Dezső 1919 decem
berében a Nyugatban Csáth Géza betegségéről és haláláról címen közzétett
— és azóta sokat idézett — jegyzetében. A költőtárs rendhagyó nekrológot 
ír, amikor — részben a tanú jogán — szinte orvosi szakszerűséggel írja 
le a m orfinista szenvedéseit, a kíntól szabadulni igyekvő, de menekülni 
im m ár nem tudó gyötrelmeit, aki a mindent egy lapra tevő hazárdjátékos 
szenvedélyével űzte a „komoly, szomorú gyönyör”-öket. Mert — ahogyan 
maga Csáth Géza írta  Ópium című novellájában — „A gyönyör eltünteti 
a körvonalakat és az értelmetlenségeket. Kihelyez bennünket a tér bék
lyóiból, és az idő zakatoló másodperc óráját megállítva, langyos hullá
mokon emel bennünket a lét magaslataiba". ír ta  mindezt 1909-ben, ugyan
akkor Kosztolányi megjegyzi: „ . . .  nem sokat tévedek, ha — egyes jelek 
nyomán — 1910-re teszem azt az időpontot, amikor először szúrta magába 
az oltótűt, és ráharapott a szer használatára".

Csáth Géza a m ár idézett novellájában, m intha későbbi szenvedé
lyének ésszerű megokolására törekedne, egzisztenciális fogalmakkal bíbe
lődik, m eghatározásra törekszik, miközben komolyan mérlegel: „ . . .  annak, 
aki csak látott, hallott, szagolt, ízlelt és tapintott — nincs joga mondani., 
hogy élt. A megismerést, az Isten boldogságát csak a gyönyör adja szá
m unkra/' Ám az isteni boldogság gyönyöre az ostobáknak és a gyávák
nak csak egyetlen pillanat erejéig adatik meg, ezzöl szemben a bátraknak 
m ódjukban áll, hogy „megragadják az öröklétet vitéz és nemes kockázat
tal". Az apró ópiumpipa az, amely elvezeti ezeket a vitézeket oda, ahol 
az élet m ár pusztán önm agáért valló. S az önmagáértvalóság megtelik 
gyönyörrel, és minden földi eredetű dolgot és eseményt — így az idő 
múlását is — kizárja magából. „Egy nap alatt tehát ötezer esztendőt 
élek. Egy esztendő alatt ez körülbelüli kétmillió évet jelent. Föltéve, hogy 
az ópiumszívást mint kifejlett erős férfi kezded, és nagy gondot fordítasz 
testi épséged fenntartására — amelyet legjobb ügyes orvosra bízni —f 
tíz esztendeig élhetsz. És akkor húszmillió éves korodban nyugodtan 
hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges párnájára." És hogy szer
zőnk m ekkora elszántsággal vetette magát a révület karjaiba, hogy — 
elmegyógyász léttére — mennyire tisztában volt mindazzal, am it fogyasz
tása — mint ok és mint okozat — jelenthet, bizonyítja a szóvá tett tíz 
év is, amelyet önmagának, mint a szer fogyasztójának jósolt. Az Ópium 
című novelláját 1909. február 16-án közölte a Nyugat, s a korabeli lapok 
tanúsága szerint Csáth Géza 1919. szeptember 11-én lett öngyilkos.

A pusztulása korántsem volt olyan derűs, ahogyan azt egyik kedvelt 
morfinista hőséről, a varázslóról A varázsló halála című elbeszélésében 
megírta: „A varázsló, egy harm incon aluli férfi, akinek arca m ár egészen 
szomorú, ráncos és kisgyerekes volt a sok ópiumtól, cigarettától és csók
tól — hamvazószerdán kora hajnalban haldoklott. Bálteremben vagy lako
mán, nem tudom. Egy kis fülkében ült szegény egyedül. Kétség nem fért 
hozzá, hogy mire a nap felkel, m ár ki lesz nyújtozkodva, s maga is jól 
látta ezt. Nem volt szomorú m iatta." Derű és könnyed kacérság lengi be 
a novellát, amint az egykor szeretett nők eljönnek búcsúzni a varázsló 
koporsójához. Annak rendje és m ódja szerint évődnek is felette, mindenki 
elmondja, milyennek látta  ő a varázslót hősszerelmes korában. A lánnyal 
pedig — az egyetlennel, akit szeretett — maga a varázsló vált néhány 
búcsúszót, úgy, hogy még a halálában is tesz huncutkás célzást: „Tedd a 
fejem alá a párnát, és ügyelj m ajd rá, hogy rendesen csukják le a fedelet.



A koporsó kis aranykulcsa m aradjon nálad” — m ondja a síró lánynak, 
majd búcsúzóul szájon csókolják egymást. Derűs búcsú, egy ópiumszívó
hoz méltó gyönyörteili elmúlás. Így élt ez a fiatal Csáth Géza képzeletében.

II.
Havas Emil lapja, a Magyar Üjság, melynek fejlécén még zárójelben 

ott szerepel a Bácskai Hírlap apróbetüs név is, 1919. szeptember 13-i, 
szombati számában a következő tudósítást jelenteti meg:

CSÁTH GÉZA MEGMÉRGEZTE MAGÁT
— Saját tudósítónktól — szept. 12.
Ma déli fóltizenkét órakor egy paraszt szekér állott meg a Nemzeti 

Kaszinó előtt: a kocsiról szuronyos katonák szálltak le, felsiettek a térpa
rancsnokságra és jelentették, hogy egy holttestet hoztak a demarkácioná- 
lis vonalróil.

A halott ifj. dr. Brenner József, írói nevén Csáth Géza, aki hat héttel 
ezelőtt megőrült és agyonlőtte a feleségét és ugyanakkor ötféle méreggel 
megmérgezte magát, de valami különös véletlen folytán megmentették 
az életét és a bajai kórház elmeosztályán helyezték el.

Dr. Brenner József, a jónevü elmegyógyász a kórházból megszökött 
és Budapestre igyekezett. Kelebián akarta  átlépni a demarkácionáJis vo- 
nailat, de a katonaság elfogta az őrült embert, aki azt kérte a katonáktól, 
hogy lőjék agyon. De miikor erre nem voltak hajlandók, m érget vett be. 
Az öngyilkossági kísérlet után még élt pár óráig, azután meghalt, és be
hozták Szabadkára egy paraszt szekéren. A holtteste paréjjal és fűvel 
volt lletakarva.

Az öngyilkosság híre ham ar elterjedt és sokan állták körül a kocsit, 
ahová nemsokára az apja is megérkezett.

*

Kosztolányi Dezső em lített Nyugat-beli írásában egy meg nem nevezett 
személy leveliét idézi, melyből kiderül, a levélíró Csáth Géza halálának 
pontos időpontjáról tévesen tájékoztatta az írót. Miután röviden szól a 
morfinista márciusi összeomlásáról, a július 22-én délután, a rendedőszo- 
bában történt gyilkosságról, az ezt követő öngyilkossági kísérletéről, és 
a bajai kórházba történő beszállításáról, a levélíró a következőket írja: 
„Szeptember 11-ről 12-re virradó éjjel megszökött, és 12-én reggel hat 
órakor — kórházi nadrágban, csíkos kórházi sapkában és zsakettben — 
beállított gyógyszerész nagybátyjához, kitől morfiumot és atropint kért. 
Természetesen nem kapott. Félórai ottidőzés után távozott, és Budapest 
felé indult gyalog, a nagybátyjától kért száz koronával. El is ju to tt a 
demarkációs vonalig, ahol a katonák föltartóztatták, és visszafeflé kezdték 
kísérni, ö  könyörgött, hogy lőjék agyon, m ert nem akart a kórházba vissza
menni. Mikor a katonák nem teljesítették a kívánságát, a magánál levő 
és — nem tudni, hogyan és honnan szerzett — mérget lenyelte, és szep
tem ber 12-én este hat órakor meghalt. Holttestét másnap hozták be ko
csin a városba, és az itteni temető hallottasházában ravatalozták fel."

Csáth Géza halálának pontos időpontját illetően egészen a közel
múltig nem voltak hitelt érdemlő, filológiai bizonyossággal használható 
adataink. A köztudatban sokáig meglévő tévedések forrása egyrészt a 
korabeli lapok tudósításaiban rejlik. Az író haláláról közölt beszámoló — 
láthattuk — szeptember 12-ét említi ama napként, amelyen a halottat 
Szabadkára szállították, holott a tudósítás megírása és megjelenése között 
eltelt egyetlen nap zavart kelthet. Nem beszélve arról a  tévedésről, mely 
Budapesten kapott szárnyra, és Csáth Géza halálát szeptember 29-re da
tálja. A pontatlanságokat azután Kolozsi Tibor számolta fel Változatok 
két dátum körül című írásában, mely az Üzenet 1977. 2—3. számában 
jelent meg.

A Magyar Üjság szeptember 14-i számában Szaulich Antal búcsúzik 
„a finom melankóliák és hangulatszín képek megrögzítőjé”-től, m ajd a



következőképpen fogalmaz: „A háború alatt keveset írt. A háború borzal
mai a szeizmográf szerűen érzékeny, egzaltált lelkű férfira nagy hatással 
voltak. Hogy testi és lelki fájdalm aitól szabaduljon, m orfinista lett. Apati- 
kus semmibe vevéssel szemlélte a világháború szédületes esélyeinek (!) 
kaleidoszkópját, kínteljes vánszorgását. Leilki invalidus lett: legutóbb is 
úgy já r t  köztünk, mint egy hervadt fejű, csüggedt lelkű és m egtört gerincű 
ember. Az utóbbi években m ár nem is írt: belső lázadásában élte fel benne 
magát minden téma, mígnem egyszer az agy veleje lázadt fel s a (legborzal
masabb lelki megrázkódtatás után végigát egy modern tragédiát és az 
élet vándora a szokrateszi méregpohárhoz nyúlt."

Ezt követően a lap szeptember 16-i, keddi számában Csáth Géza te
metéséről tudósít. Érdemes a tudósítást teljes terjedelmében közölni, hi
szen az élet kegyetlen lezáródásának pillanata m intha az írói sorsot is 
jelképezné.

„Csáth Gézát, a magyar irodalom reményét szombaton délután öt 
órakor helyezték örök nyugovóra a bajai úti temetőben. Előző napon 
dr. Váli Dezső felboncolta a temető hullaházában, másnap pedig szűikebb 
körű rokonság jelenlétében eltem ették C^áth Géza ifj. dr. Brenner Józsefet. 
Egyszerű ceremóniátlan vollt az utolsó í-ktus: a gyászos család volt ott, 
az anya, az apa, dr. Brenner József tb. városi főügyész, kam arai elnök és 
a két fivér: Brenner Dezső gyógyszerész, írói nevén Jász Dezső és Brenner 
László. Ott volt még az előkelő rokonság: Kosztolányi Árpád főgim. igaz
gató és családja, Decsy Dezső gyógyszerész, Decsy Gyula gyógyszerész, 
Decsy Jenő gyógyszerész és családja, Lányi Ernő zenedei igazgató.

Mindenki siratta  Csáth Gézát, a korai elm úlásra kárhoztatott örök 
zsenit, dr. Brenner József orvost, a kiváló pszichiátert, akinek tragikus 
halálában újból megismétlődött a régóta hangoztatott átok, hogy minden 
elmegyógyásznak az a keserű vég ju t osztályrészül, hogy a végén önmaga 
is beilezavarodik a klasszikus bölcseleti teóriába, hogy: nem a  dolgok zavar
ják  meg az em ber agyát, hanem a vélemények a dolgokról.

A Magyar Üjság m unkatársa beszélt a Brenner fam üia egyik tagjával, 
Brenner László műegyetemi haligatóvaíl, aki a következőket m ondotta:

— Szegény tragikus sorsra ju to tt bátyám at egy héttel ezelőtt hoztuk 
a szabadkai kórházba a bajai kórházból. Azt akartuk, hogy itt ápolják 
és mi is könnyebben meglátogassuk.

— Hetedikén voltunk nála a kórházban: kicsiny, erősen rácsozott kü
lön szobában volt, ahonnan lehetetlennek látszott a szökés. Bátyám hege
dűn éppen Goldmark Áriáját játszotta. Gyönyörűen hegedült, pedig leg
alább másfél év óta nem játszott, m ióta a családi életében változás 
állott be.

— A bátyám  nyolc év óta m orfinista volt s legbensőbb családi élete 
cs^k siettette a regőcei drám át. Mi nagyon szerettük volna felvinni Buda
pestre Moravcsik tanár klinikájára, de nem lehetett. A tragikus véget 
nem lehetett megakadályozni, csak eltolni. A kórházból megszökött és a 
méreg poharához nyúlt.”

III.
Kosztolányi Dezső azonban még ennél is többet tud a Csáth Géza 

tragikus halálához vezető stációkról. „Én, aki reszkető aggodalommal és 
ja j, oly reménytelen és hiábavaló küzdelemmel próbáltam  őt visszahívni az 
életbe, lejegyeztem fájó tapasztalataim at, melyek csak azért értékesek, 
m ert egy nagyon kiváló és öntudatos em berre vonatkoznak."

Első gyanús jelként ő is észreveszi, hogy Csáth Géza egyre kevesebbet 
ír, m intha csalódott volna az irodalomban, s ha a művészetekről beszélt, 
egyre azt ismételgette: „boldog akar lenni". A költő felismeri, hogy az 
író társ m ár ekkor menekült „attól az ideges túlfűtöttségtől, melyet a m or
fiummal gyógyítani ak art”. Kosztolányi leírása igazán megrázó: „Mert a 
morfium nem hoz bódító és mennyországi lázakat, m int a hozzánemértők 
képzelik. Éppen ellenkezőleg hat. összeszűkíti a szem bogarát és kiseb
bíti a látóteret. A szellemi hatása is körülbelül ilyen. A részletek elevenen



tűnnek fel, de az egész mellékessé válik. Ez a szer lehúz a földre, tompává, 
közönyössé, elégedetté, nyugodttá, prózaivá tesz. Csáth Géza az egészsége 
idején volt álomlátó, aztán csak a földre tekintett. Különös átalakulás, 
melyről eddig nem olvastam, minthogy az írók túlon-túl regényes színben 
Iátjćik a m orfium ot. . .  A m orfinista számára oltás után megszűnik min
den testi és lelki ellentét, mely közte és a világ közt van. Nem érzi többé 
az ősi tragikumot, a vágyat, mely kielégülésért kiált, és a csömört, mely 
a kielégülés után jelentkezik. M intha kiszabadulna a végzetes hálózatból. 
A szelleme és a teste könnyűnek rémlik. Semmit sem akar, csak azt, 
hogy ez m indörökre így maradjon." így történt ez Csáth Géza esetében is. 
A morfiumoltás után rendszerint mélységes apátia vett ra jta  erőt, „éles 
kritikája nem m űködött", és a szellemi igénytelenség jelei m utatkoztak 
nála. Aki egykor Puccinit elsőként fedezte fel a magyar közönségnek, 
Kosztolányi emlékezete szerint — szabad idejében kuplékat játszott. Az 
igénytelenség elhatalm asodásának tulajdonítható, hogy a pesti „klinikai 
állását otthagyta, és vidéken fürdőorvoskodott”. Arról értekezett, hogy a 
háborúba vonuló katonáknak előre össze kell vagdalni a  húsadagjukat, 
„mert a harctéren nincs idő arra".

„Leírhatatilanul sokat szenvedett. Vértanú-testén nem volt egyetlen 
fillémyi helyecske sem, melyet föl ne tépett volna az oltótű. Tályogok 
keletkeztek rajta, és szíjakkal kötötte á t a lábát, hogy vallahogy vánszorog
ni tu d jo n . . .  Mint orvos, figyelte magát, és kísérletezett testével. Válogatta 
a mérgeit, a morfium ot a pantoponnal és az ópiummal, de akár a hínárba 
került úszó, egyre jobban belebonyolódott. Hogy a soványító morfiumot 
ellensúlyozza, hízókúrát használt arzénnel, minek következtében a fölismer- 
hetetlenségig meghízott. Aztán, hogy lefogyjon, nyomban ebéd után hány- 
tató t vett be. Évekig csak nyitott szemmel ailudt, könnyű, egészségtelen 
álommal." Közben félelmei, az egyre nagyobb morfiumadag ellenére is 
egyre inkább nőnek. Éles kést hord magával a zsebében, és minden kór
házból megszökik, gyanakvásain im m ár nem tud erőt venni. Az utolsó 
stádium ban azután „tétlenné vált és közönyössé. Egy jóságos csecsemőhöz 
hasonlított. Aki úgy öltözködött, m int az élet hercege, semmit sem törő
dött magával, pecsétes kabátjáról lógtak a  gombok, a szellem, a tudás, 
a tehetség e nagyszerű jelensége egy vidéki kasznárhoz hasonlított. Irtó 
zatos volt látn i ezt a kísértetet. Környezetétől véres verekedéssel csikarta 
ki a mérget". És ez m ár a biztos halál felé vezető ú t volt.

A morfinizmus mindig okozat és nem ok — fogalmazza meg Koszto
lányi, és szerinte Csáth Géza is a melankólia elől menekült a gyönyörök 
szférájába. Esetében is arról a bizonyos spleenről van szó, melyet évtize
dekkel korábban m ár Baudelaire is megénekelt, s mely oly kegyetlen kö
nyörtelenséggel szedte áldozatait éppen a felvilágosult gondolkodók so
raiban.

Azóta szám talan kísérlet történt e nagyon életellenes érzés titká
nak a megfejtésére, megnyugtató és elfogadható m agyarázattal azonban 
sem a  tudományok, sem a művészetek nem szolgáltak. Es hogy Csáth Géza 
egyi'ke lett a spleen áldozatainak, egyértelműen azt bizonyítja, hogy ekkor 
m ár a  magyar táj sem vonhatta ki m agát az európai események és tö r
ténések sodrásából. Az új szenzibilitást tragikus voltában is európai szelek 
hozták Pannóniába.



GUBÁS ÁGOTA

LÁTLELET A LÉLEKRŐL
CSÁTH A KÖZÉPISKOLÁSOK TANANYAGÁBAN ÉS EMLÉKEZETÉBEN

SVETOZAR MARKOVIĆ ISKOLA, A TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK 
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Szemerédi Virág
— Amikor Csáth nevét hallom, valamilyen borzongás tölt el. Novel

láit olvasva mindig egy sajátos élményt élek át. Szerintem Csáthot nem 
mindenki úgy értelmezi, ahogy (kellene. Öt nem ismerik művei által, ami 
m iatt pedig érdekes számunkra. Fordulópontot jelent a magyar irodalom
ban, írói munkásságával bevezetett olyasmit, ami addig nem volt. Freud 
tanaival foglalkozott, a lélek érdekelte, s ez az, am it a nagy többség 
nem ismer.

— Talán nem merik megközelíteni erről az oldalról és nem mernek 
elmerülni ebben a világban?

— Lehet, hogy ez az igazság, m ert szokatlan dolog, hogy egy író m or
finista vollt, s nem tudni, el kell-e em iatt ítélni vagy nem, és hogy szenve
délye ihlette-e a novellák írására vagy sem . . .

— Szerinted mi a  lényeges ennek a megközelítésében?
— Nem tudom azt pozitívumnak elfogadni, hogy a morfinizmus ha

tására írt. Orvos volt, ezek szerint tudatosan tette azt, amit tett, a sa
já t szervezetének drasztikus m egrongálását. . .  Em iatt eJítéllem, viszont a 
novellái (hogy ennek hatására írta-e őket vagy sem, nem merném határo
zottan egyiket sem állítani) tetszenek, valamit megmozgatnak bennem.

Székely Márta
— Különleges a stílusa. Valahol azt olvastam róla, hogy orvosi látleletet 

ad a lélekről. Jóllehet szabadkai, nagyon kevés könyve van a könyvtárban. 
Hiányoznak az emléktárgyak is, hiányzik egy emlékház. Magyarországon, 
például Kiskörösön gondozzák Petőfi hagyatékát, vagy akármelyik faluban, 
ahol van valaki, akinek hagyatékát érdemes ápolni, vannak emlékmúze
umok. Itt is ápolni kellene az emlékét egy ilyen értékes írónak, akárcsak 
Kosztolányinak.
Horváth Árpád

— Kosztolányit jelentősebb írónak tartom , de azt hiszem, hogy nem 
foglalkozunk Csáth Gézával sem eléggé az iskolában, de m ásutt sem, sőt 
a magyar olvasóközönség sem fedezte még fel eléggé. Elbeszéléseiből ta
lán a hangulatot emelném ki. Azt hiszem, hogy csak Krúdyt hasonlíthat
nám a hangulatterem tés szempontjából hozzá. Novelláiban van valami a 
felnőtteknek írt meseszerűségből. E rre ékes példa A vörös E szti. A kriti
kusok is ezt ta rtják  a századelő egyik legszebb novellájának. Róla olvasva 
találkoztam azzal a megállapítással, hogy az Anyagyilkosság melllett ez a 
legjobb és legismertebb novellája, tulajdonképpen Andersen a m úzsá ja .. 
Azt sajnálom, hogy gyorsan lezárult az élete, nem alkotott többet. Megér
demelné a nagyobb olvasói figyelmet, m ert nem csak a századeílő magyar 
prózája kezdődött vele . . .

— Elégnek tartod azt, am it az iskolában tanultatok róla?
— Nem. Nem tartom  elégnek, nem lokálpatriotizm usból, hanem egyál

talán kell vele foglalkozni, nemcsak azért, m ert ő használta fel Freud ta
nait és fölismerte Bartók zenéjének jelentőségét, amire akkor nem volt 
példa.

— Itt Szabadkán mennyi jelét találod annak, hogy ez a szülővárosa?
— Hát nincs Csáth-kultusz, az biztos.



Alfásy Tünde
— Csáthról először az ju t eszembe, hogy Kosztolányi unokatestvére, 

s vele együtt nagyon sok rakoncátlanságot elkövettek még kiskorukban. 
Sok novellája ezekből a gyermekkori élményekből táplálkozik. Meg lehet 
ezt érezni Kosztolányinál is. Modern művész volt, nemcsak írt, újságírós- 
kodott, zenét szerzett, kritikát írt, muzsikáit is, tehát becsülöm benne 
ezt a komplexitást.

— Hol találkoztál először a nevével?
— A Csáth Géza utcában. Ott a Kertvárosban jártam  iskolába és ott 

láttam  a nevét, azonkívül a szobornál, m ajd a 10. osztályban nagyon sokat 
beszéltünk róla. A tanárnő külön felhívta a figyelmünket Csáthra, azonkí
vül a színházban is bem utatták A varázsló cünű, Csáth-művekből összeállí
to tt darabot. Az jellemezte ezt az előadást, m int általában Csáth noveHáit, 
hogy nem a cselekmény ju t előtérbe, hanem a hangulat, a vízió, az álom 
világa.

— Milyen többletet nyújtott számodra a színpadi mű az addigi ismere
teidhez képest?

— A darab nem volt tökéletesen kidolgozva. Megértéséhez ismerni 
kellett Csáth műveit, de hangulatát nem tudták igazán érzékeltetni. Va
lójában csak fölhívták a figyelmet Csáthra ezzel. . .  Igaz, nagyon sokan 
csak azért mentek el, hogy Gyenes Zitát megnézzék.

— Véleményed szerint megértik-e őt mint alkotót és em bert vagy 
inkább a külsőségek hatnak?

— Ha azt hallani egy emberről, hogy kábítószer-élvező, akkor rögtön 
ellenszenvet vállt ki, s azt hiszem, hogy az idősebb korosztály ezt meg se 
tudja érteni. Mi könnyebben tudjuk tolerálni ezt a furcsa világot, hisz a 
kábítószer-élvezőknek legnagyobb része fiatal. Ma, am ikor rohanó vilá
gunkban az élvezetek habzsolása válik életcéllá, nem meglepő az a csáthi 
óletfölfogás, miszerint kábítószer hatására tíz perc alatt többet élt át, 
mint mások tíz év alatt.

Szórád Gábor
— Csáth írásművészetével itt Szabadkán nem foglalkozunk eléggé. Mű

veit többször keillene előadni amatőröknek, de a hivatásos színházban is. 
Nem elég, de nem is m éltó hozzá, amit A varázsló című kollázzsal a Sza
badkai Népszínházban tettek. Novellái közül az Anyagyilkosságot és A kis 
Em m át  olvastam. Nyomott hangulatot váltott ki bennem. Még nem talál
koztam egyetlenegy elbeszéléssel sem, amely ekkora hatással lett volna 
rám. Gazdagabb lettem  egy élménnyel és azzal a tudattal, hogy ilyen művek 
is léteznek.

Cservenák Tünde
— Csáth Géza nevével először akkor találkoztam, am ikor nagyanyám 

mesélt róla. Ö hívta fel a figyelmemet arra, hogy Csáth m iért lett kábí
tószer-élvező. Nem azért, m ert valami különös örömet talált ebben, hanem 
a halálfélelme m iatt. Végtelenül félt a tüdőbajtól, ezért menekült az élve
zetekbe. Tulajdonképpen ezért tudom neki valamennyire megbocsátani ezt 
a kisiklását.

— Mit hallottál róla az iskolában és m it olvastál önszorgalomból
tőle?

— Nekem nagyon jó m agyartanám őm  volt, s neki köszönhetem azt, 
hogy nemcsak Csáth munkásságát, hanem életfilozófiáját is megismerhet
tem. Művei közül az Anyagyilkosság és A kis Emma  címűek m ellett éppen 
ezért m ást is elolvastunk A varazsló kertje című kötetéből. Amikor a 
Szabadkai Népszínház A varázsló című drám át (vagy koreodrámát?) be
m utatta, a  darabtól többet vártam, nagyon gyöngének találtam , ezért a 
m űfaját sem tudnám  meghatározni, hogy mi is volt tulajdonképpen. Ko-



peczky László egyik humoros írásával értek egyet, amelyben ironikusan így 
összegez: voltaképpen olyan volt ez az előadás, m intha nem Csáth műveiből, 
hanem a villanyszámláiból és a mosócéduláiból íródott volna. Szinte semmit 
sem ad vissza ebből a nagyszerű emberből, aki a magyar irodalomban először 
foglalkozik behatóan a  lólek mivoltával és boncolgatja az állomfilozófiát. 
Ehelyett láttunk egy liliomtiprót, aki morfiumélvező és szinte egyetlenegy 
önálló gondolata sincsen. Homályba veszik tehát éppen az alkotó ember, 
az ú ja t adó Csáth. Az a baj, hogy nagyon sok olvasó azt hiszi, hogy ezek 
az írások csupán morfiumos lázálmok, pedig szerintem nem így van. ö  
tudatosan ír így, például a Szombat este című novellájában a Homok
ember megjelenése nem véletlen motívum. Szándékosan tér vissza az álom 
motívumához, a tudat alatti viliág megismeréséhez. A gyermekkori szo
rongásra gondol, maga a Homokember a Félelem. A német mesékben visz- 
szatérő motívum, hogy a Homokember eljön és port hint a gyermekek 
szemébe, s ettől elalszanak. Félt a Homokembertől, attól, hogy el keill alud
nia, de főleg az ébredéstől.

— Talán ez a szorongás az, ami közel áll a mai fiatalokhoz, a mi 
korunkhoz?

— Ö is érzi az elidegenülést. Hiába volt a testvéreivel, hiába aludtak 
mind a hárm an együtt, ennek ellenére mindannyian rettegtek a Homok
embertől. Ez egy kafkai Félelemvillág. ö  az idilli családot próbálja ugyan 
megalkotni, de azért elmeséli, hogy az anya meg az apa külön zongoráznak 
a másik szobában, míg ők egyedül vannak. A vörös Eszti című novellának 
is az egyedüllét a motívuma.

— Hajlam osak vagyunk Csáth munkásságáról csak a  külsőségek alap
ján ítélkezni?

— Ha csak a külsőségeket tartjuk  szem előtt, nem tekinthetjük pozitív 
egyéniségnek, ennek ellenére irodalmi munkássága jelentős értéket képvi
sel. Minél több olvasóval kellene megismertetni azt az alkotót, aki a vi
lágirodalom felé közelít. S ha legközelebb megpróbálunk egy drám át vagy 
egy zenés játékot írni róla, akkor az ne legyen egy liliom tipró szomorú 
halálának a  képe, hanem kíséreljük meg azt érzékeltetni, am it elért.

— Szabadkán mi jelzi nevét?
— Mindenesetre a Csáth utca és a mellszobra. Ez utóbbi szép kis 

szobor, de el van dugva. Talán most a szökőkút nagyobb kilátást nyit 
mögötte.

A SZÜLŐHELY KÖTELEZ

Szekulity Angéla, a Csáth Géza Művészbaráti Kör tagja
— Mielőtt a művészetbaráti kör tagja lettem, m ár hallottam  róla, 

de nem foglalkoztunk vele mint íróval, nem ism ertem  meg mindaddig, 
míg az iskolában nem kezdtük el műveinek feldolgozását. En még nem 
találkoztam olyan stílussal, amilyennel az Anyagyilkosságban. Ahogy leírta 
annak a két fiúnak a szenvedélyét, az állatkínzást, a boncolást — hátbor
zongató volt.

— Az, hogy a Csáth Géza Kör tagja vagy, nem kötelez műveinek jobb 
megismerésére is?

— De igen. Amióta elkezdtük tanulni és jobban belemélyedtünk te
vékenységébe, úgy érzem, hogy ezzel még foglalkozni fogok, saját leendő 
könyvtáramból sem fog hiányozni Csáth.

— Nemcsak így, hanem a Csáth Körben is jobban lehetne népsze
rűsíteni.

— Kellene, habár tehetség is kell ahhoz, hogy szövegét színre vigyük, 
de meg kellene birkózni a  feladattal.

— Fotók, dokumentumok vagy más úton-módon is lehetne népszerű
síteni.

— Ez kétségtelen. Biztos, hogy a jubileum ra készítünk m ajd valamit, 
de más alkalmat is lehetne és kellene keresni.



BOSA MILIČEVIĆ KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA

Harmat Péter
— Hallottam  a műveiről, de tőle még nem olvastam. Annyit tudok 

róla, hogy szabadkai születésű. Sajnos orvosként könnyen hozzájuthatott 
a kábítószerhez, és mivel lelkileg ingatag volt, ezért könnyen befoilyásolható, 
végül hatást tett rá a kábítószer és ennek áldozatává vált.

Jenei Andrea
— Elég korán megkezdte írói pályafutását, m ár 14 évesen megjelen

tek első karcolatai, m ajd  /később, am ikor felkerült Pestre orvostanhall
gatóként. Az iskolában nem foglalkoztunk életével, csak munkáival.

— Véleményed szerint hogy él hagyománya?
— Jóval többet lehetne foglalkozni vele. El szoktam járn i az Élet

jel előadásaira, de Csáthról még nemigen hallottam, sokkal inkább Kosz
tolányiról.

Bernáth Elvira
— Az Anyagyilkosságot és A kis E m m át olvastam tőle. Tulajdonkép

pen nem nagyon tetszett. Igaz, hogy ú jat hoz és lélekábrázolással m utatja  
be az ösztönöket, a lelki szenzáció érdekli. Voltaképpen az nem tetszett 
benne, hogy gyilkossággal fejeződött be a novella. Ez van az életben, de 
nem ily módon . . .

— Mi az a mód, ami nem tetszett?
— Olyan különös . . .  teljesen árta tlan  embereket gyilkolni. . .

Dakota Róbert
— Morfiumélvezését nem tudom  elítélni, m ert szám ára az álom volt a 

valóság, míg a valóság csak rossz álom. A teljes életet szerette volna élni, 
am it nem talált meg itt Szabadkán. Azt az álomszerű, megfoghatatlan vi
lágot látom  benne, a vágyak világát. Nagyon mély benyomást tettek  rám  
novellái. Valahogy saját magam is jobban megismerem, és érzem azt a 
hangulatot, azt a környezetet, ami sajnos még manapság is körülvesz ben
nünket. Furcsállom, hogy noha itteni szerzők tollából több kiadvány is meg
jelent életéről, válogatás műveiből, mégis a  Városi Könyvtárban vagy az 
iskolakönyvtárban is nehezen találhatók meg a művei.

MOST KERÜLT SZINKRONBA A KORRAL

Szathm áry István  szabadkai író, m agyartanár
— Ami a középiskolai oktatás program ját illeti, a  négyéves időszakban 

a diákok elsősorban Csáth novellisztikájával ismerkednek, ellőször a  10. 
osztályban a m odem  magyar próza kialakulásának keretén belül Tömör
kénnyel és Papp Dániellel együtt, m ajd  a szakközépiskola első osztályában 
a jugoszláviai m agyar irodalom előtörténetén belül. Elsősorban m int no
vellistát tanítjuk, irodalom- és zenekritikusként és drám aírói m unkássága 
háttérben marad.

— A tanterv milyen konkrét novella feldolgozását irányozza elő?
— Szabad kezet ad a tanároknak. M indenesetre a tankönyvben a 

Szom bat este című novella szerepel. A szakközépiskola elsős program já
ban elsősorban azokat a  novelláit elemezzük, amelyek jellegzetes Csáth- 
novelllák, amelyek a  lélek tudat a latti vidékeire kirándulnak. A gyerekek 
igen nagy érdeklődéssel fogadják ezt a  világot, talán  azt is megkockáz
tatnám , hogy szeretettel viszonyulnak munkásságához. Ráéreznek arra, 
hogy korunk szenzibilitását, problém áit, hangulatát fejezik ki. Bizonyos 
értelem ben azokkal a  tém akörökkel foglalkozik, amelyek a  gyerekeket is 
érintik, olyan lelki problémákkal, amelyekkel ők is küszködnek és akarva- 
akaratlanul ők is szembenéznek.



— Nagyon veszélyes ezt a világot úgy bem utatni, feltárni, hogy ne 
csak külsőségeknél m aradjon meg tanár-diák, de ugyanúgy Csáth élete 
is egy különös élet. Hogyan sikerül a buktatókat kiküszöbölni?

— Kétségkívül különös az élete, különös a munkássága is. Annyira 
különös, amennyire különös a XX. század irodalma vagy művészete. Ter
mészetesen ezt a különöst nem lehet kikerülni és szükségszerű, hogy 
a gyerekek megértsék. Nem a kirakatdolgok kell hogy foglalkoztassák sem 
a tanárt, sem a gyereket, hanem a különösség mögött megvan egy álltalá
nos emberi is, és erre kell vagy erre is rá kell m utatnunk.

— Személy szerint milyennek látja Csáth művészetét?
— Ami az én szerény véleményemet ilileti, igencsak modernnek talá

lom, nem az összes novelláit, m ert most róla mint novellistáról beszélek, 
hanem egyes darabjai vallóban a m odem  irodalom gyöngyszemei. Mo
dem nek találom, m ár csak am iatt is, m ert tudjuk, hogy nem olyan rég éli 
reneszánszát Csáth munkássága, nemcsak a magyar irodalomban, hanem 
a világirodalomban is, hisz pár évvel ezelőtt, ha jól tudom, New Yorkban 
adták ki novelláskötetét angol nyelven, ami azt hiszem, igencsak nagy 
lépés a világirodalom felé. Hogy m iért éli épp most reneszánszát? Ügy 
látszik, hogy azok a problémák, konfliktusok vagy lelki gócok, amelyekkel 
foglalkozott, most ju tnak  erőteljesebben felszínre az életünkben és tailán 
m ost került igazán szinkronba a korral.

— A gyerekek mindannyian Freud hatását emelték k i . . .
— Természetesen nemcsak Freud tanai azok, amelyek bizonyos ér

telemben érdekessé és értékessé teszik novelláit, de talán ez a legfontosabb 
egy ilyen szinten, középiskolás szinten. Természetesen jelen van az álom
szerű, az álmatag hangulat, amely mentes Freud tanaitól, ez a csepegetett 
szürrealizmus, de más motívumok is fontosak. Elsősorban azok a no
vellái tetszenek, amelyekben a lelek sötétebb területeivel foglalkozik, azok
kal a dolgokkal, amelyek végső soron kezükben tartanak egy érzés
világot, egy gondolatmenetet, egy életet. Ami nála még szimpatikus, hogy 
bizonyos értelem ben szakított az úgynevezett szemérmes magyar iro
dalmi vagy írói felfogással. Az ösztönökkel való foglalkozása lehetővé 
tette  az erotika bejutását is az irodalomba, tehát egy jó  adag eroti
kát csöppentett a magyar irodalom vérkeringésébe, és ez szerintem igen
csak fontos dolog, m ert Csáth előtt és talán Csáth u tán  is igencsak 
szemérmesen viszonyul a magyar irodalom ehhez a témához. Neki ta
lán volt bátorsága vagy egyszerűen energiája, hogy ilyen dolgokkal is 
foglalkozzon, gondolok itt A varázsló halálára és más novelláira, ame
lyekben nagyon szépen, poetikusan van jelen az erotika, de nagyon szük
ségszerűen és időszerűen is m ár a m agyar irodalom szempontjából.

— Mivel Csáth szabadkai születésű, hogyan látja, milyen lehetőséget 
kínál a szülőhely, hogy a gyerekek valamivel többet tudjanak róla és ne 
úgy kezeljék, mint egyet a sok író közül, hiszen mégiscsak Szabadka 
szülötte.

— Egy, maximum két órát szentel Csáth művészetének, irodalmi m un
kásságának a  feldolgozására a  tanterv. A tanár talpraesettségétől vagy ta
lán bátorságától függ, hogy többet szán-e rá. Csáth novelláiban a  gyer
mekkor élményei, a város hangulata is benne van, de azért ezt nehe
zebb kifejteni novelláiból, mint Kosztolányi esetében. Ezt Csáthnál csak 
elvétve találjuk meg, de ha odafigyelünk és értő szemmel vizsgáljuk, 
akkor a  korabeli Szabadka világképe fö lsejlik . . .  Városunk többet is 
tehetne annak érdekében, hogy Csáth ism ertebb legyen. Nem elég egy 
szobor, nem elég egy róla elnevezett irodalmi c so p o rt. . .  Rendezvények, 
szimpozionok vagy beszélgetések keretén belül szerintem még jobban 
lehetne adózni az emlékének. Em ellett többet lehetne tenni annak ér
dekében, hogy még jobban tudatosodjék, hogy Csáth szabadkai szüle
tésű és nagyon sokat tett nemcsak a szabadkai, az itteni irodalom ki
alakulásának a szemszögéből, hanem általában a m agyar és az európai 
irodalom szemszögéből is. Valahogy azt kellene tudatosítani, hogy nem 
egy periferikus, provinciális írói világ az ö v é . . .  Ha tudjuk azt, hogy a 
vajdasági irodalomtörténészeknek köszönhetjük javarészt Csáth újbóli fel
fedezését, hiszem azt, hogy előbb-utóbb az őt megillető helyre fog kerülni.



HORVÁTH EMMA

OLAJ LÁMPÁSSAL
A SZABADKAI CSÁTH GÉZA MÜVÉSZETBARÁTI KÖRRÖL

EMLÉK

„E pillanatban m egláttam  őt. A második emelet (kis folyosójának 
végén jö tt, olajlámpással a  kezében.” Miközben ezt az idézést leírom, 
a Csáth-breviáriumra gondolok, amelyet 1978-ban mi négyen: Dankó Ág
nes, Molnár Gábor Marianna, Somogyi Edit meg én alkottunk meg a 
Csáth-novellák olyan, főleg párbeszédes részleteiből, amelyekban úgy 
véltük: cseppjében is csillan a tenger. S kialakult a kollázs. Minden 
egyes darabkája jelentéshordozó: ez a lankatag Csáth, ez a titokzatos, 
ez a kéjsóvár, ez a nosztalgikus, ez a zsigerekben is váj káló, ez a resz- 
keteg vagy csak rezdülő, ez a kegyetlen, ez az esztéta . . .  így együtt pe
dig egy lehetséges portré az íróról.

A jeleneteket triangulum hidegen csengő hangja (ilyen lehet bon
coláskor az orvosi műszereké) választotta el egymástól.

Emlékszem az indításra, am int a szereplő szó nélkül lejön a szín
padról, s a közönséggel fankas szemet néz, m ajd az első sorban ülőket 
veszi sorra, miközben a néma tekintet ezt próbálja kifejezni: neked 
soha nem voltak ilyen gondolataid? Tekints magadba! Figyelj! Ott sur
ran ereidben valami! e novellák mérgéből, varázsából.

Voltak könnyen és nehezen bontakozó „színpadra fordítások” attól 
függően, mennyire állt közel az ábrázolt világ a szereplők élmény-tre
zorjához, képzeletünk mennyire (tudta őket segíteni. A jelenet, amely a 
fenti idézethez kapcsolódott, jelenésszerű lebegésével még ma is, annyi 
év után előttem van. Dankó Ágnes vitte üres tenyerében az égő mécset, 
másik kezével védve a lángot esetleges szélrohamoktól. Meg-megállt, m ajd 
ú jra  elindult téveteg, kissé imbolygó léptekkel, m intha járása  is a fél
te tt tűz bizonytalan lobogását követné. Meglkapó látvány, \s az Ism eretlen  
házban című novella 'titokzatosságát, földöntúliíságát hozta.

Ahogy így .keresgélek a régi emlékek között, m intha én is olajlám 
pással kezemben járnék, melynek tétoiva fénye hol erre, hol arra  vető
dik. Aztán itt van az ÉletjeJl valamikori parányi jelvénye a méccsel. 
Valahol ezek a szándékok, mondandók, kifejezést ikereső gondolatok 
keresztezik egymást, találkoznak.

VALÓ

A Csáth Géza Művészetbaráti Kör 1968-ban történt megalakulása 
óta az Életjel-tevékenységek egyik legéletrevalóbb sarja. A m ajd húsz
éves fennállásának során a jelenleg 30—35 .tagot számláló állandó tár
sulat változatos irányelveket, fejlődési vonalakat próbált követni. Akti
vistái előbb úgy véliik, hogy minden művészetrajongót a kör szárnyai 
alá kell fogadniok. így az első pár évben egy vegyes-változatos „moz
gást" mondhat magáénak a csoport. Van ott fiatal toliforgatók vetélke
dője, a szomszédos települések íróinak vendégül látása, egy- vagy két
személyes íróolvasó találkozó, fiatal versmondók bemutatkozása, újle- 
mez-parádé, irodalm i est (Guillaiume Apollinaire, Francis Jammes, Nemes 
Nagy Ágmes, Takács Gyula).



A következő időszakban határozott elhajlást tapasztalunk az elő
adóművészet felé. Főleg az öntevékeny form ákat helyezve előtérbe, 
író-olvasó találkozó a Csáth Kör rendezésében szinte m ost m ár alig akad, 
m ert ezt a m unkaform át az Éle tjei nagy műsorai veszik teljes egészében 
át. Régebbi m űsortípusok halnaik el, helyet adva újabbaknak. Megsza
porodnak az előadóestek annak tanúbizonyságául, hogy izmosodik az 
együttes, m ind több versmondó vállalkozik erre az erőpróbára. Sokfelé 
hívják a tagságot: állami ünnep m űsorába, tárlatm egnyitóra, üzemekbe, 
környező településeikre. U tat tö r m agának a többnyelvűség: angol—magyar, 
francia—magyar estek rkerüLnek bem utatásra, sőt négynyelvű irodalmi 
ö szenilitással is dicsekedhet a kör, az em lítettek mellé a szerbhorváitot 
is beszámítva. Különben a szerbhorvát—m agyar irodalmi estek száma 
szintén megszaporodik. Sőt szerbhorvát szavalok csoportjának ad o tt
hont a kör. Versmondó műhely jellege mind hangsúlyosabbá válik. A 
tagság jelentős elismerésekben részesül különböző versenyeken (baj- 
moki, pancsovaii: színjátszó, illetve mozgásművészeti kísérletek; becsei, 
Velika Plana-i: versmondás, prózamondás).

A Csáth Kör létrejöttétől a maá napig m indinkább fokozódó mér
tékben részese az Életjel nagyműsorainaik, sőt indulásától fogva a Kosz
tolányii Irodalm i Színpad tevékenységének. Ez a tény jelentős erőelto
lódást jelent. A Csáth Körre jellemző m unkaform ák (pl. versmondók 
bemutatkozó, illetve búcsúestjei) gyérülnek, s m aradnak a lehetséges, 
vagyis szükségszerű tevékenységek. A nagyműsorok persze számotte
vőbb próbatételt jelentetek a  tagság számára, a  Kosztolányi Színpadon 
való szerepléssel pedig belekóstolhatnak az „alakoskodás” művészetébe.

Sok Csáth Körben kezdeményezett előadástípus a vers mondás mi
nőségének javulásával az Éle tjei nagyműsorai között nyert polgárjogot. 
Ilyenek pékiául az érettebb vers- és prózamondók előadóestjei, az eg
zotikus tá jak  (Kína, Japán, India) (költészetét bem utató összeállítások 
s a m indenkit mozgósító, a kör m unkáját keresztmetszetében prezen
táló előadások (Mi harmincon, Többen is lehetnénk) stb.

Em lítésre méltó az a  törekvés, hogy az irodalmi est statikusságát 
feloldjuk dramatizációval, mozgással s a hosszabb szöveg felolvasását 
több szereplőre osztjuk szét. Az obiigát asztal—lám pa—szék kellékhár- 
m as virággal, drapériával, esetleg odaülő tárggyal, műtárggyá! egészül 
ki, s az em lített bútorokat is próbáljuk cserélni olyan kalandokra vállal
kozva, hogy a szomszéd bútorüzlettől kapjuk azokat kölcsön egy estére, 
mivelhogy a cél szentesíti a beszerzés m ódját.

A Kosztolányi) Dezső Irodalmi Színpadon bem utatott műveik elő
adásm ódját tekintve, amelyeket a Csáth Géza M űvészetbaráti Kör tag
jai jelenítettek meg, a  kísérlet szó látszik legjellemzőbbnek. Eddigi mű
sorainkban hitelesnek éreztük a  groteszk, a  -komikus és a lírai ábrázolá
sát. A verses beszéd pedig m intha itt is túltengene: Weöres Sándor En- 
dymion (1981), Kosztolányi Dezső őszi koncert (1984), Kosztolányi De
zső A szegény kisgyermek panaszai (1985), Ács Károly Máglya (1984), 
Kopeczky László Spenót a falon (1985) . . .  Majdhogynem kellékek nél
kül játszunk. De talán a legsikerültebb kellék te len ség a  Moldova György 
Napló című műve alapján (készült Che Guevara naplója (1986) elnevezésű 
színpadi játék, amelyben egy szók és három  falitérkép „segített" m ind
össze.

A tagság elvitorlázik és visszatér. Van, akinél a hívó szó hiányzik, 
van, ak i önszántából válik ism ét a  kör itagjává. Katonaság, egyetemi 
tanulmányok, házasság, gyermekáldás, házastárs fékező m agatartása, 
m ás helységbe költözés. . .  mind, mind gátló körülmény, mely elősegíti, 
hogy a (kapcsolat a Körrel megszakadjon. A szívfájdító szóródás tehát



sajnos bekövetkezik. A révbe ju tás családi és hivatásszinten azonban 
gyakran az egykori) szavatokban bizonyos erőket szabadít fel, amelyeket 
ú jra az előadóművészeit szolgálatába lehet állítani.

A SZÖVÉTNEK KÉPZETE

Aztán a kézre csorranó forró olajra is gomdolotk, a  kósza haj tincsbe 
belekapó lángra, a  szövétneket szorító m arok görasére, az éjszaka sötét
jére és a nappal világosságára. . .  röviden m indarra, am ire egy ilyen 
világító alkalm atosság képes, s amelynek szerénytelen lelkesedésünk ta
lán nagyobb fontosságot tulajdonított a kelleténél.

Egy mécs. Egy olaj lámpás. De fényt ad mégis.



A VARÁZSLÓ
CSÁTH GÉZA MÜVEI ALAPJÁN SZÍNPADRA ALKALMAZTA 
FRANYÓ ZSUZSANNA

SZEMÉLYEK:

Dr. Szerenádi Szerafin 
Dr. Morfoki Sámuel 
Fátyol Krisztina 
Lenszky Georgina 
Leányka, Rebeka 
Anya, Witmanné 
Apa
Nagymama 
Vörös Eszti 
Szelinkai Fáni

Abbé, Varázsló
Péter
Pál
Boldogfalvy Albert
Kázmér
Albert
Asszisztens
Vállalkozó
Béla, főpincér
Borfiú

Stoczek
Lányok

Susek
K um pert
Berán
Szukop
Kulhanek

Muzsikusok:

1. K É P

(A Varázsló kertje a színház piros szalonjában van „berendezve'*. 
Főhősünket hölgykoszorú veszi körüL I tt  van a nagymama, az anya, a 
feleség, az elmebeteg nő, a tiszta lány, a cselédlányok, kurtizánok.)

(Egy vendéglő elegáns különszobája. Az asztalok mellett gyertyák  
világánál 13 úr és 8 hölgy ül. Az asztalok tele vannak üvegekkel, poha
rakkal, sűrű dohányfüst. Két-három úr az asztalra borulva alszik . Egy 
a földön fekve horkol. A társaság énekel. összevissza, lelkes ének . Oly
kor unisonóba kerül az egész kompánia. Majd belebődül az énekbe egy 
basszus hang alaktalan kiabálása. A hölgyek sikoltoznak, és hahotázva  
vagy zokogásszerűen elaprózzák a ritm usokat. A szövegből csak egyes 
szavak hallatszanak. Mintha két különböző verset énekelnének ugyanarra 
a dallamra. Egy részük megismétli a dal másik felét, a többiek újra 
kezdik:)

Végigmentem az ormódi temetőn
Elvesztettem, elvesztettem,
Elvesztettem piros bársony keszkenőm.
Piros bársony keszkenőmet nem bánom,
Csak a régi, csak a régi,
Csak a régi szeretőm et sajnálom  . . .
fFáni felugrik az asztalra.)
FÁNI: A muzsikusok! Megjöttek a muzsikusok!
TÁRSASÁG: A muzsikusaink! (Tapsolnak, amely szűnni nem akaró 

ütemű.)
(Felsorakozik: Kum pert [harsona], Susek  [üstdob ], Berán [hegedű], 

Szukop [fuvola], Kulhanek [ trom bita ], Stoczek  [karm ester]. Hangolni kez
denek.)

SUSEK: (Kumperthez) Hamis!
KUMPERT: Kérlek, ha észreveszed, hát csak dobolj bele, ahogy

BERÁN: (a hegedű magas hangja között bolyong)
SZUKOP: (nem tud hangolni, fél hanggal magasabban van, m int a 

hegedű)

2. K É P

bírsz.



(A m uzsikusok hangolását a társaság elégedett tapsa kíséri. A mu
zsikusok kifáradva a hangolástól italt rendelnek.)

KULHANEK: Borfiú, borfiú!
BORFIÜ: Parancsol!
KULHANEK: Három pohár snapszot!
SZUKOP: Négy rumot!
STOCZEK: P á lin k á t. . .  Sokat!
SUSEK: Két spriccert.
BERÁN: Három spriccert.
KÚPÉRT: Egy pálinkát.
TÁRSASÁG: Halljuk m ár a muzsikusokat!
(A m uzsikusok nagy gyűlölettel kezdenek hozzá egy angol operett

motívum ai alapján íródó zenéhez. Fájdalmasan és nagyon rosszul játsz- 
szák. A közönségnek viszont tetszik.)

TÁRSASÁG: (elragadtatva hallgatja) Bravó! Csodálatos!
dr. SZERENÁDI SZERAFIN: Elég legyen m ár ebből a macskazené

ből! Hagyják abba!
(A m uzsikusok isznak , közben Cherubini Rekviem jét kezdik játszani 

pontosan, szépen. A Társaság rövid idő múlva a saját „nótáját99 ordítja.)
FÁNI: Kedves barátaim , nem hallottuk még szólóban énekelni Bol

dogfalvi tanácsost! (Leül az Abbé ölébe.)
TÁRSASÁG: Még nem hallottuk! Kedves Boldogfalvi énekelj! Légy 

szíves, énekelj! (Ordítani kezdenek.) Énekelj! Énekelni! Énekelni! Hall
juk, halljuk! (A nagy zsivaj közben a m uzsikusok elhallgatnak, Stoczek  
rosszul lesz, vért hány. A többiek tanácstalanul nézik, a Társaság zavar
talanul mulat.)

SZERENÁDI: Vigyék ki! Vigyék ki!
(A m uzsikusok kihúzzák Stoczeket.)
TÁRSASÁG: Halljuk Boldogfalvit!
BOLDOGFALVI: (nagy kövér, kopasz ember, megköszörüli a torkát) 

„Isten veled, szavadra válnom k e lle tt..
(Az éneklés alatt Szerenádi az ópium fogyasztásának gondolatát la

tolgatja. Szim ultán kép . A színpad előterében ül Szerenádi, aki a követ
kezőket m ondja:)

SZERENÁDI: Rossz arcú és alacsony emberi lények, akik azt hi
szik, hogy a nemtelen és kegyetlen muzsika az Élet törvénye, s am it ők 
élnek, az maga az élés. (Előveszi az injekciót. Közben a Tanácsos énekel.)

TANÁCSOS: „Szavadra válnom k e lle tt..
1. EGY HÖLGY: Gyönyörű hangja van ennek az embernek!
2. EGY MÁSIK HÖLGY: Remek, mesés!
SZERENÁDI: (folytatja eszmefuttatását) A fájdalm akat érzéketlen 

türelemmel viselik. Gonoszak, de haragudni nem szabad rájok. Jóllehet 
m iattuk van úgy, hogy az életet nem lehet berendezni tisztán az ős, szent 
gyönyör számára, ami pedig az élés egyetlen célja.

TANÁCSOS: „Én elmegyek, úgy akarta  az ég. (Lassan az egész tár
saság vele énekel.) Könyörtelen szavaid tovaűznek. Tudom, hogy visz- 
s z a ..

(Ebben a pillanatban óraütések. Az ének abbamarad. Az Abbé az 
ablakhoz tántorog, és félrehúzza a függönyt.)

SZERENÁDI: Menni kell. Menekülni valahová, ahol a  gyönyör eltün
teti a körvonalakat és az értelmetlenségeket. Kihelyez bennünket a tér 
béklyóiból, és az idő zakatoló másodperc ó rájá t megállítva, langyos hul
lámokon emel bennünket a lét magasságaiba.

ABBÉ: Hölgyeim és uraim! Szerda reggel van. H intsetek ham ut a 
fejetekre, és m enjetek az ú r házába. Ámen.

SZERENÁDI: A felismerést, az Isten boldogságát csak a gyönyör ad
ja  a számunkra. De lehet-e beszélni arról, hogy az Isten boldogsága csak



egy pillanat? Ö ennyit adott alamizsnaképpen az ostobáknak és gyávák
nak. De akik többet érdemelnek, m ert többet akarnak, azoknak megada
tik, hogy m egrabolják az öröklétet vitéz és nemes kockázattal. Le kell 
mondaniok, hogy jól lássanak és halljanak.

EGY HANG: Gyújtsátok m ár fel a lámpákat!
SZERENÁDI: Az érzékeket és a szerveket m egrontja a gyönyör ret

tentő és áldott közvetítője, az ópium. (Lassan adja be magának az injek
ciót.)

ABBÉ: I tt  a bűnbánat ideje. A hölgyek távozzanak körünkből! Men
jetek, leányaim, Isten békéjével!

FÁNI: (az Abbé nyakába csimpaszkodik) Én csak veled megyek! 
Elkísérlek a parókiáig.

A HÖLGYEK: Nem, nem! Még csak az kéne! Mi is veletek fogunk 
menni a templomba!

SZERENÁDI: A szemek gyakorta könnyeznek, a fül zúg. A tárgyak, 
az emberek, a betűk elmosódnak. Állítsátok meg a nyomorult, szegényes 
kis gépezetet. Feküdjetek hanyatt. Hunyjátok le a szemeiteket. És az 
apró ópiumpipa elvezet oda, ahol azért élünk, hogy éljünk, és semmi 
m ásért. Hiszen ez az egyetlen célja a létnek.

ABBÉ: (fenyegetően) Leányaim, hagyjátok el a term et, m ert m iként 
Jézus a kalm árokat, korbáccsal kergetlek ki benneteket!

FÁNI: (sír)

3. K É P

SZERENÁDI: Egy könnyet, egyetlen könnycseppecskét kell sírnod 
m iattam .

(Lassan történik a realitásból való átváltás az irrealitásba; furcsa  
fényfüggönyben , fénysávban jelenik meg Krisztina , Szerenádi felesége 
m int grófkisasszony és ezzel párhuzamosan ürül ki a színpad.)

SZERENÁDI: (Krisztina elé megy) Grófkisasszony, te m indent tudsz, 
am it akarsz, és azt is tudod, hogy csak m iattad jö ttem  ezer mérföldről, 
hogy csak m iattad  születtem, és hogy m iattad  fogok meghalni, add ne
kem hát a fátyolodat, és önts egy csepp illatos olajat a homlokomra.

KRISTINA: (tekintete a messzi égbe bolyong, szemei szürkészöld, 
hideg színekben , régi szomorúságokat tükröznek vissza, karcsú szép vál- 
laival előrehajol; kikeres a szoknyája zsebéből egy kis kristályfiolát. Fe
hér, hosszú ujjait megnedvesíti és Szerenádi homlokát megkeni illatos 
olaj jal)

SZERENÁDI: Jól ismersz engem, gróf kisasszony?
KRISZTINA: Krisztina.
SZERENÁDI: Szeretni fogsz, Krisztina?
KRISZTINA: Imádkoztam, hogy szeretni tudjam  magát.
SZERENÁDI: Hazugság, hiszen te nem tudsz szeretni.
KRISZTINA: (mozdulatlan marad, leveszi vállairól zöld selyem fáty

lát, és átnyújtja  Szerenádinak)
SZERENÁDI: Szeretni akarsz?
KRISZTINA: Tudtam, hogy jönni fogsz.
SZERENÁDI: Vártál rám ?
KRISZTINA: (ravasz és csúfolódó mosoly van az arcán)
SZERENÁDI: Nem vártál rám , de nem haragszom reád, m ert m int 

magam is tudom, nem szeretsz, és nem is fogsz szeretni.
KRISZTINA: Ma egész délután tükörbe néztem, és azon gondolkod

tam, hogy szépségem el fog múlni.
SZERENÁDI: El fog múlni — m ert nem szereted a gyermekeidet, 

akiket hordozni fogsz.



KRISZTINA: Sohasem fogok gyermeket hordozni.
SZERENÁDI: Krisztina, még nem érkezett el az idő. Most egy ideig 

úgy kell szeretnünk egymást, m intha én a fiad lennék, s te nekem kis
lányom.

KRISZTINA: (fölvillanó szem ekkel integet, hogy jó lesz, azután ké
zen fogja) Menjünk a Varázslóhoz.

A VARÁZSLÓ: (lámpavilágnál görnyedve olvas egy nagy könyvben, 
hellyel kínálja az érkezőket) A grófkisasszony m iatt jö ttetek?

SZERENÁDI: Igen, őt akarom most a legjobban és azt hiszem, még 
gyermeket is szeretnék tőle, de hidegek és ruganyosak az u jjai, és a 
szemeinek változik a színe, a szíve pedig hideg és gonosz.

VARÁZSLÓ: (előveszi a tükrét, merően nézi. A fekete, csiszolt, síma  
acéllapon megjelenik a gróf kisasszony képe) A grófkisasszony sohase fog 
igazi könnyeket sírni, csak a gyermeke koporsóján. De hogyan lehessen 
gyermeke, ha nem szeret senkit, és meddőséggel átkozták meg. ölelésé
nek fagyos lángjai nem alkalmasak arra, hogy belőlük új sarj bimbóz
zék. Ehhez nyugodt, állandó, termékeny melegség szükséges. És olyan 
emberek között, akiknek változik a szemök színe, akik sokkal jobban 
ismerik m agukat és egymást is, hogysem hosszabb ideig zavartalanul, 
tiszta szerelemmel éreztessenek egymás i r á n t . . .  ez hiányzik. De m ás
képpen a m egoldásra remény nincsen! (Eljönnek a Varázslótól)

SZERENÁDI: Elpusztulunk mind a ketten, anélkül, hogy csak egy
szer is éreznénk az őszinte, nagy szerelem forróságát.

KRISZTINA: Pedig megérdemelnénk, m ert senkit nem kívánunk 
mást.

SZERENÁDI: És gyermeket akarunk, hogy — m iként a Varázsló 
m ondta — a halál fájdalm a által megtisztuljon a szíved, és d^azi köny- 
nyet tudj sírni. (A történet vége elevenedik csak meg; gyermeksírás, majd  
a kis koporsó, és a fölötte némán álló Krisztina.)

KRISZTINA: (szomorú tekintete , hideg, elutasító)
(Szerenádiban nő a gyűlölet, és meg akarja fo jtani. A furcsa fények, 

amelyek az irrealitás síkját jelölték , lassan reálisra váltanak. Szerenádi 
„visszatér” a vendéglőbe, ahol még m ulatnak.)

4. K É P
(reális)

MORFOKI SÁMUEL (a sebész): Ti nők sohase tudjátok megérteni, 
hogy a férfiaknak olykor nélkülözniük kell a társaságotokat!

EGY ÜR: Hozzátok a hölgyek bundáit! Magunk akarunk maradni!
A FÉRFIAK: Ügy van! Magunk akarunk maradni!
(A hölgyek duzzogva öltöznek.)
AZ ABBÉ: Menjetek! Menjetek!
A SÁRGA HAJÜ HÖLGY: Adj, fiam, kocsiravalót!
BOLDOGFALVI: Nesze, fiam. (Homlokon csókolja.)
AZ ELŐBBI ÜR: Indulás! Indulás! Szervusztok!
EGY HANG: Valóban hajnál van már?
BOLDOGFALVI: Hajnal van. Igen.
ABBÉ: Uraim! Búcsút hirdetek minden vezeklőnek. A Szent Margit 

Egyházban m ost kezdődik a hamvazás. Aki ájtatosan számot vet magá
val, és elimádkozza az Ür imádságát, annak m egbocsátatnak a bűnei. En 
fogom a ham ut hinteni vén, boros, kótyagos, gaz fejekre!

SZERENÁDI: (ismét ópiumot ad magáfiak) . . .  hogy a  hangok, m int 
finom és üde leányajkak, csókolják végig a testünket. Egy nap alatt 
ötezer esztendőt élek. Egy esztendő ala tt ez körülbelül kétmillió évet 
jelent. Föltéve, hogy az ópiumszívást m int kifejlett erős férfi kezded, és



nagy gondot fordítasz testi épséged fönntartására — tíz esztendeig elél
hetsz. És akkor húszmillió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet 
az örök megsemmisülés jeges párnájára.

A TÁRSASÁG: Gyerünk! Gyerünk!
ABBÉ: (felöltözködik, s m int a keresztet, feltartja a botját) Indulás!
(A vendéglő kiürül, csak M orfoki és Szerenádi marad. Szerenádinál 

ism ét a lassú átváltozás, átlépés kezdődik; — echó: Az apró ópiumpipa  
elvezet oda, ahol azért élünk, hogy éljünk!)

5. K É P

(A Moravcsik-klinikán játszódik . Szerenádi, az orvos egy elmebeteg 
nővel, Georginával.)

GEORGINA: Nincs a rra  emberi nyelven kifejezés, hogy m iként vi
selkedik  ön velem szemben. Ön az egyedüli élőlény, aki rajtam  segíthet, 
és látnom  kell, hogy engem körülbelül úgy tekint, m int a viviszekcióra 
szánt szegény állatokat. Midőn segítséget kértem, hamis ígéreteket kap
tam.

SZERENÁDI: Én a láthatatlan  sugarak fényképezésével foglalkozom.
GEORGINA: Szervezze meg a Lény megfigyelését. A Lény — az 

idegen erő, m int valami „ésszel ellátott villamos anyag", amely a tettei
met irányítja.

SZERENÁDI: Az egész földön minél számosabb helyen apparátuso
kat kell felállítani. Egy készülék elöl, tudniillik ő könnyen elbújhat, m ert 
egyszerűen visszahúzná karjait a magasba. Valamennyi karjával m ár nem 
teheti ezt. Ily módon a menekülése biztosítva volna. A lény nem fogja 
merni többé folytatni a gyilkolást.

GEORGINA: A nyelőcsövem, gyomrom, tüdőm, épnek tűnhetik fel, 
de a lélek e szerveknek megfelelően teljesen ki van harapva, csupa seb 
és roncsolás.

SZERENÁDI: Minek a léleknek nyelőcső, gyomor, tüdő?
GEORGINA: (nem felel, a vállát vonogatja) Doktor ú r azt m ondta 

a Lény nekem, hogy: Megdögölsz, bestia! Te akarsz engem kihirdetni 
valódi alakomban a világnak, te rongyos! Nem, inkább ízekre téplek. 
Szenzáció lesz, szenzáció!

SZERENÁDI: (lassan közeledik Georginához m int sorstárs) Én le
szek a te valódi üdvözítőd, m ert én foglak megszabadítani a kínjaidtól. 
A többiektől ezt hiába várod.

GEORGINA: Menjen, m ert utálom!
SZERENÁDI: Te vagy az én eljegyzett menyasszonyom. (Megöleli.) 

Senki többé el nem rabol tőlem.
GEORGINA: Érzem, hogy ön valami gyógymódot alkalmaz velem 

szemben. Miért akar megmenteni?
SZERENÁDI: Ma éjjel megölöm magam, és azután érted jövök.
GEORGINA: Kételkedem abban, hogy ezt meg m erné tenni.
SZERENÁDI: Mit m ond önnek a Lény, hogy én m it fogok tenni?
GEORGINA: Egy késvágást a fejemen.
(Ezen a ponton indul az „álom az álomban” jelenet az Anyagyilkos

ság c. novellával.)

6. K É P

(A színpad egyik sarkában egy kurtizán, ahova a két W itmann fiú, 
Péter és Pál bemegy. A nő — Fáni — feléjük jön, mosolyog, bevezeti 
őket a szobájába. A szőnyegre kucorodnak, lehúzzák magukhoz a lányt, 
csókolják , harapják, ölelik. Majd mind a ketten ütni kezdik . A lány tele



szájjal kacag, mintha csiklandoznák. A nő mozdulatlanná válik. E kkor a 
fiúk vörösre pirult arccal sim ulnak rózsaszínű selyempongyolájához.)

FIÜK: (egyszerre): Te vagy a legszebb nő mindazok között, akiket 
valaha láttunk.

FÁNI: Szeretlek benneteket. De ha másszor jöttök, hozzatok va
lamit.

FIÜK: Meg leszel elégedve azzal, am it hozunk! (Fáni kikíséri a fiú 
kat, és megcsókolja a kezeiket.)

PÁL: Csak ezért érdemes élni.
PÉTER: Ez az, am it annyi fáradsággal kerestünk. Ékszert viszünk 

neki, arany karcsatot vagy gyűrűket.
PÁL: Igen, de honnan veszed?
PÉTER: Van anyánknak, kérünk tőle.
PÁL: Nem ad.
PÉTER: Az üvegszekrény kulcsát megszerezzük.
PÁL: Nem adja ki a kezéből a kulcsokat.
PÉTER: Pedig négy arany karcsatja  van, és hét gyűrűje van.
PÁL: Az u jján  is hord három  gyűrűt.
PÉTER: Nem lehet tőle kérni.
PÁL: Semmi szín alatt.
PÉTER: Nem fog adni.
PÁL: Nem, nem.
PÉTER: Ki kéne törni a szekrényt.
PÁL: Fölébred, lárm át csinál, megint csak nem vihetjük el neki.
PÉTER: Nem fog fölébredni. Én betöröm  az egyik kis üvegfalat a 

késem nyelével, és több zaj nem lesz. Te világítasz a tolvaj lámpaval, be
nyúlok, és kiszedem a karcsatokat és gyűrűket.

PÁL: Ne vigyük el mind!
PÉTER: De igen, mind el visszük; neki nem kell, ne m aradjon ne

ki semmi, hadd bőgjön utána.
(Witmanné a fal felé fordulva nyugodtan alszik . A fiúk  elhelyez

kednek a szekrény előtt. A nagyobbik W itman fiú fölemeli a kést, hogy 
beüsse a szekrény kis üvegfalátf rácsap, nagy csörömpölés, W itmanné 
fölkönyököl, a fia a késével a mellébe döf, az asszony lehanyatlik, és a 
levegőben hadonászik. A kisebbik fiú  az ágyra ugrik és lefogja a lábát 
A nagyobbik kihúzza a véres kést az anyja melléből, és még egyszer 
beledöfi.)

PÉTER: Na, ez rendben van — m ost szedjük elő a  dolgokat. (Kirá
molják az aranyakatJ  Most siessünk, meg fogunk mosdani és átöltözünk. 
(Fánihoz sietnek, aki kipirult arccal melyen alszik, kitakarják és meg
csókolják, azután előszedik a zsebeikből a drágaságokat, rárakják a ha
sára, a melleire, a combjára.)

PÉTER: Nesze, ezt hoztuk.
PÁL: Ez mind a tied.
PÉTER: Ma vagy holnap jövünk.
(Szerenádi „visszatér” az első színtű álomképbe.)
SZERENÁDI: Mit fogok tenni?
GEORGINA: Egy késvágást a fejemen!
(Éles váltás a realitásba, a vendéglőben M orfoki van még Szerenádin 

kívül.)

7. K É P
SZERENÁDI: (maga elé bámul, m ajd csenget)
BORFIÜ: Parancsol, nagyságos úr?



SZERENÁDI: Ki az az úr?
BORFIÜ: Orvos, valamikor sebész volt. Másfél éve já r  ide.
(Morfoki az asztalához hívja Szerenádit.)
SZERENÁDI: Dr. Szerenádi Szerafin.
MORFOKI: Dr. Morfoki Sámuel.
SZERENÁDI: (csenget)
BORFIÜ: Parancsol, nagyságos úr?
SZERENÁDI: Két abszintet kérek.
MORFOKI: Mert mi a fő, kolléga úr? Miért eszik? Miért szeret? 

És m iért örül? Az életért? Ugye nevetséges, aminek egyszerre vége van. 
Ami elmúlik. De m iért múlik e l? . .. Én rájöttem , hogy mi! H át először 
is nem az idő múlik, hanem mi. Idő nincsen. De van nekünk egy tudási 
pontunk. Az a tudat, hogy a testünk kopik, hogy az agyvelőnk sorvad, 
hogy a betegség m egöl. . .  Hogy idő van. Nos, ez az agyvelő kifejlődésé
nek egy ideiglenes maradványa. Súlyos dolog ez. Az időnek a  mérge bele
ette m agát a filozófiánkba, a művészetünkbe, a napi beszédbe. Az em
bernek, am int kinő a gyermekkorából, társává válik az idő gondolata s 
el nem hagyja a halál percéig. Schopenhauer m egírja a  Welt als Wille 
und Vorstellungot, Shakespeare a lenni vagy nem lennit. Az időnek kö
szönjük az V. szimfóniát és Beethoven sorsszim fóniáját, amelynek halál- 
táncszerű tém ájában a másodpercek kérlelhetetlen egymás után  való 
lepergését halljuk, s mindez semmivel se fejez ki többet, am int am ikor 
az egész közönséges emberek felsóhajtanak: „Bizony öregszünk". I tt  
cselekedni kell, uram! Ha az időőrület valam ikor nem volt és m ost van, 
akkor kétségtelenül helyének is kell lennie a centrum ban. Én megtalál* 
tam  az agyban az időt. Külsőleg nem különbözik a többi agy sejttől, s 
mégis ez a fészke a betegségnek, a nyomornak, az elmúlás oktalan bá
natának. Aki m indenáron szabadulni akar az időtől, akit terhesen szorít 
az elmúlás gondolata, segíteni fogok rajta. Kibérelek egy óriási term et 
műtőteremnek. A középen állítjuk fel a m űtőasztalt. Három  asszisztens 
foglalatoskodik az előkészületekkel. Végre elnémul a  zaj. Felöltöm a 
köpenyt, a lábam ra húzatom a gumicsizmákat. Nyugodtan mosom a  keze
met, kiadom: kezdjétek az altatást. Felkötöm a kötényt, felhúzom a  kesz
tyűket. — Alszik? — Jó! — Az érverés rendben van? Helyes! Megtapin
tom a  fejét. Lassan egy vágást teszek a tarkótól a fültőig. A közönség 
lélegzetét visszafojtva figyel. Látcsövek m erednek felém. A vérzést elál
lítom. Lefejtem a  bőrt és izmokat féltenyérnyire, a csonthártyához ras- 
patoriumot! A csontnál vagyok. Kérem a vésőt! Megcsináltam a  nyílást, 
kihajtom  a  csontléket. Az agyhártyánál vagyok m ár. Óvatosan keresztül
vágom. Félrehajtom, és a kezemmel behatolok az egyik hasadékba, hogy 
melyikbe, azt én tudom, és kiszedem az időt. Egyszerűen kikanalazom 
az emberi bánat átkozott darázsfészkét. Két perc és m inden készen van. 
Az idősejteket körüladatom  egy tálcán. Azután bevarrom  az agyburkot. 
A közönség éljenez, tapsol. Én levetem a kötényt, és szürke, mindennapi 
ruhám ban m eghajtom  magam. Az emberiség boldogsága szól hozzám egy 
örömüvöltésben. Egyszerű a találmányom, nemde, kolléga úr? Határo* 
zottan érdemes volt ra jta  gondolkodni, de addig is, m íg a  sebészi beavat
kozás ideje el nem jő, egy múló értékű belgyógyászati szerünk van az 
idő ellen. Ez az abszint. Isten éltesse, kedves kolléga úr.

(Morfoki távozik.)
SZERENÁDI: (csönget)
BORFIÜ: Parancsol, nagyságos úr?
SZERENÁDI: Küldd a főpincért!
FÖPINCÉR: Parancsol, nagyságos úr?
SZERENÁDI: Kérem adjon nekem egy tükröt!
FÖPINCÉR: Tükröt?
SZERENÁDI: Igen egy tükröt.
FÖPINCÉR: Igenis.



SZERENÁDI: (végigmegy a szobán, azután halálos fáradtsággal leül. 
A tükör megérkezik. Á tveszi. In t a pincérnek, feogy elmehet. Kinéz az 
ajtón, hogy nem lesik-e. A szoba közepére jön) Csakugyan igaz, hogy 
m ost m ár meg kell halnom. (Sokáig néz a tükörbe. A Főpincér belép.) 
Kedves Béla, adjon egy jó szivart. Egy kitűnő szivart! A legjobbat! Mert 
ez lesz az utolsó. Meg fogok halni. Nincs m ár semmi értelm e az életnek. 
A virágok, színek, form ák rémesen erős érzéseket keltettek bennem. 
Gyógyítottam a betegeket. Élveztem az evést, ivást, a tejet, a húst, min
dent. Fáradt vagyok és nem tudok aludni, nézze ezeket a ráncokat az 
arcomon. Pedig csak huszonnyolc éves vagyok. Egy harmincon aluli fér
fi, akinek arca m ár egészen szomorú, ráncos és kisgyerekes a  sok ópium
tól és csóktól. A hét elég jól indult, 0,044-es és 0,046-os napi adaggal, 
melyeket három- és négyfelé osztottam , de tegnap és ma ismét belejutot
tam  abba az iszonyú circulus viciosusba, mely a legszégyenteljesebb ön
vádaskodások forrása. Ilyenkor mindig onnan ered a  baj, hogy nincs 
erőm bevárni a délelőtti defaecatiót. Mert ha ez sikerül, és a  bélből ú jra  
kiszívódott morfium  mennyiség távozott, akkor mindig jelentkezik egy 
egész napos és kellemes morfiuméhség, mely a rendes adaggal csillapít
ható. Ha ellenben reggel még ágyban vagy székelés előtt m egtörténik 
az első bűn, akkor az adag nem érvényesül rendesen, nem is okoz e u fó  
riát. Vétkezni is, ártani is, és még nem is élvezni — ez a  keserves gon
dolat üldöz ilyenkor, és sokszor, ha pisztoly volna a közelemben, egy m á
sodperc alatt szétrobbantanám  ilyenkor a fejemet. Ehelyett azonban 
egyik cigarettát a m ásik után szívom, míg azután az ízét sem érzem 
többé a füstnek. Eszem narancsokat, míg belé nem unok. Undorral zon
gorázom. Megmosdom, Krisztinához megyek. Az életet tűrhetetlennek 
találom. Igyekszem őt m ulattatni, de hiányzik belőlem az igazi szexuális 
érdeklődés, tehát csakham ar nagyon unom m agam  nála. Ha nem lenne 
szégyen, esetleg sírnék maga előtt, Béla! De m ár úgy rendeztem be az 
életemet, hogy sohase sírjak. Nem volna illendő, hogy m agam at megsi
rassam. Egyszerűen lefekszem és kivonulok az életből.

FÖPINCÉR: Ne búsúljon, nagyságos úr, m ajd kocsit hozatok, és 
hazamegy szépen. Jó lesz? Majd kocsit hozatok.

SZERENÁDI: Nem! I tt  akarok meghalni. A környezet jól fog illeni 
hozzá.

FÖPINCÉR: Ha parancsolja, a pamlagon is alhat. A takarítöasszony 
csak nyolckor jön.

SZERENÁDI: Tőlem akkor m ár jöhet. Űri módon fogom itthagyni 
az ámyékvüágot. Halkan kilopódzom belőle, Lábuijhegyen. Elég volt! 
Elég! Végigfarsangoltam az életemet. Hamvazószerdára takarodnom  kell.

8. K É P  
(látomás)

(Balett, amely szimbolizálja a hideg feleség megöléséig vezető utat, 
és a megölést. Továbbá megjelenik Fáni alakja, az anya alakja, más nők , 
pl. Vörös Eszti, és az elmebeteg nő is, akik Szerenádiért jönnek, de már 
csak a csontvázát találják.)

9. K É P
(Szerenádi látomása, saját halála utáni állapotáról)

(Két fehérkabátos szolga öltöztet egy hullát, Szerenádit. Vígan és 
gyorsan dolgoznak. Megfésulik.)

ALBERT: Nem úgy viselte ő a haját, te Kázmér, jobb oldalon vá
laszd el!

KÁZMÉR: (fütyürészve) Minden úgy lesz, ahogy én akarom . 
(Fehérneműt, harisnyát húznak rá, az érdem jeleit is rárakják.) 
ALBERT: Köllött neki ez a sok! Most elbújhat velük a  fenébe.



KÁZMÉR: Azért kapta, hogy ez legyen a vége; még az lenne csak 
a szép, ha ilyen urak vízszintesen halnának meg. Nem a, m ajd felvágjuk 
a hasatokat, és kócot töm ünk belétek, nehogy csöpögjetek.

ALBERT: (a koporsóba akarja tenni a hullát, Kázmér meg húzgálja 
vissza) Mit akarsz?

KÁZMÉR: (lábújjhegyen körüljárja a szobát, kinéz , majd a holt
testhez lép és háromszor pofonvágja) Ezt azért tettem , m ert aljasság lett 
volna, ha ezt a pimaszt, ezt a rablógyilkost, akinél aljasabb em ber még 
nem rothadt el a földben, nem gyaláztam volna meg. Alkalmam volt.

10. K É P

(Az anatómiai intézetben, folytatása az előbbi látomásnak, csak a 
fényekkel érzékelni, hogy a delírium magasabb fokán van a látomás. A 
színpad megtelik nőkkel, akik keresik a holttestét.)

KRISZTINA: Tegnap megtudtam, hogy ide, az anatóm iai intézetbe 
szállították a hulláját, hogy ra jta  tanuljanak az orvosnövendékek. És 
csak akkor tem etik a hullákat, ha m ár egészen apróra fölaprították, s 
akkor ezeket a cafatokat összekeverve koporsóba teszik. Azt szeretném 
tudni, hogy ilyen sors érte-e a férjem et vagy amint a szolga biztatott: 
talán a csontjait kifőzték, és kérem az igazgató urat, hogyha úgy áll a 
dolog, akkor méltóztassék nekem kiadni a csontvázat vagy a koponyát, 
de az egész csontvázat inkább, hogy eltem ettessem . . .  Tessék megnézni, 
megvan-e a férjem  csontváza, — a szolga azt mondta, hogy e célra a szép 
erős csontú hullákat szokták kiválogatni. . .  és az intézet költségeit meg
térítem .

MORFOKI: Hát kérem, én megnézhetem, hogy hívják a kedves 
férjét?

KRISZTINA: Szerenádi Szerafin.
MORFOKI: Az intézet ugyan nem ad ki h u llá k a t.. .  de ha a csont

váz megvan talán még a főzőpincében, vagy esetleg m ár össze is állítva 
nem vonakodom, ki fogom adni. (Csönget az asszisztensnek, az bejön.) 
Nézze meg, m últ hónapban vagy az előttiben dolgoztak-e föl Szerenádi 
Szerafin nevű hullát?

ASSZISZTENS: A hulla, kérem, megvan a jegyzékben, a belgyó
gyászatiról kaptuk. Nálunk lett boncolva a C-ben. Harmadéveseknek ad
tam, m ert szép volt a skeletje. A m últ héten m aceráltattam  Mátyással, 
és tegnapelőtt állították össze. Igen jól sikerült; boncterem be téte ttük  
be, m ert az elsőévesek a m últ hónapban eltörték az egyik boncterm i 
csontvázat.

MORFOKI: Kérem akkor a doktor urat, hogy adassa ki ennek a 
hölgynek a kérdéses csontvázat. Majd lesz szíves, kérem, a költségeket 
a kezeimhez lefizetni, mennyi is, doktor úr?

ASSZISZTENS: Ugyebár egy hullamacerálás és -összeállítás har
mincöt korona.

KRISZTINA: (fizet, fogná a csontvázat, de azt a nők már körülfog
ták és viszik. A színpad kiürül).

10. K É P
(reális kép , a vendéglőben vagyunk még)

SZERENÁDI: Béla!
FÖPINCÉR: Parancsol?
SZERENÁDI: Telefonáljon egy koporsóért! Hozzák ide. Abban vi

gyenek el.
FÖPINCÉR: Igenis, igenis, nagyságos úr! (A főpincér kioson.)



(irreális, álomkép, amikor a családtagok és a nők megjelennek
a koporsónál)

APA: (erős, széles vállú ember, szakállas, magyar bajsza van, téli 
bunda, sétapálca, erélyes m ozdulatok) Jó napot!

FÖPINCÉR: Szolgája!
APA: I tt  van a fiam?
FÖPINCÉR: Igen.
APA: Mikor jö tt?
FÖPINCÉR: Egy órája. Azt mondta, nem akar megöregedni, és meg 

fog halni.
APA: Nagyon szerencsétlen vagyok ezzel a fiammal. (Beljebb kerül.) 

Kedves, jó  fiú volt. Azután m intha elvarázsolta volna valaki. Egyszerre 
nem ism ertem  rá. Csak m agának élt. Borzasztó em ber lett. Én tudtam , 
hogy nem jó vége lesz ennek. Megmondtam neki. Az életet nem lehet 
becsapni. (Zsebkendővel megtörli a szemüvegét.) Hol van? (A Főpincér a 
pamlagra mutat. Az Apa odaáll az Utolsó Vendég fejéhez.) Megmondtam, 
fiam, hogy az az átkozott ópium tönkre fog tenni. Nézz meg engem. 
Ötvenéves vagyok, de m ásképp is éltem. (Szomorúan.) Egész másképp. 
(Körüljár. K inyit egy ablakot. Lecsavarja az egyik gázlángot. Eközben  
hirtelen ott terem a szobában egy alacsony kövér, fekete ember. A tem et
kezési vállalkozó. Köszön az Apának. Meghajlik. Az Apa nem veszi észre. 
Sóhajt. A Vállalkozó némán áll.)

APA: (megfordul) Kicsoda maga?
VÁLLALKOZÓ: (kézmozdulattal jelzi, hogy m enjenek messzebb a 

haldoklótól. Elvonulnak egy sarokba) Érckoporsót parancsol a  nagyságos
úr?

APA: Igen.
VÁLLALKOZÓ: Mérsékelt árban számítva: 250, 300 és 350 forint. 

Egyszerűbb és igen díszes kivitelben. (Árjegyzéket vesz elő.) Méltóztas- 
sék megtekinteni.

APA: Ennek mi az ára?
VÁLLALKOZÓ: Háromszáz az utolsó.
APA: Jól van. Ügyis sok pénzemben van a fiam. Hadd legyen szép 

temestése.
VÁLLALKOZÓ: Ide szállítsuk, kérem?
APA: Várjon, megnézem mégis. (Balra elm ennek.)
(Most az Utolsó Vendég anyja jön . Halotti ruhában, koszorúval a 

fe jén . Csipkekendőt tart a szeméhez. Lassan, szögletesen lépdel, m int aki 
elszokott a járástól.)

ANYA: (mereven megáll, és bal kezét a fia homlokára teszi) E ljöt
tem, fiam!

SZERENÁDI: (hízelegve simogatja a kezét) Anyácskám! Amikor te
m ettünk, éreztem, hogy látni foglak még.

ANYA: Miért nem akartál, fiam, rendesen élni? Most úgy pusztulsz 
el, m int valami kóbor kutya! A feleséged befogná a szemedet. De én 
nem tehetem, m ert halott vagyok. Hol van m ost az a  sok nő, akik sze
rettek?

SZERENÁDI: (átöleli) Én nem szerettem  egyiküket sem. Különben 
is csak az kellene még, hogy előttük haldokoljak.

ANYA: Ne beszélj így, fiam. Ne beszélj így! Én m ost m ár tudom, 
milyen komoly dolog az élet. Azt akartam , hogy élj, hogy a  vérem et á t
add a gyermekeidnek, bíztam  benned. De vége lett m inden reményem
nek. (Zokog.) És nincs senki, aki befogja a szemedet.



SZERENÁDI: A takarítóasszony reggel jönni fog.
ANYA: Nem tudtad megbecsülni a jó  lányokat, fiam. Pedig ilyen 

nők tudnak gyermeket nevelni és életet adni. Benned másodszor és utol
jára meghalok. (Künn kakaskukorékolás.) Viszontlátásra, fiacskám! (Meg
csókolja.)

SZERENÁDI: Maradj még egy kicsit.
ANYA: Mennem kell. (Némán int. Elvonul, m int egy árnyék. Künn 

kakaskukorékolás.)
NAGYMAMA: (jobbról jön, kanárikalitka a kezében. Leteszi a kaná

rit, és egyszerre sírni kezd. Csendes, öreg sírás.)
SZERENÁDI: Hát bizony, nagymama, m ost nem segít se a  mus

tárliszt, se a mályvatea, se a meleg fedő.
NAGYMAMA: Istenem, ilyen fiatalon meghalni! Nem igazság! Én, 

nyolcvanéves öregasszony, szívesen meghalnék már, s legkedvesebb uno
kám nak kell elpusztulnia. Ó! Miért nem veszel el engem, Istenem?

SZERENÁDI: Bocsáss meg, nagymama, én sokkal többet éltem, mint 
te. Szívtál m ár ópiumot? Nohát, aki azt szív, egy nap a la tt tíz esztendőt 
él. Én jelenleg húszezer éves vagyok. Emellett te még csak nyolcvan évet 
éltél. Roppant fiatal vagy, kedves nagymama. (Hízelkedve kezet csókol. 
Kiveszi a Nagymama köténye zsebéből a kötést.) Mi ez? (Kibontja.) Ha
risnya! No lám, m ár az egyik fele kész, és a másikból is alig hiányzik.

NAGYMAMA: Neked kötöm. Hogy ebben temessenek el.
SZERENÁDI: Ügyelj, kérlek, m ajd ha m egfü rdetnek ...
NAGYMAMA: Én magam foglak megfürdetni. Akkor is én fürdet

telek, m ikor születtél. Milyen szép, erős kisgyerek voltál!
SZERENÁDI: (észreveszi, hogy nők lopódznak a szobába. Magasak, 

alacsonyak, szőkék , barnák, vörösek. Ürilányok, cselédek, kokottok, a 
legkülönbözőbb toalettben) De sietned kell ám, kedves nagymama, a 
harisnyával. Nagyon kell sietned. (Tessékeli.)

NAGYMAMA: (megcsókolja, felszedi a kalitkát és eltopog)

12. K É P
(álom az álomban)

(Ebben a látomásban a cselédlányokkal való viszonyára derül fény. 
A legjobb példa erre a Vörös Esztivel való furcsa kapcsolat Valamikori 
cselédlányuk most örömlány.)

(Eszti lakása, ahol bordó függönyök vannak, nagy támlás kanapé, 
fényezett ágy és asztal, a falat sötétszínü tapéta borítja. Eszti könnyű , 
halvány ibolyaszínü selyemköntösben van, meztelenül hagyta nyakát és 
karjait. Szerenádi E szti ágyán fekszik , felsír.)

ESZTI: Rosszat álmodott, Józsika7 (Az ágy szélére ül. Szerenádi meg
simogatja a karját, felül az ágyban és megöleli a nyakát, megcsókolja a 
száját. E szti visszacsókolja és erősen magához szorítja.)

SZERENÁDI: így történt akkor is, gyerekkoromban, am ikor nálunk 
voltál a  dajka. És am ikor fél év múlva elmentél tőlünk, egészen elbúsul
tam  magam. Emlékszel, Eszti, am ikor a kert összes rózsáit levágtam és 
az ágyadba szórtam. Olyan gyönyörű v o ltá l. . .  Andersen bácsitól a Hó
királynő m eséjét szeretted a legjobban.

ESZTI: „Volt egyszer egy gonosz varázsló. Gonosznál is gonoszabb 
volt: maga az ördög. Egy nap veszett jókedve tám adt, m ert olyan tük
rö t sikerült csiszolnia, amely eltorzította a szépet és a jót, a  haszontalan 
és rú t dolgokat pedig erősen felnagyítva és kidomborítva verte vissza. A 
legszebb zöldellő tá jakat főtt spenótnak m utatta, a legjobb embereket 
fertelmes a ra iak n ak  ábrázolta .. / '

(Betoppan Szerenádi édesanyja.)
SZERENÁDI: Kezed csókolom, édesanyám.



ESZTI: Kezét csókolom, tekintetes asszony.
SZERENÁDI: Andersen bácsit olvastuk Esztivel, anyám. Most éppen 

a Bodza anyókát olvassa fel, én teát iszom, melyet ő főzött.
ANYA: Mit olvastatok még Andersen bácsitól?
ESZTI: A Hókirálynő történetét.
SZERENÁDI: Ez a történet, amelyet kisgyermek koromban is leg

jobban szerettem, emlékszel, édesanyám, s amelyet Esztivel akkor is ol
vastunk.

ANYA: Szép történet.
(Szerenádi középen fekszik , a nők körülfogják, és lábujjhegyen jár

va nézegetik.)
ELSŐ Nö: Szegénynek nemsokára üveges lesz a két szeme!
MÁSODIK Nö: És a finom, nőies, vékony kezéről le fognak esni a 

körmei.
HARMADIK Nö: Bocsánat, neki egész életében barna szeme volt.
NEGYEDIK NÖ: És széles, férfias, nagy, izmos keze.
ÖTÖDIK Nö: Milyen tüzes erővel tudott ölelni!
HATODIK Nö: Tévedés. Mindig gyöngéden és finoman ölelt, m int 

egy lány!
HETEDIK NÖ: Olyan biztos és kényelmes volt az ölében, hogy akár 

napokig elüldögéltem volna benne.
NYOLCADIK Nö: Egyenes, kevés szavú em ber volt!
KILENCEDIK Nö: Ügy tudott haragudni, hogy jaj annak, aki a  ke

zébe került!
TIZEDIK Nö: Nagysád téved. Kedves és szíves beszédű férfi volt. 

Soha hangos szót nem hallottam  tőle.

13. K É P  
(reális, a vendéglőben)

(Szerenádi az álomképben megjelent nőket küldi el, akik már nin
csenek a reális képben.)

SZERENÁDI: M enjetek innen! Legyetek szívesek elmenni! öreg  az 
arcotok. (A Főpincér csodálkozva nézi Szerenádit.) Béla, kérem, hozas
son nekem tiszta gallért és kézelőket. Ilyeneket. De várjon. Pont ilye
nek legyenek. (Lekapcsolja a kézelőit, pénzt ad.)

FÖPINCÉR: Igenis.

14. K É P

(Szerenádi folytatja a 12. kép látomásvilágát, a koporsóba vonu
lását. Látomás. Két munkásform a ember a koporsót hozzcu A pincér m u
tatja, hogy hová tegyék . Az Utolsó Vendég feláll.)

SZERENÁDI: Nem oda! Ide! (Más helyet mutat.) Jól van. (Pénzt ad 
a munkásoknak.) De m iért nem hozták el a födelét is?

AZ EGYIK MUNKÁS: Most festik rá, kérem, a nevét. Mihelyt kész 
lesz, hozzuk. (A munkások el.)

(Szerenádi lehajol, körülnézi, megvizsgálja, megkopogtatja a ko
porsót. Azután müértőleg megtapogatja a selyem szemfodél anyagát és 
lefejti az ezüst csipkedíszt.)

BORFIÜ: (sietve jön) Tessék, nagyságos úr. (Csomagot ad át.)
SZERENÁDI: (kibontja az új kézelőket, a gallért, és m indjárt toa

lettet csinál. A Borfiú segít neki)
BORFIÜ: Miért fejtette le ezt a szép díszt a nagyságos úr?



SZERENÁDI: Mert nem szép, fiam, ízléstelen. Ilyennel nem taka
rózom . . .  Jól van, m ost elmehet. (A Borfiú el. Szerenádi egy pillanatig 
habozva néz maga elé, azután az előtérbe jön , és belép a koporsóba. A 
lakomat dal egy töredékét fütyüli. Rákönyököl a vánkosra, és mielőtt be
rakná a karjait, igazgatja a szemfedőt. E pillanatban jobbról, kis ken
dőben, futva, kipirulva, fiatal leány érkezik. Félrövid szoknya. Egyszerű  
hajviselet.) Végre! Egy fiatal nő. Legalább halálom előtt még egy szép 
fiatal lányt láthatok.

LEÁNYKA: Istenem, mit csinál? Hát keljen föl! Keljen föl!
SZERENÁDI: Elég kényelmesen fekszem itt, és ez nem mindenna

pi dolog. Nézd az új ágyamat. Az apám vette háromszáz forintért.
LEÁNYKA: Keljen föl! Istenem, Istenem, keljen föl m indjárt! (Meg

öleli egy pillanatra.) Nem tűröm , hogy tovább is itt feküdjék!
SZERENÁDI: Jó, jó, te kedves lány, hanem m ost m ár menj haza. 

Odakint igen derék férfiak vannak. Komoly, őszinte, becsületes emberek, 
akik jobban meg fogják becsülni a szerelmedet, m int én.

LEÁNYKA: Keljen föl, az ég szerelmére! Jöjjön velem. Annyi ide
je  szeretem m ag á t. . .  Annyi id e je . . .  Álmatlan, nehéz éjszakáim voltak, 
és sírtam  is sokat. Higgye el, megérdemlem, hogy egy kis szerelmet ad
jon cserébe. Jöjjön, jöjjön!

SZERENÁDI: (nem figyel rá) Belátom, hogy a sok rossz csók helyett 
jobb lett volna téged feleségül venni. (Erőltetetten mosolyog.) Meg is 
tenném, ha a koporsóm nem volna m ár kifizetve. Meg azután rettenetes 
és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az írá shoz . . .  Az írás 
pedig gyönyört ad és k enyere t. . .  Vaserővel kellene kényszerítenem m a
gam, hogy írjak. Írnom  kell. Ha nem is lesz számomra többé az írás 
életműködés soha, legalább legyen játék.

LEÁNYKA: Indulni kell. Érti? (Lerántja a szem fedőt Szerenádiról, 
kihúzza feje alól a párnát, és kifordítja a koporsóból. Azután fel akarja 
emelni, de nem bírja.)

SZERENÁDI: Én m ár szívesen fel is kelnék. Igaz is, nem szabad 
csüggednem! Tehetségemben bízom és kitartással eredm ényt fogok elérni. 
Most semmi kedvem megalkudni és lemondani egy szép és gazdag élet
ről. Ü jra fogom kezdeni, tízszer és százszor és, ha kell, ezerszer. Nem sza
bad eltéveszteni a célt! Még mindig előttem van az irodalmi világsiker, 
egy könnyű és fényesen dotált fürdőorvosi állás szép hotelben, terasz- 
szal, fehér teniszcipő, jó szivar, finom hálószoba, elképesztően elegáns 
rendelő, könyvek. Mindig előrehaladó irodalm i működés, zene, harm incöt 
éves kor körül az első opera vagy ném ajáték teljes, nagyzenekari appa
rátussal, München, Párizs, utazások, színdarabjaim nak ném et prem ierje, 
később gyermekek: egy-kettő. De mindez a boldogság, am i e pillanatban, 
m ikor gyenge hányingerem van a nagy dózis következtében, elérhetetlen
nek, soha el nem jövőnek tetszik. Meg kell halnom. Magam vagyok az 
oka. Pedig m ost tudom, hogy egyedül téged szerettelek egész életemben. 
Most m ár m ernék bízni ebben az érzésben, mint eddig soha. Nézz a 
szemembe. Ugye, látod?

LEÁNYKA: (csüggedten) Igen.
SZERENÁDI: De m ost segíts visszafeküdni. (A Leányka besegíti a 

koporsóba.) Takarj le a  szemfedővel. (Megtörténik.) Tedd a  fejem  alá a 
párnát. (Megtörténik.) Figyelj m ajd rá, ha hozzák a  fedelet, hogy rende
sen csukják le. Kis aranykulcsa pedig m aradjon nálad.

(A két munkás hozza a fedelet. A Leányka könyörögve rájuk néz. 
Szerenádi már lehunyta a szemét. A Leányka simogatja az arcát. Szere- 
nádi nem mozdul. Már halott. A födelet a m unkások ráteszik a kopor
sóra. Az egyik átadja a Leánykának a kulcsot. A lány leguggol, eligazít- 
ja a szem fedőt, és bezárja a koporsót. A kulcsot a köténye zsebébe rejti. 
Egy mozdulattal elküldi a munkásokat. Egyedül van, keresztet vet. Kí
vül zaj.)

FÖPINCÉR: (fekete kesztyűben) A nagyságos ú r  apja és a rokonság.
LEÁNYKA: Jöhetnek.



(A szoba megtelik emberekkel. Négy barna csuklyás barát lép ki 
a tömegből. A Leányka várakozón körülnéz. A barátok megfogják a ko
porsót. A Főpincér rendezi, csoportosítja a gyászolókat. Elindulnak. A 
lány elöl. Azután bizonyos távolságban a többiek. A szereplők lépései 
lassúak, bizonytalanok. Sorban jönnek. Az Apa, a Nagymama, a roko
nok, részben gyászba öltözve, részben nem. Mintegy észrevétlenül: a ha
lott Anya, pirossapkás hordárok öten-hatan, a nők, pincérek, néhány feke
tébe öltözött pierrette, a bevezető farsangi jelenet szereplői. Kéménysep
rők, munkások, egy vasba öltözött lovag, egy pocakos, parókás bíró 
X V II. századi francia ruhában. Egy öreg pap föveggel és imádságos- 
könyvvel. Fiatal kántor, nagy ádámcsutkás, sovány ember, köpenyben, 
égő gyertyával énekel. Laudate pueri dominum, laudate nomen do m in i . . .  
A szereplők kivonulnak. Az ajtó becsukódik . Kívülről a kántor éneke hal
latszik. A szín egy ideig üres. Künn reggeli zaj. A kék fény lassan eltűnik, 
hó világít a háztetőkről a szobába.)

15. K É P

(Többé már nem lehet teljesen reális kép, mert a nagy adag ópium  
ezt lehetetlenné tette. Ez a kép reális, a lehetőségekhez mérten.)

SZERENÁDI: A fölébredés elviselhetetlen szenvedéseket okoz. És 
a szenvedések soká tartanak. A világosság reggel hairsogó akkordokban 
dübörög végig az utcákon. És az ablakok tejüvegje, meg a színes füg
gönyök nem védenek ellene, m ert bántó, recsegő, ritmusos lárm ájával 
áthajol mindenen, és követelően hí, menni kell. Az apró ópiumpipa elve
zet oda, ahol azért élünk, hogy éljünk, és semmi m ásért. Ekkor ism er
jük meg az élet mély értelm ét, és világosak lesznek előttünk a  homá
lyok és sötétségek. A hangok, mint finom és üde leányajkak, csókolják 
végig a testünket. A színek és vonalak új, ősi tiszta term észetükben re
zegnek az agyunkban és a gerincünkben. És most, hogy nem hasonlítanak 
többé azokhoz a színekhez és vonalakhoz, amelyeket a  szemeink láttak, 
m egm utatják nekünk a form ákban rejlő nagy titkokat. Szavakban, fogal
m akban és ítéletekben éppen annyira kifej ezhetetlen ez az igazság, m int 
amennyire megismerhetetlen az érzékek útján. Étvágy és polgári jó  fá
radtságérzés — ezekről is le keli mondani. A szemek gyakorta könnyez
nek, a fül zúg. A tárgyak, az emberek, a betűk elmosódnak. A szavak, a 
hangok kaotikus zavarban bolyongnak a hallószerv géprészecskéiben. 
Gyenge hányingerem van a mai nagy dózis következtében. (Szerenádi 
rosszul lesz, lassan sötétül a szín.)

16. K É P
(vízió)

(Balett, amely kiemeli a feleség és az elmebeteg nő szerepét az éle
tében. Rettenetes zűrzavar támad, a nők körülrajongják, és szeretetük- 
kel szinte m egfojtják Szerenádit, aki lelövi feleségét, és ezután lassan 
ürül a színpad.)

17. K É P
(reális)

SZERENÁDI: (egy kórházi ágyon fekszik , ahol M orf oki az orvos) 
Barátom  na . . .  nagyon örülök, hogy . . .  hogy eljöttél fo . . .  fogok neked 
va . . .  valamit mondani.

MORFOKI: Hallgatlak!
SZERENÁDI: Barátom , egy hét ó ta vettem  észre, hogy van itt  nekem 

valakim. Egy szép, szép kisasszony. Egy kisasszony.



MORFOKI: Milyen?
SZERENÁDI: Egy szép, kedves kisasszony. Ö gondoskodik rólam. 

Minden pillanatban velem van. Beszélget velem, biztat és gyógyít.
MORFOKI: Mit mondott?
SZERENÁDI: Sok mindent. Most is szól hozzám.
MORFOKI: És m it beszél?
SZERENÁDI: (figyelve néz a kerek faliórára, amely ágyával szem 

ben függ, aztán elmosolyodik): Azt m ondja, hogy te igazi jó barátom  
vaigy.

MORFOKI: Az óra vagy a kisasszony?
SZERENÁDI: A kisasszony. Az óra hangjavai beszél hozzám. Az 

órából hallom a hangját. Tisztán és világosan szótagolva mond mindent 
együtt az órával, am int az óra tiktakkol.

MORFOKI: És m iket m ondott még?
SZERENÁDI: Hogy meg fogok teljesen gyógyulni, csak legyek tü

relmes.
MORFOKI: De hisz ez természetes. És m ióta vigyáz rád, van veled 

a kisasszony?
SZERENÁDI: Mióta itt vagyok, folyton. Azt mondja, hogy m ióta 

behoztak, mindig gondoskodott rólam  és mindenre emlékszik, (elmosolyo
dik) m ost azt mondta, hogy az első nap este, m ikor ide hoztak, sírtam  
az ágyban, és hogy ez gyerekesség volt.

MORFOKI: Milyen a hangja?
SZERENÁDI: A h a . . .  hangja barátom , édes hangja van. Egész nap 

el tudom  hallgatni. Annyit tudnék róla mondani! . . .  Olyan nő, akire 
mindig vágytam s amilyet nem találtam  egész életemben egyet sem.

MORFOKI: El fogod venni, ha meggyógyulsz?
SZERENÁDI: Nem! Minek venném el! A válás nehezen menne. Ö 

mondtai is, hogy ne váljak el a feleségemtől, ne okozzak szomorúságot 
senkinek, ő így is mindig velem m arad. Tisztán, önzetlenül szeret engem.

MORFOKI: Mi a kisasszony neve?
SZERENÁDI: A n e v e ...  a n e v e ... nem tudom. Sohase mondta. Pe

dig kérdeztem m ár párszor. Látod azokat a szép nagy m adarakat a vil
lám hárítón? Azokat is ő küldi ide. Ha unatkozom, nézhetem őket, am int 
repülnek, kergetőznek. Szórakozhatom. És velük is üzenetet küld.

MORFOKI: Milyen színű ezeknek a m adaraknak a tolla? Nem látom
jól!

SZERENÁDI: Ragyogó kék és zöld, és némelyiknek aranyszínű tol
lai is vannak.

MORFOKI: Jó, szóval te, Szeráf in egy boldog em ber vagy. Az ügyed 
jó  kezekben van letéve, és halad egyenesen előre.

(A szobába belép Georgina, Szerenádi valamikori páciense.)
GEORGINA: Ma éjjel a  borzalm ak éjszakája, a rémséges kínok lán

colata volt. Ma éjjel iszonyú gúnnyal ezeket mondta: „Vegyetek kolbászt! 
Vegyetek felfrissített füstölt húst. Gyötrelmekben vannak megfüstölve". 
Aztán meg: „őszintén sajnállak, borzasztó, am it műveltek, de a  te halá
lodra szükségem van /' Tegnap este a következőket m ondta: „Nem kell 
néked sem pap, sem gyóntató; átkalauzollak én téged a semmiségbe." 
Nekem, az izraelitának gyóntatóról beszél.

(Szerenádi figyelmesen hallgatja, m ajd egyszer csak megszólal.)
SZERENÁDI: Te a m últ éjjel olyan csodálatos, hallatlanul szép ál

mom volt, hogy el kell mondanom. Egyiptomban jártam , a Nílus part
ján. Nem láttam  em bert sehol, csak azt kellett megtudnom, hogy mi
lyen korba csöppentem bele. Néhány íbisz m adár álldogált a vízben tü 
relmesen. (Lehetne videóról vetíteni ezt a képsort1) Egy helyen, am int 
belegázoltam a  sekély vízbe, és a langyos-hűvös hullámokban fürösztöt- 
tem  a bokáim at, valami téglaszerű tűnt fel a lábaim alatt.

GEORGINA: (sikít)



SZERENÁDI: (érzéketlen marad és folytatja) Megállottam, hogy 
körülményesebben megnézzem. A sa já t testem  tükörképe. A víz folyásá
val párhuzamosan ballagtam tovább. Olyan boldognak és fiatalnak érez
tem magam, mint soha. Ilyen abszolút boldogság az ébrenlétben nem 
képzelhető el. Mert az ébrenlétben nincs például tökéletes szabadság 
sem. Én független voltam.

GEORGINA: Ma éjjel ismét bírtam  sírni, s a halál, az örök kimú
lás m indjobban való közeledésének érzetében folyvást édesanyám at szó
lítottam . Nem bírtam  kezemet felemelni, hogy letöröljem  a könnyeimet, 
és folytak még szájamba is. És úgy zokogtam, és esdekeltem a Lényhez, 
hagyná meg életem, hogy . . .

SZERENÁDI: (tovább folytatja a megkezdett álommesét) Én m ost 
ebben az álomban, a Nílus partján , egy egyiptomi ifjú alakjában senki
hez sem tartoztam . Úszva folytattam  az utat, lassan közeledtem a  part 
felé.

18. K É P
(átváltás a teljes álomba , a látomásvilágba)

SZERENÁDI: Ki vagy te, drága asszony?
REBEKA: Azt hiszem, látod rajtam , hogy ki vagyok, zsidó asszony 

vagyok, a férjem  törvénytudó, és nincs itthon.
SZERENÁDI: Engedd meg, hogy megpihenjek a házadban, m ert 

messzi útról jövök.
REBEKA: Akkor bizonyára éhes vagy, és enni szeretnél.
SZERENÁDI: Nem gondolok most arra, és kérlek, ne is fáraszd ma

gad vele, hogy étellel kínálj meg.
REBEKA: Talán csak nem utasítanád vissza, ha kenyérrel kínál

nálak?
SZERENÁDI: Drága előttem  minden, am it a kezeddel megfogsz.
REBEKA: (kenyeret hoz, Szerenádi eszik) Fiatal vagy, azt látom, és 

bizonyosra veszem, hogy a szerencse pártfogásba fog venni.
SZERENÁDI: Miért gondolod, te édes asszony?
REBEKA: M ert eszesnek látszol, és az arcod kedves.
SZERENÁDI: Müyen szép és kedves asszony vagy te.
REBEKA: Dehogy, m ár öreg vagyok.
SZERENÁDI: Engedd meg, hogy megköszönjem a vendéglátást. (Meg

fogja a két kezét.)
REBEKA: Szívesen. (Ö is feláll.)
(Szerenádi megcsókolja az a jkát, a behunyt szemeit és a puha , szép 

karjait. Az asszony alélten és gyengéden hunyja le a szemét, vállai meg
remegnek.

REBEKA: És most menj!
SZERENÁDI: Engedd, hogy m aradjak még!
REBEKA: Menned kell, vagy azt akarod, hogy meghaljak? Hogy 

halálra kövezzenek, élni akarok, hogy visszagondolhassak rád  és erre a 
boldogságra, am it m ost éltem át és am it nem vártam , és nem  rem éltem  
az Istentől.

SZERENÁDI: Légy áldott ezerszer.
REBEKA: Szerencse és boldogság legyen a  részed.
(Szerenádi lassan ébred és Rebeka helyett Georgina van mellette, 

és visszatérünk a 17. képhez.)

17. K É P
GEORGINA: Bárki ju t fel önök közül először oda, a  szörny b iro

dalmába, követelje tőle bátran  áz én e lőm utatásom at. . .  Ó, én szegény,



ártatlanul halálra, örök elm úlásra ítélt lény! Hogy váljak meg az élet
től, m időn tudom, hogy van örök lé t!? .. .  Éjjel, nappal kérem  m ost ezt 
a szörnyet, hogy vigyen föl oda a többi Lény közé, az édes, drága anyám 
hoz, én olyan kicsinnyé akarok változni. . .

SZERENÁDI: M érhetetlenül undok, megvetni való élet ez. Azt hi
szem, büdös is vagyok, m ert a szaglásom rom lott lévén, sem a rosszul 
kitörölt seggemnek, sem az odvas szájam nak a szagát nem érezhetem. 
Nincs m ár semmi értelm e az életemnek. Meg fogok halni. Nem tudok 
megöregedni. Nem akarok. Inkább meghalok. (Beadja a párnájába rej
tett utolsó ópium ot.)

19. K É P
(álomkép)

(Balett, a haláltánc tartalmával, bevezeti a báljelenetet, a színen 
kékes fényű ívlámpák és vörös körték , a „lányok" valamennyiéhez kö
tődik S zerenád i... Táncolnak, és tánc közben megérkezik Szerenádi, aki 
látható helyen illatosítja magát, amelyet többször is megismétel a tán
colások szünetében. Türkiz blúzban , inai a térdénél roskadoznak, ajkait 
kifestette , szembogarai csillognak az atropintól A lányok suttognak .)

GEORGINA: A báró.
VÖRÖS ESZTI: A báró!
REBEKA: Igen, a báró!
KRISZTINA: M egjött a b á ró . . .  A báró!
FÁNI: A báró.
(Szerenádi táncolni kezd, minden lánnyal sorban táncol, a lányok 

elszédülnek a parfüm jétől, m indegyiknek az arcába sugdos, amely echó- 
ból jön!)

SZERENÁDI: (Georginának) Az apró ópiumpipa elvezet oda, ahol 
azért élünk, hogy éljünk, és semmi m ásért. Menni kell, menekülni vala
hova. (Vörös Esztihez. Olvassuk Andersen bácsit. A Bodza anyókát, vagy 
a Hókirálynő tö rté n e té t. . .  menekülni kell valahová! (Rebekához) Drága 
előttem  minden, am it a kezeddel megfogsz. Milyen szép és kedves asz- 
szony vagy te. Légy áldott ezerszer. (Krisztinához) Jól ismersz engem, 
gróf kisasszony? Olyan szép vagy, hogy száz esztendeig szeretnék itt álla- 
ni és csak téged nézni. De te nem tudsz szeretni! Te nem tudsz szeretni. 
Nem tudsz szeretni! (A tiszta lányhozJ  Odakint derék férfiak vannak, akik 
jobban meg fogják becsülni a szerelmedet, m int én.

LEÁNYKA: Jöjjön velem. Annyi ideje szeretem magát, annyi ideje!
SZERENÁDI: Menni kell, menekülni valahová. (Lányhoz*) Menni 

kell, menekülni valahová. (Visszamegy Georginához.) Menni kell, mene
külni valahová. (Krisztinával táncol, meghajtja magát előtte, sietve pezs
gőt iszik, megtámasztja a fe jé t , mosolyog, lehanyatlik, levágódik a szék
ről, a lányok körülveszik . Kim ennek a furcsa fények, és videóról bejön 
a lezárt koporsó képe a piros szalonból)

JJtolsó kép: a piros szalonban lezárt koporsó rádobált, levetett női 
holm ikka l

(V É G E )



SÜLYI PÉTER—MOLNÁR GYÖRGY

A VARÁZSLÓ ÁLMA
TÉVÉFILM CSÁTH GÉZA ÍRÁSAIBÓL

„Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az 
íráshoz• Mióta az analízissel behatóan foglalkozom és minden ízében 
elemezem az ön tudattalan lelki életemet, nincs többé szükség rá, hogy 
ír ja k . . . ”

(Naplóbejegyzés 1912-ből)

(Kék, téli szürkület. Gyéren hulló hópelyhek kavarognak. Az utca 
üres. Valahol zörögnek egy kapun. Kutyaugatás válaszol rá. A dörömbö- 
lés még néhányszor ismétlődik, aztán abbamarad. Az alak elválik a kapu 
sötétjéből, egy pillanatra látható lesz, átfu t a frissen behavazott úton. 
Fiatal lány, nagykendőbe burkolódzva.)

2.

(A vendéglő ablakából fény szivárog a hóra. Odabentről lassú zene 
szól és valami hozzá nem illő, élénk zsivaj. A ajtó hirtelen kivágódikf 
vidám, jelmezes társaság tódul ki rajta. Elöl az abbé, mögötte álarcos 
népség, zenészek, utcanők, sírásók és másféle maskarák.)

ABBÉ: (mintha egyházi éneket intonálna) Hölgyek, urak, a farsang
nak vége! A bűnbánat ideje eljött. Jöjjetek mind, hogy hamuval meghint
sem vén boros, kótyagos gaz fejetek!

(Szélcibálta köpenyeikben — szálló, színes forgatag — úton szökell- 
ve, latyakot tiporva futnak a nyom ában.. .)

HANGOK: Szerda van . . .  csakugyan . . .  Ham vazószerda. . .
(A templom irányában eltűnnek a fasor fái közt. A vendéglő ajtaja 

nyitva. Lassan elindulunk befelé. Üres, feldúlt termeken haladunk át. 
Bent, legbelül — a gyertyák lobogó fényfodraitól alig érintett homályban
— egy férfit találunk az asztalra borulva. Megmoccan. A karjára dőlve 
motyog.)

JÖZSEF: . . .  Mi a z . . .  menni k e ll? ...
(Meztelen talpak közelednek, a szoknya széle, a vödör. Szél süvít be 

a nyitva hagyott ajtón . József fölemeli a fejét. Arca gyűrött. Harminckét 
éves korára: kortalan, m int a varázslók általában.)

JÓZSEF: (maga elé) . . .  Milyen nap v a n ? ...
LÁNYHANG: Holnap!
(Maris áll előtte. A tizenötéves-forma kis csutkahajú cseléd nevetve 

hajol felé:)
MARIS: Bújjon vissza, Józsika! . . .  Á lm odjon ... Korán van m é g ...

3.
(Gyerekarc: a varázsló egykori arca. Józsika a küszöbön guggol, haló- 

ingét a térde alá fogja, vacog. Fölnéz. Arca mellől ellibben Maris szok
nyája. A lány mezítláb végigmegy a konyhakövön, lerakja a vödröt, be
gyújt, kondérban vizet tesz fel. Kintről, egészen közelről disznóröfögés 
hallatszik. Józsika elmenekül a küszöbről. A nyitott ajtóban egy pilla
natra megjelenik a koca pofája.)

MARIS: Bizony, akárhogy beszélsz, leölnek téged m árna . . .  Jön a 
hentes a  nagy késsel, beüti a torkodba, sírhatsz, sírha tsz!. . .

(Józsika a szobaajtó függönye mögül leselkedik. Kinn megjelenik 
egy férfi. Betölti a konyhaajtót. Maris hattal térdel a tűzhelynél. A férfi 
hosszan figyeli, aztán ledobja a kőre a táskáját. A csörrenésre a lány 
ijedten megfordul. Józsika az ablakon berántja a függönyt.)



JÓZSEF: (hunyorogva néz körül az éjszakai mutatás romjain) Pincér! 
(Föláll, mozgatja elgémberedett tagjait. Magának beszél:) „Komám, szedd 
össze magad, m ert meg fogsz dögleni. . .  komám — meg fogsz dögleni..

BORFIÜ: (benéz) Parancsol, nagyságos úr?
JÓZSEF: Küldd a főpincért! . . .  Hozzon nekem egy tükröt! (Járkál, 

a cigarettatárcáját fölkattintja: üres. Mormog magában:) „ ..huszonnégy 
egyiptom i. . .  holnap csak hatot fogok, egész nap ..

(A kép megbillen, ahogy a tükröt leakasztják a iáiról. A tükör a 
pincér kezében: imbolygó képek a léptek ütem ére , több helyiségen át. 
Egy pillanatra föltűnik újra a hentes: magához rántja Marist — csak 
elsuhanó kép a tükörben. A tükör megérkezik Józsefhez. Belenéz. Hosz- 
szasan vizsgálja az arcát, egészen belemerül. A pincér szótlanul áll.)

JÓZSEF: (maga elé suttogva) I s te n e m ... micsoda p u sz títá s ... (El
fordul.) Jól v a n . . .  (Pincérhez.) Béla! Adjon egy jó sz iv a r t.. .  A legjob
b a t . . .  (EUép a tükörtől.) Meg fogok halni.

(Járkál, amíg a pincér jön a szivarral.)
JÓZSEF: Ha nem lenne szégyen, esetleg sírnék maga előtt, Béla! 

De m ár úgy rendeztem be az életemet, hogy sohase s ír ja k ... (Rágyújt.)
PINCÉR: Ne búsuljon, nagyságos úr, m ajd kocsit h o z a to k ...
JÓZSEF: . . .  Nem tudok m egöregedni... Nem akarok!
PINCÉR: Kocsit hozatok és hazamegy szépen. Jó lesz?
JÓZSEF: Koporsót hozasson!
PINCÉR: (fejét csóválva, nevetve) Igenis, igenis, nagyságos úr!
JÓZSEF: Itt akarok meghalni! Egyszerűen lefekszem és kivonulok 

az é le tbő l. . .
PINCÉR: Ha parancsolja, a pamlagon is elalhat, nagyságos úr.
(Odavezeti, segít lefeküdni. József szivarozva hever.)
JÓZSEF: Elég v o lt! . . .  Vége a fa rsan g n ak ... takarodnom  kell! (A 

pincér már nincs m ellette . Az ajtón zörögnek. József hanyatt fekszik  és a 
levegőbe bámul.)

JÓZSEF: (belsé hang) A titkokat m eg fe jte ttem ... Ism erem  magam: 
az összes rugókat, az egész hitvány szerkezetet. Nincs szánalmasabb egy 
m egfejtett t ito k n á l... Ez vagyok ... Kibelezve v a c a k ...  Szörnyű, milyen 
tisztán látom: mi az ember? Ráadásul ezt a kegyetlen, hideg lá tá s t . . .
— ami mindennek az oka — ezt is el kell v iselnem . . .

(Az ajtó felől a következő beszélgetés hallatszik:)
PINCÉR: Szolgája!
APA: Jó napot! I tt  van a fiam?
PINCÉR: A doktor úr? I tt  van m é g . . .  Azt mondta, nem akar meg

öregedni, és meg fog halni.
APA: Szerencsétlen vagyok ezzel a f iam m al. . .  Borzasztó em ber lett 

belőle. .. m intha elvarázsolták vo lna . . .  Hol van?
(Átjön a termen, megáll a fekvő férfi mellett, lenéz rá. József be

hunyja a szemét, úgy fú jja  a füstöt.)
APA: (járkál a pamlag fejénél) Megmondtam, hogy az ópiummal baj 

lesz! Hogy tönkre fog tenni. Nézz meg engem, hatvanéves vagyok! Más
képp éltem én. Egészen másképp. (Zsebkendővel törölgeti a szemüvegét, 
aztán dühösen otthagyja a fiút, ablakot nyit. A huzat meglebbenti a fek
vő ember feje fö lött szállongó füstöt.)

JÓZSEF: (kinyitja a szemét) Te vagy? ...
(A pamlag fejénél valaki áll.)
JÓZSEF: Amikor tem ettünk, éreztem, hogy látni foglak m é g .. .  (Az 

álló álak puhán leengedi a karját. A ruhája és a kéz: csak annyit látunk . 
Ebből ítélve fiatal nő lehet.)



JÓZSEF: (a tenyerébe fogja a kezét) Tudod, mi van írva a noteszom
ba? „Édesanyám halála napjára, február hatodikára teljesen szabad le
szek! . . Utolsó injekció február ötödikén. A legutolsó az é le tb en . . .

ANYA: (lassan elhúzza a kezét) Szegény fiam . . .
(A férfi a fejé t hátravetve a távozó után kiált:)
JÓZSEF: Milyen nap v a n ? !...
(Nem kap választ. A lábánál megjelenik egy öregasszony. A kezében 

kötés. A készülő harisnyát a varázsló cipőjéhez méri.)
NAGYMAMA: Istenem, ilyen fiatalon meghalni! M ért nem veszel el 

engem, Istenem?
JÓZSEF: Én jelenleg húszezer éves vagyok, nagymama! Te meg 

csak nyolcvan. . .
NAGYMAMA: Én foglak megfürdetni! És még m a kész lesz az új 

harisnya, amiben el fognak tem etn i. . .  Amikor születtél, akkor is én für
dettelek . . .  (A hangja közben eltávolodik.)

(A varázsló háta mögött megjelenik E sz ti Mintha egy más térben 
mozogna. A vörös hajú Eszti szép, fiatal, finom  mozgású cselédlány. Ke
resztülmegy a szobán egy mosdótállal, amelyben gőzölög a víz• A varázs
ló behunyt szem mel motyog.)

JÓZSEF: Zsóka az első . . .  mindig a lányok m osnak először lá b a t . . .

5.
(A földön mosdótál a gyerekszobában. Zsóka duzzogva lógatja a 

lábát a vízbe. A két 8—10 éves fiú  — Dcz.ső és Józsika — viháncolva 
ugrálnak körülötte és kórusban fújják:)

JÓZSIKA ÉS DEZSŐ: Először a lá n y o k ... először a  lányok mos
nak . . .  először a lányok . . .

(A padlón víztócsa. Zsoli kutya keresztülszalad a szobán. Kinn az 
ebédlőasztalnál Apa áll: paprika, só, bors, mustár, köménymag, kapri és 
petrezselyem. M indegyikből szed egy keveset, sok túrót és vajat vesz 
hozzá, azután pedig vastag, ezüst tejeskanállal szétkeveri az egészet.

A teáscsészében lilás rózsaszínű lángokkal ég a cukor és a rum . A 
nagymama leteszi a szemüvegét, mosolyogva nézi, közben cukrokat dör
zsölt a citrom hoz. A kannából bordóra főzött tea gőze száll. A két fiú  
már hálóingben az ebédlőasztalnál. Sorban esznek még egyszer minden
ből. Szemben Apa a fejé t csóválja:)

APA: Én nem bánom, összevissza esznek . . .  ezek a  gyerekek bete
gek lesznek . . .

(Anyika megáll a hátuk mögött, megsimogatja a fejüket.)
ANYA: Dehogy lesznek. . .  vigyázok én. (Továbbmegy a másik szoba 

felé, ahol a zongora áll.)
(A fiúk  kergetőznek az asztal körül. Zsóka félrehúzódik a babáihoz. 

Szorgos kezek leszedik az asztalt. Apa pipára gyújt és három karikát 
fú j mindenkinek. Anyika odaát zongorázik, Apa átmegy egy lámpával. A 
cseléd kancsót hoz be tálcán. A nagymama sorban ejti bele a kockacuk
rot a vízbe és elkeveri. A kancsó a helyére kerül. A mozgó víz árnyéka 
megnyugszik a falon.

Színek oldódnak, kavarognak. Józsika az asztal perem ének dőlve 
elmélyülten fest. A képen virágoskert, „a varázsló kertje”. Dezső patkó
mágnessel delejez egy vasgolyót. Zsoli kutya összegömbölyödve alszik a 
karosszékben. Józsika felnéz a rajzlapról:

Idáig „benne vo lt" a képben — m ost felpillant és elámul. Valami 
leplezetlen ragyogás, ami árad felé. Sem m i sem  változott — csak éppen 
mindez: VAN. Most lett hirtelen, ebben az időtlen pillanatban, Minden 
régi, jól ism ert dolog, a szoba és a többiek, úgy olvadnak fel m ost — 
ügy „szólalnak meg" együtt, m int egy akkord hangjai. Józsikát megma
gyarázhatatlan boldogság tölti el. „Kimondhatatlanul jól van, ami van”- 
érzés. Feltolul és kikívánkozik. „ É n .. .” — eddig ju t b e n n e ... Talán 
ez minden.



Az Anya a zongoránál ül, inkább csak megérzi, hogy Józsika közele
dik a háta m ögött. Ránéz.)

ANYA: Ig e n ...?
(Józsika néz rá, de nem szól. A zene abbamarad.)
ANYA: Akartál valamit?
(A gyerek bólint. Hosszú, várakozó csend. Arcok merülnek fel, és 

fordulnak lassan felé.)
JÓZSIKA: Elfelejtettem  . . .

6.
(A vendéglőben a varázsló a páni la gon hever. Lehunyt pillái jneg- 

megrebbennek.)
JÓZSEF: (maga elé) A n y a ... azt hiszem, eszembe ju to t t . . .  (Kinyit

ja a szemét.) Hatodika van . . .

7.
(Egy barázdált arc tűnik fel, mintha az előző közeli képnek vála

szolna. A Sebész lép be a képbe.)
SEBÉSZ: Minden elmúlik, kollega úr, m inden . . .  Ez triviális. De 

miért? . . .  Ezt m ár nem szokták m egkérdezni. . .
(Egy kávémérésben vagyunk. A csillogó szemű, őszülő, sovány ember 

leül József asztalához. Halkan magyaráz neki. Mozdulatai finom ak, kül
seje alkoholistára vall.)

SEBÉSZ: Én rájöttem , hallgasson ide. Először is nem az idő múlik 
el, hanem — mi. Régi do log . . .  ezt m ár Kant is tu d ta . . .  Idő nincsen. 
Akkor m iért szenved az ember? Mert az idő képzete beleette m agát az 
agy velejébe. Ahogy kinő a gyermekkorból, a társává válik az idő gondo
lata és nem hagyja el a halál percéig. Fejlődési rendellenesség, am it idő
vel talán kinő az em beriség . . .  de addig? Egy megoldás van: a műtét! 
Én sebész vagyok. . .  és m egtaláltam  az időt az agyban! Külsőleg nem 
különbözik a többi agysejttől. Az egyik emberben nagyobb tömegű, a 
m ásikban kisebb. Olyan, mint egy polip. Nyúlványokat, ágakat, kacsokat 
bocsát a friss velőbe, végül behálózza. Rátelepszik a gondolkodás min
den m omentum ára. A feladat egyszerű: csak azt kell tudni, hogy m it 
vágjunk. Felkötöm m ajd a kötényt, felhúzom a kesztyűket! . . .  (Feláll, 
lassan József háta mögé megy, a vállára teszi a kezét.) A lszik?. . .  Jó. 
Az érverés rendben? Helyes. Megtapintom a fejét. Lassan egy vágást 
teszek a tarkótól a fül tőig. A vérzést elállítom. Lefejtem a bőrt és az 
izmokat egy féltenyérnyire. A csontnál vagyok. Megcsináltam a nyílást, 
kihajtom  a csontléket. Az agyhártyánál vagyok m ár. Óvatosan keresz
tülvágom, félrehajtom  és a kezemmel behatolok az egyik hasadékba, 
hogy melyikbe, azt én tudom — és kiszedem az időt. Egyszerűen kikana
lazom az emberi bánat átkozott darázsfészkét. Két perc és m inden kész. 
(Visszaül a helyére. Tölt a poharába. Abszintot.) Aztán bevarrom  az agy
burkot, beillesztem a csontléket, az ereket elkötöm, a csonthártyát bevar
rom, izom- és bőrvarratok, bekötöm a sebet, készen vagyok! És föléb
resztem az e m b e rt. . .  Egészségére! (Iszik.) Egyszerű a  találmányom, nem
de, kolléga úr? Addig is, van egy múló értékű belgyógyászati szerünk az 
idő e lle n ...  de ez tisztán tüneti o rv o sság ... (Üjra teletölti m indkét po
harat. Lassan felhajtja az italt.)

8.
(A varázsló arca közelről. Kortyol a zöld folyadékból, megrázkódik.)
JÓZSEF: (magának) Jóféle pálinkákat fogok beszerezn i... Az segít 

a lem ondásnál. . .
ANYA: (hangja) Sápadt vagy, fiam . . .
JÓZSEF: Ellenkezőleg, A nyika!... Inkább jó színben v ag y o k ... 

Nézd csak! . . .



(Eltép a tükörtől, amelyben eddig az arca megjelent. Az Anya az 
egyik vendéglői asztalnál ül. József letérdel mellé.)

JÓZSEF: Egy csekélyke arzén és sztrichnin n a p o n ta ...  egészséges 
pírt ad az a rc n a k ...  (Elneveti magát.) így festem én magam, látod? Va
rázsló vagyok. . .

ANYA: Miért nem akartál rendesen élni?
JÓZSEF: (föláll, járkálni kezd) Emlékszel, Anyika, m ikor elvesztem? 

Utána kávét kaptam  és a rendes négy cukor helyett hatot dobtál a po
h á rb a . . .  Azt gondoltam magamban: megérte a pénzt az e ltévedés ...

9.
(Az ebédlőasztalnál a Nagymama a gyerekekkel. Józsika, Dezső és 

Zsóka sötét, ünneplő ruhában vannak. Arcukon bujkáló vidámság. ő sz - 
szevillan a tekintetük: valamire várnak. A Nagymama kalácsot aprít a 
kávéjába, aztán nagyot sóhajt:)

NAGYMAMA: Na, gyerekek, együk meg ezt a kis kávét!
(A gyerekekből kipukkan a nevetés. Józsika gáládul még egyszer 

rákérdez:)
JÓZSIKA: Mit csináljunk, Mama? Nem é rte tte m . . .
NAGYMAMA: Együk meg ezt a kis kávét! (A kölykök prüszkölnek  

a nevetéstől. A nagymama zavartalanul szürcsöl és kanalaz tovább.) Hiá
b a . . .  Ez a legjobb i ta l . . .  én mindig csak ezt innám . . .  Szegény anyád 
is nagyon szerette a  k á v é t. . .

(Józsika hirtelen elhallgat. Kicsit késve a másik két gyerek is ab
bahagyja a nevetést. A nagymama nem vesz észre semmit. A tenyeres
talpas szakácsnőt szólítja:)

NAGYMAMA: ... I tt  vagy, Tecám? Hozz még egy kis habot!
(Józsika — mintha keresne valamit — lecsúszik az asztal alá. A sze

m ét törölgeti.)
NAGYMAMA: (válozatlan hangon) Azt mondják, Tecám, hogy te 

lo p sz ... Hogy meglopsz engem. Ugye nem igaz, T ecám ?... Ugye nem!?
TECA: (beleegyezik) Persze hogy nem, ténsasszony!
(Valahol az utcán temetési menet közeledik. Behallatszikt ahogy a 

tűzoltók rézbandája recsegve-ropogva fú jja  a halotti marsot. Józsika az 
asztal alatt befogja a fülét.)

NAGYMAMA: (hangja föntről) Milyen színű a ló ? . . .  A fehér bal- 
szerencsét hoz!

10.
(Kívülről látjuk a vendéglő ablakának egy részletét. A felnőtt Jó

zsef belép a képbe és kinéz az ablakon. A kezében gyertya.)
JÓZSEF: Én nem ilyen zenét k é re k . . .  Hegedű szóljon a  koporsóm 

fö lö tt . . .  Sok hegedű . .. halkan, m int az álom . . .
(Az arcát lá tjuk , de más hangokat is hallunk.)
GYEREKHANG: I tt a Palincsay!
HANGOK: Mit keres ez itt? . . .  Sose já r  tem etésre . . .

11.
(Hosszú hajú , ősz szakállú öregember lép be az ajtón . Rossz kabát

ja állig begombolva. Fején kalap, kezében bot. Vállán és a kalapján áll 
a hó. Az étterem  homályos sarka felől közeledik, megáll egy-egy asztal
nál, összeszedi és zsebre vágja az eldobott szivarcsutkákat. Mikor az 
Anya mellett elmegy, kicsit megemeli behavazott kalapját.)

JÓZSEF: (kérdi az Anyától, ahogy az öregember eltávolodik) Is
merted?

ANYA: A Palincsayt? . . .
NAGYMAMA: (fölnéz a kötéséből) A Palincsayt mindenki ism eri. . .  

(Mesélni kezd.) Régen rajztanár v o lt . . .  Anyádnak akkoriban . . .



ANYA: (hirtelen közbevág) Egyszer kaptam  tőle egy k é p e t. . .  Mi
kor férjhez mentem.

APA: (hangja a háttérből) Nem rendes eszű e m b e r ...
NAGYMAMA: Szépen tudott rajzolni . . .
(Palincsay ezalatt kiér a teremből. Egy folyosóra ju t, amely a szo

bájához vezet.)

12.
(A szobában ujjnyi vastagon áll a por, az asztalon, a székeken , az 

ablakdeszkákon . Egy széken ott a spájza, összeszáradt uborkák, kenyér 
darabok, szalonnavégek, almák, szárított szilvaszemek . Rongyos minden, 
a vánkos, a paplan. Kopott állóóra díszeleg egy sarokban. Palincsay az 
asztala mellé ül, egy másik székre kirakja a szalonnát, kenyeret. Enni 
kezd.

JÓZSIKA: (hangja) Most m ár nem rajzol?
APA: (hangja) Nem csinál sem m it. . .  csak já rk á l . . .  Világos, hogy 

nem rendes eszű ember.
(Az Apa lép a szobába Palincsay háta mögé. Egyik kezében irattás

ka, a másikkal Józsika kezét szorítja . Körülnéz a szobában)
APA: Palincsay úr, hát van lelke így élni. Miért nem takaríto tt 

legalább?
PALINCSAY: (háttal) Mert nem jövök ki a penziómból.
APA: Minek m agának ekkora lakás, három  szoba.. .?  Csak aludni 

já r  haza . . .
(Józsika egy letakart kép mellett áll. Óvatosan fölhajtja a takaró 

csücskét, bekukkant — majd gyorsan elengedi.)
PALINCSAY: M u szá j... hogy mind így m aradjon.
APA: Akkor m ért nem fizeti meg a lakbért? Tudtommal szép nyug

díja v a n . . .
PALINCSAY: Minek fizessem? Eleget fizettem a Szudarevicsnek húsz 

évig. A többit elengedheti. . .

13.
(A vendéglőben Apa kifordul a képből.)
APA: Nem rendes eszű ember.
(A felnőtt József o tt marad egyedül. Aztán egy idő után a folyosó 

irányából feltűnik Palincsay, egy állóórát cipel. Odahajtja a fe jé t. Hall
gatja az óra mélyen zengő tik ta k já t In t Józsefnek, József is odahajol.)

PALINCSAY: (súgva) Van itt nekem v a la k im ... (Mintha mesét mon
dana.) Egy szép, szép kisasszony . . .  Egy kedves kisasszony. . .  ö  gondos
kodik rólam. Esténként beszél velem . . .

JÓZSEF: Mit mond?
PALINCSAY: Sok mindent. Most is szól hozzám . . .  Te jó  fiú vagy, 

azt m o n d ja . . .
JÓZSEF: Az óra, vagy a kisasszony mondja?
PALINCSAY: A kisasszony. Az óra hangjaival beszél hozzám.
JÓZSEF: Mi a  neve a kisasszonynak?
PALINCSAY: A neve . . .  Nem tudom  . . .  Sohase mondta.
JÓZSEF: Milyen a hangja?
PALINCSAY: Édes hangja v a n . . .  A harm adik elemiben egyszer fia

tal, barna hajú leány jö tt helyettesíteni a tan ító n k a t. . .  annak volt épp 
ilyen h a n g ja . . .  (Egy légy száll Palincsay arcára. Aztán a kalap havas 
karimáján mászkál. Palincsay nem mozdul, hogy el ne riassza.) Látod 
ezt a legyet rajtam ? Ezt is ő küldte. Mindig tud valami jó  h írt üzenn i. . .



JÓZSEF: (ő is lehalkítja a hangját) Ez a légy m ost m it m ondott?
PALINCSAY: E z ? .. .  Várj c s a k .. .  semmit, de ő küldte ide hoz

zám. (Lehajol, a légy felröppen , Palincsay a papírból kenyérdarabkát 
vesz elő, galacsint gyúr, a homlokára ragasztja. Súgva:) A legyeknek...!  
(Aztán fennhangon.) Ilyen szeretetről fogalmam sem volt eddig, barátom . 
Állandóan érzem és boldog vagyok vele. (Az ablak felé fordul, kintről 
varjúkárogás hallatszik.) Látod azokat a szép nagy m adarakat? Azokat 
is ő küldi ide . ..

JÓZSEF: Milyen színű ezeknek a m adaraknak a tolla, nem látom
jól?

PALINCSAY: Ragyogó kék és zöld, némelyiknek aranyszínű tollai 
is vannak . . .

JÓZSEF: Boldog em ber maga, Palincsay ú r . . .
(Egyik asztalon az ott hagyott vízfestmény: virágzó kert, égő szí- 

nekkel pompázó virágok, dús elvadult burjánzása. József az asztalnál áll, 
lenéz a lapra.)

JÓZSEF: A k e r t . . .  a v irá g o k ...
(Újra az asztalon heverő kép. Gyerekkéz jeleink meg fölötte  — Jó- 

zsikáé —, ecsetet tart: sötét, barna festékkel sávokat húz rá: palánkot 
fest. Megint József felnőtt arca.)

JÓZSEF: A varázsló k e r t je . . .
(A palánk eltakarja, feloldja a kert virágait, de egy-egy rózsa vöröse 

makacsul átdereng a rákent csillogó sötét rétegen keresztül.)

14.
(Csöppnyi, világos cselédszoba. A sarokban mosdótál, egy szekrény, 

a széken Eszti ünneplő ruhája. Az ablak m ellett az ágy, rajta fehér duny- 
ha és vánkos. A vánkoson valami virág piroslik. N em  látszik egészen Jó
zsika fejétől. A kisfiú a fekete ünneplő ruhájában fekszik  az ágy tetején, 
a fejé t belefúrja a párnába. Nyílik az ajtó , Eszti lép be. A fiú  odakapja 
a fejét, aztán nem mozdul. A lány nem veszi észre.

E szti hat-nyolc évvel idősebb a kisfiúnál. Vonzó, szép arcú cselédlány, 
hosszú , mélyvörös haja hátul össze van fogva. A szekrény előtt vetkőzni 
kezd. Fehér batisztingben van, odamegy a ruháért: fölfedezi a gyereket.)

ESZTI: Na nézd csak, ide bújt?
(A fiú  fölugrik, a falhoz húzódik, egyik keze a háta mögött. Eszti 

fölemeli a takarót, halkan fölsikolt. Az ágy egy nagy halom frissen vá
gott rózsával van kibélelve.)

ESZTI: Szent Isten! (Első pillantása az ablakon át a kert felé té
ved, ahonnan az Apa hangja hallatszik. Azután Józsikára néz. a kisfiú  
lehajtja a fe jé t , zavartan szopja a bal kezét, amelyet összevissza szúrtak  
a tövisek. Eszti letérdel Józsika elé.) Szabad ilyent, Józsika?. . .  Meg fog
ják  büntetni. (Kezébe veszi Józsika sebes tenyerét, aztán a szájához eme
li. Józsika a másik kezével átöleli, de csak a csuklója érinti a lány hátát, 
m ert a markában o tt van a kés, amellyel a kert rózsái ellen a „gaztet
tet'9 elkövette. Am ikor Eszti fölnéz, Józsika megcsókolja. A lány nem  
húzódik el. Kintről a tűzoltók rézbandájának távoli hangja szűrődik be.)

15.
(A varázsló a pamlagon fekszik, arca megrándul.)

16.
(Döngő lábdobbanások és egy másik, egy metszően éles h a n g ... A 

bőrkötény széle. A csizmák a fagyos földön elindulnak. Az udvaron a 
lefogott állat visít. A csutkahajú kiscseléd a falhoz lapul. Kötényével el
takarja az arcát.)

JÓZSIKA ÉS DEZSŐ: (fölajzott, vásott ördögfiókák — kipirulva ug
rálnak előtte, rángatják a karját:) „Ujjé, ujjé! A Maris fél! A M aris fél!" 
(lerán tják  a kötényt. Maris behunyhatná a szemét, de odanéz. Rekedt, 
bugyborékoló hang, a disznó utolsó hörgése.)



17.
(A varázsló hirtelen fölül a pamlagon, meglazítja az inge nyakát. 

Hányingere van. Az asztalhoz botorkál, vizet tölt. Egy kiszáradt vázában 
néhány szál vörös rózsa. Ahogy hozzájuk ér, a szirm ok egyszerre lepe
regnek.

A gyűrött abroszon lehullott szirom-kupac. Alatta egy félig elteme
tett injekciós tű. A varázsló keze, a kézfejen tűnyom ok . Téveteg ujjai a 
szirmokat morzsolgatják. Háta mögött megjelenik az Apa. Fölmutat egy 
könyvet: Andersen bácsi agyonolvasott m esekönyvét.)

APA: Ezt m ost elviszem . . .  Többet nem kapod vissza! (Eltűnik.)
(József feje újra a pamlagon. Próbál higgadtan gondolkodni.)
JÓZSEF: (magának) A kiválasztott méreg reggelre összegyűlik a gyo

m orban . . .  ez azt je len ti. . .  hogy a hányás nem m ellőzhető. . .
(Halk pisszenésre odafordul, közelről egy gyerekarc — Dezső arca

— néz vissza rá )
DEZSŐ: Gyere utánam! M utatok v a lam it. . .

18.
(Dezső kilép az udvarra, Józsika utána. Rövid vágta után a két gye

rek hirtelen megtorpan. Dezső előremutat.
Tisztes távolságból, kicsit megilletődötten szem lélik az eléjük táru 

ló látványt. A kert végében a kútásó dolgozik. A gödörben áll, csak a 
feje kandikál ki a földből.)

JÓZSIKA: (súgva) Mit csinál?
DESZÖ: K u ta t . . .
(Elmosolyodik a szójátékon.)

19.
(Hajnal van. A szalon ablakai már kívülről világosodnak. Józsika 

hálóingben odasettenkedik a zongorához. Mezítláb van, a torkán nagy 
fehér kötés. Fölemeli a zongora tetejét és előhúzza rejtekhelyéről Ander
sen bácsi könyvét. Pokrócot fog és behúzódik a zongora alá olvasni. Uj- 
jával követi a homályban a sorokat, de nem kell nagyon erőlködnie: 
már kívülről ismeri a szöveget. Azt a részt olvassa, amikor a hóhér le
vágja a szép és hiú Katherina lábait, és a lány piros cipői tovább tán
colnak.

Eszti megy át a szalonon, a konyha felé tart. Egy fehér batiszting- 
ben van. Egy pillanatra megáll a tükörnél, kinyújtózik , hátul összefogja 
dús, kibontott haját. A zongora alól csak a papucsba bújta to tt lábai lát
szanak. E szti kimegy a konyhába. Az ajtó nyitva marad. Józsika a kin t
ről beszűrődő hangokra figyel.)

TECA: (hangja) Na, hál' istennek, fö lakaszto tták . . .
ESZTI: (hangja) Mit m o n d ? ... Kicsodát?
TECA: (hangja) Azt a k o csis t. . .  Aki meggyilkolta az u ta s á t . . .
ESZTI: (hangja) Jézus Mária!
TECA: (hangja) Ügy kell az ilyennek. . .  Még kevés i s . . .  Ma hajnal

ban fölkötötték! . . .  A piacon hallottam  . . .

20.
(A gyerekek a padláson bujkálnak. A nagyfiú hurkot csinál, átveti a 

kötelet a gerendán. Józsika lenéz a kerek ablakon át az udvarra. Egy 
kiskutya nyüszít lent, ahogy ketten  a kisebb gyerekek közül megragad
ják és cipelik a lépcső felé. Kiürül az udvar. Aztán egy cseléd jön ki 
teregetni. Lassan, egykedvűen dolgozik. Egyszer fölnéz a padlásablak irá
nyába. Lábdobogás és ujjongás hallatszik halkan föntről. N em  nagyon 
bámészkodik, befejezi a dolgát és bemegy. Egy idő után kezdenek leszi
várogni a gyerekek a padlásról. Utoljára Józsika és a nagyfiú. Mind izga



tottak és kipirultak. A kislányok beszaladnak a konyhába kockacukorért. 
Kiállnak a kapuba, egy újabb kutyát szeretnének becsalogatni. A nagy
fiú leinti őket:)

NAGYFIÜ: Egy napra elég volt e g y ...  (Leül egy kőre. M egmutatja 
a bicskát Józsikának, amit a csizmaszárában tart.)

(A kis Em m a fehér bundácskában, szőke hajában masnival megáll a 
kapu előtt. A kislányokkal beszélget. Észreveszi Jőzsikát, de elfordul.)

NAGYFIÜ: Ism ered?
JÓZSIKA: U tálom . . .  Folyton affektál, meg henceg . . .  a  húgom, az 

a liba, odavan érte. (A hangjában remegő indulat elárulja, hogy ő is.)
EMMA: Nem.
NAGYFIÜ: De a papádtól hallottad?
EMMA: Igen, az újságból feolvasta, hogy felakasztottak egy gyilkost.
KISFIÜ: (közbekotyog) Van ám nekünk akasztófánk!
EMMA: (hallgat)
NAGYFIÜ: Gyere. Megnézheted.
(Mind fölkerekednek és elindulnak a padlás felé. Józsika sérttődötten  

ott marad. Odaszalad egy fához, fölmászik. Gubbaszt a kopár ágak közt. 
Fölnéz-

A padlásablak mögött néha valami mozgás sejlik. Egy világos folt 
látszik , aztán eltakarják, újra előtűnik , és lassan jobbra-balra ing. Roha
nó gyereklábak dobognak lefelé a lépcsőn.

Józsika nem várja be őket. Leugrik az ágról, hanyatt-homlok me
nekülni kezd.)

21.
(Kopasz fák , tövises bokrok fu tnak el m ellette. Józsika fut, fu t, 

megáll, szúr az oldala. Majd újra nekikezd . Rohan, rohan, aztán megtor
pan, néhány lépésnyire az orra előtt ott van a tántorgó nyílás. A kútásó 
már nem látszik ki belőle. Az udvar néptelen. Józsika előmerészkedik a 
gödör széléig, nehezen szánja rá magát, hogy belenézzen. Mély-mély kút, 
nem látunk a fenekére , de érezzük: valami mozog odalenn. Hirtelen ki
egyenesedik. Olyan hirtelen , hogy a lába megmozdítja a rögöket. Hátrál
ni kezd.)

22.
(Vendéglői asztal, tőle néhány lépésre „eltántorodott” szék. József 

előregörnyedve ül rajta, arcát a kezébe temeti.
JÓZSEF: (belső hang) V étkezn i... á r ta n i . . .  és még csak nem  is 

élvezni?. . .  Szét kéne robbantani a fejedet! (Zsebórát húz elő, nézi, szo
rítja, m intha össze akarná roppantam. Elteszi. Megtörli a tenyerét. A 
zsebébe nyúl. Sokáig nem húzza elő a kezét.) . . .  Ha a  reggeli széklet előtt 
történik — az adagból semmi nem érvényesü l... É r te d !? .,.  É rtem .* . 
Csak kínlódsz majd! . . .  Igen . . .  És m égis?. . .

(Kiveszi az öklét. Kinyitja, újra összecsukja. Egy ampulla van benne.
Kivágódik az ajtó. Olyan erővel, hogy a vaspántok kiszakadnak a 

tokból: Szladek tanár úr tör be rajta. Szladek Mihály vastag hangú, ma
gas, vörös arcú ember. Nádpálcával az asztalok tetejét csapkodva köze
ledik.

József ökölbe szorított kézzel várja a széken, de a tanár úr Gólem- 
szerű léptekkel elhalad m ellette és a másik ajtón kimegy.

Ugyanott egy iskolasapkás gyerek — Dezső — fürgén bedugja a fe
jét és közli a hírt a varázstóval:)

DEZSŐ: Vágatás lesz!

23.
(Ahogy a tanár belép az osztályba, a fiúk  fölpattannak. Dezső is 

nagy hirtelen a helyére perdül az ajtótól. Szladek Mihály vizslatva körül



néz, meglátja a Nagyfiút és elindul felé, a Nagyfiú a hátsó pádig me
nekül és o tt beül középre. Szladek rámutat a pálcával.)

SZLADEK: Húzzátok ki! Húzzátok ki!
(10—15 gyerek rohan rá mindenfelől, tépik, ráncigálják: így is per- 

cekbe kerül, míg kilökik a földre. Szladek a katedrán áll a székén, vö- 
rösödő arccal figyeli a küzdelmet. A gyerekek a kezénél-lábánál fogva ki
vonszolják elé a Nagyfiút.

Dezső nem vesz részt a „kihúzásban”, de érdeklődéssel figyeli az 
eseményeket. Józsika a falnál áll, sápadt, izgatott, lassan szivárogni kezd 
a vér az orrából.)

SZLADEK: Fektessétek hasra! . . .  Tartsátok!
(A vágatás a katedrán folyik, az érkezők gyűrűjében. Csak az újra 

felemelkedő pálca látszik, halálos csendben zuhognak az ü tések.)
SZLADEK: (halkan) Leszel még engedetlen? (Nem kap választ.) 

(Üvöltve.) Felelj!
(A fiú  nem felel, a pálca újra lecsap. Józsika az orrához nyúl, a 

keze véres, ki akar menni, jelentkezik. Szladek nincs olyan helyzetben, 
hogy észrevegye. Józsika hátrahajtott fejjel kitámolyog az ajtón. Dezső 
utánanéz, de a helyén marad.)

24.
(Ahogy leér, meglátja az udvar közepén az iskolaszolgát, aki egy 

kutyát próbál kétlábonállásra szoktatni.)
ISKOLASZOLGA: Szolgálj! Szolgálj!

25.
ISKOLASZOLGA: (hangja) Szolgálj! Szolgálj! (Hangzik Józsika fü 

lében, még az utcán is, ahol zsebkendőt szorítva az arcára szaladni kezd.)

26.
(A vasúti sín mellett már nem szalad, mert szúr az oldala. A leme

nő nap felé halad.)
JÓZSIKA: (magának mondja) Kisétálok a világból, ha a k a ro k .. .  

(Megy a sínek mentén.)

27.
(József lehunyt szemű, verejtékgyöngyös arca. A pamtagon fekszik. 

Szenved.)
JÓZSEF: Egyszerűen kisétálok . . .
(Erősödő vonatzaj dübörgő hangja a fülében. A vonatzaj elültével a 

következő beszélgetés hallatszik. Izgatott, suttogó hangok. Két gyerek 
és egy férfi. Ezalatt József csukva tartja a szemet.)

JÓZSIKA: (hangja) Jézus Krisztusom, a sz ív e ... A Zsoli szíve!
DEZSŐ: (hangja) És még mozog. Vissza kell tenni.
VASUTAS: (hangja) Kérem, tessék elmenni innen!
DEZSŐ: (hangja) Igen, de a kutyát elvisszük.
VASUTAS: (hangja) H át akkor tessék gyorsan!
JÓZSIKA: (hangja) Jó, de előbb visszatesszük a szívét, m ert meghal.
VASUTAS: (hangja) Ahhoz nekem semmi közöm.
DEZSŐ: (hangja) Csak nem kívánja, hogy ez az állat elpusztuljon?
VASUTAS: (hangja) Kérem, rendőrt hivatok!
JÓZSIKA: (hangja) Tessék.
DEZSŐ: (hangja) Gyere, vigyük gyorsan Zsolit.
JÓZSIKA: (hangja) De véres lesz a ruhád.



DEZSŐ: (hangja) Nem baj!
JÓZSIKA: (hangja)) De addig elpusztul. Add ide csak a szívét.
VASUTAS: (hangja) Gyerünk, csak gyorsan.
DESZÖ: (hangja) Ha leejted, akkor igazán nem lehet m ár semmit 

tenni.
JÓZSIKA: (hangja) Meg kell mosni.
DEZSŐ: (hangja) De honnan hozzak vizet?
JÓZSIKA: (hangja) Hozd a kutyát!
DEZSŐ: (hangja) De m ár fütyüí a vonat!
JÓZSIKA: (hangja) Borzasztó, borzasztó!
(Még halljuk a hangokat, m ikor József fölkel és kitámolyog a mos

dó irányába.)

28.
(A kisvárosi főutcán szürkületben két kamaszfiú áll a sarkon, S te- 

szadlek bácsi késekkel teli kirakata előtt. A két nagy csomag tatin dol
gozatfüzetet lerakták a földre, amíg eszmét cserélnek.)

DEZSŐ: Alkalmas volna a sötét előszobában, kifelé m e n e t. . .  de az 
tizedrész annyit sem ér, m int a kapu a la t t . . .  én mondom, a  kapu alatti 
csókolódzás az igazi. . .  A jogászok és a művészek is ott szoktaik. • ♦

JÓZSI: Számolni kell azonban a házm esternővel... rendkívül kí
nos, ha az em bert kiröhögi, vagy a lányt sértegetni kezd i. . .

DEZSŐ: Ez igaz . . .  és sajnos, megverni sem le h e t . . .  Egy ilyen 
kövér házmesternő egyszerűen rád ül, és ütheted, meg sem é rz i. . .

JÓZSI: Ezzel a népséggel szemben csak a tö ltö tt browning ér vala
m it . . .  (Ebben megegyeznek. Dezső fölveszi a földről a füzetcsom ót.) Az 
enyémet tedd hátrébb . . .

(„Brenner József" — ez áll a fölső füzet cím kéjén . Dezső hátúira 
teszi. Józsi is veszi a maga csomagját és eltépnek a kirakat előtt. Csu
pán néhány lépést tesznek , s máris megállnak egy ház e lő tt Koltai tanár 
úr a földszinten lakik a családjával. Mielőtt csöngetnek, megigazítják a 
hajukat, nyakkendőjüket. Láthatóan csalódnak, m ikor a tanár maga nyit 
ajtót. Átadják a füzeteket és gyorsan távoznak. Am int becsukódik a ka
pu , ism ét megállnak Koltaiék utcai ablaka alatt. Benn a lámpafényben 
a tanár ül az asztalnál, a felesége néhányszor átmegy a szobán, aztán 
leül olvasni.

A fiúk  tám asztják a falat, várnak. Nemsokára — valahonnan egy 
belső szobából — felcsendül a zongoraszó.)

JÓZSI: (súgva) Ez ő . . .
DEZSŐ: (rajongva) Jolán . . .  édes Jo lá n . . .
(Lehunyt szem m el, átszellemült arccal hallgatják a kiszivárgó kecses 

futam okat. Józsi hirtelen felnéz és elkomorul.
Finom , fehér lánykéz siklik a zongora billentyűin . Koltai Jolán 

könnyedén, hibátlanul játszik, mialatt egy bajuszos fiatalember ölében 
ül, hátrahajol hozzá és szenvedélyesen csókotóznak.)

29.
(A parkban a szurokszínű estéből kiragyog egy-egy távolabbi lám

pás. Konflis zörög az úton. A két fiú  egy park fái közt halad. Józsi meg* 
áll. Arcát m intha belefúm á a levegőbe: a szélbe szimatol.)

JÓZSI: Érzed? Hatalmas, puha testű  légi asszonyok imbolyognak 
i t te n . . .

DEZSŐ: É rzem . . .  A hátukkal és a mellükkel az arcunkhoz é rn e k . . .
(Előre-hátra mozgatják a fe jüket, aztán futásnak erednek, hogy a 

levegő ujjai beletúrnak a hajukba .
A kápolna előtt fékeznek le, ahol egy öregember söpri a járdát.)
DEZSŐ: (hetykén ráköszön) Jó napot!
JÓZSI: Mi csak a varázsló kertjét k e re s sü k ...!



(Az öreg elbámul, azok ketten kinevetik és továbbjutnak . Néha meg- 
állnak, felhevülve és lihegve próbálják egymást túllicitálni, egyre vadabb 
és képtelenebb szavak tolulnak a szájukra.)

JÓZSI: (körbemutat) Látod, ez itt a varázsló kertje!
DEZSŐ: Ott a házban lakik a v a rázs ló ...
JÓZSI: És o tt laknak a ra b ló k ...
DEZSŐ: Kicsodák?
JÓZSI: A rablók! A varázsló tanítványai és rabszolgái . . .  Ők kimen

nek rabolni a  városba. Ilyenkor mennek ki, föld alatti utakon.
(Már szinte nem is nézik , merre mennek.)
DEZSŐ: Fölbukkannak a templompadláson és a toronykötélen eresz

kednek l e . . .
JÓZSI: Barna köpenyük alatt olajlám pa, övükre akasztva álarc 

meg tőr . . .
DEZSŐ: Csendesen lopóznak be a házakba, vagy az ablakon mász

nak b e . . .
JÓZSI: És gyorsan a szekrénybe bújnak. Ott várnak, amíg m inden

ki le nem fekszik, akkor kibújnak, végigjárják a szobákat, feltörik a zá
rakat, levágják a gyerekek fejét, és tőrüket o tt hagyják az apák szívében.

DEZSŐ: És elviszik a kincseiket a varázslónak. . .
(Itt egy kis szünetet tartanak. Egy földszintes, külvárosi ház előtt 

állnak. Az egyik szobában gyertya ég. Az ablakon nincs függöny, belátni 
a koszos, homályos szobába. Ahogy közelednek az ablakhoz, önkéntele
nül lehalkítják a hangjukat:)

JÓZSI: I tt  van a rablók hálószobája . . .  Jobbra-balra hat-hat szalma
zsák a földön . . .

(Odabenn válóban van egy szalmazsák. Egy csapzott hajú lány fek
szik rajta félig kitakarózva.

Közvetlenül az ablaknál vagyunk: a két leselkedő fiú  már nem  lát
szik, de a hangjukat halljuk tovább.)

DEZSŐ: Az egyik oldalon hat rabló alszik.
JÓZSI: A m ásik oldalon üres a hat á g y . . .
DEZSŐ: Azok m ár elindultak föld alatti utakon véres m unkájuk

r a . .  .
JÓZSI: Mikor fölébredtek, négykézláb m ásztak ki a  szo b áb ó l... 

Olyan alacsony, hogy fölállni se lehet b e n n e . . .
DEZSŐ: A varázsló akkor megette ő k e t. . .
JÓZSI: . . .  gyíkot esznek és befőttnek c se reb o g ara t...
DEZSŐ: . . .  és azt mondta: hozzatok nekem sok kincset, aranyat, 

e zü stö t. . .
(Ezalatt odabenn nyílik az ajtó: a két fiú  lopakodik be rajta. M ost 

kinn is vannak meg „benn99 is. Ledobják barna rablóköpenyüket, amely 
iskolás köpenyre is emlékeztet, és oda kuporognak a lány mellé . ölelik, 
csókolják, harapdálják. A nő fölébred, csukott szájjal nevet és újra le
hunyja a szem ét. A két „rablódnak egymásba villan a tekntete: ütni kez
d ik . A láfiy m ost már teleszájjal kacag, mintha csiklandoznák. A fiúk  
csipkedik, leszorítják , hengergetik, megkínozzák . A nő mozdulatlanul, 
lihegve engedi, hogy tegyenek vele, am it akarnak.)

DEZSŐ: (hangja) A varázsló ezalatt őrködik. Nehogy baj érje  a rab- 
lóka/t. . .

JÓZSI: (hangja) Nehogy felébredjenek a kutyák vagy a gyerekek.
DEZSŐ: (hangja) És m ikor keleten szürkülni kezd az ég, akkor ide

jön: lefekszik a kertbe.
JÓZSI: (hangja) És akkor minden virág leánnyá változik, ő  pedig 

hempereg a virágok k ö zö tt. . .
(Odabenn a két kamasz kócosán, aléltan felül. A homályban szin

te fel sem ism erjük őket. Csak a lányt világítja meg a fény.)



JÓZSI: Csak ezért érdemes é ln i . . .
DEZSŐ: Ez az, am it annyi fáradsággal k e re s tü n k ...
LÁNY: (magához öleli a két kemény koponyát) Legközelebb ha jö t

tök, hozzatok nekem valaimi a ján d ék o t. . .

30.
(Este van. Hátulról látjuk a két fiú t barna köpenybe burkolózva, 

hazafelé tartanak. Steszadlek bácsi kirakata előtt megállnak.)
DEZSŐ: Hozni fogunk . . .  meg lesz elégedve . . .
JÓZSI: Ékszert fogunk h o z n i... aranycsatot, g y ű rű k e t...
DEZSŐ: Honnan vesszük?
JÓZSI: A nyánktó l...
DEZSŐ: Nem kérhetünk . . .
JÓZSI: Semmi szín alatt.
DEZSŐ: Elvesszük? Nem adja . . .
JÓZSI: Majd adni fo g ja .. .  Oda KELL adnia!
(A holdfény kirajzolja a két szembenálló arcélet. K öztük  — Steszad

lek bácsi kirakatában — felszikráznak a gyémánt késhegyek. Csillogó 
káprázat.)

31.
(Áttűnés: az arany csillogásában. Az ékszerekébe, melyek hullanak 

és elborítják az ébredező lány vállát, hasát, co m b ja it')

32.
(A vendéglőben a fekvő József arca, vonásai ellazultak, szeme huny

va. Feje lassan ide-oda mozdul — talán a pamlag, m int valami csónak, 
ringatózik alatta.)

JÓZSEF: (hangja) . . .  A gyönyör az élés egyetlen c é l ja . . .  E ltünteti 
a körvonalakat és az értelm etlenséget. Kiemel a  té r béklyóiból, és az idő 
zakatoló m ásodperc órájá t megállítva, langyos hullámokon emel a lét 
m agasságaiba. . .

(Behallatszik egy távoli óraütés, apró tűszúrásszerű zajok furakod
nak be: egy halk-halk vonatfütty és egy iszonyúan megreccsenő pad ló . . .  
József szem héja megrándul, de erővel csukva marad.)

JÓZSEF: (hangja) Pillanatokig időzni itt és remegni, hogy percek 
múlva végképp visszaesünk oda, ahonnan elm enekültünk — ez valóban 
nyomorúság. De akik többet érdemelnek — m ert többet akarnak —, 
azoknak megadatik, hogy m egrabolják az öröklétet. (Kinyitja a szem ét 
es megszólal:) Igaz . . .  fizetni kell érte . . .

(Hirtelen berobbanó hangzavar: a pályaudvar és egy nyüzsgő tér 
lárm ája)

33.
(Keleti pályaudvar kijárata , szinte csak Józsefet látjuk. Ez már 

József mai arca, csak jó tíz évvel fiatalabb.)
VASUTAS: Kérem, ez fél jegy, hol a szelvény?
(József leteszi a koffert, zsebéből hamar kikeresi az igazolványát.)
JÓZSEF: (kicsit mentegetőzve) Ifjabb Brenner József v ag y o k ...
(Egy hordár veszi fel a csomagot, és elindul vele. József utánafut.)
JÓZSEF: A m ásodikba tegye.
(Az első kocsi elé fehér ló van fogva. Az állat utána fordítja a fejét, 

ahogy József elhalad mellette.)
34. _ _

(Egy-egy lámpa világítja meg József arcát, m ajd újra homályban 
marad. A háttérben fiáker és stráfkocsi távolodik el. József a konflisban 
zötykölődik. Bátortalanul félrehúzódva, előrehajolva ül. M ellette üresen 
marad a m ásik párna.)



APA: (hangja, mintha ott ülne mellette) „A kocsissal kihivatod a 
viceházmestert, azután egy forintot adsz a kocsisnak, és felviteted a vicé
vel a ládát.”

(A kocsi megáll.)
KOCSIS: (hangja elölről) Ferenc körút 44.

35.
(József a sötéten tornyosuló ház előtt. Fölnéz a magasba. Körülnéz 

az utcán. Még átsuhan az arca előtt egy-egy járókelő és egy társaskocsi.)
JÓZSEF: Harmadik emelet.
VICE: (végigméri az aszfalton heverő ládát) Hívom a feleségem . . .  

(Becammog a kapu alá.)

36.
(Ketten cipelik a ládát a lépcsőn. József mögöttük megy. A harma

dikon már várja őket az új háziasszony.)
KREMNICZKYNÉ: Erre, erre tessék. Ugyebár Brenner úr? A ked

ves unokabátyja megírta. I tt  az ajtó.
(A sötét konyhán keresztül egy kis szobába jutnak. Az asszony lám

pát gyújt, a ládát elhelyezik, a Vice a markát tartja . József kiszámol 
három húszfillérest. A Vice megnézi, majd leteszi az asztalra.)

VICE: Kérem, ez kevés.
JÓZSEF: Hát mennyit akar?
VICÉNÉ: (Tecára, a tolvaj szakácsnőre hasonlít) Ez a láda megvan 

egy mázsa! Ezt a hordár föl nem hozza egy forinton a lu l . . .
(József a háziasszonyra nézf aki nem foglal állást az ügyben. Ügy 

érzi, három ellenséggel áll szemben: dühösen teszi le a forintot az asz
talra.)

JÓZSEF: I tt  van! Nem érek rá most veszekedni...
(A vice elrakja és szó nélkül kimegy a feleségével.)
(A háziasszony friss ivó- és mosdóvizet hoz, aztán ő is elvonul. Jó

zsef leveti a köpenyét, kezet mos és nekilát kipakolni. A ládából könyvek  
kerülnek elő: Biblia, Thury Zoltán-novellák, orvosi könyvek, anatómia, 
zenei lexikon , kották, végül Andersen meséi, igen elnyűtt állapotban. Ko
pognak az ajtón, egy alacsony, kopaszodó ember jön be.)

KREMNITZKY: (kezét nyújtva) Kremnitzky vagyok. A feleségem ép
pen m ost újságolta, hogy Brenner ú r megérkezett. Azt hiszem kérem, 
hogy meg lesz elégedeve a szobával. A világon soha senkinek nem volt 
rá  panasza. Pedig mióta itt lakunk, tíz éve, mindig szobaurak laknak ben
ne. A nyáron mondom a feleségemnek, hogy őszre a szobát huszonhár
mon alul nem adom. Akárki megadja, és m indenütt drágulnak a lakások. 
Poloska nincs. Másnap jön az értesítés a kedves unokabátyjától, Dezső 
úrtól, hogy kegyed jönne húszért. Azt mondom a nőmnek, jó, adjuk oda, 
ment mégis más az, ha ism erőst kap az ember.

(Kremnitzky kellemetlen hangú, hadonászó, nagyképű álak. Hosszú 
locsogása közben szemügyre veszi József holm iját. Futólag a könyveket 
is megnézi )

KREMNITZKY: Milyen pályára tetszik készülni?
JÓZSEF: Orvos leszek.
KERMNITZKY: Gratulálok, kérem. A legszebb pálya. Nagyon szép. 

És jól fizetik. Gyönyörűen fizetik. Talán az édesapja is orvos.
JÓZSEF: Nem. Ügyvéd.
KREMNITZKY: Az is szép. De az orvos jobb. ö tven percenttel jobb, 

m int az ügyvédi pálya. Keveset mondtam. Hatvan percenttel.
(Jelentőségteljesen bólogat, aztán elhallgat. Még egyszer körülnéz, 

zsebéből kulcsot húz élő.)



KREMNITZKY: Ez itt a konyha kulcsa, Brenner úr. Tessék jól 
e lten n i. . .  W ertheim kulcs. Igen kellemetlen, ha elvész. . .  H át akkor, 
jó éjszakát. (Kimegy.)

(Kint a konyhában vacsorához készülődnek a lámpafénynél. József 
egyedül marad. Az ablakhoz áll. A szomszéd házak sötét falmezőiben, 
m int lampionsor, fénylenek az ablakok közelében égő lámpák.

Leül a karosszékbe. Fölveszi Andersen bácsi könyvét. Ahol felü ti: 
pénz van benne és egy levél.)

APA: (hangja) „Itt van kilencven forint. Nem adhatok többet. Taka
rékoskodj, tanulj, vigyázz az egészségedre. Ha m ár nem tudod m egtar
tóztatni magad, a rra  kérlek, ritkán menj a nőkhöz. És akkor is valami 
megbízható, tiszta helyre. De jobban teszed, ha sehova se mégy. Neked 
még nőni, erősödni kell. Az egészségedre vigyázz. Légy inkább egyszerű, 
szürke ember, m int az apád, de egészséges, m int nem tudómén milyen 
nagy tudós, korán m egrokkanva.. ”

37.
(A vendéglőben még halljuk a levélolvasó hangot. A háttér sötétjé

ből lassan kibontakozik az Apa alakja, egy, az előző képben már látott
fotel mögé lé p . . .  A végén megszólal.)

APA: Igen . . .  ezt írtam  . . .
(„És mi lett belőled” — kérdi a tekintete.
A fotelból a mai, tönkrem ent József m egkínzott arca néz vissza rá.

A fotel mögött egy fénysávban gum ikerekű kocsi gördül el. Egy köpe
nyes ember tolja a kocsit, keresztül a termen, és tovább, a sötétségen 
át. A kocsin egy letakart test van, József követi a szemével.)

38.
(Álom. Hideg, sötét, köves folyosón halad a két kisfiú. E lő ttük egy 

rács: megállás nélkül mennek át rajta — átférnek a rácsközökön.
Dezső int, aztán egy tapétaajtót nyit ki. Józsikával belépnek a szo

bába. Ez egy beláthatatlan nagyságú terem. Föntről látjuk, hogy em yös, 
alacsonyra eresztett lámpása mintha szédítő magasságból lógna le. Csak 
a terem közepén világít meg egy fekvő , meztelen nőt. A szeme csukva. 
Mozdulatlan.)

DEZSŐ: Hogy kerül ide ez a hulla?
JÓZSIKA: (suttogja) Katherina . . .
(Megállna, de Dezső továbbhúzza . Ahogy elmennek mellette, a nő

ben Esztire ismerünk. Piros cipő van a lábán: két combján vékony, vö
rös forradás. Józsika visszanéz rá, a nő lassan feléfordítja az arcát. Be
lépnek egy félig nyitott ajtón , ahonnan vörös lámpafény dereng. Csendes, 
elhagyatott szoba.)

JÓZSIKA: (ijedten) Te, vigyázzunk, itt valaki ránk ne zárja  az ajtót!
DEZSŐ: Jöjj csak!
(Bemennek. Az ajtó nagyot csapódik.)

39.
(Az ifjú  József fölhajtott gallérú kabátban siet a sötét utcán. A 

kapuk alatt itt-ott nők állnak. Ném elyik utánaszól. József a sarki, kivi
lágított patika felé tart. Az ajtóban összefut egy elegáns, tollas kalapos 
nővel, aki bentről jön kifelé . Az elektromos ívfény megcsillan a nő sötét
vörös haján. Ahogy az arcába néz: József fölkiált.)

JÓZSEF: Eszti!
(Az egykori cselédlány, a vörös hajú Eszti áll előtte.)

40.
(Az Orvosegyetem előtt, a Bonctani Intézetnél egy konflis áll az 

utcán. Délután van. József jön ki a kapun a m edikus társaival. Ahogy a



konflishoz ér, kinyílik az ajtaja. Eszti mosolyog rá. József habozás nél
kül fölugrik hozzá. Az ajtó becsapódik. Elindul a fehér ló.)

41.
(Eszti szobájában József arca és Eszti felhevült arca a párnán.
Eszti alvó arca a hajnali fényben. József felöltözött, körülnéz Eszti 

szobájában. A spanyolfal, a fehérneműk, finom  selyemköntösök; József 
előveszi pénztárcáját. . .  Aztán meggondolja magát, elteszi a pénzt. Ki
megy az előszobába, bicceni az öregasszonynak.)

42.
(Orvosi egyetem bonctermi előkészítő helyiségében fehér kötényes 

orvosprofesszor áll a szervizasztal mögött, ledobja kesztyűjét a szerszám  
mellé. Nagy, magas ember — hasonlít a hentesre —, de a haja ősz. Vet
kőzik: most jö tt a boncteremből. Egy másik ember — egy sima képű, 
izgatott „civilruhás,, férfi jön utána.)

GYETVÁS: Esedezem, professzor úr, méltóztassék megnézni, meg 
van-e még. A szolga azt mondta, hogy a szép, erős csantú hullákat szok
ták kiválogatni. . .  neki pedig hatalm as csontjai voltak, olyan magas volt, 
m int én . . .  És az intézet költségeit megtérítem  . . .

PROFESSZOR: Az intézet ugyan nem ad ki h u llák a t... de ha a 
csontváz megvan, nem vonakodom, az úrnak ki fogom adatni. G yetvás...?

GYETVÁS: Gyetvás Pál.
(A professzor kinéz a képből. Az ifjú  József jön m edikus társaival 

a boncteremből. A professzor magához inti.)
PROFESSZOR: Kérem, kolléga úr, nézzen utána, hogy a m últ hó

napban, vagy az  azelőttiben dolgoztak-e föl Gyetvás Pál nevű hullát, s 
ha igen, készült-e belőle előadási csontváz.

(József előveszi a nyilvántartó könyvet, lapozgat benne. A többi me
dikus nagyot köszönve távozik.)

PROFESSZOR: (Gyetváshoz) Megbocsát egy percre . . .
(Félrevonul a mosdóhoz, tiszta köpenyt vesz fel. Mire elkészül, Jó

zsef is megtalálja amit keresett.)
JÓZSEF: A hulla, kérem, megvan a jegyzékben. A Belgyógyászat

tól kaptuk. Nálunk lett boncolva a CÉ-ben. A m últ héten m acerálta Má
tyás, és tegnapelőtt állították össze.

PROFESSZOR: (Gyetvásnak) Kérem, akkor semmi akadálya, Mátyás 
ki fogja adni önnek a kérdéses csontvázat. Majd lesz szíves kérem a 
költségeket a kezeimhez lefizetni. . .  Mennyi i s . . .?  Ugyebár, egy hulla- 
macerálás és összeállítás: harm incöt korona.

(Gyetvás fizet, és bizonyos vidám megkönnyebbüléssel elköszön.)

43.
(A boncterem sarkában áll a hatalmas, porcelánfehérre főzött ske- 

letum. Gyetvás csodálkozva áll előtte, megforgatja az állványán, végig
tapogatja bordáit, a rugókat, amelyek az állkapcsot rögzítik, azután 
gyámoltalanul néz a szolgára.)

MÁTYÁS: Gyönyörű egy sk e le t. . .  u ra m . . .  M ondta is Gyuri, aki 
a kettes számú anatóm ián van, hogy ezt a hullát, Mátyás bácsi, szívesen 
elvinném m aguk tó l. . .

(Gyetvás lehorgaszt ja a fejét, megérinti a csontváz lábát: az csörög
ve leng ide-oda. Szembenéz a koponyával hosszan, a száját rágja, szem ét 
elfutja a könny.)

MÁTYÁS: Talán valami rokona tetszett lenni a  nagyságos úrnak?
GYETVÁS: Az édesapám volt!
MÁTYÁS: Az ap ja  . . .  Hm . . .  Hát bizony . . .



(Egy darabig állnak, aztán Gyetvás elkapja az állvány vasrúdját és 
fölemeli a csontvázat. Ügyetlenül magához öleli, végigmegy vele a hosz- 
szú folyosón, a csontváz kezei, lábai valami különös táncot járnak.)

44.
(Az egyetem előtt kilépve az utcára a csontváz és fia elhaladnak 

az ifjú  József előtt. Az út közepén mennek — az utca néptelen —, József 
hosszan néz utánuk . Vigasztalanul esik az eső.)

45.
(Krem nitzkyék lakása, József lázas arccal, otthon, a betegágyban. 

Közvetlenül a feje m ellett kancsó víz, apró golyócskák gyülekeznek ben
ne. A kancsó domború hasán át nézve eltorzul a szoba, úgy rémlik, m in
den valami olajos folyadékban úszkál.

Krem nitzkyné éppen a tűzre tesz, aztán kimegy ajtót nyitn i: Eszti 
libben a szobába, leül az ágy szélére, megcsókolja József arcát, homlo
kát, megigazítja a gyűrött ágyneműt, aztán leveti a kabátját. Teát főz, 
nyakig betakarja Józsefet, behozatja a lámpát, és leül az ágy mellé. Fel
olvas Andersen bácsi könyvéből. József nem figyel az ismerős szavak 
értelmére, Eszti hangjának zenéje elandalítja. Befordul a fal felé.)

46.
(József betegágya mögött nagy, sötét tér nyílik. A sötét sarokból egy 

hajlott hátú parókás öregember lép elő, ébenfa pálcájára támaszkodva.)
ANDERSEN: Megismersz, ugye?
JÓZSEF: (motyogva) Andersen b á c s i . . .
ANDERSEN: Emlékszel a szép Katherinára? (Közelebb lép, botjával 

végigsimít József arcán.) Az ifjúság és a vágy m int egy tőből nőtt nagy 
virágok virítanak benned. De a  hozzáértő kertész megijed, és óvja ám 
a két virágot, amelyek pompázásukkal elpusztítják egym ást. . .  érted, 
hékás? (Bohókásan megroggyantja térdét.) Gondolj erre a  két világra, 
m ert tudnod kell, ha az egyik elhervad, a másik i s . . .  Ügy á m . . .  No, 
isten veled. (Visszalép a sötétbe.)

47.
(Krem nitzkyék lakása, József szobája. K int csöngetnek. József nem  

hallja. Továbbra is a sötét sarok felé mereszti a szemét. Eszti föláll a 
könyvvel, az ajtó felé megy. Az ajtóban szembetalálkozik József apjával.)

APA: (hűvösen végigméri) I tt  van a fiam? (Eszti mutatja. Az apa 
kiveszi a kezéből a könyvet. József révült szem ekkel arra fordul meg, 
hogy az ctpja áll fölötte szigorú arccal, kezében Andersen bácsi könyvé
vel.)

JÓZSEF: (ijedten) Ne vedd el!
(Motyog még valamit és hánykolódva elfordul. A tükörben látszik: 

az Apa félrevonja E sztit. Fojtott hangon beszélgetnek)
APA: Hogy hívják m agát? ,
N ö: E sz ti . . .  Ő Esztinek hív . . .
APA: A fiam nagyon rossz állapotban v a n . . .  Ugye tu d ja ? ... (A nő 

bólint.)
APA: Maga okos nő . . .  Meg kell értenie, hogy . . .
N ö: É r te m ...
APA: Segít nekem, Eszti?
N ö: M arg it. . .
APA: (elégedetten bólint) Maga okos n ő . . .  (Az ágynak hátat for

dítva a belső zsebébe nyúl.)
(József elfordul a tükörtől, fölnéz: a szoba üres. Apa és Eszti nin

csenek ott.)



48.
(József a gangon áll. Az öregasszony nyit ajtót — Eszti szállásadó- 

nője —, a fejét rázza, mond valamit. József nem hiszi, erővel benyoma- 
kodik: Eszti szobája üres. Az öregasszony vonogatja vállát, nem tud sem 
m it. József kiszalad.)

49.
(Lépcsőházban körbe, körbe, kö rb e . . .  Csigalépcsőn rohan lefelé.)

50.
(A vendéglőben József, a verítékező , fölpüffedt arcú varázsló föl- 

nyitja szem ét a hullámzó pamlagon. Tágra nyílt szem m el néz fölfelé.)
JÓZSEF: . . .  M indegy... Most m ár szenvedj, kutya, ronda szemét 

ember, szenvedj és rágd a falat! . . .

51.
(K út alján sötétség m indenütt, csak fent, nagyon magasan világos, 

kerek nyílás. A kú t peremén egy kisgyerek hajol át: Józsika . Lenéz, az
tán visszakapja a fe jé t. A kút tetejéről láthatóvá válik , am int a beomló 
rögök visszahangzó zajjal hullanak lefelé, betem etve a kút mélyét.)

52.
(A vendéglőben József felordít. Fogcsikorgatva hánykolódik a pam 

lagon, szenved. Női kéz ereszkedik a homlokára, lassan lecsillapítja, meg
nyugtatja.)

JÓZSEF: A ny ika ... visszajöttél?
(A két kéz átkulcsolja a nyakát, aztán a mellkasára csúszik. A va

rázsló megfoghatja , az asszony már nem húzódik el. Mosolyogva mesélni 
kezd.)

JÓZSEF: Egyszer láttam  egy fecskét, amely m ár csaknem elérte a 
felhőket, olyan m agasra repült. Egy pillanatra eltűnt a szemeim elől, 
azután én azt gondoltam, hogy a fecske megérkezett abba a  boldog or
szágba, és o tt is fog m aradni mindig. Nem. A kism adár gyáván meg
ijedt, talán a nagy fénytől, és visszaszáll lefelé, a szürke, fénytelen fel
hők közé, visszajött a háztető alá a fészkébe. M ajdnem sírva fakadtam . 
Milyen borzasztó, ha valaki m ár a boldogság küszöbén van és azután 
meggondolja magát, visszajön a szegény, piszkos eresz alá!

(Végül már látszik az egész fekvő alak — az étterem ben vagyunk —, 
fejénél az asszony, az anya, aki fiatalabb a fiánál.)

ANYA: (csöndesen, szomorúan) Ügy pusztulsz el, m int valami kóbor 
k u ty a . . .  A feleséged befogná a szemeidet. De én nem tehetem , m ert ha
lott vagyok . . .  (Némi féltékenységgel a hangjában.) Hol van m ost az a 
sok nő, akik szerettek?

JÓZSEF: (megnyugtatásképpen hangzik) Én nem szerettem  egyikü
ket se m . . .  Egy feketeruhás ember jön , m értéket vesz a fekvő férfiról.) 
Különben is, csak az kellene még, hogy nők előtt ha ldokoljak ...

(Az apa is odalép a pamlaghoz. Átszól a feketeruhásnak.)
APA: Maga kicsoda?
VÁLLALKOZÓ: Érckopoirsót parancsol a nagyságos úr?
APA: Igen.
(Félrehúzódnak. A vállalkozó árjegyzéket vesz elő. A varázsló lábá

nál tárgyalnak.)
VÁLLALKOZÓ: Mérsékelt árban számítom: 250, 300 és 350 forint. 

Méltóztassék megtekinteni.
APA: Ennek mi az ára?
VÁLLALKOZÓ: Háromszáz az utolsó.
APA: Sok pénzembe van a fiam.
(A Nagymama jön, büszkén jelenti:)



NAGYMAMA: A harisnya kész!
(József felül, lerúgja a cipőjét, a Nagymama letérdel elé.)
JÓZSEF: Pincér!
BÉLA: (benéz) Igenis!
JÓZSEF: Kérem, hozasson nekem tiszta gallért és kézelőket. De vár

jon! Pont ilyenek legyenek!
(Lecsatolja a kézelőjét, és pénzt ad.)
PINCÉR: Máris elküldök v a lak it. . .
(Nők szállingóznak be, körüljárják, nézegetik . Az anya hátrahúzódik . 

József nem vesz róluk tudomást.)
I. N ö: Szegénynek nem sokára üveges lesz a két szép kék szeme!
II. Nö: És a finom, nőies, vékony kezéről le fognak esni a  szép 

körmei.
III. Nö: Bocsánat, neki egész életében barna szeme volt.
IV. Nö: És széles, férfias, nagy izmos keze.
V. NÖ: Milyen tüzes erővel tudott ölelni!
VI. Nö: Tévedés! Mindig gyöngéden és finoman ölelt, m int egy lány!
VII. Nö: Olyan biztos és kényelmes volt az ölében, hogy akár 

napokig elüldögéltem volna benne.
VIII. Nö: Egyenes, kevés szavú em ber volt!
IX. NÖ: Ügy tudott haragudni, hogy jaj annak, aki a kezébe került.
X. Nö: Nagyság téved. Kedves és szíves beszédű férfi volt. Soha 

hangos szót nem hallottam  tőle.
JÓZSEF: (kitör) Elég! Menjetek innen! öreg  az arcotok.
(Szállítómunkások jönnek , a koporsót hozzák. József föláll, m utat

ja, hova tegyék. Egész kis sokadalom állja már körül a koporsót. Egyre 
újabb arcok tűnnek fel. Megérkezik Maris — a kis csutkahajú cseléd — 
a tiszta kézelővel. Ö is beáll a koporsó mellé.

A pincér sürgönyt kézbesít. József fölbontja, aztán a mellette álló 
nagymamának nyújtja:)

JÓZSEF: Dezsőtől. . .  nem jö h e t . . .
(A harisnya, a kézelő rendben — már beszállna a koporsóba, m ikor  

eszébe ju t valami:)
JÓZSEF: Hol van a födele?
(Józsika az, aki válaszol neki. Csak most tűnik föl, hogy ő is itt 

van. Megfordul és vidáman néz a felnőtt József szemébe.)
JÓZSIKA: Most írják  rá a b e tű k e t.. .  Láttam!
JÓZSEF: Mit írnak rá?
JÓZSIKA: „Élt harm inckét évet.”
JÓZSEF: Nem igaz! Sokkal többet éltem. Aki ópiumot szív, az egy 

nap a la tt átél ötezer esztendő t. . .
JÓZSIKA: (számol magában) Az egy év a la t t . . .  egy év a la t t . . .
JÓ ZSEF:. . .  Kétmillió esztendő! (Ügy szaval, m intha imponálni akar

na a gyereknek:) Föltéve, hogy az ópiumszívást m int kifejlett, erős férfi 
kezded, és nagy gondot fordítasz testi épséged fönntartására — amelyet 
legjobb ügyes orvosra bízni —, tíz esztendeig is elélhetsz. És akkor, 
húszmillió éves korodban, m ár nyugodtan hajthatod fejed az örök meg
semmisülés jeges párnájára!

(Abban is van ném i póz, ahogy végül beszáll a koporsóba, és tény
legesen a párnára hajtja a fe jé t.

A koporsót felemelik, olyan magasra, hogy már nem látunk bele. 
Elindul a menet kifelé az étteremből. Néhány lépés után felül a kopor
sóban Józsika: a kisgyerek. Mosolyogva lenéz, szája elé teszi az ujjá t 
és azt súgja:)



JÖZSIKA: Halkan . . .  mint az álom . . .
(A zene — halk hegedűmuzsika  — megszólal. Józsika elégedetten 

fekszik  vissza.
A menet kivonul az ajtón. Az ajtó végül nyitva marad. Kint már 

valóban hajnal van. Bent az asztalra borulva ül egy férfi. Nehezen szedi 
a levegőt. Hunyorogva felnézJ

JÓZSEF: (mint aki nem hiszi, hogy ez lehetséges) Már m egviiradt?
(A kinti derengésből egy kócos kiscseléd lép be, fázósan összehúzza 

magán a kendőt. [Marisra emlékeztet. Öt láttuk a film  legelső képében .] 
Időbe telik, amíg a szeme megszokfa a félhom ályt!)

LÁNY: Istenem, doktor úr! . . .  Tessen gyónni gyorsan! . . .  A kis
fiú m iatt küldtek . . .  Nem kap levegőt. . .  Tessen segíteni! _

(József, a kopott varázsló és vidéki körorvos föltápászkodik, morog 
valamit, a szervizasztalon megtalálja a táskáját, kotorászik benne, aztán 
kimegy a mosdóba. A lány türelmesen vár.)

JÓZSEF: (hangja) „Menni k e l l . . .  Rossz arcú és alacsony emberi 
lények közé, akik azt hiszik, hogy a nemtelen és kegyetlen muzsika az 
Élet törvénye, és amit ők élnek, az maga az élés ..

(Kinn a mosdóban megborzong a hideg víz érintésétől, a nyakszirt- 
jét masszírozza, a foltos tükörre mered.)

JÓZSEF: (hangja) „Merev, idomtalan színfoltok. . .  egy arc a tükör
ben, aminek nyilvánvalóan semmi köze hozzánk ..

(Lenéznie sem kell, a fecskendővel a sötétben is boldogul. Vonásain 
oldódik a feszültség. Elteszi a tűt, kim egy.)

54.
(Vendéglő előtt az utcán kegyetlen , hideg, szikrázó hajnal a kisvá

ros utcáján. A lány előreszalad. A doktor a falak tövébe húzódva vánszo
rog. Az utcán katonai járőr cirkál. Megállítják, iratokat kém ek. A doktor  
hadonászik. Az antantkatonák fracia, román, angol, szerb kérdésére, hogy 
hová igyekszik , magyarul felel:)

JÓZSEF: Anyámhoz megyek . . .

(V É G É )
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Csáth Géza
(dr. Brenner József)
Olga, a felesége
Anyácska
Apuska
Dezső, öccse
Dide, unokabátyja
(Kosztolányi Dezső)
Szabó Battancs

Ápolók 1—4.
Parasztem ber
Cseléd

B arát
Nővér
Doktor
Apáca
Ezredes
Katonaorvos

H atárőrök 1—2. 
Wilheim doktor 
Tanár
Betegek 1—2.
Katonák
Járókelők
Sétálók
Orvosok
öröm lányok 1—2.

(Polgári lakás szalonja, kényelmes bútorok, zongora, íróasztal, a 
háttérben egy hatalmas álló- vagy falióra, amely tulajdonképpen nem is 
a szalon tartozéka, hiszen kifejezett szim bolikus tartalmat hordoz, s mi- 
kor a darab végén eléri a hat órát, de csak akkor, tompa, visszhangos 
zúgással elüti azt.

Baloldalt, az előtérben zárt osztályos kórterem, cella, de szürke és 
kopár jellegielenségével nem zavarhatja a szalon világát; alacsony heve
rő szíjakkal, balszélen nagyméretű rácsozott ablak, falak nélkül. Am ikor 
az események ebben a helyiségben játszódnak, a fő  megvilágítást az ab
lakon beszűrődő fény biztosítja.

Az egyes jelenetek simán, zökkenőmentesen, szünet nélkül folynak  
egymásba .

Hegedűszólót hallunk: szomorú, keserű, gyönyörű zenét. Am ikor hal
kulni kezd, kintről verekedés, dulakodás robaja közeledik. Az elmeosz
tályról megszökött Brenner Józseffel küzd négy ápoló, erőszakkal hoz
zák vissza, s kényszerítik a zárt osztály cellájába. A dulakodók után a 
Doktor és az Apáca érkezik.)

ÁPOLÓK: . . . a  lábát, a lábát fogd! ...v igyázz, harap! Hagyja ab
ba! . . .  kihúzza a kezét! . . .  fejezze be! A másik kezét is! Meg kell kötöz
ni! . . .  ne üvöltsön!

DOKTOR: Hogy tudott megszökni?
APÁCA: Szíjazzák le!
ÁPOLÓK: Vigyázz, rúg! . . .  mondom, hogy a lábát! Emeld fel! Vi

gyázz! Ne ordítson! . . .  a lábát!
CSÁTH: (közben üvölt, hörög, sír, zihál) . . .  engedjenek el! Ezt nem 

tehetik! ...e resszenek  el! . . . a  karom! ...m ocskos pribékek! Fáj! Hogy 
merészelik, m it képzelnek? Én orvos vagyok!

1. ÁPOLÓ: Pont azért
APÁCA: Idáig süllyedni. . .
3. ÁPOLÓ: Egy orvos . . .
DOKTOR: Hol fogták el?
2. ÁPOLÓ: A vasút felé t a r to t t . . .
CSÁTH: Ezt nem tehetik! . . .  eresszenek el! Nem megyek vissza! 

Ehhez nincs joguk! . . .  nem vihetnek oda! Brenner doktor vagyok! Eresz
szenek el! Nem megyek a zártra! Egy orvossal nem tehetnek ilyet! Nem 
vihetnek oda! Nem vagyok őrük! Én önként jöttem ! Magamtól! . . .  gyógy
szerre van szükségem! Eresszenek el! Nem hagyom magam! . . .m i t  akar



nak velem? Orvos vagyok! Jogom van odamenni, ahová akarok! Eressz 
el, te disznó! Megöllek, eressz el! (Nyugtató folyadékkal próbálják meg
itatni.)

APÁCA: Nyissa ki a száját!
DOKTOR: Ezt meg kell innia!
2. ÁPOLÓ: Fogd meg a fejét!
APÁCA: Igya meg!
DOKTOR: Ne szorítsa össze a fogát!
CSÁTH: Nekem az én gyógyszeremre van szükségem! Azt akarom! 

(Szétfeszítik a száját, s itatni kezdik a keveréket. Csáth egy pillanatra 
ellazul, megadja magát, az ápolók szorítása gyengül Csáth hirtelen kisza
badul a kezük közül, kiköpi a szájába erőltetett gyógyszert, s kifelé me
nekül. Az ápolók utánavetik magukat, leteperik az ágyra. Csáth vergő
dik, sír, üvölt.)

DOKTOR: (az Apácának) Szívjon fel Szkopolamint!
CSÁTH: Hallgasson meg! Én önként jöttem! Azt mondták, nem lesz 

fájdalmas! És egyszerre elvonták az egészet. Ezt így nem lehet!
DOKTOR: Az ön szám ára nem tudok elképzelni más u t a t . . .
CSÁTH: Várjon meg! Alávetem magam! Megígérem, nem szökök 

meg többet, itt maradok, csak kétszer adjanak, kétszer naponta, és azt 
m ár gyorsan lehet csökkenteni. . .

DOKTOR: (az apácának) Igyekezzen!
CSÁTH: Maga is tudja, tudnia kell, hogy ezt nem lehet, így nem sza

bad! Megőrülök!
DOKTOR: (az Apácának) Igyekezzen!
CSÁTH: Csak fokozatosan! Mindegy, hogy hogy, gyorsan vagy las

san, de fokozatosan! Ism er engem! Hallgasson rám! Aláírtam a nyilatko
zatot . . .

DOKTOR: Fogják le!
CSÁTH: (sikoltva) Neeeeeeeeem! (Egy pillanatra m indenki megder

med; hadarva, teljes pánikban.) Várjanak! Egy percre csak! Mondani aka
rok valamit! Hallgassanak meg, nagyon kérem, hallgassanak meg! Kö- 
nyörgök, egy adagot, egyetlen adagot adjanak csak, meg fogják látni, 
vagy ennyit sem, egytizedet, minden rendben lesz, m egígérem . . .

(A Doktor int, mire az ápolók nekiesnek , leszorítják, az orvos bele
szúrja az injekciót, Csáth hosszan, elnyújtva sikolt, a szíjak és kezek  
ellenére hánykolódik , aztán egyre kisebb erővel küzd , végül már csak 
hörgő zihálást lehet hallani. Bódultán , de nem eszméletlenül fekszik , sze
me félig nyitva. Elsötétül az előtér. E kkor kipukkanó nevetést hallunk , 
s am ikor megvilágosodik a szalon, spicces, bolondozó társaságot látunk: 
Dide, Dezső, Szabó Battancs, Barát. Mindegyik kezében kottcuap, éneket 
próbálnak: Kosztolányi Üllői úti fák című versét, Csáth Géza megzené
sítésében. Valaki mindig elrontja az éneket, ezen múlatnak.)

DIDE: Kezdjük újra!
DEZSŐ: (mutatja) Először ezt a részt, amíg ez nem megy, úgyis 

mindig elrontjuk!
BARÁT: (Szabó Battancsnak) Te meg halkabban, igazán lehetne any- 

nyi önkritikád, hogy ilyen hanggal, m agadban énekelsz!
(Nevetnek.)
DIDE: Elég, kezdjük!
SZABÓ: Figyelem!
DEZSŐ: Megadom a h an g o t. . .
BARÁT: Add meg!
(Dezső hangja megcsuklik, kipukkad a nevetés.)
DIDE: Ezt jól megadtad!
BARÁT: S még ő kritizálta C arusó t. . .



DIDE: (kikiabál) Gyere m ár be, Józsi, nem bírok velük!
SZABÓ BATTANCS: Ahogy az első este énekelt, lehetett is kritizálni.
DEZSŐ: Neked Medgyaszai Vilma sem tetszett!
DÍDE: Pedig ahogy ezt é n e k e lte ...
BARÁT: Gyerünk, Medgyaszai Vilmák! Kezdjük!
(Krákogás, csend. Szabó Battancs megadja a hangokat, nagy levegőt 

vesznek, teljes a csend, majd egyszerre pukkad ki belőlük a nevetés. 
E kkor jön be Csáth, kezében tálca, üvegek, poharak.)

CSÁTH: (ő is nevet) Elég volt! Nem kaptok többet! Részeg banda! 
(Leteszi a tálcát.)

DIDE: (mutatja) Józsikám! Ezt nem tudod itt átírni? Mindig elront
juk . . .

BARÁT: Majd a m ester m egm utatja . . .
DIDE: I tt  kéne valam it csináln i. . .
SZABÓ BATTANCS: Mutasd meg nekik, hogy kell!
DEZSŐ: Gyere, Mozartka, a hangodat akarom  hallani!
CSÁTH: (Didéhez) Itt?  (Halkan énekel.) Ti adtatok kedvet, tusát, Ti 

voltatok az ifjúság, Üllői-úti fák. Miért nem jó ez?
DIDE: Mindig elrontjuk . . .
DEZSŐ: A Szabó Battancs mindig elrontja!
CSÁTH: M ert annyit isztok! (Nevetés.)
BARÁT: Mert a Szabó Battancs mindig annyit iszik!
SZABÓ BATTANCS: Józsi kétszer annyit!
DEZSŐ: De ő b írja  legalább! (Nevetés.)
CSÁTH: Próbáljuk meg!
(Beállnak, de röhigcsélnek.)
DIDE: Csönd! (Csáth beint, kezdik, közben robbanásig feszül ben

nük a pajkosság.) Az ég legyen tivéletek, Üllői-úti fák. Borítsa lombos 
fejetek szagos, virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti ad tatok  kedvet, tusát, 
ti voltatok az ifjú ság . . .  (Szabó Battancs hangja megint elcsuklik, pu- 
kadoznak, van, aki összegörnyed, van, aki a földön hemperegve kacag.) 
Elsötétül a szín, s máris halljuk a Tanár hangjá t)

TANÁR: Felöltözhet, kolléga úr! (Megvüágosodik a szalon, a Tanár 
épp kezet mos.) Tulajdonképpen ezzel be is fejeztük a vizsgálatokat. Néz
ze! Az anamnesztikus adatok és a klinikai kép egyértelművé teszi a  diag
nózist. Persze az mindenképp kedvezőbb lett volna, ha  nem m ost, ha
nem korábban jelentkezik, am ikor az egész kezdődött. A családban, vagy 
a közvetlen környezetében fordult-e elő m ostanában hasonló megbetege
dés?

CSÁTH hangja: (hátulról a paraván mögül) Nem tudok r ó la . . .
TANÁR: Mikor köpött vért először?
CSÁTH: (előjön, öltözködik) 17 éves voltam, azóta se. Mostanáig.
TANÁR: Mióta lázas?
CSÁTH: (ideges) M ondja meg a diagnózist, Tanár úr!
TANÁR: Nem tartom  súlyosnak. . .
CSÁTH: Hallani akarom!
TANÁR: Nyugodjon meg, kolléga úr!
CSÁTH: Miért kéne megnyugodnom?
TANÁR: Jól gondolta. Ez az. Tuberkulózis. . .
(Hirtelen éles, disszonáns zeneakkordot hallunk, Csáth előrerohan, 

Dide balról be, megállítja, a Tanár eltűnik.)
DIDE: írd  le! Végy tollat és papírt és írj le mindent! Minden gon

dolatot és érzést, am i benned van!
CSÁTH: Csak halálos és gyilkos gondolataim vannak!



DIDE: Ünnepelt író vagy! Nem szabad összecsuklanod egy tanári 
diagnózis m iatt, amely lehet, hogy nem is igaz!

CSÁTH: (ordít) Apicitisz! Azt mondta! Ebben nem lehet tévedni! 
DIDE: Apicitisz! Azt mondta! Nem azt, hogy halál!
CSÁTH: A csontom veleje is beleborzongott!
DIDE: Te m ondtad nekem, hogy írjam  meg a  félelmemet és szo

rongásomat. Hát i t t  van! Tessék! Rajtad a sor! Ne a m arokszám ra sze
dett nyugtátoktól várd a megoldást.

CSÁTH: Ez nemcsak szorongás többé, nem képzelt és játszott ha
lál!

DIDE: Ezek nem segítenek, velük nem tudsz megszabadulni a fé
lelemtől! Meg fogsz gyógyulni, értsd meg!

CSÁTH: Ettől a bajtól féltem a legjobban, em iatt bélelte ki gyer
mekkorom minden percét a rettegés! (Kitör.) Te is ittál, te is gyógy
szerezted magad, te is menekültél a félelemtől!

DIDE: A körülmények kényszerítettek rá!
CSÁTH: Nem igaz! Nem bíztál magadban! Tudtad, hogy egyedül 

képtelen vagy, hogy szükséged van kapaszkodóra, segítségre, támaszra!
(A fény kialszik róluk, a szalon hátsó részét lá tjuk . Id. Brenner egy 

széken áll, s az íróasztalon lévő könyvhalmazt pakolja vissza a szekrény
be. Wilheim doktor segít neki, adogatja a könyveket.)

WILHEIM: (rögtön Csáth végszava után) Ugyan már, Brenner úr, 
ha egy gyerekben ennyi tehetség szunnyad, persze, hogy más, mint a töb
b i . . .

id. BRENNER: Jól tanul, szorgalmas, a tanárok is dicsérik, nem 
erről van szó!

WILHEIM: Túl korán veszítette el az édesany ját. . .  
id. BRENNER: Máshol is vannak árva gyerekek.
WILHEIM: Üj anyát kellett megszoknia . . .  
id. BRENNER: A testvéreinek is . . .
WILHEIM: Az átlagosnál érzékenyebb, maga mondta! 
id. BRENNER: Ez nem magyaráz semmit!
WILHEIM: Sok mindent! Olyan korban élünk, am ikor az esemé

nyek, de maga az élet is sokszorosára gyorsult. És nézzen körül a világ
ban! Oroszországban gyárakat vernek szét! Az egyetemisták barikádokat 
emelnek Európa-szerte. Ott vannak a búrok! Vagy gondoljon, nem  kell 
messzire menni, gondoljon Boszniárá!

id. BRENNER: Ezek közhelyek, Wilheim doktor. Ezt a sort kezdjük 
most!

WILHEIM: (egy újabb köteg könyvet nyújt jel) Akkor m aradjunk 
nálunk, Szabadkán! Mikor láto tt maga ennyi csavargót? Részeget? Mikor 
volt ennyi öngyilkosság? Azt hiszi, a gyerek nem látja  ezt 

id. BRENNER: De minden gyerek látja, mindegyik!
WILHEIM: Józsi tényleg sokkal érzékenyebb, nem lehet egy napon 

említeni a többivel. És minél eszesebb, tehetségesebb egy gyerek, annál 
érzékenyebb. Ott van a Kosztolányi fiú. A nagyobbik, Dezső. Nézze azt 
meg! Hisztériás rohamai vannak, ideges asztm a kínozza. . .

id. BRENNER: Ezt visszaadom, a másik sort legyen szíves! 
WILHEIM: S persze, hogy retteg a betegségektől. Mindannyian ret

tegünk. A nagyapjának limfoszarkomája volt, az édesanyjának szívbaja, 
és meghalt a kishúga, meghalt a Kosztolányi kisfiú, a Gusztika. Melyi
künk bírná ezt tartósan ép ésszel? Én nem. És maga sem, Brenner úr.

id. BRENNER: Az iskolából többször is hazaküldték, m ert nem b írt 
magával. Az utolsó órákon olyan nyugtalanság lesz ra jta  ú rrá , hogy va
lósággal menekülnie kell. Azt mondja, hogy a széndioxid m iatt van, de 
én tudom, hogy nem ez az ok. A többieknek nem sok?



WILHEIM: Túlzottan felnagyítja ezeket az apróságokat!
id. BRENNER: Az estéktől is fél. Hogy este lesz, 6 ó r a . . .
WILHEIM: Azt mondja, ír, zenét szerez, rajzol. Nem elég magya

rázata ez a benne szunnyadó tehetségnek? Én a maga helyében, Bren
ner úr, ezzel magyaráznám ezt a feszültséget, vibráló nyugtalanságot, és 
örülnék neki, higgye el, én a maga helyében még örülnék is n e k i. . .

(Elsötétedik a szalon, oldalról Csáth és Dide jön be, Csáth kezében 
két nagy bőrönd, Didénél egy kisebb.)

DIDE: (leteszi a bőröndöt, otthonosan mozog) Hát itt van! Tessék! 
Ez az! Mit szólsz? Ezt találtam. Tetszik? Ezért a pénzért, Józsikám, ez 
főnyeremény. És bent vagy a városban, minden egy lépésnyire van in
nen . . .

CSÁTH: (elhúzza a függönyt) A Kálvin tér! Fölü lrő l. . .  A kilátás is 
benne van a lakbérben!

CSÁTH: Arra van az Üllői út . ..
DIDE: Segítek kicsomagolni, aztán végigsétálunk r a j t a . . .
CSÁTH: Szinte hihetetlen, hogy mindannyian ú jra  együtt leszü n k ...
DIDE: öregem! Én akarom megmutatni neked Budapestet! Dezső 

és Szabó Battancs előtt! Bevezetlek az éjszaka rejtelmeibe és csodáiba. 
Megmutatom a színeket, a fényeket és a lányokat. Amikről írtam  és me
séltem eddig, az mind a tiéd lesz, tapintani, érezni, ízlelni fogod!

CSÁTH: Üj utakra vezetsz, Lucifer?
DIDE: Inkább Vergilius! (Felnyitja a pianinó tetejét.) Ide nézz, Józsi! 

Akkor zongorázol, amikor csak akarsz. Ezt kikötöttem  a háziasszonynál. 
Azt mondtam, neked minden nap órákat kell gyakorolnod. Csodálkozott 
is. Azt mondta, nem tudta, hogy az orvosegyetemen ilyen stúdium  is van. 
(Megfogja az egyik bőröndöt.) Gyere, segítek!

CSÁTH: (leüt pár hangot) Dide, én feladtam a z e n é t. . .
DIDE: Te megőrültél?
CSÁTH: Megbuktam vele . . .
DIDE: A Zeneakadémia semmit sem jelent!
CSÁTH: Nekem mindent! Te tudod, hogy nekem mindent. A hege

dűm nem elég virtuóz, ez volt Koessler professzor véleménye. Szeptem
ber című darabom at pedig Mihalovich nem találta elég erősnek; Gyönge 
magyarul! És érzem! Nézd az ujjaim at! Görcsösek, bizonytalanok. Ne 
szakíts félbe! (Abbahagyja a zongorázást.) Én féltem az orvosi pályától, 
te is tudod. Undorodtam a boncolástól, féltettem  a szememet az állan
dó ta n u lá s tó l... Várj! Befejezem! Továbbra is szükségem van a zenére! 
De döntenem kellett! író  leszek, író és orvos! Egyetemre máshová is 
m ehettem  volna, közelebb Szabadkához. De én ide akartam  jönni! És 
írni fogok, Dide, é jt nappallá téve. Számos novellám van készen, most 
kettőt írok egyszerre, s tele vagyok, érted, tele vagyok ambícióval, lel
kesedéssel, lendülettel. Meg akarok lepni mindenkit, aki hisz és aki nem 
hisz bennem, Apuskát, Bródyt, Babitsot, Adyt, M óriczot. . .

DIDE: Szétaprózod magad!
CSÁTH: (felkapja az egyik bőröndöt, az egyik fotelba rakja és ki

nyitja) Tőled hallottam , te m ondtad, m it m ondott Ibsen, am ikor Pesten 
volt: dolgozzatok! Én csak egyféleképpen tudok dolgozni: tökéletesen, és 
ezért van szükségem, hogy orvos legyek. Ezen keresztül tudom az em
bermegismerésemet teljessé tenni. Ezt meg kell értened!

DIDE: Szétfolyik az energiád! Az erőd!
CSÁTH: Az erőm et hagyd békén! Azt bízd rám!
DIDE: (segít a kicsomagolásban) Fiatal vagy még ahhoz, hogy csalt 

és hamis receptekre kiváltott gyógyszerekkel fékezd a lelked!
CSÁTH: Szükségem van néha nyugtatókra!
DIDE: Ez m ár nem néha!
CSÁTH: Semmi közöd hozzá!



DIDE: (odaviszi a másik bőröndöt) Én nem veszekedni akarok. Meg
hajtok valamennyi novellád előtt és irigyellek értük. De féltelek is. Azt 
akarom, hogy a hárm as művészből legalább egy kerüljön olyan magas
latra, amelyet a tehetséged tőled követel! Józsi! É rts meg engem! Én 
csak ezt akarom , ezért féltelek! A rokonom vagy, a barátom , a társam  . . .

CSÁTH: (félrelép az ölelés elől, monológja alatt a kórterembe hú
zódik, amely lassan megvilágosodik. Leül, s fázósan burkolózik a kórhá
zi köpenybe. Dide közben jobbra el. Dühös kitöréssel) Engem nem kell 
féltened! Ki kért meg rá? Miért féltesz te engem? Kire hallgattál, ami
kor Bécsbe mentél? Honvágyad volt, sírtál, könyörögtél, de senkire sem 
hallgattál! Akkor sem, amikor visszajöttél! Kitől tűrted  volna, hogy bár
mibe is beleszóljanak? S én akkor miért tűrjem ? Azt mondd meg! Erre 
válaszolj! Dide! (Fény már csak a kórtermen; Csáth a pokrócot is ma
gára húzza; szinte sírva.) Bocsáss meg, bocsáss meg, nem akarlak meg
bántani, te jó vagy, okos vagy, mindig hallgattam  rád, te vagy a legfon
tosabb ember az életemben. Nem akartalak megbántani, hallod? Bocsáss 
meg nekem! Meg kell bocsátanod, meg kell tudnod bocsátani, semmi 
olyat nem mondtam, hogy megharagudj, nem akartam , hidd el nekem, 
hogy nem akartam  . . .  (Ordítva.) Hallod? Nem akartalak megbántani! Én 
jó t akartam , Dide! Mondd meg nekik, hogy én jó t akartam , én semmit 
nem tettem , mondd meg nekik, Dide, könyörgöm, rád  hallgatnak, neked 
elhiszik, neked szót fogadnak, szólalj meg már, Dide mondj m ár valamit!

(Ordítozására berohannak az ápolók, megpróbálják lefektetni. Dula
kodnak, aztán megjelenik az Apáca is.)

1. ÁPOLÓ: Feküdjön vissza!
2. ÁPOLÓ: Adja ide ezt!
APÁCA: Feküdjön vissza szépen!
3. ÁPOLÓ: Két órája kapott u to ljá ra .. .
APÁCA: Emelni kell a bróm  adagját!
CSÁTH: (közben nyöszörögve) . . .  ő meg tudja mondani m aguknak 

. . .  és meg is fo g ja . . .  megígérte . . .  én semmi olyat nem tettem  . . .  nem 
akartam  m egbán tan i. . .  neki el fogják h in n i. . .  semmit se csináltam  . . .  
kik maguk? . . .  m it akarnak? . . .  hogy kerülnek ide? . . .  tőle m indent meg
tudhatnak . . .  a békát i s . . .  azt is e lm ond ja . . .  mondd el nekik, Dide, 
mondd el a  békát is n e k ik . . .  a szőrös b é k á t. . .  neked e lh iszik . . .  te tu
dod, hogy kezdődött. . .  a  hangra riadtam  fö l . . .  először nem tudtam , 
honnan jö n . . .  olyan volt, m int egy gyereksírás, aztán egyre erősebb és 
erősebb le t t . .. m intha egy halálra kínzott kicsi gyerek nyöszörgött volna. 
M intha egy kitépett szárnyú bagoly üvöltött volna, rövid szüneteket tar
tott, m ajd erősebben és fájdalm asabban . . .  le s fel rohantam , kerestem, 
honnan jön ez a pokoli hang, s egyszer csak o tt v o lt . . .  előttem, a  bé
k a . . .  szőrök voltak a testén, halotti bűzt terjesztett. S abban a pillanat
ban, hogy megláttam, eszembe ju to tt, m it jelent, ha ez a dög megjelenik 
valahol!

APÁCA: Igya ezt meg!
CSÁTH: Hallgassanak végig!
3. ÁPOLÓ: Emeld fel a fejét!
2. ÁPOLÓ: A gyógyszere . . .
DOKTOR: (sietve érkezik) Mi történt?
CSÁTH: Doktor úr! Kolléga úr! Maga még nem hallotta! Magának 

még nem meséltem. Üljön ide! Elmondom . . .
1. ÁPOLÓ: Feküdjön vissza!
DOKTOR: Hagyja csak! (Leül.) Folytassa!
APÁCA: Ezt meg kell innia!
4. ÁPOLÓ: A délutáni adagja . . .
DOKTOR: Mit akar elmondani?
CSÁTH: (zilálva) Elmondom . . .  m indent elmondok . . .  megígérte, 

hogy kapok egy adagot, mindenki h a llo tta . . .  m indenki h a llo tta . . .  el



mondom . . .  egy kis adag m orfint csak! Egész keveset, az is elég lesz! 
E lm ondom . . .  maga tudja, hogy elég lesz . . .  nézze a lábaimat! Csupa 
kelés és s e b . . .  a karom, a hasam, m ár nem találtam  helyet magamon, 
hogy hova szúrjam  be a t ű t . . .  szót fogadok, elmondom, figyeljen rám  . . .

DOKTOR: F igyelek ...
CSÁTH: Az elején k ezd em ... (Körülnéz.) Küldje ki ezeket! •(Az or

vos bólint, mire m indenki kimegy.) Én tudom, hogy gyógyíthatatlan va
gyok . .. meg fogok h a ln i. . .  orvos vagyok, tisztában vagyok v e le . . .  Is
merem a  rákot,^a gümőkórt, s megismerem a paralízist i s . . .  paralízis 
progresszíva. . .

DOKTOR: El akart mondani va lam it. . .
CSÁTH: Azt teszem . . .
DOKTOR: Hallgatom.
CSÁTH: (súgva) Nem merem . . .
DOKTOR: Tőlem nem kell tartania.
CSÁTH: F é le k ...
DOKTOR: Bennem megbízhat.
CSÁTH: (szünet után még halkabban) . . .  nagyon fé le k ...  nagyon- 

nagyon félek . . .
DOKTOR: (megfogja a kezét) Próbálja meg!
CSÁTH: (riadtan rántja el a kezét, döbbenten néz a orvosra, vár, 

majd maga elé mered, hosszan kivár, súgva) M eghalt...
DOKTOR: (szünet után) Meghalt?
CSÁTH: (szünet után) M eg h alt... a kis Emma, azt álm odtam , hogy 

m eg h a lt... (Szünet után.) . . .f e la k a s z to ttu k ...  felakasztottuk egy kötél
r e . . .  a padláson, . . .  akasztást játszottunk . . .  m ár próbáltuk m áskor is, 
kutyával, m acskával. . .  gyerekek voltunk, minden nap fölakasztottunk 
egy á lla to t. . .  ő más volt, őt szerettük, elhatároztam , hogy mindig sze
retni fogom és feleségül veszem . . .  fehér ruhában volt, a harisnyája is 
fehér v o l t . . .  Eleinte hadonászott a kezeivel és vékony kis lábaival na
gyokat rú g o tt . . .  az arcát nem láthattam , a padláson m ár csaknem sö
tét v o lt . . .  aztán megszűnt minden mozgás, a teste kinyúlt, m intha a 
lábujjaival valami zsámolyt keresett volna, hogy ráá lljo n . . .  és nem moz
dult tö b b e t. . .  Anyácskának se meséltem e l . . .  (Pár másodpercre újra  
halljuk a hegedűszót.) Anyácska mindenről tudott, neki mindig, m indent 
elm ondtam ... ezt nem . . .  kis Emmáról Anyácska sem tu d o tt . . .  Anyács
ka . . .  Neki sem meséltem ró la . . .  Anyácskának sem . . .  szörnyű álom 
v o lt . . .  (Hirtelen vad indulattal esik neki az orvosnak, de hamar kiful
lad.) É rtse meg! Értse meg! Szükségem van a méregre, pantoponra, m or
finra, szükségem van, mindegy, hogy mire, de kell, nem bírok élni to
vább, szükségem van rá, szükségem, megölnek a látomások, a  képek, az 
életemre törnek, értse meg, megölnek, megölnek, m egölnek...

(Berontanak az ápolók, de nincs szükség a közbeavatkozásukra. 
Csáth erőtlenül, ernyedten fekszik az ágyon, közel eszméletlen, érthetet
len szavakat suttog.)

DOKTOR: (Csáth pulzusát fo g ja ) . . .  tach ikard ia . . .  rettentő  tachikar- 
d ia . . .  digitáliszra is szüksége lesz . . .  (Megnézi a pupilláját.) Talán egye
lőre nyugodt m arad . . .  valaki mindig legyen a közelében . . .

(A Doktor, utána az ápolók is kimennek, újra halljuk a hegedűt, 
majd a szalonban megjelenik Csáth édesanyja. Fekete ruhában van, kü
lön fény vüágítja meg, az előtér változatlan megvilágításban.)

ANYÁCSKA: (suttogva) . . .  Jó z si. . .  (Szünet után.) . . .  Józsika . . .  Jó
zsika . . .

CSÁTH: (lassan eszmél, de nem mozdul, ő is halkan, majdnem  sut
togva) Anya? Anyácska . . .

ANYÁCSKA: . . .J ó z s ik a . . .
CSÁTH: . . . a p a  azt m ond ta ... azt mondta, beteg v a g y ...



ANYÁCSKA: (nehéz a légzése) Jobban vagyok, e lm ú lo tt. . .
CSÁTH: A szíved . . .
ANYÁCSKA: Csak a szokásos, tudod . . .  mindig elmúlik, ahogy jön, 

el is múlik . . .
CSÁTH: Egész éjjel fulladtál, az orvos is kint v o lt . . .
ANYÁCSKA: Apuska aggódott, csak a z é r t . . .
CSÁTH: Nem akarom, hogy meghalj!
ANYÁCSKA: Apa nagyon szereti anyácskát, s azt hiszi, mindig or

vosra van szüksége . . .
CSÁTH: Dide azt mondta, hogy ez nagyon súlyos be teg ség ...
ANYÁCSKA: Dide mindennek eltúlozza a jelen tőségét. . .
CSÁTH: Elvitte a Bvron-verseket!
ANYÁCSKA: Visszahozza, ha elvitte, biztos, hogy visszahozza...
CSÁTH: Amit Apuska adott karácsonyra!
ANYÁCSKA: Előbb e lo lvassa ...
CSÁTH: Már elolvasta, tudom . . .
ANYÁCSKA: Várj még néhány n a p o t. . .
CSÁTH: Miért takarod el a szemed?
ANYÁCSKA: Dide szeret téged . . .
CSÁTH: Hallod? Miért? Miért takarod el mindig a szemed?
(Anyácskáról lassan kialszik a fény, a hegedű is elhalkul. Az előtér 

sötétbe borul, a szalonon teljes fény. Id . Brenner jobbról jön be, kézé- 
ben iratcsomó; lendületesen keresztülmegy a színen, az íróasztalon ren
dezni kezdi a dossziékat. A gyerek Csáthoz beszél, akit még nem látunk.)

id. BRENNER: Akkor minek futsz? Menj lassabban! Ki hallott 
m ár olyat, hogy valaki állandóan csak rohan, akárhová megy, csak sza
ladva tud közlekedni, iskolába, boltba, templomba. Persze hogy szúr az 
oldalad, az egyem is szúrna, mindenkié. És a kerékpárt is lehet lassab
ban hajtani. Miért kell mindig, mint az eszelős rohanni? S ma sem gya
koroltál! A gyakorlás a legfontosabb, rögtön a tanulás u tán  következik. . .  
(Jobboldalt megjelenik Csáth a hegedűjével. Gyakorol, Bachot já tszik .) 
. . .  Ebből nem engedek, akinek ilyen talentum ot adott az Isten, annak 
azt kam atoztatni kell! Minden csak azután következik, u tána jöhetnek 
a Kostzolányi gyerekek, a Decsyek, a többiek, a játék, a futás. Anyács
ka is szereti, ha hegedülsz. (Hóna alá veszi az iratcsomót, s jobbra indul, 
közben folytatja.) A m últkor azt mondta, hogy alig várja, hogy az öcséd 
is megnőjön, és hogy a két fia neki zenéljen, neki hegedüljön, zongoráz
zon . . .

(Gyors léptekkel jobbra ki, hangját még kintről is halljuk . A színen 
félhomály, Csáthon teljes fény, balra, kissé hátul megjelenik Anyácska, 
rajta halványabb.)

ANYÁCSKA: (rögtön id. Brenner végszava után; még jobban fullad , 
m int korábban) . . .  Bachot. Főleg Bachot. És Hándelt is. De Bachot sze
retem  a  legjobban. Tiszta, hűvös, mint egy forrás. Ha Bachot játszol, 
mindig az otthoni forrás ju t eszembe. Emlékszel? L á tta d . . .  a k e rtb e n . . .  
a hárs a l a t t . . .  Ma sokkal jobban vagyok... ha hegedülsz, mindig job
ban érzem magam . . .

(Fokozatosan csökken rajta a fény, Csáth hegedűje hangosan, szin
te bántóan szól. Am ikor Anyácska eltűnik, Csáth hirtelen abbahagyja a 
hegediilést, döbbenten felkapja a fejét, majd egy pillanatra elsötétedik 
a szín .

Am ikor újra megvilágosodik a szalon, Csáth albérleti szobáját lát
juk. Csáth, Dide, Dezső, Szabó B. és Barát kapkodva, sietve takarít. Szé
keket tolnak a helyükre, porolgatnak, könyveket rendeznek, üvegeket, 
szem etet visznek ki. A takarítási ténykedés közben Dide és Szabó Bat- 
tancs lopva, egy korábban m egkezdett sakkpartit folytat.)



BARÁT: Melyik jön? Azt is írta?
CSÁTH: Semmit sem írt, táv ira to z o tt...
DEZSŐ: A reggelivel indult Szabadkáról. . .
DIDE: Ellenőrizni a két Brenner f iú t . . .
CSÁTH: Nem m intha téged nem ellenőrzött volna jó atyád!
DIDE: Csak ő elfelejtette feladni, s a zsebében hozta a táv ira to t. . .
(Nevetés.)
SZABÓ BATTANCS: (halkan Didének) Sakk!
(Dide a kisasztal felé oldalaz.)
CSÁTH: (odaadja a szemétkosarat Dezsőnek) Ezt is vidd ki! (Barát

hoz.) A papírokat az asztalra rakd légy szíves! (Kikiabál D ezsőnek) A 
másik kosarat is hozd vissza!

DIDE: (Szabó Battancs felé) L ép tem ... Te jössz!
BARÁT: Miért nem az öregasszonnyal takaríttatsz?
CSÁTH: Ö takarít, csak hetente egyszer. Különben sem nyúl sem

mihez. Leporolgat és kész.
BARÁT: (az egyik papírról olvas) Bartók szvitje új, friss, eredeti, 

merész és magyar. A harmóniái megdöbbentenek, elragadnak é s . . .
CSÁTH: (odarohan) Hol találtad?
BARÁT: Itt a. A papírok k ö z ö tt ...
CSÁTH: Reggel óta keresem. Le kellett volna m ár adnom!
DIDE: Ez az, am it Weinernek írtál?
CSÁTH: Kritika. A vasárnapiba. Az Akadémiai Zenekarról.
BARÁT: Furcsa egy ízlésed van. D'Indy, Richard Strauss, Debussy,

Bartók!
DEZSŐ: (egy köteg ruhával) Ezeket hová tegyem?
CSÁTH: Ki. Akárhová. Préseld be a szekrénybe!
SZABÓ BATTANCS: Megint sakk! (Más hangon.) Ezek az üvegek?
CSÁTH: Ebbe a dobozba! (Barátnak.) Én is m ondhatnám, hogy 

neked furcsa az ízlésed. Vagy konzervatív. Úristen, mennyi üveg!
SZABÓ BATTANCS: Egy kocsmában sincs ennyi!
CSÁTH: Wedekind, Hauptm ann, Ibsen, Wilde, M aeterlinck után a 

zenében is időszerű volt az á ttö ré s . . .
DIDE: (Szabó Battancshoz) Te jössz! (Más hangon.) Túl sokan voltak 

azok, akik úgy féltették Magyarországot ezektől, m int egy beteg gyere 
két a szabad levegőtől!

CSÁTH: Ha apám megtudja, hogy a havi pénzt italra k ö ltjü k ...
BARÁT: Honnan tudná meg?
SZABÓ BATTANCS: Nem tudja meg.
CSÁTH: Szerintem tudja . . .
DEZSŐ: (az ajtóból észreveszi a sakkozókat) Odanézzetek! Sakkoz 

nak! Én belegebedek a rohanásba . . .
SZABÓ BATTANCS: (felháborodottan, kezében egy figurával) Mit ki

abálsz? Helyre teszem őket, nem látod? Nyisd ki a szemed, mielőtt or- 
dibálnál!

DIDE: (békítőén arrább segíti a kisasztalt) Rakjuk félre, úgyis ú t
ban v a n . . .  (Aztán gyorsan ő is lép egyet, majd „rohan” dolgozni. Köz- 
ben időről időre m indkettő  visszasomfordál egy-egy lépés erejéig.)

BARÁT: (egy másik köteg papírral) Ez hová való?
CSÁTH: Ez Didéé.
SZABÓ BATTANCS: Az üvegeket hová vigyem?
DEZSŐ: Ki a házi néninek, ő  gyűjti az üvegeket. . .
DIDE: Mi az enyém?
BARÁT: Józsi szerint ez itt m ind a tiéd!



CSÁTH: Otthon szép rendet tart magának, nekem meg m inden 
féle papírt szétszór itt.

DEZSŐ: Te azt nevezed rendnek?
DIDE: Add ide őket! (Kikapná Barát kezéből.) V áz la tok ...
BARÁT: (elfordul, felolvas) S te meg szeretsz szilaj szerelmemért, 

ha nem lesz szíved már, hogy megtagadj, s pirosra gyullad arcodon a 
fag y . . .

(Dulakodnak, a többiek nevetnek.)
DIDE: Add ide hát!
BARÁT: (odaadja) Ezekről beszélt Ady?
DIDE: (rendezgeti a papírokat) összegyűrted, elszakítottad ő k e t..
SZABÓ BATTANCS: Ezekről is.
DIDE: Elegem van Adyból!
CSÁTH: Semmiről sem beszélt Ady!
BARÁT: Ne mondd, hogy nem! Nyilvánosan fogadást kötött a versei 

hitelére. Fogadok, azt mondta, bárm i pénzben fogadok, hogy nem létezik 
egyetlen hús-vér asszony sem a szerelmes versei mögött.

DIDE: Fogatlan csataló!
BARÁT: Meg hogy csak az eggyel több ciklus kedvéért írja  őket!
CSÁTH: Vicc és kötözködés volt!
SZABÓ BATTANCS: Pedig sokan szeretik őt!
DIDE: Mondd ki, hogy te is! Mondd ki! Juhász is szereti!
CSÁTH: (csapkodva, egy rakás újságot pakol egybe) . . .  Vilmos csá

szár . . .  közerkölcs. . .  Tisza Is tv á n . . .  a fővárosi lapok sem különbek, 
m int a  vidéki lapocskák, csak több bennük a papiros és a hazugság. . .

DIDE: Mégis szétvetett az öröm, amikor egymás után  jelentették 
meg az írásaidat: Budapesti Napló, Hét, Világ, É le t...

DEZSŐ: Mennyi az idő?
BARÁT: ö t  perc múlva négy!
CSÁTH: Üristen! (Körülnéz.) Abba kell hagynunk!
DIDE: Rend van itt m ár, gyönyörű rend!
CSÁTH: Mennünk kell az állomásra!
DEZSŐ: A nyakkendőd!
CSÁTH: (megigazítja) Indulás, szerintem is rend van! Menjünk! 

Gyere, Dezső! A kabátom! (Hátramegy, a többiek pedig jobbra kifelé.)
SZABÓ BATTANCS: (halkan Didéhez) Megint sakk! (Jobbra ki.)
(Dide egy pillanatra megáll, majd visszasiet, s lép egyet, aztán ő is 

jobbra ki. Csáth felkapja a kabátját, s követi Didét. A Nővér balról sza
lad Csáth után.)

NŐVÉR: Doktor úr! Brenner doktor! A köpenye. . .  (Segíti felven
ni.) A professzor ú r  azt üzeni, hogy 10 órakor kezdi a nagyvizitet.

CSÁTH: Éjszaka volt valami?
NŐVÉR: Semmi különös . . .
CSÁTH: (egy régi köpeny zsebeiből pakol át a most rajta lévőbe) 

Gizi kisasszony?
NŐVÉR: Változatlan. Ma reggel azt mondta, a Lény leleplezése ha

m arosan be fog következni ön által és a rádium  segítségével. Meg arról 
mesélt, hogy a Lény felső része a nap, az alsó részéből különböző torz 
karok indulnak ki, s ide rejti az ő rosszindulatait. Egyébként nyugodtan 
tö ltötte az é jszak á t. . .

CSÁTH: Mehetünk! (Hátrafelé indulnak.) Rendkívül érdekel engem 
ez az eset. Az elmebetegségek keletkezésének modelljét látom  benne. 
Fülöp?

NŐVÉR: Alszik, ha felébred, azonnal kapja a gyógyszert.



1. BETEG: (jobbról rohan be, rendkívül zaklatott, elkapja Csáth ke
zét) Doktor úr! Doktor úr! Ma sem tudtam . Nem tudtam . Nem tudtam  
aludni egész éjjel, nem tudtam  a lu d n i. . .

CSÁTH: (kedves, nyájas) Nyugodjon meg, jól van, üljön le ide. Mi 
történt, m ondja el szépen . . .

1. BETEG: Nem tudok, nem tudok, m ár egyáltalán nem tudok, én 
m ár soha többet nem tudok aludni . . .

CSÁTH: Nyugodjon meg, jól van, persze, üljön le szépen kérem. 
Nincs semmi baj. Ma én sem tudtam  aludni. Sokan nem tudtak. Fülledt 
meleg volt. Nincs jelentősége . . .

1. BETEG: De Richárd szemei! Doktor úr! És a nevetése! Állan
dóan nevet! Engem figyel és közben nevet. Amióta m egfojtottam , állan
dóan csak n ev e t. . .

CSÁTH: Az öccsét senki sem fojtotta meg. Él! Maga is tudja. Tud
nia k e ll. . .

1. BETEG: Mindig nevet! Állandóan! És néz. Figyel. Engem figyel!
CSÁTH: A m últ héten is itt volt. Emlékezzen rá! Csütörtökön. I tt 

volt, m eglátogatta és sokat beszélgettek . . .
1. BETEG: Richárd?
CSÁTH: Kint ültek a kertben. Egész d é lu tá n ...
1. BETEG: (boldog) R ic h á rd ...
CSÁTH: És ú jra  eljön. Megígérte. Megint meg fogja lá to g a tn i...
1. BETEG: (sugárzó arccal kifelé) . . .R ic h á r d . . .  R ic h á rd ...
CSÁTH: És ezentúl rendszeresen jön. Amikor csak akarja. Eljön, 

kimennek a kertbe, sétálnak, megnézik a parkot, a nagy fákat, a virágo
kat és beszélgetnek, hosszan, sokáig . . .  (A Nővérnek.) Duplázzuk meg az 
adagot. Az segíteni fog. Egyelőre . . .

(Közben baloldalt elöl megjelent a 2. beteg, hóna alatt egy nagy 
csontváz, balra tart; folyamatosan beszél, de egyelőre még nem értjük.)

CSÁTH: Odanézzen! Megint beszél a fiú! (A beteg közelébe topáz
nak, nagyon halkan beszélnek.)

CSÁTH: Mióta beszél?
NŐVÉR: Most kezdhette . . .
2. BETEG: . . .  az igazgató ú r m egengedte. . .  azt mondta, ha kifizet

lek . . .  35 koronát adtam  érted, a p a . . .  35-öt. . .  Anyának nem volt pénze, 
hogy eltemessen . . .

CSÁTH: (suttogva) Minden szó fontos. Csak így lehet feltárni a 
kom plexusokat. . .

2. BETEG: . . .  kedves volt az igazgató ú r . . .  m egértő .. • én későn 
érkeztem . . .  azt mondta, ha kifizetlek . . .  m ost hazamegyünk . . .  meg
ígértem, hogy sietünk . . .  anya vár . . .  (Jobbra ki.)

CSÁTH: Minden részlet érdekel. Mindent jegyezzenek fel! Menjünk, 
m indjárt 10! (Hátrafelé m ennek.)

(Amikor megvilágosodik a szalon, orvosok ülnek , állnak, a fő  helyen 
egy idősebb orvos. Csáth velük szemben, ugyancsak köpenyben, az elő
adását fejezi be.)

CSÁTH: Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa című m un
kám az első részletes és teljesen keresztülvitt paranoiaanalízis. Az én
komplex felosztását öt, illetőleg hat komplexre azért tarto ttam  célsze
rűnek, m ert teljesebbé tette  a Freud-féle hisztériaelméletet. Azonban 
nemcsak a szexuális komplex sérelme okozhat konverziót, azaz ábnor- 
mis epdopszichikus reflexet, hanem a többi komplex traum ája  is, am it 
tapasztalataink is megerősítenek. Bevégezve m unkám at, első kedves kö
telességem hálás köszönetét mondani mesteremnek, Moravcsik tanár úr
nak, aki az esetek közlését megengedte és jó tanácsaival tám ogatott.



Másodsorban kartársaim nak, akiknek a segítsége nélkül sohasem érhet
tem volna el az adatgyűjtésnek ezt a relatív teljességét, amelyet elér
ni így módomban volt. Köszönöm szépen.

(Meghajol, taps, s ahogy elsötétedik a szalon, úgy kap egy nagyon 
halvány éjszakai kékes fényt a kórterem. Csáth — most nyilvánvalóan 
a dublőré — a kényszerzubbony ellenére is leszijazva, s ahogy erősödik 
a fény, úgy erősödik a zihálása és vergődése is, s ahogy visszahalványo
dik, úgy halkul hörgő légzése is.

Az egész „jelenet” mindössze néhány másodpercig tart. Rögtön 
utána megvilágosodik a szalon, de a korábbiakhoz képest most jóval 
tompább a fény. A földön egy hevenyészett ravatal, virágok, leplek, gyer
tyák s Csáth. Barát és Dide összetörve sírnak a két oldalán. Am ikor 
Szabó Battancs jobbról bejön , megtorpan, megdöbben.)

SZABÓ BATTANCS: Józsi!
DIDE: Hol voltál eddig?
SZABÓ BATTANCS: Mi történt?
BARÁT: Halkabban! (Felzokog.)
DIDE: Nem találkoztál az orvossal?
SZABÓ BATTANCS: Senkivel sem találkoztam! M ondjátok m ár el!
BARÁT: Mit m ondjunk?
DIDE: Nézz rá! Nincs mit mondani!
BARÁT: Mindig ettől f é l t . . .
DIDE: Rettegett a betegségektől. . .
SZABÓ BATTANCS: Reggel még sem m i. . .
BARÁT: Nagyon gyorsan tö r té n t . . .
DIDE: Nem volt egy óra sem . . .
BARÁT: Az orvos sem tudott seg íten i... (Zokog.)
SZABÓ BATTANCS: (a sírás határán) De hát mi történt?
DIDE: Késő v o lt . ..
BARÁT: Minden hiába . . .
SZABÓ BATTANCS: (sírva hisztérikusan) M ondjátok m ár el, az Is

ten szerelmére, m ondjátok m ár el!
(Csáthból és a többiekből ordítva pukkad ki a röhögés, majd elsö

tétedik a szalon; Dide előrejön , Csáth úgy fu t utána.)
CSÁTH: Dide! Figyelj rám! Még nem mondtam senkinek! Tudod 

mivel foglalkozom? Színdarabot akarok írni. Drámát. Vagy tragikomé
diát. Még nincs határozott elképzelésem, de egy polgári család nevetsé
ges tragédiája érdekel. Nem is tragédia. Nem tudom. Egy házaspárral 
együtt él a férj barátja , s a gyerekek közül az egyik a baráttó l van. S 
ő lenne a központi figura. Ez a gyerek. De úgy, hogy tulajdonképen nem 
is szerepelne. Mégis körülötte forog minden.

(Hátulról lány kacajokat, édeskés zenét hallunk s rózsaszínű fény  
ben megvilágosodik a szalon.)

DIDE: Az albíróékat is el tudnám  képzelni színpadon. . .
CSÁTH: Már arra  is gondoltam, de ez most jobban izgat. Mondjuk 

Jani vagy Janika. így hívnák a gyereket. . .
(A lányok előrejönnek, s szinte körülfonják a két férfit.)
DIDE: Én ezekről a lányokról írnék egyszer. És nemcsak verset. A 

m últkor elmentem az Aranyosi-féle bordélyházba, s ott m egtetszett egy 
lány. Egy szomorú, szelíd, komoly lány. Intelligenciája átlagon felüli volt. 
A szalonajtóban állott és félénken visszahúzódott, am ikor beléptem. A 
többiek körülöttem  zsibongtak, ő nyugodtan nézett a szemembe. A kezé
be tettem  a kezemet és elmentem vele szobára. Életemben ilyen szomo
rú m ulatságban nem volt részem, de soha leánnyal ilyen boldog nem 
voltam. Elmesélte nekem az élettörténetét, és sírt, ölelt, csókolt enge- 
m e t . . .  Két óráig beszélgettem vele. Aztán m ásnap ú jra  elmentem hozzá,



és harm adnap i s . . .  Szeretem őt. Megért engem, s ő is vonzódik hoz
zám. Sok verset írtam  róla: Szelíd, okos lány volt. Kevélyen, árván / 
panasztalanul járkált m indenütt, /  a hófehér párnákon úgy feküdt, /  
mint Vénusz oltárán a néma bárány.

CSÁTH: (az egyik lány ölében fekszik a kanapén, s a lánnyal egy 
cigarettát szívnak.) Á kéj öregem, a kéj az, ami mozgatja a világot, amely 
m iatt a Föld forog, a Nap felkel és lenyugszik. A teremtés legnagyobb 
szélhámossága, hogy a m orzsákat is ilyen fösvény kezekkel méri. Nem 
tudom elfogadni. ..

DIDE: Imádok ilyen helyekre já rn i . . .  és tá rsaságba . . .  meg nők 
közé. . .  szobalányok közé. . .  Minden nő szobalány, s a szobalány a 
legnőiesebb nő . . .

(Elsötétedik a szalon, Dide előre jön Schuszter doktorhoz.)
DIDE: Először maga próbálkozott, de nem tudta abbahagyni. Az 

intézeti kezelés befejezéséhez pedig nem volt türelme. Átmenetileg csök
kentette az adagot, jól tűrte, azt hitte, a többi is menni fog, meg tud 
tőle szabdulni, erős az akarata, aztán hetek múlva ugyanott volt, ahol 
elkezdte, s ma m ár dupla adaggal. . .

(Elsötétedik az előtér, a kórterm et látjuk, Csáth az ágyon ül, resz
ket, ezt a beszédén is érezni, az orvos mellette ül, nézi és hallgatja.)

CSÁTH: ...ren g e teg  növény volt o t t . . .  hosszú szárú, kürt alakú 
v irágok. . .  szirmai m intha fekete bársonyból lettek v o ln a ... l ilio m ... 
fe h é r . . .  v irágok . . .  piros, húsos, selymes fényű v irá g o k ... n ő sz iro m ... 
lila színű és volt fekete is . . .  a rablók a varázsló tanítványai és rabszol
gái voltak, gyíkokat ettek, meg többéves cserebogarat. . .  s am ikor szür
külni kezdett az ég, megjelent a varázsló, lefeküdt a kertbe . . .  s akkor 
minden virág lánnyá változott, ő pedig hem pergett a virágok k ö zö tt. . .

(Elsötétedik a kórterem, a szalonban ugyanúgy látjuk a tanárt, 
ahogy a darab elején, mintegy azt a jelenetet fo lytatja , befejezi a kéz
mosást, törölközik.)

TANÁR: A jobb oldali tüdőcsúcs van érintve. Szerencsére nem tű
nik súlyosnak. Ez persze korántsem  jelent bagatellizálást. A tuberkulózis
ra is érvényes az aranyszabály: legyen az akár a legenyhébb megjelenési 
forma is, komolynak és veszélyesnek kell tartanunk. Legelső és legfon
tosabb a környezetváltozás, a magaslati levegő. . .

(A szalon sötétbe kerül, megvilágosodik az előtér: sétálókat látunk, 
egyesével, kettesével, van, aki köhög, van, aki zsebkendőt tart a szája 
elé, egy öreg nénit tolókocsiban tol egy apáca, a párban menők beszél
getnek, nyugodt, békés hangulat. Csáth jobbról jelenik meg, nyakán sál, 
Dide karol belé, sétálnak, balra tartanak.)

CSÁTH: Koch, Loefler, Gaffky, Erlich, Behring! Kit m ondjak még? 
A legnagyobb nevek! Bakteriológiai kutatásaik eredményei páratlanok. S 
a terápia hol tart?  Sehol! Hízókúra, roborálás, légzőgyakorlatok és séta! 
Meg szanatóriumok!

DIDE: Mindenhez idő kell. Budakeszin is van már, Szombathelyen 
pedig ...

CSÁTH: ötven évvel Gorbersdorf után!
DIDE: Tudom, hogy haragszol, türelmetlen vagy, nem találod a he

lyedet . . .
CSÁTH: Nem igaz! Ó tátrafüred csodálatos hely! Minden pillanata 

írásra késztet, minden porcikám remeg az energiától. A hegyi levegőnek 
varázsa van, a B u d a p e s te n  élő ember el sem tudja képzelni. . .  (Hirte
len hagyja abba, tekintetével egy nőt követ.) Ki ez a nő? Hallod? Sosem 
lá tta m . . .

DIDE: Honnan tudjam ? Neked kell ismerned a szanatórium  lakóit!
CSÁTH: Várj!
DIDE: (nevetve, közben balra ki) Legalább akkor tudnád m egtagad

ni a véredet, am ikor látogatóba jövök hozzád!



CSÁTH: (Csáth elbűvölve néz a nö után, akit amikor megvilágoso
dik a szalon — m ost a szanatórium hallja —, az egyik fotelben látunk  
viszont, amint köt. Csáth észreveszi az elgurult gombolyagot, felveszi, s 
a fonatat feltekerve közelít a nőhöz.) Bocsásson m eg . . .

OLGA: Óhajt valamit?
CSÁTH: Igen, szeretnék . . .
OLGA: Éspedig?
CSÁTH: Egy o l ló t . . .
OLGA: Ollót?
CSÁTH: (előhúzza a háta mögé rejtett gombolyagot) Találtam, s 

mivel találtam , úgy érzem, hogy az enyém.
OLGA: (nevet) Elgurult volna?
CSÁTH: De ha próbára akarja tenni lovagi erényeimet, nyugodtan 

m ondja azt, hogy nincs ollója!
OLGA: Nincs ollóm . . .  (Nevetnek.)
CSÁTH: (meghajol, átadja) Boldoggá tett, asszonyom ...
OLGA: (nevetve) Nagyon köszönöm . . .
CSÁTH: (távozni készül, de visszafordul) Szabadna még valamit?
OLGA: Parancsoljon.
CSÁTH: Csak annyit, h o g y ... gyönyörű neve v a n .. .  Olga, nagyon 

tetszik . . .
OLGA: Honnan tudja a nevemet?
CSÁTH: Olga, így hívják, nem?
OLGA: Jónás Olga . . .
(Olgáról kialszik a fény, hátul, az íróasztal mögött feltűnik id. Bren

ner, könyveket, papírokat rámol.)
id. BRENNER: (indulatosan) Én nem a véleményedet kérdeztem!
CSÁTH: Anyácska a mi anyánk!
id. BRENNER: És nem is tanácsot akartam  kérni! Nincs szüksé

gem a tanácsaidra! Anyácska meghalt! Egy ennyi idős gyereknek tudnia 
kéne, tisztában kéne lennie azzal, hogy egy család sem lehet meg anya 
nélkül!

CSÁTH: Akkor is ő a mi anyánk!
id. BRENNER: Sosem mondtam  az ellenkezőjét!
CSÁTH: Idegen nőt hoztál a helyére!
id. BRENNER: Gondolj az öcsédre és a húgodra!
CSÁTH: Képtelenek vagyunk szeretni őt!
id. BRENNER: Nem kértem, hogy szeressétek!
CSÁTH: Nem kérted, de elvártad!
id. BRENNER: Szeret titeket, a testvéreidet, vállalta, hogy az anyá

tok legyen!
CSÁTH: Gyűlöl minket!
id. BRENNER: Nem igaz! Szeret!
CSÁTH: De én gyűlölöm!
(Elsötétedik a szalon, ism ét a sétálókat látjuk, majd a háttérben  

felnűnik Csáth és Olga. A nő fején divatos kalap, modellt ül, Csáth egy 
állvány előtt rajzol.)

OLGA: És az ap ját?  Édesapját?
CSÁTH: Apámat szeretem. Mindig is szerettem. Bár rengeteg vi

tánk volt egymással. Mindenképp azt akarta, hogy én is jogász legyek. 
Mint ő. (Odamegy, beállítja Olga fejét.) így kérem . . .  egy kicsit felfelé . . .

OLGA: Megint elmozdultam?
CSÁTH: (visszamegy a tábla mögé) Még egy picit balra. Jó.



OLGA: Tudja milyen fárasztó így ülni? Mozdulatlanul?
CSÁTH: Ne ilyen komolyan! Mosolyogjon! Ez az!
OLGA: (nevet) Haragszik, hogy ilyen rossz modell vagyok?
CSÁTH: Csodálatos modell, m iért haragudnék?
OLGA: (kis szünet után) És hogy lett orvos?
CSÁTH: Nem tudom, festő akartam  lenni! Bizarr színkeveréseimet 

és elnagyoló, vázlatszerű stílusom at azonban rajztanárom  kinevette és 
elégségest adott. (Nevetnek.) Annál nagyobb volt az elégtételem, m ikor 
egy szegedi kiállításon Rippl-Rónai pasztelljeit megláttam. Ugyanígy já r
tam a dalaimmal is. Apám kijelentette, hogy am it írok, az nem zene, 
később azonban, am ikor Budapesten először hallottam  Debussyt, ugyan
abban a  nagy örömben volt részem, mint Szegeden. . .  Kérhetek valamit?

OLGA: Igen.
CSÁTH: Ha le h e tn e ... egy k ic s i t . . .  megint b a lr a . . .  (Nevetnek , 

elsötétedik a szalon. Mikor újra megvilágosodik, Dide az egyik fotelben  
ül, egy szivarral foglalatoskodik.)

CSÁTH: (lelkesen) Nem sokszor! Hetente egyszer-kétszer mindössze. 
Egyszer volt csak, hogy háromszor, de az adagot sosem léptem túl. 
Fél, egy centigramm. A kettő m ár sok, érzem. És csak most van szük
ségem rá, és m ár nem is sokáig . . .

DIDE: (kitör) Ezt nem lehet abbahagyni!
CSÁTH: (ő is kiabál) Mi az, hogy „ezt"? I tt  nincs semmiféle „ezt"! 

És nem kell semmit sem abbahagyni! Nincs mit abbahagyni!
DIDE: Hazugságokkal áltatod magad!
CSÁTH: Akkor is megéri! A gyönyör minden m ást elhomályosít. 

E ltünteti a körvonalakat és az értelmetlenségeket. Kihelyez bennünket 
a tér béklyóiból. A megismerést, az Isten boldogságát csak a gyönyör 
ad ja  számunkra. De nem lehet, hogy az Isten boldogsága csak egy pil
lanat! Pedig ő csak ennyit adott alamizsnaképpen az ostobáknak es gyá
váknak. De akik többet érdemelnek — m ert többet akarnak —, azok 
m egrabolhatják az öröklétet vitéz és nemes kockázattal. Az élet célja 
az élet maga! A lét esszenciája pedig olyan drága portéka, amelyből egész 
nemzedékek évszázadok alatt kapnak egy órát. Aki ebbe belenyugszik, 
az belenyugodott abba, hogy meghaljon, m ielőtt megszületett. Aki azon
ban valójában em berré tudott lenni és számot vetett magával, az ra 
boljon magának mindennap tizennégy órát. Ez a tizennégy óra egyenlő 
négyszáz generációnak nyolcezer éves életével. De szám ítsunk csak ötezret! 
Egy nap alatt tehát ötezer esztendőt lehet élni. Egy esztendő a la tt ez 
körülbelül kétmillió évet jelent. Föltéve, hogy mindezt m int kifejlett, 
erős férfi kezded és nagy gondot fordítasz testi épséged fönntartására, 
tíz esztendeig élhetsz. Es akkor, húszmillió éves korodban nyugodtan 
hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges p á rn á já ra .. .

(Sötétségbe borul a szalon, homályos, éjszakai fényben feltűnik a 
kórterem. Csáth — a dublőr — légzése hangos, hörgő, mellete az Apáca 
és az egyik ápoló. Néhány másodperc után a fény ism ét a szalonon: ün
neplő színházi em berek , köztük Dezső, Dide, Szabó Battancs, Olga, Barát. 
N ém elyik kezében pohár vagy üveg. Jókedvűek, spiccesek.)

SZABÓ BATTANCS: Ma csak rá iszunk!
DIDE: Tudtam, hogy nem m arad nyugton, amíg ki nem próbálja a 

színházat is!
BARÁT: Nagyon jó  előadás volt!
DIDE: A Hamvazószerdától kicsit m ást v á r ta k . . .
SZABÓ BATTANCS: A Janika közelebb áll az em berekhez. . .
CSÁTH: (megfogja Olga kezét) Nagyon örülök, hogy e l jö t t . . .
OLGA: Hívott, nem?
CSÁTH: Mégse szám íto ttam ...
OLGA: Ha m agát így kérik, ellent tudna állni?



CSÁTH: O lg a ... (Zavarban van, aztán hirtelen belevág.) O lg a ... ki 
volt az a férfi?

CSÁTH: Nagyon jól tudja . . .
OLGA: Nem értem  . . .
CSÁTH: (élesen) A színházban! Aki maga mellett ült. (Észreveszi a 

nö döbbenetét, szégyellni kezdi magát.) Bocsásson meg k é rem . . .  bo
csásson m e g .. .  (Felerősödik a társaság jókedve.) Jöjjön!

DEZSŐ: (újságot böngész) I tt van! Megvan!
DIDE: Hadd halljuk!
DEZSŐ: Hevesi Sándor írja: Csáth Géza a színpadról is annak mu

tatkozik be, akinek m ár novelláiból is ism erjük: művésznek, tudatosnak, 
merésznek. Az orvos fölényes tekintetével lát keresztül a la k ja in . . .  itt 
az ibseni h a so n la t... ez a lényeg, ezt keresem: Csáth Géza m indeneset
re a legerősebbek közül való, akik ma nálunk drám át írnak!

TÖBBEN: Nagyszerű, gratulálunk! Bravó! (Isznak.)
CSÁTH: (Olgához) Jöjjön ide mellém!
DEZZSŐ: (közreadja az előző újságot) És itt van a Polgár, Jákó 

Jánossal, a Magyar Nemzet, a Budapesti H ír la p . . .
SZABÓ BATTANCS: Minden kritikáról tudnunk kell!
OLGA: Nagyon boldog vagyok!
CSÁTH: Én viszont maga m iatt ö rü lö k ...
BARÁT: (olvas) Rátkai Márton pompásan dolgozta ki Pertics szere

pének minden árnyalatát. M intaszerű partnerei voltak Forrai Rózsi és 
Törzs Jenő . . .

DIDE: (Csáthoz) Mi van veled?
CSÁTH: (a halántékát masszírozza) Nem tu d o m ... a f e je m ...
DIDE: Rosszul vagy?
CSÁTH: (leül, a többiek az újságokkal vannak elfoglalva, nem vesz

nek észre sem m it) Csak a fejem. A szokásos. M igrén. . .
DIDE: Feküdj le, az jó t tesz. Hozzak valamit?
(A társaság nevet.)
CSÁTH: Küldd el őket!
DIDE: Téged ünnepelnek . . .
CSÁTH: (kitör) Azt mondtam, küldd el őket!
(Hirtelen csend, m indenki Csáthra néz, felé indulnak: Mi az, m i 

történt? Baj van?)
DIDE: (nevetve, széttárt karokkal tartja vissza őket) Dehogy, nincs 

semmi, egy kis migrén mindössze. A vacsoránál találkozunk! Menjetek! 
Megyek én is . . .

SZABÓ BATTANCS: A friss levegő jó t tenne. ..
BARÁT: Innia kéne!
DIDE: Jó! Jó! Most menjetek, m indjárt jobban le s z ...  el fog múl

n i . . .
CSÁTH: (ordítva) Olga!
OLGA: (ő a legutolsó, a társaság már eltűnt, megáll) Igen?
CSÁTH: (odarohan, a kezeit csókolja) Olga . . .  Olga . . .  édes Olga . . .
(A nő simogatja a férfi haját, majd magához húzza a fejét, aztán 

megfordul s a többi után szalad.)
CSÁTH: (zilált, magába roskadt, lógó vállakkal megy vissza) Nyisd 

ki az ablakot!
DIDE: Mi van veled?
CSÁTH: Mondtam, hogy semmi, nyisd m ár ki!
DIDE: Nem hiszem, hogy a huzat jót tenne.
CSÁTH: (leheveredik a kanapéra) Már nem fáj anny ira .. .



DIDE: Pihenned kéne!
CSÁTH: Semmi bajom.
DIDE: Keveset alszol, állandóan éjszakázol, megállás n é lk ü l...
CSÁTH: Miért, te mit csinálsz?
DIDE: De nekem nem fáj a fejem, nincs migrénem!
CSÁTH: Tele vagyok vággyal, tűzzel, ötlettel, m iért kell ezt pont 

neked mondanom?
DIDE: Az egészséged mindennél fontosabb!
CSÁTH: Nem félek a haláltól!
DIDE: Az élettől félsz!
CSÁTH: Hány óra van?
DIDE: Fél hat m ú lo tt . . .
CSÁTH: Mindig megérzem . ..
DIDE: Tessék?
CSÁTH: Semmi!
DIDE: Nem értelek . . .
CSÁTH: Hagyj magamra!
DIDE: Mennünk kell!
CSÁTH: Kérlek, hogy hagyj magamra!
DIDE: A többiek ránk várnak.
CSÁTH: Mondj valamit, találj ki valamit!
DIDE: A te tiszteletedre le s z .. .
CSÁTH: (felül, szinte sírva könyörög) Megyek utánad, egy pillana- 

tót adj csak, könyörgök, Dide, hagyj magamra!
(Dide értetlenül, döbbenten nézi, aztán jobbra kim egy. Csáth az iró- 

asztalfiókhoz megy, s kivesz egy ezüstdobozt. Sötétségbe borul a sza
lon, az előtérben id. Brenner és Dezső.)

DEZSŐ: (kétségbeesett, hogy megijesztette az apját) Nincs semmi 
baj, nem komoly, higgye el, Apuska! Megmondanám, ha bárm i le n n e ...

id. BRENNER: Most m ár mindent akarok tudni!
DEZSŐ: Ez minden, Apuska, m indent elmondtam. Dide se m ondott 

többet. Józsi velem nem is hajlandó ezekről beszélni. . .
id. BRENNER: Intézetbe kell vitetni!
DEZSŐ: Ott se sikerült, próbálták . . .
id. BRENNER: Milyen gyakran él vele?
DEZSŐ: Most m ár rendszeresen . . .
id. BRENNER: Mikor kezdte?
DEZSŐ: Két éve, több mint két év e . . .
(Sötétbe borul az előtér, megvilágosodik a szalon: Csáth az íróasz

talon ül, cigarettázik, de a keze durván reszket. Ápolatlan, elhanyagolt. 
Didével beszélget. A két férfi éles kontrasztja egymásnak.)

CSÁTH: Osvát lenéz, éreztem, tisztán éreztem! A beszédéből. A fia
tal írók úgy néznek rám, mint egy lejárt emberre, hiszen nem írtam  
m ár hónapok óta semmi. Amikor hazaértem, odaálltam  a tükör elé és 
egész egyszerűen leköptem magam . . .

DIDE: Képzelődsz, Józsi! Biztos vagyok benne, hogy fantáziálsz. . .
CSÁTH: Mit fantáziálok? Az emberek összesúgnak a hátam  mögött, 

lehalkítják a hangjukat, ha a közelükbe megyek, abbahagyják a beszél
getést és néznek, ostobán, bután és szánakozóan, érted? Szánakozóan!

DIDE: Az emberek szeretnek, tisztelnek . . .
CSÁTH: És sajnálnak!
DIDE: Tudnod kell az o k á t . . .
CSÁTH: S kudarcok! M indenütt gyalázatos kudarcok!



DIDE: (élesebben) Egyetlenegy lehetőséged van csak!
CSÁTH: Ez az utolsó óra, hogy még szárazon, következmények nél

kül megmenekülhessek!
DIDE: Be kell vonulnod a Liget Szanatóriumba!
CSÁTH: Az a klinikai pályám végét jelentené!
DIDE: Mi jobb: tűrni vagy meghalni? Te m ondtad, az elvonás jel

szava ez! S mit számít bárm i is az egészségedhez képest?
CSÁTH: A szanatórium  nem elég önmagában!
DIDE: Az első és legfontosabb az elhatározásod!
CSÁTH: írn i akarok, értsd meg, írni! írnom  kell! Előttem  van az 

irodalmi világisker. És ú jra  próbálkozom a zeneszerzéssel is! Egy opeira 
terve izgat, vagy egy némajátéké teljes, nagyzenekari apparátussal, Mün
chen, Párizs, utazások, színdarabjaim  német premierje!

DIDE: Erős vagy, bíznod kell magadban! Az erődben! Amikor ét
vágytalan voltál, arzénnel kezelted magad, amikor elhíztál, rendszeresen 
hánytattad magad és leadtál húsz kilót. Mi ez, ha nem akarat? Mi kellett 
ehhez, ha nem erő?

CSÁTH: Várjunk még! Egy kicsit! Összecsaptak a hullámok fölöt
tem. Annyi bántás ért néhány nap alatt, egy sorozat iszonyú sérelem ért, 
nem bírnám  most nélküle . . .

DIDE: Nem szabad vám unk, ez olyan, mint egy varsa, csak befe
lé vezet ú t . . .

CSÁTH: Figyelj rám! Ezeket nem lehet egykönnyen kiheverni. Ta
nársegéddé való kinevezésemet várhattam . Jogosan, m ert két évvel va
gyok régebben a klinikán, mint bárki más. És Moravcsik Vértesnek, en
nek a tehetségtelen, színtelen fickónak ígérte oda az állást. Horváték cí
mű színdarabom at a Vígszínház is visszautastotta. Nem üti meg a mi 
nívónkat! Ezt m ondta Faludi Miklós arcátlanul. Továbbá: Puccinim nem 
nyerte meg a  Greguss-díjat. így kapom egyre-másra a sorstól a pofono
kat. Csak Olga vigasztal meg ebben a sok bajban és hányattatásban, 
azaz vigasztalna meg, ha vele szemben nem érezném állandóan bűnös
nek magam a méreg miatt! És valóban nem írok! Jogosan néznek lejárt 
és kiégett emberként rám  . . .

DIDE: Megjelent az új köteted, a Schmith mézeskalácsos, elkészül
tél a M uzsikusokkal. ..

CSÁTH: (ordít) É rtsd meg m ár végre! Most nem tudok bemenni! 
Később! Megígérem. S ha akarod, a Ligetbe is. De később! Azt csinálsz 
velem, am it akarsz, csak m ost várj egy kicsit! ('Előrerohan, a szalon el
sötétedik. Az előtérben jobboldalt Olga várja. Hirtelen megtorpan előtte , 
nézi, a nő nem mozdul, majd vad szenvedéllyel összeölelkeznek. Egy idő 
után:) Holnap 10-re kell mennünk. Azt a  ruhát vedd fel, amelyben meg
ismertelek . . .  Szeretném . . .  Dide is o tt lesz . . .  ö  lesz az én tanúm  . . .

(Elsötétedik az előtér, megvilágosodik a kórterem. Az Apáca és 1. 
Ápoló az ágy mellett áll, az orvos Csáthot vizsgálja, szívét hallgatja, pul
zusát fogja.)

DOKTOR: Holnaptól emelni kell a digitálisz a d a g já t. . .  (Felegyene
sedik.) A bróm ot csökkentjük, a kám fort pedig még m a el kell kezdeni.

APÁCA: A morfium mal várunk még?
DOKTOR: Ha egy-két napon belül nem javul, meg fogjuk próbálni.
CSÁTH: (üvöltve) Nem!!! (Elsötétedik a kórterem, megvilágosodik 

a szalon. Olga és Csáth a kanapén, sikertelen szeretkezés után. Csáth 
ledobja magát a földre, idegesen, hadarva,) . . .  nem, nem, nem és n e m . . .  
(Könyörögve, kétségbeesetten.) Bocsáss meg, Olga, ne haragudj rám , bo
csáss meg, kikészültem, nem bírom, ne h a ra g u d j. . .  (Föltérael, csókol
gatni kezdi a nőt.) Semmi baj, ez csak m ost van így, felejtsd el, m ár 
semmi baj, bocsáss m eg . . .  egy kicsit pihenek, Olga, hallod? Szeretlek . . .  
mindennél fontosabb vagy. . .



OLGA: (közben gyöngéden) . . . f á r a d t  vagy—  agyonhajtod ma
gad . . .  szeretlek . . .  tudod, hogy szeretlek . . .  nem történ t sem m i. . .  elő
fordul . . .  fáradt vagy . . .

CSÁTH: (kitör) Igenis fáradt vagyok! Kimerültem! Változtatnom 
kell... érzem, hogy tenni kell v a lam it. . .  segíts, könyörgöm, Olga, segíts! 
Csak te tudsz seg íten i. . .

OLGA: (közben) Nyugodj meg, drága, nincs semmi b a j . . .  itt va
gyok . . .  Segítek . . .  mindenben segítek . . .  tiéd vagyok . . .

CSÁTH: (felugrik , oldalra rohan, a széket is fellöki; ordít) Nem va
gyok impotens! (Elsötétül a szalon, fény csak rajta van, lerogy a földre, 
sír.) Nem vagyok . . .  nem vagyok .. .gyönyörű feleségem v a n . . .  szere
tem . . .  ő is szeret engem . . .  minden olyan jól in d u lt . . .  azt hittem , min
den rendben lesz . . .  azt hittem , erős vagyok . . .  vele s ik e rü l. . .  jó  lesz . . .  
aztán minden kezdődött e lö lrő l. . .  fo ly tatódo tt. . .  nem bíztam  magam
ban . . .  egyedül voltam . . .  vele is . . .  egyre rosszabb l e t t . . .  sokkalta rosz- 
szabb . . .  az első pillanattól, hogy megismertem . . .  hogy m egláttam  . . .  
(Ordít.) Ö az oka mindennek! M iatta van az egész! ö  a hibás! (Megvilá
gosodik a szalon, id. Brennert és Dezsőt lá tjuk .) Neki m ondjátok, vele 
beszéljetek!

DEZSŐ: Nyugodj meg, Józsi, ülj le, várj egy k ic s i t . . .  
id. BRENNER: Józan fejjel kell erről beszélni.
CSÁTH: Én józan vagyok! Az vagyok! Teljesen józan! Tisztán látom  

a helyzetemet, mindent! Most! (Durván megragadja Dezső ruháját.) Akkor 
hol voltatok?

DEZSŐ: Nyugodj meg, Józsi, segíteni akarunk! 
id. BRENNER: Ülj le, fiam!
CSÁTH: Nekem nem kell megnyugodnom! Miért nem akkor segí

tettetek? Hol voltatok akkor? Miért nem léptetek közbe? Akkor! Az
elején!

id. BRENNER: Engem még arra sem m éltattál, hogy bejelentsd a 
házasságodat!

CSÁTH: Dezső m indent tudott! 
id. BRENNER: Utólag szólt ő is!
DEZSŐ: Én is csak utána tudtam  meg!
CSÁTH: Miért hagytátok, hogy elvegyem? A m orfin vezetett! Én

semmiről sem tudtam!
id. BRENNER: Hány éve ismered?
CSÁTH: Gyűlölöm!
DEZSŐ: Szeretted!
CSÁTH: Csak akartam ! Mást szeret! Kezdettől fogva! Tudom! A 

színházban láttam  legelőször! 
id. BRENNER: Képzelődtél!
CSÁTH: És azóta számtalanszor!
DEZSŐ: A legtisztább nőt vetted feleségül!
CSÁTH: A méreg volt, nem én!
DEZSŐ: Nem foghatsz m indent a bűnödre!
CSÁTH: Az én utam  egyirányú, Dide is megmondta! 
id. BRENNER: Az utak visszafelé is vezetnek. . .
CSÁTH: Az enyém elveszett, ködben, gazban, ingoványbán!
DEZSŐ: Azért vagyunk melletted . . .
CSÁTH: Akkor lettetek volna!
DEZSŐ: Olga szeret téged!
CSÁTH: Merényletet követtem el önmagam és egy idegen ellen!
id. BRENNER: Szeret és mindenben m elletted áll!
CSÁTH: Fuldoklom a sok szeretettől! Nyálkás, szirupos, tapadós, 

undorító!



DEZSŐ: Ő is segíteni akar!
CSÁTH: Természete ég és föld, tűz és víz az enyémhez képest!
DEZSŐ: Te vagy a legfontosabb a számára!
CSÁTH: Egy örömlánynak mindig a következő a legfontosabb!
id. BRENNER: Őrültségeket beszélsz!
CSÁTH: Sose m ondtam, hogy normális vagyok!
DEZSŐ: Szeret téged!
CSÁTH: Ezer kilométernyi és ezerévnyi távolság van köztünk!
id. BRENNER: Te jársz a fellegekben. . .
CSÁTH: Képm utatás a szeretete! A csodálata! A megértése! Két 

ilyen távoleső ember között nem lehet m ár semmilyen kapcsolat. Sem
milyen!

(Elsötétül a szalon, az előtérben megjelenik Schuszter doktor.) És 
illúzió a szeretet, hamis a megértés, csalás a hűség és hazugság, minden 
hazugság!

SCHUSZTER: El vagy keseredve, sötéten lá tsz . . .
CSÁTH: (hangtalanul zokog) ...sze re tem  ő t . . .  szere tem ... annyit 

bántom, kínzóm, gyötröm . . .  szótlanul t ű r i . . .
SCHUSZTER: Mert ő is sz e re t. . .
CSÁTH: Tudom.
SCHUSZTER: Még minden rendbe jöhet.
CSÁTH: Rendbe kell jönnie!
SCHUSZTER: Újra írni fogsz, ú jra  teljes értékű em ber leszel. Az 

olvasók akarják, a kiadók várják az írá sa id a t. . .
SCHUSZTER: Olga zokogva kért engem . . .
CSÁTH: Az öcsém a szavamat vette, apám m egeske te tt...
SCHUSZTER: (megvilágosodik a szalon, mozdulattal invitálja Csáthot 

beljebb) Csak rajtad  múlik. Én végig melletted le sz e k ...
CSÁTH: Szükségem van rád!
SCHUSZTER: Ez hónapokat jelent persze . . .  Foglalj helyet! Há

rom lehetőségünk van . . .
CSÁTH: Ismerem a lehetőségeket. . .
SCHUSZTER: Akkor is elmondom. Amikor megkerestél, a barát 

fogadott, most az orvosod beszél.
CSÁTH: Csak ne hirtelen! Iszonyú fájdalm as, attól re tte g e k ...
SCHUSZTER: Azt semmiképp nem akarom  én s e . . .
CSÁTH: Sokáig az autoszuggeszcióban b íz tam .. .
SCHUSZTER: A legtöbb esetben sikertelenül végződik . . .
CSÁTH: Olvastam az angol tisztekről. Katonákról, akik hosszú éve

ken át Indiában szolgáltak. Amikor hazatérnek, megszűnik szám ukra az 
ok, az unalom és kilátástalanság érzése, s akkor, hogy leszokjanak, m ér
gező adagot fogyasztanak el, ettől napokig alszanak, önkívületben hete
kig nyom ják az ágyat, de nem kívánják többet a mérget. Azután csak
alkoholt kapnak és egy-két hónap múlva ismét azok, akik régen vol
tak . . .

SCHUSZTER: Ez m ajdnem  ugyanolyan rossz, mint az első. Vagy 
még rosszabb. És veszélyesebb is.

CSÁTH: Hosszú ideig semmi élvezetet nem jelentett a számomra. 
Nem is kellett emelnem. Három évig elég volt a hat-hét centigramm. S 
csak nyugtatónak kellett. Az egyetlen és a legjobb volt, ami feloldott, 
m egnyugtatott, s elfelej tte tte  azt a szörnyű rem egést. . .

SCHUSZTER: A második eljárás fél évet, vagy még több időt ven
ne igénybe. . .

CSÁTH: Akkor szerinted ez sem . . .



SCHUSZTER: Én a harm adik megoldás híve vagyok: néhány nap 
alatt levisszük a dózist a felére, harm adára, ha lehet, negyedére. Brómot 
kapsz addig, vagy ha kell, alkoholt, bárm it. S ezen az adagon m aradunk 
néhány hétig, s azután tovább . . .

CSÁTH: Olga! (Előrerohan az előtérbe, a szalon fényei csökkennek, 
Olga utcai ruhában, kalapban; ölelkeznek.) Drágám! Nagyon v á rta la k . . .

OLGA: Mondtam, hogy jövök . . .
CSÁTH: Egy éve v o lt . . .
OLGA: Tegnap . . .
CSÁTH: Az örökkévalóságnál is hosszabbnak tű n ik . . .
OLGA: Mindennap jövök . . .
CSÁTH: Az ember innen egész máshogy látja  a világot. Az idő áll, 

megfagyott, m egderm edt. . .
OLGA: I tt  vagyok . . .
CSÁTH: Maradnod kellene!
OLGA: Minden percem a tiéd . . .
CSÁTH: Olga, drága, drága O lg a ... olyan boldog vagyok ... hallod, 

m it mondtam? Ezt én m ondtam, azt mondtam, hogy boldog vag y o k ...
(Elsötétedik az előtér, megvilágosodik a szalon, Olga eL)
SCHUSZTER: M egpróbáljuk tovább csökkenteni. Még kétszer na

ponta, de m ár kevesebbet, m int tegnap . . .
CSÁTH: Ügy lesz, ahogy mondod, szót fogadok, kezdettől fogva azt 

csinálom, am it mondasz . . .
SCHUSZTER: Közérzeted?
CSÁTH: Jó, és a fejem se fáj. Tudod, mi az, m ikor az em ber úgy 

ébred, hogy nem fáj a feje, a halántékát nem szorítja egy forró abroncs, 
hogy van étvágya, nem szorong, nyugodtan néz a nap elé és kiegyensú
lyozott? Boldog?

(Balról megjelenik Dide, a végén már hozzá beszél, Schuszter jobb- 
ra ki.)

DIDE: Apád nagyon aggódik é r te d . . .  Az öcséd m o n d ta . . .
CSÁTH: Nyugtasd meg, meg kell nyugtatnod őket! Hisz látsz engem. 

Nézz rám!
DIDE: Azt mondták, a lelkemre kötötték, el ne hagyd a szanató

rium ot ad d ig . . .
CSÁTH: Egész más em bert látsz itt, m int aki bejött! Mondd meg 

nekik! Nyugtasd meg őket! Ülj le kérlek! Csodálatos bará t ez a  Schusz
te r Gyula. És ragyogó orvos! Kiváló kolléga! M indent neki köszönhetek. 
Ahogy kinézek! Hogy az akaratom  olyan, m int az acél. Az izmaimat 
olyannak érzem, mint egy birkózóbajnok. Magabiztos vagyok, nyugodt, 
rengeteg m inden vár még rám. Szeretnék átadni m ásoknak is ebből az 
érzésből, ezt m indenkinek éreznie kéne, ez a boldogság legfőbb titka. S 
m ost ú jra  élvezem a zenét, visszatért a  munkakedvem, felvázoltam egy 
újabb drám át, még a napokban nekiállok a dialógusoknak. Jó az étvá
gyam, ú jra  hízok, képzeld el, kihíztam a Stubnyafürdőn vásárolt 39-es 
gallérokat is! És hiszek magamban, a jövőmben! Schuszter is elégedett 
velem. Nagyon jól haladunk. A következő lépés, hogy éjszaka ne ébred
jek fel, m ert akkor meg lehetne valósítani az egy reggeli és egy esti 
adagot, s ezt m ár nagyon-nagyon le lehetne szállítani. Persze van, hogy 
ki kell segítenem magam, Schuszter nem tudja, nem szabad megtudnia! 
Ne ijedj meg, csak néha. Nagyon ritkán. És épp hogy valamit. Ülj visz- 
sza! Senkinek ne mondd el! A barátom  vagy! Benned bíznom kell! Min
dent úgy csinálok, ahogy Schuszter mondja. M indent betartok. De néha 
kell! És m ár valóban nem sokáig! Érzem! Szerintem Schuszter túl gyor
san csinálja. Csak a  tem pót lassítom. Nem állítom  meg. Isten m ents, 
hisz tisztában vagyok magammal. Csodálatosan érzem magam. Félek a 
fájdalom tól, csak azért. Ülj m ár le! Ide nézz! Ide rejtettem , am ikor be



jöttem. A cipőm sarkába. Ide! De m ár csak napok kérdése és erre sem 
lesz többé szükség . . .

DIDE: (megdöbbenve) Hazugsággal áltatod magad!
CSÁTH: (nevet) Rémeket látsz megint! Mikor láttál uto ljára ilyen 

jókedvűnek? Nem is tudsz visszaem lékezni...
DIDE: Én mindenre vissza tudok em lékezn i...
CSÁTH: Azért nem mondtam  le még róla teljesen, m ert fel kell 

égetnem magam mögött a méreghez vezető utat. Most m ár csak idő kér
dése, s csak addig van szükségem rá. Ha m ár felégettem, nem kell töb
bé, viszont feltétlen kell, hogy fel tudjam  ége tn i. . .

DIDE: Ez ugyanaz a kör!
CSÁTH: Semmilyen kör sincs itt!
DIDE: A legördögibb kör! Csapda! Saját m agadnak állítottál csap

dát!
CSÁTH: Napok kérdése m ár csak!
DIDE: (durván megragadja) Add ide azt az üveget!
CSÁTH: Én akarom  összetö rn i. . .
DIDE: Most!
CSÁTH: Nyugodj meg!
DIDE: Azonnal! Most törd össze! Előttem!
(Kezdő színvonalú hegedűjátékot hallunk.)
CSÁTH: Három nap, nem több! És örülj, örülj nekem! Velem! 

(Jobbra előretart.) Közel a gyógyulásom! A szabadulásom! Túl vagyok a 
nehezén! Schuszter szerint is! Most m ár mindig könnyebb lesz, napról 
napra könnyebb, s ez olyan jó! Üjra tudok nevetni . . .  (Nevet.) Hallod? 
. . .  nevetek . . .

(Elsötétedik a szalon, jobboldalt megjelenik Olga, Csáth hegedülni 
tanítja , m indketten nevetnek, közben újra megvilágosodik a szalon.)

CSÁTH: (nevetve) Nem, nem, nem az igazi... az u j ja id . . .  lágyab- 
b a n . . .  ez az, most ezt a h ú r t . . .  ne feszítsd m eg . . .

OLGA: (nevet) Nem tudom, ezt sose tudom m eg tanu ln i...
CSÁTH: így a, m egm uta tom ... látod? így! Egészen könnyedén, 

lazán . . .  nem szabad görcsösen . . .  hallod, milyen lágyan szól? S ezt is . . .  
egészen lágyan, csuklóból. . .  még egyszer ugyanaz. Látod, m ost pró
báld meg!

OLGA: Ügy se fog menni.
CSÁTH: Ilyen nincs! Tessék! K önnyedén. . .  először a kéztartást 

kell mindig m egtanulni. . .  a zongoránál is így van, az u jjta rtás  a leg
fontosabb, az az alapja mindennek . . .

OLGA: (nevet) Reménytelen eset vagyok . . .
CSÁTH: Ez az! Még egyszer ugyanazt! Az u jja id ra  figyelj!
(Megint becsúszik egy hiba, m indkettő  kitör és felszabadultan ka

cag, álig tudják abbahagyni.)
CSÁTH: (megfogja Olga kezét, s a szalonba viszi, még mindig ne

vetnek) Gyere! (Hirtelen megáll, átöleli Olgát és szenvedélyesen meg
csókolja) ...zongorázni is m egtanítalak, aztán felváltva játszunk. Duet
te t és egyszer te hegedülsz, én kísérlek, aztán meg fordítva, én hegedü
lök . . .

OLGA: Te reszketsz . . .
CSÁTH: (m int akit lelepleztek) Boldog vagyok, csak azért. Mindig 

reszketek, ha valami öröm ér, akkor is. Figyelj! (Leül a zongorához és 
játszani kezd.) Hallod, hogy szól? Csodálatos! Fantasztikus! És ezt fi
gyeld! Figyelj! Hallod? (Hirtelen abbahagyja.) Nem jó ez a fény! Ehhez 
más kell! Élesebb! Vagy legyen bizonytalanabb, az se baj. De ez sem
miképp! (Üjra játszani kezd.) S az se mindegy, mikor, m it játszunk. 
Bachot csak reggel szabad. Bach csak tiszta fejű, friss m osdott emberek



nek való. Mozarthoz gyönyörű napfény kell és fehérre meszelt falak. 
Chopint alkonyaikor szabad játszani, lámpagyújtás előtt. Beethovent es
te, gyenge lámpafénynél, rejtelmes félhom ályban... (Megint csak hirte
len hagyja abba, szembefordul Olgával.) Ide figyelj! I tt  hagyjuk Buda
pestet! Feladom a klinikai állást. Falura m együnk ...

OLGA: Komolyan mondod?
CSÁTH: Egyszer m ár igent m o n d tá l...
OLGA: Mert láttam , hogy mennyire örülsz . . .
CSÁTH: Megpályázom Élőpatakot . . .
OLGA: Nem akarom, hogy megbánd!
CSÁTH: Ha te mellettem vagy, akkor teljes az életem, hogy bán

nék meg bárm it is!
OLGA: Te Pesthez szoktál, itt vannak a barátaid, a kollégáid, írók, 

költők, színházak. . .
CSÁTH: Veled akarok boldog lenni! Egyedül! Kettesben! Csak 

így tudok m ajd ú jra  írni. És vidéken sokkal olcsóbb a megélhetés is. 
Könnyebben tudunk boldogulni! Sokkal könnyebben! És nyugodtan él
hetünk. Aztán évek múlva, ha egyenesbe jövünk, visszajöhetünk. Fenn
tartjuk  a lakást is . . .

OLGA: Azt akarom, hogy boldog légy!
CSÁTH: Drámákat fogok írni. Színdarabokat, egymás u tá n , . .  (Hir

telen vált.) Miért néztél ki!
OLGA: Hogy?
CSÁTH: (élesen) Miért néztél ki megint?
OLGA: Nem értelek . . .
CSÁTH: Nagyon is jól értesz! Kit néztél az utcán? Állandóan az 

ablakot figyeled! (Az ablakhoz rohan.)
OLGA: Én?
CSÁTH: (ordít) Kit nézel állandóan?
(Elsötétül a szalon, dörömbölést hallunk a sötétben , aztán még két

szer. Jobbról egy idős parasztember jön be, kendőbe burkolt kisgyerek 
kíséri.)

PARASZT: (újra halljuk a dörömbölést) Doktor úr! Doktor úr!
CSÁTH: (hátulról, álmosan) Jövök m á r . . .  mi takar? Ki az? (Háló

köntösben jelenik meg, kócos, zilált.)
PARASZT: Bognár vagyok, doktor úr, Bognár József.
CSÁTH: Ki maga, mit akar?
PARASZT: Bocsásson meg, doktor úr, tekintetes uram , Bognár Jó

zsef vagyok.
CSÁTH: Mit akar, azt mondja!
PARASZT: A falu végén lakom, volt m ár n á lu n k ...  a feleségem ...
CSÁTH: Mi van a feleségével?
PARASZT: Gyüjjön, doktor úr, nem tudom, bocsásson m eg . . .
CSÁTH: Mi az, hogy nem tudja?
PARASZT: Hideglelése van megint, rázza a hideg, nem b ír magá

val, bocsásson meg . . .
CSÁTH: A gyógyszert bevette, a m i t . . .
PARASZT: Be, méltóságos doktor úr, minden úgy történt, ahogy 

megparancsolta. Azt m ondta a feleségem, meghal, ha nem seg ít. .  *
CSÁTH: Hozom a táskám at. Kocsival van?
PARASZT: I tt  áll a ház előtt, m ár este befogtam, akkor kezdődött. . .
CSÁTH: Nyugodjon meg, rendbe fog jönni! Szálljon föl, hozok 

injekciót is . . .
(Elsötétedik az előtér, rögtön utána vidám dúdolást hallunk, s ami

kor megvilágosodik a szín, Olga kristálypoharakat nézeget, porolgat, egy 
részét tálcára teszi, a cseléd ugyancsak a szobában sürög.)



CSELÉD: S nagyságos asszony tényleg haragszik ezért?
OLGA: (abbahagyja a dúdolást, értetlenül néz a lányra) Miről be

szélsz?
CSELÉD: H át hogy tényleg tetszik-e haragudni?
OLGA: Miért kéne haragudnom?
CSELÉD: Hát azért, hogy mindig molesztálják a doktor urat. Hogy 

annyiszor elhíjják ..
OLGA: (nevet, kezébe adja a tálcát) Sokat fecsegsz megint. Tessék, 

itt van, ezeket kell elm osn i. . .
CSELÉD: (kifelé tart) De gyönyörűek, nagyságos asszony. . .
OLGA: Ügy törölgess, hogy mindegyiket viszont is akarom  látni!
CSELÉD: Mint a  szemem világára, nagyságos asszony! (El.)
(Jobboldalt a színfalhoz lapulva feltűnik Csáth, Olgát lesi, mögötte 

feltűnik egy férfi.)
CSÁTH: (fo jto tt hangon, anélkül, hogy megfordulna) Minden lépésé

ről tudni akarok! Minden mozdulatáról! Nem veheti le a szemét a ház
ról! Főleg a távollétemben. Ki jön, ki megy, mennyi ideig m arad, tudni 
akarom! Ha elmegy, követi! Feltűnés nélkül!

(A detektív balra kimegy, Olga jobbra, Csáth egyedül marad, üre
sen bámul maga elé, majd hirtelen a halántékához kap, s durván, vadul
nyüszítve, masszírozni kezdi. Belép a szalonba, lecsapja a kabátját és 
észreveszi, hogy Dezső a szobában van.)

CSÁTH: Hát te! Mit állsz ott?
DEZSŐ: (más köszöntésre várt, ennek ellenére ölelésre tárja a kar

jait) Józsi! Józsikám!
CSÁTH: Mikor jöttél?
DEZSŐ: A délivel, ahhoz volt csatlakozás.
CSÁTH: És m iért?
DEZSŐ: Hogyhogy miért?
CSÁTH: Ki hívott?
DEZSŐ: (döbbenten) Látni akartalak, régen talá lkoztunk . . .
CSÁTH: (ordít) Kémkedni jöttél! Apa küldött! Hogy utánam  szag

lász! Hogy prédikálj, elmond Apuska üres dörgedelmeit! Ezért jöttél! 
H át ez nem kell! E rre semmi szükségem! Akár m áris indulhatsz! Visz- 
sza, ahonnan jöttél, ahonnan küldtek!

(Elsötétedik a szalon, de csak egy pillanatra. Am ikor újra kivilágo
sodik, éjszaka van, félhomály, az íróasztalon ég csak lámpa. Dezső egy 
fotelben ül, Csáth az íróasztal mögött, előtte ampullák, üvegcsék, fecs
kendők. Reszket, remeg, rosszul van, állandóan a fejéhez kapkod, légzése 
ziháló.)

CSÁTH: (gyenge hangon) Most m ár m indjárt jobb le sz . . .  Ilyenkor 
m ár csak percek k érdése . . .  de azt ki kell v á rn i . . .  ilyenkor m ár nem 
olyan ro ssz . . .  ilyenkor m ár tudom, hogy benne van, s hogy nemsoká
ra. . .  előtte iszonyú. . .  amikor m ár az őrület környékez, és még nem 
lehet, még nincs itt az id ő . . .  s nem lehet közelebb hozni, m ert akkor 
a következő lesz még m esszebb. . .  csak egy kicsit jö jjek  egyenesbe. . .  
azonnal abbahagyom . . .  csak addig kell, nem tovább .. .  látod, hogy 
k e ll . . .  nem bírom  nélküle, most nem . . .  pedig mindig ú jra  próbálom ... 
és mindig kudarcot v a llók . . .  és a szerencse sem áll m ellém .. .  pedig a 
hét jól indult: 0,044-es és 0,046-os napi adaggal. Sokszor, ha pisztoly vol
na a közelemben, egy m ásodperc alatt szétrobbantanám  ilyenkor a fe
jem et. Szívom egyik cigarettát a m ásik után, míg aztán  az ízét sem ér
zem többé a füstnek. Narancsokat eszek, amíg azt is meg nem unom. 
Undorral zongorázom, megmosdom, aztán Olgához megyek. Igyekszem 
őt m ulattatni, de hiányzik belőlem az igazi szexuális érdeklődés és csak
ham ar unni kezdem magam nála. Hogy elviselhetővé tegyem az ottma- 
radásom at, ú jra  adok egy adagot magamnak, vagy itt, vagy a vécében.



Este, vacsora után ismét 0,02, m ajd 0,01 és ú jra  0,01 következik. Ez utób
bi azzal az ürüggyel, hogy az m ár a holnapi napba számít. Oly undok, 
gyenge és szánalmas vagyok, hogy valósággal csodálkoznom kell Olgáin, 
hogy még szeret, és nem csal meg. Hogy nem undorodik meg végképp 
gyenge, fátyolozott hangomtól, folytonos tükörbe való nézegetésemtől, 
cinikus és töpörödött péniszemtől, ványadt pofámtól, szellemtelen beszé
demtől, impotens, munka nélküli életemtől, gyanús egzisztenciámtól, sze
mérmetlenségemtől, mellyel mindennap elég hosszú időre a vécére vonu
lok, butaságom tól. Azt hiszem, büdös is vagyok, m ert a szaglásom rom 
lott lévén, sem a rosszul kitörölt fenekemnek, sem az odvas szájam nak 
a szagát nem érzem. És az sem vigasztal, hogy hosszú idő u tán  végre 
be tudtam  fejezni a Tálay-novellát, s hogy megjelent a Nyugatban.

DEZSŐ: Józsi figyelj rám!
CSÁTH: (nem törődik vele, újult lélekkel) Holnaptól! A holnapi nap 

program ja: semmi morfium, semmi pótszer, semmi alkohol, semmi ni
kotin. Csinos szenvedésekre van kilátás, de mindegy. Éjjelre, de csak 
tizenkettő után, engedélyezek magamnak 0,03 pantopont, szubkután. És 
így akarom  tovább. Anyácska halála napjára, m ár m indent kiszám ítot
tam, február hatodikára, teljesen szabad leszek. Utolsó injekció február 
5-én. A legutolsó az életben!

(Elsötétül a szalon, majd m ikor újra megvilágosodik, Olga is jelen 
van: a kanapén ül, Csáth az ölében fekszik , Dezső m ellettük áll.)

OLGA: Dezsőnek igaza van!
DEZSŐ: Gyógyulatlanul jöttél ki a Liget Szanatóriumból is!
OLGA: Dide mindent el tud in tézn i. . .
CSÁTH: Rendben van! Megadom magam!
DEZSŐ: Csak a  zártosztályos kezelésnek lehet eredménye.
CSÁTH: Tudom, tisztában vagyok vele!
OLGA: így meggyógyulhatsz, és meg is gyógyulsz, nekem gyógyulsz 

meg . . .
CSÁTH: Szeretlek, Olga, minden úgy lesz, ahogy te akarod!
CSÁTH: Ahogy akarjátok!
DEZSŐ: Pesten értenek legjobban hozzá!
CSÁTH: Ahogy akarod!
(A néhány másodperces sötétben távoli ágyúdörgést hallunk, majd  

iijra megvilágosodik a szalon, a cseléd pont egy levéllel fu t be.)
CSELÉD: Nagysága! Levél! Megjött! I tt  van!
OLGA: Add hamar! Gyorsan! (Izgatottan tépi felt olvasni kezdi, az

tán észreveszi, hogy a lány figyeli.) Mit akarsz még?
CSELÉD: A nagyságos úr?
OLGA: Hagyj magamra! (Megvárja, míg a lány kimegy, aztán kezdi 

csak sétálva olvasni.) Drága szerelmem, Ol^a! (Magában folytatja, majd:) 
. . .  az orosz hadszíntér minden elképzelésünkét felülmúlíotta. Szerbia 
után  az volt az érzésünk, hogy m ár csak a  pokol, vagy maga. a  halál le
het rosszabb, s hogy a világon ennél kegyetlenebb más nem is létezhet. 
Tévedtünk. Az iszonyatnak nem lehetnek határai. A nap huszonnégy órá
jából húszat a kórházban és a  m űtőasztal m e lle tt. . .  (Magában.) Az ada
got nem sokkal emeltem, de meg kell értened, hogy ebben a világban 
végképp nincs lehetőség a  józanság észérveire ha llga tn i. . .  (Magában.) 
Vigaszom, reményem te vagy egyedül és a szerelmed. Tudom, hogy se
gítségeddel ki fogok tudni lábalni életem ennél is sötétebb börtönéből, 
és hogy ha ú jra  együtt leszünk, ha ú jra  együtt élhetünk, olyan boldoggá 
teszlek, mint amilyen asszony még nem volt. El kell jönnie annak a nap
nak, am ikor boldogságunk . . .

(Elsötétül a szalon, a körterm et látjuk: Csáth dúvadként jár le s fel.)
CSÁTH: ...v illám gyorsan  rávetettem  magam és rátérdeltem  a hi

deg, undok te s té re . . .  hatalm as bömbölésbe kezdett, mely olyan erős és 
mély volt, m int egy lónyerítés. . .  fölkaptam  és teljes erővel odavágtam



a földhöz. . .  abban a pillanatban talpra állt és méternyi ugrással igye
kezett a sa ro k b a . . .  tehetetlenségemben ide-oda rugdosni kezdtem, s nem 
engedtem, hogy talpra álljon . . .  zöld varangynedvet lövellt ki a teste, 
nyúlós, büdös folyadékot. . .  aztán váratlanul megfordult és nekem ug
rott, éppen a nyakamnak és megharapott . . .  fogai voltak .. . leráztam  
magamról és lefogtam. Reá térdeltem  újra, mire megint azt az undorító 
nyerítő hangot hallatta . . .  rá vágtam a fejére a balta fokával. . .  zöld vér 
freccsent az a rc o m ra . . .  ütöttem , vágtam . . .  levágtam a fejét, a lá b á t . . .  
földaraboltam  . . .  egy alaktalan, nyálkás, bűzös tömeg m aradt belőle . . .

(Elsötétül a kórterem , halvány fényben dereng az előtér. Szanitécek 
jelennek meg, sebesülteket támogatnak, hordágyon viszik őket, több se
besült a földön fekszik, mások a letett hordágyakon. Jobbról megjelenik 
az ezredes a kíséretével. A katonaorvos referál neki.)

KATONAORVOS: . . .b a l  oldali comblövés, szétroncsolta a femurí, 
az artériát, magasan kellett am p u tá ln i... (Arrább mennek.) Negyedik na
pos, tüdőlövés, term inális állapotban . . .

EZREDES: Ma hányán voltak?
KATONAORVOS: 17 halott, 43 sebesült. Ezek közül 8 biztos exitus . . .
(Az eszméletlen Csáth hordágyát teszik le eléjük.)
KATONAORVOS: Ő az, akiről referáltam  . . .
EZREDES: Az összes papírját látni akarom . . .
KATONAORVOS: Igenis, ezredes úr! (Hátraint az egyik kísérő ka

tonának, aki jobbra kimegy.) Négy napja kezdődtek a tünetek, nagyfokú 
tumorafázia, hallucinációk . . .

EZREDES: Ebben a kórházban dolgozott?
KATONAORVOS: Itt, a szemünk láttára zajlottak az események. Az

tán zavarttá vált, tegnap kollabált, ismétlődő anginás rohamok, m ajd 
később görcsök . . .

EZREDES: (leguggol) S biztos a diagnózis?
KATONAORVOS: Megtaláltuk az am pullákat és a fecskendőket, a 

teste tele van nyom okkal. . .
EZREDES: (a pupilláját nézi) Tűszúrásnyira szűkü lt. ..
KATONAORVOS: Nagy adagot kapott, órák óta alszik . . .
EZREDES: Nem m aradhat i t t . . .
KATONAORVOS: Intézkedtem, ezredes úr!
EZREDES: Gondoskodni keli az azonnali hazaszállításáról. Régóta 

él vele?
KATONAORVOS: Nincs róla adatunk . . .
EZREDES: Ha magához tért, beszélni akarok vele. Azonnal szól

janak!
(A következő beteghez lép, az előtér elsötétül, megvilágosodik a sza

lon, amely most egy szegényebb lakás szalonja. A cseléd és Olga teríte
nek, tányérokat, tálakat hoznak be.)

CSELÉD: Szóljak a nagyságos úrnak?
OLGA: M aradjon, m ajd én, s ha m ár végeztünk. . .
CSELÉD: (hosszabb szünet után) Viszik a 44-eseket is . . .
OLGLA: 44-eseket?
CSELÉD: 44—50 éves korig m indenk it. . .
OLGA: A bátyjáról van valami hír?
CSELÉD: (elsírja magát) Semmi! Azóta s e . . .
OLGA: Levél?
CSELÉD: S em m i. . .
OLGA: Az Isten meg fogja segíteni m agukat. . .
CSELÉD: Én m ár nem hiszek semmiben sem. Azok is azt mond

ják odaát, nagyságos asszony, ők is az Istenben bíznak, akkor hol van



ő? Ki mellé áll? (Szipog még egy darabig, majd egy kis idő után.) Föl
desről került ki a 39-es gyalogezred zöme. Majdnem mindenkit elvittek 
már, s lassan nincs család, amelyik ne lenne gyászban. Az utcán nem 
találkozhatunk három  emberrel, hogy közülük valakinek az apja, fia 
vagy testvére ne esett volna e l . . .

OLGA: Szólok a férjem nek . . .
CSELÉD: Nagyságos asszony! Sokáig m aradnak?
OLGA: (megáll) Kik?
CSELÉD: Maguk. I tt  Földesen.
OLGA: Nem tudom. A férjem csak betegszabadságot kapott, nem 

szerelték le.
CSELÉD: Mert hogy az emberek annyira megszerették a doktor 

u r a t . . .
OLGA: Egy évig biztos . ..
CSELÉD: A levest kimerhetem?
OLGA: Nem, m ajd inkább én. (Visszamegy, merni kezd.)
CSELÉD: (egy idő után) Nagyságos asszony!
OLGA: Igen?
CSELÉD: Most m ár teljesen rendbe jö tt a doktor úr?
OLGA: Ezt hogy érti?
CSELÉD: Mondják, hogy beteg volt!
OLGA: A háborúba előbb-utóbb mindenki belebetegszik . . .
CSELÉD: Mert ha ő megbetegszik, nem m arad orvos a faluban. Wé- 

ber doktort a frontra vitték, Matolcsi doktor ú r Isten tudja m ikor tud 
Földesre jönni, a patikusok is csak váltják egym ást. . .

OLGA: Nyugodjon meg, nem m aradnak orvos né lk ü l. . .
CSELÉD: Ugye, hogy egészséges a doktor úr?
OLGA: Persze hogy egészséges, m iért len n e . . .  (Hirtelen megakad, 

észreveszi, hogy Csáth az ajtóban áll, s hogy m indent hallott. Zavartan 
nevet, s elébe siet.) Gyere, pont a levest merem, kész az ebéd. Nusi fél, 
hogy orvos nélkül m arad a falu . . .

(Csáth lerázza magáról a kezét, s egyedül megy az asztalhoz. Elha
nyagolt küllemű, lábait húzza, leül.)

CSELÉD: Merthogy olyan még sosem volt, hogy Földesnek ne lett 
volna orvosa és az emberek úgy szeretik a doktor urat, hogy . . .  (Kis szü
net után, zavarban.) Hozhatom a másodikat, nagyságos asszony?

OLGA: Majd szólok, menjen csak! (Cseléd el, zavart csend, Csáth 
mereven bámul maga elé; gyengéden.) E gyél. . .  (Nézi a férjét, majd enni
kezd.) Jó é tvágyat. . .  (Hosszabb szünet.) Tudtál aludni?

CSÁTH: (eltolja maga elől a tányért) Posta?
OLGA: Dide í r t . . .  Miért nem eszel?
CSÁTH: Már egyáltalán nem tudok a lu d n i.. .
OLGA: Megint küldött egy fényképet. . .
CSÁTH: Fekszem az elsötétített szo b áb an ...
OLGA: A piciről, m ár elmúlt egyéves . . .
CSÁTH: . . .  s a  mennyezetet figyelem. Nem látom . . .
OLGA: Im ádja az apját, Dide azt írja, őt im ádja legjobban.
CSÁTH: Sose látom, csak ha behunyom a szem em ...
OLGA: Ilona jól van, a  láza is megszűnt m á r . . .
CSÁTH: Hunyt szemmel sokkal többet látok az é le tb ő l...
OLGA: (nevet) Azt írja, hogy kövér. így egész egyszerűen: Ilona 

sokat eszik és k ö v ér. . .
CSÁTH: (kitör) M ikor szoknék le? Hogyan? Itt?  Ebben az Isten há

ta  mögötti zugban? Ilyen körülmények között? A m ostani állapot min



denre alkalmas, csak erre nem. Ezek az idők semmire sem alkalmasak! 
Ahhoz kiegyensúlyozott élet, mérsékelt, egyenletes munka, megbízható 
nyugalom szükséges. így nem lehet kiszámítani az életet! Egyszer dol
gozni kell, reggeltől estig, m áskor meg legföljebb csak egy-két órát. Ez 
nem jó! Nincs szörnyűbb annál, hogy az embernek mindig rendelkezésre 
kell állnia. Sohasem tervezhet, sohasem oszthatja be a délutánját, m ert 
minden pillanatban kocsi állhat meg a háza előtt és kihívhatják egy be
teghez, aki vért hány. Mikor írjak és hogyan? így még papírt sem vehe
tek magam elé! Pedig egyedül ez a legfontosabb!

OLGA: A levesed . . .
CSÁTH: Hiába dolgozok ki magamban újabb és újabb történeteket, 

novellákat, a bizonytalanság feszültsége megbénít!
OLGA: Teljesen kihűl a levesed . . .
CSÁTH: (értetlenül) Tessék?
OLGA: Egyél. . .
CSÁTH: Hogy?
OLGA: Nézd, én m ár végeztem is . . .
CSÁTH: (mereven, hosszan néz maga elé) Levél?
OLGA: M ár kérdezted.
CSÁTH: Kérdeztem?
OLGA: Dide írt.
CSÁTH: (lassan, szinte félve kezd enni) Dide . . .
OLGA: (hosszan nézi, megfogja a karját, meleg könyörgéssel) Drá

gám! Nekünk m ikor lesz gyerekünk? Mikor? Annyira szeretném! Gon
dold el, m it jelentene neked is! I tt szaladgálna köztünk! Nevetése, csa
csogása betöltené az egész házat! Az egész életünk megváltozna! A kis 
Kosztolányi Á di. . .

CSÁTH: (izgatottan áll fel) Mennem kell! Úristen! A kabátom!
OLGA: Hová mész?
CSÁTH: Mióta vár a kocsi?
OLGA: Nem is ebédeltél!
CSÁTH: Azt m ondtam, délre jöjjenek!
OLGA: Nincs itt semmiféle kocsi, senki se jö tt érted!
CSÁTH: Akkor is oda kell mennem! (Amikor magára teríti a kabá

tot, egy hosszú pengéjű kés repül ki a zsebéből Olga azonnal lehajol 
érte.) Megígértem! Ne bántsd!!! Add ide nekem! Az enyém!

OLGA: Mi ez a kés?
CSÁTH: Az enyém! Az én késem!
OLGA: Minek az a kés, m iért kell neked?
CSÁTH: (kitör) Az em ber egy percig sem érezheti m agát bizton

ságban Egyetlenegy percig sem!
OLGA: Miket beszélsz? Honnan veszed? Biztonságban vagyunk! Té

ged mindenki szeret, kitől kell pont n ek ed . . .
CSÁTH: A nyomomban vannak! Érzem! Tudom, láttam  is!
(Elsötétül a szalon, az előtérben id. Brenner, Dide, Schuszter dok

tor, Barát. Id. Brenner lehajtott fejjel, hangtalanul zokog.)
DIDE: Én nem hiszem, hogy késő lenne!
SCHUSTER: Soha sincs késő! Mindig van elég idő újrakezdeni.
DEZSŐ: (felvezeti a szalonba) Üljön le, Apuska! Megoldjuk, min

dent meg fogunk oldani. Azért jö ttünk  össze.
BARÁT: Haza kellene csalni valahogy Szabadkára, én az ottani kör

nyezetben b ízom . . .
DEZSŐ: Én nem hiszek m ár a szó e re jéb en . . .
BARÁT: Annak idején az elvonások régi sémák szerint történtek. 

Szerintem a freudi módszerekkel sikert érhetünk el. Vagy egy Freud-féle



szanatóriummal. Önnek kellene beszélni vele, mindig fontos volt számá
ra az apai szeretet, nagyon nagy hatással lenne r á . . .

DIDE: Dezsőnek van igaza, a szó m ár rég elkésett. Pesten voltam 
Moravcsik tanárnál is. Csak a szer elvonása segít, nincs más mód. És 
sokkal egyszerűbb és sokkal hatásosabb, m int a lélektani okok boncolá
sa. Hat hét alatt mentes lesz a m éreg tő l. . .

id. BRENNER: Mindent meg kell p ró b á ln i...
DEZSŐ: Én beszélek vele.
SCHUSZTER: A lehető legrövidebb úton Pestre kell vinnünk!
DIDE: Az erőszaktól sem szabad visszariadnunk!
(Ordítás hallatszik, elsötétül a szalon, megvilágosodik a kórterem, 

ahol Csáth karjait hátrafeszítve, erőszakkal próbálják megitatni vele a 
gyógyszert. Két ápoló, az Apáca és a Doktor küzd vele.)

DOKTOR: Meg kell innia! Jobban lesz! Higgye el!
APÁCA: Nyelje le!
DOKTOR: Ne szorítsa a száját! Félre fogja nyelni!
APÁCA: Ezt is! Ennyi az összes! Nyelje le!
CSÁTH: (könyörögve) Egy egészen kis adagot csak! Egy egészen 

kicsit! Egyetlenegyszer! Csak egyetlenegyszer!
DOKTOR: így ni! M indjárt jobban lesz. Feküdjön le! Pihennie kell! 

(Távoznak.)
CSÁTH: Ne menjenek el! Félek! M aradjanak itt! Jöjjenek vissza! 

Egyetlenegy adagot! Morfint, pantopont, mindegy! Egyetlenegyszer! (Neki 
esik az ablakrácsnak.) Engedjenek ki! Gyilkosok! Hóhérok! (Le s fel 
rohan.) Ezt nem tehetik! így nem lehet, egyszerre nem lehet! Adniuk 
kell! Egyetlenegy adagot, de adniuk kell, mindegy, hogy mennyit, hogy 
hogyan, de kell! Kell! Tőrbe csaltak! Becsaptak! Hazudtak! Mind! Dide! 
Dezső! Olga! Olga is! ő  is! Olga! Meg akarnak ölni! Az életemet akarják! 
Szemét pribékek! Gyilkosok!!! (Hörög, nyüszít, az öklét rágja, üvölt.)

(Elsötétedik a kórterem, megvilágosodik a szalon, Dezső és Olga.)
OLGA: (sírás után van , arcát törli, szipog) ...ezerszer, érted, De

zső, ezerszer felteszem napjában a kérdést magamnak, hogy m iért csi
nálom. És hogy meddig fogom ezt még bírni? Sokszor úgy érzem, nem 
megy to v áb b . . .  kész, vége, összeomlók. De szeretem. Meg tudod ezt 
érteni? Mindennek ellenére! Azt nem tudom, hogy őt szeretem-e, vagy azt 
a férfit, akit akkor megismertem és akibe szerelmes voltam, s aki, hi
szem, tudom, hogy m ost is benne van, mélyen, elbújva, elrejtve, de benne 
van, m agában hordozza azt az egykori önmagát, aki ő, kizárólag és csak
is ő! A legnagyszerűbb ember! Összezsugorodtam, a kiszolgáló személy
zetévé korcsosultam. Sokszor úgy érzem, nem vagyok más a számára, 
m int egy ajtó  elé ha jíto tt rongy, aki zokszó nélkül tűri, hogy belétapos- 
sák a sarat, de biztos vagyok benne, hogy ez csak átm enet, nem ta rtha t 
sokáig. Ha nem szeretném, képtelen lennék ezt tűrni. Minden este úgy 
fekszem le, hogy ez volt az utolsó nap, holnaptól új világ, új élet kez
dődik m indkettőnk számára, ö  is akarja, és érzem, hogy egyszer biztos 
sikerülni fog. Aztán am ikor azt mondja, hogy be kell mennie a  városba, 
uralkodnom  kell magamon, s csak am ikor elindult vele a kocsi, akkor 
engedhetem át m agam at a reménytelen zokogásnak. Debrecenbe megy, 
o tt váltja be az összes rec e p tjé t. . .

DEZSŐ: Ennek sikerülnie kell! Apuska, Dide, m indannyian össze
fogtunk . . .

OLGA: Mindent megígér, m indent vállal, m indenre hajlandó, aztán 
m egfutam odik. . .

DEZSŐ: Dide Moravcsik tanárral is beszélt, helyet szerzett neki, 
bárm ikor, bármelyik pillanatban mehet. Schuszter Gyula hazajött a fog
ságból, ő is se g ít . . .

OLGA: Didét nagyon szereti, rá mindig h a llg a to tt. . .
DEZSŐ: Nincs késlekedni valló időnk.



OLGA: Hónapok óta rendszeresen imádkozik. Imakönyveket, vallás
filozófiai könyveket olvas. Azt mondja, lenyűgözi a vallás merész, sza
bad szárnyalása. . .

DEZSŐ: Soha nem hitt semmiben, a másvilágban sem .. .
OLGA: Én a gyerekben bízom. Ha megérezné az apaság örömét, 

ahogy Dide írta  . . .
DEZSŐ: Várnátok kellene még a gyerekkel! Szörnyen néz ki, össze 

kell szednie magát!
OLGA: Te mondtad, hogy mindent meg kell próbálni. Szerintem ez 

lenne a legfontosabb . . .
DEZSŐ: Szörnyen leromlott, amióta nem láttam, és ő is érzi, mond

ta. Tisztában van a helyzetével . . .
OLGA: Mindig is tisztában volt . . .
DEZSŐ: Nincs egy nyugodt éjszakája, forró izzadás, fejfájás, mell-, 

nyak- és csigolyafájdalmak gyötrik, az idegei felmondták a szolgálatot, 
rémeket lát, fél, hogy a vérébe fölszívódott a genny, a nyaka megmereve
dett, légszomj fojtogatja, órákon át sorolta. Nyugtalanság, szívdobogás, 
zsibbadások, érzékkiesések, a körmei lilák . . .

CSÁTH: (már kintről hallani a hangját, amint a cseléddel beszél. 
Feldobott, jókedvű) Nem volt semmi baj! Fiú! És m ár a negyedik! (Be
lép, ledobja a táskáját, kabátját.) Sikerült! Gratuláljatok! Ez is fiú! E 
héten csak fiúkat segítettem a világra. Magdicsék. A templom mellett. 
És Dezső lesz. Kérdezték, én milyen nevet adnék neki? Mondtam, hogy 
itt van nálam az én édes öcsém, akkora örömet adott nekem a látoga
tásával, csakis Dezső lehet a gyerek neve! (Nevetnek.) Nem isztok? Tölt
sétek valamit! (Éles gyanakvással.) Mi van veletek? Mi történt itt? 
(Ugyanolyan éles váltással tér vissza a jókedve.) Az embernek repülni 
támad kedve, amikor végre az életnek asszisztálhat és nem a  halálnak. 
Végtelenül örülök, hogy orvos lettem! Nincs ennél nagyszerűbb! Hány, 
de hány em bert segítettem a világra! És hányat m entettem  meg! Társa 
vagyok az Istennek! Nemcsak mint író, alkotó! Mint orvos is! Meg fo
gom m utatni a legújabb írásaim at. Ez hatja  át. Ez az érzés, ez a fel
emelő és magasztos érzés. Én iszom. Egészségetekre! Alig szűnt meg a 
himlő, jö tt a kolera, a vérhas. A hátországnak lassan ugyanannyi lesz a 
halottja, m int a frontnak. Sehol kórházi lehetőség! Debrecen dugig tölt
ve, Budapest messze van, vasút nincs, gyógyszerek nincsenek. Csonkig 
kopik a lábam, míg sikerül valakit Pestre juttatnom . Ha egyáltalán ki
b írja  addig. És mégis! Nagyszerű dolog az élet, Dezső, én mondom ne
ked, nagyszerű! Egészségetekre! Igyál te is! Olga?

OLGA: Nem kérek, utánanézek a vacsorának . . .
CSÁTH: (elkapja, megöleli, Dezsőnek) A legcsodálatosabb asszony! 

Ember nőt még így nem szeretett! Gyerekünk tesz! Megígértem Didé- 
nek, hogy utolérjük őket. Nekünk is lesz! És Olga egy szakácsművész! 
Egy zseniális szakácstehetség. Be fogja bizonyítani. (Csak Olgához.) Nem 
tudom megérteni, hogy fordulhatott elő egyszer is, hogy mi veszekedtünk. 
Csakis én voltam mindennek az oka, az én angyali kis Olgám sosem volt 
hibás, ő mindig jó t akart! (Elengedi Olgát, aki kimegy.) Beszéltem m ár 
neked a kutyánkról? Ez nem akármibben kutya ám! Meg fogod látni! 
Ezen a kuvaszon halálra nevetjük magunkat. Egy kincs ez a kutya! Ha 
elkezdem hegedülni a Tráumereit, vonít hozzá. Érzékenyen, csendesen és 
tercelve!

DEZSŐ: (nagyon komolyan kezdi) Józsi! Figyelj rám!
CSÁTH: (megérzi Dezső gondolatát, ordítva) Nem! Tudom, mit 

akarsz, nem érdekel! Miért akarsz mindent elrontani? Üjra írok, Dénes 
Imréről írok egy novellát. Dide azt m ondta, ha kész lesz, azonnal leközli. 
Az Esztendőben. Júliusban vagy augusztusban. Meg Knerről is írt. K nerr 
Imréről, az öreg fiáról. Azt mondja, 800 koronát is kapnék egy új kö
tetért . . .

DEZSŐ: lm od  kell Józsi! írnod, minél tö b b e t . . .



CSÁTH: Egy percre sem adtam  fel! Most egy operetten dolgozom. 
Nagyszerű lesz. Még nem kezdtem el, de m ár ham arosan. Szigorúan tit
kos! Dide is a becsületszavát adta Pesten, a helyőrségi kórházban, ami
kor ott feküdtem. Figyelj! Ilyen még nem volt. Egészen ú jfa jta  operett 
lesz. Kitűnő, mulatságos és ugyanakkor mélyen költői is! Igyál! (Iszik, 
kis szünet, hirtelen vált.) Kosztolányi Árpiról mi hír?

DEZSŐ: Megsebesült.
CSÁTH: Azt tudom. És?
DEZSŐ: Semmi és. Üjra a fronton van.
CSÁTH: Rohadt világ.
DEZSŐ: Szabó Battancs meghalt.
CSÁTH: Hallottam.
DEZSŐ: Fejlövés.
CSÁTH: (szünet után) Alig várom, hogy ú jra  lássam Szabadkát!
DEZSŐ: Grószi sírja csupa virág . . .
CSÁTH: Nem szenvedett sokat?
DEZSŐ: Józsi! Én komolyan a k a ro k ...  én azért jö t te m .. .
CSÁTH: Azt mondtam, igyál! Miért beszélsz ánnyit? (Reszkető ke

zét a másikkal fogja le, megvárja, amíg Dezső iszik, gyorsan ő is kortyol 
egyet. Hirtelen kezdi, gyorsan beszél.) Félek! Nagyon félek, Dezsőke! Nem 
akarok meghalni! Még negyven évet sem éltem! Még harm inc sem va
gyok! (Látja, hogy megijesztette Dezsőt, mosolyogni próbál.) Nincs sem
mi baj . . .  csak játszottam  . . .  (Erőltetetten nevet, hanyatt veti magát a 
kanapén.) Ennek az életnek a legnagyobb szépsége a ritm usa. Minden 
nap egész emberi é le tpálya. . .  Minden olyan erős, kemény, különös. A 
test könnyűsége meghozza a maga örömét, az elégedettség semmivel ösz- 
sze nem hasonlítható boldogító érzetét. Nem tudnék meglenni, nem tud
nék meglenni nélküle. Az íráshoz nélkülözhetetlen. Tudom, hogy ezt aka
rod, erről akarsz beszélni, olyan jól vagyunk most, olyan jól érzem ma
gam. Rendszeresen zenélek megint. Minden este. Délután nagyokat sé
tálunk Olgával, este meg hegedülök. Nagyszerűen érzem magam. (Feláll.) 
Gyere igyunk! Szólok Olgának. Hol van Olga? (Idegesen.) Mindig eltűnik. 
Mindig. Szólok neki. (Jobbra-balra kinéz az ablakon is.) Hova megy min
dig? Miért? Miért kell mindig eltűnnie? Az em ber nem tűnik el ok nél
kül! (Ordít.) Olga! (Másodszorra elcsuklik a hangja, szívéhez kap, össze- 
roskad.) Olga!

DEZSŐ: Józsi! ...Jó z s i, mi van veled? (Elkapja, megpróbálja az 
ágyhoz vonszolni.) Józsikám! Beszélj! (Sírva.) Olga!

(Félhomályba kerül a szalon, Csáth eszméletlenül fekszik  az egyik 
fotelban , Olga hátulról jön előre, jobboldalt elöl megáll, Dide baloldalt 
hátul áll, s mozdulatlanul néz előre. S megindul a kísértet járás: teljesen 
zajló esem ényektől függetlenül megjelennek a valóság és a képzelet figu
rái, Csáth anyja, az elmebetegek, ismerősök, ismeretlenek, élők és holtak. 
Megjelennek, hangtalanul keresztülmennek a színen, elöl, hátul, össze
vissza, de az események menetét sem m iképp sem  zavarják. Érezni kell, 
hogy Csáth elmebeteg fantáziájával látjuk őket.)

OLGA: Csak te tudsz, Dide, egyedül csak te tudsz seg íten i. . .  tőled 
várok mindent, most m ár nem létezik senki, akiben bízhatnék, akitől 
segítséget vagy reményt kaphatnék. A szívroham után  hetekig nyom ta az 
ágyat. Végtelen hosszúnak tűnő idő telt el, amíg annyira fölépült, hogy 
ú jra  dolgozni tudott. Néhány hete költöztünk ebbe a faluba. Regőce, ez 
a poros, szomorú, háborútól m egtaposott bácskai falu, még tovább fo
kozta depresszióját, s csak mondja, nem igaz, hogy boldog, hogy így sok
kal közelebb kerültünk Szabadkához. Többnyire mindig itthon tartózko
dik, a rendelést is itt végzi, ha meg néha házhoz hívják, u tána azonnal 
rohan haza. Lefekszik és órákon át bámul a semmibe. Nyitott szemmel 
alszik, a legkisebb nesz is zavarja, a zsebóráját is megállítja üyenkor. . .  
Kislányunk, Olga érkezésekor is csak színlelte, m utatta  az örömöt, való
jában m ár csak egyetlen fény van az életében: a következő adag izgal



ma. S nem furakodik önmagával, naponta hétszer szúrja bőre alá a tűt. 
Neked kell beszélni vele! Nagyon kérlek, Dide, gyere, utazz le hozzánk! 
Leragasztás előtt elolvastam titokban a hozzád írt levelét, melyben kö
nyörög, hogy hozass neki Svájcból pantopont. Döbbenet és fájdalom  szo
rongatta a torkom at, annyira esendőnek és kiszolgáltatottnak láttam  . . .

(Diáéról kialszik a fény, majd felerősödik a szalon fénye.)
CSÁTH: (lassan, kissé elkenten beszél) . . .b e te l t  a húszmillió é v . . .  

igazam l e t t . . .  tíz évet éltem . . .  tíz évet, akkor írtam  le azt az életká
romlást . . .  tíz éve . . ,

(A szalon homályban, ism ét Didét lá tjuk , az előző helyen áll.)
DIDE: Lelkem, Józsikám, most m ár meg kell látnod, milyen szomo

rú kényszerhelyzetbe ju to ttál, hogy nincs igazad, amit az öröm filozófiá
járól írtál, merő önámítás. Ez a plusz csupa mínusz, csupa szenvedés. 
Nincs idő a további halogatásra. Amit szenvedélyed védelmére hozol fel, 
mind hamis érv. Az ifjúságunk emlékére, a gyermekkorunk boldog já té
kaira kérlek, jö jj azonnal! Én elkísérlek, veled m aradok, ha akarod, s te 
egészségesen térsz vissza. Azonnal válaszolj! Be kell látnod végre, hogy 
a gyógyulásod kulcsa csakis tenálad van, aki okos és jó ember vagy, ne
ked kell elhatároznod magad arra, hogy nem holnap, hanem ma, rögtön 
alapos és becsületes kúrának veted magad alá. Térj vissza, drága bará
tom, közénk. A te kiválóságodra és nagy-nagy tehetségedre szükségünk 
van! Ne hozz fel okokat a terv ellen. Semmi se olyan fontos, m int ez. 
Azonnal válaszolj levelemre, ne pedig hónapok múltán. Becsüld meg az 
én önzetlen, semmire se számító, odaadó szeretetemet . . .

(Didéről kialszik a fény, balról az előtérbe Dezső érkezik, Olga ugyan
ott, ahol korábban.)

OLGA: Dide könyörgő levelére sem válaszolt. Mindent előterem tett, 
előkészített n e k i. . .

DEZSŐ: Most m ár nincs visszaút!
OLGA: Bécsbe se ment el. Dide a legjobb szanatórium ban járt, Wag- 

ner-Jaurek professzornál. Jó ismerőse, azt mondta, négy hét egy kúra, s 
azonnal fölveszik . . .

DEZSŐ: Bécsről mindenképp le kell mondanunk!
OLGA: Most ott vannak a legjobb specialisták . . .
DEZSŐ: Lehetetlen eljutni oda. Az országban nagyobb a zűrzavar 

és a fejetlenség, m int amilyen a háborúban volt.
OLGA: Ez a béke?
DEZSŐ: Ez az a g ó n ia ...
OLGA: S Budapest?
DEZSŐ: Lezárták a ha tárt Bajánál.
OLGA: Akkor engedéllyel.
DEZSŐ: Nem adnak engedélyt.
OLGA: Más is kapott utazási papírokat!
DEZSŐ: Didét is visszautasították.
OLGA: Akkor mi lesz?
DEZSŐ: Csak Baja m arad.
OLGA. Miért nem Szabadka?
DEZSŐ: Baját ajánlották.
OLGA: És ha azt mondja, nem akarja, ha megint elölről kezdi?
(Megvilágosodik a szalon, Dezső hátramegy az íróasztalhoz, papírt 

vesz elő, s tollat, Csáth ölébe teszi. Olga is belép a szalonba, de a háttér
ben marad.)

CSÁTH: Csak a lányom ért. . .  érted? Csak azért teszem . . .  egyes- 
egyedül a z é r t . . .  és O lgáért. . .  Akarod, hogy elm ondjam  az álm omat?

DEZSŐ: Most nem.
CSÁTH: Téged sosem érdekeltek az álmaim!



DEZSŐ: Mindig érdekeltek, én voltam az első, akinek mindig el
mesélted!

CSÁTH: (hirtelen vált) Ha eljő az idő, hogy meg kell halnom, akkor 
befecskendezek először 0,02 gramm morfint. Elszívok egy cigarettát, vá
rok 20 percet, de nem többet. Ezután három szor 0,06 gramm m orfint, 
mire egészen álmos leszek. Ekkor veszem a kloroformos üveget és egy 
zsebkendőt. Ezt rákötöm  az orrom ra, a kezeimet pedig bedugom a nad
rágszíjam alá, szorosan. Aztán elkezdek számolni: 1, 2, 3, 4 . . .

DEZSŐ: Apuska kérte ezt a nyilatkozatot, nem én. És a kórház. 
Nem nekem kell!

CSÁTH: Előbb elmondom az álmomat!
DEZSŐ: Kérlek, hogy ne, most ne!
CSÁTH: Nem m ostanában történt, régebben. Azt álmodtam, hogy 

meg kellett halnom. De még egy napot engedtek, hogy az életbe vissza
térjek. Omnibuszon érkeztem és Olga várt engem az Andrássy ú t és a 
Vörösmarty utca sarkán, hogy még egy napot együtt tölthessünk. Borús 
szeptemberi nap volt és olyan borzalmasan éreztem magam, hogy csak 
róttuk az utcákat szótlanul. És elérkezett az este, am ikor el kellett vál
nunk. Elkísért a Boráros téri hídig, ahonnan indulnom kellett. A lépcső 
alján megállt, megcsókolt, m ajd feljött négy lépcsőfokot, forrón átölelt 
és fojtottan sírt, azt mondta, fáj neki, hogy hidegen válók el tőle, én 
azonban kibontakoztam és felszaladtam a h íd ra . . .

DEZSŐ: írjad!
CSÁTH: (szünet után) Fontos?
DEZSŐ: Apuska kérte . . .
CSÁTH: (kétségbeesve) Nem látom a papírt! A betűket s e . . .
DEZSŐ: Próbáld ahogy megy . . .
OLGA: (háta mögül lép elő) Segítek.
CSÁTH: Te itt vagy?
OLGA: Fogd a tollat!
CSÁTH: Menj kir kórlek, nagyon kérlek.
OLGA: Segíteni akarok .
CSÁTH: (élesen) Vársz valakit?
OLGA: Nem.
CSÁTH: Ki kopogott?
OLGA: Senki.
DEZSŐ: Én se hallottam.
CSÁTH: Tisztán hallottam, hogy kopogtak!
DEZSŐ: Biztos hallucináltál.
CSÁTH: (felcsattan) Nem szoktam hallucinálni!
OLGA: (int Dezsőnek, hogy ne vitatkozzon) Megyek, megnézem.
CSÁTH: Nem mész sehova!
OLGA: Azt m ondtad . . .
CSÁTH: Itt maradsz! Ülj le!
DEZSŐ: Diktálhatom?
CSÁTH: Vagy lehet, hogy engem kerestek?
DEZSŐ: Ha ú jra  kopognak, kimegyek én. Addig várunk.
CSÁTH: (mosolyog, játszik a szóval) D ezső ... D ezsőke... Dezső-

k e . . .  tudod, milyen érdekes neved van? Nem szép, érdekes. Eddig még 
nem tűnt fel. Pedig Te is, Kosztolányi is Dezsők vagytok. Dide is az, De
zső. De-zső-ke . . .  De-zső-ke . . .

DEZSŐ: Nyilatkozat és kérelem.
CSÁTH: (ügyetlenül ír, közben hangosan mondja) Nyilatkozat és ké

relem.



DEZSŐ: Én, alulírott Dr. Brenner József orvos . . .
CSÁTH: (ő is m ondja , majd ordítva Olgához) Meddig vagy képes 

eltűrni, hogy bőg a gyerek? Nem hallod? Nem bántja  a füledet?
(Döbbent csend, Olga sírva kirohan.)
DEZSŐ: (hosszan hallgat, majd halkan) Igazságtalan vagy.
CSÁTH: Nem tudom elviselni a gyereksírást!
DEZSŐ: Itt nem volt sem m ifé le ... Józsikám! Olga szeret! Nagyon 

szeret. Nem bánhatsz így vele! A legodaadóbb és legszeretőbb . . .
CSÁTH: Folytasd! ~
DEZSŐ: (kimerültén) Hol hagytad abba?
CSÁTH: Mindegy, teljesen mindegy, legyünk m ár túl rajta!
DEZSŐ: Én, alulírott dr. B re n n e r...
CSÁTH: Ezt m ár leírtam!
DEZSŐ: (megnézi, mennyit irt le) ...o rv o s, regőcei lakos, ezennel ki

jelentem, hogy egészségem helyreállítása érdekében alávetem magam a 
szükséges szakszerű gyógykezelésnek. E célból felhatalmazom Brenner 
Józsefet, atyám at, és Brenner Dezsőt, öcsémet, hogy a bajai kórház elme- 
osztályán elhelyezzenek engem, és megígérem, hogy az orvosi kezelésnek 
m agam at alávetem. Továbbá beleegyezem abba, hogy az illető gyógyinté
zetből csak akkor bocsássanak el, ha teljesen meggyógyultam. Nem lesz 
jogom követelni az elbocsátásomat, amikor az apám  még bentmaradáso- 
m at követeli. Ezen nyilatkozatot saját akaratom ból magam írtam , s ezt 
ennek jeléül aláírom. Kelt 1919. április 15. írd  alá!

CSÁTH: Mit írjak  alá?
DEZSŐ: A nevedet.
CSÁTH: (aláírja, aztán lesöpri a papírt a földre, mereven néz ma

ga elé) Adj inni! (Hosszabb szünet, iszik, majd halkan.) Félek! (Ordít.) 
Hallod? Félek!

DEZSŐ: Mitől félsz?
CSÁTH: (suttogva) M inden tő l... az egész tő l... m ert fá jda lm as., 

rettenetesen . . .  Olga?
DEZSŐ: Kiment.
CSÁTH: Hová?
DEZSŐ: Kiküldted.
CSÁTH: Én?
DEZSŐ: Te.
CSÁTH: Mikor?
DEZSŐ: (óvatosan) Sírt a kislány.
CSÁTH: Sírt?
DEZSŐ: (félve) Azt hiszem.
CSÁTH: Érdekes.
DEZSŐ: Biztos éhes volt.
CSÁTH: Semmit se hallottam .
DEZSŐ: Olga nagyon jó anya.
CSÁTH: O lg a ... O lg a ... (Hangtalanul zokog, lassan összeszedi ma

gát.) Hánykor indulunk?
DEZSŐ: Hajnalban.
CSÁTH: (feláll, hátrafelé tántorog , rimánkodik) Csak azt ígérd meg, 

könyörgöm, azt az egyet, azt az egyet ne engedjétek . . .  hogy egyszerre, 
hogy h irte len . . .  Az iszonyú! Az a halálomat jelentené! Nem szabad, ez 
az egyetlen, am it nem szabad . . .

DEZSŐ: Beszélni fogok az o rvosokkal...
CSÁTH: Én tudom, ismerem a lehetőségeket. Ezt az egyet ne en

gedd, nyugtass meg, esküdj meg, Dezső, az Istenre kérlek!



DEZŐ: A főorvost keresem meg. Személyesen.
CSÁTH: Mondd, hogy sikerülni fog!
DEZSŐ: Ez biztos! Biztos, hogy sikerül!
CSÁTH: (háttal áll, újra sír) Ne hagyjatok el, D ezső ... ne hagyja

tok el! (Összeszedi magát, halkan.) M indjárt hat ó r a . . .  ilyenkor a leg
ro sszab b ... hat e lő t t . . .  (Iszik.) Igaza volt A dynak ... am it ezekről az 
időkről m o n d o tt. . .  igaza v o lt . . .  a Tisza Istvánok, Vojnics bárók ju t
ta ttak  ide m inden t. . .  ők tették, hogy az öregek az irodalomban, politi
kában sikerrel nulláztak ki feltörő tehetségeket. M iattuk volt az Akadé
mia óriási vagyona holt tőke, amely csak néhány tehetségtelen méltóság
nak az anyagi érdekeit szolgálta. Miattuk kellett Adynak három- meg öt
száz korona havi fizetésből élnie, Ignotusnak újságírói kényszermunkát 
végeznie, nekem falusi orvosnak mennem, s idejutnom  . . .  Halálra ítélt 
országban élünk . . .

(Közben jobbról bejött Olga is. Mire Csáth befejezi, odamegy a né
zőtérnek háttal álló férfihoz, átöleli és félve hozzábújik. Csáth fájdal
masan, könyörgőn néz rá, fejét az asszony vállára hajtja, aztán elsötétül 
a szalon.)

(Az előtérben éppen kilép Csáth kórterméből a Doktor, az Apáca és 
a két ápoló. E ttől a jelenettől kezdve, időnként Olga nevetését is halljuk.)

DOKTOR: Nem várhatunk tovább!
APÁCA: Rendkívül agresszív, agitatív
DOKTOR: S ez még csak fokozódni fog.
APÁCA: Em eljük tovább a nyugtató adagját?
DOKTOR: Fölösleges, váltanunk kell!
APÁCA: Morfium?
DOKTOR: Most m ár csak az jörr szóba.
APÁCA: Még ma elkezdjük?
DOKTOR: Szeretném, nagyon szeretném, de az összes többi gyógy

szernek ki kell ürülni előbb.
APÁCA: Holnap?
DOKTOR: Már reggel. Korán. Hajnalban.
CSÁTH: (durva szövésű fehér kórházi ruhában; tébolyultan rohan 

le s fel, amikor a vizit eltűnik, tébolyát még tovább fokozza; közben a 
szellem-vízió mind mozgalmasabb, tömegesebb és élénkebb tesz, aztán 
megszólalnak, először egyesével, halkan, majd egyre többen és hangosab
ban, lassan zúgásként hallatszik, tovább erősödik, szövegük érthetetlen  
betűhalmaz, alaktalan hangáradat; Olga érzéki nevetése már igen közeli, 
aztán ő is feltűnik a színen) M iattatok van minden! Ti vagytok az oka! 
Apuska! Igenis! És Olga, Dezső, Dide, Szabó, mindenki! A ti cselvetése
tek volt. H át itt van! Sikerült! El innen, el, akárhová, csak el! Nincs egy 
rohadt cserép, hogy felvágjam az ereimet, egy rohadt kötél, vagy eg^ 
lepedőből hasított szalag, hogy abban a bűzös klozetbán felkössem m a
gam! S o tt lógjak a gerendán, rángatózva és him bálózva. . .  (Olga kéjes 
nevetésére felordít.) Olga! Ki innen! Ki innen! Ügyis megszökök!

(Olgát Dide követi, évődnek egymással, időnként csókotóznak, majd  
vetkőztetni kezdik egymást, aztán feltűnik Dezső, Schuszter dr., a Barát 
is, kéjes játékot játszanak, a férfiak lihegjek, Olga nevet. És újra hall
juk  a szólóhegedűt is, először halkan, majd egyre erősebben.)

CSÁTH: Olga . . .  Olga . . .  Olga . . .  m iattad van minden, te vagy az oka 
mindennek! Nem más! Egyedül te! Egyes-egyedül és kizárólag ve! Te- 
m iattad  történ t minden! M iattad nem tudtam  leszokni, te nem engedted! 
M iattad kellett emelnem az adagot, te mérgeztél halálra, te m agad voltál 
a méreg! (Nekiesik az ágynak, a széket dobálja, a falat veri, liheg hörög.) 
Megszökök! Ügyis megszökök és akkor jaj lesz mindannyiotoknak! Miat
tad buktam  meg m indenütt, m iattad buktak meg a könyveim, szakadt 
félbe az életem, m iattad, m iattad, m iattad! O lga. . .  O lga. . .  Olga . . .  Olga!



(Ordítva, reszketve rohan az előtérbe, jobboldalt elöl, megtorpan, majd 
beront a szalonba, a fény teljes, a hangerő és hangzavar maximális; üvölt- 
ve.) Olga!!!

(Hirtelen csend lesz, a színpad teljesen üres; Olga egyedül van a 
szalonban, háttal a férfinak, karján a kislány. A hangra megfordul, arcán 
boldog és tiszta sugárzás, s ebben a pillanatban eldördül a Csáth kezé
ben levő pisztoly. Háromszor lő. A kislány messze repül, Olga tántorog, 
széket dönt fel, majd elesik.)

CSÁTH: (felé rohan) O lg a ... O lg a ... drága, é d e s .. .  Olga! Figyelj 
rám! O lg a ... én vagyok ... m eg jö ttem ... h a llo d ? ... v issza jö ttem ... én 
vagyok . . .  O lga... Olga . . .  mindenem, édesem, egyetlenem . . .  Olga . . .

(Az íróasztalhoz rohan, előveszi a gyógyszeres dobozt, s őrült mo
hósággal nyelni kezdi a tablettákat, aztán amikor egyre erősödő riada
lom-zsivajt hall kintről, kirántja a kését és felvágja az ereit, Olga mellé 
térdel, még ott is vagdossa magát, nyüszít, a gyerek ordít. Belép a cse
léd, Dezső és a Parasztember. Riadt összevisszaság, lótás-futás.)

CSELÉD: Ü risten . . .  A nagyságos asszony. . .  Szent Isten! Mi tör
tént? Vegyék el a kést! A doktor úr! H árm at lőttek! Meghalt! Gyilkos
ság! Fussanak orvosért! Be kell kötni! Kendőt hamar! A nagyságos asz- 
szony! Fogják le! Meghalt! A katonaorvosért! Gyorsan! Rohanjatok! Se
gítsetek! (Majd csend és sötétség.)

(Ezután megint az elmeosztály kórterm ét látjuk, de ez már nem a 
bajai intézetben van, ezt feltétlen látnunk kell, berendezés, függöny, vagy 
bármi segítségével. Csáth az ágyon ül, szemben a nézőtérrel; ettől a je
lenettől kezdve néhány érzelmi kitöréstől eltekintve magatartását egy 
teljes „kívülállás”, „távollevés”, álomszerűség és lassúság jellem zi. Dezső 
oldalt áll, őt figyeli')

CSÁTH: (hosszú szü n e t után, igen halkan) És Dide?
DEZSŐ: (szintén halkan) Ha ra jta  múlna, m ár rég itt lenne. A pa

pírokat intézi. Mihelyt meglesz, azonnak utazik.
CSÁTH: (szünet után , magában) ...re tten e te s  kínjaim  v o lta k ...  elő

ször te s tie k . . .  aztán rájöttem , hogy m ár nem lehetek egészséges. . .  be 
voltam zárva, nem jöttek értem, harm inc éjjel semm it sem a lu d ta m . . .  
itt vagy gyilkolni, vagy megbolondulni lehet a degenerált egyénnek. . .  én 
m egbolondultam . . .

DEZSŐ: I tt  minden másképp lesz.
CSÁTH: Minden.
DEZSŐ: Szabadkán nem úgy csinálják, mint Baján.
CSÁTH: S zab ad k a ...
DEZSŐ: Te tudod egyáltalán . . .
CSÁTH: (kitör) Az öngyilkosság! Egyedül az jelenti a kiutat, nem 

Szabadka! Mindenki eltaszított, rám  unt, belém rúgott! Mit csináljak 
becsület és szeretet nélkül? Nincs múltam, nincs jelenem! Én vagyok 
az ostoba állat, m ert önállótlan voltam! És bejöttem! Ide! A legvégze
tesebb őrültség volt! I tt  nem kezelnek, kínoznak, szántszándékkal!

DEZSŐ: Józsi, ez nem Baja! Te azt se tu d o d . . .
CSÁTH: Otthon, szerető rokonok, barátok között m egpróbálhattam  

volna a nátrium nuklein t. . .
DEZSŐ: Figyelj rám , testvérem . . .
CSÁTH: Ez az ára a húszmillió évnek. .. Jó volna legalább 33 éves 

koromig é ln i . . .
DEZSŐ: (leguggol mellé) Már eljöttünk Bajáról, itthon vagy, Sza

badkán, a Mária Valéria Kórházban . . .
CSÁTH: Anyácska is 33 éves volt, am ikor m eg h a lt...
DEZSŐ: Szeptemberben, szeptember harm adikán . . .
CSÁTH: De jó volna még egyszer Andersen-meséket o lv a sn i... hall

gatni a Ringet, a Tannháusert, King cigarettát szívni, hazamenni és Apus



kával Beethovent játszani, Mendelssohnt, megfürödni Palicson, szalámit 
enni, sört inni, látni a Tátrát, viszontlátni Stubnyát, egy napot élni még 
az ottani életből, repülni repülőgépen . . .  Csorbán élni ismeretlenül pár 
napot, vagy a Tarajkán egy kis turistaszobában lenni öngy ilkos...

DEZSŐ: Előbb nem tudtunk áthozni, rosszul voltál, meg aztán az 
ügyészség. . .

CSÁTH: Az utóbbi hetekben gyakran visszatér egy á lo m ... egy régi 
á lo m . . .  gyerekek vo ltunk . . .  te is em lékszel. . .  a szőrös b é k a . . .  az em
berek azt m esélték . . .  azt mesélték, hogy ha valaki a szőrös békával ál
modik . . .  akkor hamarosan meghal va lak i. . .

DEZSŐ: Sohasem hittem  az ilyen mesékben.
CSÁTH: Én sem. Soha. (Kitör.) Nincs megoldás számomra! Gyó

gyíthatatlan vagyok, nem érted? Kisagyi paralízisem mindennél kegyet
lenebb! Segíts hát!

DEZSŐ: Józsikám! Hinned kell az orvosokban! Napról n a p ra . . .  
CSÁTH: Emlékezz a fogadalmunkra! Emlékezz, m it ígértünk egy

m ásnak Anyuska sírjánál? Reménytelen betegség esetén gyorsan ölő m ér
get fogunk beadni a  másiknak. Megfogadtuk! Hozzál valamit nekem! 
Akármit! Holnap! Holnap reggel! Nem, még ma! Te is megfogadtad!

DEZSŐ: Megteszem, esküszöm neked, megteszem, ha m ár a remény 
is elveszett!

CSÁTH: (feláll, megragadja az ingét, ordít) H át elveszett! Nem ér
ted? Semmi remény! (összecsuklik, rárogy az ágyra, de már sírni sem  
tud.) Olga?

DEZSŐ: (megijed) Olga?
CSÁTH: (szünet után) Miért nem akar látni? Nem jö n . . .  m ár mi

óta nem jön . . .
(Dezső papírokat vesz elő, köztük fekete keretes gyászjelentést is, 

és Csáth felé nyújtja.)
CSÁTH: (nem veszi át, feje lehajtva, oldalról nézi Hirtelen vált) 

Nem igaz! Ez nem igaz! Ez nem . . .  Mi ez? Mi ez? Ezek nem az ő papír
jai . . .  nem az ő papírjai! Szólalj m ár meg! Mi történt? Mi történ t Olgá
val? Hallod? Teljesen egészséges volt! Mi történt? Hallod? Hol van? (El
kapja a papírokat, összetépi őket.) Nem igaz! Nem halt meg! Az én Ol
gám él, érted? Ezek nem az ő papírjai! Nem az övé!

(Elstötétül a szín, a sötétben rögtön halljuk id. Brenner hangját.) 
id. BRENNER: Ki az? Ki van itt? Van itt valaki? Szólaljon m ár 

meg! Ki van itt? (Feloltja a lámpát a szalonban, s o tt látjuk Csáthot: 
fehér ruhájában, sapkában, fekete zsakettben, ziláltan, csapzottan; id. 
Brenner hálóruhában.) Józsi!

CSÁTH: Én vagyok.
id. BRENNER: Hogy kerülsz ide?
CSÁTH: I tt  vagyok.
id. BRENNER: Neked a kórházban . . .
CSÁTH: Megszöktem . . .
id. BRENNER: Mi van a zsebedben?
CSÁTH: Csak kölcsönvettem, 
id. BRENNER: Mi az?
CSÁTH: A patikaszekrényből. . .  
id. BRENNER: Látni akarom!
CSÁTH: . . .  csak enny i. . .  szükségem van rá . . .  
id. BRENNER: Mit akarsz ennyivel?
CSÁTH: Nem ezért jöttem , 
id. BRENNER: Ez iszonyú sok!
CSÁTH: Pestre megyek! 
id. BRENNER: Pestre?



CSÁTH: Még az éjjel. Azonnal. Ott fognak kezelni. . .  
id. BRENNER: De hát semmiféle közlekedés. . .
CSÁTH: Gyalog. (Zakójára mutat.) Ezt is úgy loptam, 
id. BRENNER: Vissza kell menned!
CSÁTH: Nadrág m ár nem volt.
id. BRENNER: Az édesanyád emlékére kérlek.
CSÁTH: De így is jó. Azt h iszem . . .
id. BRENNER: Nem juthatsz messze! M indenütt katonák! A szer- 

bek teljesen lezárták Bajánál a határt. Emlékezz az ígéretedre! A nyi
latkozatodra!

CSÁTH: Engedj el!
id. BRENNER: Ne csinálj őrültséget!
CSÁTH: Indulnom kell!
id. BRENNER: Gondolkozz, Józsikám!
CSÁTH: Pesten sok barátom  van . . .  
id. BRENNER: (sírva) Nagyon kérlek!
CSÁTH: Nem a gyógyszer m iatt jöttem  . . .  
id. BRENNER: Hallgass apádra!
CSÁTH: Olga m ia t t . . .  (Ism ét felhangzik a hegedű, s m ost már a 

darab végéig halljuk.)
id. BRENNER: Hallod, am it mondok?
CSÁTH: M iatta jö ttem  . . .
id. BRENNER: A jó Istenre kérlek!
CSÁTH: (kiabálva) Olga érdekel! Egyedül ő! Dezső azt m o n d ta . . .  

mindenféle papírokat m u ta to tt . . .  Nem hiszem el! Tudom, hogy nem igaz! 
id. BRENNER: Könyörgök neked . . .
CSÁTH: (könyörögve) Olgáról beszélj!
(Elsötétedik a szín, rögtön utána felcsattan a határőrök kiáltása: 

Állj! Állj!
Am ikor megvilágosodik a szín, teljesen kiürült a szalon, pusztasá

got látunk, vagy legalábbis ezt érzékeltetik a fények. Minden sivár, Csáth 
lépés közben merevedett mozdulatlanná, jobbról is, balról is egy-egy 
szuronyos szerb katona tart felé, lassan, óvatosan; tisztes távolságban 
megállnak.)

1. HATÁRŐR: Jobban!
2. HATÁRŐR: Emelje fel a kezét!
1. HATÁRŐR: Jobban!
2. HATÁRŐR: Mind a kettőt!
1. HATÁRŐR: Ki maga?
2. HATÁRŐR: Mit keres itt?
1. HATÁRŐR: Papírokat!
2. HATÁRŐR: Hallja?
1. HATÁRŐR: A papírokat!
CSÁTH: (már szinte halott) Nincsenek p a p ír ja im ...
1. HATÁRŐR: Motozd meg!
CSÁTH: Nincsenek . . .
2. HATÁRŐR: Semmi.
1. HATÁRŐR: Ez?
CSÁTH: (riadtan) Gyógyszer!
2. HATÁRŐR: Ennyi?
CSÁTH: Beteg vagyok, életmentő gyógyszerek...
1. HATÁRŐR: Ki maga?



2. HATÁRŐR: Milyen ruhában van?
CSÁTH: Beteg vagyok!
2. HATÁRŐR: Hogy hívják!
CSÁTH: B re n n e r...
2. HATÁRŐR: Milyen Brenner, Brenner micsoda?
CSÁTH: Brenner v ag y o k ... a n ev em ...
2. HATÁRŐR: Hová akart menni?
CSÁTH: P e s tre ...  a b a rá ta im ...
2. HATÁRŐR: Papírok nélkül?
1. HATÁRŐR: Nem tudja, hogy az o rszá g h a tá r ...
2. HATÁRŐR: Hol lakik?
CSÁTH: Nem tudtam  . . .
2. HATÁRŐR: Hol lakik?
CSÁTH: Én?
1. HATÁRŐR: A lakása!
2. HATÁRŐR: Miért nincs rendesen felöltözve?
CSÁTH: A kórházban . . .
1. HATÁRŐR: Na indulás!
CSÁTH: Én kérem szépen . . .
2. HATÁRŐR: Indulás!
CSÁTH: Én nem arra . . .
1. HATÁRŐR: (meglöki) Gyerünk!
2. HATÁRŐR: Ne vitatkozzon!
CSÁTH: A b a rá ta im ...
2. HATÁRŐR: Indulás!
CSÁTH: Nem megyek vissza!
1. HATÁRŐR: Gyorsabban!
CSÁTH: Nem vagyok hajlandó!
2. HATÁRŐR: Feljebb a kezeit és indulás! (Meglökik.)
CSÁTH: (zokogva nekiesik az egyik katonának, de már alig van 

ereje) Akkor lőjenek agyon! Inkább lőjenek agyon! Nem megyek vissza! 
Nem megyek! Nem akarok . . .  (A földre lökik, Csáth zihálf zokog, zsebé
ből marokszámra nyeli le a gyógyszereket.)

1. HATÁRŐR: Mit csinál?
2. HATÁRŐR: Álljon fel!
1. HATÁRŐR: Megőrült?
2. HATÁRŐR: Köpje ki!
1. HATÁRŐR: Mi az?
2. HATÁRŐR: Azonnal köpje ki!
1. HATÁRŐR: Fogd meg! (Felállítják, Csáth tántorog, öklendezik.)
1. HATÁRŐR: Indulás!
2. HATÁRŐR: Gyerünk!
1. HATÁRŐR: Arra!
(Csáth újra összeesik, s a nagyóra ütni kezdi az időt: 6 óra van.)
1. HATÁRŐR: Nem is gyógyszer volt.
2. HATÁRŐR: Mi van magával?
1. HATÁRŐR: Méreg, megmérgezte magát!
2. HATÁRŐR: Álljon fel! Hallja am it mondok?
1. HATÁRŐR: Ember! Válaszoljon!
2. HATÁRŐR: Ez kész . . .
1. HATÁRŐR: Kicsoda maga?



2. HATÁRŐR: Válaszoljon! Hol lakik?
1. HATÁRŐR: Hogy hívják?
2. HATÁRŐR: Valami Brenner . . .  azt mondta, vagy hasonló . . .
1. HATÁRŐR: Be kéne vinni! (Tanácstalanok.)
2. HATÁRŐR: Az őrsre?
1. HATÁRŐR: Meg fog h a ln i . . .
2. HATÁRŐR: (lábával megfordítja) Már nem . . .
1. HATÁRŐR: (kivesz egy kis üveget Csáth kezéből) Ez mi?
2. HATÁRŐR: Nézd meg!
1. HATÁRŐR: Nem tudom.
2. HATÁRŐR: Nem baj, gyerünk!
1. HATÁRŐR: S ő?
2. HATÁRŐR: Ne félj, nem fut el. (Jobbra tart.)
1. HATÁRŐR: Hová megyünk?
2. HATÁRŐR: Kocsiért.
1. HATÁRŐR: Te!
2. HATÁRŐR: Igen?
1. HATÁRŐR: Szerinted kicsoda?
2. HATÁRŐR: Franc tudja. Csavargó, egy koszos csavargó. . .
1. HATÁRŐR: Gondolod, h o g y ...
2. HATÁRŐR: Sok van ilyen, tele van a világ velük. Bevisszük a vá

rosba, aztán vagy felismerik, vagy nem . . .
1. HATÁRŐR: És ha nem?
2. HATÁRŐR: Akkor én nyertem! (Kitör a röhögés belőle, jobbra 

ki, a másik is felröhög s követi.)
(Lassan halványodik a fény, a hegedűt viszont egyre hangosabban 

és élesebben halljuk, a sötétben is, aztán hirtelen az is félbeszakad és 
teljes lesz a csend és a sötétség.)

( V É G E )
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kel a zo n b an  fu rc sa  és é r th e te t le n  d o lgok  
tö rté n n é k . S ez a k o n tra s z t  a  m eg lepő  és 
leb ilincse lő , a  dogok  m ögé v ilág ító  kész
ség C sá th  Géza n o v e llá ib an , hogy  a szo r
g a lm as és sz ü rk e  B ácska , az id ő n k é n t 
lá rm á sa n  k ö n n y e lm ű  s v id ám a n  d u h a j v i
d ék  ilyen  h á tb o rz o n g a tó  h e ly ze tek e t és 
e sem én y ek e t re jte g e t, ah o l c sen d es, jó ra - 
való  f iúk p u sz ta  k ív án cs iság b ó l m egö lik  
a n y ju k a t, s aho l k ü lö n b e n  is szü n e t n é lk ü l 
ta r t  e n n ek  a k é tla k isá g n a k  a k ísé r te t  j á r á 
sa.

Ám ép p en  azzal, hogy  C sá th  Géza m in 
den  tö rté n e té v e l á t tö r te  a  va ló ság  h a tá 
rá t ,  s o t t  já t s z a t ta  to v áb b  a  rea liz m u s  
tö rvénye i sz e rin t a  m in d e n n a p i é le tb ő l 
v e tt m e g d ö b b e n tő  em b e ri so rso k a t, a 
kö n n y ed  és d e rű s  m esé lés tő l és a  fa n 
ta sz tik u m tó l e g y fo rm án  óv ak o d v a , ezzel 
é r te  el a m aga  id e jé b en  az a k k o ri m ag y a r 
p ró za  egészen sa já tsá g o s  e re d m én y e it.

A tén y  v iszo n t, hogy i t t  s z ü le te tt  és 
é lt, n e m c sa k  a m ag y a r iro d a lo m b ó l fény 
lik  v issza  a szü lő fö ld re . Az ig én y re  is fi
gye lm ezte t, am e ly e t C sá th  Géza ezzel a  vá 
ro ssa l szem ben  tá m a s z to tt ,  s ily m ó d o n  
a m ag a  k o rá b a n  s o k ré tű  tá rs a d a lo m  és 
tö b b n y e lv ű  n ép  igényeit is se g íte tt  éb- 
resz tg e tn i.
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