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kellett volna pusztulni a kínlódásba, ha nem adódtak volna csodála-
tosan meleg barátok, akik meghálálhatatlan jósággal tartották ben-
nünk a lelket. Minden vergődéstől, persze a legnemesebb együttérzés 
sem lehetett képes megváltani, hiszen — hogy csa egyet említsek — 
miképpen lehessen azt a lelki egyensúly felborulása nélkül elviselni, 
hogy nekem bizonyítanom kelljen a magyarságomat! Amit a ro-
mánok is kénytelenek voltak elismerni! A bajok alaposan tetézi az 
a súlyos anyagi helyzet is, amelyből képtelenség kievickélnünk. Az 
történt ugyanis, hogy a legkülönbözőbb véletlenek és tévedések 
folytán hosszú hónapok óta sem fizetést, sem útiátalányt nem kapok, 
vagy nagy ritkán 415 P. helyett 185 Pengőt! Még ennél is birhatatla-
nabb az a bizonytalanság, amelyben állásomat illetőleg vagyunk. 
De hagyjuk ezeket, annál is inkább, mert hamarosan el kell a dol-
gaimnak dőlniök. 

Most azzal a nagy-nagy kéréssel jövök, hogy légy jó hozzávetőle-
gesen közölni azt az összeget, ami kellene az építkezés befejezésé-
hez. . . . 

Jóságodat ismét lelke egész melegével köszöni 

öreg pajtásod : 

Oszkár 
Galgó, 1941. május 6. 

N E M E S K É R I E R I K A 

KAFFKA MARGIT ISMERETLEN BÍRÁLATA 
CSÁTH GÉZA ELSŐ KÖTETÉRŐL 

KaíTka Margit nem egy kritikát írt a Nyugatba (1908-ban Koszto-
lányi Négy fal c. verses kötetéről és Papp Mariska elbeszéléseiről), 
ezért is tűnt fel, hogy Csáth Géza első könyvéről, A varázsló kertjé-
ről megírt recenziója kiadatlan, s a véletlen Osvát Ernő töredékben 
fennmaradt hagyatékában őrizte meg. 

Csáth Géza 1908 áprilisában megjelent könyvét — a Bácskai 
Hírlap híradásából ismerjük a megjelenés idejét — többen is ismer-
tették május—júniusban a fontosabb újságokban (Vasárnapi Újság, 
Új Idők, Budapesti Hírlap stb.), de a Nyugatban majd csak 1909-ben 
Hegedűs Gyula, nyilván, mert a Kaffka Margit írta recenzió készült 
eredetileg, ám feltételezhetően nem tetszett Ostvátnak, s utóbb még 
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mástól is kért írást. Minderre azonban filológiai adatunk nincsen 
sem Kaffka levelezésében, sem a Nyugat körüli írók feljegyzésében. 

Vajon nem tudta volna Kaffka Margit megragadni a Csáth-kötet 
lényegét? Netalán félreértette? Vagy egyszerűen nem tudta összefo-
gottan előadni mondanivalóját? Tagadhatatlan, hogy Kosztolányi 
Dezső miniatűr kritikájának empátiájával és eleganciájával nem 
versenyezhet. (Hét 1908. máj. 17.): „Csáth kötete fiatal könyv. . . . Az 
igazi elbeszélés csak itt-ott hömpölyög széles folyamatossággal, a 
történeteken rendesen a zene uralkodik. Az emberek mindig felemá-
sak: árnyból és húsból vannak gyúrva. Vagy fejők, vagy a lábuk 
köd: ködemberek. . . . Egy álmodó, aki behunyt szemmel nézi az 
életet." 

Ha a Hegedűs bírálatot vetjük össze Kaffka Margitéval, első be-
nyomásunk az, hogy a megjelent írás rövidebb meg a szerkezete is 
áttekinthetőbb. De az is megfigyelhető, hogy Hegedűs írása rutinosan 
szürke, míg Kaffka írásának nehézkessége viszont mégis eredetiségre 
vall. 

Kaffka Margit pontosan érzékeli, melyik elbeszélés az értékesebb, 
s azt is észrevette, hogy az egyes írások modern vibrálása és a világ-
látás meghatározó jelenléte miként függnek össze, de egészen más 
viszonyban van a gyeimekkori életanyaggal, mint Csáth Géza vagy 
Kosztolányi. Ő lázad a gyermekkor világa ellen, Kosztolányi és 
Csáth Géza mintha szívesen visszaálmodnák magukat a gyerekkorba, 
ha tudják is, hogy nem lehet. Ez az ellentéte pedig az anyaghoz való 
viszonynak oly mély, hogy Kaffka Margit nem is veszi észre. De 
annál nehezebb kifejezni neki, hogy miben áll ez az idegenség, amely 
viszonyát a Csáth novellákhoz meghatározza. Ezért küzd mondan-
dójával, s mert nem sikerül megértenie, amit Csáth novellái kiválta-
nak benne, modoros lesz írása. Ezt érzékelhette Osvát, mikor inkább 
Hegedűs sima, gördülékeny kritikáját közölte. 

CSÁTH GÉZA: A VARÁZSLÓ KERTJE 

Csak tágra nyitott és megbízhatóvá dörzsölt szemekkel lehet-é 
világot nézni? Vannak összemosott, veszteglő, süket órák és napok, 
mikor bizonytalan félrévületben járunk és mintha be a lélek mélyei 
felé tágulnának a pupillák. — A világ azért világnak látszhatik 
hamuszínű üvegen át is, sőt új és csodálatos világunk, ha még nem 
sokan használták ugyanazt az üveget. 

A hangulatképek szerzője a legislegújabb művészhajlandóságok 
felé érik: mentül kevesebb pozitívum és sok homály. Ösztön és álomk, 
— úgymond, vaksors és vakeset, téboly és érzékiség, a gyermekévek 
köde és a lázbetegség köde; a vágy, a tavasz, az illat, a lélek és az 
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abszint mámora! — Fel nem szakadozik sehol e homály egyetlen 
éles és felsőbbséges szemvillanatra sem, de szivárványos tükrözése, 
— omlatag, gyöngyháztörésű, tarkaság —, néhol izgatóan szép vagy 
érdekes. „Új színek"! kiáltunk fel — és e jóttévő csaláson sok minden 
kezdődik. A többek közt talán egy írói karrier. 

Mert itt veszedelmesen írónak indult valaki, akiből — ördögadta 
— egészen jó orvosdoktor is válhatott volna. Ez — a diákévek vir-
rasztása, hónaposszoba, a boncolóasztal, inspectiók az elmebajosok-
osztályában és az N a O H kacérkodása sokszor és mosolykeltően ki-
csendül ugyanis. — Valami olyas érzik itt, mintha minden nagyon 
közel volna még, a tiszta látás szögénél is közelebbi; — és ezen a 
ponton csaknem meggyanúsítjuk a világnézetet jelentő homályt. 
N e m lehet nagyon rég ideje, hogy a szerző felkerült Pestre tanulni, 
ahogy általában fel szoktak kerülni vidéki ifjú emberek; még jól 
emlékszik a nagyszülőire és csak imént hozta haza valami lucskos és 
fényes utcasarokról az első tollboás leányt. „Valóban — úgy érez 
az olvasó — a személyes élmények közül kevés maradt megíratlan! 
Ám a baj inkább az lehet, hogy kissé túlkorán megíródtak. 

A kályha előtt töprengő szerelmes diák, aki tűzbe dobálja leveleit 
— a titkolt nyavalyában sínlődő viveur, aki fehér leányvállak párnái 
közül bosztonütemre szédül át a halálba! — Vidékilapok tárcarova-
tából nem egyéb váltja meg ezeket, mint amit sokan stylusnak nevez-
nek : az újszabású numerusok, jól fűzött és rutinosan összerótt mon-
datok sora. — Tavasz ouverture. Báli éjszaka. — Merész és csaknem 
tiszteletlen kísérletei a benyomások associatiojának, ahol oktalanul 
dültbetűs szók, üresen hagyott sorok, rövidre szabdalt bekezdéssza-
kaszok vagy zeneinstrumentumok alkalomszerűtlen megnevezése 
volna hivatva segítően társulnia laza és kifejezéstelen szöveghez, 
mely kétségkívül valami nagyot, léllekbenemférőt csak zeneileg kife-
jezhetőt igyekszik felszínre hozni — valami ilyest, Hogy: tavasz, 
muzsika, vagy élet. Á m a föld embere még nem jutott el idáig. A 
művészi hatáskeltéssel nem szabad nagyon okoskodni annak sem, 
aki ért az ideggyógyászathoz; és aki sokat ki tud fejezni, ne akarjon 
mindent. 

Mert sokat meg tud csinálni, mert már menthetetlenül — ördögad-
ta — írónak indult ez a fiatal doktor. Ahol a tankönyvek szövege 
már átszűrődött orvosvilágnézetté, új, tapodatlan utak nyílnak meg 
előtte. Az első és legjobb novella hőse például az a nehéz állatvéres 
pára, a disznóölés sűrű és meleg húsgőze, mely a szolgálót, e fáradt, 
fiatal szűz leányállatot a henteslegény karjai közé szédíti. És vannak 
dolgok, amiket már messzebbről tud nézni — és felülről kissé. — A 
köd lassan leválik a recehártyáról megkovályog — és rátelepül a 
tárgyakra és alakokra, amelyek már a múltéi. A szombateste szap-
panhabos, édes gyermekidillje — utolérhetetlenül finom, puha pasz-
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telihúzások. Majd az ifjúság első, keserűbölcs igazai, vágyak, epedé-
sek, amelyek fáradtan és megkésve ringanak egy kék csónak körül a 
hideg szeptemberi vizén. És a varázsló kertje. A kisvárosi zúgutca 
titokzatos, ócska háza, ahol régen — akkoriban — a vén varázsló 
lakott a négy rablólegényével, egy nagy könyvből vigyázott rájuk és 
békákat adott enniök. — A hős nem változott, — a kert is a régi és 
hangtalan; mi azóta emberek lettünk és bölcsek és az egész világ meg-
fordult körölöttünk. Azért jöttünk el ide, hogy remegve álljunk meg 
a kerítés rácsánál és becsudálkozzunk a különös virágokra, mint 
hajdan — a vonat mindjárt indul velünk, sietni kell ismét — vissza 
nem nézni, hogy továbbra is ez maradjon a varázsló kertje. Aki el 
tud sietni ilyenkor a rács mellől, az már embernyi ember. 

Egy kötet, amelyben csupa ellentétek — kész értékek, erős töré-
sek, keresések, hézagok és meglepetések vannak. Első kötet. 

Frölichné Kaffka Margit 


