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CSÁTH GÉZA MŰHELYÉBEN 

Csáth is a ködlovagok közé tartozik, mint a századelő néhány 
novellistája, mint akár maga Krúdy Gyula is. De nem tudom, hogy 
ködlovagok-e ők, vagy csak egyszerűen ködbe vannak burkolva. Mert 
nem először fedezzük föl őket, sőt, éppen az az érdekes, hogy az 
irodalmi érdeklődés többször támadt föl irántuk haláluk óta; de az érdek-
lődés hamar megcsökik. Vannak nekünk modernjeink, csak nem ismer-
jük őket! - így a fölvillanó érdeklődés. Néhány esszé születik a tárgy-
ban vagy néhány könnyen előállítható kiadvány, de az alapos utánjárás 
elmarad. A felszálló ködöt újra tekintetünk elé nyomja önnön tehetet-
lenségünk, s maradnak a legendák. 

Mert minden legenda, ami ismeretlen a zömében, s csak némely 
elemében mutatkozik meg előttünk. S amit nem tudunk, azt mind rájuk 
ruházzuk; ami éppen hiányzik, az nekik már megvolt. Legutóbb a 
hetvenes évek új prózája körül lobbant föl a ködlovagok régi legendája. 
Ez az átlírizált próza vélte föltalálni önnön hagyományát a századelő 
feledett novellisztikájában. 

Ezért is kell megbecsülnünk a szabadkai Dér Zoltán szolgálatát a 
Csáth-hagyaték körül; s örülök Nemeskéri Erika szorgalmának is, aki a 
Cholnoky László-hagyatékból és a folyóirattemetőből kötetnyi elbeszé-
lést bányászott elő. Mert előbb meg kell ismerni az egész szétszóródott 
életmüveket, s még a Krúdyét se ismerjük igazán, s csak azután remény-
kedhetünk benne, hogy különbséget tudunk majd tenni közte, vajon ők 
a köd lovagjai, vagy a mi tudatlanságunk burkolja ködbe őket? 

Ha már annyira ismerhetjük életműveiket, mint a Dér Zoltán jóvol-
tából megismerhettem Csáth Gézát és munkáit , mint Nemeskéri Erika 
szorgalmából Cholnoky László novellisztikáját és életrajzát, máris föl-
szállott a köd, s a novemberi esőszitálásban is látok. A novemberi 
esőszitálás ugyan megüli a lelkemet, de legalább tudom szomorúságom 
eredetét. Csáth Géza, mint Cholnoky László, öngyilkos lett. öngyilkos-
ságának ösztönzője a morfium volt, mint ahogy Cholnoky akaraterejét 
meg az alkohol kezdte ki. De mire volt jó a morfium, s miért omlott oly 
engedékenyen az alkohol két karjába Cholnoky László? 

Ady se kímélte az életét, ő is a két végén égette élete gyertyáját. 
Csakhogy Ady élete látványos volt, Ady időben halt meg. Csáth vagy 
Cholnoky László - s ez a közelebbi ismeretek tapasztalata! - töredéket 
hagyott az utókorra, nem teljes életművet. 

Csáthnál - Csáth műhelyében - maradva mostmár, azt is elmond-
hatjuk, hogy unokabátyja, Kosztolányi viszonylatában is lemarad. 
Akkor is így van, ha munkásságát méltányosan csak ahhoz hasonlítjuk, 
amit Kosztolányi 1919-ig írt. Igaz, Kosztolányi nem került ki a frontra, 
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s nem lett morfinista. Pedig közeli rokonok voltak, gyerekkoruk családi 
körülményei azonosak, s ki tudja, még az is lehet, hogy Brenner Jóska 
csülogóbb tehetség volt, mint Kosztolányi. Mindenesetre érzékenyebb. 

Muzsikálni — hegedülni - úgy tudott a tizenéves Brenner Jóska, 
hogy játékának megkülönböztethető' minőségét méltányolták. Aztán 
meg festeni is képes volt. Érettségije előtt már felfedezte őt Bródy 
Sándor, az íróságot mégis elnapolja. Maga írja rövid önéletrajzában, 
hogy másfél évig csak az anatómiának és az élettannak élt. 

Nem szeretném itt az iskolai - egyetemi - művelődés ellen hangolni 
hallgatóimat, mégis megkockáztatom a feltételezést: Csáth Géza mene-
kült a művészi pálya elől. Orvostanhallgatónak ment, a biztonságot 
inkább ígérő polgári szabadpályát választotta, művelődésül inkább az 
alkalmazott tudományt, s nem az írónak kézenfekvőbb bölcsészetet vagy 
éppen az autodidaxist. Csáth Géza nemigen akart művész lenni, pedig 
unokabátyja is biztatta, s korán próbálkozott nemcsak a hegedűvel meg 
az ecsettel, hanem a tollal is. 

Végzett orvosként azonban már oly irányba specializálta magát, ahol 
önnön végzete leskelt reá. Moravcsik idegklinikájára került, ott lett 
utóbb rövid időre tanársegéd. Ott szokott a morfiumra is. A bolondok 
vonzották jobban vagy a modern pszichológia? Morfinista félelmében 
lett. Mert már kicsiny gyerek korában nagyon félt a fájdalomtól, s 
latens képzelt beteg volt, mint akkor is, midőn a betegség első legyin-
tésére a kábulatba menekült. Érzékenysége volt e nagyobb, mint a 
félelemre való hajlama, akarata gyengesége mindenesetre már korán 
megnyilatkozott. Gyorsan és jól fejlődött, de az alkotás vágya megölte 
uenne a hegedűgyakorlatozáshoz szükséges türelmet. Utóbb pedig élete 
körülményei sem alakultak szerencsésen. Gyönge életakarását törte a 
morfium, tapodta a háború. A fronton töltött idő többet vett el 
életéből, mint amennyire ez idő tényleges terjedelme. Végül házasodni 
se tudott valami szerencsésen. Elég tudni, hogy a bajai kórházból 
elszökve nemcsak öngyilkosságot kísérelt meg, előbb a feleségét lőtte 
agyon. Mindenesetre, amit írt, azt ebből az életből vette ki, mert semmi 
másban nem lehetett bizonyos, csak saját életében és műveltségében. 
Életrajza a fontos tehát, azt rejti novellisztikája, s a műveltsége, amely-
nek rétegei: a zenei és pszichológiai ismeretek és az a sajátos összetételű 
tudás, amit egy ember számára az orvosi tanulmányok biztosítanak. 

Két irodalmi tanulmányából rekonstruálhatjuk, hogy mint véleke-
dett a modern prózaírásról. Az egyik Szomory Dezsőről szól. Ebben a 
modern írásművészt jellemzi. A lírikust, akinek témája az emberi szen-
vedés; végtelenül finom, érzékeny idegrendszere van neki, s a leggyen-
gédebb, legszubtilisebb benyomások is áthevítik, felfűtik; az élet szépsé-
gei gyötrik, s a kínban leli örömét; uralkodó élethangoltsága a spleen, s 
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a végletesen felfokozott érzéki interpretáció jellemzi írását; ez pedig a 
fantázia sajátszerű gazdagságán épül, az emóciók buja sokszorosságán. 
Az író lát és hall maga körül mindent, s magát is idegenként érzékeli. Ez 
rendkívüli érzékenység, már-már a tudat kettó'ségge, amibó'l elégségesen 
magyarázható a fantázia természete. Egyetlen impresszió lényének alap-
jaiban rendíti meg, olyan mint a lírikus, akit benyomásai végtelenül 
felizgatnak. Szomory, mert róla van szó! - lírikus, s mint ilyen, a 
végletek embere, a szép és a rút közvetlenül van nála egymáshoz 
rendelve, ugyanakkor az írás mestere, technikája biztos és öntudatos; 
különös, de művészi. Ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy amit 
Csáth Szomoryban meglátott, azt magára nézve is gondolta, tudta, mint 
általában a modern írásművészre nézve is érvényesnek vélte. 

Ez az általánosság tűnik ki a Mikszáthról írott tanulmányából. Azzal 
kezdi, hogy párhuzamot von a régi és új prózaírás közt. Mikszáth is 
csinált ilyen párhuzamot, de Csáth azt egészen másként gondolja. Ö 
Mikszáth prózáját minősíti réginek, s az újat abban a prózaírásban látja, 
amelynek számára az emberi élet az egység. A régi elbeszélést szerinte 
az jellemezte, hogy „az életfolyamatból" nem nyúj tot t többet, mint 
amennyit „az események megértése" megkívánt. A modern elbeszélő 
viszont nem találhat az eseményben fogódzót, ezért az életrajzra - a 
sajátjára — kénytelen támaszkodni. Ez az elbeszélő írja azt a regényt, 
amely nem mese, hanem élmény. Az ilyennek a művészi látótere az 
emberre van beállítva, akinek az „egység" nem a mese, hanem az emberi 
élet. Ezt az írót nem az események egymásutánja érdekli, hanem az 
események indítékai, amik a bensőben rejtőznek. Az ilyen prózaírás, 
amely nem mese, hanem élmény, maga az egyszeri élet, mégsem riport, 
hanem líra. 

Mindebből nyilvánvaló, hogy Csáth Géza pontosan tudta a modern, 
a maga írásművészetének lényegét, s magunk is elfogadhatjuk e lényeget 
annak, aminek ő nevezi, vagyis lírának. S valahányszor azóta is a próza 
átlírizálódik, mint utóbb a hetvenes években, Csáth Gézát és társait a 
századelőn mindig fölfedezik. Föl, mint inspirációt, de inspirációnak 
jobb a legenda, mint a valóság. Lényegében ugyanis a legenda is igaz, s 
megteszi a dolgát. A valóság azonban nemcsak igaz, hanem testes, 
alakos is. S minthogy nem az inspirációt, hanem a szemléletes valót 
keresem, a formára vagyok kíváncsi, azt kérdezem, igaz-e, hogy Csáth 
Gézának magának is az egyes emberre, önnön életrajzára van beállítva 
„művészi látótere"? Vajon az a bizonyos „egység" számára sem a 
„mese", hanem az egyes emberi élet, amelyet módjában van érzékelni, 
tapasztalni, ami természetesen nem filozófiai kérdés, hanem annak az 
állítása, hogy az ember fölött és mögött nincsen többé égbolt és háttér, 
amire hagyatkozhatnék, mint közös bizonyosságra. 
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Léteznek olyan Csáth-novellák, amik a gyerekkor utáni nosztalgiát 
sugározzák. Az olyanok, mint A vörös Eszti, a Szombat este. Egyiket 
sem a fikció élteti, mind a kettó' a saját gyerekkorából meríti tárgyát. A 
vörös Eszti szerelmes kisfiújának Andersen az olvasmánya. Úgy ragasz-
kodik a meséhez, hogy a kötetet éjszakára a feje alá teszi, s úgy alszik 
nyugodtan. Egyszer azonban levagdossa nagyapja rózsáit, s valamennyit 
az Eszti ágyára szórja; nagyon emlékezetes esemény ez, aznap este nem 
vihette Andersent, hogy párnája alá dugja. Majd elpártolt Andersentől, a 
mesétől. Akkor azonban még nem tudta, hogy a bölcsesség nem az 
őszinteségben van és nem is a hazugságban, hanem másutt, a kettőn 
kívül. Ezt majd csak később állapíthatta meg, akkor, midőn már a 
fővárosban élt, s az orvosegyetemen a bonctant, szövettant tanulta. 
Akkor azonban visszapártolt naturalista íróitól Andersen bácsihoz, a 
meséhez, amely a gyerekkort varázsolta fészekké. 

Nemcsak Andersen tért vissza, találkozott Esztivel is, aki most 
igazán a szeretője lett, ami tehát nem mese többé. Nem lehet ilyenképp 
Andersen világát és a Vörös Esztit úgy elegyíteni, mint hajdan. A 
gyerekkort nem lehet visszahozni. S lehet, hogy az ennek okán támadt 
megnevezhetetlen nyugtalanság teszi, hősünk beteg lesz. A betegségbe 
menekül, hogy a vörös Eszti ismét úgy ápolja, ahogy hajdan pátyol-
gatta, takargatta esténként. A láz aztán nemcsak Esztit alakítja olyan-
ná, mint hajdan volt, a mese is visszatér. Sőt. Amit annak idején csak 
Eszti ígért neki, hogy Andersen bácsi is meglátogatja, most - egy lázas 
álomban - megjelenik Andersen. Akkor azonban már édesanyja is ot t 
időz a betegágy mellett. És boldogan néz össze Esztivel. A beteg körül 
Andersen és a két nő - anyja és szerelme - varázskört zár, s itt ebben a 
körben ott van a biztonság. A gyógyulás azonban a lázzal együtt elűzi 
Andersent, Eszti is nyomtalanul eltűnik; el a mese, a tündéri szerelem, 
marad a magány, a hiányérzet, a nosztalgia. Ami történt csak művészi 
látótér volt, az a formai egység, amely biztosította a lét teljességét. 
Vagyis a betegség volt az igazi állapot, s az egészségben ott didereg az a 
kisfiú, akiről Kosztolányi is olyan szép verseket tudot t írni az idő tájt , 
mikor unokaöccse ezt az elbeszélését megcsinálta. 

A gyerekkori szombatestékre csak emlékezik a másik novella. Azok 
voltak a legszebbek - sóhajt az eltűnt idő után Csáth Géza. - Ó, azok a 
vasárnapra várakozó hangulatos esték! Mennyi csönd, s müyen szertar-
tásosság! Nagymama teázik, apa parádés pipázáshoz készül, lehet hozni 
a faragott tajtékpipát. Gyönyörű kék füstkarikák, bordó színe van 
nagymama teájának, a cukrot rum lángján égette hozzá; lilás fényt 
játszott a cukor lángja. Julis a forró vizet hozta, s míg a gyerekek lábát 
mosta három mesét mesélt el. Egyik a Vasfejtőről szólott, a másik a hét 
hollóról, a harmadik a boszorkányról. Minden szombat este így volt, 
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mindig ez a három mese lebegte tele az estét, sorrendjét se vétette el 
Julis. Közben a szüló'k muzsikáltak. Többnyire szomorút, de néha még 
vidámat is; ilyenkor lehetett ugrálni a matracon, s ha túlzásba vitték a 
táncot a gyerekek, jö t t megint a szomorúság, ami csöndes szigort 
váltott ki. Már a vizeskancsót hozta Julis, a poharak csilingelőse jelezte, 
mert már ágyban voltak a gyerekek, s az asztalon a mécs lángja pislá-
kolt. Borzongató félhomályban a kancsó árnyéka, megjött a Homok-
ember. Minden este meg szokott jönni a Homokember! Hiába állítja 
apa, hogy az bizony csak a kancsó árnyéka. Érdemes gondolkodni rajta, 
vajon létezik nappal is a Homokember? Erre a kérdésre azonban 
nincsen válasz. Csak a borzongás, a különös gyönyörűség, amitó'l 
álomba szédül a gyermek. Az ünnepi nyugalmat átvérzi a megnevezhe-
tetlen nyugtalanság, mert a Homokember óriás valója árnyat vet az 
álomra is. Az óriás homokember az ágy peremén a falhoz húzódva, 
komolyan figyelve gubbaszt. 

Kicsoda az a homokember? Tudhatjuk, ha nincsen is szó róla, neki 
szól az a szombatesti szertartás, az ő következetes jelenlétét kompen-
zálja valamennyi elismételt tevékenység. Az ismétlés azt hangsúlyozza, 
hogy van állandóság, de a Homokember árnya a falon a visszafordít-
hatatlan idó're emlékeztet, a halálra, az elmúlásra, amelytől oly igen fél 
Csáth Géza. A hangulatot akarja újra meg újra, a gyerekkori szombat-
esték hangulatát! De a Homokember jelenléte nem arra utal, hogy ez a 
gyerekkori varázsvilág valamiféle idill volna! Nemcsak a felnőtt féli itt a 
múlandóságot, hanem már a gyermek is félte. Igaz, hogy akkor még 
nem volt neve a félelemnek. Csak annál borzongatóbb volt az! Borzon-
gatóbb, mikor még volt mit veszíteni. Vagyis Csáth a jelenidejű lelki-
állapot kifejezésére hívja, idézi az eltűnt időt; voltaképpen az eredeti, 
még teljes érzékenységet élteti magában azzal, hogy érzékletes emlék-
képet rajzol a gyerekkori szombatesték bűvöletes köréről. Ez az emlék-
kép „egység", életérzésnek és világképnek teljessége. S ha teljesség, 
akkor ellentett egység: idill és átható mulandóságérzés ellentett egysége. 
A gyermek is tudta világa veszendőségét. Épp ez a Csáth Géza-féle 
érzékenység. Már a gyerek is tudja, hogy semmi nem örök, ami van. 
Minden Egész eltörött, ami van, széthull darabokra - ezt tudja a 
századvégi gyerek a szabadkai jólét világában. Nincsen neve itt ugyan a 
vüág elemeinek, nem mondja Csáth, hogy társadalom, szegénység, poli-
tika, de bizonyos benne, hogy a szombatesti családi idül félhomályán 
árnyék ül, a Homokember ^árnyéka. A gyermek fél, s aki fél, annak 
külön-külön működnek, érzékei, miközben mindent egybe szeretne 
érezni. S ez a tagolt — széttagolt - világérzékelés teszi, hogy a gyermek 
idejekorán fölfigyel az időre, s már nem azt érzi, hogy minden örök, 
ami természetes volna, hanem részint azt, hogy minden ismétlődik, s 
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hogy ez így nincsen rendjén, mert igazában semmi nem ismételhető 
meg. Túlságosan korán ismeri meg ez a gyerek a félelmet, a halálfélel-
met, s ebben gyökerezik neurózisa, roppant érzékenysége folyománya. 

Mikor Ópium című novelláját írta, még aligha volt morfinista, de 
már ismerte a kábulatos élményt. Az írás az idegorvos levelesládájából 
való, ismét csak nem mese, megint az önéletrajzból vett tapasztalat a 
saját „művészi látótér" biztosítja a formai egységet. Az ópium rabja 
mondja, hogy sose szerette a nappalt, a fölébredés, a világosság elvisel-
hetetlen szenvedés. Ó, az a nyüzsgés! Miatta nem lehet berendezni az 
életet a szent gyönyör számára, ami pedig az élés egyetlen célja. Kell 
tehát a kábulat, mert általa nincsenek többé az értelmetlenségek. Az 
ópium hatása kihelyez bennünket a tér béklyóiból, az idő zakatoló 
másodperceit nem hallja a kábult, akit langyos hullámok emelnek a lét 
magasságaiba, ahol ismét minden újra Egy. Ez az igazi éj! Nehezen 
múltak a nappal tíz órái, múlhatatlan az éjszaka tizennégy órája! Ezt 
hosszabíthatja meg az ópium! Most ismerhetni meg az élet mély 
értelmét, s világosak lesznek előttünk a homályok és sötétek- A hangok 
testünket csókolják; a színek vonalak új, ősi tiszta természetükben 
rezegnek agyunkban és gerincünkben. Nem hasonlítanak többé 
azokhoz, amelyeket szemeink láttak, így aztán megmutatják nekünk a 
formákban rejtőző nagy titkokat. Ez a megismerés nincs kiszolgáltatva a 
széttagoló érzékeknek, ez az egészet fogja föl, azt, amit érzékeink elérni 
nem tudnak. Ez a kábulat kijavítja az érzékek - látás, hallás, szaglás, 
ízlés és tapintás — tévetegségét, s alkalmunk nyílik tapasztalni az 
életnek amaz igazságát, amelyet valamennyien magunkban hordunk, s 
amely érzéki ítéletek nélkül való tökéletes igazság, hogy Minden egy. 

Nem sokat kell gondolni hozzá, hogy arra jussunk, Csáth itt ugyan-
azt akarja, amit az Ady-vers. Ahány novellája, annyi Ady-allúzió. A 
magány történeteit olvasom, annak első paragrafusát, s o t t találom a 
hőst az erdőben. Riadt loholása mögött a Csönd, a nagybetűs hatal-
masan lépdel. Ez a csönd Ady Csönd-hercege. A félelem eredete itt, 
mint Adynál a kettősség. Az erdő és a benne futó közt nincsen kap-
csolat. Az erdő az ismeretlen világa, s kiveti a benső magából az 
ismeretlen testvérét, övé az erdő, s idegen, aki fut . Voltaképp maga elől, 
önnön titokzatos mása elől. Ezt a kettősséget oldja föl a kábítószer. 
Mindig arról van szó a Csáth-novellákban, a vad és vadász, a kettő, ami 
egy., űzi-hajtja a másikat. A megkettőződött éntudat, ez az enyhe 
skizofrénia, vagy kifejlett neurózis keresi ^z enyhületet. 

S mindennek oka az idő. Ezt A sebész című novella adja tudtunkra. 
Egy külvárosi kávéházban minden éjszaka ott ül, s issza abszintjét 
számolatlan a titokzatos törzsvendég; az orvos, aki sebész volt. Másfél 
éve jár ide, s kábítja magát, s miért? Azért, mert nem tud belenyugodni 
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abba, hogy elmúlik az idő, vagyis véges az emberi élet. Van nekünk — 
mondja - egy tudási pontunk. Az a tudat, hogy testünk kopik, agyunk 
sorvad, hogy a betegség megöl, hogy időnk van. Pedig idő nincsen. 
Mikor az ember kilépett a természetből, mikor agya erős fejlődésnek 
indult, új nézőpont rontotta meg pszichikai boldogságát. Talán így 
került az idő képzete az agyába. Az idő ránehezedett az emberiségre. Az 
időnek köszönhetjük, hogy Schopenhauer megírta a Welt als Wille und 
Vorstellungot, Shakespeare a „lenni vagy nem lenni"-t; az V. szimfóniát 
is az időnek köszönhetjük. 

Rabja vagyok az időnek, s nem tudok szabadulni halandóságom 
tudatától, mert ebben vagyok én. De miért ne jönne oly kor, amidőn 
ezt a tudatállapotot már embrionális periódusában elszámolja, kiveti 
magából az ember? Mi legyen azonban addig? „Az orvostudomány 
hivatott arra, hogy ezt a szenvedést, ezt a fiziologikus betegséget el-
hárítsa. S különösen manapság merül fel ez a kérdés elementáris erővel; 
amikor az embereket az idő gondolata jobban elfoglalja, mint valaha. A 
huszadik század fiát a kenyérkereset lázas lótás-futása se tudja meg-
menteni attól, hogy bele ne essen ebbe a szomorúsági tébolyba." 

Ne törődjek most azzal, hogy mindezt egy őrült gondolja, s hogy 
semmi másról, csak rögeszmés gondolkodásról van szó. Az azonban már 
megvilágítja a szituációt, amikor szomorúsági tébolyát az abszinttel 
gyógyítja, s a „kenyérkereset lázas lótás-futása" is olyan eleme ennek a 
rögeszmés gondolatsornak, amiben a realitás nyilvánul meg. József 
Attilával szólva, „csilló véletlen szálaiból (törvényt szőtt a múlt szövő-
széke" itt, e novellában, de az álmok „gőzei alól" az égre nézve azt is 
beláthatjuk, hogy „a törvény szövedéke) mindig fölfeslik valahol". 
Annak az életműködésnek, amelynek oly végletes aggodalma az idő, 
lényegéhez tartozik a kenyérkereset lázas lótás-futása. Csáth orvosként 
és közíróként is vizsgálta ezt az összefüggést. A lelki egészség, A .lelki 
élet alaptörvénye, a hisztéria című írásai bizonykodnak róla, mennyire 
nyilvánvaló volt előtte, hogy az új társadalmi viszony és az idegesség, 
annak fiziológiás következményei - szívbetegségek, idegrendszeri bajok 
- milyen összefüggésben vannak egymással. S nemcsak Csáth gondol-
kozott ezekről a problémákról. Keressék csak elő, s olvassák el Babits 
Huszadik, huszadik század című írását, amelynek rejtelmes alcíme is 
van: Novella, semmi más. Ebben is ott szerepel az orvos, aki az új század 
domináns betegségének ítéli a neurózist, s beszél a fiziológiás követ-
kezményekről is. 

Csáthnak a pszichológia nem öncélú művelődési ügye volt, hanem 
szakmája. Tanulmányozta a freudizmust, noha nem volt gyakorló 
freudista, de idegorvosként nagy áttekintése volt a pszichológiában. 
Megjegyzi például, hogy az ember figyelme nagyon kényes, hogy négy 

19 Irodalomtörténet 1981/1 
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óránál tovább nem vagyunk képesek intenzíven figyelni, s ez idő alatt is 
folyton csökken a figyelem éberségi foka. ,,A nehezedő új életviszo-
nyok arra kényszerítették már apáinkat is - írja A lelki egészségben -
és még inkább a mai nemzedéket, hogy az akaratnak fokozott igénybe-
vételével bonyolítsák le a lelki működéseket. Figyelmesebben kell érzé-
kelnünk - látni, hallani - , nagyobb koncentrálásával a gondolatainknak 
kell kombinálnunk, gyorsabban kell magunkat cselekvésre határoznunk, 
körültekintőbben minden apró körülményt számba véve kell csele-
kednünk. Mindezek a forszírozott működések hasonló kifáradásos tüne-
tekkel járnak, mint az izomerőltetés. . . Csak nemzedékek múltán lehet 
számítani rá, hogy az emberi idegrendszer, az emberi agy hozzáalakul, 
hozzászokik azokhoz a fokozott , komplikált működésekhez, amelyekre 
ezt a nemes és érzékeny szervünket már most rákényszerítjük, dresszí-
rozzuk." 

Mikor azonban novellát ír Csáth Géza, akkor nem ilyen egzakt, nem 
ilyen tárgyilagos. S minthogy művészi látóterében önnön életrajza, él-
ményvilága áll, a pszichés problémák már fölfokozottan, legtöbbször 
mint a kezdődő téboly tünetei válnak a novellái kifejezés tárgyaivá. 
A béka, a Fekete csönd és számos elbeszélése, közte a legborzongatóbb: 
az Anyagyilkosság - valamennyi a téboly határán borzongó érzékenység 
kifejezése. A neuraszténia itt formai eszköz valami gondolatnak, eszmé-
nek a kifejezésére. S az eszme nincsen lineárisan kibontva. Csáth novel-
lisztikája a létezés gondját az életérzés szintjén ragadja meg. A művészi 
látótérben csak az tud tárgyiasulni, ami a személyes (lírai) életrajz 
közege. Csak amit megtapasztaltunk, saját tünékeny életünk van hatal-
munkban. A többi: zene, álom, mélytudati kísértetjárás, megfoghatatlan 
idő, ellebeg árján az egyetlen élet. S ezt a lebegést viselni nagyon nehéz, 
s nem tudja elvonni figyelmüket róla a megélhetés kényszere, s folyto-
nos lótás-futás. Vagyis Csáth Géza abból az életkörből származtatja az 
élményt, amelyben végletesen kerül szembe egymással a megélhetés 
érdekében tett kényszerű erőfeszítés, s a tradicionális életforma rendje. 
A lótás-futás lihegő ideje, s az úriság kényelmes ritmusa. Csáth novelláit 
olvasva gyakran átéljük az időnek ezt az aritmiás lüktetését. A formákat 
széttöri az új életritmus, de e formák széthullásukban is ragaszkodnak a 
régi formákhoz; igazi haláltánc ez, húzza a cigány, s kurjongat a duhaj, 
hogy sose halunk meg! 

Ilyen aritmikus időben, megkettőzöttségben, idegenségben a túlsá-
gos érzékenység - s ilyen a Csáth Gézáé! - az életérzés szintjén fogja föl 
a világ egészét, aminek következménye az írásművészetnek az a lírai és 
tárgyias karaktere, amely oly igen össze tudja kötni a századforduló 
novellistáit, hogy még életrajzuk is számos lényegi mozzanatában 
azonos. Ilyen azonosságuk a kábulatba menekülés, ilyen az öngyilkosság 
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ténye is. Csáth élete folytonos menekülés az érzékenységi állapotok 
elől. Menekül a zenétől, a festészettől, vaoltaképpen az írástól is. 
Menekül az orvostudomány tárgyiasságába, egzakt gondolatvilágába. S 
mikor ez sem elég, megtalálja a morfiumot. S hogy megint József Attila 
segítsen bennünket: „ ím itt a szenvedés belül, I ám ott kívül a magya-
rázat. I Sebed a világ - ég, hevül / s te lelkedet érzed, a lázat ." Csáth 
lázát - neurózisát — csak a világ gyógyíthatná meg azzal, hogy a 
kényszerű lótás-futás és a tradicionális életforma (a gyerekkori éden 
őrzi ezt a Csáth-novellában) ritmuskülönbsége kiegyenlítődnék, ami 
lehetetlen; csak a kábulat (Csáthnál ezt a morfium csinálja, Cholnoky 
Lászlónál az alkohol) oldja föl a feszültséget, de lerontja az ember 
fizikumát és pszichikumát. Megint József Attilával szólva: „Ügyesked-
het, nem fog a macska / egyszerre kint s bent egeret." 

Valahányszor azonban úgy érezzük, hogy életünknek nincs való-
ságos megoldása, ha a század kaotikus változásait nem tudjuk éppen 
áttekinteni, földolgozni, a válság pillanataiban, mikor elfogja lelkünket 
a nosztalgia, aminek már neve sincsen, fölfedezzük magunknak a 
századelő ködlovagjait, köztük Csáth Gézát, mert érezzük, mennyire 
pontosan érzékeli a század életérzését. Ha azonban jobban kedveznek a 
körülmények, máris értetlenül állunk Csáth novelláinak tébolyodottjai 
között; legszívesebben elfelednénk őket. S így is lesz, Csáth és a többi 
ködlovag a tudat küszöbe alá csúszik, a többi démon közé. Kár ezért a 
fordulatért. Életünk ugyanis akkor is velük volna teljes, ha jól szalad 
velünk a szekér. 

Azt írta Csáthról és társairól Márai Sándor a Thurzó Gábor szerkesz-
tette Ködlovagok című esszégyűjtemény előszavában, hogy magányos 
írók voltak, magányosságuk egyik oka, hogy egytó'l-egyig „csak írók" 
voltak. Nem kellettek a közönségnek életükben sem, utóbb sem. Utóbb, 
a két háború közt, mikor az író csak szerepével tűnhetett föl. Pedig -
teszi hozzá Mária — „csak írónak" lenni is szerep. Vagyis Csáth Géza 
meg ködlovag-társai nem tudták realizálni a csak-íróságot, nem kellettek 
a közönségnek. Csak-írók akartak lenni, s egyikük-másikuk a megélhe-
tést is az íróságból gondolta biztosítani; nem bírták azonban a lótás-
futást, különösen az íróság formájában nem. Kiváltképp tanulságos 
ebből a szempontból Cholnoky László élete. Sose tudott annyira jutni, 
hogy megéljen az írásból. A többi se. így aztán valamennyiük életműve 
töredék maradt. Egyik se jutott el saját életművének olyan kidolgozási 
szintjére, mint - teszem - Franz Kafka vagy Robert Musil. Köztük 
csak Krúdy életműve fogható ezekéhez. S azért említem őket, mert 
ugyanannak a birodalmi térségnek és időnek az írói ők is. Csáth meghalt 
1919-ben, de aki köztük túlélte az időnek ezt a roppant fordulatát, az 
se ment többé már semmire; még Krúdy is csak kínlódott azután. 

19* 
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Talán másnak is föltűnt a hetvenes években a fiatal prózaírók 
vonzalma a századelő' e ködlovagjai iránt. E fiatalság vonzalma oly erős 
irántuk, hogy az alkotások is emlékeznek a ködlovagok műveire. Kézen-
fekvő e kapcsolat magyarázata. Megint az érzékenység, a nosztalgia 
ideje jött el, a válság tünetei mutatkoznak. Ismét a lótás-futás és az 
életforma-tradíció összhangtalansága, az életvitel aritmiája foglal-
koztatja a fiatalt, aki „csak író" akar lenni, mert „csak í rónak" lenni is 
szerep, s úgy lehet, hogy időszerű szerep. Félő azonban, hogy a 
ködlovagokat, ha jobb idők jönnek egyszer, ismét elfeledjük. El, mert 
most se jutunk odáig, hogy igazán identifikálni lehessen őket, meg kései 
utódaikat. Azt akarom mondani, irodalmi kultúránk érdeke volna, hogy 
ezt a fajta irodalmat a közönséggel is megismertessük. Hátha fogéko-
nyabbak vagyunk már a „csak íróra", annak művére. Megismerésük 
ugyanis abban segít bennünket, hogy felismerjük végre, a lélek benső 
káoszának a kutatása, a láz identifikálása közelebb visz annak megérté-
séhez, hogy kívül van a magyarázat. 

ВАТА IMRE 

A KÉT CHOLNOKY 

Irodalomtörténetírásunk máig sem tisztázta megnyugtatóan a 
századforduló, századelő íróinak értékrendjét, helyüket a magyar és a 
világirodalom folyamatában. A konzervatív ízlés diktálta szemlélet a 
romantikától az úgynevezett „kritikai realizmus" irányába mutató 
Jókai-Mikszáth-Móricz vonalban jelöli meg a magyar próza f ő irányát. 
E szűken, dogmatikusan értelmezett realizmus koncepció kiszorít a 
magyar irodalom főáramából, a perifériára, az egzotikum világába utal 
olyan rangos írókat, akik világirodalmi mércével mérve is jelentőset, 
újat, maradandót alkottak. Ezért nincs Krúdy Gyuláról még mindig 
megnyugtató értékítélet, Csáth Géza, Színi Gyula, Cholnoky Viktor, 
Cholnoky László pedig csak a „futottak még" között szerepelnek. 

Megmerevíti, sematizálja e szemlélet a „fő vonalhoz" sorolt írók 
képét is. Lehangolóan példázza ezt az 1979-es Móricz-jubileumi év 
ünnepségsorozata: kiderült, nem tudunk mit kezdeni legnagyobbként 
számontartott huszadik századi prózaírónkkal, ha a világirodalom kora-
beli áramlataival szembesítjük. Nem Móricz nagysága okán, hanem a 
róla rajzolt, egyoldalúan orientáló, csak a társadalmi, politikai vonat-
kozásokat szem előtt tartó, egyszerűsítő kép miatt. Égetően szükséges 
felülvizsgálni eddigi értékítéleteinket, árnyaltan, sokoldalúan elemezni 
íróink alkotásait, mert más ezt nem végzi el helyettünk. Elengedhe-


