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(Kosrztohinyi: A bús férfi pe,naSfZai)

Az "ifjlan vírágzók" között volt Csáth Géza is, a magyar irodalom század eleji
.reneszanszéban, míkor a Monarchia fölött megtorlódó idő a Ferenc József-i békére
.már komor árnyakat vetett, s a korábban melengető liberális eszmék kiürülő vá
kuumában próbált másképpen tájékozódni a 'progresszív szellemiség.

A Tisza Kálmán-i rnameluk-rendszer örökségét már ,Széll Kálmán-féle forté
lyokkal sem lehet megmenteni, a kuruckodó dzsentroid koalíció Bécs felé rázza
hangoskodva az újra kiásott csatabárdot. de egész másfelé sújt később vele. "Mit
szélasz az ellenzék butaságához s a szabadelvű párt hallatlan gyávaságához?" 
kérdi az érettségiző diák, Csáth, levelében Kosztolányitól. Szenzitív alkata, természet
tudományos gondolkodása, nacionalista sallangoktól mentes magyarság-tudata egy
aránt arra predesztínálta, hogy az individuum rejtelmeibe alászálljon, s az egyén
monarchíabelí közérzetét társadelmí díagnózíssá avassa, Mi mindent tudott az em
beri. lélekről, mely míndig pazar villódzású matéria nála, hol lágy, hol kegyetlen
vonalú öntvény írásművészete plakettjén, egy olyan plaketten, amelyik másik ol
dalán az író finom, szenvedő profilját is kirajzolja. Mert nem hitt az ember gyors

-és gyökeres megváltásában. de hi'tt az emberi kommunikáció lehetőségeit bogozó
tudomány és rnűvészet alázatos szolgálatában, "Az ember tudni akar, ismerni akar
ja a természetet, hogy megismerhesse a legnagyobb titkot: önmagát" - írja Em
ber, természet, tudomány c. diákkori önképzőkörí dolgozatában. A század elején
valóban mínden az egyénre irányította fígyelrnét: készülő gyermekét - a
.polgárí demokrácíát - kihordani soha nem tudó Monarchiában a felgyűlő, partta-
lanul szétömlő vagy agresszív Indulatba átcsapó energiák: az unokatestvére, Kosz

'tolányi közvetítette francia dekadensek, Nietzsche és az emberi lélek mélységeinek
.egyetemen megismert' búvára, Freud. Csáth is alászállt ezekbe a mélységekbe, hogy
rövid életének pazarul osztogatott kincseit hozza fel onnan, mielőtt elégne az ön
.maga gyújtotta máglyán.

Szabadka, Csáth és Kosztolányi közös eszmélésének színtere, sajátos kereszt
:metszetét adja a MonarchiáJnaJk. A kétharmad részt magyar lakosságú város ele
gáns főterével, rendezett utcáival, klasszicista épületeivel látszólag hű tükörképe a
bácskai bőségnek, csak A szegény kisgyermek panaszaiban is felzengő lélekharang
jelzi, hogy még sincs minden rendben ebben az országos gyerrnekhalandósági és
öngyilkos statisztikák élén áJJ1ó városban. A Brermer-Decsy ház, Csáth Géza szü
leinek hám, régi, 48-as tradíciókat is őrző értelmíségí polgárotthonként ad mene
déket zenének, természettudománynak és filozófiának. Beethoven, Haydn és Mo
zart a leggyakortob vendégek Brennerék házi muzsikájában, de a kitűnőerr hege
dülő, festő és újszerűen komponaló fiú számára nemcsak amolyan kötelező gya
'korlat volt a zene; egész életére meghatározta látásmódját, gondolkodását. Csak
egy akkordot hall valahol, s lelkében már rögtön megindul zuhogva az emléke
zés-folyam: "Ismeritek a kóbor hangoknak ezt a mágikus találkozását? f'.s volt-e
bennetek elég őszinteség, figyelem és komolyság, hogy észrevegyétek, hogy amit a
találkozó, egymásbafonódó hangok szerzőinek - ha Beethoven és Wagner is vol
tak - csak bízonyos fokig sikerült, azt a Véletlen, ez a legnagyobb és legkáprá
zatosabb művész néha halhatatlan teljességgel hozta létre, Abban a pillanatban,
amikor kihajoltam az ablakon és kinéztemaz ű11ői útra, így zenéltek bennem egy
szerre az elmúlt tavaszok. Míndegyik egy teljes zenedarab: amint kezdődött és el-
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múlt. Az egész együtt valamí tömör, parfürnös, kavargó, lendítő zene. Nem har
sány, de mégis teljes regiszterben zengő" - vanía a Tavaszok c. esszében. Ez a
színes, emlékezést, realitást, fantáziát egybeszövé zenei látás és az emberi titkok
mélységeíbe hatoló természettudományos kíváncsíság magyarázza a torzójában is
elképesztő életmű gazdagságát. Mert ez a kettős szándék vezérelte már a Bács me
gyei lapok 14 éves tárcaíróját is: teremteni írásaiba~ egy álom-világot, ahol az
ember két kinyílt karjába futhat minden létező öröm, és felmutatni a realitást,
tárgyilagosan, ha kell komoran, mínt egy ítéletet; de megkeresni mégis, az adott
lehetőségeken belül mindazt, ami szolgálja az embert.

Izgalmas gímnázaumí önképzőkörí viták, díjnyertes pályamunkák és ünnepi
szónoklatok mellett a Bácskai Hírlap és a Bács megyeí Napló adnak teret a szel
lemi horizontját tágító diáknak. tr a francia dekadensekről, akik "új ízeket, sza
gokat, hangokat és színeket fedeztek föl az emberiség számára", Bródyról. aki új
megváltóként "az ember iránt való forró szerelrnét egyesíti vad és szenvedélyes
vágyával, hogy élhető állapotba helyezze, ha már örök törvényénél fogva boldoggá
nem teheti"; az elavult, "cinkos" kormányok által védett kőzépiskolaí oktatásról.

A "beteg, boros, bús, lomha Bácska" Kosztolányi után 1904-ben a maturált
Csáthot is szárnyára bocsátotta. "Van valami ebben a városban, ami az emberek
viszonyát új szempontból nnitatja be s ez: az egymástól való eltávolodás" - írja
egyik tárcájában a fővárosról, ahol magát évekre az anatómiai, élettani és pszíchíát
riai tanulmányok szagorú fegyelmébe zárta. Nappal emberi szövetek fölé hajol vizs
gálódva, hogy este átadja magát az írásnak; 1906-baal már ott van a Budapesti
Naplónál, Vészí Józ-sef gárdájában, majd az ismeretlenségből Bartók és Kodály nevét
szikráztatja fel az induló Nyugatnál. "Egy éven belül majdnem minden fővárosinapi
lap és hetilap megnyílt előttem" - emlékezik 1913-ban, mikor életét már végleg
bereridezte "az ős, szent gyönyör", a morfium számára.

A mű, a művész és a közőriség egymást magyarázó egységében láttatják a zene
lényegét a Nyugat krí tíkai törekvéseinél általában obiektívebb, a zenemű értel
mezésének többféle Iehetőségét is megengedő, de mindíg az adott mű belső törvé
nyeít kivetítő impresszioniszttkus esszéí, kritikái. A rnűvészetet és befogadó köze
gét, a közönséget, egyaránt dialektikusan fejlődő jelenségnek tekinti, a természet
tudós szemével vizsgálja. "Az egyszerű és homogén művészí élvezetektől való tá
volodás megfelel az agyvelő folytonos fejlődésének, a központi idegrendszerünk 
tehát a lelkünk - folytonos differenciáIódásának ..." - írja nagy Puccini-tanul
mányában, a zenehallgatásc szirrte érzéki örömmé, "testi élvezet"-té avatva. A
pszichológiai megközelítéssel elemzett művek mögött a szerző portréját is felvil
Iantja, Debussy zenei humorával a gyerekeket megértéssel figyelő művészt jellem
zi, Bach harmóniarendszere mögött a nyugodt életritmusú orgonístát, a húszgyere
kes családapát látja. Es Schumann zenéjében a művészt, akit "nem kínoetak nagy
disszonanciák, és életének talán egyetlen dísszonanciája az a konfliktus volt, amely
oe az őrület kergette, Ezt is tiszta, zengő, gyönyörűhamnóndávaloldotta meg: az
öngyilkossággal."

Csáth zeneesszéiben míndíg ott lélegzik a közönség is. A főváros a pesti dallal
"a saját szívdobbanásait" akarja "zenében újra hallani", a nótatermő "vén cigá
nyok" pedig, "akdknek éjszakás, borosan fénylő, dülledt szemeiben benne ragyog a
dalnak máníás őrülete" míndannyiunk lelkében közös húrokon játszanak könnyed,
mégis az együttes rácsodálkozás rnélységeibe bukó melódiákat.· A pesti or.feumok
és kabarék dalai ugyanabból a világból nőttek ki - nagyon jól látja Csáth -,
amelyet az irodalom már előzőleg felfedezett; Bródy, Lovík, Cholnoky Viktor írá
sainak atmoszférája vibrál ezekben a dalokban, melyeknek szövegeít Molnár, Hel
tai, Szép Ernő, Gábor Andor írja. Milyen varázsos nyelvi leleménnyel adja vissza
az esszéíró adalok lényeget: a leabarékban a városligeti hínták sípládáínak nyeker
~ését hallja, Nádor Mihály dalában "a melódía olyan, mint egy öreg, reszketős

kéz, amely egész hosszában végigsimít egy gyereklány finom testén." Lelkesen
üdvözöl mindent, ami az emberi relációk megmerevedését oldja; a tangó diadal-
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útját a no es a férfi természetesebb érintkezésének vágyával magyarázza, a prak
tikus emberismeret fejlődéséről értekezve is az egyén boldogulásának javuló le
netőségeít 1atolgatja. A közönség, a felgyorsuló ritmusúr élet az irodalomtól is más
fajta tükrözest vár szerínte, "Az író tanítja a közönséget látni' és a közönség pedig
az írót írni" - írja Míkszáth-tanulmányában, "Szóval a fejlődöttebb ízlésű, .meg
öregedett' közönség kölcsönhatásba kerül az íróval, míg a régi olvasók hasonla
tosak voltak a mesemondók publíkumához, amely körülveszi. a rnűvészt és száj
tátva hallgatja az elbeszélést, anélkül, hogy sejtené, hogy mí is a művészet abban,
amit kap és mí az, amit meg kell csodálni." Ezért üdvözli a megközelítés új mód
jait Szomory szecessziós stílus-tobzódásaiban, szín- és hangorgíáíban. "Képzeljünk
el egy zongorát, amelynek nincsen pedálja - írja krif.ikájában -. Minden hangra
és zörejre az összes húrjaival rezonál. Ilyen Szomory." Sassy Attila rajzaiban 
saját híres Öpíum-esszéje után - az illumináció "tér és idő korlátain" átrepítő

merészségét csodálja, a rejtőzködő lényeg asszociatív megragadását.
Egyik korai novellájának, az Estének Péter doktorja hordozza az író sajátos

kettős látását, a munka fegyelmébe, a tények tiszteletébe zártság élete burkát fe
szítő disszonanciáját. "Az acélos, kemény rnunka bizonyos állandó örömet okozott
neki; gyönyörködött benne, hogy ruganyos, eleven, egészséges, 'Olykor azonban
észrevette, hogy egy hangulatember lappang benne..Rögtön elhatározta, hogy el
nyomja a zsarnokot" - írja novellája hőséről. A zsarnok elnyomása mégsem si
került a szerelmes Péter doktornak, mínt ahogy nem sikerült a titokzatos hívások
TJJak engedelmeskedő Csáthnak sem. Ez a két világ épül egymás mellett novellisz
tikájában: egy oldott, stilizált lírai világ, előtérben az író mesébe hajoló lénye
vel, és egy keményebb rajzú, a forma szígorú fegyelmével abroncsolt világ, az
író rejtőzködő jelenlétével. Ez a kettősség már a középiskolás tárcanovellistát is
jellemzi. A bácskai lapokban kialakít egy sajátos műfajt, a rövid mesét, Ugyanis
az ember tárgyi környezetét is [átékosan életre keltő, anderseni ihletésű novellisz
tikusabb történetek mellett (A kályha, A gyertyák) megjelenik ez a rövid, rend
szerint csattanós történet, amelyet hangvétele. szándéka alapján akár antí-rnesé
nek ís nevezhetnénk. Mesék, amelyek rosszul végződnek címmel öt kis mesét fog
egybe, csupa. ironikus-kesernyés történetet; a kis doktor visszaküldi az "anatómiai
lag" jól felépített tessű menyasszonyának a jegygyűrűt, mert a mikroszkóp alá he
lyezett vércseppének összetételével nincsen megelégedve; József a női nem bűnei

ről ír értekezést, míután senIti sem vállalta mellette Putifárné szerepét, A gro
teszk hangvételű Gimnazista fantáziákban a görög bölcs, Szokratész, utcát söpör.
és egy hatalmas porfelhőben ölelkezik össze a rátalált részeg hetéra lányával; A
mester meséiben Jézuska jobban szereti karácsonykor a bankigazgató komisz fiát,
mint a szegénysorsú Jánost. Legtipikusabb anta-meséje a Pesti mese. Falusi, nyú
lánk szépségű Mariskája Pestre is átmenti aludttej ízű álmaít, de' azért higgadtan,
körültekintően mozog a kimért értékek világában. "Szerelméről" mírident kinyo
moz egy magándetektív precízításával, s mert a könnyelmű fiatalember sosem lehet
anyagi biztonságának bástyája, elteszi emlékét desszertnek egy "alacsony, kövér
kés" bankhivatalnokkal kötött házasság utánra.

Mese és valóság ütközése már ebben a szerosabban vett meseí szíérában még
történik: a Történet a három leányokról szereplői, a barna, a szőke és a vörös
lány, materiálísan körül nem határolható térben-időben élik animális nyugalmú
életüket, színte részeként a természetnek. Mikor az ismeretlen külvilág, a fiatal
férfi képében betör hozzájuk, megismerik a szerelmet, de megismerik a szenvedést
is. Később kinyíliik ez a stilizált, kissé zárt mesei világ, a valóság új rétegei épül
nek rá, varázsos impresszionista színekben együtt villódzik mese és realitás. A
novellák belső történéseit, gazdag érzelmi-gondolati hullámzását tudatos szímbo
Iíka mozgatja élet és halál, nihil és mindenség pólusai között ; Kosztolányi korai
novellátnak írnpresszioqízmusával, Krúdy Iíraí prózájával, SzinJi Gyula mesei
atmoszféráival, Ady "keroet és vég csomóít" oldó szírnbolízmusával rokon ez a
világ.

A varázsló kertjében együtt lélegzik a kisváros ezeregyéjszakai színeket felra
g)'ogtató emlélre és a fölé hajoló "leleplező" realitás, de ez nem rebbenti szét a mese
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világát. A gyermekvilág buja kertje távolodik a cserebogarat evő rablókkal, a so
sem látott színű-illatú vírágokkal, amelyek lányokká változnak, rnikor a varázsló
meghempereg bennük; a testvérek kihajtanak a villanyfényes utcán át a pálya
udvarra, de magukkal viszik a varázslatot.

Az eddig szordínóval muzsíkáló zene már teljes regiszterrel szól a Tavaszi
ouvertureben. A nagyzenekarra hangszerelt novella a kürtök, trombiták és vonó
sok Iortísszimójával zengi a mindent-akarás tavaszi mámorát, hogy aztán halk
hegedűk és magas fuvolák kísérjék a főhős panteisztikus halálát. A gyönyöröknek
ugyanez a tomboló hívása indítja útnak Graciámt, A hegyszoros hősét, Ady sze
relrní Iírájának csatamezőihez hasonló tájon. A szímbolíkus írás a részletek tob
zódó gazdagságával rajzolja az érzéki örömöket: a dús, zöld fűben csodálatos
gyümölcsként heverő, vakító testű rubensi asszonyt, a két macskamozgású lányt,
akik "mintha most keltek volna ki az ágyból óriási párnák közül", Tiziano és
Correggio vörös Vénuszait, végül az egymásba fonódott meztelen testek elképesztő

kavargásait. Igy éri el Csáth, hogy képei önálló életre kelnek, a novellának 
szírnbolíkus sugallatán kívül - közvetlen jelentést is adva.

Graciánt a halál már indulásakor megjelölte. "Ez az ifjú arc a maga szűzies

friss és hamvas üdeségében is hasonlatos volt számomra egy maszkhoz. amely
hamvazószerda reggelén éltépetten hever valami foldúlt mulató-szoba sarkában."
Jellemző, hogya higgadt, kívülálló mesélő látja ezt a maszkot, már induláskor is
a véget: míkor a varázsos szépségű nők mellett elmenő, m i n d e n t akaró Grácián
megsemmisül a meztelen női testek vonzásában.

Ebből a tomboló Dionyalából már csak a letargia, a dekadencia marad meg az
ábrázolás spektrumaként A varázsló halálában, A kék csónakban és a Nyári bál
ban. A varázsló halála ott kezdődik, ahol A hegyszoros végződik, a csodát csak
más életébe vivő varázsló haldoklásával. A varázsló nyugodtan készülődik, hogy
mohó életének árát lerója a halállal, elvonulnak előtte az élők, akik számára
már csak árnyak, mint Ady Fekete Hord éjszakájánban. Az életnek ugyanez a
megtörő ritmusa zenél A kék csónakban. A jövő nyárról mesélő tücsök, a kék
csónak a Chloéra váró férfival, a nyár bujaságával lélegző, hervadni nem akaró
\lSZ egyaránt valami különös felajzottságot sugall: minden a beteljesülést várja,
amelyben azonban megsemmisül a kérészéletű öröm.

Irnpresszionísta-szirnbolista írásainak rendkívüli látványa az önálló életre lob
banó kép, amely már-már elszakad a helyenként romantikus rekvizitumokkal el
árasztott történéstől. A Nyári bál mozdulatlan, mégis élettel teli nyitó képe olyan,
mint egy félálomban, közvetlenül az öntudat kinunyása előtt felvillanó [eleneté:
esti hangulatú kertben a figurák merevek, de az arcok közelebb jönnek, a szájak
némák, nem beszélnek, minden konvencionális, amit mondhatnának, csak a gyer
tyákkal megvilágított ,szemek élnek. Aztán a képet rendező belső logika kihagy, a
mondatok mániákusan keringenek a szimbolikus jelzések körül, mint az álom sze.
szélyes közegében.

A végső elfáradás, a halál mélyen foglalkoztatja Csáthot. De nem li konkrét
vég biológiája és metafízikája, mint Kosztolányít, hanern az utolsó színjáték dra
maturgiája, a halál "esztétikája". A varázsló halálának szírnboííkus hőse is gon
dosan megszervezte halálát, az Eroica főhadnagya számára pedig élete nagy szín
játékának fináléja az utolsó éjszaka, amellyel átmenti lényét a halhatatlanságba.
A főhadnagy szinte már nem is testi jelenség - "vérének mínden harmadik csepp
je meghalt már" -, fogyó testét vattával pótolja a blúza alatt, a legfinomabb
parIümöt használja, hogy a halál közellétét senki se érezze rajta. Az utolsó éjsza
kát egy nyári bálban tölti, vágyódó lányok között, de ő már megelégszik a szép
női testek fölötti testetlen lebegessel ; a pezsgő, a cigányzene és a holdfényes éj
szaka már csak kelléke, díszléte ennek a színjátéknak, amelyben végül is győzel

met arat: mítosszá nőtt lénye a bálozó lányok lelkében örökre megmarad.
Ez az emberekről leváló erő láthatatlanul jelen van a városok forgatagában,

elvetélt örömök jelzéseiként (A Kálvin téren). A városnak több szíve van, "mini
a hűllőknek és némely halaknak", de ez a sok szív nem tud egyszerre dobogni. A
novella ragyogó ímpresszíonísta képsort ad az álmos Ködben .ébredő, majd fel-
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gyorsuló életritmusú térről, de egyúttal többet is annál: délután csendesül a zaj,
régi májusokra emlékezve süllyedni kezd a tér, és éjszaka "a sok elhalt, elpusz
tult, sárba taposott, elvénült erő, amelyet az emberek, a siető, dolgozó emberek,
leányok és fiúk itt elhullattak, a kövek hasadékai közül, a sínek nyílásai közül ki
bukkan, összesűrűsödik, és áldozatokra les". Valami lírai mitológiába épül bele ez
a Csáth-írás is, amelyet a század eleji lírikus próza kezd növeszteni, ennek egye
nes ágú leszármazottja Mándy Iván rnetaforíkus nyelvű prózája is, amelynek szín
képében ",a halottak sem veszhetnek el, mert az utca őrzi lépésüket, hangjukat".

Ha úgy tetszik, sajátos lírai életrajz is kikerekedik ezekből a vallomásos no
vellákból: A gyertyák fényében eszmél először magára és pillantja meg édesanyja
képét, A varázsló kertje a szabadkai diákkor zenéje, amely felerősödik a pesti
egyetemi évek emlékeinek rajzásában (A kályha, Tavaszi ouverture), A hegyszoros
Gráciánját akkor indítja útnak a teljes gyönyörök felé - 1910 áprilisában - ami
kor maga is először áldozott "az ŐS, SZJeIlt gyönyör'i-nek, a morfiumnak. S A va
rázsló halála a vég megsejtése, az Öpíum-esszében vállalt eljövendő halálé.

Az Űpium-esszé és A sebész c. írás [átékos-fantasztíkus ötlet az ősi élet-halál
ritmus megváltoztatására. Az ópium gyönyöre "eltünteti a körvonalakat és az ér
telmetlenségeket, Kihelyez bennünket a tér béklyóiból, és az idő zakatoló másod
perc óráját megállftva, langyos hullámokon emel bennünket a lét magasságaiba";
A sebészben az időközpont agyból való "kikanalazása" megszüntetí a halálfélel
met, s így a jö,vő embere majd "pontosan emlékezik míndenre, mert a tények: nem
múlnak el számára, hanem az öntudatban mínt egyenrangú erők sorakoznak". Ez
az időtlen, narkózísszerű lebegés él - morfíum-márnorának egyetlen művészí pár
lataként - az Egyiptomi József c. novellában. A Nílus nyugodt áramában úszó hő

sének szabadság érzése egyenletes gyönyörűség, soha nem gyorsuló, de nem is las
suló öröm-ritmus, amelynek nincs kezdete és nincs vége, nincs benne letargia és
nincsen feltámadás; a beteljesületlenségtől való félelem ismeretlen, s harmonikus
még az elválás is. "A halál ebben az álombeli létben nem tűnt fel legfőbb rossz
nak, és az élet nem volt a legfőbb jó. Minden egyformán igen jó és szép volt,
emellett új és csodálatos is, és mégsem izgalmas, nem fárasztó, és nem félelmes,
mint itt e siralomvölgyben." A zsidó asszony Istentől kapott ajándéknak tekinti a
találkozást, az elváláskor nem uralkodik el a történetben a szomorúság, hiszen
nincs idő, amely bevégzett tények elé állitaná a lebegő szerepiöket.

Szimbolikus álomvilága mellett a társadalom kölcsönhatásaiban fejlődő, néha
kórosan deformálódó, míndig izgalmas meglepetést tartogató emberi lélek érdekli
Csáthot. "A maga kutató szenvedélye - más emberek belsejét átvilágítani - az
enyém is" - írja 1909-ben Dapsy. Gizella írónőnek. Legkeményebben szikrázó írá
sában, az Anyagyilkosságban - az ILlés Endre szavaival "rokontalan, társtalan re
mekmű"-ben - a kamaszlélek "tabula rasav-jára vés gyilkos indulatokat a gátlás
talan szabadság.

Az· erőszak felerősödését a Monarchiában általános tendenciaként érzékeli
Csáth, A közösség partjaitöf elszakadt individuum absurdumig vitt szabadsága ép
pen a szabadság .ellentétébe csap át. Van valami rokonság a monarchiabeli félelem
felnagyításában Csáth és Franz Kafka között, de míg Kafka a Monarchia malmá
ban őrlődő ember félelmét abszolutizálvateremt egy öntörvényű, abszurd világot,
ahonnan az életöröm, az egészség jelzései teljesen kíszorulnak, addig Csáth jelle
meínek torzulásai az ember!i. érintkezés hiányából adódó fekélyek, amelyeket azon
ban az író kóros lelkű figuráíba zár, nem növeszt rá a társadalomra, amelyben
nála a remény Iehetőségeí is megcsillannak.

A Witman fiúk egyre kórosabb fejlődésrajzának alkotás-lélektani hátterében
ott van a Kosztolányival közös gyerekkori viviszekciók felidézésének ambivalen
ciája. Kéj és fájdalom gátlástalan azonosításéhoz jutnak el a Witman fiúk, akikbe
szabados életükben semmiféle morált Illem táplál a környezet. A szímbolíkus no
vellák atmoszférája őket is körülveszi - álmodozásaik puha, légi asszonyai "öss<\e
fogóztak hajladozva, mosolygó 'arccal lebegtek az ablak felé, majd újra feléjük
kúsztak, reájuk feküdtek, és hozzájuk símultak" -, de az állatok kínzása, a fáj-
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dalom misztériumaiba való betekintés után a gyönyör már csak a kínzás fájdal
mával párosulva jelent élvezetet számukra. Az utcalány testére nem a learnasz
kori szexualitás tombolásával csodálkoznak rá, hanem kísérleteik újszerűen ingerlő

tárgyát látják benne. Gyűlölt, kövér anyjuk meggyilkolására nem készülnek tuda
tosan, de olyan zajjal törik be az ékszerszekrény üvegét, hogy az asszonynak lehe
tetlen fel nem ébrednie. Kéjjel megölik, a rablott kincseket a lány hasára, mel
lére, combjára szórják, és sietnek az iskolába.

A megváltozott belső ritmus, a hangnem objektivitását tükrözi a szíkár, ke
mény veretű stílus. A dialógus hallatlanul tömör: egy-két szükséges szó, a muzsi
káló jelzők, gondolatritmusok eltűnnek, a "puritán igék" - Illyés Endre szavai
val - "úgy viselkednek és mozdulnak, mint a fogó, a véső, a fúró, a kalapács."
Az amerikai próza hangjával rokon ez a gyilkos objektivitás, Hemingwayéval és
Capotéval - akinél éppen korábbi lírikus prózajából nőtt ki a "tényregény" -;
s a magyar irodalomban Nagy Lajos és Mándy írásaival.

Míg az Anyagyilkosságban a társadalmi érintkezés kóros hiánya okozta a tor
zulásokat, A kis Emmában viszont a gyerekek tudatát befolyásoló külvilág, Az is
kola "érdekesebb" lett számukra, mert az új tanító "vágat", a félholtra vert pa
rasztgyereknek még leken "egypár" pofont, mert látja bennük "a hajlamot a rossz
ra". - Az újságban olvasott akasztást a gyerekek míndjárt kipróbálják a gyakor
latban: a f!úk akasztanak, a lányok csalják be az udvarra cukorral a kutyákat, s
ha már van alcasztófájuk, a féltékeny szeretettel körülvett ezredeslányt hallatlan
könnyedséggel akasztják fel rá. A történetet mesélő, a kis Ernmába szerelmea gye-,
rek kívánesi csodálkozásával láttatja az eseményt Csáth: "A kis Emma lógott.
Eleinte hadonászott a kezeivel, és vékony kis fehér harianyás lábaival nagyokat
rúgott. Olyan furcsák voltak ezek a mozdulatai. Az arcát nem láthattam, mert a
padlásori már meglehetős sötét volt. Egyszer csak hirtelen rnegszűnt a mozgás, A
teste kinyúlt, míntha a lábujjaival valami zsámolyt keresett volna, hogy ráálljon.
Aztán nem mozdult többet."

Már a bácskai lapokba író diák is érzékelteti az ernbera tudat mélyéből felsza
kadó állati ösztönök erejét. A Szeptember öregedő, féltékeny férjében felvillan 'a
gondolat: "De mégis míly szép lenne ölni!"; Az első párbaj fiatalemberének csak
elleniele megsebesülés-éig tart a félelme, aztán "élvezettel nézi a vér pirosságát,
nagyot lélegzik." Tudat és ösztönvilág éles szembenállásáról szól a Gyilkosság is.
Fiatal földesúr hőse lefekvés előbt a szocializmus gondolatait védelmezi konzerva
tív apja előtt, a kényszerű lopás szigorú büntetésének abszurditását hangoztatva,
de az éjszaka váratlan fordulatot hoz számára: egy betörő neszezésére riad. Sosem
érzett bátorsággal foitcgátní kezdi, pedig a sötétben is érzi, hogya gyenge figura
alig képes védekezni, mégsem tud ellenállni a csábításnak, hogy büntetés nélkül
gyilkolhat. A míndennapíbb történés síkján is pőrére vetkőzteti alakjait, megmu
tatja a falusi konvenciókkal álcázott kegyetlenséget (A kút), a "szabálysértés" 
a mozgó vonatra ugrás - ürügyének felhasználását a szadista indulatok kiélésére
(Vasút). A Vasút dolgozói kemény "dorgálásban" részesítik a szerenesétlen hiva
talnokot, akinek a sötét raktárhelyiségben "mintha vasruha tapadna a testéhez,
szorosan rászabva", Csáth tárgyilagos iróniával elemzi a jelenetet: "A vörös csak
az arcát pofozta szívósan, élvezettel, mínt ahogy a csemegét szokás fogyasztani."

Az 1909-ben doktorált Osáth - orvosi prakszlsában Brenner József - éveken
át a' Moravcsik idegklinika gyakernoka. Karinthy Nyugatba írt Csáth-nekrológjá
ban felidézi a tébolyda dantei vasajtaján túl őrjöngő betegét figyelő orvost. "Meg~

lepetve nézek Csáth Gézára és különös döbbenet villan át rajtann. Az orvos elbo
rult szemmel, mereven néz az őrült szemébe. Tekintetében furcsa, tűnődő, szóra
kozott, fáradt kíváncsíság." A világot markában tartó Lényről fantáziáló nő, akit
Karinthy látott, Csáth izgalmas, olvasmányes szakkönyvének, Az idegbetegségek
pszichikus mechanizmusának főszereplője. Freud és Jung pszichoanalízise alapján
kísérí végig egy fiatal, lelki szenzációít hisztériával levezető, nehéz sorsú nő életét
a kényszergondolatok első jelentkezéséri át a súlyos pszichóztsig, a paranoíáíg.
Nagyszerűen láttatja Csáth a védekező kényszerképzeteknek a lelki mechanizmus-
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ban betöltött szerepét : kezének megkérésekor - biztos anyagi aLapú házasság
lenne ez, de más férfit szeret - ,,szellő érinti meg az arcát", "idegen befolyás"
akarja "kényszeríteni" a házasságra, természetes, .hogy felveszi az idegen befolyás
ellen a "harcot", a szerelmet választja. Ekkor éri azonban a számára végzetes
trauma, a választott férfi eltűnik; beteg képzeletében ekkor "öI'döggé", különös
"lénnyé" transzformálódik "A hiába várt férfi: aki sehogyse akart megérkezni,
hogy szép szavakkal, szerelani vallomásokkal üldözze, íme megjelent. A pszichikus
védelem eltorzítja, ördöggé maszkírozza át, de az ördög is férfi, aki' törődik vele"
- írja könyvében Csáth, vtlágosan kivajzolva egy kezdetben normális, csak neuro
tikus alkatú nő paranoiás, 'kényszerképzetes világba bújását életének elviselhetet
lenné erősödött hiányérzete rníatt. Hiperesztéziás szexuális komplexe mellett kör
nyezete merev polgári etikájából kinőtt, betegesen érzékeny erkölcsiség ds jellem
zi a nőt. Ezért teremt magának fantázia-világot, ahol szerelmí vágyait áttételesen.
torz formában kiélheti.

A nő vaskos feljegyzésekben megörökített sajátos kozmogóniáia szerint a Lény
volt az első élőlény, iszonyú sebességgel maga körűl forogva teremtette a világot
és 'alakította önmagát, A Nap tulajdonképpen a Lény, azaz annak látható felső

része. Alsó részében tartogatja a Lény gonosz indulatait, melyek láthatatlan ka
rokként rnozogva befolyásojják cl potenciálisan szárnyalni képes, de még az ön
tudatra ébredésük előtt földre vitt embereket, Haláluk után felviszi az emberek
lelkeit a Napba, ahol azok tetszhalott letargíában imádják őt. Az emberek nem
is sejtLk, hogy egy "ördög ül a világnak trónján", aki hozzászokott a korlátlan
szabadsághoz; a nő azért tudja ezt, mert hosszú betegsége alatt lelkének össze
függése a testtel meglazult. "minden éjjel szegény saját erejéből kifelé törekszik
a testből". A Lény retteg a felfedeztetéstől - hiszen a földön az embereket sors
csapásokon, a megélhetés gondjain, betegségeken. az öregség és halál szerivedé
sein vezette keresztül, hogy lekössé őket -, s ezért a nő lelkének elpusztítását
tűzte ki célul; mímden éjjel változatos kínzásokkal gyötri. "Arrogáns arcú fiatal
ember" képében az utolsó táncra kéri, hegedül a fülébe, de hang nem jön a· he
gedűjéből, nagyokat harap beléje, és "gyilkolás közben újabban gyakran énekel
is." Később a pszichózis további benyolódásával' a férfi-szirnbólumból '- a Lény
ből - egy tényleges férfi alakja kezd kibontakozni, N. doktoré, akire a Lénynek
fantasztikus tulajdonságait is átruházza. Igy a nőért a pszichózisban már két férfi
küzd elkeseredetten, az őt "üldöző" N. doktor ellen a nő a Lénnyel szövetkezík
bosszúszomjasan ; roppant élvezi, hogy egyszerre lehet "Kleopátra és Borgia
Lucretia". "Sok testileg egészséges, épeszű ember meghal az életének a delén
anéjkül, hogy elmondhatná magáról, hogy olyan nagyfokú változatos és nagyrneny
nyiségű élvezetben lett volna része, mint A. G. kísasszonynak' - vonja le a vég
ső következtetést az író.

Ennek a paranoiás kényszerképzetekből kinövő védekező mechanizmusnak a
működését láthatjuk a Csáth-novellákban, Aberrált figurái valamikor egészséges
emberként mozogtak a világban; a végzetes sokkhatás nyomán tudatuk a szemünk
Iáttára deformálódik fokozatosan (A fekete kutya, Dénes Imre); ahol pedig már
a novella indításakor is beteg tudattal van dolgunk, ott úgy ábrázol Csáth - sa
játos feszültséget teremtve evvel -, mintha normális emberről mesélne leülönös
történetet (Fekete csönd, A béka).

Csak a kölyök Rimbaud indulásához hasonlítható, ahogy a 17 éves Csáth az
emberi lélek iránti kívánest szomját művészetébe emeli. Már az 1904-ben írt A
fekete kutyából is tisztán rajzolódik ki a védekező mechanizmus természete. Az
ember nem tudja tudomásul venni a testéből származó lény halálát - apa a fiúét
-, a temetőben hozzá tántorodott fekete kutya arca hasonlít a fia szenvedő arcára,
ráruházza szeretetét, s a beteg kutya lelövését úgy torólja meg il gazdáján 
gyilkossággal -, rníntha a fia akkor. attól a lövéstől hullott volna el.

A féltékenység fantommá növesztett kivetitése a Fekete csönd, s a félelemé
A béka. A Fekete csönd hőse - látszólag a család érdekében - megfojtja ru
egyetlen éjszaka alatt iszonyú karnasszá nőtt öccsét - aki cicákat pirított lassú
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túzön, és rágyújtotta az ispán fehér lábú lányára a házat -, de reggel csak egy
kihűlt testű "kis gyönge gyermek" néz vissza rá. Borzalmas szörnyek népesítík be
ezt a morbid világot: A béka hőse szőrös, zöld nedvet lövellő, villámgyorsan mozgó
varaaggyal viaskodik, a Lidérczálmokbain az erdei csendből kiszakadt rém üldözi
a főhőst. Aberrált világát átvilágítja a pszíchiatría lámpájával, de a fénykéve nem
világít meg minden sötét foltot, gyakran hagyja, hogy kórtörténeteiben megmarad
jon valami irracionális homály (A béka, Lidérc"álmok).

Reális közegben játszódó, féltékenység motíválta történetei a gyilkosság felé
sűrüsödő események primér ízgalmán túl is adnak valaini lélektani többletet. A
Schmitt mézeskalácsosban a főhős mazochista szenvedéllyel oldódik fel a meg
alázó szerelern gyötrelmeiben, s csak mikor már a nőt végérvényesen elveszti,
akkor gyilkolja meg, hogy "végképp és visszavonhatatlanul" magáévá tegye; a Rozi
lélektani kuríózumát pedig az izgalom átélésének morbid vágya adja, amelyet az
asszony "a hatalmas, izmos" férje médszeres megcsalásával élvez.

A tébolyda mlai között; színezgetík álomvííágukat - vágyaJikiat átmentve ide 
.4. kisasszony és a Dénes Imre főhősei, míg el nem jön számukra a paranoia végső

stádiuma, az örök éjszaka. Akisasszany Fülöpét telt szépségű, önzően egészséges
felesége magára hagyja, a beteg egy csodálatos "ktis:asszonyt" kreál magának, aki
a falióra ketyegésével ígér neki gyógyulást; az Amerikából hazatért, szereímes Dé
nes Imre számára "díjtalianul rendelkezésére bocsátja" a "misszel" összekötő tele
font az őrület.

A halál - máskor szimboLikus vagy komoran morbid - szituációja derűsen

groteszk színekben játszik egyes Csáth-novellában. Az Apa és fiú fiatal mérnöke 
hosszú idő után Amerikából hazalátogatva - már csak apjának a klinikán por
celánfehérre főzött csontvázával találkozhat. A meghökkentő viszontlátás kínos
légkörét a jelenet résztvevői a maguk médján igyekeznek feloldani: az asszisztens
a koponyát dicséri, az öreg boncszolga "a gyönyörű skelet" pozitívumait; a fiú
zavart bánatát ez nem enyhíti természetesen. Ezt a bánatot a találkozás jellege
már eleve groteszk színekbe vonja, e groteszk szanekben azonban - a befejezés
örök törvényben való megnyugvásáva! - a megbékélés derűje i.s ott bujkál. A
Trepov a boncolóasztalon szolgáínak azokatlan tette - megpofozzák a népnyúzó
'I'repov elegáns hulláját - a tehetetlenségből fakadó komikum és a morbídítás
közott táncol groteszk megvdlágításban.

Csáth Gézának. még aberrált világában is - elvetélt lehetőségként (Anyagyil
kosság, Vasút), vagy az őrület szuverén világú tzoíáltságában (A fekete kutya, A
kisasszony, Dénes Imre) - élt a tiszta ÖrÖlffiök utáni vágyakozás; egyes írásai való
sággal emberség-szigeteket emelnek 'a butaság és erőszak hullámveréseiben. Kimért,
hideg téli világ .szikrázik A torban, itt míndennek megszabottrendje van; a disz
nóvágás évente ismétlődő eeremóníájának, s az erős testű parasztlány - rendha
gyóságában is szabályos - megfogamzásának, Mínden a szükségszerűségre utal a
novellában : a foga1makat pontosabbá tevő dísztelen jelzők, a kemény igék és a
főnévi igenevek 1mperativusza. Egyszerre érzékelteti az író a lány kíszolgáltatott
ságát - a szocíálísat és az őslbbet, a nőit - és a kiszolgáltatottságot mégis öröm
forrássá tevő, öntudatlanul ds harmónia-kereső egészséget. Mintha minden e rövid
égésű, erőszakkal életre hívott, aztán mégis a lány megadásával megpecsételt nászt
készítené elő.

Gyermekkori emlékeinek kisvárosi világába ereszkedve egyszerű boldogságukért
a társadalmi konvenciókkal szembeszálló embereket rajzol: a szerelmétől elha
gyott, gyerekét az egész világ előtt vállaló Jolán nagy, sötétszürke szemeit a díá
kok álmai villantják fel; Pál és Virgírüa - a két unokatestvér - hosszú megprö
báltatáson át iÍs beteljesedő szerelmét az író úgy meséli el, mintha a történet csak
akkor, vele együtt születne, A novel1J.a ellendarabja a személyes élményeket hor
dozó Souvenir, amelynek csúnyácska Sáríja valami "szűzies szernérmetlenséggel"
oldja fel lényének gátlásait a szerelemben. de "józan", érzelmekkel míe sem tö
rődő anyja megbénítjaakonvenciók parancsával, egész életére lefelé görbülő szájú
vénlannyá változtatja. Az Irén mama merészen új szerelmi felfogása, a Nagy Ba-
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lázs-Kis Balázs kamaszerotakája boccacciói könnyedséggel intéz el nehéz hely
zeteket a felszikrázó életöröm nevében.

A gyermekkor harmoníkus világa a romantíkus rneseí megkőzelités mellett (A
gyertyák, A varázsló kertje) 'a prírnér valóság síkján is meleg színekJkel ragyog.
Kosztolányi verscíklusának, A szegény kisgyermek panaszainak széles impresszíó
skálaján ját5mk Csáth is, a Szombat este és a Mariska az anyjánál finom ídílljé
vel, a Józsika kedves humorával, az Emlékirat eltévedésemről derűbe hajló szo
rongásaival. Azonban csak a hozzá közelállók alakját színezí át lírai hanggal az
emlékezés (Találkoztam anyámmal, A vörös Eszti), tágabb környezetét - az időben

megrekedt kisvárost - ironikus elídegenítettséggeí láttatja. A kisszerű életüket
borral, cigányzenével narkotizáló -' Kosztolányi regényedből is jól ismert - "pár
dUcok" (Bácska), a Beethovenről álmodó, majd a "cigányos, kulturálatlan Magyar
ország" áldozataiként elzüllő muzsikusok (Muzsikusok), az erényeit hidegen mérlegelve
árusító bálozó lány (Bácsország), a dzsentrít majmoló polgár, aki majdnem köny
nyezik az örömtől, hogy az elegáns fajkutya "elfogadta őt gazdájának" (A kutya),
a sport rnegszállottja, aki mínden este kötélen mászik fel a plafon alatti háló
ágyba (A bajnok), a nőket gyűjtő fiatalember, akinek a visszautasításkor bánatá
ban még az orra vére is elered (Pista), mind anakronisztikus figurái ennek a bács
kai panorámának.

Megváltozik a hang, bonyolultabb, áttételesebb lesz az ábrázolás, ha a múlt
fájdalmas képeit fogja össze az emlékezés; saját gyerekkori-ifjúkori lényének ki
szakadását mutatva a korábbi harmőníából. A Találkoztam anyámmallnak már csak
az álomban fellobbanható emlékképsora. a varázsos testű és meséjű dada finom
távozása (A vörös Eszti), az Elfeledett álomban apja örökre eleresztett keze mind
olyan [elzések, amelyek a szírnbolíkus teljesség-akarás rnűvészí stációi (Tavaszi
out1erture, A hegyszoros) és végső kálváriája (A varázsló halála, Eroica) mellett
élnek; azokat mintegy magyarázva, s ugyanakkor az írnpresszionista-szimbolista
sejtetés zeneiségét a szürrealista képkapcsolás újszerű lehetőségeivel gazdagítva,
Már a Nyári bál szímbolíkus kuszaságából önálló életre lobbant képek is jelezték
ezt a sajátosan' gazdag művészi Iátást, mely az álom meghökkentő asszociácíójú
képkapcsolásával világít meg térben és időben minden rejtőzködő lényeget. Az
Ismeretlen házban minden az elvetélt örömök jajgatásával vádol, az ablakok mö
gött "elhalt kacagások" bujdosnak, és a lépcsőházban a szerelmct elhagyó, prosti
tuálódott 10 árnya lebeg; a Délutáni álom.ban a mesés Kelet színpompáí égnek, a
folyón úszó csónak fölött ezeregyéjszakai szellemek suhannak, hogy aztán hir
telen hazai tájra ébredjen a főhős, ezüstös nyárfákra, "alvó, vaksi kis házak"-ra,
titokzatos erdei kápolnára,

Emnek a zseniális orvosnak és krítikusnak, a magyar irodalom horizontját új
irányokba tágító írónak az életét roppantotta össze tragikusan korán a morfíum,
Romló test, egyre kisebb felületen köröző szellem, erőlködő, naivan didaktikus
írások mutatják az iszonyú hanyatlást. Az irónia és keserűség teremtette szerelmí
háromszoget színpadra varázsoló remeke, a Janika mellett, ezeknek az éveknek a
drámái mutatják az író életért, munkáért folytatott küzdelrnét az iszonyú méreg
gel: A varázsló halálának szímbolikáját újrateremtő Hamvaz6szerdátál a hosszú,
eltékozolt évek delíriumából ébredő hősű Horvátékon át a Zács Klára c. drámáig
amelynek főhőse, Kázmér herceg is súlyosan beteg ember, a gyönyörű, szőke Klára
teste, .életöröme jelentené számára a gyógyulást.

De a háboruval is rohamosan roncsolódó író számára már nem jött el a gyó
gyulás. Hiába hívja még 1918-ban is könyörögve egy újabb, végleges elvonókúrára
Kosztolányi - "az ifjúságunk emlékére, a gyermekkorunk boldog játékaira kérlek,
jöjj azonnal" -, Csáthot ekkor már körülveszt- "a fekete csönd", amelyet olyan
!éle1metesen vetített ki írásaiban. Karinthy akkor, ott, a nekrológjában megírt kór
hám folyosón megérzettebb61 valamit Csáthon: "Most már tudom: abban a pilla
natban a végzetét látta: az erdőt, a kései országutat, a két idegen katonát, elvég
zett végzetét mindennek, ami ezen a Földön, ebben a világrészben és ebben az
országban több és jobb és szebb és igazabb akart lennd a röhögő, durva közöny
nél - végzetét a halandó szeretetnek a halhatatlan gyűlölet világában,"
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