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(Vázlat Csáth Gézáról)*

Mert nem feledtelek. A fülledt estbe ÚSZÓ,

ablakból fölsíró, homályos hegedüszá
eszembe hoz.

Így látlak mindig én, édes, fiatal orvos,
fehér köpenyben, a kavicsos és porondos
kertudvaron.

Kosztolányi Dezső: Csáth Gézának

l

A Nyugat 1919. decemberi számában adták közre Kosztolányi Dezső megemlékezését
unokaöccséröl, Csáth Gézáról, az ideggyógyászról, novellistáról, színmüíróról, zene
kritikusról, aki szeptember l2-én, harminckét éves korában maga vetett véget kábító
szerek szenvedélyétöl tönkretett életének. "Leírhatatlanul sokat szenvedett - írja
Kosztolányi. - Vértanútestén nem volt egyetlen fillérnyi helyecske sem, melyet föl ne
tépett volna az oltótű ... Naponta ellátta orvosi teendöit a kis bácskai faluban, és
amíg lehajtott fővel ballagott a biztos halál felé, sok-sok embernek adta vissza egész
ségét."

A két unokafivér - Kosztolányi Dezső és Csáth Géza - gyerekkorának és ifjúságá
nak színtere Szabadka volt. Ugyanabba a gimnáziumba jártak (ahol egyébként Kosz
tolányi apja volt az igazgató), ugyanabban az önképzökörben mutatták be első mun
káikat, együtt szerepeltek a diákok lapjában és az iskolai ünnepélyeken. Sokat voltak
együtt az iskolában, családi körben, rokoni összejöveteleken, közös csatangolások
során. Véleményt cseréltek tanáraikról. olvasmányaikról. terveikröl és az ismerős

lányokról. "Az ifjúságunk emlékére, a gyermekkorunk boldog játékaira kérlek, jöjj
azonnal" - írja Kosztolányi 1918. június 23-án Csáthnak vidéki állomáshelyére, abban
a reményben, hogy orvosi segítséggel, szanatóriumi elvonókúrával meg lehet még
menteni unokaöccsét a végzetes szenvedély rabságából.

Kosztolányi csaknem két évvel volt idősebb Csáth Gézánál. A gimnázium elvégzése
után, 1903 szeptemberében ő már a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán
folytatja tanulmányait. Új környezetbe kerül, új emberekkel ismerkedik meg, új él
ményekben van része. Műveit a Négyesy László professzor által vezetett stílusgyakor
latokon mutatja be egyetemi társainak, közrernúködík a szeminárium vitáiban is.
Sikereiről, örömeiről, csalódásairól. válságairól, érdeklődési körének változásairól.
szerelmi fellobbanásairól olyan híven számol be Szabadkára küldött leveleiben
gimnazista unokaöccsének, ahogy az ember csak legbizalmasabb társainak szokott
megnyilatkozni.

Csáth Gézában a gimnázium utolsó évei alatt érlelódtek meg múvészi törekvései. A
helyi lapokban figyelemre méltó cikkei és elbeszélései jelennek meg, képzőművészet
tel is foglalkozik, hegedűjátékának tisztaságát, meleg tónusát szakemberek is elis-

* Száz éve, 1887. február B-án született Csáth Géza.
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merik. A Zeneakadémián szeretné tanulmányait folytatni, de még nincs a tökéletes
technikai készség birtokában, kompozíciója sem arat sikert a főiskola zeneszerzési
szakán. Más irányú érdeklődésénekengedve az orvostudományi egyetemre iratkozik
be.

A bécsi tanulmányútra készülő Kosztolányi 1904 szeptemberében elképedve fo
gadja a hírt, hogy az irodalom, a zene és a képzőművészet hármas bűvkörében élő

unokaöccse az orvosi pályával kötötte össze sorsát. "Nem okosabb lett volna akár
csak találomra beiratkozni valamilyen képző zenedébe, s várni, míg a technikát elsa
játítod, s nem üzérkedni, lócsiszárkodni, hasznossági szempontból cselekedni s koc
káztatni azt, hogy a hármas müvészböl semmi rnüvész légy?"

Kosztolányi aggodalma indokolatlannak mutatkozott, mert - bár maga Csáth is azt
írja később önéletrajzában, hogy másfél évig csak az anatómiának és az élettannak
élt - a hetedikes gimnazista korában elkezdett irodalmi, publicisztikai, kritikai tevé
kenységét tovább folytatja. Alig érkezik meg a fővárosba és kezdi el orvosi tanulmá
nyait, hírlapi leveleket küld szükebb hazájába a budapesti müvészeti élet legfrissebb
eseményeiröl, hangversenyekröl, tárlatokról, színházi bemutatókról. Valóságos rej
tély, hogy a teljes embert kívánó orvosi tanulmányok mellett miként maradt ideje el
beszéléseket, esszéket, kritikákat, cikkeket írni.

Arról, hogy mit jelentett számára a főváros szellemi életének eleven közegében él
ni, ő maga tesz vallomást abban a bírálatban, amelyet 1907. május 17-én adott közre a
Budapesti Naplóban, Richard Strauss zenedrámája, a Salome budapesti bemutatója
alkalmából. "Tagadhatatlan, hogy ebben az esztendőben érdekes dolgok estek Ma
gyarországon, olyanok tudniillik, amelyeket a kultúrtörténet lapjaira szokás írni - fej
tegeti a cikk bevezetőjében.- Mi is történt? Láttunk Meunier-szobrokat, Beardsley
rajzokat, Gauguin-képeket, Wedekind-darabokat, Hauptmann, D'Annunzio, Wilde,
Ibsen, Maeterlinck fokozott erővel vonultak föl a színpadokra. Hallottunk Debussy
muzsikát, d'Indy-szimfóniát, Puccini operái jobban hódítottak, mint valaha. Szóval
minden megtörtént, amitől Magyarországot - mint valami kis beteg gyereket a sza
bad levegőtől - gondosan őrizték. Salomét, Strauss Richard operáját, hivatalból nem
engedték előadni az Operaházban. Persze a közönség érdeklődése hétszeresére foko
zódott, s ennek az egészséges reakciónak eredménye az lett, hogy ma az akart, a kí
vánt Salome egy idegen operatársulattal megjelent Budapesten."

Azok az évek, amelyekben Csáth Gézának, mint minden újra fogékony fiatal kriti
kusnak lehetősége nyílt arra, hogy jelen lehessen a főváros zenei, színházi, képző

nüvészeti életének olyan eseményein, amelyekben addig a hazai közönségnek nem
volt része, az újkori magyar múvelödéstörténet legragyogóbb korszakához tartoznak.
"Ezer forrás nyílt meg; ezer madár szólalt meg; ezernyi ezer érzés; a magyar múlt s a
magyar jelen, a magyar puszta s a magyar város, a magyar falu s a magyar, az egyet
len Budapest érzékvibrálása" - írja ugyanerről az időszakról két évtized távlatából
visszatekintve Móricz Zsigmond.

Mindaz, ami a múlt század második felében a nyugat-európai művészetben és iro
dalomban egymást követő, egymástól elhatárolódó vagy egymással már szemben álló
irányzatként tűnt fel, és naturalizmusnak, impresszionizmusnak, szimbolizmusnak,
szecessziónak vagy bármi másnak nevezték, nálunk a huszadik század első évtizedé
nek eleven pezsgésében mint némileg megkésett újszerűség egymás mellett, egy
másra ható, egymásba át játszó stílusváltozatokban volt jelen.

A bezártság érzése, a lemaradás tudata, a szellemi sorompók kényszere Csáth Gé
zát éppúgy nyugtalanította, mint mindazokat a kortársait, akik szintén a megismerés
és a közvetítés szándékával fordultak az európai kultúra új áramlatai felé, akik meg
próbáltak kitörni a provincializmus szük kereteiből, akik mindent megtettek annak
érdekében, hogya hazai szellemi élet fölzárkózzék a nyugati kultúrához.
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Ha el is kápráztatja a korszak modern művészeténeksokszínű izzása, pazar pom
pája, a kifejezési lehetőségek elbűvölő változatossága, az eklekticizmus kisértései
érintetlenül hagyják, mert tudatosan építkező, erősen koncentráló, elképzeléseihez
következetesen ragaszkodó alkat volt.

Egyik esszéjében azt vallja, hogy az esztétika egyetlen kötelessége az, hogy meg
mutassa a müalkotásban az embert, hogy rávezesse a befogadót arra, hogy az iro
dalmi, képzőművészeti,zenei alkotásokban mindig a mű emberi tartaImát és jelen
tését keresse.

Az esztétikával kapcsolatban megfogalmazott elvei irói tevékenységének irányát is
meghatározták. Legerősebbalkotói igénye az ember újra és újra való felfedezése volt.
Azokban az években, amelyekben irói pályája kialakult, az irodalom az orvosi lélek
tantól kapta a legfontosabb ösztönzéseket, amelyek valósággal forradalmasították az
ember belső világával kapcsolatos ismereteket, és amelyekre ő maga is nagyon fogé
kony volt.

Gondolkodásának alapja az a meggyőződés, hogy az ember és a világ, valamint az
ember helye a világban megismerhető.Minden teoretikus írását az élet jelenségeinek
racionális felfogása hatotta át. Az ember és a világ megismerésének folyamatában
Kopernikusz, Darwin és Freud hatását érezte olyan mértékünek, amely mind a há
rom esetben új korszakot nyitott az emberi gondolkodás történetében. Azt vallotta,
hogy e három gondolkodónak köszönhetjük, hogy az életet, a természetet a maga
valóságában ismerjük, és előítéletektől mentes látással kutathatjuk tovább.

Novellát alkotó módszerét már első kritikusai is a diagnózist készítő orvos munká
jához hasonIították. Ábrázolásmódjában valóban fölfedezhetőa diagnoszta nyomozá
sának célratörő következetessége. Mindent a dolgok gyökeréig akart látni, a valóság
makacs vallatói közé tartozott. A tények reális szemlélete, a mélyreható elemzökész
ség, a belső összefüggések feltárása, az ábrázolt mikrokozmosz éles megvilágítása
éppúgy jellemzi alkotói karakterét, mint a szimbolista kifejezési eszközökhöz való
vonzódás.

André Gide írja Dosztojevszkijról. hogy azért ábrázolta olyan gyakran a gyermekek
és általában a fiatalok világát, mert leginkább az érzelmek genezise érdekelte. Ha
sonló jelenség figyelhető meg Csáth Géza esetében is.

Gyermekek, kamaszok, diákok életét rajzolva. a lét alapvető kérdéseire szeretett
volna választ kapni. Az emberi karakterek kialakulását elemezve úgy érezte, végletes
ellentétek határozzák meg mindenki sorsát. Egyik novellájának szereplöje azon töp
reng, hogy mindaz, ami az életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, meg
magyarázhatatlan és véres is egyben?

Csáth Gézában megvolt a művészi képesség ahhoz, hogy megmutassa, milyen fon
tos szerepe van a gyerekek világában a szexuális ösztönök, szadista indulatok, félel
mek és féltékenységek bonyolult kölcsönhatásának; hitelesen ábrázolta a sokszor el
lentétes indítékokból következő konfliktusokat, összeomlásokat. tragédiákat.

A modern lélektani áramlatok fölszabadító hatása elsősorbanabban nyilvánul meg
nála, hogy sok mindent bátrabban, elfogulatlanabbul, az összefüggések teljesebb fel
tárásával tudott ábrázolni, mint kortársai, de elbeszélései többek és mások, mint
freudista tételek illusztrációi. Novelláiban mindig ott érezhető a téma fölfedezésének
izgalma, a személyes tapasztalat biztonsága, a közvetlen élmény hatása, az anyaggal
való küzdelem feszültsége.

Mindaz, amit a modern lélektan álomfejtéseiből tanult, a legtermészetesebb mó
don, saját szemléletének alapjává vált. Ezért követi magától értetődő biztonsággal az
álomfolyamatok menetének, válogató szerepének, egész dinamizmusának törvény
szerüségeit, ezért ábrázolja az álmot ő is úgy, mint olyan funkciót, amely visszautal az
álmodóra. és amely izgalmas híradásokat hozhat az emberi lélek ismeretlen tájairól.
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Csáth Géza az első írónk, aki azt tudatosította, hogy az álom minden esetlegessége
vei, váratlan fordulataival, egymást váltó színtereivel, változó tónusaival, gyors kép
váltásaival együtt valamiképp mégis szerves egész, amely éppen a valósághű tolmá
csolás és az átélt újrateremtés által válhat szigorúan szerkesztett, egységes hatású,
magából érzelmi feszültséget sugárzó műalkotássá.

2

Amíg Kosztolányi Bécsben folytatja tanulmányait, megbízásából Csáth Géza intézi
Budapesten különbözö ügyeit. Kéziratok, pályázatok sorsa felől érdeklődik, üzenete
ket ad át, értesüléseiről levélben számol be. Újságokat, hetilapokat, folyóiratokat,
könyveket küld Bécsbe.

Szintén unokaöccse segítségét kéri Kosztolányi, amikor az idegen környezetben
szorongások kínozzák. Csáth Géza válaszában arra ösztönzi, hogy próbálja nyomasztó
hangulatait az alkotó munka hasznára fordítani. "Félsz, hogy elfelejtenek!? Írj róla
verset gyermekem, e félelemről. Legyen a vers méla és nagyszerű tomboló, legyen
kétségbeesett. .. de te ne légy se egyik, se másik ... "

1905 júliusában Kosztolányi már újra itthon van, és attól kezdve hónapokon át
Szabadka és Budapest, az újságírás és a tanári hivatásra való készülés között inga
dozik. Szűlövárosában a Bácskai Hírlap segédszerkesztöi feladatkörét tölti be, tehet
séges fiatal barátai számára is megjelenési lehetőséget biztosítva, a fővárosban pedig
egyetemi tanulmányait próbálja folytatni. Alapvizsgára készül, szakkönyveket szerez
be, társainál a vizsgán megkívánt követelmények felöl érdeklődik, újra bekapcsoló
dik a stílusgyakorlatok programjába, majd hónapokra ismét Szabadkára húzódik
vissza.

Májusban azért utazik Budapestre, hogy a tanév befejezésével kapcsolatos tenni
valóit elintézze, de sorsa éppen akkor kötődik össze minden korábbinál erősebben és
véglegesen az újságírással. "Ady Endre helyére, ki Párizsba ment, a Budapesti Napló
hoz szerzödtern belmunkatársul. Szépirodalmi cikkeket, verseket, tárcacikkeket írok
bele s a versrovat vezetője vagyok" - írja 1906. június 24-én Babits Mihálynak Sze k
szárdra.

A Budapesti Napló mellett belső munkatársa a korszak haladó irodalmi, képző

művészeti, színházi és zenei törekvéseit támogató, katolikus szellemű folyóiratnak, a
Magyar Szemlének is, amelybe Juhász Gyula. Fülep Lajos, Hevesi Sándor, Márkus
László is dolgozik, és amely, éppen az ő kezdeményezésére augusztusban Babits
számot ad ki.

A tizenkilenc éves Csáth Géza írói és kritikusi érvényesülése szempontjából is na
gyon fontos Kosztolányi helyzetének kedvező alakulása az irodalmi életben. Sajnos a
Magyar Szemle, ahol több novelláját és zenekritikai írását is közölték, október végén
megszűnik,de a Budapesti Napló továbbra is állandó fórumot jelent számára.

"Abban az időben ez a lap az ifjú magyar irodalom harcoló gályája, rohanó quad
rigája volt - írja Csáth Géza 19l3-ban, kezdő éveinek Budapesti Naplójára emlékezve.
- Vészi József és Kabos Ede szerkesztése alatt itt szerezték meg igazi formájukat Ady
Endre, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért. Vészi József és Kabos Ede
mint nagyszerű, fáradhatatlan trénerek vezették a vasizmú bajnoki csapatot. Érthető

tehát, hogy mint újat kereső, újat merö író ide és csakis ide vágytam. És befogadtak a
csodás atléták közé. Pár hónap alatt már vasárnapi tárcaíróvá lettem. Természetes,
hogy nagy kedvvel és szorgalommal dolgoztam. S jóllehet orvosi tanulmányaim egész
nap elfoglaltak, még időt tudtam rá szakítani, hogy este a Budapesti Napló zene-
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referensi teendőit ellássam. Egy éven belül majdnem minden fővárosi napilap és he
tilap megnyílt előttem. A Nyugatnak alapítása óta munkatársa voltam."

Első novelláskötete, A varázslo kertje 1908 áprilisában jelent meg, egy évvel koráb
ban, mint Kosztolányi elbeszéléseinek első gyűjteménye, a Boszorkányos esték. Húsz
novellát tartalmaz a kötet, amelyek többsége még a századforduló művészetének

hangulatfestő. lírizáló modorát követi, de van már néhány olyan írás is a könyvben,
amely az emberi lét és a tudatvilág ismeretlen rétegeibe való alámerülés izgalmas fel
fedezéséről tesz tanúságot (Fekete csönd, A varázsló kertje, A béka, A vörös Eszti, A va
rázsló halála).

Az író életében még négy válogatott kötet jelent meg (Az albíróék és egyéb elbeszélé
sek, 1909,Délutániálom, 1911, Schmith mézeskalácsos, 1912,Muzsikusok, 1913).

Nem érdektelen számunkra, hogy Csáth Géza elbeszélömüvészetét miként érté
kelte az a Kosztolányi Dezső, aki családi kapcsolataik révén az első kísérletektől

kezdve nyomon követhette egész fejlödését. Nemcsak gyermekkori környezetük, él
ményviláguk, emlékeik közös volta és az egyetemi éveik alatt is tovább folytatódó
barátság szálai kapcsol ták őket össze, szellemi kalandjaikban, az emberi lélek rejté
lyei iránt megmutatkozó fogékonyságukban is sok a rokon vonás.

Kosztolányi öt alkalommal írt Csáth Gézáról, de csak aNyugatban, nekrológként
közölt tanulmánya keltett feltűnést. Azok az esszéisták, akik időnként elszánták ma
gukat Csáth Géza életművének újra való felfedezésére, többnyire ebből az írásból
merítettek ihletet, amely egyébként 1941-ben a Nouvelle Revue de Hongrie hasábjain
francia nyelven is megjelent.

Az első kötetet (A varázsló kertje) bemutatva Kosztolányi a líraiságot, a zeneiséget.
az álmodozást emeli ki, valamint a gyerekkor titokzatos emlékeit visszaidéző hangu
latokat. A Schmith mézeskalácsos novelláiban viszont fontos, új jelenségnek tartja,
hogy az író már nagyobb távlatból szemléli azt a társadalmi közeget, amelyből szár
mazott, amelyben felnőtt, amelyből anyagát meríti. A reálisabb életszemlélet az el
beszélő humorérzékét is fölszabadította. A Muzsikusok bírálatában azt fejtegeti, hogy
Csáth Géza fokozatosan jutott el a líraiság állapotából a tudatos ábrázolásig, az intuí
ciótói az analízisig, a magyar vidéki lét mítoszától ahhoz a felfogáshoz, amely pontos
és szigorú megfigyelések eredményeként humorral, szeretettel, kritikával mutatja be
a korábban titokzatosnak, rejtelmesnek, mitikus méretűnek látott világ szereplőit és
eseményeit.

3

Amikor Csáth Gézának 1914. július 5·én a Magyarország című napilapban megjelent
Az egészséges önismeretről szóló esszéje, amelyben azt magyarázza, hogy az embert
akkor fenyegeti a legnagyobb veszély, ha nem mer saját helyzetével szembenézni és
irreális utakra téved - akkor már négy éve a kábítószerek rabja volt. A káros szenve
dély benne is azért alakult ki, mert úgy érezte, képtelen elviselni sorsával kapcsolat
ban a valóság tudomásulvételét. nem tud beletörődniabba a gondolatba, hogy súlyos
betegség áldozata lehet.

Mindig félt a tűdövésztöl, és amikor 1910. április 19-én panaszaival fölkeresett egy
neves professzort, aki jobb oldali tüdöcsúcshurutot állapított meg nála, mértéktelen
elkeseredés vett rajta erőt. "A félhomályos karbolszagú rendelőben kriptaillat csa
pott meg - jegyzi fel naplójába. - Jéghideg szaladt át rajtam. Tehát mégis elért az,
amitől a legjobban rettegtem. Erőt vettem magamon, bízni akartam, és összeszedtem
minden energiárnat." Még aznap este két centigramm morfiumot fecskendezett be
bal alsókarjába. Lassan rászokik a kábítószerre, de egy ideig még öntudattal jegyzi fel
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naplójába, hogy sikerült elkerülnie az adag növelését, és mértéket tartva, az eufória
hatása alatt jól tudja alkotó munkáját folytatni.

Környezete kezdetben semmi gyanúsat sem vesz észre vele kapcsolatban. Tanár
segédként müködik Budapesten Moravesik Ernö professzor mellett az elmegyógyá
szati klinikán, ahová 19ü9-ben, az orvosi diploma megszerzése után került. A nyári
idényben 191O-ben az ótátrafüredi szanatóriumban fürdöorvos. Itt ismerkedik meg
késöbbi feleségével, Jónás Olgával. A következö nyarat szintén fürdöorvosként
Stószon tölti, ahol egy hónap alatt megírja az elmebetegségek mechanizmusáról
szóló könyvét.

1912-ben készült följegyzései már súlyos válságának tüneteit rögzítik. "Rettenetes
és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz ... Az írás pedig gyö
nyört ad és kenyeret. Mégse! Nehezen megy, aggályokkal. A szü1etö gondolatot mint
egy csírájában megöli a kritika. A legbelsö elintézetlen ügyeimet pedig nem tudom
papírra tenni ... Mégis vaserövel kényszerítem magam, hogy írjak. Írnom kell. Ha
nem is lesz számomra többé az írás életmüködés soha - legalább legyen játék."

Idönként fordulatot próbál életében elöidézni. 1913-ban megnösül, majd az ösz fo
lyamán baráti rábeszélésre elvonókúrának veti magát alá a Liget szanatóriumban. A
kezelés csak átmeneti javulást hoz, mert mint utóbb kiderült, orvosait kijátszva a
kúra alatt sem szakított teljesen a kábítószerekkel. Betegsége miatt tanársegédi állá
sát sem tarthatja meg. A Háromszék megyei Elöpatakra költözik feleségével, és ott
folytat fürdöorvosi tevékenységet.

1914 nyarán Szabadka fürdöhelyén, Palicson éri a háború kitörésének híre.
Augusztusban bevonul, katonaorvosi szolgálatot teljesít. Októbertöl hónapokon át a
trencsényi hadkiegészítö parancsnokságon működik. Betegsége kitudódik, egy ideig
zárt intézetben kezelik, majd egy évre szabadságra küldik. CiviIként dolgozhat to
vább, júliusban újra Elöpatakról keltezi levelét.

1916 áprilisában arról ad hírt Kosztolányinak, hogy új állomáshelyén, a hajdúsági
Földesen telepedtek le. Orvosi gyakorlatának ellátása után esténként hegedül, Jókait
olvas, egy novelIán dolgozik vagy a kutyájukkal játszik. Felesége fözési tehetségét
dicséri, amire nagy szükségük van a nehéz idökben, és arról ír, hogy a háború szo
morú következményeit vidéken közvetlenebb tapasztalatok alapján éli át az ember,
mint a fövárosban. "A napokban vonultak be itt a negyvennégy-ötven évesek. Szív
szaggató látvány volt. Ez a község, amelyböl a 39. gyalogezred zöme került ki. Min
den harmadik családnak elesett halottja van. A háborút itt sokkal jobban látni, mint
Pesten. Mert nem találkozhatsz három emberrel, hogy azok közül valakinek apja, fia
vagy testvére el ne esett volna."

Az biztos, hogy 1916 tavaszán már Kosztolányi is tudja, hogy Csáth a kábítószerek
rabja. A családtagok segítségére számítva valóságos haditervet dolgoz ki megmentése
érdekében. Korszeru lélekelemzö módszerekkel dolgozó bécsi ideggyógyintézetben
szeretné elhelyezni unokaöccsét.

Ha levelet ír Csáthnak, nem érinti a kínos ügyet, de az alkotói becsvágyat fel sze
retné ébreszteni benne, mert bizonyára arra gondol, hogy az irodalomhoz való vissza
térés elösegíthetné a gyógyulást is. Arra hivatkozik, hogy az egész magyar irodalom
kára, hogy Csáth 1914-ben abbahagyta művészi tevékenységét. Ha küldene egy jó no
vellát, az bizonyára az irodalmi élet nagy eseménye volna.

Több mint egy évig tartó földesi müködés után, 1917-ben egy Bács-Bodrog megyei
községbe, Regöcére költözik Csáth Géza a feleségével. A következő év júniusában
végre egy elbeszélést is küld a Kosztolányi szerkesztésében megjelenö Esztendő

számára, de ugyanabban a levélben föl is adja a "játszma" titkos voltát. Arra kéri
unokabátyját, hogy valamelyik külföldi tudósító révén szerezzen neki svájci gyártmá
nyú kábítószert.
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A nyílt vallomás meg is döbbenti Kosztolányit, de fel is szabadítja cselekvőképessé

gét. Most már magát Csáth Gézát kell ostromolnia annak érdekében, hogy vonuljon
szanatóriumba, kezeltesse magát: Megnevezi a bécsi klinikát, ahol kíméletesen végzik
az elvonókúrát, pénzt ajánl föl a kezeltetés költségeire. szívesen el is kísérné unoka
öccsét Bécsbe, de minden kezdeményezése eredménytelen marad. Csáth Géza to
vábbra is azért könyörög leveleiben, hogy Kosztolányi szerezzen neki utánpótlást a
kábítószerekből.

Csáth Géza sorsában az sem hoz kedvező fordulatot, hogy októberben gyerekük
születik. Állapota hétről hétre romlik, idegei felmondják a szolgálatot, rémképeket
lát, a legkülönbözőbb fájdalmak gyötrik. 1919 áprilisában a bajaí kórház elmeosztá
lyára kerül elvonókúrára. Innen megszökik, de elfogják, és zárt osztályon helyezik el.
Egy poharat összetör, az üvegszilánkokkal összevagdossa magát. Hol a feleségét okol
ja tragikus sorsáért. hol önmaga ellen lázad, a feleségével szemben bűntudatot érez
ve. Július 2-án újra megszökik, hazamegy Regöcére, és három revolverlövéssel megöli
a feleségét, majd öngyilkosságot kísérel meg, de megmentik. A bajai kórházba kerül
vissza, innen átszállítják a szabadkaiba. Szeptember ll-én ismét megszökik, Budapest
felé indul. A magyar-szerb demarkációs vonalon szerb katonák elfogják, vissza akar
ják vinni a kórházba, de ő nagy mennyiségű kábítószert vesz be, így vet véget éle
tének.

Egyik levelében - talán 1918-ban - megírta Kosztolányinak, hogy mit álmodott a
halála után történő visszatérése egyetlen napjáról. Álma - mint minden álom - jel
képes értelmű, azt példázza, hogy aki annyit szenvedett életében, mint ő, az a holta
utáni állapotot is csak boldogtalanságnak tudja elképzelni. ,,917 nyarán azt álmod
tam, hogy meg kellett halnom. De még egy napot engedtek, hogy az életbe visszatér
jek. Akkor omnibuszon érkeztem és o. várt engem az Andrássy út és a Vörösmarty
utca sarkán, hogy még egy napot eltöltsünk. Azonban (borús szeptemberi nap volt)
én olyan borzalmasan éreztem magam, hogy csak róttuk az utcákat szótlanul - és
elérkezett az este, válni kellett. Elkísért a Bo ráros téri hídig (onnan kellett indulnom), a
lépcső alján megállt, hidegen megcsókolt, majd feljött négy lépcsőt és forrón átölelt
és fojtottan sírt, azt mondta, fájt neki, hogy hidegen válok el tőle, én azonban kibon
takoztam és felszaladtam a hidra:"

4

Kosztolányi híres tanulmányában az életrajzi, lélektani, irodalomtörténeti tényeket
saját elgondolása szerint "átrendezve", képzelete indítékait szabadon követve olyan
alkotói függetlenséggel rajzolja meg Csáth Géza utolsó éveinek szomorú pokoljárását.
mintha nem is nekrológot, hanem novellát írna tragikus végű unokaöccséröl és bizal
mas barátjáról.

Logikusnak látszó elméletet dolgoz ki, amely olyan benyomást kelt az olvasóban,
mintha Csáth Géza sorsának minden mozzanata szükségszerűenvezetett volna a vég
kifejlet felé, de kiindulópontja és több megállapítása erősen vitatható.

Szerinte Csáth Géza azért folyamodott a kábítószerekhez, mert nem tudta elviselni
az alkatára jellemző túlfütöttséget, az állandó szellemjárást. amelyrőlA varázsló kertje
és a Délutáni álom novellái vallanak, valamint a melankóliát, "amely túlvilágian-édes
dallal zengett írásaiban". Amikor a méreghez nyúlt, valójában saját természete elől

menekült, öntudatlanul is megérezte, hogy a kisebb veszélyt választja a nagyobb
helyett.

A morfium ugyanis, Kosztolányi érvelése szerint, "nem hoz bódító és mennyországi
lázakat", hanem "lehúz a földre, tompává, közönyössé, elégedetté, nyugodttá, prózai-
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vá tesz". Azt vallja, hogy ilyen értelmű, kedvezőtlen fordulat következett be Csáth
Géza pályáján is, miután a kábitószerek rabja lett. "Régi, lírai hangja, mely közös
gyermekkorunk és emlékeink édes mélységéböl szakadt föl, egyszerre megcsuklott,
és figyeImét a nagyon is földi, nagyon is kézzelfogható jelenségek kötötték le."

Elméletének igazolására számos olyan novellisztikus-anekdotikus-tragikus mozza
natot sorakoztat fel, amelyek arra volnának hivatottak, hogy bizonyítsák: a kábító
szerek következtében mint vált maga Csáth is egyre igénytelenebbé, kisszerübbé,
zavarosabbá, miként hagyta el magát testileg, szellemileg, lelkileg.

Kosztolányit valószínűlegaz vezette félre, hogy nem ismerte Csáth indítékait. nem
tudta, milyen szorongások hatására folyamodott először a morfiumhoz, így teljes biz
tonsággal fogalmazta meg azt az elképzelését, hogy alkati okok miatt következett be a
kábítószerekhez való menekülés.

Az elbeszélésekben megnyilvánuló túlfűtöttség, szellemjárás, melankólia azonban
nem az irracionalizrnushoz és a betegséghez való vonzódás terméke, a novellista
Csáth Géza nem rokona sem Hoffmann-nak, sem Poe-nak, sem Jókainak, sem Chol
noky Viktornak, nem fűzik erősebb szálak a különbözö korok irodalmi "kísértetlátói
hoz". A szélsőséges esetek ábrázolása nem öncélú törekvés, hanem eszköz volt nála
az ember teljesebb megértéséhez. Maximális belső feszültség jellemezte az élmény
ben, ugyanakkor tárgyilagos volt az ábrázolásban. Amit Karinthy Frigyes írt róla mint
pszichiáterröl, az a szépíró Csáth Gézára is érvényes. "A tudomány legrejtettebb és
leggazdagabb területe érdekelte: az a határterület, ahol a test és lélek örök háborúja
kell hogyeldőljön ... "

Amikor Kosztolányi arról ír nekrológjában, hogya líraiság csökkenése olyan el
szegényedés jele volt Csáth prózájában, amelynek okai szintén a morfinizmusra ve
zethetők vissza, saját korábbi nézeteivel is szembekerül. Mind a Schmith mézeskalá
csosróI, mind a Muzsikusokról szóló bírálatában még a fejlődés jeiét látta abban,
hogy az író felszabadította magát kezdő éveinek erős líraiságától, megtanulta a jelen
ségeket a maguk arányaiban látni és ebből következöen reálisan és humorral áb
rázolni.

A nekrológ utolsó soraiban Kosztolányi az el nem múló fájdalomról ír, amelyet
Csáth Géza "korai és igaztalan" halála miatt érez. Mindehhez a csalódás is hozzá
járuit, a kudarc tudata, hogy nem sikerült unokaöccsét és barátját megmentenie. A
fájdalomból való gyógyulás szándékával magyarázható. hogy mindenáron olyan el
méleteket alakított ki, amelyek Csáth Géza tragikus sorsát törvényszerűnek.elkerül
hetetlennek, kivédhetetlennek mutatták a kortársak és az irodalmi utókor előtt. A
megrendülés pillanatában nem sokat törődhetett azzal, hogy megállapításai nem
mindenben felelnek meg a valóságnak, sőt igazságtalanok az íróval szemben is, aki
nek elvesztése mérhetetlen szomorúságot váltott ki belőle.
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