
Egy elfelejtett Kosztolányi-kritika elé

Két, név nélkül A Hétben megjelent, Csáth Gézával foglalkozó bírálatról (az egyik A
varázsló kertjéről, a másik a Muzsikusokról szól) Réz Pál tisztázta 1958-ban az Iroda
lomtörténetben közölt tanulmányában, hogy Kosztolányi munkái. Csáth Géza két egy
felvonásosának (A Janika, Hamvazószerda) bemutatójáról K. D. betűjellel A Hétben
közreadott bírálatot szintén Réz Pál sorolta Kosztolányi színikritikái közé, a Szinhári
esték címmel 1978-ban kiadott gyűjteményben.

Csáth Gézáról szóló emlékezetes nekrológjában Kosztolányi azt állította, hogya
kábítószerek fogyasztásának következményei már megmutatkoztak az író egyes no
vclláiban, és ő jelezte is ennek tüneteit abban a bíralatában. amelyet Csáth utolsó (l)
kötetéról. a Schmith mézeskalácsosról írt.

Réz Pál nem ismerve a szóban forgó kritikát, egyik jegyzetében feltételezi, hogy
Kosztolányi tévedett, és talán arra a bírálatára gondolt, amely a Muzsikusokrot szól.

A Népszava 1912. augusztus 18-i számában meglelve a Schmith mézeskalácsosról
szóló, K. D. betűjellel közölt kritikát, Réz Pál feltételezésével szemben megállapíthat
juk, hogy Kosztolányi csak abban tévedett, hogy Csáth Géza utolsó kötetének gondol
ta a könyvet, meg azt az észrevételét sem fedik a tények, mintha valamiféle kedve
zőtlen változás jeleit állapította volna meg a bírálatban.

Kosztolányi elfeledett kritikáját a Vigilia hasábjain közreadva, most már három,
különbözö időpontban készült bírálat alapján világosan láthatjuk, hogy miként vál
tozott, fejlődött az a kép, amelyet a novellista Csáth Gézáról alakított ki magában.

V.K.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Schmith, a mézeskalacsos "
(Csáth Géza új novellai)

Csáth Géza minden írásában van valami fáradtság: a dekadens müvész Iírája. Bármit
ír, kiütközik belőle ez a vonás. A régi, ópiumos novelláira gondolunk, A varázsló kert
jére vagy az újabb riadozó és ideges írásaira, a Délutáni álomra, ahol beteg lelkeket
boncol, alaposan és gyöngéden, mint egy igazi költő. Egyik egyfelvonásosa, a Hamva
zószerda ezen a hangulatskálán foglal helyet. Honnét ez a dekadencia? Nálunk újab
ban kocsiderékszámra importálják. de sietve leírjuk, hogy ő nem vesz semmit köl
csön, gyökerei itten ágaznak szét, a magyar humuszban, a csenevész magyar közép
osztály életében, amelyet egy válogató müvész szemével szemlél. Hogyha valamilyen
írót lelki hajlandóságánál fogva ez a témakör érdekel, akkor nagyon természetesnek,
magából fakadónak tartjuk e dekadenciát, az egyetlen lehetönek, ami a múlt és jövő

mezsgyéjén fölsarjad a sovány talajból, betegesen, de a költészet által megszépítve és

* Kosztolányi pontatlanul idézi a könyv címét. A kötet címe: Schmith méreskalácsos.
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