
örökkévalósítva. Az Ő dekadenciája a miénk, magyar dekadencia. Ezért szeretjük őt.

Új füzete, Schmith, a mézeskalácsos pedig meglepetést is hozott. Az író megtanult
mosolyogni és nevetni. Az első elbeszélés még a régi metszésű rajz, egy ódon magyar
fametszet. De a többiekben új hangok pendülnek meg. Hogyan sózza rá egyelcsapott
postatiszt a csúnya és öreg leányát egy nyomorék embernek [l], vagy: mint lesz áldo
zata egy dzsentriskedö úr a kutyájának, amely elkeseríti az életét és végül a kétség
beesés szélére kergeti, vagy: mit kell szenvednie egy szegény egyetemi hallgatónak a
basáskodó, kíméletlen lakótársától? Íme, ezek a témái. Egyre kisebb, azaz egyre na
gyobb témák. Humor van bennük (nem vicc és ötletesség), a megfigyelésen és a ta
pasztalaton átszúrt vidámság. Az egykori magyar müvész a "régi jó idők" aranykorá
ból, a butaság és a pohos kritikátlanság idejében "mesélt" és "adomázott". Az új
generáció, mely vidéki városokban látta elindulni az első villamost, hallotta az első

tiltakozást, a régi rend első, megdöbbentő bírálatát, már nem tud fölolvadni egész
szívvel a szegénység és az unalom idilljében, de félszívvel még szereti, félszívvel
azonban már gyűlöli is a polgári osztályt, amelyből származott (azaz kiszármazott], és
kórképet lát és fanyarul, fölbiggyedt ajakkal nevet. Csáth Géza típusa ennek a mai
magyar íróművésznek. Eddig egy ideges poétának ismertük. E kis füzetke után egy
ideges nevetöt látunk benne. A nagy hangulatmüvészck, a túlvílági képek vizionáriu
sai és költői (E. T. A. Hoffmann, Barbey dAurevilly, Wells) egytől-egyig kaján kaca
gók is. Csáth Gézának is a realitáshoz és a nevetéshez visz az útja, fölfelé.

(Népszava, 1912. aug. 18. 196. sz. 6. 1.)

TORNAI JÓZSEF

Isten nyomai

Mindig ugyanazok a háborúk,
véres pecsétek a falakon.

Jobban hasonlítok
egy tömeggyilkoshoz,
mint ahhoz a pipacs-szívű fiúhoz,

ki a fenyegető-zöld lápok között
a dolgok titkos kapcsolatát

kereste.
Ha meg tudlak szálitani, létezel.

Máskor csak
a tiszta közöny vagy: üresség.

Nem találok sehol
eső- és szél-elmosta nyomaidra.
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