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FE KE TE J. JÓ ZSEF

Szün te len oz mó zis
Csáthról és leg utóbb meg je lent nap ló i ról

Csáth Gé za szü le té sé nek 120. év for du ló já ra 2007. feb ru-
ár 13-án em lé kez he tünk, az ün nep lés azon ban jó val ko ráb-
ban el kez dõ dött. Hi va ta lo san ugyan nem lesz sem mi fé le 
Csáth-év, a pub li ká ci ók sza po ro dá sa azon ban jel zi, hogy 
fon tos év for du ló kö ze leg, az iro da lom tör té net-írás szá mon 
tart ja (ifj.) Brenner Jó zsef, a ké sõb bi Csáth Gé za mû vét, és 
szü le tés nap ja al kal má ból rá kí ván ja irá nyí ta ni a fi gyel met 
a szer zõ tra gi ku san rö vid al ko tói pá lyá já nak ter mé sé re. 
Eb bõl az al ka lom ból va la me lyik ki adó bi zo nyá ra szép iro-
dal mi mun ká it is köz re ad ja, eset leg vá lo gat a no vel lá i ból, 
hi szen min dig szü le tik új ol va só, és Csáth novellisztikája 
ma is élõ, ol vas ha tó, ol va sás ra aján lott. De mi ke rül jön a 
te rí ték re a je les al ka lom ból a ré gi ol va só asz ta lán, aki túl 
van már Csáth szép iro dal mi mû ve in? Van-e még új don-
ság, ami vel új ra be csá bít ha tó a va rázs ló kert jé be?

A ki ad vány ok nyo mán az év for du lót már jó egy év vel
meg elõ zõ en ta pasz tal hat tuk, hogy van ilyen nó vum.
Azon túl me nõ en, hogy az író-ren de zõ Urbán And rás 0,1
cím mel szín pa di já ték ban ér tel mez te a ma ga nyel vén a 
Csáth-jelenséget, Iván At ti la pe dig kis já ték fil met ren de-
zett Bics kei Zol tán for ga tó köny ve nyo mán Tûz út cím mel 
az író ról, iro da lom köz pon tú ada lé kok is föl buk kan tak. 
Igaz, nem ka pi tá lis fel fe de zé sek, nem kéz irat ban ma radt 
re me kek, ha nem újabb, ed dig pub li ká lat lan nap lók, nap-
ló tö re dé kek, fél be ma radt em lék irat, or vo si be teg jegy zék, 
tá bo ri la pok, le ve lek, or vo si vény re rótt végrendelet… egy 
élet rajz mo za ik koc kái, egy más hoz il leszt he tõ cse re pek, de 
még is mind reszt li csu pán, ami nek vaj mi ke vés kö ze van 
az iro da lom hoz. Vagy még is? A kér dés re ad ha tó vá lasz is 
el bi zony ta la ní tó: mi kor hogy. A nap ló- és le vél írás ugyan-
is a mû faj ok ka mé le on jai kö zé tar to zik. Két ség te len, hogy 
van szép iro dal mi al ko tás szán dé ká val fo gal ma zott nap ló 
és le vél is, ugyan ak kor mil li ó szám ra ve zet nek nap lót és 
ír nak le ve let (e-mailt és sms-t is), ame lyek ben sem mi fé le 
szép iro dal mi szán dé kot nem le het fel té te lez ni, sem ta lál-
ni. Azt is tud juk, hogy e két mû faj nak olyan vo nu la ta is 
van, ami ki mon dot tan va la mi lyen szép iro dal mi al ko tás ra 
vo nat ko zik, pél dá ul ami kor az író mun ka nap lót ve zet a 
ké szü lõ re gé nye fö löt ti té pe lõ dé se alap ján, vagy ma gán-
le vél ben szá mol be mû vé hez kap cso ló dó gon do la ta i ról. 
Az ilyen jel le gû szö ve gek ter mé sze tes mó don il lesz ked-
nek az élet mû be, ré szét is ké pe zik an nak. Vé gül van nak 
azok a le ve lek és nap lók, ame lyek re kön  nyen rá süt jük, 
hogy nem (szép)irodalmi szán dék kal ké szül tek, tel je sen 
ma gán jel le gû ek, en nél fog va – még ha író is a szer zõ jük 
– nem tar toz nak az élet mû höz, va gyis kí vül re ked nek az 
iro da lom tör té net-írás ér dek lõ dé si kö rén, más szem pont-
ból pe dig nem il do mos szel lõz tet ni õket. Az így vé le ke-
dõk el fe lej te nek két dol got. Azt, hogy ha va la ki az zal ül 
a pa pír (író- vagy szá mí tó gép bil len tyû ze te) elé, hogy le ír-
jon va la mit, eb ben a gesz tu sá ban ele ve ben ne van an nak
az es he tõ sé ge, hogy még ha csu pán a sa ját em lé kez te té se 

cél já ból is cse lek szik, a le ír ta kat elõ re lát ha tó an és vár ha-
tó an va la ki más is el ol vas hat ja. A le jegy zés ben, meg örö-
kí tés ben so ha nincs egye dül a le író, mind un ta lan ve le van 
a fel té te lez he tõ min den ko ri ol va só, ezért a ma gán jel le gû 
írá sos meg nyi lat ko zás gesz tu sa ele ve ma gá ban hor doz 
né mi szí né szi ele met, a szö veg al ko tás meg for má lá sá nak 
sze rep ját szá sát, te hát so ha se csak ma gunk nak és csak az 
asz tal fi ók nak írunk, még ha en nek nem is va gyunk tu da-
tá ban, és ak kor is, ha a sze rep ját szás tu da to su lá sát bár-
mi fé le lát ha tat lan tin ták kal, kap csos köny vek kel, tit kos 
re ke szek kel, le zárt fi ó kok kal igyek szünk ha tás ta la ní ta ni. 
Más fe lõl pe dig, ami rõl ugyan csak haj la mo sak va gyunk 
meg fe led kez ni: az író ma gán nap ló ját és ma gán le ve lét is 
– író ír ta. Itt tá vol ról se ar ra sze ret nék utal ni, hogy az írói 
te vé keny ség ar tisz ti kus ma gas ság ba eme li mû ve lõ jét, és 
min den aran  nyá vá lik, ami ki ke rül a ke ze alól, ha nem
ép pen el len ke zõ leg, ar ra gon do lok, hogy az írók ma gán jel-
le gû fel jegy zé sei hoz zá tar toz nak az író hoz, élet-mû vé hez, 
éle té hez és mû vé hez, még ha nem is an nak a szép iro dal mi 
sze le té hez. Az iro dal mi cé lú, és nem iro dal mi cé lú írás be-
li meg nyi lat ko zá sok kö zött az ös  sze füg gé sük mel lett át jár-
ha tó ság is ta pasz tal ha tó. Ezt az át já rást Csáth pél dá ján is 
szem lél het jük. Ami kor Brenner Jó zsef 1914. au gusz tus 
3-án tá bo ri se géd or vos ként had ba vo nult, ko ráb ban ka to-
na ként nem szol gál va, elõ ször öl tött egyen ru hát. En nek 
zse bei szám ban és el he lyez ke dés ben an  nyi ra el ütöt tek a 
ci vil élet ben vi selt ru há za tá tól, hogy a rend- és lel tár má-
ni ás or vos dok tor Walker-jegyzetfüzetében pon tos le írást 
ké szí tett uni for mi sa zse be i nek el osz tá sá ról és tar tal má ról. 
Ez a lel tár a ma gán jel le gû, prag ma ti kus, sen ki más ra nem 
tar to zó, és bár ki más nak sem mit mon dó fel jegy zés ki vá ló 
pél dá ja. Ám Csáth Gé za fél év vel ké sõbb el kezd te ír ni 
há bo rús em lék ira ta it, és eb be a két ség te le nül szép iro dal-
mi szán dé kot is ma gá ban hor do zó tö re dék ben ma radt 
mû be beemel te a zse bek rõl ké szí tett fel jegy zés ke let ke-
zé sé nek je le ne tét, és be má sol ta a Walkerbõl a zseb lel tárt 
is. A ma gán jel le gû, és ez eset ben kis sé meg mo so lyog ta tó 
tar tal mú írás – fel jegy zés, irat, fir ka, rajz, váz lat, az élet-
mûn kí vül ma radt reszt li – ily mó don csú szik át a mû al ko-
tás ba, és lesz az élet mû ré sze. Ezt a szin te kéz zel fog ha tó, 
szem lé le tes pél dát a Dér Zol tán ál tal köz re a dott, Csáth
Gé za: Em lék ira ta im a nagy év rõl. Há bo rús vis  sza em lé ke-
zé sek és le ve lek cí mû kötetben1 ol vas hat juk. En nek a ki ad-
vány nak az em lék irat-tö re dé ket tar tal ma zó ré szét az író 
szép iro dal mi szán dék kal fo gal maz ta, a köz re a dott le ve lek 
pe dig rész ben il luszt rál ják, rész ben ki egé szí tik az el be szél-
te ket, rész ben pe dig ki tel je sí tik és majd nem vé gig mond-
ják a tor zó ban ma radt tör té ne tet. Ne he zen ál lít hat nánk, 
hogy az itt kö zölt le ve lek ki uta sít ha tók len né nek az írói 
élet mû bõl, no ha a Brenner József/Csáth Gé za ne vek hasz-
ná la ta lé nye ges ce zú ra ként vá laszt hat ná el a ma gán em ber 
és az író írás be li meg nyi lat ko zá sa it. Csak hogy a ket tõ

1 Lazi Könyv ki adó, Sze ged, 2005.
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el vá laszt ha tat lan egy más tól, nincs is szük ség sem mi fé le 
ki re kesz tés re. Té ve dés ne es sék, nem az élet rajz és az élet-
mû egy be mo sá sá ról van szó, ha nem írás ról, szö ve gek rõl, 
ame lyek szer zõ je mû vész, aki nek van ma gán éle te, en nél 
fog va van nak ma gán jel le gû írá sai is, le ve lei, jegy ze tei, 
nyil ván tar tá sai, el szá mo lá sai, uta sí tá sai.

A mû vé szi élet mû ouvre-je és a ma gán élet do ku men tu-
mai ter mé sze te sen nem min den eset ben mu tat nak szo ros 
pár hu za mos sá got, és Csáth Gé za ese té ben is üveg lá ba kon 
áll az el gon do lás, hogy min den utá na ma radt írá sos do ku-
men tum be le ol vaszt ha tó élet mû vé nek ar tisz ti kus vo nu la-
tá ba. Üveg lá ba kon bi zony, de még áll. Nem azért, mert 
az iro da lom tör té net-írás má ig ho nos mód szer ta ná ból 
ki in dul va ezek a do ku men tu mok is az iro da lom tör té net 
ér dek lõ dé si kö ré be tar toz nak, ha nem azért in kább, mert 
Brenner Jó zsef éle te sa já tos performanszként, élõ mû al ko-
tás ként kép zõ dött meg a köz tu dat ban, te hát, tud juk, hogy 
van el be szé lõ mû ve, van kri ti ku si, es  szé írói opu sa, van 
or vo si pub li ká ci ó ja, ugyan ak kor úgy his  szük, ma ga az éle-
te is egy mû al ko tás, és sej te ni vél jük, hogy ép pen az éle te
a leg tö ké le te sebb, a leg dra ma ti ku sabb és leg ka tar ti ku sabb 
mû ve. Amennyi ben az élet mû al ko tás ként szem lél he tõ, 
ak kor a ma gán élet ma gán do ku men tu mai szer ves ös  sze te-
või en nek a mû al ko tás nak.

Az ilyen meg kö ze lí tés is ben ne van ki csit Dér Zol tán
Kilátó2-beli so ro za tá ban, amely ben 2006 ja nu ár já tól ha vi 
egy al ka lom mal vá lo ga tást kö zöl Csáth hát ra ha gyott le ve-
le i bõl, és Kunkin Zsu zsan ná nak a Csáth Gé za (pon to sab-
ban dr. Brenner Jó zsef bel gyó gyász, az ideg be teg sé gek, 
ke dély be teg sé gek és tü dõ baj ok szak or vo sa) földesi nap ló-
já ról ér te ke zõ szövegében,3 ugyan ak kor egy faj ta el bi zony-
ta la no dás is ki ol vas ha tó be lõ lük. A köz re a dók ban ugyan is 
fel me rül a ke gye let sér tés ré me, de gyor san el hes se ge tik, 
amit egy fe lõl a Csáth ha lá lá tól el telt hos  szú idõ tesz szá-
muk ra le he tõ vé, más fe lõl az, hogy Dér szán dé ka sze rint 
olyan le ve le ket kö zöl ki vá ló fi lo ló gi ai kí sé rõ jegy ze tek-
kel, „ame lyek ös  sze füg gés be hoz ha tók írói mun kás sá gá-
val”, va gyis az Opus Magnumnak te kint he tõ élet mel lett
a szép iro dal mi al ko tá sok ra is rá ve tül nek – bár ezen írás 
meg fo gal ma zá sá ig ez a szán dék majd hogy nem csak a 
be je len tés szint jén je le nik meg a so ro zat ban –, Kunkin 
pe dig, te kin tet tel, hogy a több mint két évig Föl de sen dol-
go zó, ak kor már szép iro dal mat nem író Brenner Jó zsef
or vo si nap ló já nak ál ta la is mer te tett, hat hó na pot fel öle lõ, 
4-es szá mú fü ze te pá ci en sek és be teg sé ge ik ne vét tar tal-
maz za, az zal vé di ki az in diszk ré ció vád ját, hogy a le he tõ 
leg ke ve sebb szer idé zi a nap ló szö ve gét. Te kin tet tel, hogy 
egyet len or vos nak a be te gek rõl ve ze tett nyil ván tar tá sa, 
ami rá adá sul a be teg sé ge ket, a gyógy mó dot, a ke ze lé sért 
ka pott fi zet sé get és a hölgy pá ci en sek kel foly ta tott gá láns 
ka lan do kat is fel so rol ja, nem tar to zik a nyil vá nos ság ra, 
még ha írói ál né ven Csáth Gé zá nak is hív ják a Brenner 
Jó zsef ként gya kor ló or vost, Kunkin Zsu zsan na nem 
eze ket az ada to kat tet te köz zé, ha nem Csáth nagy sze rû 
raj za it, kal lig ra fi kus fu ta ma it, sze ces  szi ós, de ko ra tív kom-
po zí ci ó it, ame lye ket ki vá ló kép zõ mû vé szi te het ség gel 
raj zolt fej léc ként be teg nap ló ja lap ja i nak élé re, mi köz ben 
ren de lõ jé ben pá ci en se i re vá ra ko zott. A ta nul mány szer-

zõ je könyv tá ros ként azon nal ész re ve szi, hogy az al ko-
tás ra al kal mat lan, de mind un ta lan afe lé irá nyo zó per cek 
(Csáth ese té ben: hó na pok, évek) al ko tói pót cse lek vés be 
tor koll tak: „Ezek az ékít mé nyek a kö zép ko ri má so ló kat, 
scriptorokat és il lu mi ná to ro kat jut tat ják eszünk be, akik a 
mo no ton má so ló mun kát sok szor sa ját kedv te lés ük re mi ni-
a tú rák kal tet ték szí ne seb bé”. Kunkin Zsu zsan na emel lett 
több olyan ele met azo no sít eb ben a be teg nap ló ban, ame-
lyek be il lesz ked nek a szer zõ lel ki al ka tá ról, mû velt sé-
gé rõl, ér dek lõ dé si kö ré rõl, pil la nat nyi tá jé ko zott sá gá ról 
stb. már ki ala kult kép be, ugyan ak kor – ígé re tén fölül 
– il luszt ra tív meg fe le lé se ket ta lál a fel jegy zé sek, a raj zok
és az élet mû ele mei kö zött. A köz re a dó se ma gát, se ol va-
só ját nem ál tat ja az zal, hogy a be teg nap ló va la mi lé nye-
ge set hoz zá te het ne Csáth szép iro dal mi élet mû vé hez, sem 
az zal, hogy bár mi fé le iro dal mi ho za dé ka len ne, ha nem 
„egy rend kí vül te het sé ges fes tõ ed dig tel je sen is me ret len 
opuszá”-t fe dez te föl ben ne, és en nél fog va tart ja Brenner 
dok tor be teg nap ló ját Csáth élet mû ve sze le té nek, amit ér de-
mes az ol va só elé tár ni. Iga za van, a raj zok az egy más hoz 
csi szolt kö vek pon tos sá gá val il lesz ked nek a mo za ik ba, a 
Csáth-i mû, és a Csáth-i élet egy más ra ve tü lõ mo za ik já ba. 
A vizs gált fü zet száz nál több mû vé szi al ko tást, rajz-mar-
gináliát tar tal maz, olyan ki rob ba nó – nem utol só sor ban az 
aj zó sze rek ál tal hat vá nyo zott lá to má sok vi zu á lis és esz té-
ti kai le kép zé sét, ta nul má nyo kat, ini ci á lé kat, szín pad ter ve-
ket, ame lyek lát tán va ló ban benn sza kad a lé leg zet. Ha ez 
a reszt li, mi le he tett vol na a fõ mû, ha az al ko tó éle te nem 
tö re ke dett vol na ek ko ra igye ke zet tel a tö ké le tes, a fõ hõs 
ha lá lá ban kul mi ná ló (élet)kompozíció fe lé? Nem tud hat-
juk. Er re a kö vet kez te tés re ju tott az 1916. feb ru ár el se je 

2 Az Új vi dé ken meg je le nõ Ma gyar Szó na pi lap kul tu rá lis mel lék le te.
3 In: Bácsország. Vaj da sá gi hon is me re ti szem le. Sza bad ka, 2005/4.
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és 1916. jú li us 8-a kö zött ve ze tett földesi4 be teg jegy zék 
ta nul má nyo zá sa so rán Kunkin Zsu zsan na is, mi dõn le szö-
gez te: „Írói kész sé gét ek kor a mor fi um már ki öl te, de a 
kép zõ mû vész Csáth még óri á si meg úju lá sok ra ké pes”. 
Éle té bõl ek kor azon ban már csak há rom év van hát ra.

Csáth Gé za (Brenner Jó zsef) ta lán nem is ab ba pusz tult 
be le, hogy kö rü löt te föl bo rult a vi lág rend, ös  sze om lott a 
ké nyel met és biz ton sá got, jó lé tet és ele gáns élet vi telt 
nyúj tó Mo nar chia ki szá mít ha tó és meg bíz ha tó ál la mi 
gé pe ze te, hogy csõ döt mon dott po li ti kai éles lá tá sa, és 
az ál ta la szen ve dé lye sen utált nagy ha tal mak bün te tés bõl 
ha zá ját meg fosz tot ták te rü le té nek két har ma dá tól, emi att 
egyik pil la nat ról a má sik ra a ha tár ide gen ol da lán ta lál ta 
ma gát, ha nem in kább ab ba, hogy er rõl az ál lam pol gá ra it 
az arany kor min den vív má nyá val el hal mo zó, szá muk ra 
az anya méh biz ton sá gát sza va to ló mo nar chi kus rend rõl 
a vál ság hely zet el sõ pil la na tá ban ki de rült, hogy a min dent
moz gás ban tar tó és mû köd te tõ rend csu pán lát szat, az elõ-
írá sok és sza bá lyok ál tal vé dett biz ton sá got az elõ írá sok és 
sza bá lyok vég re haj tói elõt ti ki szol gál ta tott ság vál tot ta fel.

„Nincs rend, nincs rend!” – só hajt a tá bo ri se géd or vos-
ként had ba vo nu ló Csáth már in du lá sa elõ est éjén, már 
ek kor hi á ba ka pasz kod na a szá má ra a pol gá ri ké nyel met 
és nyu gal mat, az élet vi tel ki szá mít ha tó sá gát meg tes te sí tõ 
REND-be, egy szer re lát ja és vi zi o nál ja, hogy nem sze men-
ként, ha nem zsák szám ra öm lik a ho mok a Mo nar chi át 
meg tes te sí tõ had se reg gé pe ze té be, az örök moz gó nak hitt 
rop pant fo gas ke re kek elõbb csak csi ko rog nak, majd le áll-
nak, és ez zel meg szû nik a vi lág, ami ben hin ni le he tett, 
ami ben hin ni volt ér de mes.

Csáth 1914. au gusz tus el se jén kap ta meg a be vo nu lá si 
pa ran csot. Bár gim na zis ta ként ka to nai pá lyá ra ké szült, 
ami be ap ja is be le egye zett, so ha nem volt ka to na, en nek 
el le né re azon nal tisz ti rang ra emel ték és a front ra küld-
ték. Az ad dig írás nak, mu zsi ká lás nak, kép zõ mû vé szet nek 

élõ fi a tal für dõ or vos va ló di fel leg já ró, de már a mál há zás 
so rán, a be va go ní ro zás elõtt föl is me ri, hogy „mi helyst
há bo rú van: két el len ség van. Az egyik a kül sõ el len ség, a 
má sik az okos és jó in du la tú em be rek kö zé ke rült os to ba és 
ön tet szel gõ em be rek tit kos nagy szer ve ze te, amely le rom-
bol ja a vé del mi mun kát, és út ját áll ja min den egész sé ges 
gon do lat nak, min den jó ra va ló tö rek vés nek, min den gyors 
és cél sze rû erõ fe szí tés nek”. Tu laj don kép pen a kor min-
dent át szö võ bü rok ra ti kus, úr hat nám ügy ke ze lés ét bí rál ja, 
ám ros  szal lá sát csu pán a had se reg re szû kí ti. Ré mü le tes 
ta pasz ta lá sai nyo mán el ké ped ugyan, de nem haj lan dó föl-
éb red ni és ki sza kad ni a ró zsa szín re mé nyek kel pár ná zott 
álom vi lág ból, bár va la hol leg be lül még is tisz tá ban van 
ve le, hogy il lú zi ók ba transz po nál ja a va ló sá got.

Ha di él mé nye it Csáth több mint fél év nyi ké sés sel, fel-
té te lez he tõ en nap ló ja alap ján fo gal maz ta tor zó ban ma radt 
em lék ira ta i ba, amit a Csáth-kutató Dér Zol tán az író nak
fe le sé gé hez, Jó nás Ol gá hoz, il let ve öc  csé hez, Brenner 
De zsõ höz cím zett le ve le i vel egé szí tett ki.5

Az em lék irat ok ból és le ve lek bõl re gény sze rû en bon ta-
ko zik ki az I. vi lág há bo rú tör té ne té nek sa já tos el be szé lé se, 
a Mo nar chia ös  sze om lá sá nak nyi tá nya és Csáth szel le mi 
ös  sze rop pa ná sá nak diáriuma. Ez utób bi nak vész jós ló elõ-
je le a rend tar tás kül sõ sé ge i hez va ló ko nok ra gasz ko dás. 
Öc  csé nek pél dá ul a kö vet ke zõ uta sí tást ad ta: „Mától kezd-
ve új ra szá moz zuk a le ve le in ket. És pe dig az enyé mek a 
pá rat lan, a ti ed a pá ros szá mok. (Az én 1. le ve lem re jön a 
te 2. sz. le ve led. Er re megy az én 3. sz. le ve lem. Eset leg te 
két le ve lem re az 5 és 7-re fe lelsz egy le vél ben, amely nek a 
jel zé se 6–8. sz. le vél.)” Ek kor még csak 1915. jú ni us 15-e 
volt, Csáth in nen tõl fog va egy re za var tabb, ugyan is már 
1910-tõl fo lya ma to san ópi um szár ma zé ko kon él, el vo nó kú-
rái ered mény te le nek, a ha di szol gá lat alatt pe dig kép te len 
el len õr zé se alatt tar ta ni szen ve dély be teg sé gét, több szö ri sza-
bad sá go lás után 1917-ben vég le ge sen fel men tik a szol gá lat 
alól. Gyógy ulá sa ér de ké ben kör or vos ként he lyez ke dik el 
Föl de sen, majd Regõcén, de ál la po ta egy re sú lyo sabb, pa ra-
no i á ja egy re mé lyebb. 1919 áp ri li sá tól a ba jai kór ház ban 
ke ze lik. In nen tõl már olyan a tör té net, mint ha Csáth ír ta vol-
na: az el me osz tály ról meg szö kött, ha za gya lo golt Regõcére, 
ahol húsz nap el tel té vel há rom re vol ver go lyó val ki ol tot ta 
fe le sé ge éle tét, ön gyil kos sá got kí sé relt meg, de meg men tet-
ték, elõbb a ba jai kór ház ban ápol ták, majd hoz zá tar to zói 
ké ré sé re át szál lí tot ták a sza bad kai kór ház ba.

A tör té net vé ge, hogy on nan is meg szö kött, Bu da pest re 
in dult, de a szerb ha tár õrök föl tar tóz tat ták, mi re – egyes 
for rá sok sze rint ar zént, na gyobb va ló szí nû ség gel – nagy 
men  nyi sé gû pantopont (ópi um szár ma zé kot) vett be, ami-
vel vé get ve tett éle té nek. So kan úgy tart ják, ez volt a 
ki sebb ség be sza ka dás el le ni til ta ko zás nagy, he ro i kus és 
ab szo lút mû vé szi gesz tu sa: Csáth a de mar ká ci ós vo na lon, 
hol tan, ho mok ba fúrt arc cal. Pe dig õ csak ren det sze re tett 
vol na ma ga kö rül, és ma gá ban.

Ez az éle tet mû vé eme lõ nagy performansz, ami nek

4  Föl des Ke let-Ma gyar or szág kis fa lu ja, Püs pök la dány tól 20 ki lo mé ter re ke let re. Brenner Jó zsef több mint két évig volt itt or vos, mi u tán szen ve-
dély be teg sé gé nek ki de rü lé se nyo mán elõbb sza bad sá gol ták, vé gül le sze rel ték a Mo nar chia had se re gé bõl. Föl des nagy köz ség nek szá mí tott, a múlt 
szá zad ele jén „gõz mal mok, ecet gyá rak, ta ka rék pénz tár, pos ta és te le fon köz pont is volt” a mint egy 5000 lé lek szá mú te le pü lé sen. Föl des után 
Brenner Jó zsef Regõcén, a mai Riđicán foly tat ta há bo rú alat ti pra xi sát, sor sa itt kul mi ná ló dott, a né met, szerb, ma gyar la kos sá gú fa lu ban lõt te 
agyon fe le sé gét és kí sé relt meg ön gyil kos sá got.

5 Csáth Gé za: Em lék ira ta im a nagy év rõl. Há bo rús vis  sza em lé ke zé sek és le ve lek. Lazi Könyv ki adó, Sze ged, 2005. 250. o.
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for ga tó köny ve jó sze ré vel ki ol vas ha tó az em lék irat ok ból, 
és ki egé szít he tõ a Ki lá tó ban kö zölt le ve lek alap ján. 2005-
ben azon ban meg je lent ifj. Brenner Jó zsef gyer mek ko ri 
nap ló já nak há rom egy be fû zött füzete,6 ami kap csán két-
ség te le nül fel te he tõ a kér dés, mit te het hoz zá a 10–12 
éves gyer mek di ák nap ló ja a szép írói ouvre-höz. Sem mit,
vá la szol ha tunk ka pás ból. Az élet mû höz sem mi kép pen 
sem mit. Az író pszi chi át ri ai kór kép éhez so kat, de az meg 
nem tar to zik az iro da lom ra. A lé lek tan te rén la i ku sok 
szá má ra an  nyi ho za dé ka van csu pán en nek a kö zölt nap ló-
nak, hogy meg erõ sí ti a szer zõ rõl a már ko ráb ban ki ala kult 
ké pet, és a már meg je lent nap ló i nak, em lé ke zé se i nek elõ-
kép ét fe dez he ti fel ben ne.

Ifj. Brenner Jó zsef kez det ben kö te le zõ pen zum nak 
érez het te a nap ló írást, és nem is a fel jegy zés tar tal má ért, 
ha nem a fel jegy zés gesz tu sá ért ír ta so ra it. Mi vel az em ber-
rel nem tör té nik min dennap va la mi ér dem le ges, a kis gim-
na zis tá tól pe dig még tá vol áll a kon temp lá ció, tu laj don kép-
pen nem volt mi rõl ír nia. Kez dõ mon da tá ban be szá molt a 
nap idõ já rá sá ról, fe le lé se i rõl, eset le ges lá to ga tó i ról, majd 
ha ma ro san úgy dön tött, csak ak kor tesz be jegy zést, ha 
va la mi em lí tés re mél tó tör té nik. Nem ve szí ti azon ban 
ked vét, és las sacs kán meg ta lál ja nap ló író mód sze rét: 
fü ze té be be má sol ja is ko lai bi zo nyít vá nya it, egy-egy je les
al ka lom me nü jét, ren dez vé nyek meg hí vó it, ün ne pi prog ra-
mo kat, szín há zi sze rep osz tá so kat, majd, ami kor rend sze-
re sen jár szín ház ba, a da ra bok ról és ala kí tá sok ról al ko tott 
vé le mé nyét is ös  sze fog lal ja, egy no vel lás kö tet ne ki tet szõ 
be ve ze tõ jét is át má sol ja. (Em lé kez zünk a ci vil öl tö zék és 
az egyen ru ha zse be i nek el té rõ „systemájáról” szó ló ké sõb-
bi, be má so lá si epi zód ra!) A ti zen egy éves gye rek az új sá-
gok ból tá jé ko zód va fel je gyez te a po li ti kai ese mé nye ket, 
bel- és vi lág po li ti kai tör té né se ket. Fel nõtt ként, már a harc-
té ren, foly ton új sá go kat kért és ka pott fe le sé gé tõl, a hír-
lap füg gõ ség gyer mek ko rá tól kí sér te. Ugyan ak kor, ahogy 
gim na zis ta ként le je gyez te ko rá nak fõbb ese mé nye it, a 
Sza bad kán tör tén te ket is, úgy ír ta be teg nap ló ja mar gó já ra 
a fa lu si pá ci en sek tõl hal lott tör té ne te ket. Ha di or vos ként 
na pon ta le ve let kö ve telt fe le sé gé tõl és öc  csé tõl, mind ket-
tõt na pi, he ti, ha vi, évi el szá mo lás ra uta sí tot ta, és ezek nek
a lel tá rak nak anya gi ré szét pon tos köny ve lés sel kér te, 
ugyan ak kor egy faj ta lel ki is me re ti el szá mo lás ra is igényt 
tar tott – ter mé sze te sen mind ket tõt ma ga is gya ko rol ta. A 
tár gyak szá má ra a kez det tel fog va anya gi ve tü le tü ket is 
ma guk ban hor doz ták. Ami kor ti zen egy éve sen meg kap ta 
a bér má lá si aján dé kát, nem csak azt je gyez te föl, hogy 
az „egy ezüst ka to na lánc a vé gén van egy 4 szög le tes 
medallion”, ha nem azt is, hogy az aján dék „ér té ke 7.50 
frt”, ami kor meg osz tály fõ nök ük ne ve nap ja al kal má ból 
aján dé kot vá sá rol tak a ta nu lók, nem mu lasz tot ta el fel je-
gyez ni, hogy „egy szép 4 frt ér té kû, bronz tentatartó volt 
az osz tály aján dé ka volt még ezen kí vül egy szép 1 frtos 
cso kor csu pa ró zsák ból”.

A gyer mek ko ri nap ló ból meg tud hat juk azt is, hogy elõ-
ke lõ nek szá mí tó csa lád ja kik kel állt kap cso lat ban, hogy a 
kor mû sza ki vív má nya i val meg je le né sü ket kö ve tõ en igen-
csak gyor san ta lál ko zott, hogy lel ke sen spor tolt, s bár már 
ka masz ko ra elõtt szem üveg re szo rult, szen ve dé lye sen ol vas-
ta Jó ka it és Ver nét. A nap ló ból ki de rül, hogy ifj. Brenner

Jó zsef már gye rek ként tisz tá ban volt a be ve ze tõ ben tett 
ész re vé tel bi zo nyos sá gá val, mi sze rint a nap ló író so ha 
nincs egye dül, a kvá zi ma ga szá má ra tett be jegy zé sek 
fel té te le sen min dig egy má sik ol va só je len lét ét is fel té-
te le zik: két íz ben csak em lé kez te tõ sza vak ban írt le nap-
ló já ban va la mi lyen ese ményt, amely nek tel jes ki fej té sét 
a nap ló úgy mond nem bír ta vol na el. Amen  nyi ben a nap-
ló csak ön ma ga em lé kez te té sé vel ké szült vol na, ugyan 
mi ért nem bír ta vol na el a pa pír azt a tör té ne tet, amit az 
em lé ke zet el bír? In nen tõl fog va akár az írói pá lya csí rá-
já nak is te kint het jük ezt a gyer mek ko ri nap lót, hi szen 
– bár tu dat la nul – ko moly írói prob lé mát, a min den ko-
ri ol va só prob lé má ját ve tet te fel ben ne az ép pen csak 
hos  szú nad rá gos kis di ák. Az se be le ma gya rá zás ta lán, 
hogy a maj da ni no vel lák hang vé te le is fel sej lik a nap ló
szi kár mon da tai mö gül, ami kor Brenner Jó zsef le ír ja, 
hogy már ti zen két éve sen „ter mé szet fe let ti” él mény ben 
volt ré sze, ami kor öc  csé vel egy zárt he lyi ség ben (iro dá-
ban) ját szot tak, a fal hoz csa pó dott gu mi lab da egy szer re 
el tûnt, és so ha nem ta lál ták meg.

Eb ben a nap ló ban is csö rög nek a Csáth Gé zá ról 
ta lán mind örök re ki ra kat la nul ma ra dó mo za ik cse re pei, 
kö röt tük ter mé sze te sen sok a ka cat, még a kéz ira tot köz-
re a dó, hoz zá utó szót író Dér Zol tán is úgy vé li, a na pi
idõ já rá si kö rül mé nyek le írá sa egye dül csak az ég haj lat-
vál to zá sok ku ta tó já nak ér dek lõ dé sé re szá mít hat. Más 
nap ló ját ol vas ni per sze in diszk ré ció, de az in diszk ré ció 
ugyan ak kor csá bí tó, kü lö nö sen egy olyan, ma is élõ élet-
mû szer zõ je ese té ben, mint ami lyen Csáth Gé záé. Erõ-
sen vi tat ha tó azon ban, hogy a tíz éves gyer mek nap ló ja 
men  nyi re te kint he tõ ezen élet mû ré szé nek. Úgy vé lem, 
nyo ma i ban igen. Ez zel együtt úgy tar tom, hogy az élet-
mû (mû al ko tás) és az élet rajz (a mû al ko tás lét re ho zó ja 
éle té nek min den ös  sze te võ je) kö zött min dig ott fe szült
egy hol vé ko nyabb, hol vas ta gabb hár tya, ame lyen köl-
csö nös, szün te len oz mó zis nyo mán va la mi fé le át jár ha-
tó ság le he tõ sé ge min dig adott. De az el vá lasz tó hár tya 
ezen át jár ha tó ság el le né re min dig ott van. Egyik ol da lán 
az iro da lom mal, a má sik ol da lán az élet tel.

6 Ifj. Brenner Jó zsef (Csáth Gé za): Nap ló (1897–1899). Élet jel, Sza bad ka, 2005. 163. o.


