
A százéves Csáth Géza

A magyar szellem, kultúra és művészet történetében nem volt még olyan 
gazdag és szép korszak, mint a XX. század elejének másfél évtizede. Olyan 
nagyszerű és oly tragikus. Az irodalom és a zene, a filozófia és a képző- 
művészet oly nagyságai léptek ekkor nyilvánosságra, mint Ady és Babits, 
Kosztolányi, Krúdy és Móricz, Kodály és Bartók, Lukács György és Fülep 
Lajos, Rippl-Rónai és Kassák. Valamennyien napjainkig meghatározó ere- 
jű mesterek. A  modern, európai távlatú és igényességű magyarságtudat 
megteremtői voltak ők egy korszerűtlen politikai szerkezetű országban. Egy- 
szerre voltak őrizői a XIX. század legnemesebb eszméinek, védői a hagyo- 
mányos magyar értékeknek és érzékeny szemlélői, követői a korabeli euró- 
pai polgári civilizáció minden újító törekvésének -  szociális és artisztikus 
téren egyaránt. Az első világháború -  s annak a magyarság szempontjá- 
ból különösen tragikus végkifejlete újra kényszerpályára sodorta a ma- 
gyar történelmet s megtörte ezt a nagy generációt. Sokan elpusztultak, má- 
sok szétszóródtak a világban, az itthon maradott túlélők művészi szemlé- 
letét a távlattalanság tudata árnyékolta be.

Az utóbbi egy-két évtizedben mind világosabban látjuk -  s ez iroda- 
lomszociológiai evidencia - ,  hogy ennek a nagy nemzedéknek a feltörését, 
egy igen széles és rétegezett művészi „közeg” alapozta meg. Kisebb tehet- 
ségek újító törekvései, gyakran önpusztító kísérletei állnak a nagyobb szin- 
tézisek mögött és mellett. Ilyen kísérletező volt a hosszabb időre elfele- 
dett Csáth Géza is. A sorsa és művészete iránt felfokozódó érdeklődésre 
jellemző, hogy míg az 1965-ben megjelent nagy akadémiai irodalomtörté- 
net mindössze három lapon elemzi alkotó pályáját, addig 1977-ben már 
egy kétszáz oldalas bibliográfiát ad ki szűkebb szülőföldje (Újvidék, Ju- 
goszlávia) Csáth műveiről és vele foglalkozó szakirodalomról.

Csáth Géza sorsát sok tekintetben jelképesnek, életművét tipikusnak tart- 
hatjuk. Első novellásgyűjteménye, A  varázsló kertje  pl. abban az évben, 
-  1908-ban -  jelenik meg, amikor a századelő modernizmusának vezető re- 
vüje, a Nyugat. Tehetségének gazdagsága és érdeklődésének sokirányúsága 
mintegy jelképezi a romantikus szimbolizmus Gesamtkunstwerk törekvé- 
seit, amely az artisztikum több műnemi lehetőségének egyidejű és szubjek- 
tíve hitelesített művelésével célozta meg a kifejezés végső abszolutumát. 
Csáth kitűnően hegedült, zenét szerzett, drámát írt, festett, több száz új- 
ságcikket publikált (csak zenekritikát mintegy félezret), idegorvosként 
hosszú klinikai és figyelmet keltő tudományos munkát végzett, de minde- 
nek fölött prózaíró volt, novellista. Egy évtizeddel később indult mint 
vezető pályatársai, s így fokozottabb kényszer volt számára művészi egyé- 
nisége meghatározásához a kísérletezés, ám kevesebb ideje is maradt arra, 
hogy tehetségét harmonikus életművé kerekítse. Életműve zseniális torzó,
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alakja -  sok kortársához hasonlóan -  „ködlovagként” él az emlékezetben. 
Ami megkülönbözteti a kor irodalmi kismestereitől, s ami kiemeli közülük, 
az a kísérletezés folyamatossága és önpusztító eltökéltsége. Míg a többiek 
egy-egy téma felfedezésével, egy-egy ábrázolási módszer és stiláris lehető- 
ség kiaknázásával, egy-egy szemléleti formán belül maradva próbálták fel- 
építeni életművüket, ő mindenre fogékony volt, minden műformát és hang- 
nemet meg akart ismerni és művészi szinten elsajátítani.

Ez a karaktervonás életműve minden szféráját jellemzi. Zenészként egy- 
idejűleg vonzódik az operetthez, az ún. magyar nótákhoz (amely a régi 
magyar dalműfaj és a cigányzene sajátos kommersz vegyüléke), de a De- 
bussy nevével fémjelezhető újszerű zenei impresszionizmushoz, a szabad 
atonális harmonizálásához, az aszimmetrikus ritmuskombinációkhoz. Ez a 
fajta stíluspoluralizmus -  egyébként -  korántsem idegen a századforduló 
ornementikus ízlésétől. Érdemes megjegyezni, hogy egyik első felfedezője 
Bartók és Kodály művészetének, amely a kiüresedett zenei köznyelvet a 
a legősibb rétegek felelevenítésével kívánta megújítani. Idegorvosként a 
freudi szemlélet és módszer egyik első külföldi ismerője és kolportálója, no- 
ha már Jung korai munkáit is ismeri. Író volt természetesen elmeorvosként 
is. Az ideg- és elmebetegségek élménytörténete érdekli a tudatból kiszo- 
rított lelki tartalmak, a komplexumok szakszerű elemzésével és művészi 
fantáziája mozgósításával egy egyéni személyiségelmélet kiformálása felé 
tette meg az első lépéseket.

Mind a zene, mind a pszichológia szoros kapcsolatban van szépírói mun- 
kálkodásával. Több novellája nemcsak tudatos és felismerő zenei szerkesz- 
tettségű, nemcsak -  az egyetemes szimbolizmusra oly jellemző törekvésként
— a nyelvet próbálja közelíteni a zenéhez, a nyelv nem fogalmi elemeivel 
„érzékeltetni” a kimondhatatlant, az egyetlen fontosat, hanem prózaformá- 
jú zenedarab, szimfónia vagy szonáta a beszéd hangjaiból, szavaiból. 
Zenévé komponál egy-egy témát, hangulatot: zenekari szólamok és szóló- 
hangszerek megidézésével „mesél”. Valószínű, hogy lélektani érdeklődésé- 
nek is mélyen személyes okai vannak. Felismerhette azt, amit Thomas 
Mann úgy fogalmaz meg, hogy „a neurózis antropológiai megismerésmód”. 
A szorongás tudatosítása kényszeríthette új és új utakra a novellistát, és 
sodorta zsákutcába az embert. Huszonhárom éves korától morfinista, s 
hátralévő éveinek minden energiáját -  mint elbeszéléseiből és teljesen má- 
ig kiadatlan naplójából kitűnik - , minden energiáját és bűntudatát az ön- 
megismerés szolgálatába állítja. A drogbetegségtől hajtva és a kor lé- 
lektani-művészi tendenciájához igazodva a létezés határhelyzeteit kutatja. 
Azokat a helyzeteket keresi, ahol a lét a maga teljességében nyilvánul meg
-  akármilyen kis időre. Számos novellájának lélektani médiuma az álom, 
az élet és a halál mezsgyéje. Másutt a mámor, a fájdalom, a kegyetlenség 
világa a művészi laboratórium. De ugyanezért fordul a gyermeki egziszten- 
cia felé, ezért idéz föl titokzatos régi meséket, ezért tűnődik el a lélekván- 
dorláson. Jellegzetesen naturalizmus utáni írói álláspont ez, olyan kor al- 
kotójának magatartása, amikor már mind biztosabbá vált, hogy a XIX. 
század liberális eszméi és a hagyományos-intézményes keresztény vallás
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már éppúgy nem képes programot adni, ahogy a szociáldarvinizmus naiv 
képletei sem adnak magyarázatot a szociális és személyes létezés konfliktu- 
saira.

Csáth novellista volt, s ez korántsem meglepő. A századforduló magyar 
epikájában ez a műforma nemcsak kínálat, hanem kényszer is. A magyar 
társadalom konzervatív szerkezete, amelynek mentalitásában a vezető 
elem a nemzeti eszme, a nemzeti túlélés eszméje volt, egy történelmileg le- 
hanyatlott középosztály tartott mintájának, s idegenkedett az újabb, koz- 
mopolitának tűnő, városias, polgári törekvésektől és életérzéstől. Ám a ma- 
gyar társadalmi tudatból hiányoztak az olyasfajta históriai-spirituális ele- 
mek is, mint például az oroszban a „kiválasztott nép” ideája, amely a 
nagyepikának szintén távlatot tudott volna adni. A szociális és a nemzeti 
érdek keveredése, az újítás és az értékőrzés egyidejű kívánalma olyan 
konfliktussorozatot tárt a művészet elé, amelyet csak a líra és a novella, 
legfeljebb a novellaciklus fogalmazhat meg, s nem a regény vagy a drá- 
ma. A távlatok bizonytalansága viszont felerősíti az elemzés kényszerét, a 
kutatási hajlamot, amelynek szintén a novella pszichológizmusa, metszet- 
jellege a kínálkozó forma. Arról nem is beszélve, hogy a jelentés ebben a 
kisformában könnyebben kaphat szimbolikus sugárzást. Csáth -  mint 
unokabátyja Kosztolányi Dezső -  kisvárosi születésű volt, így számára-szá- 
mukra a kor konfliktusai különösen erős élményként jelentkeztek, el- 
sősorban az európai magas kultúra és a talmi, igénytelenül konzervatív vi- 
szonyok ellentmondása.

Csáth alig félszáz -  elérhető -  darabból álló novellisztikája formájában és 
hangnemében hallatlanul változatos képet mutat. A naplóformától a prózai 
balladáig, a mitikus álomleírástól a klasszikus-modern meséig számos vál- 
tozatot kipróbált, s hol az impassibilité rideg tényközlése, hol az impresz- 
szionista hangoltság, hol a szecessziós dekorativitás jegyében. Egyik he- 
lyen a Kafkánál közérzetté emelt szorongás és stilisztikum sejlik fel, 
másutt Gide immoralizmusa, de kapcsolatba hozható Wilde-dal vagy 
Ewersszel, ugyanúgy, mint a régebbiek közül Barbey d’Aurevilly-lel. Ő -  
jellegzetes század végi gesztussal- a romantikus E. T. A. Hoffmannt je- 
lölte ki példaképeként. Legigazibb őse azonban a két újvilági novellista: 
Poe és A. Bierce. Ugyanis Csáth, írjon bár a legártatlanabb, legbensősége- 
sebb témákról, a démonikus elemet egyetlen elbeszéléséből sem képes ki- 
iktatni. S ez a démon bizony nem mindig marad a racionális vagy az iro- 
nikus szemléletű elemző tárgya -  olykor a megnevezhetetlenségig növekszik 
föl, s íróját is maga elé gyűri.

Legjobb és legközismertebb írásai valamilyen módon a gyermeki léte- 
zéssel vannak kapcsolatban -  hasonlóan európai és magyar kortársaihoz, 
Rilkétől és Musiltól, Alain-Fournierig és Kiplingig, Ambrus Zoltántól 
Kosztolányiig. Komplex téma és tág vizsgálati terep ez Csáth számára. 
Szerinte itt tanulmányozható szinte vegytisztán mindaz, ami a társasélet 
lélektani viszonyait és szociális-hatalmi helyzeteit meghatározza. Vegy- 
tisztán, mert kontrollálatlanul, hiszen eredendő természetességgel él a 
gyermek. Így gyűlöl és így szeret, így jelenik meg nála a félelem és a vágy,
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a másik emberrel való teljes azonosulás képessége és képtelensége, így 
tárul elé a megismerés minden szépsége és csapdája. Az Anyagyilkosság ka- 
maszhősei a fájdalom titkát és helyét, a borzalom energiáit kutatják az 
élve boncolt állatokban, s eljutva a szexualitás nagy misztériumához, 
minden öncélú szadizmus nélkül ölik meg anyjukat. A szabadság és a csap- 
da különös parabolája ez, miként az Apa és fiú című elbeszélés is, amely- 
nek főhőse messziről hazaérkezve apjával csontvázként, klinikai szemlél- 
tetőeszközként találkozik. Csáthot itt sem az anekdotikusan morbid ele- 
mek megjelenítése foglalkoztatja, hanem a megértés, sőt az azonosulás 
csodája, és groteszk koreográfiája. A vörös Esztiben az anderseni mese va- 
rázslata a mát példázza -  jellegzetesen századfordulós hangfekvésben -  a szo- 
lid polgári életben, amely minden igazi érzelmet eltitkolni kényszerít. A 
Fekete csönd a gyermeki féltékenységnek a téboly gátlástalanságáig eljutó 
példázata, s a „kivetítés” lélektani mechanzimusának mesteri bemutatása. 
A varázsló kertje pedig arról mesél gyönyörű és fojtogató szecesziós ké- 
pi közegben, hogy csak úgy számolhatunk le a mesék szépségével és bor- 
zalmával, ha gyermekkorunkat egészében megtagadjuk.

Természetesen nemcsak a gyermeki lét realitásai és vizionálható kere- 
tei adnak lehetőséget Csáthnak elemző és szimolizáló hajlama kibontásá- 
ra, személyes traumáinak megfogalmazására és kivetítésére. A sebész cí- 
mű elbeszélése például egy lecsúszott orvos rögeszméjének ábrázolásá- 
val keresi az ember modus vivendijét. A kút a szorongás egyetemes köz- 
érzetét fogalmazza meg -  különös ötletként: falusi közegben - , hátborzon- 
gatóan hűvös realizmussal ábrázolva az élve eltemettetés mitológiai bor- 
zalmait. A békában az allegorikus rémálom köti össze a halált és az éle- 
tet, fogja együvé a drasztikumot a fájdalommal. S folytathatnánk.

Csáth Géza a századelő szép és tragikus korszakának volt egyszerre te- 
remtő résztvevője és áldozata. 1919-ben végez vele betegsége és a történel- 
mi idő. Egy őrült rohamában megöli feleségét, öngyilkosságot kísérel meg, 
majd szülővárosa kórházából a fővárosba próbál szökni. Ekkor azonban a 
két város között már ott húzódik az új határ, elfogják, s ekkor a gyilkos- 
nak és áldozatnak már sikerül elpusztítania magát. Írásai elsüllyedtek a 
folyóiratokban, túlélő kortársait inkább csak emberi alakja foglalkoztatta. 
Igazi felfedezésének dátuma 1964. Ekkor adja ki a jeles író és irodalmár, 
Illés Endre összegyűjtött novelláit. Ő írja: „. . .olthatatlan szomjúságot 
érzett minden iránt, amit az élet elfátyoloz. . . az anyag, az érzékek írója 
volt, a testé, a fájdalomé, a gyönyöré, de mindenek felett annak a kísérle- 
tezésnek az írója, melybe belepusztul a test.”

ALEXA KÁROLY

A  centenáriumi megemlékezés eredetileg külföldi olvasók számára készült -  a szerk.
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