
oda, hogy a klikk megnyilvánuljon, vagy fel-
fedje magát. „Baromság – mondja a fôklikker
–, itt semmi ilyesmi nincs. Mi csak végezzük a
dolgunkat…”

Egy vezetô körül ösztönösen azért jön létre
klikk, mert másféle módszerrel a csoportot
megtartani és vezetni képtelenné válik. Eggyel
lejjebb lép tehát, a pótszerek lépcsôjére. Ezen
találhatók az alábbi olcsó megoldások: a ro-
konszenves személyek kiválasztása, a min-
denáron hûségesnek mutatkozók támogatása,
a kegyenc kijelölése, a fülbe súgás engedélye-
zése, sôt megkívánása, a hírforrások és útjaik
ellenôrzése, és ha mindez nem tartja meg a be-
folyást, akkor az általánosított gyanakvás kife-
lé, végül a paranoia. Ezek egyúttal a klikk
fejlôdésének állomásai.

Az azonos foglalkozási csoportokban
képzôdô párhuzamos klikkek (új fogalom) nem
tûrik egymást. A fôklikker ellen szubklikkek
(magyarul: alklikk – új szó) keletkeznek, azok-
ból, akiket a fôklikk kiszorít – valami miatt. Ez
a fôklikkert nagyon idegesíti, mivel a saját ha-
tárain kívül semmi befolyása nincs sem dol-
gokra, sem személyekre. Mivel a klikk illegá-
lis, nem kezdhet legális tárgyalást az ellen-
zôivel. Az ellenzôk is illegálisak, ôk sem
egyezkedhetnek a klikkel. Ha ezt megtennék,
akkor beismernék saját magukról, hogy ôk is
klikkek, és a másikat megsértenék azzal, hogy
pejoratív módon leklikkezik (új szó!). Ezért az-

tán sunyi csapdákat állítanak egymásnak,
mindenféle fedôszervezetet hoznak létre,
hogy látszólag ne klikkek tárgyaljanak egy-
mással, de mindkét fél tudja, hogy mégiscsak
azok tárgyalnak.

A klikkhez csatlakozás növeli az önbizal-
mat, de ha valakit kizárnak, az hosszú idôre
elveszíti a lába alól a talajt, mert önképe rette-
netes károsodást szenved. Hasonló tragédiát
él át, mintha a személyiségét addig tökélete-
sen meghatározó egyetlen személy hagyná el
örökre, aki nélkül már többé nem önmaga. A
helyzet hasonlít ahhoz, amit valamikor a tiszti
kaszinóból vagy egy illegális pártból való ki-
zárás jelentett. Biztosan olvastak ilyet – bezárt
szoba, asztalon a revolver, durr, stb.

Végül csak néhány szót arról, hogy a klikk
az emberi érdektársulások evolúciójában igen
jelentôs helyen van. Lehet belôle gazdasági
közösség, segítônek álcázott társulás, reklám-
ügynökség, betéti társaság, korlátolt felelôs-
ségû akármi, és mindezeknek a fejlôdése során
a klikk állandóan jelen lehet, sôt bennük is ki-
alakulhat. Például a korlátozott felelôsségû
társaságokból a klikken keresztül korlátlanul
felelôtlen bûnszövetkezet képzôdhet, és akkor
már senki nem mondja, hogy klikk. Mikszáth
Kálmán se, gondoljanak a Tóth Marira, ho-
gyan járt a galád Noszty fiúval!

DR. SZIRMAI IMRE
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rekedt férfiak társaságából könnyebben alakul
klikk, másrészrôl az is valószínû, hogy a férfi-
klikkekben a tagok, eszüktôl függetlenül, a ka-
maszkorig regrediálnak (klikkelôdnek – új szó).
A klikk belsô viselkedése tehát meghazudtolja
a tagok életkorát, ugyanis az elfogadás a fel-
nôttkor elôtti személyiségjegyek alapján törté-
nik – vagy nem. Felmérések a gimnazisták és a
felnôttek klikkjeinek szembetûnô hasonlósá-
gát bizonyítják. Az átlagosnál magasabb intel-
ligenciával rendelkezô csoportok tagjai, akik
egyenként pontosan tudják a klikk veszélyeit,
ugyanúgy alkotnak cinkosságon alapuló ille-
gitim csoportokat, mint a tanulatlanok. Sôt, ta-
lán – a szellemi fejlôdéssel együtt járó gyakori
infantilizmus miatt – gyakrabban. Amikor a
felnôttek „team”-jeibôl klikkek alakulnak, ak-
kor a tárgy, ami miatt a csoportot valamikor
létrehozták, hangtalanul elsüllyed.

Regressziós jelenség zajlik tehát, amely biz-
tosítja, hogy ezen a szinten „lényeges dolgok-
ról” nem lehet szó, vagy csak jelzésekkel. A
vegyes, nôi-férfi klikkekkel azért nem foglal-
kozom, mert azok sokkal bonyolultabbak, de
ismert, hogy ezekben a kifelé ható agresszió
mértékét nem a férfi, hanem a nôi tagok hatá-
rozzák meg, ugyanis nem az történik, hogy a
nôk viselkednek dominánsan, hanem a férfi
tagok viselkedésnormái szállnak lejjebb, mert
ôk a jobb alkalmazkodók – manapság. Hogy
miképpen növekszik a klikk, arról ismét csak
Mikszáthot idézem: „A klikkbéli ember, ha va-
lami találó megjegyzése van, siet azt Tiszával
közölni, ha ellenben Tisza mond valami jó
megjegyzést… a klikkbéli ember nagy elôsze-
retettel lanszírozza. Ha Tisza mellett üres hely
van a nádfonatú folyosói padon, oda rögtön
leül valaki, s aki oda leül, az rögtön klikkbéli
lesz, mint ahogy egykor a császáré lett minden
legény, akinek a fejét a katonacsákó érte.”

Ez azonban nem ilyen egyszerû. A klikk hir-
telen soha nem bôvül, hasznosság alapján so-
ha nem vesz fel külsô tagokat, bekerülni lehe-
tetlen, a törleszkedôk nem érnek el semmit,
csak a belsôk gyanakvását váltják ki. Újabb tag
csak az összes tag érzelmi egyetértése alapján
csatlakozhat, de azok, akik az indulásánál
nem voltak jelen, soha nem válnak megbízha-
tó klikkerekké (új szó – én kreáltam). Tagfelvé-
tel tehát nincs, és furcsa is lenne, ha valakinek
felajánlanák ily módon: „Te jó ember vagy, lépj
be a klikkbe!” Mivel a klikk titkos, tervei kiis-

merhetetlenek, a normaalkotó klikk szemé-
lyekre vonatkozó döntéseiben egyedüli szem-
pont a személyes szimpátia. A pozíciók ajánlá-
sában és elfoglalásukban a klikkerek körbe-
mennek, mert magukon kívül érzelmi alapon
senki nem megbízható. Nem lehet tudni, hogy
honnan van az az egy húr, amin a klikk tagjai
pendülnek, és ha volna bennük másféle húr,
azt miért hangolják önkéntesen pontosan ah-
hoz az egyhez. Hipotéziseim vannak, például
azonos politikai nézet, világnézet, közös isko-
la, azonos életkor, sportköri tagság, rokonság,
közös barátok vagy barátnôk. Szóval mind-
ezek, megfelelô kombinációban! Nehéz racio-
nális magyarázatot adni. Ahogyan a kutyák
gazdái hasonlítanak a saját ebükre, a klikk tag-
jainak megjelenésében is kialakul a testi és vi-
selkedési hasonlóság. Itt van például az ember
társadalmiságában nagyon fontos szag. Rájöt-
tem, hogy a klikkek tagjainak egyforma sza-
guk van! Ha nem hiszik, szaglásszanak utána!
A klikk már ezért is biológiai, érzelmi egység,
a tagok viszonyulása és késztetése ugyanaz,
foglalkozásuk tárgya viszont mellékes. Klikk
minden társadalmi csoportban képzôdhet, a
parlamentben (lásd Mikszáth), akadémián
(lásd Arany János), egyetemen (lásd…),
rendôrségen (ne lásd!), bankban, sportegyesü-
letben stb.

Ha az eddigi érvelésem nem volt érthetô, és
mégis azt firtatjuk, hogy hogyan és mikor ala-
kul ki, arra adható frappáns válasz: 1. A klikk
akkor alakul ki, amikor más vagy mások azt állítják
egy csoportról, hogy az klikk. Belátható, hogy va-
laki vagy valakik szánt-szándékkal nem tud-
nak klikket létrehozni. Értelmetlen volna kije-
lenteni, hogy „a dolgok rosszul mennek, csi-
náljunk klikket”. 2. A klikk tehát nem cél, hanem
eredmény.

A klikk manapság nem öl, mint a maffia,
egyszerûen csak kizár másokat, akik nem ke-
belbéliek. A külsô támadások ellen, amelyeket
rendszerint a kívül rekedt irigyek indítanak,
úgy védekezik, hogy ártalmatlannak álcázza
magát, vagy egyszerûen csak letagadja saját
létét. „Mi csak vacsorázgatunk itten – mond-
ják a klikk tagjai –, hát már barátkozni sem
szabad?” A klikket ért támadás az összetartást
belül megsokszorozza, ahogy az ütés kemé-
nyíti a vasat. Ebben az az érdekes, hogy az
együvé tartozás erôsödik ugyan, de a
rejtôzködés is, tehát a támadás nem vezethet
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Csáth Géza – a századforduló novellisztikájá-
nak mestere – elsô novelláskötete 1908-ban ke-
rült az olvasók kezébe, huszonegy változat
egy fiatal „nyugatos” író mûhelyébôl. 2008
egyébként a Nyugat címû folyóirat indulásá-
nak százéves évfordulója.

Stílusvizsgálatom középpontjába Csáth ka-
leidoszkopikusnak minôsített, „szecessziós,
impresszionistagyanús” mûveit állítom. Szük-
ségesnek látom tágabb összefüggésben felvá-
zolni Csáth korai novellisztikájának sajátossá-

gait, esztétikájának legfontosabb jegyeit, mert
enélkül hiányos lenne a stiláris kép is. A
komplexebb megközelítési módot az alkotó
személyisége és alkotásainak sokrétûsége kí-
vánja meg. Erre biztatnak emellett a korszerû
elemzési modellek is, valamint a nyelvészek
szövegstilisztikai kutatásai is. Csáth esztétikai
nézeteit kritikáiban fejtette ki. Irodalmi pálya-
kezdése szorosan összefüggött a zenével, az új
zene hallgatásával és mûvelésével s a többi
mûvészeti ágak figyelésével, a festészet, szob-

A varázsló kertje színvizsgálata



rászat, építészet korabeli kiválóságainak köve-
tésével. Azok a mûvészek álltak Csáth Gézához
közel, akikben rokon esztétikai igényt és elve-
ket talált, de az Adyval, Bartókkal, Kodállyal,
Debussyvel, Mahlerral, D’Indyvel, Meunier
szobrászatával, Beardsley rajzaival, Gauguin
képeivel, Wedekind, Hauptmann, D’Annunzio,
Wilde, Ibsen, Maeterlinck darabjaival jelzett
irányokban csak az indulás, a vágy a közös: a
valóság minél erôteljesebb megragadása új-
szerû, szokatlan, akár extrém, perverz, devi-
áns kifejezési formák segítségével.

Benne kavarog ebben a mohó újdonság-
igényben az impresszionizmus, a naturaliz-
mus, a szecesszió (bár Csáth tagadja a zenei
szecessziót), a realizmus és a líraiság egy-egy
jellegzetes vonása, de ez a realizmus inkább
mutat a szürrealizmus felé. Az ellentmondá-
sosság, a kettôsség, még inkább a sokszínûség,
a felbomlás jelei figyelhetôk meg Csáth mûvé-
szetében. A sokszínûség A varázsló kertje címû
novelláskötet állandó jelzôje lehet, s az állan-
dóan mozgásban, változásban lévô világ szer-
kezetét leképezni bátor alkotó kulcsszava a
kaleidoszkóp lesz.

Az egyes stílusirányzatokra jellemzô jegyek
váltakozó elôrenyomulása, majd visszavonu-
lása figyelhetô meg a kötetben. Egy-egy novel-
la ritkán minôsíthetô tisztán egy-egy irányzat-
hoz tartozónak, s így az irodalomtörténészek
korábbi álláspontját is módosítani szükséges
(vö. Bóka László: Csáth Géza. Budapest, 1937;
A magyar irodalom története. Budapest, 1965,
447–454). Azok a megközelítési módok a leg-
jobbak, amelyek ugyan egy-egy irányzathoz
próbálják kapcsolni az írót (pl. Antal Gábor,
Diószegi András, Bori Imre, Czére Béla, Dér
Zoltán, Fülöp László, Galsai Pongrác, Katona
Imre), de a naturalizmus, az impresszioniz-
mus, a hagyományos és lélektani realizmus, a
szimbolizmus, a szecesszió kifejezett képvise-
lôjének nem minôsítik.

A korabeli szerzôk (Ignotus, Hegedûs Gyu-
la, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsô) és a
késôbbiek elemzései, leírásai szerint Csáthtal
kapcsolatban központi fogalom az objektivi-
tás, de elsôsorban a realitás, az anyag igénylé-
se értelmében, s az ezzel összefüggô lélektani
ábrázolás.

Ennek formai-stiláris megoldása lehet: 1. na-
turalisztikus (Tor; A béka); 2. impresszionisz-
tikus (Nyári bál; Este; Tavaszi ouverture); 3. a

szimbolizmus felé ható (Fekete csönd; A varázs-
ló halála); 4. szecessziós (A varázsló kertje;
Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek); 5.
szürrealisztikus (A kék csónak); 6. realista (Ma-
riska az anyjánál; Találkoztam anyámmal; A se-
bész), de egységrôl nem beszélhetünk. Egy-egy
novellának csak egy-egy részlete, szelete, szö-
vegdarabja fér bele a fenti „kategóriákba”.

1. Naturalista szövegrészlet:
„…a gyomrom rémületes undorban vonag-
lik, a szemeim elôtt és a torkomon hideg
nedves varangyok mászkálnak, a füleimben
egy békanyálszagú hang vartyog és a ge-
rincoszlopomban görcsös jéghideg iszonyat
szaladgál.” (A béka)
2. Impresszionista szövegrészlet: 
„Ott arany napsugár olvasztotta feketére a
tegnap még fehér háztetôket. A sárga hóvíz
szaporán csörögve folyt a csatornákban. Az
ég fényes, csillogó, kék színben ragyogott.
Idônként nagy, szürke, lila felhôgomolya-
gok rohantak át az udvar fölött nyíló kicsiny,
kék négyszögön.” (Tavaszi ouverture)
3. Szimbolista szövegrészlet: 
„Oh, hogy fájt a szívem ezen a reggelen.
Tudtam, éreztem… hogy jô a fekete csönd.
Óriási denevérszárnyakon.” (Fekete csönd)
4. Szecessziós szövegrészlet: 
„Kábító virágillat csapott meg a kerítés
megett kert volt; nem nagyobb, mint egy kis
szoba. A talaja körülbelül a derekunk ma-
gasságáig fel volt töltve. És tele az egész kert
virággal.
Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú
szárú kürt alakú virágok, amelyeknek szir-
mai mintha fekete bársonyból volnának. A
sarokban liliombokor óriáskelyhû, fehér lili-
omokkal megrakodva. Mindenütt elszórva
alacsony, vékony szárú fehér virágok, ame-
lyeknek egy szirma, csak egy szirma, gyen-
ge piros színû volt. Úgy tetszett, hogy ezek
bocsátják azt az ismeretlen édes illatot, ame-
lyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a
lélegzete. A kert közepén egy csomó bíbor-
vörös, kövér virág terpeszkedett. Húsos
selymes fényû szirmaik hosszan lógtak le
egészen a magasra nôtt haragoszöld színû
fûbe, mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a
kis csodakert. Közvetlen elôttem a nôszirom
lila virágai nyíltak. Százféle virágillat tevô-
dött össze a bódító szagában, s a szivárvány
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minden színét megtalálhattad a virágok szí-
nében.” (A varázsló kertje)
5. Szürrealisztikus szövegrészlet:
„A csónak lett az egyetlen mulatságom.
Egész nap benne ültem. Karcsú, kék bordái
úgy tûntek fel, mint valami hatalmas csoda-
virág szirmai. (A virág lassan úszik és isme-
retlen mesebeli országok felé viszi azt, aki
benne ül.)” (A kék csónak)
6. Realista:
a) hagyományos leírás: „Kibérelek egy óriá-
si termet, mûtôasztalt. Három asszisztens
foglalatoskodik az elôkészületekkel. A te-
remben a tudomány és a pénz elôkelôségei
szoronganak vegyesen a szegény emberek-
kel. Végre elnémul a zaj: Felöltöm a kö-
penyt, a lábamra húzatom a gumicsizmákat.
Nyugodtan mosom a kezemet, kiadom:
kezdjék az altatást.” (A sebész)
b) lélektani realizmus: „Másszor meg a Ret-
tenthetetlen ólomkatoná-ról álmodtam. Azt
hiszem, azért, mert a könyv akkor is a ván-
kosom alatt volt. A kis táncosnô az álomban:
Eszti volt és én az ólomkatona. A mese vége
az, hogy az ólomkatona és a kis táncosnô
elégnek a kályhában. Másnap, amikor a szol-
gáló kikotorja a hamut, a katona helyett egy
kis ólomszívet talált, s a kis táncosnôbôl pe-
dig csak a kis pléh fejcsillag marad meg, az is
koromfeketére égve… Itt elkezdtem zokogni
álmomban. Eszti keltett föl.” (Vörös Eszti)

Az idézett szövegrészletek egyetlen kötetbe
gyûjtött (Budapest, 1908), de különbözô címû
novellákból valók. A varázsló kertje címadó no-
vellát körülbelül a kötet közepén találjuk, ez a
választás és beillesztés – telitalálat. A novella
önmagában is hordozza mindazon stílussajá-
tosságokat, amelyek az egész kötetre jellemzô-
ek – a metonimikus és metaforikus látásmód
egyesítésére mutat be Csáth Géza magas szin-
tû írói példát. A tartalmi oldal – a századfor-
duló emberének problémái és látásmódja –
bravúros formai-stiláris megoldásokkal páro-
sul Csáth mûvészetében.

A szerkesztés mellett a századforduló jelleg-
zetes szóhasználatáról is képet nyerhetünk. A
szövegek kohézióját bizonyos korra is jellem-
zô kulcsszavak és ezek ismétlôdései, antoni-
mái, szinonimái biztosítják.

A kor irányzataiban nagy szerepet kap a lát-
vány, a festôiség, a képiség, a színkompozíció

(impresszionizmus, szecesszió), ez a szókincs-
ben is kiemelkedô fontosságot nyer. Johannes
Itten A színek mûvészete (Budapest, 1978) címû
mûvészetpedagógiai munkájában alapfontos-
ságú tájékoztatást ad a színek és formák taná-
hoz: „A szín: élet. Színek nélkül halott lenne a
világ. Ôseszmék a színek, a kezdettôl fogva va-
ló színtelen fények és ellentétpárjának, a szín-
telen sötétségnek a gyermekei.”

A színek különféle nézôpontokból tanulmá-
nyozhatók. Értelmezhetôk fizikai – elektro-
mágneses – rezgésekként; vegyületekként
(festékanyagok, pigmentek molekuláris szer-
kezeteként); fiziológiai-pszichikai oldalról a
színek agyunkra és látószervünkre gyakorolt
hatásmechanizmusok. A mûvészt a színhatás
esztétikai vetülete érdekli, mert alkalmazásá-
val konstruktív, impresszív és expresszív ha-
tást tud kiváltani külön-külön, szimultán vagy
interferens módon (Itten, 79–94).

Csáth Géza elsô novelláskötetének, A va-
rázsló kertjének színhasználatát Itten és Goethe
színtanával megfeleltetve impresszívnek és
kompozicionálisnak minôsíthetjük. Ez a no-
vellák irányzatokhoz kötöttségét húzza alá.
Az impresszionista jellegû és szecessziós,
szimbolikus, szürrealista jegyeket is magukba
olvasztó írások bôvelkednek, sôt olykor-oly-
kor tobzódnak a színekben. A sárga, a vörös és
a kék alapszínek, valamint az ún. semleges
színek, a fekete, a fehér és a szürke jelenléte a
palettán erôteljes. A sárga szinonimájaként, ár-
nyalataként a halványsárga, a citromszínû, a
szôke, az aranyszôke, az arany (fémes csillo-
gású is!) jelenik meg.

A sárga a gondolkodás, a súlytalanság, a de-
rû, a napfény szimbóluma, formakaraktere az
egyenlô szárú háromszög. A színek összhang-
zattanában a 12 tagú színkörben alapvetô fon-
tosságú a megléte. A kettôs-, hármas-, négyes-,
ötös- és hatoshangzatok alapeleme csakúgy,
mint a vörös és a kék.

Csáth Géza elsô novellái a kötetbe szerkesz-
tés (kompozíció) szintjén rendelkeznek a har-
monikus színösszhangzat kritériumaival,
megvan bennük minden alapszín. Az egyes
novellákat vizsgálva azonban a harmónia
megbomlik.

A másodrendû színek közül hiányzik a na-
rancs (a vörös és sárga keveréke), megvan vi-
szont az ibolyaszínû és a zöld s ezeknek to-
vábbi keverései. Mivel tudjuk, hogy Csáth



rászat, építészet korabeli kiválóságainak köve-
tésével. Azok a mûvészek álltak Csáth Gézához
közel, akikben rokon esztétikai igényt és elve-
ket talált, de az Adyval, Bartókkal, Kodállyal,
Debussyvel, Mahlerral, D’Indyvel, Meunier
szobrászatával, Beardsley rajzaival, Gauguin
képeivel, Wedekind, Hauptmann, D’Annunzio,
Wilde, Ibsen, Maeterlinck darabjaival jelzett
irányokban csak az indulás, a vágy a közös: a
valóság minél erôteljesebb megragadása új-
szerû, szokatlan, akár extrém, perverz, devi-
áns kifejezési formák segítségével.

Benne kavarog ebben a mohó újdonság-
igényben az impresszionizmus, a naturaliz-
mus, a szecesszió (bár Csáth tagadja a zenei
szecessziót), a realizmus és a líraiság egy-egy
jellegzetes vonása, de ez a realizmus inkább
mutat a szürrealizmus felé. Az ellentmondá-
sosság, a kettôsség, még inkább a sokszínûség,
a felbomlás jelei figyelhetôk meg Csáth mûvé-
szetében. A sokszínûség A varázsló kertje címû
novelláskötet állandó jelzôje lehet, s az állan-
dóan mozgásban, változásban lévô világ szer-
kezetét leképezni bátor alkotó kulcsszava a
kaleidoszkóp lesz.

Az egyes stílusirányzatokra jellemzô jegyek
váltakozó elôrenyomulása, majd visszavonu-
lása figyelhetô meg a kötetben. Egy-egy novel-
la ritkán minôsíthetô tisztán egy-egy irányzat-
hoz tartozónak, s így az irodalomtörténészek
korábbi álláspontját is módosítani szükséges
(vö. Bóka László: Csáth Géza. Budapest, 1937;
A magyar irodalom története. Budapest, 1965,
447–454). Azok a megközelítési módok a leg-
jobbak, amelyek ugyan egy-egy irányzathoz
próbálják kapcsolni az írót (pl. Antal Gábor,
Diószegi András, Bori Imre, Czére Béla, Dér
Zoltán, Fülöp László, Galsai Pongrác, Katona
Imre), de a naturalizmus, az impresszioniz-
mus, a hagyományos és lélektani realizmus, a
szimbolizmus, a szecesszió kifejezett képvise-
lôjének nem minôsítik.

A korabeli szerzôk (Ignotus, Hegedûs Gyu-
la, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsô) és a
késôbbiek elemzései, leírásai szerint Csáthtal
kapcsolatban központi fogalom az objektivi-
tás, de elsôsorban a realitás, az anyag igénylé-
se értelmében, s az ezzel összefüggô lélektani
ábrázolás.

Ennek formai-stiláris megoldása lehet: 1. na-
turalisztikus (Tor; A béka); 2. impresszionisz-
tikus (Nyári bál; Este; Tavaszi ouverture); 3. a

szimbolizmus felé ható (Fekete csönd; A varázs-
ló halála); 4. szecessziós (A varázsló kertje;
Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek); 5.
szürrealisztikus (A kék csónak); 6. realista (Ma-
riska az anyjánál; Találkoztam anyámmal; A se-
bész), de egységrôl nem beszélhetünk. Egy-egy
novellának csak egy-egy részlete, szelete, szö-
vegdarabja fér bele a fenti „kategóriákba”.

1. Naturalista szövegrészlet:
„…a gyomrom rémületes undorban vonag-
lik, a szemeim elôtt és a torkomon hideg
nedves varangyok mászkálnak, a füleimben
egy békanyálszagú hang vartyog és a ge-
rincoszlopomban görcsös jéghideg iszonyat
szaladgál.” (A béka)
2. Impresszionista szövegrészlet: 
„Ott arany napsugár olvasztotta feketére a
tegnap még fehér háztetôket. A sárga hóvíz
szaporán csörögve folyt a csatornákban. Az
ég fényes, csillogó, kék színben ragyogott.
Idônként nagy, szürke, lila felhôgomolya-
gok rohantak át az udvar fölött nyíló kicsiny,
kék négyszögön.” (Tavaszi ouverture)
3. Szimbolista szövegrészlet: 
„Oh, hogy fájt a szívem ezen a reggelen.
Tudtam, éreztem… hogy jô a fekete csönd.
Óriási denevérszárnyakon.” (Fekete csönd)
4. Szecessziós szövegrészlet: 
„Kábító virágillat csapott meg a kerítés
megett kert volt; nem nagyobb, mint egy kis
szoba. A talaja körülbelül a derekunk ma-
gasságáig fel volt töltve. És tele az egész kert
virággal.
Sajátos növényvilág tenyészett itt. Hosszú
szárú kürt alakú virágok, amelyeknek szir-
mai mintha fekete bársonyból volnának. A
sarokban liliombokor óriáskelyhû, fehér lili-
omokkal megrakodva. Mindenütt elszórva
alacsony, vékony szárú fehér virágok, ame-
lyeknek egy szirma, csak egy szirma, gyen-
ge piros színû volt. Úgy tetszett, hogy ezek
bocsátják azt az ismeretlen édes illatot, ame-
lyet szagolva az ember azt hiszi, elakad a
lélegzete. A kert közepén egy csomó bíbor-
vörös, kövér virág terpeszkedett. Húsos
selymes fényû szirmaik hosszan lógtak le
egészen a magasra nôtt haragoszöld színû
fûbe, mint egy kaleidoszkóp, úgy hatott ez a
kis csodakert. Közvetlen elôttem a nôszirom
lila virágai nyíltak. Százféle virágillat tevô-
dött össze a bódító szagában, s a szivárvány
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minden színét megtalálhattad a virágok szí-
nében.” (A varázsló kertje)
5. Szürrealisztikus szövegrészlet:
„A csónak lett az egyetlen mulatságom.
Egész nap benne ültem. Karcsú, kék bordái
úgy tûntek fel, mint valami hatalmas csoda-
virág szirmai. (A virág lassan úszik és isme-
retlen mesebeli országok felé viszi azt, aki
benne ül.)” (A kék csónak)
6. Realista:
a) hagyományos leírás: „Kibérelek egy óriá-
si termet, mûtôasztalt. Három asszisztens
foglalatoskodik az elôkészületekkel. A te-
remben a tudomány és a pénz elôkelôségei
szoronganak vegyesen a szegény emberek-
kel. Végre elnémul a zaj: Felöltöm a kö-
penyt, a lábamra húzatom a gumicsizmákat.
Nyugodtan mosom a kezemet, kiadom:
kezdjék az altatást.” (A sebész)
b) lélektani realizmus: „Másszor meg a Ret-
tenthetetlen ólomkatoná-ról álmodtam. Azt
hiszem, azért, mert a könyv akkor is a ván-
kosom alatt volt. A kis táncosnô az álomban:
Eszti volt és én az ólomkatona. A mese vége
az, hogy az ólomkatona és a kis táncosnô
elégnek a kályhában. Másnap, amikor a szol-
gáló kikotorja a hamut, a katona helyett egy
kis ólomszívet talált, s a kis táncosnôbôl pe-
dig csak a kis pléh fejcsillag marad meg, az is
koromfeketére égve… Itt elkezdtem zokogni
álmomban. Eszti keltett föl.” (Vörös Eszti)

Az idézett szövegrészletek egyetlen kötetbe
gyûjtött (Budapest, 1908), de különbözô címû
novellákból valók. A varázsló kertje címadó no-
vellát körülbelül a kötet közepén találjuk, ez a
választás és beillesztés – telitalálat. A novella
önmagában is hordozza mindazon stílussajá-
tosságokat, amelyek az egész kötetre jellemzô-
ek – a metonimikus és metaforikus látásmód
egyesítésére mutat be Csáth Géza magas szin-
tû írói példát. A tartalmi oldal – a századfor-
duló emberének problémái és látásmódja –
bravúros formai-stiláris megoldásokkal páro-
sul Csáth mûvészetében.

A szerkesztés mellett a századforduló jelleg-
zetes szóhasználatáról is képet nyerhetünk. A
szövegek kohézióját bizonyos korra is jellem-
zô kulcsszavak és ezek ismétlôdései, antoni-
mái, szinonimái biztosítják.

A kor irányzataiban nagy szerepet kap a lát-
vány, a festôiség, a képiség, a színkompozíció

(impresszionizmus, szecesszió), ez a szókincs-
ben is kiemelkedô fontosságot nyer. Johannes
Itten A színek mûvészete (Budapest, 1978) címû
mûvészetpedagógiai munkájában alapfontos-
ságú tájékoztatást ad a színek és formák taná-
hoz: „A szín: élet. Színek nélkül halott lenne a
világ. Ôseszmék a színek, a kezdettôl fogva va-
ló színtelen fények és ellentétpárjának, a szín-
telen sötétségnek a gyermekei.”

A színek különféle nézôpontokból tanulmá-
nyozhatók. Értelmezhetôk fizikai – elektro-
mágneses – rezgésekként; vegyületekként
(festékanyagok, pigmentek molekuláris szer-
kezeteként); fiziológiai-pszichikai oldalról a
színek agyunkra és látószervünkre gyakorolt
hatásmechanizmusok. A mûvészt a színhatás
esztétikai vetülete érdekli, mert alkalmazásá-
val konstruktív, impresszív és expresszív ha-
tást tud kiváltani külön-külön, szimultán vagy
interferens módon (Itten, 79–94).

Csáth Géza elsô novelláskötetének, A va-
rázsló kertjének színhasználatát Itten és Goethe
színtanával megfeleltetve impresszívnek és
kompozicionálisnak minôsíthetjük. Ez a no-
vellák irányzatokhoz kötöttségét húzza alá.
Az impresszionista jellegû és szecessziós,
szimbolikus, szürrealista jegyeket is magukba
olvasztó írások bôvelkednek, sôt olykor-oly-
kor tobzódnak a színekben. A sárga, a vörös és
a kék alapszínek, valamint az ún. semleges
színek, a fekete, a fehér és a szürke jelenléte a
palettán erôteljes. A sárga szinonimájaként, ár-
nyalataként a halványsárga, a citromszínû, a
szôke, az aranyszôke, az arany (fémes csillo-
gású is!) jelenik meg.

A sárga a gondolkodás, a súlytalanság, a de-
rû, a napfény szimbóluma, formakaraktere az
egyenlô szárú háromszög. A színek összhang-
zattanában a 12 tagú színkörben alapvetô fon-
tosságú a megléte. A kettôs-, hármas-, négyes-,
ötös- és hatoshangzatok alapeleme csakúgy,
mint a vörös és a kék.

Csáth Géza elsô novellái a kötetbe szerkesz-
tés (kompozíció) szintjén rendelkeznek a har-
monikus színösszhangzat kritériumaival,
megvan bennük minden alapszín. Az egyes
novellákat vizsgálva azonban a harmónia
megbomlik.

A másodrendû színek közül hiányzik a na-
rancs (a vörös és sárga keveréke), megvan vi-
szont az ibolyaszínû és a zöld s ezeknek to-
vábbi keverései. Mivel tudjuk, hogy Csáth
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hármas indíttatású mûvész volt: zenész, festô
és író, az impresszionista összhangzattani
komponálás nem idegen tôle. A novellákban
harmonikus és diszharmonikus színösszhang-
zattannal találkozunk, mint a kor zenéjében is
(Bartók, Kodály, Mahler, Debussy, Richard
Strauss). Csáth novelláiban pontos zenei meg-
feleléseket ír le (Tavaszi ouverture).

Ha a formakarakterekkel keresünk megfe-
leltetést, Csáthra a lekerített, ívelt formák
jellemzôek, ezt igazolja az alapszínek közül a
kék szín hegemóniája a vörössel és a sárgával
szemben. A kék a folyamatos mozgás, az
áramlás, az örökké élô szellem szimbóluma jól
egészül ki a statikusságot sugárzó matéria (vö-
rös és szinonimái) és a szabad gondolkodás, a
lebegô fantázia megtestesítôjével, a sárgával.
A merev formák, az átlátszatlanság, a súlyos-
ság fölött gyôzedelmeskedik – mint a zenében
is – a szárnyalás. Ezt igazolja, hogy a narancs-
színnek megfeleltethetô szögletes rombusz
nincs benne a szerkezetben és a palettán,
Csáth „színgömbjében”, a kaleidoszkópjában.
Ott van ellenben az ívelt oldalú (szferikus) há-
romszög, a zöld és az ellipszis alakú ibolya-
szín. Csáth novelláskötetének szín-, hangzat-
és formavilága impresszionisztikus indítású,
de erôteljesen mutat a szecesszió irányába: az
elmosódó, foltszerû hatások helyett a határo-
zottabban ívelt, indázó szerkezet kerül elô-
térbe (A varázsló kertje).

A harmad-, illetve negyedrendû stb. színek,
az ún. ritkább, különlegesebb foltok sem hiá-
nyoznak Csáth színhasználatából. Többnyire a
sötét árnyalatok jelennek meg: a kék mellett a
sötétkék, a zöld mellett a haragoszöld, a szür-
ke mellett a sötétszürke, a piros mellett a bí-
bor, bíborpiros, a bordó, a barna mellett a sö-
tétbarna és a gesztenyeszín. A fémes csillogá-
sú bronz mellett az arany és az ezüst csak az
impresszionista-szecessziós részleteket tartal-
mazó novellákban bukkan föl. Ugyanez vo-
natkozik a pasztellekre is, az elefántcsontszín-
re és a rózsaszínre, az opálszínûre, a sárgás-
zöldre. (Lásd novellánként a számszerû elô-
fordulásokat!)

Az impresszionista ecsetkezelés számára
négy alapvetô szempont volt fontos, ezt Csáth
is alkalmazta: a fényforrás színe és a megvilá-
gított test színe (a lokális színek ettôl függôen
módosulnak), a fény intenzitása a plaszticitást
befolyásolja, a kontrasztokat, kontúrokat eme-

li ki, végül az egymás közelségében létezô, élô
testek és tárgyak egymásra hatása (reflexek;
fények és színek módosulásai). Csáth imp-
resszionisztikus novelláira erôsen jellemzô a
lokális színek használata (A kék csónak; Eroica;
Este; A varázsló kertje; Nyári bál; Tavaszi ouver-
ture; A vörös Eszti; Történet a három leányokról; A
gyertyák), de ezeket inkább jellegzetesen szá-
zadfordulós írásoknak nevezném, amelyek be-
leillenek az európai áramlatok és irányzatok
sokszínû kavalkádjába. A fehér és fekete mint
semleges határ között ott lüktet a színes jelen-
ségvilág Csáth mûvészetében. A színes szó és a
kaleidoszkopikus jelzô egységében érzékelteti
az örökös mozgást, gyors, kavargó változást.

Csáth felhasználja a másik két fontos imp-
resszionista technikát is. A plaszticitás a fény-
árnyék kontrasztjától adódik, ezt elsôsorban a
fehér-fekete-szürke színek használata biztosít-
ja. A fekete a leggyakoribb tónus, ezt erôsíti a
helyette álló sötét szó is. A szürke körülbelül
fele a fekete és fehér elôfordulásának, viszo-
nyítási alapja és háttere a századforduló szín-
világának, ködlovagjainak, hétköznapi figurá-
inak. Ezt mutatta személynévvizsgálatom is:
nem a nagy nevek, még csak nem is a tulaj-
donnévvel egyedített, kiemelt figurák, hanem
a kisemberek sorsa foglalkoztatta. Csáth Géza
a kontrasztlehetôségek mindegyikével él, de
legerôteljesebben a fekete-fehér keretezés jel-
lemzi. A két semleges szín csaknem azonos
arányban fordul elô a kötetben. A komplemen-
ter kontraszt kihasználtsága is arra mutat,
hogy Csáth alapszíne és viszonyítási színe a
szürke (a komplementer színek keverékébôl
és az alapszínek keverékébôl szürke jön létre,
de ez az ún. színes szürke, vö. Itten idézett
mûve), mely a századforduló és Csáth világá-
nak is alapszíne, s szimultán módon hívja elô
az adott szín meglátásával egyidejûleg a komp-
lementerpárt akkor is, ha az nincs jelen. A
keletkezô szín tehát valójában nincs jelen, de
érzetként megvan, s állandó vibrálást, izga-
lomérzetet, feszültséget okoz bennünk, az ol-
vasókban. A vibráció a minôségi és mennyisé-
gi kontraszt váltogatásából is adódik Csáth
kötetében.

A színek hatóerejét a világító erô, a ragyogó,
telített színek (arany, ezüst, sárga, piros, kék)
és a tompa, tört színek (szürkék) közötti ellen-
tét, valamint a folt nagysága is meghatározza.
Egy-egy szín gyakori elôfordulása expresszív

hatást, az egyensúly megbomlását idézi elô a
novellákban (Fekete csönd: fekete; A két csónak:
kék, rózsaszínû; Történet a három leányokról: vö-
rös, barna; Eroica: fehér; Nyári bál: rózsaszínû,
fehér). A szerelem vagy az erôszak a vér színe-
ivel (vörös, barna) vagy pasztellekkel, külön-
leges ragyogó színekkel jelenik meg (fehér, ró-
zsaszínû, kék, szôke, elefántcsont, arany).
Ilyenkor többnyire be nem teljesült vágyról
szól az író (Nyári bál; A kék csónak; Mesék, ame-
lyek rosszul végzôdnek; Eroica).

Egyetlen olyan novella sincs, amelyben va-
lamilyen szín ne szerepelne. Minimálisan 1 (A
béka), maximálisan 13-féle szín fordul elô (A
varázsló kertje) a szélsô értékeket képviselô írá-
sokban. Átlagosan 7-8-féle szín szerepel egy-
egy korai novellában, ez impresszionista jel-
legzetesség.

Egy-egy szín uralkodhat, és alaptónust ad-
hat (fekete, rózsaszín, barna, kék, vörös), míg
másutt a színek sokasága kapcsolja a novellát
valamely irányzathoz, leginkább a szecesszió-
hoz (A varázsló kertje; Mesék, amelyek rosszul
végzôdnek) vagy az impresszionizmushoz (A
kék csónak; Tavaszi ouverture; Nyári bál).

A színek szerepe a szimbolizmusban is
kiemelkedô: a fekete nálunk hagyományosan
a gyászt, a mélységet (Fekete csönd), a kék a
hullámzó nyugalmat, a várakozást (A kék csó-
nak; Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek ;
Találkozás anyámmal), a vörös a matériát, a vért,
a beteljesülést (Történet a három leányokról; A
vörös Eszti) asszociálja. A naturalista leírásban
Csáth kedveli a komor színeket (Fekete csönd;
A béka; A sebész).

Csáth szövegrészleteinek és színhasználatá-
nak vizsgálata azt a feltevést igazolja, hogy
elsô novellái nem köthetôk egyetlen korabeli
irányzathoz sem. A századforduló sokszínû és
sokrétû törekvéseinek sajátos megszólaltatója
volt Csáth Géza, a novella mestere.

A novellák címe és domináns színeik:
1. Tor: vörös, piros, fekete, szürke, szôke (6)
2. Fekete csönd: kék, piros, fekete, sötét, fehér,

hófehér, barna, sötétbarna, szôke, arany-
szôke (8)

3. Történet a három leányokról: vörös, sárga, fe-
kete, fehér, hófehér, barna, szôke, arany-
szôke (8)

4. Jolán: kék, vörös, piros, lila, fekete, fehér,
szürke, sötétszürke, rózsaszínû, szôke (10)

5. A kályha: kék, vörös, piros, sárga, zöld, fe-
kete, sötét, fehér, szürke (9)

6. Mariska az anyjánál: piros, sárga, halvány-
sárga, zöld, fekete, fehér, ezüst (7)

7. Találkoztam anyámmal: kék, zöld, fekete, sö-
tét, fehér (5)

8. Eroica: kék, sötétkék, vörös, sötét, fehér,
szürke, barna, szôke, arany (9)

9. A gyertyák: kék, vörös, sárga, citromszínû,
fekete, sötét, fehér, szôke, bronz (9)

10. Este: sötétkék, piros, fekete, fehér, szôke (5)
11. Szombat este: kék, lila, rózsaszínû, bordó,

ezüst (5)
12. A varázsló kertje: kék, piros, zöld, haragos-

zöld, lila, fekete, sötét, fehér, hófehér, sötét-
szürke, barna, arany, ezüst (13)

13. Nyári bál: kék, vörös, lila, fekete, sötét, fe-
hér, rózsaszínû (7)

14. A béka: zöld
15. Mesék, amelyek rosszul végzôdnek: kék, vö-

rös, sárga, aranysárga, haragoszöld, ibo-
lyaszínû, fekete, szürke, szôke, bíbor, bí-
borpiros, opálszínû (12)

16. A sebész: zöld, fekete, gesztenyeszín (3)
17. A költô megtérése: kék
18. A kék csónak: kék, vörös, piros, sárga, sár-

gászöld, ibolyaszínû, fekete, fehér, szürke,
barna, rózsaszínû, elefántcsontszínû (12)

19. Tavaszi ouverture: kék, lila, fekete, fehér,
szürke, barna, arany (7)

20. A varázsló halála: kék, fekete, barna, arany,
ezüst (5)

(Vastagon szedett = 5-nél többszöri elôfordulás.)

Összesen 300-szor szerepel szín a 21 novellá-
ban, s ez 32-féle szín között oszlik meg.

DR. KINCSES KOVÁCS ÉVA

„Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!”
(gróf Széchenyi István)
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hármas indíttatású mûvész volt: zenész, festô
és író, az impresszionista összhangzattani
komponálás nem idegen tôle. A novellákban
harmonikus és diszharmonikus színösszhang-
zattannal találkozunk, mint a kor zenéjében is
(Bartók, Kodály, Mahler, Debussy, Richard
Strauss). Csáth novelláiban pontos zenei meg-
feleléseket ír le (Tavaszi ouverture).

Ha a formakarakterekkel keresünk megfe-
leltetést, Csáthra a lekerített, ívelt formák
jellemzôek, ezt igazolja az alapszínek közül a
kék szín hegemóniája a vörössel és a sárgával
szemben. A kék a folyamatos mozgás, az
áramlás, az örökké élô szellem szimbóluma jól
egészül ki a statikusságot sugárzó matéria (vö-
rös és szinonimái) és a szabad gondolkodás, a
lebegô fantázia megtestesítôjével, a sárgával.
A merev formák, az átlátszatlanság, a súlyos-
ság fölött gyôzedelmeskedik – mint a zenében
is – a szárnyalás. Ezt igazolja, hogy a narancs-
színnek megfeleltethetô szögletes rombusz
nincs benne a szerkezetben és a palettán,
Csáth „színgömbjében”, a kaleidoszkópjában.
Ott van ellenben az ívelt oldalú (szferikus) há-
romszög, a zöld és az ellipszis alakú ibolya-
szín. Csáth novelláskötetének szín-, hangzat-
és formavilága impresszionisztikus indítású,
de erôteljesen mutat a szecesszió irányába: az
elmosódó, foltszerû hatások helyett a határo-
zottabban ívelt, indázó szerkezet kerül elô-
térbe (A varázsló kertje).

A harmad-, illetve negyedrendû stb. színek,
az ún. ritkább, különlegesebb foltok sem hiá-
nyoznak Csáth színhasználatából. Többnyire a
sötét árnyalatok jelennek meg: a kék mellett a
sötétkék, a zöld mellett a haragoszöld, a szür-
ke mellett a sötétszürke, a piros mellett a bí-
bor, bíborpiros, a bordó, a barna mellett a sö-
tétbarna és a gesztenyeszín. A fémes csillogá-
sú bronz mellett az arany és az ezüst csak az
impresszionista-szecessziós részleteket tartal-
mazó novellákban bukkan föl. Ugyanez vo-
natkozik a pasztellekre is, az elefántcsontszín-
re és a rózsaszínre, az opálszínûre, a sárgás-
zöldre. (Lásd novellánként a számszerû elô-
fordulásokat!)

Az impresszionista ecsetkezelés számára
négy alapvetô szempont volt fontos, ezt Csáth
is alkalmazta: a fényforrás színe és a megvilá-
gított test színe (a lokális színek ettôl függôen
módosulnak), a fény intenzitása a plaszticitást
befolyásolja, a kontrasztokat, kontúrokat eme-

li ki, végül az egymás közelségében létezô, élô
testek és tárgyak egymásra hatása (reflexek;
fények és színek módosulásai). Csáth imp-
resszionisztikus novelláira erôsen jellemzô a
lokális színek használata (A kék csónak; Eroica;
Este; A varázsló kertje; Nyári bál; Tavaszi ouver-
ture; A vörös Eszti; Történet a három leányokról; A
gyertyák), de ezeket inkább jellegzetesen szá-
zadfordulós írásoknak nevezném, amelyek be-
leillenek az európai áramlatok és irányzatok
sokszínû kavalkádjába. A fehér és fekete mint
semleges határ között ott lüktet a színes jelen-
ségvilág Csáth mûvészetében. A színes szó és a
kaleidoszkopikus jelzô egységében érzékelteti
az örökös mozgást, gyors, kavargó változást.

Csáth felhasználja a másik két fontos imp-
resszionista technikát is. A plaszticitás a fény-
árnyék kontrasztjától adódik, ezt elsôsorban a
fehér-fekete-szürke színek használata biztosít-
ja. A fekete a leggyakoribb tónus, ezt erôsíti a
helyette álló sötét szó is. A szürke körülbelül
fele a fekete és fehér elôfordulásának, viszo-
nyítási alapja és háttere a századforduló szín-
világának, ködlovagjainak, hétköznapi figurá-
inak. Ezt mutatta személynévvizsgálatom is:
nem a nagy nevek, még csak nem is a tulaj-
donnévvel egyedített, kiemelt figurák, hanem
a kisemberek sorsa foglalkoztatta. Csáth Géza
a kontrasztlehetôségek mindegyikével él, de
legerôteljesebben a fekete-fehér keretezés jel-
lemzi. A két semleges szín csaknem azonos
arányban fordul elô a kötetben. A komplemen-
ter kontraszt kihasználtsága is arra mutat,
hogy Csáth alapszíne és viszonyítási színe a
szürke (a komplementer színek keverékébôl
és az alapszínek keverékébôl szürke jön létre,
de ez az ún. színes szürke, vö. Itten idézett
mûve), mely a századforduló és Csáth világá-
nak is alapszíne, s szimultán módon hívja elô
az adott szín meglátásával egyidejûleg a komp-
lementerpárt akkor is, ha az nincs jelen. A
keletkezô szín tehát valójában nincs jelen, de
érzetként megvan, s állandó vibrálást, izga-
lomérzetet, feszültséget okoz bennünk, az ol-
vasókban. A vibráció a minôségi és mennyisé-
gi kontraszt váltogatásából is adódik Csáth
kötetében.

A színek hatóerejét a világító erô, a ragyogó,
telített színek (arany, ezüst, sárga, piros, kék)
és a tompa, tört színek (szürkék) közötti ellen-
tét, valamint a folt nagysága is meghatározza.
Egy-egy szín gyakori elôfordulása expresszív

hatást, az egyensúly megbomlását idézi elô a
novellákban (Fekete csönd: fekete; A két csónak:
kék, rózsaszínû; Történet a három leányokról: vö-
rös, barna; Eroica: fehér; Nyári bál: rózsaszínû,
fehér). A szerelem vagy az erôszak a vér színe-
ivel (vörös, barna) vagy pasztellekkel, külön-
leges ragyogó színekkel jelenik meg (fehér, ró-
zsaszínû, kék, szôke, elefántcsont, arany).
Ilyenkor többnyire be nem teljesült vágyról
szól az író (Nyári bál; A kék csónak; Mesék, ame-
lyek rosszul végzôdnek; Eroica).

Egyetlen olyan novella sincs, amelyben va-
lamilyen szín ne szerepelne. Minimálisan 1 (A
béka), maximálisan 13-féle szín fordul elô (A
varázsló kertje) a szélsô értékeket képviselô írá-
sokban. Átlagosan 7-8-féle szín szerepel egy-
egy korai novellában, ez impresszionista jel-
legzetesség.

Egy-egy szín uralkodhat, és alaptónust ad-
hat (fekete, rózsaszín, barna, kék, vörös), míg
másutt a színek sokasága kapcsolja a novellát
valamely irányzathoz, leginkább a szecesszió-
hoz (A varázsló kertje; Mesék, amelyek rosszul
végzôdnek) vagy az impresszionizmushoz (A
kék csónak; Tavaszi ouverture; Nyári bál).

A színek szerepe a szimbolizmusban is
kiemelkedô: a fekete nálunk hagyományosan
a gyászt, a mélységet (Fekete csönd), a kék a
hullámzó nyugalmat, a várakozást (A kék csó-
nak; Eroica; Mesék, amelyek rosszul végzôdnek ;
Találkozás anyámmal), a vörös a matériát, a vért,
a beteljesülést (Történet a három leányokról; A
vörös Eszti) asszociálja. A naturalista leírásban
Csáth kedveli a komor színeket (Fekete csönd;
A béka; A sebész).

Csáth szövegrészleteinek és színhasználatá-
nak vizsgálata azt a feltevést igazolja, hogy
elsô novellái nem köthetôk egyetlen korabeli
irányzathoz sem. A századforduló sokszínû és
sokrétû törekvéseinek sajátos megszólaltatója
volt Csáth Géza, a novella mestere.

A novellák címe és domináns színeik:
1. Tor: vörös, piros, fekete, szürke, szôke (6)
2. Fekete csönd: kék, piros, fekete, sötét, fehér,

hófehér, barna, sötétbarna, szôke, arany-
szôke (8)

3. Történet a három leányokról: vörös, sárga, fe-
kete, fehér, hófehér, barna, szôke, arany-
szôke (8)

4. Jolán: kék, vörös, piros, lila, fekete, fehér,
szürke, sötétszürke, rózsaszínû, szôke (10)

5. A kályha: kék, vörös, piros, sárga, zöld, fe-
kete, sötét, fehér, szürke (9)

6. Mariska az anyjánál: piros, sárga, halvány-
sárga, zöld, fekete, fehér, ezüst (7)

7. Találkoztam anyámmal: kék, zöld, fekete, sö-
tét, fehér (5)

8. Eroica: kék, sötétkék, vörös, sötét, fehér,
szürke, barna, szôke, arany (9)

9. A gyertyák: kék, vörös, sárga, citromszínû,
fekete, sötét, fehér, szôke, bronz (9)

10. Este: sötétkék, piros, fekete, fehér, szôke (5)
11. Szombat este: kék, lila, rózsaszínû, bordó,

ezüst (5)
12. A varázsló kertje: kék, piros, zöld, haragos-

zöld, lila, fekete, sötét, fehér, hófehér, sötét-
szürke, barna, arany, ezüst (13)

13. Nyári bál: kék, vörös, lila, fekete, sötét, fe-
hér, rózsaszínû (7)

14. A béka: zöld
15. Mesék, amelyek rosszul végzôdnek: kék, vö-

rös, sárga, aranysárga, haragoszöld, ibo-
lyaszínû, fekete, szürke, szôke, bíbor, bí-
borpiros, opálszínû (12)

16. A sebész: zöld, fekete, gesztenyeszín (3)
17. A költô megtérése: kék
18. A kék csónak: kék, vörös, piros, sárga, sár-

gászöld, ibolyaszínû, fekete, fehér, szürke,
barna, rózsaszínû, elefántcsontszínû (12)

19. Tavaszi ouverture: kék, lila, fekete, fehér,
szürke, barna, arany (7)

20. A varázsló halála: kék, fekete, barna, arany,
ezüst (5)

(Vastagon szedett = 5-nél többszöri elôfordulás.)

Összesen 300-szor szerepel szín a 21 novellá-
ban, s ez 32-féle szín között oszlik meg.

DR. KINCSES KOVÁCS ÉVA

„Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!”
(gróf Széchenyi István)


