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SZAJBÉLY MIHÁLY

CSÁTH GÉZA (1887–1919)
Egy kudarcos értelmiségi karriertörténet kórrajza

Tanulmányomban az értelmiségi karrier kérdéséhez a személyes identitás
alakulástörténete felõl közelítek. Kiinduló állításom szerint minden hátra-
hagyott szöveg, mûfajától függetlenül, de a választott mûfaj függvényében
többé vagy kevésbé áttételes formában, önleírásnak tekinthetõ, mely a
személyiség alakulástörténetérõl vall. Állításom helytálló voltát maga Csáth
erõsíti, amikor 1904. december 20-án úgy fogalmaz naplójában, hogy
immáron felhagy az egyébként is egyre hiányosabbá váló napi feljegyzésekkel,
mert élete minden „nevezetes mozzanatát” nyomtatás alá szándékozik adni.1

Következésképpen, ha kellõ reflexivitással tudjuk hasznosítani különféle
írásait, akkor felrajzolható belõlük szerzõjük kórrajza: hogyan vált a poten-
ciális hármas-mûvész orvossá, hogyan lett aztán hipochondriától és morfinista
téveszméktõl kínzott gyilkosává feleségének és önmagának.

A személyes identitás megrendülése, amely Csáth esetében tragédiához
vezetett, szorosan összefügg a modernitás korának beköszöntésével. A moder-
nitásnak sokféle meghatározása létezik; én most Cornelia Bohn és Alois
Hahn egy tanulmánya2 nyomán a szociális differenciálódást, a társadalom
funkcionális alrendszereinek kialakulását3 tekintem a legfõbb kritériumának.
A szerepkörök szerinti elkülönülés ugyanis a személyes identitás új formáinak
kialakulását követeli meg: amíg a középkori ember identitását élethosszig-
lan meghatározta a születése (jobbágy, nemes vagy éppen arisztokrata) és a
társadalmi hierarchiában elfoglalt helye minden élethelyzetben szilárd
viszonyítási pontként szolgált számára, addig a modern kor embere
folyamatosan viselkedni kénytelen. Nem kötõdik többé egy meghatározott

1 CSÁTH Géza, „Méla akkord: hínak lábat mosni”: Naplófeljegyzések 1897–1904, s.a.r. MOLNÁR

Eszter Edina, SZAJBÉLY Mihály, Bp., Magvetõ – Petõfi Irodalmi Múzeum, 2013, 521. (A korai
naplókat minden esetben e frissen megjelent kiadásból idézem.)

2 Cornelia BOHN, Alois HAHN, Selbstbeschreibung und Selbstthematisierung: Facetten der Identität
in der modernen Gesellschaft = Identität und Moderne, hrsg. Herbert WILLEMS, Alois HAHN, Frankfurt/
M., Suhrkamp Verlag, 1999, 33–61.

3 A „funktional differenzierte Gesellschaft” Niklas LUHMANN kifejezése (vö. pl.: Die Gesellschaft
der Gesellschaft, Frankfurt/M., Suhrkamp Verlag, 1998, 743–776.); az általa kidolgozott rendszerelmélet
képezi Cornelia Bohn és Alois Hahn gondolatmenetének társadalomelméleti hátterét.
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társadalmi alrendszerhez és így tágas tér nyílik elõtte individualitása
kibontakoztatására. A különbözõ társadalmi alrendszerek azonban különbözõ
viselkedési formákat követelnek, különbözõ szerepek kialakítását teszik
szükségessé.4 Másként viselkedik üzleti tárgyaláson, másként üzemi kirándu-
láson és megint másként családja körében. Míg korábban általánosan érvényes
normák szabták meg a viselkedést, addig a modern embernek csak helyzetrõl-
helyzetre érvényessé, ill. érvénytelenné váló normalitások állnak a rendel-
kezésére.5 Állandóan résen kell lennie, vigyáznia arra, hogy identitásának a
megfelelõ helyzetben a megfelelõ oldalát mobilizálja, ennek következtében
viszont más és más emberként ismeri a különbözõ helyzetekhez kötött
környezete. Másként fogalmazva, a modernitás korának embere már nem
identitással, hanem identitásokkal rendelkezik. Azt, hogy Csáth tudatában
volt ennek a problémának, bizonyítja A varázsló halála címû, elõször 1908-
ban megjelent novellája. A nõk, akik körülveszik a haldokló varázslót,
ahányan vannak, annyiféleképpen idézik alakját, „(…) asszerint, amint ki-ki
elõtt másnak mutatkozott, és ki-kivel másképpen és másképpen bánt.”6

A modern ember számára különös nehézséget jelent tehát, hogy iden-
titására a maga teljességében egyetlen reális szituációban sincsen szüksége.
Itt ilyennek mutatkozik, ott olyannak, mindegyik õ, egységként viszont
(önmaga számára is) csak speciális helyzetekben – például gyónás alkalmával,
pszichoanalitikus kezelés nyomán, vagy emlékiratainak szerkesztése közben
– konstruálódik.7

Az értelmiségi karrierépítés sikere azonban nem ennek a virtuális egység-
nek a létrehozását, azaz a különféleség felszámolását követeli meg, hanem
a megfelelõ helyzetben a megfelelõ én mobilizálását, a különbözõ élethelyzetek
normalitásainak békés egymás mellett élését, az egymást elvileg akár ki is
záró normalitások létének tudomásulvételét.8 Az ilyen értelemben vett,
zavarmentes sokféleség megteremtése nem könnyû, és annál nehezebb, minél
sokoldalúbban tehetséges az illetõ. A sokoldalú tehetségnek ugyanis nem
csupán a normalitások „békéjérõl” kell gondoskodnia, hanem a fölös számban
rendelkezésére álló normalitások komplexitásának redukciójáról is. S ha ez
sikertelen, az könnyen vezethet teljes összeomláshoz, mint Csáth esetében.

4 BOHN, HAHN, i. m., 35.
5 Ursula LINK-HEER, »Multiple Persönlichkeit« als psychotherapeutische Biographiegenerator = Identität

und Moderne, i. m., 181.
6 CSÁTH Géza, Mesék, amelyek rosszul végzõdnek. Összegyûjtött novellák, s. a. r. SZAJBÉLY Mihály,

Bp., Magvetõ, 1994, 77.
7 BOHN, HAHN, i. m., 35.
8 Uo., 54.
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Mert igaz ugyan, hogy a korábbi társadalmi renddel szemben a modern
társadalom nem ismeri az egy csapásra történõ, teljes exklúziót9, de ha a
multiplicitás kezelése sikertelen, akkor könnyen beindulhat az úgynevezett
spill over effektus, amikor a társadalom valamely részrendszerébõl való
kizáratás visszafordíthatatlan láncreakciót indít el.10

A 19–20. század fordulóján már nagy számban bukkantak fel olyan
értelmiségiek, akik a normalitások zavarmentes egymásmellettiségét nem
voltak képesek mintegy spontán módon megteremteni, és emiatt a szemé-
lyiségnek a modernitás korával járó kényszerû multiplikálódását veszteségként
élték meg. Az õ számukra kínált kiutat a freudizmus, mely ebbõl a
nézõpontból úgy értelmezhetõ, mint eleve kudarcra ítélt segítségnyújtási
kísérlet a személyiség stratégiai menedzselésére.11 Kudarcra ítélt azért, mert
a pszichoanalízis rituáléi nem a multiplikálódás megváltoztathatatlanságá-
nak belátásán alapultak és a vele való együttélés stratégiáinak kialakítására
törekedtek, hanem a tudat mélyére hatolva a személyiség egységét igyekeztek
helyreállítani.12 A pszichoanalízisben emiatt – Peter Fuchs szándékoltan éles
kifejezését kölcsönvéve – nem a multiplikálódott lélek doktorát, hanem pa-
razitáját láthatjuk,13 amely az olyan súlyos esetekben, mint Csáthé volt, meg-
oldás helyett csak a megoldatlan problémák multiplikálódását eredményezte.

Csáth azonban még biztos volt abban, hogy a pszichoanalízis, melyben
a 19. századi természettudományos pozitivizmus kiteljesedését üdvözölte,
olyan központi tájékozódási pontot jelent, ahonnan körültekintve az
egyébként áttekinthetetlen rendetlenség mögött felfedezhetõ a lélek eredendõ
egysége és rendje. Komplex-elmélete, melyet Az elmebetegségek pszichikus
mechanizmusa14 címû elmeorvosi szakmunkájának bevezetõ fejezetében
foglalt össze, világosan tanúskodik errõl. Pszichoanalitikus mûveltsége azon-
ban elõbb tönkretette mûvészi érzékenységét, majd szembesülnie kellett
azzal, hogy – a folyamatos önanalízis ellenére, vagy inkább éppen azért –,
egyre kevésbé érti saját életét és egyre kevésbé tudja akaratának korlátai
között tartani azt.

Tíz éves korától vezetett naplóiból rekonstruálható az a folyamat,
amelynek során egyszerre három területen – irodalom, zene, képzõmûvészet

9 Peter FUCHS, Moderne Identität – im Blick auf das europäische Mittelalter = Identität und
Moderne, i. m., 279–280.

10 Uo., 285–286.
11 LINK-HEER, i. m., 180–181.
12 BOHN, HAHN, i. m., 37., 59.
13 FUCHS, i. m., 294.
14 CSÁTH Géza, Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa = CS.G., Egy elmebeteg nõ naplója.

Összegyûjtött elmeorvosi tanulmányok, s.a.r. SZAJBÉLY Mihály, Bp., Magvetõ, 1998, 9–24.
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– bontakozott ki tehetsége. És jól behatárolható az a néhány hét, amikor
a napjai folyását szorgosan jegyzetelõ, festegetõ és hegedûjén saját dallamokat
próbálgató gyermek hirtelen felnõtté vált, amikor kialakult az elsõ novellás-
kötetét meghatározó, alapvetõen lírai fogantatású, egyszerre intim és látomá-
sos, érzéki és elégikus világlátása. A fordulat egyértelmûen kishúgának (féltest-
vérének), az akkor öt éves Ilonkának a betegségéhez és halálához köthetõ.
A kis kékszemû szõke tündér nagyon közel állt hozzá, alakját egy 1903.
február 11-én megkezdett, kidolgozásra váró ötleteket tartalmazó jegyzet-
füzetének15 tanúbizonysága szerint képsorozatban szerette volna megörö-
kíteni:

Festészet
a) Kis Ilonka nevetve fürdik a csillogó Palicsban;
b) egy kerítés mellett áll;
c) piacon vásárol;
d) Lacikával filozofál.
A csodalény kislány, akinek alakját késõbb Kosztolányi is megidézte,16

már 1903 januárjában betegeskedett, felépült, majd februárban ismét ágynak
esett. Tüdõcsúcshuruttal kezelték, de kiderült, hogy agyhártyagyulladása van,
és a kislány az egész családot megviselõ, hosszú hetekig tartó betegség,
napokon át húzódó, kegyetlen haláltusa után március 20-án reggel meghalt.
A naplófeljegyzések szinte naturalisztikus pontossággal, a részletezõ tömörség
paradox stílusbravúrját végrehajtva rögzítik az egész folyamatot. Igazán
megrázó olvasmánnyá a ráébredés folyamatának az öntudatlan ábrázolása
teszi õket: megsejtése, majd kimondása és elfogadása annak, nem múló
betegségrõl van itt szó és nincsen segítség.

Ilonka halálát rokonok és közeli ismerõsök halálának egész sora követi.
„Ma, illetve tegnap itt a szomszédban járt a halál.” – jegyzi fel 1903. április
10-én. A családjukban szállóigei alakra, az öreg Válira így emlékezik:

„Nyári, tavaszodó és õszülõ idõben gyakorta járt ki a sárga arcú, szõke
öregember ütött-kopott cilinderkalapjában és fehér porköpenyében, a lovait
maga hajtva szöllejébe. Az Ilonkát eltemette még.” 17

Csírájában késõbbi írásmûvészetének egyik fontos jellemzõje mutatkozik
meg itt: különös mélységet adni a képnek, szavakkal festeni – nem a valóságot,
hanem a valóság mögöttesét. Nem sokkal Ilonka halála után, 1903. március
25-én nyílt Szabadkán a Nemzeti Szalon képzõmûvészeti tárlata, amelyet

15 PIM Kézirattár, Gy. n. sz. 2007/51/2/7.
16 Levele Csáthnak, 1903. október 4. = KOSZTOLÁNYI Dezsõ, Levelek – Naplók, szerk. RÉZ Pál,

Bp., Osiris, 1996, 18.
17 CSÁTH, Méla akkord..., i. m., 439.
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Csáth az édesapjától kapott állandó belépõvel nap, mint nap látogatott.
Vitte magával festõ-felszerelését, másolta azokat a mûveket, amelyek figyelmét
leginkább megragadták. A kiállítás zárónapján, április 6-án Kacziányi Géza
Mors eques címû festménye került sorra, s az elmélkedés, mely e kép kapcsán
került naplójába, jelzi, hogy immár elméleti szinten is képes kifejezni
vonzódását az olyan mûvészet iránt, amely a látható és racionalizálható mögött
meghúzódó, az analizáló ész számára megközelíthetetlen szellemet teszi
érzékelhetõvé.

„A festészet célja nem lehet az élet másolása, sem idealizálása, sem
stilizálása, sem variálása; hanem célja, hogy a gondolatokat alakba és színekbe
vigyük át. Nem kell, hogy ez az alak, ez a színaránylás igaz legyen az
életben, hogy a tárgy, a gondolat a föld világából meríttessék. Nem. A
képzelet váltja ki az észbõl a gondolatot, a szem és a tehetség a maga
eszközeivel megérzékíti festékkel és vászonnal – de ezt a képet csak olyan
ember tudja megérteni, aki el tud képzelni, aki a színeket vissza tudja
váltani gondolatokká (s nem csak a színeket gondolja), és látja a gondolatot,
érzi a képzelõerõ játékát (…) Íme a festészet kiterjesztett határai! A kiterjesztett
határok közt mozog: Kacziányi, és én is fogok.” 18

Néhány nappal késõbb kelt naplóbejegyzése pedig mintha mindjárt
valóra is váltaná ezt a célt – a szavakkal való festés terén:

„1903. ápr[ilis] 13. Hétfõ. A nap fényesen, fehéren süt. A szél fúj; az
árnyék zöldes, hûvös. Ez az árnyékszín és a fehér nap meg a ragyogó ég
meg a szél különösen hatnak az emberre. Soha nem érzett sejtelmek kélnek
az emberi lélek belsején. Ilonkával álmodtam. Találkoztam vele álmomban
– érdekes – a kaszinó nagytermében. Apuska jött Lacikával, Ilonka kis
gallérjában, pipacsos szalmakalapjában totyogott. – Laci kezét fogta, de sem
Laci, sem apuska nem vették észre, csak én, ki a terem közepén állottam,
mondom, velem sem törõdtek. Lehajlok Ilonkához, kézen fogom. (Laci és
apuska továbbmennek, be a könyvtárszobába.) Csókolom gyöngén rózsaszínû,
s inkább sápadt arcát (mintha látszanék a szemén, amint halálakor rátették
a pénzeket), kissé behorpadt a kövéres arc, a haja a régi szép bronzarany
színû. Némán tûri, amint sokszor csókolom és ölelem azt az édes, szép kis
testet, mely él … de mégse … (így érzem álmomban) nem beszél, csak néz
a távolba az ablakon, künn az uccán éppen ilyen szeles, napos-árnyékos
tavaszi idõ van (mintha õsz volna). Összehunyorítja a szemét, a kéket, orrát
kicsit fintorítja, s a kis fehér homlok összeráncolódik… Fölébredek. S ebben
a pillanatban ez a hosszú, de teljesen fölfogott sejtés rögzõdik gondolattá

CSÁTH GÉZA (1887–1919)

18 CSÁTH, Méla akkord..., i. m., 435.
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agyamba: Laci és apuska nem látták, csak te, igen, te már sokkal közelebb
vagy oda, ahol Ilonka van. Meghalsz nemsokára, úgy júniusra vagy jövõ
májusra, talán szeptemberben. – – – Ezt álmodtam.” 19

E sorok még nem az álmokban késõbb tudatosan olvasni próbáló
pszichoanalitikus-orvost, hanem a pályakezdõ és nagyreményû szépírót
elõlegezik, akirõl Kosztolányi úgy fogalmazott, hogy alakjait árnyból és
húsból gyúrja: „Vagy a fejök, vagy a szívök, vagy a lábuk köd: ködemberek.”20

A Találkoztam anyámmal címû, 1906-os novella juthat eszünkbe az idézett
sorok olvastán, ahol az elbeszélõ álmában kézen fogva megy rég halott
anyjával a májusi „zöld mezõ és kék ég boldogságában”, a kék erdõ felé,
ahol aztán válniuk kell, s az anya, „mint egy fehér árnyék, egyszerre elsietett.”21

1903. április 16-án újabb halál: ezúttal anyika nagynénje, Róza néni a
halott, „akinek vendégszeretõ házában annyi kellemes vasárnapot töltöttünk
a kánikula kegyetlen, s mégis édes napjaiban Szentgyörgyben. Kis Ilonka
még velünk volt. (…) Tipegett ide-oda. Most már feloszlásnak indult az a
kis, szép test, s a száj is, mely ezt mondta: – – – „Józa néni.” – Az is meghalt
már, akinek mondta.” 22

Róza nénit másnap temetik. A temetés után elmennek Ilonka sírjához,
a többiek sírnak, õt, ahogyan írja, megint különös sejtelmek fogják el,
különös módon érzékeli az õt körülvevõ világot:

„Az ég egyik fele borús volt, jégszínû felhõkkel az erõsen, majdnem
fázóan kék égen. A másik félnek az alja (amint látszik a még lombtalan fák
törzsei között) sárgás fehér fényes, feljebb kék és kék fénylõen, mélyen
lilásan; rajta úsznak, terpeszkednek a vöröseslilán árnyékolt felhõk. Szél fú.
A temetõben lézengõ emberek, kiket a temetés csalt oda. A túlvilágban
nemigen hiszek, s mégis úgy kell lenni, lelkem mélyén van valami… mert
egyszerre, mintha láttam volna kis Ilonkát és Róza nénit együtt menni a
nagy felhõcsomókon, el a végtelen kékségben. Ilonka tipeg, Róza néni
komolyan megy vele; örülnek egymásnak, látszik, de nem nevetnek. Nem
is beszélnek.” 23

A Találkoztam anyámmal címû novella világa, ismét. És azoknak a
rajzoknak a világa, amelyekkel élete végén díszítette orvosi rendelõkönyveit.
Késõbb született novelláiban viszont egyre ritkábban találjuk az idézett
sorok megfelelõit. Feltûnt ez már kortársainak is. A Hét recenzense a Schmidt

19 CSÁTH, Méla akkord..., i. m., 440.
20 KOSZTOLÁNYI Dezsõ, A varázsló kertje. Csáth Géza novelláskötete, A Hét, 1908. május 17., 327.
21 CSÁTH, Mesék, amelyek…, i. m., 26–27.
22 CSÁTH, Méla akkord..., i. m., 441.
23 CSÁTH, Méla akkord..., i. m., 442.
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mézeskalácsos címû, 1912-ben megjelent kötet kapcsán egyenesen a korábbi
lírai hang elnémulásáról beszélt: „Öreg elbeszélõk írnak így vagy fiatal
tudósok, kiknek megrajzolandó sémák, kitöltendõ tabellák az emberi sor-
sok. Csáth Géza orvos. A novelláiban is az; csupa kórkép, beteg lelkek
pontos rajza, amit ad.” 24

Írásmûvészetének e gyökeres átalakulása egyértelmûen a pszichoanalízis
számlájára írható. 1908 után született novelláira mindinkább rányomja
bélyegét a freudizmus, utolsó elbeszélését (Dénes Imre, 1918) Kosztolányi
teljes joggal értelmezte egy dementia praecoxos vagy paranoiás eset pontos
és szenvtelen lélekrajzaként. Unokaöccséhez írt levelében25 ez buzdító dicsé-
retként hangzott, Csáth halálának okait kutató írásából26 azonban kiderül,
hogy egyáltalán nem lelkesedett az 1908 után született novellákban egyre
erõteljesebben érzõdõ pályafordulatért. De nem lelkesedett ezért fordulatért
maga Csáth sem; nem elõre-, hanem hátralépést látott benne, amelyet a
pszichoanalízissel való megismerkedésének tulajdonított. 1912 nyarán így
fogalmazott naplójában:

„Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz.
Mióta az analyzissel behatóan foglalkozom, és minden ízében elemezem az
öntudatlan lelki életemet, nincs többé szükség rá, hogy írjak. Pedig az
analyzis csak szenvedést hoz, keserû életismeretet és kiábrándulást. Az írás
pedig gyönyört ad és kenyeret. Mégse! Nehezen megy, aggályokkal. A születõ
gondolatot mintegy csírájában megöli a kritika. A legbelsõ elintézetlen
ügyeimet pedig nem tudom papírra tenni. Az az érzés gátol, hogy mások
éppolyan tisztán olvasnak benne, mint én az írók írásaiban, én, a psycho-
analitikus.” 27

Színes rajzainak, apró festményeinek készítése közben, amelyekkel
rendelõkönyveit28 díszítette, viszont nem mûködtek a pszichikai gátak. Ezek
éppoly látomásosak, mint naplójának idézett leírásai: a képzõmûvészet
nonverbális médiuma, párosulva a rendelõkönyvek intimitásával, a jelek
szerint oldani volt képes alkotói görcseit.

*

24 SZ. L., Két író, A Hét, 1912. április 14., 247.
25 Csáth Gézának, Budapest, 1918. június 11. = KOSZTOLÁNYI, Levelek – Naplók, i. m., 414.
26 KOSZTOLÁNYI Dezsõ, Csáth Géza betegségérõl és haláláról, Nyugat, 1919. december, XII. évf.

16–17. sz., 1105–1109.
27 CSÁTH Géza, Napló. 1912–1913, Bp., Windsor, 1995, 5.
28 „Csak nézni kell ezeket a rajzokat”. Csáth Géza földesi naplórajzainak és rajzfüzetének atlasza,

szerk. ÁGOSTON PRIBILLA Valéria, HÓZSA Éva, NINKOV K. Olga, Szabadka, Városi Könyvtár, 2009.
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Kis Ilonka halálakor Csáth 17 éves. Saját kompozícióival és hegedû-
játékával nagy sikereket arat szülõvárosában, megjelennek a Bácskai Hírlapban
elsõ írásai, A kályha címû novella alapján Bródy „jót, sõt feltûnõt” vár tõle.
Mûvészi látásmódjának kialakulásával és elsõ mûvészi sikereivel párhuzamo-
san a pályaválasztás kérdései foglalkoztatják. Érettségi után két és fél hónappal,
a döntés küszöbén, 1904. szeptember 2-án a következõképpen fogalmaz
naplójában:

„Szeretem az orvosi pályát, s akaraterõvel sokra is vinném benne, de
… de … itt van elõttem egy másik cél is (…) mûvésszé lenni, mûvészettel
keresni kenyeret. (…) Tisztában vagyok azzal, hogy néhány évrõl van szó,
melyeket le kell élnem, nem lehetõleg, örömben, jókedvûen, hanem úgy, amint
kell, amint kell, s ez lenne a tökéletes, nagystílû élet. Föltéve, hogy ez a kell
egy nagystílû ember agyából hangzik ki, s hogy maga a mód, a végrehajtása
gyönyört okoz. – Ebbõl a szempontból a muzsikus–írói–festõi pályát kell
választanom. – A másik szempontból, mely elõre nem látott esetekkel,
egyéniségem átalakulásával, esetleges degenerációjával számol, az orvosi
pályára szeretném adni magam. – A két szempontot kiegyenlítené a tanári
vagy a jogi, avagy a zenemesteremberi, a zenetanári pálya. Kiegyenlítésekrõl
most beszélni – azonban – erkölcstelenség lenne.” 29

Az idézett sorok arról vallanak, hogy a személyiség egészét meghatározó
döntésben gondolkodott, nem a modern társadalom által párhuzamosan
felkínált szerepekben. Vagy mûvész-lét, vagy polgári foglalkozás, vagy a
kettõ „kiegyenlítéseként” tanár, de az, hogy egyszerre legyen orvos és mûvész,
mûvész és tanár, fel sem vetõdött számára. Egyébként unokabátyja,
Kosztolányi számára sem, aki õszintén megdöbbent, amikor Csáth az
orvosegyetemet választotta.30

Egyetemi évei alatt kezdetben mégis megkísérelt alkalmazkodni a modern
társadalom viszonyaihoz és egy ideig sikeresen különítette el mûvész-énjét
polgári énjétõl: a Csáth Géza nevet ettõl az idõtõl fogva használta írói
névként, míg orvosi szakkönyvét „Dr. Brenner József elme- és idegkórtani
klinikai gyakornok” név alatt publikálta. Jól tudta, hogy a különbözõ sze-
repekhez különbözõ normalitások tartoznak: másként viselkedett a Budapesti
Napló szerkesztõségében, és megint másként, amikor Moravcsik professzorral
társalgott a klinikán, a tanársegédi állás elnyerésének reményében.

Az orvos-léthez kapcsolódó normalitások azonban túlcsaptak saját
határaikon és egyre nagyobb mértékben határozták meg mind magánéletét,

29 CSÁTH, Méla akkord..., i. m., 519–520.
30 Levele Csáthnak, 1904. szeptember 16. = KOSZTOLÁNYI, Levelek – Naplók, i. m., 43–44.
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mind mûvészi pályájának alakulását. Egyrészt végzetessé váló morfinizmusá-
nak formájában, melynek kialakulása az orvos-lét normalitásainak elfogadá-
sához köthetõ. Orvosi körökben ugyanis bevett dolog volt a szerrel való
élés és Csáth, egyik kései naplófeljegyzése szerint, hitt abban, hogy morfiniz-
musát, sok orvoshoz hasonlóan, képes lesz kordában tartani.

„Tudtam hogy az Op[ium] nagy méreg, de miután én sohase emelkedtem
0,50 g-on túl, az állandó dosisom 0,36 – 0,40 P[antopon] = (0,18-0,20
M[orfium]) volt, súlyom jó volt, egyéb testi tünetekkel nem volt baj (az
ideges tüneteket a tbc intoxtól megszoktam elviselni és negligálni), jól
ettem, nemi életem normális volt (hetente 2–3 ×), megállapodtam, hogy

1) A M[orfium]ra szükségem van.
2) Uralkodom felette, mert az adag egyforma.
3) Az a sok leírt éhségi tünet, szorongás, légszomj, nálam nem

jelentkezik.
4) Nem fog ártani, és mint annyi orvos, 20–30 évig is élek majd vele.
Mégis – igazam lett. Ópium c[ímû] novellám után: 10 évig éltem. Ott

írtam le azt a rémes káromlást: sokasodjék meg az õ utódaiban.” 31

Másrészt pszichoanalitikus-orvossá válása befolyásolta meghatározó mó-
don pályájának alakulását. A pszichoanalízis ugyanis azzal kecsegtetett, hogy
általa helyreállítható a személyiség integritása. Ez a csalóka hit azonban
megsemmisítette benne a mûvészt, morfinizmusa pedig kordában tarthatat-
lannak bizonyult, a spill over effektus elindult, a deklasszálódás megállítha-
tatlanná vált. És miközben élete utolsó évei alatt morfium okozta féltékeny-
ségével és hipochondriájával küszködött, folyamatosan analizálta, megérteni
igyekezett önmagát. Rendszertelenné és kuszává váló naplófeljegyzései között
szaporodtak a memoárszerû részletek, amelyek nyomán traumák, öröklött
betegségek nyomait kutatta, álomleírások, amelyekhez pszichoanalitikus
értelmezések kapcsolódtak.

Cornelia Bohn és Alois Hahn nagyon finom elemzések során mutatja
ki hivatkozott tanulmányában, hogy a napló- és memoárírás miként függ
össze a modernizálódó, funkcionális alrendszerekre bomló világban helyzetét
bizonytalannak (kontingensnek) érzõ ember identitáskeresésével. A pszicho-
analitikus mûveltségû Csáthot azonban nem elégíthette ki az életút eseményei-
nek egységes egésszé konstruálása. Õ a jelenségek között nem összefüggéseket
keresett, hanem a mögöttük meghúzódó lényeget, amelyet immár lélekbúvár-
ként racionalizálni, s nem mûvészként megérzékíteni igyekezett.32 Tökéletes

31 PIM Kézirattár, 2012/11/5/8. (A VI. 13., pénteki bejegyzéssel szembeni oldalon)
32 BOHN, HAHN, i. m., 54–58.
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tévút: az idézett szerzõpáros Marcel Proust példáján keresztül éppen azt
mutatja ki meggyõzõen, hogy a multiplikálódott személyiség egységének
helyreállítására a mûvészet az egyetlen alkalmas eszköz.

Csáth kései naplófeljegyzései tehát megrázóan tanúskodnak a pszicho-
analízis parazitájának kártékony mûködésérõl, amelynek meghatározó szerepe
volt abban, hogy élete végén – a normalitások összhangjának megteremtése
helyett – a vallás általánosan érvényes, ugyanakkor a modernitás korában
már anakronisztikus normáihoz menekült, eljutva Isten akaratának, mint
minden földi történés magyarázatának szektás vakságot idézõ hitéig.
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