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TÉMAVEZETŐI VÉLEMÉNY  
Major Ágnes munkásságáról  

 
 
Major Ágnes a Miskolci Egyetemen végezte alap- és mesterfokú tanulmányait. Közvetlen 
együttműködésünk 2012-es TDK-szereplésével kezdődött, amely már a tervezett doktori 
dolgozat előmunkálatának tekinthető. Az eltelt évek alatt folyamatosan dolgozott a Csáth 

Géza munkásságának hatásait és utóéletét feldolgozó projektjén, és eközben fokozatosan 
professzionális kutatóvá érett. Hallgatóként rendszeresen részt vett tudományos rendez-
vényeken, a helyi doktoranduszkonferenciák szervezésében, a hozzájuk kapcsolódó tanul-
mánykötetek szerkesztésében pedig kiemelkedő aktivitást mutatott, s eközben magas 
szinten elsajátította a technikai szerkesztés fogásait. Ezzel párhuzamosan fokozatosan a 
tudományos életben is kivívta a maga helyét: publikációinak és konferenciaszereplései-

nek számát és színvonalát tekintve jelentősen kiemelkedett doktorandusztársai közül.   
2017-ben lett az Irodalomtudományi Intézet munkatársa. Kezdetben az Arany János bi-

centenáriummal kapcsolatos kiadványok szerkesztése volt az elsődleges feladata, később 

a Babits-versek kritikai kiadását készítő kutatócsoporthoz, illetve a Helikon szakfolyóirat 
szerkesztőségébe került. Az ezzel járó egyre önállóbb feladatok jól mutatják a felé irányuló 
szakmai bizalmat. Eközben doktori dolgozata is új dimenziókkal bővült: kezdeti kultusz-
szempontú elemzései mellé adaptációelméleti alapon álló gondolatmenetek társultak, 
amelyek önálló publikációkban is formát öltöttek. A társművészetek alkotásait is bevonó 
komparatív elemzések felhívják a figyelmet az eltérő közeg eltérő narratív lehetőségeire 
és arra, ahogyan ezek a kondíciók visszahatnak az elbeszélt történetre. Ezek a megfigye-
lések túlmutatnak Csáth Géza munkásságának értelmezésén, hiszen az irodalomtudo-
mány több, igen kurrens területét is érintik: így a medialitás- és adaptációelméletet, a 

kultuszkutatást és a narratológiát, de akár jelentős művészetontológiai belátásokhoz is 
elvezethetnek, és lényegében már az önálló kutatói arcél kialakulását jelzik. 

Major Ágnes 2012 óta publikál, szaktudományos közleményeinek rendszeresen, jó 
ütemben gyarapszik. Különösen szembeötlő a szerkesztett kötetek magas száma, de egyre 
nagyobb túlsúlyba kerülnek az önálló invenciót tartalmazó közlemények. Tanulmányai 
túlnyomórészt a doktori témájához kapcsolódnak, de az utóbbi években kiszélesedett a 
tematikai horizont, és nagyobb hangsúlyt kaptak a Babits életművével, illetve a textológiai 
szakkérdésekkel kapcsolatos témák. Írásai rangos, külföldi kiadványokban is megjelen-
nek. Publikációs teljesítménye mind mennyiségében, mind mélységében, mind tematikai 
spektrumában professzionálisnak mondható, és a doktoriskola által előírt szintet jelentő-
sen meghaladja. Szakmai habitusa és doktori dolgozata egyaránt megfelel a nyilvános vi-
tára bocsátás feltételeinek. 
 

Miskolc, 2021. április 3.  

  

                ……………………………….  

                   Prof. Dr. Kappanyos András  
                                           témavezető
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Kosztolányi Dezső 

ÍRÁS RÉGI KÖNYVBEN  

   
Csáth Géza  

   
Egy régi könyvben megtaláltam  

halvány írásod.  
   

S úgy rémlik, hallom a sírodból  
fojtott sírásod.  

   
Pár kóta volt csak, egynehány szó,  

egy régi jegyzet,  
   

de a szívem följajgatott rá,  
és fájni kezdett,  

   
Úgy ültem ott, hamut kaparva,  

kihúnyt tüzednél.  
   

Kísértet járt ma a szobámban,  
miért üzentél?  

   
(1921)
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A CSÁTH-RECEPCIÓ SAJÁTOSSÁGAI:  
EGY ATIPIKUS KULTUSZTÖRTÉNET 

Bevezetés, problémafelvetés 
 

 
 
 
 
A disszertáció címéül választott verssor Kosztolányi Dezsőtől származik: Írás régi könyv-
ben című költeménye1 egyike azon műveinek, melyekben fiatalon elhunyt unokafivérének, 
Csáth Gézának állít emléket. Ez a gesztus azonban másodlagos funkcióval is kiegészül, az 
író-orvos alakját Kosztolányi ugyanis titokzatos és mitikus figuraként alkotja meg, s az 

értelmezés e mozzanata nemcsak az ő műveiben, de számos más, Csáthot megidéző 
szerző alkotásában is tetten érhető. Mindemellett több olyan mű született az elmúlt évti-
zedek során, melyek nem Csáth alakját, hanem bizonyos fikciós írásait veszik alapul, s 
azokat gondolják tovább. Úgy gondolom, a gyakran és tartósan felbukkanó hivatkozások 
indokolják, hogy a jelenséget vizsgálat tárgyává tegyük. Dolgozatom elsődleges célja az, 
hogy ezt a diszkurzív konstrukciót, Csáth alakjának és életművének műfaji szempontból 
tágan értett, időben viszont az utóbbi néhány évtizedre fókuszáló befogadástörténetét 
vizsgálva rámutasson, hogy a Csáth-olvasás és -értelmezés, -újraírás és -feldolgozás mi-
lyen sajátos recepciót hozott létre.  

A feldolgozások meglepően nagy száma kapcsán megkockáztathatjuk, hogy Csáth élet-
műve a kortárs értelmezők számára bizonyos értelemben (legalábbis terjedelméhez és 
műfaji spektrumához képest) inspiratívabbnak hat a kánonban már biztos(abb) helyet 

elfoglalt szerzők alkotásainál. Meglehet, sokan kismesterként, ködlovagként tekintenek 
rá, horribile dictu az irodalomtörténeti jelentőségét sem becsülik sokra, ám az utóbbi, 
körülbelül negyven év művészeti termésének újraírásai, adaptációi, a Csáth-szövegvilág-
gal fennálló intenzív intertextuális és intermediális kapcsolatok mégis figyelmet és ma-
gyarázatot érdemelnek. A disszertációban ennek a – nem csupán recepció-, hanem bizo-
nyos értelemben kultusztörténeti irányultságú – folyamatnak az alakulását, okait és jel-
legzetességeit egyfelől általánosabb belátásokat megfogalmazó áttekintő fejezetekben, 
másfelől pedig esettanulmányokban igyekszem feltárni. 
  
 

MIÉRT ATIPIKUS? 
 
Csáth Géza írói munkásságának megítélése korántsem mutat egységes képet a kritikai 

diskurzusban. A rövidsége ellenére is jelentős írói pálya értékelése az évek során hol fel-
ívelő, hol hanyatló tendenciát rajzolt a magyar irodalomban: az életmű a kánon központ-
jában, annak közelében és perifériáján is helyet foglalt már. A későbbiekben részleteseb-
ben is kitérek a Csáth-recepció alakulásának fontos állomásaira, azonban a dolgozat el-
sődleges célkitűzésének megértéséhez azt érdemes kiemelni, hogy az elmúlt körülbelül 
négy évtizedben olyan folyamat alakulása figyelhető meg, melyben a Csáth művei és élete 
 
1 KOSZTOLÁNYI 1995D. 
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iránt tanúsított érdeklődés újfajta befogadásaktusok mentén is felmérhetővé vált. A meg-

annyi értekező írás mellett – melyek nem csupán az irodalomtudomány területére korlá-
tozódnak, szép számmal találunk közöttük például orvostörténeti, pszichoanalitikus 
szempontból elemző és zenetörténeti aspektusú munkákat is – ugyanis különböző művé-
szeti területeken merítenek Csáth munkásságából. A paletta sokszínű: versek, verseskö-
tetek, regények, színdarabok, nagyjátékfilmek, képregények születtek, melyek egy-egy 
vagy több Csáth-szöveget dolgoznak fel. Disszertációm központi kérdése az, hogy ezek a 
feldolgozások milyen összefüggésben állnak az író feltételezett kultuszával. 

A kérdésfeltevés és a fogalmi keret alkalmazásának módja további tisztázásra szorul, 
ezért a bevezető fejezetben többek között azt igyekszem körüljárni, hogy releváns lehet-e 
a Csáth körül kialakult kultuszról beszélni az irodalmi kultuszkutatást érintő legfontosabb 
megállapítások alapján. Ugyanakkor nem célom, hogy átfogó szakirodalmi áttekintést 
nyújtsak az irodalmi kultuszkutatásról – ezt néhány évvel ezelőtt megtette Teslár Ákos az 

Ady-kultuszról írott disszertációjában2 –, ehelyett különböző problémák mentén haladva 
vázolom fel a kultuszkutatás fontosabb téziseit, s ezek mentén vizsgálom a Csáth-
„élet/mű” befogadástörténeti sajátosságait. 

Ha az irodalmi kultuszkutatásból indulunk ki, megkerülhetetlen a kutatási irányzat „ala-

pító szövegére”, Dávidházi Péter munkájára hivatkozni, melyben a szerző megalkotja az 
irodalmi kultuszok hármas definícióját: 
 

A kultusz mint beállítódás bizonyos szellemi vagy anyagi értékek rajongó, mértéket 

nem ismerő, mindenekfölötti tisztelete, tehát teljes és feltétlen odaadás, mely imá-

data tárgyát minden szóba jöhető vád alól eleve felmenti; mint szokásrend szentnek 

tekintett helyek fölkereséséből, ereklyék gyűjtéséből, szövegek áhítatos gondozásá-

ból, szent idők megünnepléséből, szertartásokon való részvételből és életszabályozó 

előírások betartásának igyekezetéből áll; mint nyelvhasználat pedig túlnyomórészt 

olyan magasztaló kijelentésekben ölt testet, melyeket sem bizonyítani, sem cáfolni 

nem lehet, mert részletes tapasztalati ellenőrzésükre nincs mód.3 

 
Dávidházi a hazai Shakespeare-befogadást elemző könyvében a különböző kultuszokat 
egyfajta vallásos analógia mentén látja leírhatónak, ezzel pedig megalapozta az elkövet-
kező évek kultuszkutatási gyakorlatát, mely a három vizsgálati szempont közül túlnyo-
mórészt a nyelvhasználatra fókuszált.4 

A kultuszkutatás diszciplínájának elméleti szövegein végigtekintve változatos megköze-
lítésmódokkal találkozhatunk, azonban néhány sajátosság mégis közös ezekben az elem-

zésekben, melyre Takáts József kultuszdefiníciója mutat rá legerősebben: a kultuszkuta-
tás eszerint olyan „értelmezői gyakorlat, amely nemcsak a szövegeket és olvasásukat te-
kinti az irodalom világához tartozónak, hanem szerzői image-eket, tárgyakat, cselekvés-
sorokat s a kulturális fogyasztás számos formáját is.”5 A kultusz tehát nem más, mint a 
központjában lévő mű vagy szerző körül kialakuló diszkurzív formáció,6 mely „a tárgyat 

konstituáló beszédet, gyakorlatokat és intézményeket tekinti vizsgálódása tárgyának”.7 
Közös elméleti alapról beszélhetünk tehát, amelynek – ahogyan arra Tverdota György 
 
2 TESLÁR 2014. 
3 DÁVIDHÁZI 1989, 5. Kiemelések az eredetiben. 
4 SZOLLÁTH 2004, 237. 
5 TAKÁTS 2003, 290. 
6 ANGYALOSI 2015, 250. 
7 SZOLLÁTH 2004, 234. 
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hívja fel a figyelmet – különféle, sajátos mutációi alakulnak ki egy-egy elemzés során.8 

Természetesen ez cseppet sem meglepő jelenség, hiszen aligha tudnánk felmutatni két 
különböző szerző, mű stb. körüli kultuszt, melynek kialakulása, működésmódja és dina-
mikája is teljes mértékben azonos volna. 

Miért ütközhetünk tehát nehézségekbe, ha Csáth Géza kultuszáról kívánunk szólni, mi-
ért egészen más, a megszokottól eltérő Csáth kultuszának alakulása? A kultusz által biz-
tosított elméleti keretbe bizonyos befogadásaktusok problémátlanul illeszkedhetnének: 
ilyenek például a Csáth halálára írt nekrológok, de akár a kultusz olyan látványos meg-
nyilvánulási formái is, mint Csáth szabadkai portrészobra és a szülői ház falán látható 
emléktábla (1969) vagy a pesti elmeklinika falán lévő emléktábla (2005). Ugyanakkor bi-
zonyos tematikai jellemzők és élettörténeti tények akadályozzák azt, hogy a Csáthra és 
írásaira irányuló érdeklődést kultikusnak tartsuk. Csáth legismertebb fikciós műveinek 
témaválasztásai összeegyeztethetetlennek tűnnek a kultuszképzés ismert formáival, hi-

szen a diabolikus, a legmélyebb szeretetkapcsolatok végletes megromlását, a kínzásokat, 
a gyilkosságokat, az elme megbomlását tematizáló szövegek aligha kapcsolódnak a közös-
ségi értékek fenntartását csaknem mindig implikáló kultikus befogadásmódokhoz. Emel-
lett azért is problematikus a Csáth-jelenség hagyományos értelemben vett kultikus meg-

közelítése, mert nem jelölhető ki egy homogén, összetartó és egységes közösség, ami az 
életmű ugyanazon jellegzetességeit kiemelve működtetné a kultuszt. Ráadásul az írók 
élettörténetének mitizálása is hozzátartozik a kultuszok kialakulásához, a csáthi élettör-
ténet ismeretében pedig meglepőnek tűnhet „szentté” avatni egy olyan személyt, akinek 
az életéről a romlottság, az önpusztító életvezetés, a kábítószer-függőség, illetve a tabu-
sértő, botrányokkal teli, kicsapongó szexualitás jut eszünkbe, hogy ne is említsük a kö-
zösségi szempontból még nagyobb vétek, a gyilkosság és öngyilkosság elkövetését. Ám 
bizonyos esetekben mégis működőképes lehet ez az eljárásmód, és erre éppen egy, a dol-
gozatban a későbbiekben elemzett művet, Tolnai Ottó 1992-ben megjelent árvacsáth című 

versciklusát hozhatjuk példaként. Itt egy Csáth és Krisztus életét és szenvedéstörténetét 
azonosító párhuzam rajzolódik ki, hiszen Tolnai metafizikai síkon tartja elmesélhetőnek 
a csáthi életutat. Mégis némi fenntartással kell közelítenünk a kultikus értelmezéshez e 
mű vizsgálata során is, hiszen az olyan verssorokban, mint például a „császkálhatsz le-föl 

a víz színén / császkálhatsz árvacsáth mint krisztus”,9 összpontosul Tolnai mitizációs el-
járásának lényege: akképpen szakralizál, tehát úgy hozza összefüggésbe Csáth és Jézus 
alakját, hogy eltávolodik a szakralitástól, s azt más minőségű regiszterek (gyakran a 
szleng) szókészleti elemeinek használatával juttatja kifejezésre.10 Tehát ez a megközelítés 
nem „tisztán” kultikus: érezzük, hogy a magasztaló és dicsőítő, bibliai allúziókat aktivi-
záló beszédmód korántsem tűnik problémamentesnek Csáth kultusza kapcsán. Másfelől, 
ha a kultuszkutatás legfontosabb, diskurzusteremtő megállapításait vesszük szemügyre, 
azt láthatjuk, hogy a vallási analógia mentén vizsgált kultuszok mellett egyes elméleti 
munkák egy másik megközelítést állítanak a kultuszkutatás centrumába, ez pedig nem 

más, mint a nacionalizmuselmélet.11 Ennek az elgondolásnak a relevanciáját az a tény is 

 
8 TVERDOTA 2002, 7. 
9 TOLNAI 1992, 37. 
10 A versciklus elemzését lásd az Oltótű és töviskorona című alfejezetben. 
11 Lásd például Takáts József és Gyáni Gábor vonatkozó tanulmányait: TAKÁTS 2007; GYÁNI 2007. 
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megerősíti, hogy a kultikus szemléletmód 19. századi kialakulása a nemzetfogalom radi-

kális megváltozásával szinte párhuzamosan ment végbe.12 Csáth kultuszának vizsgálata-
kor ez még kevésbé tűnik kézenfekvőnek: Csáthban aligha tisztelhetjük a „nemzet nagy 
íróját”, ezt témaválasztásai és műveinek beszédmódja is elképzelhetetlenné teszi. Részben 
azonban mégis használhatók a kultusz politikai közösség megképzésére irányuló gyakor-
latai, ennek pedig Csáth helyi kultusza, a délvidéki, bácskai lokális identitásforma adja az 
alapját.13 Csáthnak a magyar irodalmi kánonban betöltött (jobbára) marginális helyzete 
homológ viszonyba helyezhető a délvidéki, vajdasági magyarság helyzetével – a 
magyarság egészében. Az ezzel való azonosulás – bizonyos években, bizonyos történelmi 
események hatására – pedig elősegítheti a lokális kultusz kialakulását és megerősödését. 
Ehhez kapcsolódik Z. Varga Zoltán megállapítása, mely szerint Csáth szenvedő és egy-
szersmind lázadó alakját, illetve sorsát és életművét a hatvanas évek azon nemzedéke 
növesztette legendássá, melynek a korabeli „politikai helyzet elvette, de legalábbis beszű-

kítette jövőképét, mely az önpusztító értelmiségi magatartást egyfajta heroizmusként ér-
telmezte.”14 Ha pedig a fentebb is említett árvacsáth kötetet vizsgáljuk, igen fontos 
Thomka Beátának az a kilencvenes évek kontextusát középpontba állító megfigyelése, mi-
szerint a kötet egésze ahhoz a tendenciához kapcsolható, melynek a marginalizálódás és 

vidékiesség elleni stratégia az alapvető ismérve. Ebben és a megmaradásban a nyelv sze-
repe, valamint az elődökhöz való visszatérés szándéka kulcsfontosságú összetevő, így ol-
vasható „Csáth Géza sorsának egyéni tragédiája akár egy közösség veszélyeztetettségének 
tragikus példázataként is”.15 Mindezek implicit módon válnak a lokális kisajátításon ke-
resztül a kisebbségi lét megszövegezését segítő elemekké. 

Az előbbiekhez kapcsolódva érdemes szemügyre vennünk néhány korabeli megemléke-
zést. Csáth halála után Juhász Gyula írja, hogy Csáth „[ö]nmaga vetett véget tragikus éle-
tének, meghalt harminckét éves korában, mert az idegeit tönkretette a háboru és a forra-
dalom. […] Magyar tragédia az övé.”16 Juhász továbbá azt feltételezi, hogy Csáth halálához 

a rurális környezetbe menekülése is hozzájárult, melyre emlékező cikkének ironikus fel-
hangú címe, a Falusi idill is utal. Karinthy Frigyes a Nyugatban közölt nekrológban pedig 
a következőképp magyarázza a halál okait: „Csáth Géza magyar író volt: Magyarország 
drámája előtt érett meg és Magyarország drámájában esett el. Egy élet története egyben 

önmagát példázó drámája és regénye is annak az életnek – az ő élete magyar regény volt, 
romantikus és szertelen.”17 Némiképp érezhető persze e sorokból, hogy Csáth és a magyar 
sors összejátszásának gondolata ingatag lábakon áll:18 noha Csáth testi és szellemi egész-
sége valóban az I. világháború alatt (vagy miatt?19) indult igazán hanyatlásnak, maga Ka-
rinthy sem bontja ki ezt a feltevését, s cikkében hamar Csáth háború előtti élettörténései 
felé fordul. Visszaemlékezésében az elmeorvos Csáth alakját rajzolja meg, aki a tébolyda 

 
12 MARGÓCSY 2019, 38. 
13 A szülőhely–szülött kölcsönös metonimikus jelentésbővülés/-helyettesítés körforgásában van – azaz 

Csáth identitásában ott van a bácskaiság, és a bácskaiság sajátos identitásformájának megértéséhez ismerni 

kell Csáth műveit/sorsát. 
14 Z. VARGA 2014, 49. 
15 THOMKA 1994, 134. 
16 JUHÁSZ 1919, 3. 
17 KARINTHY 1919, 974. 
18 Feltehetően ez egyszerűen az időbeli közelség miatt volt így. Kézenfekvőnek tűnt ugyanis mindent 

összefüggésbe hozni Trianonnal és a háborús verességgel, még ha ennek nem is volt valós alapja. 
19 MOLNÁR 2017. 
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egyik betegének szemében látta meg saját végzetét a szerb demarkációs határon. Karinthy 

nekrológja épp ebből a szempontból fontos, hiszen azt figyelhetjük meg, hogy a szöveg 
zárlata előrevetíti azt a minőségi hangsúlyeltolódást, ami Csáth befogadástörténetének 
jellemző sajátossága lesz: a biográfiai tények előtérbe kerülését. Bár Karinthy (és Juhász 
is) hallgat Csáth morfinizmusáról, az unokatestvér, Kosztolányi már egy teljes cikket 
szentel a témának a Nyugat következő számában.  

 
Leírhatatlanul sokat szenvedett. Vértanú-testén nem volt egyetlen fillérnyi he-

lyecske sem, melyet föl ne tépett volna az oltótű. Tályogok keletkeztek rajta és szí-

jakkal kötötte át a lábát, hogy valahogy vánszorogni tudjon. Így dolgozott, évekig. 

Naponta ellátta orvosi teendőit a kis bácskai faluban és míg lehajtott fővel ballagott 

a biztos halál felé, sok-sok embernek adta vissza egészségét.20 
 

Az életút, az élettörténet elmondása a szakralizálás egyik legfontosabb műfaja, különösen 

a korai kereszténység számára, gondoljunk például a hagiográfiákra, szent élettörténekre, 
melyek gyakran mártíromságtörténetek is – ennek áthallásai a Kosztolányi-szövegben 
nem lebecsülendők. József Attila kultuszához hasonlóan – ahol a kultusz első megnyilvá-
nulásai a költő halála után írott nekrológok voltak21 – a Csáth halálára írt szövegek eseté-
ben (a leginkább szembetűnően persze Kosztolányiéban) is felfedezhetők a kultikus szem-
lélet nyomai,22 bár ez a tény önmagában nem elég ahhoz, hogy egyértelműen Csáth-kul-
tuszról, tisztán kultikus viszonyulásról beszéljünk. 
  
 

VONZÁS ÉS TASZÍTÁS 
 

Szegény Csáth Géza! Hogy a naplóját olvastam Kosztolányinál, – furcsa érzésem tá-

madt. Micsoda illemtudó ember még Tolsztoj is! – Micsoda jólneveltség! – gondol-

tam. Milyen szalonképes hazudozás, finom fölület mindaz, amit műveiben a szere-

lemről ír! […] Egy új korszaknak kell következnie, ezt éreztem. – Mik ezek a finom-

kodások az élet vad valóságához képest, a szexualitás és szerelem igazi poklához 

képest.... Az ember tombol, az idegek tombolnak, s minderről, ami talán sokkal ér-

dekesebb, izgatóbb, igazabb, – hallgatni kell. De mért csak a szerelemről essék szó? 

– Az ember élete vihar, piszkos vihar, – de ezek a sima, finom tengerek mosolyog-

nak.... rajtuk napsütés ül, – ők nem ismerik a vihart.23 

  
– írja Füst Milán 1928-as naplójában. Kosztolányi után feltehetően ő volt az első író, aki 

beleolvashatott Csáth autobiografikus szövegeibe, melyek olyan hatással voltak rá, hogy 
ismeretükben saját írói működésének kereteit is kész volt átgondolni. Füst sajnálkozva, 
mégis elismerően nyilatkozik Csáthról, akit pokoljáró, az élet vad valóságát ismerő, az 
élet piszkos viharát megélt, a szenvedést és kínt megtapasztaló, többlettudást, sőt magát 
az igazságot birtokló és erről hírt adó alakként tüntet fel. 

 
20 KOSZTOLÁNYI 1919, 1107. 
21 TVERDOTA 1998, 123. 
22 Kosztolányi nekrológjából legendásítási törekvés is kiolvasható, mely szintén fontos összetevője lehet a 

kultuszok kialakulásának. Lásd KALAVSZKY 2015. 
23 FÜST 1999, 2:289. 
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Füst korai olvasata felvillantja azt a később valóságossá váló befogadásmódot, melyben 

Csáth életének és életművének értelmezésekor értéktelivé és vonzóvá válik az, ami egy-
úttal negatív előjelű, szánalmat keltő vagy taszító, még akkor is, ha az interpretációs mű-
veletek rögzítik ezt az ambivalens jelleget. Nádas Péter például Hajas Tibor Szövegkáprá-
zat című, 1979-ben írt és posztumusz kiadott, levélformájú naplóit többek között a Csáth 
morfinizmusát tematizáló szövegekkel hozza összefüggésbe: 
 

Hajas szövege botrányos, undort keltő és idétlen. De nem irodalmi előzmények nél-

kül való. De Sade márki, Lautréamont és Genet szövegeinek méltó társa az irodalmi 

botrányokozásban. A magyar irodalomban pedig ott a helye Csáth Géza hét lakat 

alatt őrizett morfinista naplója és József Attila nem kevésbé őrizett, és nem kevésbé 

botrányos szabad ötleteinek jegyzéke mellett. […] Nem szeretem Hajas szövegét, 

mert nincsen rajta semmi szeretnivaló, mint ahogyan De Sade, Lautréamont vagy 

Csáth szövegét sem szívelem. De bevallom néktek nyilvánosan, hogy szeretem Ge-

net szövegeit, és József Attila szabad ötleteinek jegyzékénél magasabb rendű költé-

szetet nem ismerek. Ez pedig közel sem ízlés dolga. Legfeljebb ha a létezés botrá-

nyáról beszélő szövegekről van szó, akkor az ember alkata szerint választ és ítél. Ám 

senki ne állítsa nekem, hogy van alkat, mely elkerülhetné a saját botrányát.24 

 

Nemes Z. Márió figyelmeztet arra, hogy Nádas az 1989-es Évkönyvben nem egyszerűen a 
Szövegkáprázatot (és a vele párhuzamba állított műveket) értékeli, hanem egyúttal – imp-
liciten – saját ember- és művészetképének határait is kijelöli, s ezekhez a határokhoz ké-
pest határozza meg saját poétikai törekvéseit. Viszont „nem egyszerű szembenállásról van 
szó, hanem vonzódás és taszítás ambivalens játékáról, mely Nádasnak a hajasi projektum 
iránti kitüntetett érdeklődését bizonyítja.”25 Ez az összetett, paradox viszonyulás nem 
csupán Csáth és Hajas Tibor művészetének párhuzamba állításakor válik egyértelművé 
(de tegyük hozzá: Esterházy Péter is látni véli a kettejük közti hasonlóságokat, melyre 
Csáth Géza fantasztikus élete című esszéjében is utal, amire később még visszatérek). Ná-

das egy másik írásában Ungváry Rudolf kiadatlan naplója kapcsán a „botrányosan jelen-
tős” művek közé sorolja Csáth szövegeit: 
 

ez a publikálatlan, s jelen pillanatban valószínűleg a teljes megszerkesztetlenség ál-

lapotában szunnyadó mű a magyar írásosság, a magyar irodalom legbotrányosab-

ban jelentős teljesítményei közé tartozik. Nincsen sok. Csáth naplója, József Attila 

szabad ötleteinek jegyzéke, Hajas szövegei. És Ungváryé.26 

 
Bár a Hajas, Csáth és a többi szerző felé fordulás esetében sem beszélhetünk feltétel nél-
küli tiszteletadásról, azt érzékeljük, hogy az értékelések szerint ugyan el lehet határolódni 
a szóban forgó szövegektől, a hatásuk és erejük megkérdőjelezése azonban fel sem merül. 
Másképpen szólva, ezekben a szövegekben benne foglaltatik a transzgresszív 
írásmódoknak tulajdonított (neo)avantgárd jelentőség: a létezés igazi, tragikus 

mélységének megpillantása, és az arra adott groteszk, torz, (ön)pusztító, határátlépő 
(művészet/élet; erkölcs) válaszok. Tágabb értelmezési keretben pedig nem nehéz felis-
merni az arisztotelészi, catullusi és Baudelaire-i mintákat, melyek a rútban, a gonoszban 
rejlő szépséget, a gyűlölet és szeretet elviekben egymást kizáró, a gyakorlatban azonban 

 
24 NÁDAS 1989, 51. 
25 NEMES 2014, 72. 
26 NÁDAS 1992, 4. 
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nagyon is működőképes, párhuzamos jelenlétét tematizálják. Nem feltétlenül kell azon-

ban ilyen messzire mennünk és ennyire távoli kapcsolódási pontokat keresnünk e para-
dox és zavarba ejtő jelenségre, hiszen a problémát Csáth maga is regisztrálta az Anya-
gyilkosságban: „Witman fia a bagolyra gondolt és átvillant az eszében az, hogy mindaz, 
ami az életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és 
véres egyszersmind?”27  

Megemlíthetjük még a Csáthtal élete és írásművészete okán is összefüggésbe hozható 
Hajnóczy Péter kisregényét: a referenciális olvasatot is támogató A halál kilovagolt Per-
zsiából irodalomtörténeti panteonjának olyan szerzők a tagjai, akiknek írói nagyságát va-
lamely szenvedélybetegség (alkoholizmus, kábítószer-függőség) jelzi. A nevek felsorakoz-
tatásának valódi funkciója persze a felelősség hárítása és egyúttal az önpusztítás legiti-
málása; a magyarázat szerint a főhős a folyamatos írás miatt lett iszákos, s ahogyan a 
legjelentősebb írók esetében, úgy a függőség kialakulása nála sem más, mint szükséges 

rossz, másképpen „munkaártalom”: 
 

minden valamirevaló író részeges volt, és ha éppen nem írt, ivott, mint a gödény, 

csak kapásból, a példa s az önigazolás végett felemlítve néhány nevet: Vörösmarty, 

Ady, Krúdy, a morfinista Csáth Géza és a legkedvesebb magyar írója: Cholnoky 

László. Aztán Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, Ambrose Bierce, Malcolm Lowry, 

Dylan Thomas, Faulkner, F. S. Fitzgerald, O’Neill, Jack London (A Sárga Sátán szer-

zője), Ken Kesey és A vak bagoly perzsa írója: Szadek Hedaját; mindkettő kábítósze-

res, és folytathatná a sort, folytathatná a szomorú névsort, de mi értelme volna...28 

 
Az idézett passzusokban körvonalazódó olvasási és értelmezési attitűd azért is fontos, 

mert előrevetíti a későbbi évek Csáth iránti érdeklődésének esszenciáját. Az értelmezők, 
adaptálók, a Csáth élete és művei felé forduló szerzők ambivalens és összetett viszonyu-
lásában ugyanannyira helye van a tiszteletnek, mint az iróniának, az elidegenítésnek, sőt 

akár a szánalomnak is, melyre számos példát láthatunk a dolgozat elemző fejezeteiben. 
Éppen ennek a jelenséghalmaznak a megnevezésére használom a dolgozatban az atipikus 
kultusz fogalmát. 

Csáth atipikus kultuszának kialakulásához táptalajul szolgált a bukásnarratíva, melyre 
fentebb már utaltam (s amely magában foglalja a kábítószer-használat és az ebből követ-
kező eltékozolt tehetség képzetkörét), ezzel összefüggésben pedig fontos összetevője az 
élet és művészet rejtélyességének, misztikusságának hangsúlyozása. Ahogyan Szajbély 
Mihály fogalmaz, Csáth életét és alkotói magatartását az utókor titokzatossá olvasta.29 A 
dolgozatban e titokzatossá olvasó attitűd közelmúltbeli állomásait igyekszem bemutatni. 
Megfigyelhető – és ez a disszertáció egyik fontos állítása –, hogy a befogadásnak ez a spe-
ciális része Csáth morfiumfüggőségére, titokzatos-mitikus alakjára, illetve a szexualitás-
ról való kitárulkozó beszédmódra épül, azaz mind a kábítószer-függőséget, mind az ex-
cesszív, de gépies és személytelen szexuális aktivitást (s mindkettő kényszeres dokumen-

tálását) tekintve a társadalmi megítélésben negatívnak, károsnak, antiszociálisnak tekin-
tett tulajdonság- és eseménykomplexumot állít a középpontjába. Egy etalonszerű kultusz 
(például Petőfié) csupa jó tulajdonságot kapcsol a hőséhez, például a zsenialitást, a hero-

 
27 CSÁTH 2006F, 143–144. 
28 HAJNÓCZY 2000, 78. 
29 SZAJBÉLY 2019, 13–15.  
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izmust vagy a megvesztegethetetlen morált. A József Attila körül kialakult kultusz ugyan-

akkor ennél már jóval összetettebb: ebben (is) nagy szerepet játszik a tragikus halál, a 
betegség vagy a viselkedés anomáliái. Ady kultuszában pedig az élettörténet problemati-
kus és ellentmondásos eseményeinek a „megtisztítására” különféle megoldásokat látha-
tunk. Teslár Ákos az Ady-kultuszt vizsgáló, már említett disszertációjában önálló fejezetet 
szentel annak vizsgálatára, hogy a bohém életvitelről és a szabados szexuális életről árul-
kodó szifilisz tényét hogyan tudta a kultikus megszólalásmód problémátlanul felhasználni 
a költőről szóló narratívában. Már közvetlenül Ady halála után megjelentek azok a véle-
mények, amelyek az Ady „elátkozott költő”-kultuszának toposzához kapcsolható betegség 
jelenségét összefüggésbe hozták a nemzettel: Ady betegségét „a nemzeti logika azzal teszi 
elfogadhatóvá, szükségessé, hogy párhuzamba állítja a közösség sorsával, illetve a közös-
ség szempontjából hasznosnak mutatja.”30 A betegség privát, testi aspektusa a nemzeti 
panteon felől egyrészt értelmezhetetlen zajnak, másrészt szépséghibának, a fenséges tö-

kéletesség képzetét megtörő negatív információnak látszik, ezért Ady betegségét jelenté-
sessé téve sokan kapcsolták össze azt a nemzet „betegségével”. Ady és a nemzet teste 
párhuzamba állítása figyelhető meg például Szekfű Gyula Három nemzedékében is: Ady 
„[a] fajtáján elhatalmasodó bajokat ösztönével, belső, tudattalan érzékeivel érzékelte, 

akárcsak saját testi bajait, annyira egy volt a magyar fajjal.”31 Ebben az értelmezésben 
Ady betegsége nem az életmódjából következett: egészségi állapota mintegy ösztönösen 
rezonált a nemzet bajaira. 

Csáthtal kapcsolatban ilyen egyértelmű és explicit, magyarázkodó és mentegető kísér-
lettel aligha találkozunk, aminek az az oka, hogy erre valójában semmi szükség: Csáth 
atipikus kultusza épp azért nem szokványos, mert a megbecsültség és a kitüntetett figye-
lem szempontjából a szubverzív életvezetés nem kizáró ok, hanem szükséges alapelem. E 
speciális kultusz alapvetően arra a romantikus narratívára épül, amiben egy fausti alku 
rajzolódik ki: ennek az archetipikus narratív sémának központi kérdése, hogy a gyors és 

biztos sikerért és élvezetért feláldozzuk-e a morális integritásunkat. Csáth atipikus kul-
tusza ezt a narratívát keresi Csáth élettörténetében, a morfinizmus ugyanis bizonyos ér-
telemben szerződéskötés az ördöggel, amely előírásszerűen teljes katasztrófához és biztos 
bukáshoz vezet. Ez pedig összekapcsolható a modern művész képzetére épülő kultuszok-

kal, melyek „hősei” már a dekadens, deviáns, kicsapongó életvitelt folytató alkotók lesz-
nek.  

 
A tehetséget ebben a körben a formaadás képessége mellett az élet mélységeinek 

átélésére való készség jelentette: a művész extremitásokat, titkos mikrovilágokat, 

túlfinomult vagy éppen durván alantas érzékleteket él át, hogy hírt adhasson róluk; 

merész gondolatjátékokba bocsátkozik, tabukat dönt, hogy az emberi természet ed-

dig elzárt tartományait megmutathassa.32 

 

Csáth a modernség szerzőjeként tökéletesen beleillik ebbe a társadalomból kilógó, szélső-
séges helyzeteket megtapasztaló, magányos művészképbe. Ebben a megközelítésben, a 
határátlépő attitűdben és szubverzív életvezetésben persze számos korábbi, az irodalom-
történetből ismert példát hozhatnánk párhuzamként de Quincey-től kezdve a zsenialitást 
és az őrületet összekapcsoló Lombrosón át a francia szimbolistákig.  
 
30 TESLÁR 2014, 125. 
31 SZEKFŰ 1989, 366. 
32 KAPPANYOS 2019, 35. 
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Mit csináljunk ezekkel a szegény emberekkel, ezekkel a hangulathajhászó bolondok-

kal, akik dadogva beszélik el álomlátásaikat és lázban írják meg az érzéseiket, és 

nem tudják, minek? Tulajdonképpen nekik van igazuk. Az ő éleslátásuk magasabb 

rendű. De szenvedést jelent. Egyszerre elkezdenek szaladgálni az élet vasketrecé-

ben, véresre zúzzák magukat, és amikor látják, hogy nincs szabadulás, gödröt ásnak 

a ketrec földjébe, belebújnak. És meghidegülten bár – de a ketrecből kijutottak.33 

 
A fenti – a tragikus élettörténetet ismerve igencsak megrázó – sorokat épp Csáth írja Ön-
gyilkos művészek című korai, 1906-os cikkében. Csáth maga is felismeri, hogy a művészek 
érzelmileg labilis, túlérzékeny lelki alkata hozzájárulhat a szuicid hajlam kialakulásához, 
s hűvös távolságtartással, színlelt megértéssel értekezik az öngyilkosságba menekülő pá-
lyatársakról. 

Az irodalomtörténettől eltávolodva, későbbi párhuzamokat keresve a Csáth befogadása 

körüli jellegzetességekben felfedezhetjük a hatvanas évek rock and rollja „live fast, die 
young”-narratívájának nyomait, mely a rövid, de intenzíven élt élet képzetét kapcsolja 
hőseihez (gondoljunk például Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison vagy Jimi Hendrix 
életére és halálára).34 Ez voltaképpen a polgári társadalom által kínált életlehetőségek 

radikális, nemzedéki alapú kritikája: a nyugaton rendszerint metaforikus, nálunk olykor 
szó szerinti önégetés35 – ennek a vonzalomnak a szublimációja is észlelhető a Csáth körüli 
érdeklődésben. Azonban nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy bár a Csáthról kiala-
kult kép minden különösebb gond nélkül beilleszthető a középosztálybeli létformán kívül 
állást, a társadalomba való betagozódás elleni lázadást, a kispolgári lét megtagadását 
zászlóra tűző programokba, naplófeljegyzései, visszaemlékezései és levelei sok esetben 
arról tanúskodnak, hogy Csáth épphogy kedvelte a kispolgári létet. A széles közönség kö-
rében elterjedt Csáth-kép tehát kissé sematikus, hiszen mintha leválasztaná a súlyosan 
függő Csáth képét a szó nemes értelmében vett normális és egyszerű, polgári életre vágyó, 

sokszor nyárspolgár Csáthról, mely éppúgy személyisége része volt, mint esendősége, ki-
csinyessége és függőségekbe menekülésre való hajlama.36 

Annak (is) köszönhetően, hogy Csáth élete tragikus, önsorsrontó történetként is elme-
sélhető, nem (vagy csak ritkán) neveznek el róla tereket és utcákat. Igaz, néhány évvel 

ezelőtt, 2016-ban a Fiatal Írók Szövetsége megalapította a Csáth Géza-díjat, de ez az in-
tézményesülés kereteibe tartozó, Csáth emléke előtt tisztelgő aktus önmagán túlmutató, 
másodlagos céllal is kiegészült.37 A díj maga ugyanis nem egy plakett vagy szobor, hanem 

 
33 CSÁTH 1977C, 570. 
34 A gyilkosság és öngyilkosság kapcsán a Sex Pistols punkzenekar basszusgitárosa, Sid Vicious és barátnője, 

Nancy Spungen nagy port kavart, a közvéleményt élénken foglalkoztató tragikus halála is eszünkbe juthat 

a hetvenes évek végéről. Nancy meggyilkolásával Vicioust vádolták, aki öngyilkossági szándékkal elkövetett 

drogtúladagolás miatt rövidesen szintén elhunyt. 
35 Ezek az esetek alapvetően politikai indíttatásúak voltak: a legismertebb a cseh egyetemista, Jan Palach 

nevéhez fűződik, aki 1969-ben a Varsói Szerződés megszálló csapatainak bevonulása ellen tiltakozva gyúj-

totta fel magát. Ugyanebben az évben – Palach tettét követendő példának tartva – a tizenhét éves Bauer 

Sándor Budapesten a kommunista önkény ellen fellépve szintén az önégetést választotta. A keleti blokkban 

több hasonló eset történt 1969–1970-ben. Lásd erről: [n. n.] 2018. 
36 Csáthra ráadásul a polgári élet bizonyos mozzanatai (például a megfelelő, kifinomult öltözék, az étkezé-

sek, a tisztálkodás) megtartó erőként hathattak élete utolsó éveiben, a háborús körülmények között. Lásd 

HARKAI VASS 2015, 69–70. 
37 A díjat 2016-ban Kabai Lóránt, 2017-ben Orcsik Roland, 2018-ban Csehy Zoltán, 2019-ben Terék Anna, 

2020-ban pedig Nemes Z. Márió nyerte el.  
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egy félbevágott disznó és egy névre szóló hentesbárd, melyet a FISZ mindenkori tagjai 

finanszíroznak. Kétségkívül figyelemfelkeltő és meghökkentő gesztusról van szó, ezzel 
pedig – elmondása szerint – a magyar díjazási rendszer visszásságaira kíván reflektálni a 
díjat adományozó szervezet.38 

Láthattuk, hogy Csáth életének és életművének megközelítése egészen ambivalens min-
tákat mutat. Ennek árnyalására, és a későbbi elemzések miatt is érdemes felvázolni a 
Csáth-recepció és -kiadástörténet fontosabb állomásait is: a befogadástörténetet alakító 
tényezők ugyanis hol a mellőzöttség, hol pedig az újrafelfedezés és kultikussá válás irá-
nyába tolták a hatástörténetet. 
 
 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS ÉS A KIADÁSTÖRTÉNET  
FONTOSABB ÁLLOMÁSAI 

 
Csáth indulásáról szólva a szakirodalom A kályha című novellát jelöli meg az első lépcső-
fokként az íróvá válás felé. Ezt olvasva jelentette ki ugyanis Bródy Sándor 1904-ben, hogy 
„jót, sőt föltűnőt” vár az akkor 17 éves Csáthtól.39 Az első novelláskötet, A varázsló kertje 

1908-ban jelent meg, s kedvező fogadtatást kapott: a kritika nagy reményeket fűzött a 
fiatal íróhoz. 
 

Élénken és színesen tud elbeszélni Csáth Géza. Azok közé az írók közé tartozik, akik 

a sujet előadásában nem pusztán arra ügyelnek, hogy a tényt logikusan előadják; 

nemcsak az észnek írunk, hanem az összes érzékeknek. […] Csáth történeteiben te-

hát nem csupán kijelentések, kérdések, ellentétek és következtetések vannak, ame-

lyek elvont érzékelésre bírnák az olvasót; ha leír egy kertet, érezzük a virágillatot, 

látjuk a virágok színét, halljuk a szellő bujkálását  

 

– állapította meg például Kanizsai Ferenc a kötetről írott kritikájában.40 Az értékelők 
többsége ehhez hasonlóan a novellákra jellemző lírai ihletettséget emelte ki a bírálatok-
ban.41 Alaposabb kutatások nélkül is látható, hogy a recepció első szakasza elsősorban 
Csáth bácskai és budapesti értelmiségi köreihez kötődik, tehát azoknak a folyóiratoknak 

a kolumnistái figyeltek fel köteteire, melyekbe ő maga is írt. A második kötetről, Az albí-
róék és egyéb elbeszélések (1909) címűről az ígéretes indulással szemben szinte tudomást 
sem vett a korabeli kritika, ennek pedig a szerencsétlenül alakult kiadás lehet az oka, a 
mű ugyanis a Mozgó Könyvtár vállalat kísérleti projektjének részeként, a vasúti kocsik 
folyosóján elhelyezett automatákból húsz fillérért megvásárolható füzetecskeként jelent 
meg.42 A harmadik novelláskötet 1911-ben látott napvilágot: ebben, a Délutáni álomban 
jelent meg a Csáth-életmű csúcsának tartott novella, az Anyagyilkosság is. Karinthy a 

 
38 Lásd a kulter.hu-n megjelent cikket: [n. n.] 2019. A disznó és a hentesbárd a Tor és a Rozi című novellákra 

tett utalásként is felfogható. 
39 BRÓDY 2020, 17. Már ebből a méltatásból is kiolvasható egy implicit élettörténeti narratíva: Csáth ebben 

az értelmezésben a tehetséges ifjú, akiben már felsejlenek a későbbi életmű, illetve élettörténet jellemző 

vonásai. Itt gondolhatunk a bahtyini kronotoposz-elmélet kapcsán felvetett ókori életrajzi modellekre, me-

lyek máig hatnak az értelmes emberi életút elgondolására. Lásd BAKHTIN 2010. 
40 KANIZSAI 1908, 8. 
41 SZAJBÉLY 1989, 144. 
42 A Mozgó Könyvtárról lásd: [n. n.] 1908, 12. 
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kötetet szemlézve írja, hogy míg például Molnár Ferenc ösztönszerűen ír a gyermeki lé-

lekről, addig ez Csáthnál „tudományos kutatásokkal igazolt, pszikopatológiai megisme-
rés: ez festi alá és foglalja össze megfigyeléseit.”43 A következő kötet, a Schmith mézeska-
lácsos (1912) kapcsán A Hét kritikusa Csáth írásművészetét „flegmatikus prózaként”44 de-
finiálja, míg Kárpáti Aurél a Muzsikusok kötetet (1913) recenzeálva arra a megállapításra 
jut, hogy Csáthot már 
 

[n]em kíváncsiság hajtja, nem titkok kulcsa után sóvárog, csak boncol, néz, konsta-

tál. A legteljesebb impassibilité merevíti meg az arcát, a szívét, nem bólint, nem 

botránkozik, nem mosolyog. Még a naturalisták jellemző előszeretete, egyoldalú ér-

deklődése a rút iránt sincs meg benne.45 
 
A kritikusi reflexiók alapján poétikai fókuszváltás rajzolódik ki: a korai évek írásainak az 
érzékekre ható, lírai leírásaitól lassanként az egészen szikár és szenvtelen, megfigyelő 

elbeszélésmód dominánssá válásáig jutunk el. Csáth hangja az ötödik kötet megjelenését 
követően fokozatosan elhalkult: bár akadtak kisebb-nagyobb próbálkozásai, az 1914-es 
évet követően önéletrajzi szövegeit leszámítva már alig írt. Összességében véve, az 1908 
és 1913 között megjelent öt novelláskötet és két színmű (Janika, Hamvazószerda [1911]) 
kritikai fogadtatása és értékelése két szempont szerint osztható fel: az egyik értelmezési 
eljárás Csáth írásainak líraiságát emeli ki, míg a másik az elbeszélések lélektani motivált-
ságának újdonságára hívja fel a figyelmet. Feltűnő, hogy ezekben az években kevéssé 
hangsúlyos a novellák különös, hátborzongató, rémtörténet-szerű jellegzetességeinek 
vagy a diszharmónia tematizálásának kiemelése, mely évtizedekkel később az életmű 
egyik fő olvasási iránya lett. 

Csáth életművének első recepciótörténeti fordulata az író tragikus halálához és az azt 
követő – korábban már említett – nekrológokhoz kapcsolható. Karinthynak és Kosztolá-
nyinak a Nyugatban közzétett megemlékezései voltaképpen mártírrá avatták és egyben a 

modern művész allegorikus alakjaként mutatták be Csáthot. Kosztolányi nekrológja azért 
is kiemelt jelentőségű, mert az Ópium című novellát és a morfinizmust elsőként összefüg-
gésbe hozva az ő elgondolása nyomán terjedt el a Csáthot mint elsősorban kábítószer-

függő írót tematizáló elképzelés: 
 

1909-ben pedig, mikor még alig élt a morfiummal, az „Ópium” című elbeszélésében 

ez állt: „Föltéve, hogy az ópium szívást mint kifejlett erős férfi kezded és nagy gon-

dot fordítasz testi épséged fönntartására, – amelyet legjobb ügyes orvosra bízni, – 

tíz esztendeig élhetsz. És akkor húszmillió éves korodban nyugodtan hajthatod fe-

jedet az örök megsemmisülés jeges párnáira”. Szegény, ő is tíz évig élt mint morfi-

nista és mire meghalt, olyan öreg volt, mintha húszmillió esztendeig szenvedett 

volna.46 

 

Kosztolányi értelmezése tehát megalapozzza azt az olvasatot, mely szerint Csáth „az élet 
írója”: eszerint Csáth nem olyan író, akinél az irodalom, az irodalmi szövegek megalko-
tása és az élet, a létezés különválasztható volna.47 

 
43 KARINTHY 1911, 1077. 
44 SZABOLCSI 1912, 247. 
45 KÁRPÁTI 1913, 1164. 
46 KOSZTOLÁNYI 1919, 1108. 
47 Z. VARGA 2014, 53. 



A  C S Á T H - R E C E P C I Ó  S A J Á T O S S Á G A I :  E G Y  A T I P I K U S  K U L T U S Z T Ö R T É N E T      16  

 

A nekrológok valójában Csáth egészen szűk olvasói köréből származtak és annak is szól-

tak. A közvetlenül a halál után tapasztalható érdektelenség egyfelől Csáth írói elhalkulá-
sának eredménye volt; mivel 1914-től alig volt jelen az irodalmi élet nyilvános, a nagykö-
zönség által is hozzáférhető tereiben, öt évvel későbbi halála nem rázta meg az irodalmi 
életet és az olvasóközönséget. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárultak a világháborús, majd a 
trianoni események is, s a szétzilált, zavaros, majd lassanként újrarendeződő és önmagát 
újradefiniáló irodalmi viszonyrendszer és a megváltozott irodalomszemlélet következté-
ben megfeledkeztek Csáth írásművészetéről. 1926-ban a Magyar irodalmi lexikon csupán 
néhány sor erejéig tesz említést az íróról,48 a Révai Lexikon 1927-es, kiegészítő kötetének 
szűkszavú szócikke pedig így számol be Csáth halálának körülményeiről: „A háború alatt 
súlyos idegbajt kapott és pillanatnyi elmezavarában, miután feleségét agyonlőtte, öngyil-
kossá lett.”49 Pintér Jenő 1928-as irodalomtörténetének hárommondatos szócikke a mor-
fiumról és az öngyilkosság tényéről mélyen hallgat.50 Ebben az időszakban tehát – kevés 

kivételtől eltekintve – az irodalomtörténet figyelme elkerülte Csáthot. 
A fogadtatástörténet a Csáth halála utáni években titokban, lappangva alakult és alakult 

át: Csáth olyan kultikus szerzővé vált, aki morfinizmusa és eltékozolt tehetsége okán az 
elátkozottság toposzait is mozgósította – Németh László 1933-ban megjelent (némi iró-

niát sem nélkülöző) Csáth-portréja éppen erre a folyamatra hívja fel a figyelmet. A hú-
szas-harmincas évek Csáth-olvasása és -értelmezése Németh megfigyelésében két alap-
vető jellegzetességgel rendelkezett. Az egyik az általa „kis szabadkőművességnek” neve-
zett olvasási mód, mely a csáthi életművet kultikus, kánonon kívüli jegyekkel ruházza fel, 
a másik pedig az a magyarázat, mely szerint Csáthnak az irodalmi fősodorból való kike-
rülése elsősorban az idejétmúlt, „jelképes történeteinek” az eredménye. Németh az iro-
dalmi sznobéria részeként értékelte, hogy Csáth „sokszor úgy tűnt fel, mintha az ő neve 
egyike lenne azoknak a titkos jelszavaknak, melyekről bizonyos műveltségű és hajlamú 
fiatalemberek egymást ófelnémetórákon, a rendőrség politikai osztályán vagy egy fekete 

fölött elismerik”.51 Szajbély Mihály Csáth-monográfiájában jegyzi meg, hogy ennek a tit-
kos Csáth-kultusznak sokáig nyoma maradt a könyvtárakban, ugyanis az első kiadások 
ugyan szerepeltek a könyvtári katalógusjegyzékekben, ténylegesen mégsem voltak ott, 
köszönhetően a számos könyvtári lopásnak – ennek pedig az az elsődleges oka, hogy a 

Csáth-művek évtizedeken át megszerezhetetlenek voltak.52 A Csáth műveit és alakját kö-
rüllengő kultuszt tehát a titkosság, az elérhetetlenség, a megszerezhetetlenség működ-
tette, s aki azokhoz a kiváltságosokhoz tartozott, akik számára elérhetővé váltak az írások, 
az egyfajta beavatásrítuson átesve vált részesévé e titkos kultusznak.  

1936-ban jelent meg Illés Endrének az Apollóban közölt írása, mely hasonló kérdést fe-
szeget, mint Németh László három évvel korábbi Csáth-portréja. Illés e korai cikke azért 
is figyelmet érdemel, mert – ahogyan a későbbiekben látni fogjuk – három évtizeddel ké-
sőbb, a hatvanas évek közepén neki köszönhetően indult meg Csáth műveinek újraki-
adása, ráadásul írása az értelmezéstörténetet is új árnyalattal gazdagította. Illés voltakép-

pen az életrajz és az életmű közötti kapcsolat relevanciáját erősíti meg: értelmezésében 

 
48 VÁNYI 1926, 176. 
49 RÉVAI 1927, 102. 
50 PINTÉR 1928. 
51 NÉMETH 1968, 273. 
52 SZAJBÉLY 2019, 11. 
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Csáth olyan író és ember, aki maga döntött a megismerés végleteinek és titkainak kuta-

tása, az „élet látása” mellett: 
 

Csáth Géza […] mintha eltávolította volna egyszer kísérletkép a szemhéját, hogy az 

anyagra figyelve ne aludhasson el leshelyén […]. És azóta nem tudta lehúnyni egyet-

len pillanatra sem a szemét, mindörökre arra ítélte magát, hogy lássa a teljes életet, 

végig az egész folyamatot, nemcsak az anyag diadalmas erőit, de a szörnyű és bau-

delaire-i véget is: a bomlást, a rothadás szivárványkarikáit, a bűzt, az elmúlás félel-

metes titkait.53 

 
Illés továbbá úgy látja a csáthi életművet, mely egységes világszemléletről tanúskodik, s 
homogén, szellemi egésszé áll össze. Hasonlóképp közelíti meg Csáth szövegvilágát Bóka 
László 1937-es doktori értekezése is, s miközben kerüli az életrajzi értelmezést, azt állítja, 
az életműben „kronologikus fejlődést nem lehet kimutatni”.54 Bóka a Csáth-szövegekhez 

köthető naturalizmust mint eszmetörténeti és prózapoétikai kategóriát értékeli: eszme-
történeti abban az értelemben, hogy „az embert és világát csak a természettudományok 
igazságaival tudja magyarázni, magasabb, átfogóbb szempontjai nincsenek”,55 a prózapo-
étika szempontjából pedig többek között Csáth „puritán nyelvtanát”, szikár tőmondatait 

és a nyelv élőbeszédszerűségét emeli ki. Bár Bóka kitér Csáth novelláinak példázatossá-
gára is, összességében mégis elismerően nyilatkozik írásművészetéről: „Csáth Géza azzal, 
hogy […] az élet poézisének éppoly fontos lejegyzője, mint a kórnak, a durvának, a csúf-
nak, hogy ezt mind a zárt formák klasszikus rendjébe sorolja, éri el azt a disszonanciájával 
is megejtő hatást, ami művei különös szépségének titka.”56 Bóka továbbá a hatástörténe-
tet vizsgálva megállapítja, hogy Csáthra környezete elsősorban zenekritikusként és or-
vosként tekintett, s ez is magyarázza, hogy „soha nem tartozott a népszerű, sokat olvasott 
magyar írók közé […], olvasói, életében is, inkább írók voltak.”57 

Az irodalomtörténeti kézikönyvek közül Schöpflin Aladár az ugyanebben az évben meg-

jelent A magyar irodalom története a XX. században című kötetében röviden tárgyalja 
Csáth írói munkásságát, melynek jelentőségét a „morfinista gyönyör” tematizálásában 
látja, míg Pintér Jenő 1941-es irodalomtörténete csak sejteti a morfinizmus és a művészet 
közötti összefüggést.58 Ezt követően több mint két évtizedet kellett várni Csáth befoga-

dástörténetének következő, recepciós fordulatként értékelhető eseményére:59 1964-ben A 
varázsló halála címmel jelent meg az Illés Endre által válogatott Csáth-kötet, melynek 
legfontosabb hozadéka, hogy könnyen hozzáférhetővé tette a kis példányszámban megje-
lent első kiadások legjelentősebb novelláit. Ezután sorra jelentették meg Csáth munkáit: 
zenekritikáit Demény János, színműveit és publicisztikai írásait Dér Zoltán adta közre a 
hetvenes években, majd szintén Dér Zoltánnak köszönhetően látott napvilágot a Csáth-

 
53 ILLÉS 1936, 263. 
54 BÓKA 1937, 54. 
55 BÓKA 1937, 71. 
56 BÓKA 1937, 57–58. 
57 BÓKA 1937, 5. 
58 SCHÖPFLIN 1937; PINTÉR 1941, 1134–1135. 
59 A Csáth-befogadástörténet feltehetően másképp alakul, ha a Franklin kiadni tervezett Csáth Géza összes 

novellái című kötete – melynek korrektúráján Schöpflin Aladár dolgozott 1944-ben – megjelenik. A 

Schöpflin javításaival ellátott példány a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában található (jelzet: PIM V 

3.452/55). 
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bibliográfia 1977-ben.60 Elsősorban az 1964-es válogatáskötet kapcsán jó néhány kritika 

született Csáth munkásságáról, mint például Bokor Lászlóé, aki, ha a csáthi szövegvilág 
mögött rejlő ideológiát és világszemléletet nem is, annak prózapoétikai sajátosságait 
mégis aktuálisnak tartja: 
 

Filozófiája, világképe felett eljárt az idő, de stílusában van valami maradandó ma is. 

Olyan intellektuális, szerény hangon írt, amelyet később sokáig nem lelünk a ma-

gyar prózában: dísztelen és tárgyilagos, a falusi és városi élet alapvető élményét 

ismerő nyelven, amelyben nem ellentétesek a valóság külső tényei és a lélek rezze-

néstelen nyugalommal előadott titkai, realitás és látomás kettőssége.61 

 
Nyilvánvalóan nem minden, a válogatáskötet megjelenése kapcsán született értékelés volt 
elismerő: a hatvanas–hetvenes évek novellistája, Gerelyes Endre szerint Csáth „ha nagy 
formaművész volt is, nem volt nagy író. És jöjjön akármilyen irodalmi divat vagy irányzat, 

bűvös köréből nincs mód kitörnie. Mindig helye kell, hogy legyen a magyar irodalomban, 
de csak az értékmérce dereka alján”.62 

Csáth életművének a korábbiaknak jóval részletesebb irodalomtörténeti vizsgálata A 
magyar irodalom történetének ötödik kötetében kezdődött meg, ahol írásművészetének 
tárgyalása a Nyugat első korszakának prózaírói között, az objektív ábrázolási törekvése-
ken belül szerepelt. 1977-ben a Literatura évfordulós száma a naturalizmus és a szecesszió 
kapcsán, a századforduló eszmetörténeti keretében vizsgálták Csáth műveit. A korábban 
említett, a zenekritikusi, színműírói vagy publicisztikai tevékenységről hírt adó szövegki-
adások, illetve Az elmebetegségek psychikus mechanismusa újbóli megjelenése (1978) bi-
zonyos mértékben megváltoztatta a (hozzáférhető) életmű arányait, s ez is magyarázza a 
kritikai figyelem megélénkülését. E kiadások ugyanakkor olyan, korábban nem vizsgált 
aspektusokra is ráirányítják a figyelmet, melyek által az életmű egészének értékelése is 
újfajta szempontokkal egészülhet ki. Így Csáth zenekritikusi munkássága például esztéti-

kai nézeteiről, pszichológiai művei pedig pozitivista szemléletéről adnak képet. 
Az Egy elmebeteg nő naplója címen elhíresült pszichológiai tárgyú írás azonban nem 

csupán ebből a szempontból fontos állomása a Csáth kiadás- és recepciótörténetnek. A 

nyolcvanas évek Csáth-kultuszának fontos dokumentumává vált 1978-as, a Magvető Ma-
gyar Tallózó sorozatában megjelent kiadáshoz Mészöly Miklós írt tanulmány értékű elő-
szót, mely az egzisztenciális szorongás kérdésköre felől közelít Csáth életéhez és írásmű-
vészetéhez. A Fogarassy Miklós, Lukácsy Sándor, Mészöly és Szörényi László szerkesztette 
sorozat63 jobbára elfeledett, perifériára szorult irodalmi és irodalmon kívüli művek ki-
adását tűzte ki célul. Mészöly megfogalmazásában a Tallózó „breviárium; értékeink 
ínyenc kínálata”, „nyomozás a múltunkban a mai magunk után”.64 Az Egy elmebeteg nő 

 
60 Dér impresszárió-szerű tevékenységének elsősorban a lokális elkötelezettség az alapja, Magyarország 

határain (és a mainstreamen) kívül. 
61 BOKOR 1964, 9. 
62 GERELYES 1964, 1486. 
63 A sorozat 1980-tól a szerkesztőgárda távozásával Magyar Hírmondó cím alatt jelent meg, melynek hát-

terében a Magvető (illetve akkori igazgatója, Kardos György) és a négy sorozatszerkesztő vitája állt. Az Egy 

elmebeteg nő naplója kiadásában ugyanis a Magvető nem tüntette fel a sorozatszerkesztők nevét, a Tallózó 

ötletét mintegy kisajátította, s szerkesztőkként belső munkatársakat nevezett meg. Mészöly emiatt aztán 

kiadót váltott; a Magvetőtől a Szépirodalmi Kiadóhoz igazolt át. A vita dokumentumait lásd FOGARASSY–

LUKÁCSY–MÉSZÖLY–SZÖRÉNYI 1979, 2; KARDOS 1979, 6. 
64 CSETERÁS–MÉSZÖLY 1978, 2. 
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naplója a sorozat első darabjaként jelent meg Szajbély Mihály szerkesztésében, sajtó alá 

rendezésében és utószavával, s a kiadás olyannyira nagy népszerűségnek örvendett, hogy 
nem sokkal megjelenése után „már a pult alól sem lehetett megkapni”.65 Előszavában 
Mészöly látszólag csupán néhány szempontot javasol az esettanulmány olvasásához, ám 
valójában kánonalakító műveletet végez; a teljes Csáth-jelenséget elemzi, s Csáthot mint 
az egzisztenciális bukás képviselőjét mutatja be: „Csáth semmit nem emelt át sehová 
pusztán csak azért, hogy az »elviselhetetlen« célszerű funkciót kapjon. Leplezés nélküli 
együttélést vállal mindennel; a kihagyás nélküli küzdelmet vállalja.”66 Mészöly voltakép-
pen megerősíti az élet és az életmű összejátszásának, párhuzamos olvashatóságának gon-
dolatát, amikor kifejti:  

 
Még véletlennek is kivételes, ha egy írói mű, alkat és személyiség jobb megértésé-

hez olyan kalauzt kapunk magától az írótól, mint az orvos Csáth Gézának Az elme-

betegségek pszichikus mechanizmusá-ról írott könyve. […] Úgy kell tehát olvasnunk 

mint értékes felfedezést, váratlan ajándékot, mely ha megkésve is, bizonyára meg-

termékenyíti a Csáth-életmű egészének analízisét.67 

 

Az előszónak azonban van egy másik aspektusa is, hiszen tulajdonképpen filozófiai ala-

pokra helyezi a Csáth-jelenséget. Mészöly Nietzsche Túl jón és rosszon című írásának hí-
res tézismondatára68 utal, amikor arról értekezik, Csáth (G. kisasszonnyal szemben) 
 

legenyhébb formájában sem ismeri a szemérmességet – legyen bármiről, bármi-

lyen szféráról is szó. […] Szüntelenül és a legvégsőkig „kiteszi” magát – miközben 

az ép-egészséges értelmét ütközteti meg mindazzal, amire a ráció sehogy vagy csak 

kényszeredetten kínál megoldást. Úgy is mondhatnánk: a köznapi értelemben vett 

egészség kóros túlzása lesz a veszte. Arról a leplezésről mond le, ami szükséges 

ahhoz, hogy ne legyünk áldozatai a nietzschei élménynek: aki túl sokáig néz a sza-

kadékba, beleszédül.69 

 
Csáth születésének századik évfordulóján, 1987-ben több folyóirat (Híd, Üzenet, Litera-

tura, Kortárs) tematikus lapszámmal vagy blokkal emlékezett meg a novellistáról, s ek-

kor, a nyolcvanas évek végén került sor a már említett 1912–13-as évekről számot adó 
visszaemlékezések és naplófeljegyzések közlésére: elsőként a Híd folyóirat tette közzé 
1988-ban, összesen hét lapszámban, majd a következő évben a szekszárdi Babits Kiadó 

 
65 BÉLÁDI 1979, 362. 
66 MÉSZÖLY 1978, 25. Az előszó A játszótárs nélkül maradt értelem címmel is megjelent Mészöly Érintések 

című esszégyűjteményében 1980-ban. 
67 MÉSZÖLY 1978, 5. 
68 „Aki szörnyetegekkel harcol, ügyeljen, nehogy közben szörnyeteggé váljék. És ha sokáig pillantasz a mély-

ségbe, a mélység is beléd pillant.” NIETZSCHE 1995, 62. A Csáth–Nietzsche párhuzamra mutat rá Szajbély 

Mihály is, aki az Anyagyilkosság kapcsán tér ki a lehetséges Nietzsche-hatásra. Lásd a dolgozat 312. jegy-

zetét. 
69 MÉSZÖLY 1978, 17–18. 
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gondozásában jelent meg kötetformában. Bár a Híd 1988-as közlésének szerkesztői meg-

jegyzése „1912-ben és 1913-ban írott naplóról” szól,70 a szövegegyüttes egy része (a Fel-
jegyzések az 1912. évi nyárról) valójában 1914-ben keletkezett visszaemlékezés,71 igaz, egy 
további visszaemlékezés, a Morfinizmusom története mellett naplótöredék is szerepel 
benne, amely 1913. január 31-től március 12-ig tartalmaz bejegyzéseket.72 A közönséget 
évtizedeken át leginkább ez a szövegegyüttes foglalkoztatta, mely titokban – kézirat hiá-
nyában, mely elveszett vagy lappang –, gépiratos másolatban terjedt az irodalmi élet 
bennfentesei között. A kultikussá válás oka a két alapvető beszédtilalom megsértésében 
keresendő, az olvasókat ugyanis mindennél jobban érdekelte a személyes hangú, kendő-
zetlen vallomás a szexualitásról és a kábítószer-élvezetről.73  

Szajbély Mihály a Nagy Magyar Írók sorozatban 1989-ben megjelent kismonográfiájá-
ban Csáthot mint a magyar irodalmi modernség fontos képviselőjét tárgyalja, miközben 
számos újdonsággal szolgál az életmű értelmezésének kapcsán. Egyrészt a novellisztikát 

a kötetkompozíciók felől vizsgálja, másrészt rámutat, hogy Csáth a korábban napilapok-
ban vagy folyóiratokban publikált szövegeit számos esetben átdolgozza, előtérbe helyezve 
azok lélektani motiváltságát. Narratológiai vizsgálatai során Szajbély felhívja a figyelmet 
az én-formát alkalmazó novellákra, melyek elbeszélői vagy önéletrajzi-emlékező narráto-

rok, vagy a hihetetlen, fantasztikus történések hitelesítését szolgálják. A monográfia to-
vábbá az életmű értelmezésébe az ekkorra már a széles közönség számára is hozzáférhe-
tővé vált önéletrajzi szövegeket is bevonja. 

Az értelmezéstörténet alakulása mellett a kiadástörténet is fontos állomáshoz érkezett 
néhány évvel később: 1994-ben Illés Endre és Dér Zoltán után Szajbély Mihály adta ki 
Csáth novelláit Mesék, amelyek rosszul végződnek címmel, immár a teljesség igényével. A 
kiadás első fele a Csáth élete során megjelent novelláskötetek anyagát közli abban a sor-
rendben, ahogyan Csáth kötetbe rendezte azokat, a második részben pedig a korabeli ki-
adásokban nem szereplő, csupán a napi- és hetilapokban megjelent elbeszélések kaptak 

helyet. A levelezés kiadását Dér Zoltán és Beszédes Valéria kezdte meg 2007-ben. 
A kétezres évek első évtizedében több, eltérő szemléletet érvényesítő irodalomtörténeti 

kézikönyv is napvilágot látott. Grendel Lajos elsőként 2006-ban, az Irodalmi Szemlében 
folytatásokban közölt, a modern magyar irodalmat tárgyaló munkájának Csáth-fejezete 

számot vet a befogadástörténet néhány jellegzetességével: röviden érinti Németh László 
már említett értékelését, majd a fejezet végén megállapítja, hogy bár Csáth a századelő 
elfeledett szerzőinek egyike volt, rehabilitálása és újrafelfedezése szinte maradéktalanul 
ment végbe, hiszen „[a] hetvenes-nyolcvanas évektől szinte divatba jött”.74 Grendel Csáth 
életének tragédiáját és önpusztításra való hajlamát a Mesék, amelyek rosszul végződnek 

 
70 BORI 1988, 75. Nem véletlen persze, hogy az 1912-es és 1913-as időszakot tárgyaló Csáth-szövegek napló-

ként kerültek a köztudatba, s a legtöbben ekképp hivatkoznak rájuk: ez elsősorban a számos Napló 1912–

1913 címen közzétett kiadásnak, köztük az interneten a világ bármely pontjáról szabadon hozzáférhető Ma-

gyar Elektronikus Könyvtár-beli megjelenésnek köszönhető. Az elektronikus kiadás alapja az 1989-es szek-

szárdi Csáth-kötet volt. 
71 Erre utal Csáth 1914. augusztus 26-án, a déli fronton írt naplófeljegyzése: „Naplót írok. Visszaemlékezések 

az 1911. és 1912. évi szex[uális] élményekre.” CSÁTH 2017, 18.  
72 Később, a 2016-os kiadásra az Aczél-hagyaték gépiratos másolata nyomán a feljegyzések kiegészíthetőkké 

váltak az 1913. január 18-tól kezdődő bejegyzésekkel is. A szövegek lelőhelyét és részletes kiadástörténeti 

ismertetését lásd CSÁTH 2016, 442–443. 
73 Z. VARGA 2014, 50–53. 
74 GRENDEL 2006, 31. 
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negyedik története főhősének a gyönyörű lányt kereső hiábavaló próbálkozásaival kap-

csolja össze. A Szegedy-Maszák Mihály szerkesztésében megjelent A magyar irodalom tör-
ténetei című sorozat második kötetének (2007) két tanulmányában is találkozhatunk 
Csáth nevével. Az egyik a szerkesztő jegyezte komparatív szemléletű írás, mely A varázsló 
kertjét és Kosztolányi Boszorkányos esték című elbeszéléskötetét vizsgálja.75 A másik szö-
veg Pléh Csaba munkája, s itt csupán az említés szintjén bukkan fel Csáth a századelős 
pszichológia, a pszichoanalízis és a modern irodalom összefüggéseinek feltárása kap-
csán.76 Az értelmezéstörténet egy további állomása a Gintli Tibor szerkesztésében megje-
lent Magyar irodalom című kötet, mely Csáthot A narratív nyelv változatai című alfeje-
zetben tárgyalja, s megállapítja, hogy a legjelentősebb Csáth-novellákban a  

 
feszültség […] a narráció tárgyszerű tömörsége, illetve az elbeszélt események meg-

döbbentő vagy egyenesen sokkoló volta között mutatkozik, […] a novellák többnyire 

külső nézőpontot érvényesítenek, az elbeszélésre sokkal inkább a lélektani történé-

sek közvetett, cselekedetek révén történő, utalásszerű megjelenítése jellemző, míg 

az alakok tudatának átvilágítása, gondolataik, érzelmeik közvetlen bemutatása csu-

pán másodlagos jelentőségű vagy éppen elenyésző szerepet játszik.77  

 

A kizárólag prózapoétikai szempontokat érvényesítő, a kontextuális értelmezést elutasító 
koncepcióhoz híven a kézikönyv mellőzi az életrajzi, társadalom-, műfaj-, stílus- és intéz-
ménytörténeti vizsgálódásokat. A kötet szerint Csáth „novellisztikája a lélektani elbeszé-
lés megújításának terén meghatározó szerepet töltött be a modern magyar epika történe-
tében.”78 

A Csáth születésének 125. évfordulóján, 2012-ben Baján rendezett tudományos tanács-
kozás válogatott anyagát a Literatura közölte még ugyanebben az évben. 2013-ban Szaj-
bély Mihály és Molnár Eszter Edina a Magvető Kiadó életműkiadás-sorozatának részeként 
közzétette a Csáth gyermek- és ifjúkori naplófeljegyzéseit közreadó kötetet („Méla ak-

kord: hínak lábat mosni” címmel), mely az 1897-től 1904-ig tartó időszakot öleli föl. Ezt 
követően Úr volt rajtam a vágy címmel az 1906 és 1914 közti évek anyagát jelentették 
meg, mely magában foglalja a hírhedt, kultikussá vált 1912–13-as évekről hírt adó szöve-
gegyüttes újrakiadását is. Az utolsó évekről számot adó, 1914 és 1919 között keletkezett 

naplófeljegyzéseket és visszaemlékezéseket egybegyűjtő kötet 2017-ben jelent meg Sötét 
örvénybe süllyedek címen. A szövegek, továbbá a levelezés alapján betekinthetünk Csáth 
egyre súlyosabbá váló kábítószer-függőségének és paranoiájának állomásaiba, de a kötet 
képet ad az I. világháború Csáth életére tett hatásáról és a személyes sorstragédiában 
játszott szerepéről is. 

2019-ben, Csáth halálának századik évfordulóján a Petőfi Irodalmi Múzeum Csáth-kiál-
lítása (és a hozzá kapcsolódó számos program, valamint a zeneszerző Csáthról készült 
film) mellett a szakma és az érdeklődő nagyközönség számára is kiemelten fontos ese-
mény volt, hogy Szajbély Mihály 1989-es monográfiáját monumentális, a megjelenés óta 

eltelt harminc évben előkerült és feldolgozott Csáthtal kapcsolatos szöveganyagot is meg-
mozgató kötetté bővítette.79 Az életrajz alcíme – Régimódi monográfia – arra utal, hogy a 

 
75 SZEGEDY-MASZÁK 2007B. 
76 PLÉH 2007. 
77 GINTLI 2010, 684. 
78 GINTLI 2010, 683 
79 SZAJBÉLY 2019. 
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monográfus az életrajzi monográfia műfaji hagyományait követve a szerző életútjának 

részletes bemutatásán keresztül tér ki a művek vizsgálatára. Egy Csáth-monográfia ese-
tében ez termékeny megoldásnak látszik, hiszen az élet és az életmű összeolvasása volta-
képpen magától értetődőnek tűnhet a mindenkori értelmező számára: Csáth esetében élet 
és irodalom nem különíthető el élesen, s ebben az értelemben Csáth valóban az „élet” 
írójává válik.80 A keret, amelyben a monográfia mozog, tehát az élettörténet, melynek 
részletes feltárásán keresztül jutunk el a művekhez. Helyesebben: a művekhez is eljutunk. 
Nem arról van szó, hogy a novellák vizsgálata háttérbe szorulna, csupán az élettörténet 
rekonstruálása közben szükségszerűen eltolódnak az arányok, kiváltképp egy ilyen ala-
posan dokumentált életmű esetében, hiszen a grafomán Csáth által lejegyzett események 
és reflexiók is óriási anyagot és információforrást jelentenek az értelmező számára. A 
monográfia Csáth utolsó éveit tárgyaló fejezeteiben már alig esik szó a művekről, ami az 
1914-tól kezdődő írói elhalkulás ismeretében szintén nem csoda. A kötet egyik fontos, ez-

zel kapcsolatos tétele, hogy elsősorban Csáth pszichoanalitikus műveltségének következ-
ménye volt az írói teljesítmény megakadása, s ennek kapcsán Szajbély finoman polemizál 
Kőváry Zoltánnak a kábítószer-fogyasztást elsődleges okként megjelölő nézeteivel.81 

A közelmúltból, 2020-ból végezetül egy kiadástörténeti momentumot és egy tudomá-

nyos eseményt érdemes kiemelnünk: a Magvető Kiadó életműsorozatában jelent meg a 
Csáth válogatott levelezését közreadó Smaragd asztal című kötet, A varázsló kertje című 
Csáth-konferencia interdiszciplináris jellegénél fogva pedig nemcsak irodalmi, de 
pszichológiai tárgyú előadásoknak is helyet adott. (Képmellékletek, 1. kép.) 
 
 

KITEKINTÉS: CSÁTH A TANKÖNYVEKBEN 
 
A befogadástörténet csomópontjainak kijelölése mellett érdemes lehet áttekinteni a kö-

zépiskolai tankönyvek Csáth Gézával foglalkozó fejezeteit is. Minthogy az irodalomtörté-
net-írás dokumentumait vizsgálva is fals eredményeket hozhat a kontextuális megközelí-
tés elvetése, úgy ez a belátás a tankönyvek esetében is érvényes lehet. Egyfelől érdemes 
tisztában lenni az adott korszak politikai, ideológiai és oktatáspolitikai jellemzőivel, me-

lyek nagyban befolyásolták/befolyásolják a szerzőkről közvetített kép kialakításának fo-
lyamatát. Másfelől az egyes tankönyvek által kanonikusnak tekintett szerzők esetében az 
sem volna mellékes szempont, hogy az adott szerzőket ne egymástól függetlenül, hanem 
egymás mellett tárgyaljuk: meglehet, hogy egy kevésbé a köztudatban lévő szerzőt a tan-
könyv hosszú oldalakon keresztül, részletesen mutat be, de ez az adat csak annak fényé-
ben jelent bármiféle (mennyiségi értelemben vett) pozitív vagy negatív előjelű informá-
ciót, ha tudjuk, mi a tankönyv alapkoncepciója, illetve hogy más szerzőket milyen mér-
tékben és mélységben mutat be a kiadvány. Bár a magyarországi tankönyvek Csáth-képét 
vizsgálva82 szem előtt tartom az iménti szempontokat, a korpusz tekintetében a felülete-

sebb megközelítésnek is teret engedő kérdésem az, hogy milyen mértékű összhang fedez-
hető fel az irodalomtörténet-írás, a kiadástörténet és a tankönyvek alakulásának narratí-
vája között, illetve hogy miképpen tárgyalják Csáth botrányos élettörténeti eseményeit 

 
80 Z. VARGA 2009. 
81 KŐVÁRY 2015. 
82 A tankönyvek áttekintésekor az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum állományában fellelhető do-

kumentumokra támaszkodtam. 
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iskolai keretek között egy olyan olvasóközönség előtt, mely számára különösen vonzó és 

revelatív lehet Csáth egymástól élesen elkülöníthető kategóriákban gondolkodó, a lét ér-
telmét fürkésző, sokszor szélsőséges válaszokat megfogalmazó írói világa. 

A kérdésfelvetés első részére vonatkozó eredmények más szerzők vizsgálata esetében 
talán okozhatnának meglepetéseket, Csáthnál azonban nem erről van szó: a tankönyvek 
többé-kevésbé követik a recepciótörténet alakulását, ebből pedig az következik, hogy a 
hetvenes-nyolcvanas éveket megelőzően a Csáth-téma nem része a tankönyveknek. 
Egyetlen kivételt mégis találunk: az 1949-es megjelenésű Magyar könyv a középiskolák 
IV. osztálya számára című tankönyvben, ha nem is többoldalnyi helyet kapott Csáth, de 
szerepel benne, s már ez is jelentéses tény – igaz, a Csáthot tárgyaló összesen öt mondat 
egyike sem szolgál az írásművészetre vonatkozó konkrét információval (ez alól képez hal-
vány kivételt a Csáthot Cholnoky Viktorral párhuzamba állító kijelentés). A halál okával 
kapcsolatban nem tabusít, igaz, a feleséggyilkosság tényét a passzus nem rögzíti: „Morfi-

nista volt, a méreg hamar tönkretette szervezetét, öngyilkos lett.”83 A tény, hogy Csáthot 
megemlíti egy 1949-es tankönyv, nem feltétlenül a kánon részévé válást vagy a kánon 
közelébe kerülést jelzi: sokkal inkább arra utal, hogy az említés szintjén kaphat csak he-
lyet a magyar irodalmi kánont tárgyaló kiadványban. Csáth tankönyves hiánya a recep-

ciótörténet alakulása ismeretében persze nem meglepő, ehhez pedig az is hozzájárul, 
hogy az életmű (és az életrajz) a marxista ideológiát érvényesítő Rákosi- és Kádár-korszak 
érdekeivel összeegyeztethetetlen és az ideológiai nevelésre alkalmatlan volt. 

A nyolcvanas évekre már lazultak és nyitottabbak lettek az oktatás-nevelés keretei. Oly-
annyira, hogy – miként az 1978 és 1982 között megjelent reformtankönyv-sorozat egyik 
szerzője, Veres András fogalmaz – „a történelem egy ritka kegyelmi pillanatában […] az 
éppen regnáló oktatási kormányzat belátta kompetenciahiányát, és a tudomány felkent 
képviselőihez fordult: felkérte az Akadémiát, hogy segítsen az iskolát megreformálni.”84 
Bár az 1978-as hivatalos, központi tantervben még nem szerepelt Csáth neve,85 az 1982-

ben megjelent III. osztályos tanulóknak szánt reformtankönyv már önálló Csáth-fejezetet 
kapott. A Szörényi László által jegyzett fejezet különválasztja az élettörténeti tények be-
mutatását és a novellisztika tárgyalását, részletesen pedig a szöveggyűjteményben olvas-
ható Katonai behívó című novellával foglalkozik. Bár az Anyagyilkosságra is kitér, s jelzi 

annak az életműben elfoglalt kiemelt helyét, feltehetően a novella felforgató jellege és a 
deviáns viselkedés tematizálása miatt választja a sokkal kevésbé kockázatos Katonai be-
hívó szöveggyűjteménybeli közlését. A reformtankönyv nem hallgatja el Csáth halálának 
tragikus körülményeit, s a morfinizmus és az öngyilkosság mellett először itt olvashatunk 
arról, hogy Csáth „1919-ben egy rohamában megölte feleségét”.86 

Míg Mohácsy Károly számos kiadást megélt irodalomtankönyvének első kiadásaiban 
még nem szerepel Csáth-fejezet, az 1997-es megjelenésben már igen, amely ráadásul 
szinte meghökkentő részletességgel számol be Csáth haláláról:  

 

 
83 CZIBOR 1949, 310. 
84 VERES 2015. 
85 Lásd SZABOLCS 1978. 
86 SZEGEDY-MASZÁK–VERES–BOJTÁR–HORVÁTH–SZÖRÉNYI–ZEMPLÉNYI 1982, 390. 
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Orvosként vett részt a világháborúban, de ekkorra már elhatalmasodott rajta a mor-

finizmus szenvedélye. 1919-ben revolverrel megölte feleségét, önmagát pedig meg-

mérgezte, s felvágta ereit. A szabadkai kórházból, ahol ápolták, megszökött, s ami-

kor a szerb határőrök feltartóztatták, újra megmérgezte magát.87 

 
A Csáth írásművészetét tárgyaló egyetlen bekezdés a lélektani ihletettséget és a hátbor-
zongató, megdöbbentő, groteszk történeteket emeli ki az életműből, s jól látható, hogy 
Mohácsy elsősorban a fordulatos és izgalmas életrajzi tények ismertetésével, nem pedig 
a novellák bemutatásával igyekszik kedvet csinálni a diákok számára a Csáth-művek ol-
vasásához. 

Az Eisemann–H. Nagy–Kulcsár-Szabó-féle tankönyv (1999) rövid, Csáthot tárgyaló sza-
kasza egyfelől jelzi, hogy az életmű egyre olvasottabb az olvasóközönség körében, ezzel 
pedig a korábbiakhoz képest elsőként tér ki a befogadás aktuális mozzanataira, másfelől 
az élettörténeti tények teljes háttérbe szorításával beszél Csáth írásairól. Itt már nemcsak 

Freud, hanem Jung neve is előkerül, a tankönyv továbbá a racionalista-természettudomá-
nyos biologizmus az életműre tett hatására és a hedonista-esztétista elvű, szimbolista-
szecessziós ábrázolásmód jellegzetességeire is rámutat.88 

A Diószegi–Fábián-féle 2003-ban megjelent kiadvány nem hallgatja el a morfiumfüggő-
ség tényét, sőt annak okait is ismerteti: Csáth „[e]gzisztenciális félelmei és egy rosszul 
felállított diagnózis miatt fordult a morfiumhoz. A többszöri elvonó kúra [!] ellenére sem 
tudott szabadulni morfiumfüggőségétől.”89 Írásművészetét bemutatva a tankönyv az új 
novellatípus megteremtésének szándékát kapcsolja Csáthhoz, s az Anyagyilkosság és A 
kis Emma bemutatásán keresztül a freudi lélektan hatásait sorakoztatja fel, majd kitér a 
szintén freudi gyökerű álom-novellák rövid vizsgálatára is. A tankönyv egy kéziratfotót 
és egy Csáth-rajzot is közöl, bár egyiket sem kommentálja. 

Fűzfa Balázs élmény- és érettségiközpontú irodalomtankönyvének nem a szigorú, kro-
nologikus irodalomtörténeti rend bemutatása, sokkal inkább az irodalommal kapcsolatos 

meghatározó „történések” felvillantása a célja. Csáth neve a koncepcióhoz híven többször 
is felbukkan, például mint novellista, mint a szecesszió képviselője, a mámor orvosi és 
lélektani leírásai kapcsán vagy mint „különös, önemésztő tehetség”.90 Fűzfa jelzi, hogy 

Csáth műveiből több film is készült Szász János rendezésében, s a diákoknak szóló feladat 
részeként fel is teszi a kérdést, vajon miért lehet aktuális egy olyan szerző, aki bármiféle 
együttérzés nélkül ábrázolja a világ kegyetlenségeit. Másutt „a magyar Edgar Allan Poe”-
ként aposztrofálja Csáthot, de a Maupassant-nal való összevetés lehetőségét is felveti, to-
vábbá Gogol Egy őrült naplójának és az Egy elmebeteg nő naplójának az összehasonlítását 
javasolja. 

Mohácsy Károly Színes irodalom című tankönyvének a 20. század első évtizedeinek iro-
dalmát tárgyaló fejezetében rámutat az élettörténet tragikus voltára, bár a rövidke élet-
rajzban némi ellentmondás feszül, ami viszont tudatosságról is árulkodhat. Mohácsy úgy 

fogalmaz, Csáth „a magyar széppróza ígéretes tehetségének indult”, majd élete „1910 kö-
rül tragikusra fordult: a morfium ölte meg 33 éves korában.”91 Ez az élettörténeti narra-

 
87 MOHÁCSY 1997, 87. 
88 EISEMANN–H. NAGY–KULCSÁR-SZABÓ 1999, 169–171. 
89 DIÓSZEGI–FÁBIÁN 2003, 131. 
90 FŰZFA 2008, 47. 
91 MOHÁCSY 2010, 257. 
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tíva még inkább felerősíti a derékba tört karrierű, ifjú és tehetséges Csáth életének tragé-

diáját, s mintha szándékoltan a felelősség hárítása lenne a célja: bár egy későbbi szöveg-
helyen a tankönyv nem hallgatja el az öngyilkosság tényét, annak az egyértelmű kijelen-
tése, hogy a morfium, nem pedig Csáth a gyilkos, az áldozatszerep felerősítését szolgálja. 
Az élettörténeti vázlatot és az írásművészetre vonatkozó általános információkat az Anya-
gyilkosság cselekményének ismertetése követi, az ehhez kapcsolódó feladatok között pe-
dig Szász János Witman fiúk című filmjének a megtekintését javasolja. A Csáth-életmű 
értelmezési horizontjának kitágítása nem csak a Szász-film bevonásának köszönhető: ke-
retes szövegrészlet figyelmeztet Kosztolányi Csáth-nekrológjának a későbbi irodalomtör-
ténet-írás fokozott figyelmét megjövendölő passzusára: „Nyugodtabb korban biztosan 
visszatérnek még reá az irodalom történészei.”92 

A Fekete csönd című novella egy sorát idéző újgenerációs tankönyv a 20. század első 
évtizedeinek irodalmát tárgyaló fejezete tizennégy szikár mondatot szentel Csáth mun-

kásságának bemutatására, ebből is mindössze három foglalkozik az irodalmi teljesítmén-
nyel, melyek a naturalizmus és szimbolizmus termékenyítő hatását, az elbeszélésekben 
gyakran megjelenő gyermeki világ tematizálását, illetve az elfojtott vágyak jelenlétét eme-
lik ki. A mérleg nyelve egyértelműen az életrajzi tények bemutatása felé billen, a szakasz 

azonban a kábítószer-használatról és a gyilkosságról mélyen hallgat: Csáth  
 

[t]öbb helyen orvosként dolgozott. 1914-ben bevonult katonának, egészségi állapota 

miatt azonban előbb szabadságra küldték, majd felmentették a szolgálat alól. […] 

1919-ben idegileg összeomlott, Baján kezelték. A kórházból megszökött, később ön-

kezével vetett véget életének.93 

 
Bár a tankönyv Csáth-szakasza kijelöli az életmű fontos csomópontjait, egy alapvető, az 
irodalmi működés szempontjából fontos információ mégis homályban marad: a szöveg-
ből nem derül ki, hogy Csáth novellista volt, a műfaj meghatározását pedig még inkább 

megnehezíti, hogy az említett fejezetnyitó Fekete csönd-idézetet a tudatregény műfajának 
vázlatos ismertetése követi. 

Pethőné Nagy Csilla több kiadást megélt tankönyvének 2020-as megjelenése részletes, 

az életrajzot tárgyaló bevezető részében Csáth jelentőségét egy Esterházy-idézettel igyek-
szik érzékeltetni: „Csáth Géza korunk egyik legjelentősebb íróművésze. Véleményem sze-
rint a Beatles együttessel is felér.”94 A dolgozat egy későbbi pontján részletesen tárgya-
landó Esterházy-esszé, a Csáth Géza fantasztikus élete kissé ironikus tónusú nyitómon-
data ez, mely persze saját kontextusából kiragadva valóban affirmatív funkcióval társul-
hat. Ez a megerősítő szándék a tankönyv Csáth-értékelésében is megjelenik: „Egyre olva-
sottabb szerző, akinek jelentőségét mind nagyobbra értékeli az irodalomtörténet-írás.”95 
A tankönyv a novellarészletek közlése, illetve a számos, elsősorban szövegelemző feladat 
mellett Tolnai Ottó árvacsáthjára is kitér, ami szintén a hatástörténeti sajátosságok felis-

merését szolgálja. A könyvben közölt Ópium-részlet értelmezését Gulácsy Lajos Az ópi-
umszívó álmáról és a Trainspotting című Danny Boyle-filmből közölt kép segíti. 

A fenti tankönyvek vázlatos áttekintése rámutatott, hogy Csáth középiskolai „jelenléte” 
egyfelől átfedésben van a recepciótörténet alakulásával, másfelől az oktatásba bekerülő 
 
92 KOSZTOLÁNYI 1919, 1108. 
93 ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYV 2020, 174. 
94 ESTERHÁZY 1988, 320. 
95 PETHŐNÉ NAGY 2020, 205. 
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Csáth-kép kialakítása és értelmezése a befogadás szélesebb körűvé válása, a különféle 

reflexiók (filmek, verseskötetek) elterjedése révén egyre tágasabb horizontokon keresztül 
mehet végbe. Az izgalmas, fordulatos és botrányos élettörténeti tények ismertetése szinte 
mindegyik tankönyvben szerepel, csak azokban a kiadványokban nem közlik azokat, ame-
lyekben eleve a koncepció része a biografikus tények felsorakoztatásától való elhatároló-
dás. Egyetlen adat azonban az 1949-es tankönyv szűkszavú bekezdését leszámítva minden 
tankönyvben megtalálható: az, hogy Csáth Kosztolányi unokafivére volt. Ez az információ 
nemcsak a kontextus fontosságát kiemelve segíti a diákokat a kapcsolati hálózatokat is 
mozgósító gondolkodásban, de egyben kanonizáló gesztus, s Kosztolányinak a Csáth-be-
fogadásban betöltött fontos szerepéről árulkodik. 

Az iménti kitekintés igazolta, hogy Csáth kanonikus pozíciója napjaink irodalomtörté-
neti emlékezetében s a közoktatásban is megszilárdulni látszik. Hogy ez így marad-e, már 
korántsem biztos. 2021-től Csáth Géza novellisztikája már nem a nemzeti alaptanterv ré-

sze; hogy ez milyen hatással lesz a befogadástörténet alakulására, azt talán csak Koszto-
lányi tudná megjósolni. 
 
 

KULTUSZ ÉS ADAPTÁCIÓ 
 

Áttérve az adaptációkra, felmerülhet a kérdés, hogy mi alapozza meg az adaptációk és a 
kultuszok (jelen esetben egy atipikus kultusz) közötti kapcsolat feltételezésének érvényes-
ségét. Már önmagában is beszédes a tény, hogy aligha találunk még egy olyan magyar 
szerzőt, akinek életét és műveit ilyen sokféle műfajban, ilyen változatos módokon közve-
títették volna feldolgozói. Hogy körüljárhassuk, milyen összefüggésben állnak a Csáth-
adaptációk az író atipikusként értékelhető kultuszával, elengedhetetlen a vizsgálat során 
használt adaptációfogalom tisztázása. Az egyes adaptációelméleti munkák legfontosabb 

megállapításainak felsorakoztatásától eltekintve az adaptációs eljárás során létrejövő, az 
alapmű és az adaptáció közötti kapcsolatot (a genette-i terminológiából kiindulva) hiper-
textuális viszonyként értelmezem.96 A hipertextuális viszony létrejöttéhez szükségesek 
bizonyos korábbi szövegek, a hipotextusok – jelen esetben Csáth szövegei –, a másik al-

kotóelem pedig a csáthi hipotextusokból derivált hipertextus. A hipertextus közvetett 
transzformáció során jön létre, azaz bár a hipotextusokétól eltér(het) a hipertextus nar-
ratívája, különböző imitációs eljárásokkal mégis megidézi azokat. Ebből is következik, 
hogy dolgozatomban nem csupán a hagyományos értelemben vett feldolgozásokat, ha-
nem az intertextuális utalásokkal operáló műveket is az adaptáció kategóriájába sorolom.  

Genette hipertextualitás-fogalmának használata azért is tűnik kézenfekvőnek az elem-
zés során, mert meglehetősen tág, épp ezért magába foglalhatja a különböző megközelí-
tésmódok által született alkotásokat. Linda Hutcheon, bár kifejezetten az adaptációkra 
fókuszál, szintén igen tágan határozza meg azok körét. Theory of Adaptation című, az 

adaptációelméleti kutatások alapművének számító monográfiájában megjegyzi: „napja-
inkban az adaptációk mindenütt jelen vannak: a televíziók képernyőjén és a mozivászna-
kon, a musicalekben és drámákban, az interneten, a regényekben és képregényekben, a 
legközelebbi vidámparkokban és videójáték-termekben.”97 Hutcheon szerint továbbá az 

 
96 Genette további alkategóriái a transztextualitáson belül az intertextualitás, a paratextualitás, a metatex-

tualitás és az architextualitás. Lásd GENETTE 1996. 
97 HUTCHEON 2013, 2. Saját fordítás. M. Á. 
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adaptáció egyfelől egy felismerhető mű (vagy művek) felvállalt transzpozíciója, átülte-

tése; az (el)tulajdonítás/kisajátítás [appropriation] és (át)mentés [salvaging] folyamatá-
nak kreatív és értelmező aktusa; valamint az adaptált művel való kiterjedt intertextuális 
kapcsolat.98 Láthatjuk, Hutcheon elgondolásában alapvető fontosságú a transzponált ’mű’ 
jelenléte. Csáth feldolgozásai kapcsán az olyan adaptációkban, melyekben Csáth alakja 
jelenik meg, s ahol nem konkrét novellafeldolgozásról beszélünk, ez a megközelítésmód 
is érvényesnek tűnik. 

Az elmúlt évtizedekben bármennyire is a mindennapjaink részévé váltak a különféle 
adaptációk, a jelenség elméleti-kritikai megközelítéséről viszonylag keveset beszélünk. 
Egy bizonyos szempont azonban makacsul tartja magát mind a szakma, mind pedig a 
laikusok körében: a hűségelv mentén történő összehasonlítás egészen magától értetődő-
nek tűnik. A hűségelv azoknak a hierarchikus szemléleteknek kedvez, melyek az irodalmi 
művek elsődlegességét hirdetik a filmmel vagy bármely más médiummal szemben. Aho-

gyan Sághy Miklós is jelzi, ez az alapvetően esszencializmuson nyugvó felfogás a poszt-
strukturalista irodalomelmélet Barthes-hoz köthető mű-fogalmával is összefüggésbe hoz-
ható: a mű lezárt, stabil jelentésegész, melynek lényegi és változatlan tulajdonságai van-
nak, s ekképpen kérhető számon a feldolgozáson mindennemű változás és változtatás az 

eredeti, esszenciálisnak tekintett műhöz képest. Ha azonban a szintén barthes-i értelem-
ben vett szövegként,99 azaz nem lezárt, hanem folyamatosan mozgásban lévő entitásként 
tekintünk a forrásműre, a hűségelv alkalmazhatósága rögtön problematikussá válik, hi-
szen „a filmrendezők sem »esszenciákat«, inherens műtulajdonságokat adaptálnak […], 
hanem értelmezésük, interpretációjuk alapján filmesítik meg az irodalmi »alapanya-
got«.”100 Ugyanakkor a forrásmű és adaptáció közös elemeinek, hasonlóságainak vizsgá-
lata mégsem haszontalan, azzal kiegészítve, hogy „ezek tényleges tartalma mindig az 
egyes adaptációk különböző értelmezéseiben realizálódik.”101 Sághy az irodalmi művek 
filmadaptációira fókuszáló kutatásaiban az esszencialista szemlélettel szemben olyan 

megközelítés alkalmazását javasolja, mely egyenlőségjelet tesz irodalmi szöveg (mint for-
rásmű) és film (mint feldolgozás) közé, köztük párbeszédes viszonyt tételez, ehhez pedig 
a bahtyini dialogicitás, a már említett genette-i transztextualitás és a kristevai intertex-
tualitás fogalmait hívja segítségül. Mindezeket szem előtt tartva Sághy álláspontja szerint 

az adaptációk vizsgálatakor nem előre meghatározott, általánosan alkalmazható mód-
szertan követése a célravezető, hanem a kultúratudományok módszerei, mint például a 
kultuszkutatás, a műfajelmélet, az ideológiakritika, a feminizmus, a pszichoanalízis, a 
narratológia, a stúdió- és intézménytörténet elemzési stratégiái biztosíthatják a vizsgálat 
keretét, „attól függően, hogy mely jellemvonások, szövegtulajdonságok, illetve »külső«, 
kontextuális meghatározottságok dominálnak az adott két (vagy több) mű kölcsönviszo-
nyában.”102  

Az adaptációval kapcsolatos tézisek gyakori megállapítása, hogy minden adaptációs fo-
lyamat értelmezésként fogható fel. Ez oly módon tovább bővíthető, hogy a feldolgozás 

nem feltétlenül az alapmű folytatása, hanem sokkal inkább szuverén, önálló műalkotás, 

 
98 HUTCHEON 2013, 8. 
99 Lásd BARTHES 1991. 
100 SÁGHY 2019, 18. 
101 SÁGHY 2019, 39. Kiemelés az eredetiben. 
102 SÁGHY 2019, 38. 
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amely elsőként értelmezi, majd dekonstruálja a feldolgozott anyagot.103 Vajdovich Györ-

gyi a Geoffrey Wagner és Dudley Andrew által megfogalmazott kategóriákat alapul véve 
négyféle adaptáció-típust határoz meg, melyek a szerzői intenció alapján – Brian McFar-
lane szerint azonban valójában minden esetben az irodalmi alapanyaghoz való hűség 
szempontjából – különülnek el egymástól. A négy típus a transzpozíció, mely a szüzsé 
szintjén is pontosan követi az adott művet, a szabad adaptáció, amely már szerkezeti vál-
toztatásokat is eszközöl az eredeti szöveg intenciójához képest, ám mégis hűen vissza 
tudja adni annak a befogadóban keltett hatását, az interpretáció, mely tudatos eltérést 
mutat az eredeti műhöz képest, ugyanakkor a felhasznált elemek mégis az adaptáció vázát 
adják, és végül a kölcsönzés, amely puszta ürügyként, ötletbányaként használja fel az 
alapművet.104 A dolgozatban minden adaptáció-típusra láthatunk majd példákat, azonban 
az elemzések – a fentebbiekben kifejtettek fényében – elsősorban nem a hűségelv alapján 
történő osztályozásra fókuszálnak, sokkal inkább a művek létrejöttének kontexusa, a mű-

vek által kiemelt jellegadó vonások továbbgondolása lesz hangsúlyos. 
Az irodalmi kultuszok vizsgálata nem hagyhatja figyelmen kívül a szociológiai, antropo-

lógiai megközelítésmódokat, társadalmi változásokat, s számot kell vetnie a kulturális fo-
gyasztási szokások átalakulásával, ezek megjelenési formáival és felületeivel is. Az adap-

tációk, átalakítások, remake-ek, újraírások megjelenésével az irodalmi művek befogadá-
sának lehetősége is bővült: bizonyos szerzőket és műveket (vagy legalábbis egy általuk 
konstruált képet) már ezeknek a termékeknek a fogyasztásán keresztül is megismerhe-
tünk. Az eredeti mű megismerésére, sőt jelentésére hatással vannak az eltelt idő alatt 
létrejött értelmezések (így a feldolgozások is). Általános hermeneutikai elv, hogy az ere-
deti mű közvetlenül nem hozzáférhető, az értelmezéstörténet alakítja a jelen kérdéseit és 
érdeklődésformáját, értelmezési horizontját.  
 

[E]lsősorban nem az áhítatosan tisztelt alkotó és kultikus közössége viszonyán van 

a hangsúly, hanem azon, milyen társadalmi jelentése van a kultusznak, mire hasz-

nálják azok a csoportok, akik életben tartják és terjesztik, hogyan próbálják értelmi 

világuk legitimációjára és identitásuk biztosításra felhasználni, vagyis hogyan pró-

bálják az általuk megkonstruált valóságot a valóságként elfogadtatni.105 

  
Az adaptációk vizsgálatakor sem az az elsődleges feladatunk, hogy rámutassunk a for-
rásmű és a feldolgozás közötti hasonlóságokra és/vagy különbségekre, hogy pusztán for-
mai vagy tartalmi szempontok mentén vizsgálódjunk, hiszen könnyen beláthatjuk, hogy 
nem csupán formai változásként értékelhető az a folyamat, amíg eljutunk a forrásműtől 
az adaptációig. Sokkal inkább azt kell szemügyre vennünk, hogy az alapmű egyes eleme-
inek újbóli feltűnése milyen diszkurzív mezőn belül helyezkedik el: a feldolgozások létre-
jötte diszkurzív eseményként fogható fel, mely nem függetleníthető az alapműtől, de saját 
kontextusától sem, amelyben születik.106 Csáth napjainkban is felmérhető kultuszának 

megnyilvánulási formái rávilágíthatnak e sajátos recepció működésmódjának változó jel-
legére, s így akár új szempontokat, műveket, jelenségeket is bevonhatunk a kultuszkuta-
tás körébe. Ennek fényében azt állítom, hogy Csáth atipikus jegyeket mutató kultuszának 

 
103 PETHŐ 2003, 100–104. 
104 VAJDOVICH 2006, 683–685. 
105 LAKNER 2000, 150. 
106 Az adaptációk „újraprogramozott” befogadásához, a befogadás új, megváltozott kommunikációs szituá-

ciókba helyezésének kérdéséhez lásd CASETTI 2004. 
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működéséhez a számos adaptáció – legyen az biografikus vagy fikciós szöveget feldolgozó 

alkotás – a puszta létezésével is hozzájárul: az adaptációk kitüntetett figyelmet jeleznek, 
érdeklődést egy életút és/vagy írói életmű iránt, mely bizonyos elemeinek feldolgozásával 
számos kérdés tárgyalására ad alkalmat. A Csáthra és műveire utaló irodalmi, filmes és 
képzőművészeti hivatkozások létrejötte olyan recepciótörténeti folyamattá áll össze, mely 
a tiszteletadás gesztusát sajátos módon értelmezve egy kultikus diskurzus részeként is 
elgondolható.     
 

 
AZ ÉLETMŰ HOZZÁFÉRHETŐVÉ VÁLÁSÁNAK HATÁSA 

 

A recepció- és kiadástörténet fentebbi áttekintésére azért is szükség volt, mert azt figyel-
hetjük meg, hogy a Csáth-művekkel párbeszédbe lépő alkotások sok esetben az életmű 
bizonyos részeinek hozzáférhetővé válásával majdhogynem párhuzamosan születtek 

meg. Nyilvánvalóan ennél árnyaltabb a kép, hiszen nem csupán az újra kiadott, a nagy-
közönség számára is könnyen elérhető Csáth-művek, de az évfordulók (például az Üzenet 
1987-es centenáriumi Csáth-számában számos Csáth inspirálta mű olvasható) és persze 

az egyéni művészi preferenciák is befolyásolták a feldolgozások létrejöttét. Mindennek 
szemléltetésére a dolgozat függelékében közlöm a kiadástörténet fontos állomásait rög-
zítő részletes bibliográfiát, illetve az adaptációkat, újraírásokat és a Csáth műveinek nyo-
mán született alkotásokat számba vevő könyvészeti jegyzéket, alább pedig egy egyszerű-
sített táblázat tartalmazza a megjelenéseket. Hogy milyen izgalmas kölcsönhatásokról és 
kapcsolódási pontokról beszélhetünk a Csáth-szövegkiadások és az adaptációk létrejötte 
kapcsán, arra az alábbiakban láthatunk néhány példát. 

Bár nem Csáth-műről van szó, érdemes röviden kitérni Kosztolányi Dezső töredékben 
maradt regényére, a Mostohára, mely 1965-ben jelent meg Dér Zoltán sajtó alá rendezé-

sében. A Mostoha Csáth kérésére íródott (volna): Csáth azzal a feladattal bízta meg uno-
katestvérét, hogy halála után regényben írja meg életének történetét. A soha el nem ké-
szült, a Csáth árvaságát tematizáló pszichologizáló műből a szabadkai 7 Nap című hetilap 
már 1963-ban közölt egy részletet a szeptember 20-i számban. Közvetlenül a regényrész-
let (és egy Kosztolányi Dezsőnével készített interjú) mellett olvasható Dér Zoltán Kórházi 
találkozás című, Csáthnak címzett verse, mely mintegy sorvezetőül szolgál a töredékben 
maradt életregény olvasásához. Dér az élet tragikus lezárása felé fordul, versének hőse 
„az önmagát esztelen pusztító, / húszmillió éves, ifjú író, / kiben egy volt a halál s az élet 
/ Puccini, s a gyilkos, édes méreg.”107 

Lévay Endre Félálom után című monodrámáját Csáth halálának ötvenedik évfordulóján, 
1969-ben mutatták be, és ugyanebben az évben közzé is adták az Életjel miniatűrök soro-
zat részeként. A dráma főszereplője a Csáthtal azonosítható Író, aki a Férfihanggal zajló 
beszélgetésében Csáth-novellák részleteit (Ópium, A béka, Fekete csönd, Apa és fiú, Szom-

bat este, A vörös Eszti) használja fel: az élet történéseinek és az életmű textusainak ösz-
szemosása, illetve párhuzamos olvasása már ebben a szövegben is tetten érhető. Dialógu-
saik az egzisztenciális szorongást és a morfiumfüggőséget tematizálják, majd a Csáth éle-
tét lezáró eseményhez híven öngyilkosságnak lehetünk tanúi: a darab végén az Író a kar-
jába fecskendezi a morfiumot, majd kloroformmal átitatott zsebkendőt köt az orrára. Az 

 
107 DÉR 1963, 10. 
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ekkor már narrátori szerepben lévő Férfihang így zárja le az előadást: „És így eljött szá-

mára a mindent, de mindent felszabadító Fekete csönd, amelyet olyan régen várt már és 
olyan sokszor megálmodott.”108 Kétségtelen, hogy a dráma létrejöttében nagy szerepe van 
a recepció kitüntetett jelentőségű kiadásának, Illés Endre Csáth-novellákat közreadó, 
1964-es kötetének, hiszen ez szolgált alapul a drámaszövegbe illesztett novellarészletek 
kiválasztásakor. De Csáth élettörténete is sokakat foglalkoztatott ezekben az években, Dér 
Zoltán például szintén 1969-ben jelentette meg Az árny zarándoka című Csáth-életrajzát 
(melyet épp Lévay rendezett sajtó alá), illetve a már említett Csáth-naplókat és -vissza-
emlékezéseket is sokan ismerték és forgatták jóval a kiadásuk előtt, mely szövegek mind-
mind hatottak Lévay interpretációjára is. 

Illés Endre Nyugta ellenében címmel a Népszabadság 1972. december 24-i (karácsonyi!) 
számában közölt jelenete az alcíme szerint is vállaltan csáthi mintákat követ (Ötszemélyes 
groteszk [Csáth Géza ötletéből]). Illés Csáth Apa és fiú című, bizarr jegyei ellenére is meg-

indító novelláját duzzasztja még inkább groteszk történetté: teszi ezt a kacérkodó tit-
kárnő, Angéla szerepeltetésével, illetve azzal a dialógussal, amikor a fiú – itt férfi – kons-
tatálja, hogy apja csontvázából hiányzik egy darab (ez a Csáth-novellában is előkerül, de 
ott nem az apáról, hanem egy másik bonctermi csontvázról van szó), mire Angéla csak 

annyit jegyez meg: „Azok a borzas elsőévesek már megint letörték az egyik klavikulát.”109
 

A történet zárása pedig megmagyarázza a címválasztást: a férfinek ki kell fizetnie az Ana-
tómiai Intézet csontváztisztítási és -összeszerelési költségeit, s csak ezután viheti magával 
apja maradványait (ez a momentum szintén része az eredeti Csáth-novellának, viszont 
nem a történetet lezáró eseményként szerepel). Az írás megszületésére nyilvánvalóan 
egészen közvetlenül, ha tetszik, első kézből hatott a maga Illés által kiadott, 1964-es kö-
tetben szereplő novella, de ami ennél talán izgalmasabb adalék (és egyben Illésnek a no-
vella felé tanúsított kitüntetett figyelmét is jelzi), hogy a groteszk adaptáció 1972-es meg-
jelenése után egy évvel Apa és fiú címen adta ki újabb Csáth-novellaválogatását a Szép-

irodalmi Könyvkiadónál. 
Bár a korábban már említett, Egy elmebeteg nő naplója címen híressé vált, eredetileg 

1912-ben publikált Csáth-tanulmány, Az elmebetegségek psychikus mechanismusa első új-
rakiadása 1978-ban jelent meg, számos kiadást élt meg, a Magvető életműkiadás-soroza-

tának részeként 2005-ben is közreadták. Nem sokkal a megjelenést követően két olyan 
mű is napvilágot látott, melyek Csáth elmeorvosi esettanulmányából merítettek ihletet: 
Parti Nagy Lajos A fagyott kutya lába című novellája (2006), valamint Szász János – a 
későbbiekben elemzett – Ópium című filmje (2007). Mindez persze nem azt jelenti, hogy 
bármelyikük is a 2005-ös kiadásnak köszönhetően találkozott volna első ízben a Csáth-
szöveggel, az életműkiadás keretezte újbóli megjelenés azonban kétségtelenül látványos 
aktualitást adott az Egy elmebeteg nő naplójának, mely ekképpen válhatott inspirációfor-
rássá a számukra. Így volt vagy sem, érdemes egy pillantás vetni Parti Nagy novellájára 
is. Az elbeszélés és a Csáth-mű közötti legszembetűnőbb egyezések a szövegek nyelvi és 

stiláris síkjain fedezhetők fel. Parti Nagy novellájának két szereplője, Morosgoványi, a 
tartalékos egyenruhaszabó, valamint az őt ellátó és meghallgató orvos nem csupán két 

 
108 LÉVAY 1969, 38. 
109 ILLÉS 1972, 20. 
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nézőpontot, de két különböző világot, ezzel pedig a köztük fennálló hierarchikus vi-

szonyt110 is képvisel. A szereplők pontosan meghatározott nyelvi készlettel élnek: a törté-
netet elbeszélő orvos anamnézisében latin terminusokat használ, ezzel imitálva Csáth or-
vosi feljegyzéseinek, illetve orvosi esettanulmányának nyelvezetét. Morosgoványi meg-
nyilvánulásai összetettek, orvosa szerint „szókincse váratlanul nagy és többrétű, az alan-
tasnak és a fentebb styl-nek […] elegye”:111 a közvetlen, gyakran obszcén kijelentések, 
valamint a saját nyomorúságának és reménytelen léthelyzetének megértésére törekvő, 
már-már filozofikus gondolatok egyaránt megférnek nyelvhasználatában. A diagnózis fel-
állítása során a következőket tudjuk meg az orvostól: „miután sürgősséggel ellátom, tra-
umás izgalma (vasomotio, kéztremor, globus a torokban) nemhogy csillapul, hanem a 
convulsióig menően fokozódik”.112 Ugyanezen latin szakszavak Csáth orvosi esettanulmá-
nyában is szerepelnek: „A beteg testsúlyában […] talán nagyobb ingadozások észlelhetők, 
de kéztremor, vasomotio nem tapasztalhatók”,113 „[a] gyomortájról a torok felé haladó 

szorító érzése (globus) van”.114 A fagyott kutya lába orvos-narrátora arról is tudósít, hogy 
a beteg a „sputum ürítését csak kifejezett”115 parancsára hagyja abba, míg az Egy elmebe-
teg nő naplójának egyik szöveghelyén „a sputum gyakran a földre esik”.116 Megtudhatjuk 
továbbá, hogy Morosgoványi „[a]rca a labium leporinum jellegzetes kifejezését mutatja, 

pupillák középtágak, egyenlőek, nyelv kissé balra deviál, reszket”.117 Parti Nagy bizonyos 
mondatokat változtatás nélkül illeszt a novellába, ugyanis Csáth anamnézisében a követ-
kezőt olvashatjuk: „A szemmozgások szabadok. Nyelv kissé balra deviál, reszket”.118 A 
nyugtatószer elrendelése szintén közös pont: Morosgoványi „Hypnobromidot kap, to-
vábbá azt rendelem, hogy beszéljen, ahogy tud […] jót tesz a complexének”,119 Csáth szö-
vegében pedig „ágynyugalom mellett egyelőre naponta három kanál Hypnobromid ren-
deltetett csillapító gyanánt”.120 A két mű közötti, a nyelvi szinteken azonosítható kapcsolat 
egyértelmű, ugyanakkor a szövegértelmezés a lélektani olvasatot is támogathatja, mely 
szintén a csáthi minták követését jelzi. 

Számos további, az iménti hatásmechanizmusokat aktivizáló kapcsolat fedezhető és vet-
hető fel a Csáth-művek és az azokat feldolgozó alkotások között: ennek egy további látvá-
nyos példája Bogdán László Csáth Géza hajnalai című versciklusa. Bogdán 1998-ra datált, 
1999-ben megjelent művét Csáth 1997-ben, Fej a pohárban címen kiadott háborús naplói 

inspirálták, melyre művének mottója is egyértelműen utal.121 De Esterházy Péter is több 
alkalommal idézi meg Csáth alakját (ahogyan a későbbi elemzésben is látni fogjuk). Az 
életmű hozzáférhetővé és olvashatóvá válása, valamint a Csáth-hivatkozások megjelenése 
közti összefüggések kapcsán az 1979-es Termelési-regény egy rövid részletét érdemes 

 
110 SÁGHY 2019, 172. 
111 PARTI NAGY 2012, 6. 
112 PARTI NAGY 2012, 5. 
113 CSÁTH 1978B, 112. 
114 CSÁTH 1978B, 59. 
115 PARTI NAGY 2012, 5. 
116 CSÁTH 1978B, 139. 
117 PARTI NAGY 2012, 5. 
118 CSÁTH 1978B, 58. 
119 PARTI NAGY 2012, 8. 
120 CSÁTH 1978B, 121. 
121 BOGDÁN 1999, 26. 
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idézni, melyben a mester kínzó fogfájása miatt szenved, mindeközben pedig Csáth-cikke-

ket olvas: 
 

Napokon át ődöngött a szobában, akár egy őszi légy. Pedig tavasz volt, csodás ta-

vasz: zöldek keletkeztek, sárgák hatoltak közibük, és lilák, pirosak. Mindez oly köl-

tői. [Szerintem legalábbis. – E.] De ő csak ődöngött napokon át. Sőt. Leült egy 

székre, előrehajolt, fél orcáját a tenyerébe temette, és olvasott. És mennyit! Három 

nap alatt 17 oldalt a Csáth úr hírlapi cikkeiből. 17-et! De az aztán úgy tetszett 

néki…!)122 

 
A Csáth-publicisztikára utaló passzus azért kerülhetett be a regényszövegbe, mert annak 
megjelenése előtt néhány évvel, 1975-ben (Írások az élet jó és rossz dolgairól), illetve 
1977-ben (az Ismeretlen házban második, kritikákat, tanulmányokat és cikkeket egybe-
gyűjtő kötete) váltak elérhetővé Csáth ilyen műfajú írásai. 

 
 CSÁTH HALÁLA (1919)  

UTÁNI SZÖVEGKIADÁSOK 
CSÁTHRA ÉS/VAGY MŰVEIRE 

REFLEKTÁLÓ ALKOTÁSOK 

1920  Kosztolányi Dezső: Sakkoztunk egyszer; 
Vers: Csáth Gézának 

1921  Kosztolányi Dezső: Ó, szép magyar fejek, ti 

drága-régik; Írás régi könyvben 

1924  Kosztolányi Dezső: Csáth Géza emlékére 

1964 A varázsló halála. Elbeszélések  

1969  Lévay Endre: Félálom után. Monodráma  

1971 Éjszakai esztétizálás. 
1906–1912 zenei évadjai 

 

1972  Illés Endre: Nyugta ellenében. Ötszemélyes 
groteszk (Csáth Géza ötletéből) 

1973  Dér Zoltán: Ember a határon. Dráma három 
felvonásban, tíz képben 

1974 Hamvazószerda  

1975 Írások az élet jó és rossz dolgairól.  
Kritikák, cikkek, karcolatok 

Tolnai Ottó: Két teniszütő 

1977 Ismeretlen házban. Novellák, drámák,  
jelenetek; Kritikák, tanulmányok, cikkek 

Dudás Kálmán: Az önroncsoló;  
Zákány Antal: Az életbepusztuló 

1978 Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza  

ismeretlen orvosi tanulmánya;  
Csáth Géza–Havas Emil–Munk Artúr:  
A repülő Vucsidol 

 

1979  Brasnyó Zoltán: Csáth Géza halálának  
60. évfordulóján; 
Esterházy Péter: Termelési-regény; 
Petri György: [Csáth]123 

 
122 ESTERHÁZY 1992, 200–201. Kiemelés az eredetiben. 
123 Petri György befejezetlen, posztumusz kiadott, Csáthot középpontba állító színdarabján Petrik József 

felkérésére dolgozott feltehetőleg 1979-ben. A színdarab töredékeit 2007-ben tették közzé a Petri György 
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1981  Esterházy Péter: Függő 

1987  Esterházy Péter: Csáth Géza fantasztikus 

élete; Tolnai Ottó: árvacsáth [részlet];  
Molnár György: A varázsló álma, illetve az 
Üzenet Csáth-számaiban közölt művek (lásd 
a Függeléket). 

1988 Napló 1912–1913 [Híd]  

1989 Napló 1912–1913  

1990  Nagy József: Comedia Tempio 

1991  Horváth Ottó [Oto Horvat]: Csáth Géza;  
Milovan Miković: Csáth Géza időkelepcéje 

1992  Tolnai Ottó: árvacsáth 

1994 Mesék, amelyek rosszul végződnek  

1996 Az életet nem lehet becsapni.  
Összegyűjtött színpadi művek 

Fodor Tamás: Zách Klára. Tragikomédia 
nemzeti nagylétünkből 

1997 Fej a pohárban. Napló és levelek 

1914–1916 

Danyi Magdolna: Hazugságdal; 

Szász János: Witman fiúk 

1999  Bogdán László: Csáth Géza hajnalai 

2000 A muzsika mesekertje.  
Összegyűjtött írások a zenéről 

Orbán János Dénes: A nagy P (Csáth-hamis) 

2005 Napló (1897–1899); 
Egy elmebeteg nő naplója:  
Összegyűjtött elmeorvosi tanulmányok  
[a Magvető életműkiadás-sorozatának 

darabjaként, második kiadás] 

Dobai Péter–András Ferenc: Morfium 

2006 Napló (1900–1902) Aaron Blumm [Virág Gábor]: Csáth kocsit 
hajt;  
Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába 

2007 Napló (1903–1904); 1000 x ölel Józsi. 
Családi levelek 1904–1908; Napló 

(1906–1911) 

Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony.  
lány, regény;  

Szász János: Ópium. Egy elmebeteg nő nap-
lója 

2008 1000 x ölel Józsi. Családi levelek 1909–
1912; 1000 x ölel Józsi. Családi levelek 

1913–1919 

 

2009  Dobai Péter: A fürdőorvos. Filmterv; Marien-
bad, Ferdinándkút a Rudolf-forrással – 

1914/II/2;  
Fenyvesi Ottó: Csáth Géza;  
Lakatos István: Fekete csönd 

2010  Lakatos István: Lencsilány és a fekete csönd 

2011  Harkai Vass Éva: Naplóversek.  
2010. november 25. csütörtök csáth;  
Németh Zoltán: Boldogságtelep – vetélőgép-
ben. Csáth szeretője;  

Tolnai Ottó: A tengeri kagyló. kisregély 

 
Munkái negyedik kötetében, 2012-ben pedig a Holmi közölte a „teljes”, Nagy Mária (Maya) hagyatékából 

előkerült anyagot.  
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2013  „Méla akkord: hínak lábat mosni”.  

Naplófeljegyzések 1897–1904 

 

2016 Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések 
és visszaemlékezések 1906–1914 

 

2017 Sötét örvénybe süllyedek.  
Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 
1914–1919 

Csepella Olivér: Nyugat + Zombik 

2019  Kaiser László: Körbeindáz szabadságom. 
Csáth Géza emlékének;  
Németh Zoltán: Csáth Géza Stubnyafürdőn 

2020 Smaragd asztal.  
Csáth Géza válogatott levelezése 

Fenyvesi Ottó: Örökzöld Szabadka  
(A Subotica Evergreen dallamára);  
Lovas Ildikó: Amikor Isten hasba rúg.  
Rekonstruálás 

2021  Vörös Róbert: Csáth és démonai 

 
 

A VÁLOGATÁS ELVE 
 
„[M]egnyugtató, hogy viszatérnek rá, mert társtalanságában is nála jelentősebb egyéni-
ségeket is megihletett” – írja Dér Zoltán 1969-ben.124 Azóta ötven év telt el, Dér megálla-
pítása azonban máig érvényesnek tűnik: a fenti táblázat is jól mutatja, milyen nagyszámú, 
Csáth művei inspirálta adaptáció született az elmúlt évtizedek során. Természetesen arra 
nincs mód, hogy minden egyes újraírás vagy Csáthra reflektáló mű részletes elemzésére 
sor kerüljön, következésképp a dolgozat nem törekedhet teljességre. 

Az első elemző egységben olyan műveket vizsgálok meg, melyekben Csáth bizonyos ér-
telemben a fikciós történet szereplőjévé válik, ebből pedig az következik, hogy ezek a fel-

dolgozások elsősorban (de nem kizárólagosan) a biografikus szövegekre koncentrálnak. 
Ez arra is alkalmat ad, hogy körüljárjuk, mennyire más, egymástól eltérő viszonyulást 
eredményeznek és támogatnak Csáth biografikus szövegei a hivatalos kiadások idején, 
illetve az azt megelőző időszakban, mint később, amikor a szövegekről már lekerül a ti-
tokzatosság leple. A művek kiválasztásakor olyan lekerekített, saját koncepcióval rendel-
kező, nagyszabású és komplex alkotásokat emeltem ki, melyek hipertextuális utalásrend-
szerének középpontjában a Csáth-„élet/mű” áll. 

A fikciós Csáth-művek feldolgozásai esetében három különböző műfajú alkotást, egy 
képregényt, egy filmet és egy színdarabot (illetve drámaszöveget) választottam, ennek 
köszönhetően a mediális váltás során végbement adaptációs műveletek vizsgálata is elő-
térbe kerülhetett. Ahogyan az első nagyobb egység elemzett művei esetében, úgy itt sem 
csupán az érdekelt, mit és hogyan alakítottak át az adaptálók az eredeti kontextushoz 
képest, hanem az is, hogy azok mivé alakultak az adaptációs folyamat során. A vizsgálatok 

elvégzéséhez eltérő módszerek alkalmazását és szempontok érvényre juttatását láttam 
célravezetőnek, ami persze nem jelenti azt, hogy egy-egy műelemzés fő vizsgálati szem-
pontja kizárólagos, hogy csak egy adott megközelítés érvényes rá: bizonyos esetekben a 
funkciók keverednek egymással, például Kosztolányinak a Csáth életében (és ezzel együtt 
a Csáthról való diskurzusban) betöltött jelentős szerepére több alkotás is reflektál. 

 
124 DÉR 1969, 75. 
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Természetesen a dolgozatban elemzett művek sokszínűségének velejárója az is, hogy 

egyenetlen minőségű munkákról van szó. Találhatunk köztük olyan alkotásokat, melyek 
a magyar irodalom alakulástörténetének szempontjából is fontosak, mindemellett a ma-
guk kontextusában is jelentősek, mások viszont akár az efemer jelzővel is illethetők len-
nének. A dolgozatnak azonban nem célja, hogy értékeljen és bíráljon, hiszen a művek 
konstruálta jelenségre és annak jellemzőire fókuszál. 

 

* 

 
Azon túl, hogy az utóbbi évtizedekben megindult nagyfokú érdeklődés és számos Csáth-
adaptáció az életmű több szempontú újraolvasására is lehetőséget ad, a feldolgozások el-
terjedésével megvalósult a Csáth-œuvre újabb recepciós fordulata. Elgondolkodhatunk 
azon, hogy az adaptációk Csáth atipikus kultuszának előidézői, vagy pedig annak követ-

kezményeiként értékelhetők.125 Valószínűleg ez esetben kettős, egymásra visszaható fo-
lyamatról beszélhetünk: az újrafelfedezést és a különféle adaptációk elszaporodását meg-
előzően is működött egy sajátos befogadási mechanizmus, melyből a feldolgozások is épít-
keztek, de azt gondolom, a számos adaptáció egy újfajta, több különböző regiszterben 
működő, atipikus kultuszt hozott létre. 

Ehhez kapcsolódva végezetül térjünk ki röviden arra a problémára, melyet kis túlzással 
a „kultikus szemlélet veszélye” megnevezéssel lehetne megjelölni: a Csáth-kultusz vizs-
gálata során ugyanis könnyen felmerülhet az a vád, hogy a szerző életét középpontba 
állító kultusz, még ha atipikus vonásokat is mutat, épphogy elterelheti a figyelmet Csáth 
irodalmi tevékenységéről. „A kultikus gyakorlat alapszabálya a költeményekben megje-
lenő énnek rávetítése a biográfiai énre, illetőleg az a feltevés, hogy a versek alanya, első 
személye »maga a költő«”126 – fogalmazza meg Tverdota György a József Attila-kultuszt 
vizsgáló monográfiájában. Befogadástörténetén végigtekintve láthatjuk, hogy Csáth ese-

tében ez hatványozottan igaz: feltűnő, mennyire erőteljesen összefonódik a szerző élete 
és életműve, hiszen a legbensőbb élményeit és gondolatait papírra vető szerző szépírói 
munkáit gyakran olvasták már össze referenciális szövegeivel.127 Az adaptációk által ki-
alakított atipikus Csáth-kultuszban a legtöbb feldolgozás talán nem meglepő módon – 
ahogyan erre az elemzések is rámutatnak – a kultikussá vált biografikus írásokhoz nyúl 
vissza, az adaptációk által működtetett kultusz központi szövege szintén nem szépiro-

dalmi, hanem önreflexív szöveg. Mindettől függetlenül egyértelmű, hogy a Csáth-biográ-
fia ismerete kézenfekvőnek, sőt bizonyos esetben megkerülhetetlennek tűnhet a Csáth-
szövegek olvasása során (jó példa erre Csáth pszichoanalitikus műveltségének fontos-
sága), ugyanakkor ha Csáth irodalomtörténeti helyét igyekezzük meghatározni, ez az 

 
125 Bizonyos esetekben egyértelműen a kultusz alakította az adaptációs folyamatot: Dömölky János 1987-

ben bemutatott Hajnali háztetők-adaptációját vizsgálva Sághy Miklós arra a következtetésre jut, hogy a 

forrásmű szerzője, azaz az Ottlik Géza körül kialakult kultusz jól láthatóan minőségbeli változást eredmé-

nyez az adaptációs folyamat során. A filmben például háttérbe szorul a szerelmi szál bemutatása, viszont a 

főhős, Bébé a rendszerrel szembeni passzív ellenállása annál fontosabb szerepet kap, kiemelve olyan fontos 

referenciapontokat is, melyek Ottlik társadalmi szerepvállalására mutatnak rá: ahogyan Ottlik megtagadta 

a Magyar Írószövetségbe való belépést, úgy Bébé makacssága és megalkuvást nem tűrő, őszinte vélemény-

nyilvánítása a Festőszövetségből való kizárását vonja maga után. Lásd SÁGHY 2019, 113–130. 
126 TVERDOTA 1998, 15. 
127 Erre a jelenségre figyelmeztet Keresztúrszki Ida tanulmánya is, mely az Ópium című novella értelmezés-

történetének alakulását vizsgálja: KERESZTÚRSZKI 1997. 
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alapállás nyilvánvalóan nem bizonyul elégségesnek, sőt némileg félrevezető lehet. A bot-

rányos élettörténet, a kábítószer-függőség, a naplóírás (s ezzel együtt az autobiografikus 
szövegekre jellemző, a szexualitásról szóló kitárulkozó beszédmód), továbbá a gyilkosság 
és az öngyilkosság ténye könnyen felkeltheti az utókor figyelmét: láthattuk, a befogadás-
történet szempontjából is fontos adatokról van szó. Persze ez korántsem jelenti azt, hogy 
Csáth írásművészetéről kizárólag élettényeinek tükrében lehetne beszélni. Bár e jelenség 
vizsgálatakor az élettörténet szerepének túlhangsúlyozása is megfigyelhető, s ebből kö-
vetkezhet az a feltevés, hogy az utókor számára a csáthi élettörténet egyes eseményei 
izgalmasabbnak tűnnek, mint maguk a művek, mégis, az adaptációk, újraírások létrejöt-
tének fontos hozadéka, hogy a feldolgozások a hipotextusok felé irányíthatják a befogadó 
figyelmét, így szélesebb körben válhatnak ismertté a Csáth-szövegek. És persze ugyan-
ilyen lényeges, hogy hatástörténeti szerepüknél fogva az adaptációk új típusú irodalom-
történeti elemzéseket is ösztönöznek, illetve az életmű jelentésmezejét is tágítják. 
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(RE)KONSTRUÁLT CSÁTH-ALAKMÁSOK 
 
 
 
 
 
„Csáth nem irodalomtörténeti jelenségként, hanem a küzdés és reményvesztés, a harmó-
nia és diszharmónia kettős naprendszereként vált kortársunkká” – írja Thomka Beáta.128 

A következő fejezetben ezt a megállapítást figyelembe véve olyan alkotásokat mutatok be, 
melyekben Csáth alakja a fikció részévé válik. Nem az irodalmi teljesítmény, a szépírói 
szövegkorpusz kerül tehát előtérbe, hanem Csáth önreflexív és autobiografikus szövegei, 
melyek egy, a szóban forgó textusok által megalkotott, „kész” Csáth-képet hagytak az utó-
korra. Az igazán izgalmas kérdés számomra az volt, az utókor mihez kezd ezzel a képpel, 

hogyan alakítja át és változtatja meg azt a saját értelmezése során, illetve milyen művészi 
terv megvalósításához jelent számára inspirációforrást a Csáth-jelenség. 

A Csáth 1912–13-as éveiről számot adó, Napló címen elhíresült és megjelent, javarészt 

retrospektív írásokat tartalmazó autobiografikus szövegegyüttes 1988-as, majd 1989-es 
kiadásával a naplófeljegyzések és visszaemlékezések a nagyközönség körében is olvasha-
tóvá váltak, és megkezdődött e textusok feldolgozása. Ez a feldolgozási folyamat termé-
szetszerűleg sokféle megközelítést tett lehetővé, hiszen a szelektálás során a képzeletbeli 
szűrőn fennakadt elemek más és más történetek elmesélését támogatták és támogatják, 
sőt ugyanazon szegmensek több érvényesnek tűnő szempont szerint is felhasználhatók. 
Csáth számok uralta élete vagy grafomániája például egyaránt válhat paródia tárgyává, 
ugyanakkor kényszerességére, félelmeire, szorongásaira is rámutathat. De önéletrajzi 
szövegeiből a nőkkel való kapcsolata is rekonstruálható, melynek vizsgálata során a test-

ről szóló diskurzus középpontba állítása éppúgy relevánsnak tűnik, mint például egy nő-
történeti fókuszú elemzés. 

A fejezetben kitérek Csáth irodalmi köztudatba emelésének kérdésére, melyben, úgy vé-
lem, kulcsfontosságú szerepet játszottak Esterházy Péter Csáthot megidéző írásai a nyolc-
vanas években. Magában az odafordulás gesztusában Kosztolányi jelenléte is megkerül-
hetetlen tényező, így az Esterházy-írásokat vizsgáló szövegegység jórészt erre az aspek-
tusra fókuszál. Többek között a lokális identitás megszövegezésének szándéka érvényesül 
az ezután elemzett műben, Tolnai Ottó árvacsáth című versciklusában és további Tolnai-
művekben. Más perspektívából közelítenek Csáthhoz a fejezet következő elemzéseiben 
vizsgált írásai. Orbán János Dénes, Lovas Ildikó és Németh Zoltán munkái annak jelzései, 
hogy a Csáthról szóló diskurzusban helye van a Csáth-művek parodisztikus feldolgozásá-
nak, illetve a csáthi élettörténet visszás momentumaira rákérdező aktusoknak is, ami per-
sze – a bevezető fejezetben mondottak szerint – éppúgy Csáth atipikus kultuszának sa-

játja, mint más esetekben a rokonszenvező tisztelgés. Végezetül egy film bemutatása zárja 
a fejezetet: Szász János Ópiumja már részben átvezet a következő egységhez, melyben 
javarészt Csáth szépírói munkái kerülnek középpontba, itt ugyanis – ahogyan a film címe 
is jelzi – nem csupán autobiografikus szövegek (valamint Csáth elmeorvosi esettanulmá-
nya), hanem egy Csáth-novella is a feldolgozás alapjául szolgál.

 
128 THOMKA 1987, 837. 
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ESTERHÁZY PÉTER CSÁTH-KÉPE(I)  
Esterházy Péter: Függő; Csáth Géza fantasztikus élete 

 
 
A hetvenes években végbement prózatörténeti paradigmaváltás hagyományalkotási tö-
rekvéseinek jellemzője a kánon perifériájára szorult íróelődök beemelése az irodalomtör-
ténetbe, akiket „megszabadít[anak] a régi ítéletek és elavult tételezések terheitől, s akik-
nek életéből és művészetéből képes[ek] fikciók és tények értelmező műveletével megra-
gadni az idő múlásával is érvényes maradandót.”129 Csáth Géza életműve a kánonban a 
kezdetektől perempozíciót töltött be: kortársi recepciója szegényes, a szövegek iránti ké-
sőbbi érdektelenség pedig azzal magyarázható, hogy „a magyar irodalmi modernség hú-
szas évek derekán megnyilvánuló poétikai törekvései meglehetősen eltértek a századfor-
dulós gondolatvilág talajában gyökerező Csáthot is jellemző irodalom- és világszemlélet-

től.”130 A későbbi évtizedekben a Csáth írásai körüli csend, ahogyan már utaltam rá, első-
sorban az életmű kiadatlanságából eredt. A hatvanas évektől azonban, amikor megkezdő-
dött szépírói, majd orvosi munkáinak és autobiografikus szövegeinek (részben újbóli) 
megjelentetése, az újdonságként ható írások több, jelentős szerző reflexióját is kiváltot-
ták. 

Esterházy Péter írásai az „újrafelfedezés” fontos dokumentumai közé tartoznak, mint 
például a Csáth Géza fantasztikus élete131 című fiktív életrajz, melyet egyaránt olvasha-
tunk affirmatív hommage-ként, ugyanakkor a kortársi kritika ironikus, parodisztikus íté-
lete is megbújhat benne.132 A dolgozat első szövegelemzése Esterházy kisregényével, a 
Bevezetés a szépirodalomba első darabjaként 1981-ben megjelent Függővel foglalkozik. 
Ebben Csáth alakja a fikció részévé válik, tehát nem a csáthi életművet vagy annak bizo-
nyos részeit, hanem elsősorban a szerző személyét építi hagyományába, s ez a művelet 
azt a ma is tartó folyamatot indítja el, mely Csáth outsider, dekadens alakját kultikus-

mitikus figuraként alkotja meg. 
A mű címe többféleképp értelmezhető. Egyrészt a függő beszédre utal, hiszen a regényt 

egyetlen, függő beszédben megírt mondat alkotja. Másrészt a poétikai szerkesztettségre 

is rámutat, ugyanis a regényszöveg számos intertextuális utalással, korábban jelöletlen, 
későbbi kiadásokban jelölt idézetekkel operál. Esterházy többek között Kosztolányi-, Ott-
lik-, Gombrowicz-, Musil- és Kafka-szövegeket dolgoz bele a Függőbe, ez az eljárás pedig 
azt a felismerést implikálja, hogy a szövegek nem önmagukban léteznek, hanem egymás-
tól függnek, egymás viszonyrendszerében értelmezhetők és értelmezendők. Ha azonban 
a regény „cselekményét” helyezzük előtérbe, a cím az emberek közti viszonyokra, a sze-
mélyes kapcsolatok meghatározó voltára mutat rá, hiszen mindannyian egymástól füg-
günk, mások cselekedetei, megnyilatkozásai hatnak ránk. Elsődlegesen ezek azok a lehe-
tőségek,133 amelyek közelebb visznek a cím értelmezéséhez, azonban ha a regény egyik 

szereplőjére, Csáthra gondolunk, a Függő cím újfajta árnyalatot kap: mivel a Csáth nevű 

 
129 NAGY SZ. 1989, 121. 
130 Z. VARGA 2014, 47. Csáth írásművészete ugyanis magában hordozza a szecesszió, a naturalizmus jelleg-

zetességeit, mely alapvetően pozitivista művészetfelfogással egészül ki. 
131 ESTERHÁZY 1988, 320–360. 
132 BEDNANICS 2010B, 18–19. 
133 Lásd továbbá Balassa Péter címértelmezéseit: BALASSA 1981, 1150. 
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karakter feltehetően az író-orvos Csáth életrajzi alakmása, az élettörténetből ismert ká-

bítószer-függőségre is asszociálhatunk, mindemellett a regénybeli Csáth is egy adott né-
zőpont függvényében konstruálódik meg – erre a későbbiekben még visszatérek. 

A Függő keretes szerkezetű „története” nehezen közelíthető meg, a keretbe ágyazott 
visszaemlékezés ugyanis aligha mesélhető el egyetlen lineáris eseménysorozatként: a mű-
vet inkább benyomások, impressziók, hangulatok folyamatos váltakozása és felvillanása 
alkotja. A keretben – Kosztolányi Hajnali részegségének alapszituációját megidézve – a 
regény főhőse, K. emlékszik vissza kamaszkora utolsó, meghatározó nyarára, melyet még 
barátaival töltött el. Bár a fiatalokból álló társaság tagjai ekkor még összetartoznak, elke-
rülhetetlenül is megteszik első lépéseiket a felnőtté válás felé, és mindegyikükben elkezd 
formálódni az egyéni életpálya keresésére való igény. Ez a narratív alaphelyzet összefüg-
gésbe hozható Ottlik Géza Iskola a határon című regényével, valamint Mészöly Miklós Az 
atléta halála című művével is. Olyannyira, hogy Esterházy szereplőt is kölcsönöz a Mé-

szöly-regényből: Drahosch Pécsi Pici alakját idézi meg – szinte változtatások nélkül – a 
Függőben, neve pedig egy másik Mészöly-műből, a Nyomozás 1–4-ből származtatható.134 

A már említett főhős, K. feltehetően Kosztolányira utal. A Hajnali részegség alaphelyze-
tének kölcsönzése mellett ezt a feltevést az is megerősíti, hogy sokszor Deskének szólítják, 

valamint hogy a mű egyik szereplőjének neve Csáth. Bár a Függő változatos idézéstech-
nikai megoldásokkal él135 és számos művet idéz meg, azt mondhatjuk, hogy „a legnyilván-
valóbb lenyomatot Kosztolányi írásmódja hagyja a szövegen.”136 Az egyik Kosztolányi-
vers többször is visszaköszön az idézett művek közül, ez a Csáth Gézának című költemény, 
melyet Csáth tragikus halála után először a Nyugatban közöltek 1920-ban, majd az ugyan-
ebben az évben kiadott Kenyér és bor kötetbe is bekerült.137 A vers részleteit azokon a 
pontokon építi be regényébe Esterházy, amikor K. Csáthról beszél. Esterházy érzékletes 
képekben rajzolja meg Csáth alakját, akit a tengerhez hasonlít, s közben a Csáth Gézának 
szavait citálja: „a kikerülhetetlen tenger, mélységesen, titkosan, erős, sejtelmes morajok-

kal megadóan fönnakadva a magokat szelídnek mutató parti sziklákon, mészfehéren ég 
távolban a hegyoldal – ilyen volt Csáth”.138 De olyan sorokat is beemel a regényszövegbe, 
melyek konkrétabban utalnak a biográfiai tényekre, középpontjukban az élet optimalizá-
lását célul kitűző Csáthtal: „Csáth állt az ágya végében, a végtelen felé táguló nagy pupil-

lával, dermedten és láthatóan erővel”;139 másutt Csáth orvos volta is előtérbe kerül: 
„egyébiránt is, mit akar hajnalok hajnalán, mikor ő, K., még fontos starkingjához sem 
foghatott hozzá, de lássa, kivel van dolga, elébe megy, csuklóm odanyújtom, hogy vizsgáld 
meg, mint szoktad, ütőerem”.140 K. részletesen körülírja Csáthot, egyes szöveghelyek pe-
dig arról tanúskodnak, hogy felnéz, sőt csodálattal tekint rá, s a Függő szövege rejtélyes 
és titokzatos, bizonyos szempontból kívülálló figuraként alkotja meg őt: 
 

 
134 SZOLLÁTH 2015, 25. 
135 CSÁNYI 2000, 116–123. 
136 KULCSÁR SZABÓ 1996, 129. 
137 A vers utóélete szempontjából figyelemre méltó adalék, hogy bár az utókor figyelme jobbára elkerülte a 

művet, Tandori Dezső a befogadói hagyománnyal szembeszállva egyrészt rendkívül jelentős alkotásként 

értékelte a költeményt, másrészt Orvosra várva című kollázsversébe több szakaszt is beépített Kosztolányi 

Csáth-verséből. Lásd BODROGI 2010, 26–28. 
138 ESTERHÁZY 1993, 18. Kiemelés az eredetiben. 
139 ESTERHÁZY 1993, 20. Kiemelés az eredetiben. 
140 ESTERHÁZY 1993, 23. Kiemelés az eredetiben. 
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Csáth szinte sosem csinált semmit, csak felbukkant, Csáth fő attrakciója volt ez a 

felbukkanás, felbukkant, vadul, gonoszan, szépen, kevélyen, megverten, és mindig 

mintha tudna valamit, mintha ő tudna valamit, mindenesetre, akár a bukott angya-

lok, fölöttünk állna, és mosolyogna fölényesen hiábavaló, némiképp nevetséges, 

tiszteletre méltó erőfeszítéseinken.141 

 
Kosztolányi verse is hasonlóképp jellemzi Csáthot: a reménytelen viszontlátás lehetősé-
gén eltűnődő narrátor szintén különleges, furcsa, mindazonáltal valamiféle titkos isme-
rettel rendelkező figuraként idézi meg a költemény címzettjét, mivel a halott, „már célt 
ért” Csáth olyan tudás birtokában van, amit nem képes átadni az élőknek, hiszen ő „so-
hasem-jövő”,142 tehát nem találkozhat a vers elbeszélőjével. A mű alapproblémája továbbá 
összefüggésbe hozható azzal, hogy Csáth a hiányával van jelen a Függőben, hiszen „a nya-
rat Csáth hiánya jellemezte.”143 Bár ténylegesen nincs a kamaszok között, szerepe mégis 
jelentős: nem csupán azért, mert ennek az utolsó, meghatározó nyárnak a kezdetét az 

jelzi, hogy Csáth nyaralónadrágját K.-nak ajándékozza, hanem azért is, mert K. folyton 
visszatér hozzá, citálja szavait, újra és újra megidézi alakját – közvetlenül, vagy a nyara-
lónadrágra való utalás által közvetetten.  

Kosztolányi nem kizárólag a már idézett Csáth Gézának című versében állít emléket 
unokatestvérének: A bús férfi panaszai kötetben közreadott Ó, szép magyar fejek, ti 
drága-régik ugyanis Ady és Cholnoky mellett Csáth alakját is megidézi. A vers párhuza-
mot von e fiatalon elhunyt szerzők élete és művészete között, s leginkább az Ady-hagyo-
mányhoz kapcsolódva mutat rá a mindhármukhoz köthető titokzatosságra és idegen-
ségre, valamint kívülálló voltukra, hiszen „[a]merre jártak ők, ott a titok volt”.144 A vers 
által konstruált Csáth-kép ezen a ponton is összecseng a Függő által megalkotott Csáth 
karakterének alapvonásaival. Csáth befogadástörténetében is jellegadó elem a titok meg-
léte. A kritika is „titkos kultuszról” beszél, mivel – ahogyan a bevezető fejezetben már 
utaltam rá – az 1912–13-as évekről számot adó szövegegyüttes nem volt szabadon hozzá-

férhető, éppen ezért titokban, rossz és még rosszabb gépiratos másolatokban terjedt az 
olvasók körében. Mindemellett a titok, a kihagyás, az elhallgatás az életmű egészét te-
kintve is meghatározó poétikai összetevő: Kálmán C. György szerint a csáthi életmű nem 

a narratív megoldások, például a nézőpont vagy az időkezelés tekintetében számít „újító-
nak” (ebből a szempontból írásművészete meglehetősen konvencionálisként értékelhető), 
hanem az a szövegszervező elem, ami az életműben újat hoz, éppen a titkokkal és a titkok 
felfedésével való játék.145 A Csáth-szövegkorpusz, illetve a Csáth-művek befogadástörté-
netének alakulása – s nem mellékesen az a mód, ahogyan Kosztolányi látta és láttatta 
unokatestvérét – több esetben összefügg a titokkal, a titkossággal és az elrejtettséggel, 
mely közös nevezőként határozza meg a csáthi szövegvilágot, s az azon kívül eső esemé-
nyek, reflexiós folyamatok jellegét. 

Fentebb említettem, hogy Esterházy számos intertextuális utalással él, s Csáth regény-

beli „jelenléte” megerősítheti azt a befogadói elvárást, miszerint Csáth-szövegekkel is ta-
lálkozhatunk az olvasás során, ezzel szemben a regény egyetlen Csáth-műre történő 

 
141 ESTERHÁZY 1993, 59. 
142 KOSZTOLÁNYI 1995B, 287. 
143 ESTERHÁZY 1993, 24. 
144 KOSZTOLÁNYI 1995C, 345. 
145 KÁLMÁN C. 2012, 55. 
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konkrét, szövegszintű említést sem tartalmaz. Ennek a hiánynak többféle jelentést is tu-

lajdoníthatunk. Egyfelől Csáth Kosztolányi alakjának megalkotásához szolgál háttérül, 
ezért nem jut közvetlenül szóhoz a szövegben. Másfelől a hiány – az előzőekben mondot-
takhoz híven – allegorikus, hiszen Csáth nem szerepel az utolsó nyári társaságban, mint 
ahogyan a nyolcvanas évek elején nagyrészt a magyar irodalom emlékezetében sem. 
Ugyanakkor motivikus és tematikus szinten, például a szexualitással ismerkedő kama-
szokból álló csapat szerepeltetésével, s a regény alapproblémájával, az idő és emlékezet 
viszonyával nem csupán a Kosztolányi-, hanem a Csáth-hagyományt is megidézi a mű.  
 

Csáth […] betoppant egy nyári reggel, […] elegáns volt, miként Abbázia, konkrétan 

tehát: bólogató pálmák, széles allé, könnyű vászonöltönyök, egy fényben elolvadó, 

lendületes kalap, pizza- és halszag, fagylalt, roston sült scampi, szolidság, a teába 

áztatott madeleine-darabkának az íze, […] ilyen volt Csáth a káprázatos fehér öltö-

nyében, szalmakalapjában, lassan emelve nehéz és hosszú pilláit, szuroksötét hajak-

kal, melyekbe szikrázott és recsegett a fésű.146 

 
A szövegrészletben Esterházy értelmezi Kosztolányi Csáth-képét, az elegáns, könnyed, a 
mediterráneum attribútumaival társított életművész imponáló alakját, mely kép azonban 

bizonyos szempontból inkább illik Kosztolányira, hiszen a tenger, az utazás témaköre 
úgyszólván teljesen hiányzik Csáth művészetéből, míg Kosztolányiéban nagyon is megta-
lálható. 

A K. által közölt Csáth-kép része a fény és a világosság jelenségének feltűnése: „Csáth 
kíméletlenül ébresztett, őutána úgy ömlött a szobába a nap, mint valami vészterhes ár-
víz”;147 „amikor pedig felbukkant az aluljáróból, mintha arcul loccsintották volna fény-
nyel”.148 A világosság és a fény Csáth jelenlétével való összekapcsolása párhuzamba állít-
ható azzal, ahogyan Kosztolányi nyilatkozott Csáthról: a Nyugatban közölt nekrológjában 
például megírja unokatestvére „szenvedését, bajnok-testének megrokkanását és küzdel-

mét, fényes lelkének elfakulását”, s úgy emlékezik meg róla, „kiben egy volt a zene és 
értelem, a szín és a világosság”.149 A fény és a világosság Csáth halálának következtében 
eltűnik, s ez összefüggésbe hozható Kosztolányi kevésbé ismert, Írás régi könyvben című, 
Csáthnak címzett 1921-es művével, melyben a vers narrátora rátalál Csáth néhány ko-

rábbi feljegyzésére, s a még élő, alkotásra képes írót a tűzzel azonosítja, akinek halálával 
művészetének tüze is kialszik: „Úgy ültem ott, hamut kaparva, / kihúnyt tüzednél.”150 A 
Függő szövegtere az általa szerepeltetett Csáth-kép szempontjából is közvetítő entitás-
ként működik, a fentebbiekben felvázolt közlésmód pedig nyilvánvalóan összecseng a re-
gény választott elbeszélői megoldásával, hiszen magának a függő beszédnek is az az is-
mérve, hogy másodkézből közöl, egy személy kijelentéseit közvetve tudósítja. Az imént 
felsorakoztatott példák alapján belátható, hogy a Függő-beli Csáth akképpen konstruáló-
dik meg, tehát K. úgy beszél Csáthról, ahogyan Csáthot Kosztolányi perspektíváján ke-
resztül láthatjuk. A Kosztolányi-nézőpont alkalmazásának tényéből azt sejthetjük, hogy 

 
146 ESTERHÁZY 1993, 18. Kiemelés az eredetiben. A kiemelt szövegrész Kosztolányi New York, te kávéház, 

ahol oly sokat ültem című művéből származik. 
147 ESTERHÁZY 1993, 20. 
148 ESTERHÁZY 1993, 25. 
149 KOSZTOLÁNYI 1919, 1109. 
150 KOSZTOLÁNYI 1995D, 634. 
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Esterházy a Függőben nem alkot meg egy „saját” Csáth-képet, ám ezt néhány évvel ké-

sőbb, a most következőkben tárgyalt Csáth Géza fantasztikus életében dolgozza majd ki. 
Míg a Függőben Esterházy csupán közvetetten utal Csáthra, addig Csáth Géza fantaszti-

kus élete című művében már központi szereplővé emeli őt. A szöveg elsőként 1987-ben, 
tehát Csáth születésének századik évfordulóján jelent meg a Kortárs folyóiratban, s a lap-
számban Tolnai Ottó két árvacsáth-verse előzte meg, ekképp a két írás miniatűr Csáth-
blokkot alkotott. A másodközlés egy évvel később, az 1988-as A kitömött hattyú című esz-
székötetben kapott helyet. Ha az 1987-es publikálást vesszük alapul, látjuk, hogy hat év 
telt el a Függő 1981-es első megjelenése után. Esterházy ekkor már ismerhette, olvashatta 
az ezekben az időkben spontán módon terjedő, majd elsőként 1988-ban a Hídban publi-
kált, az 1912. évi nyárról szóló feljegyzéseket, illetve Csáth levelezésének bizonyos részeit, 
melyek voltaképpen a Csáth Géza fantasztikus élete bázisszövegeként szolgáltak. Ester-
házy továbbá a szocialista irodalomtörténet hagyományával szemben megképzett ellen-

kánon formálását tűzte ki célul (Mikszáth, Kosztolányi, Ottlik), melyben Csáth szövegvi-
lága is helyet kapott. Ebbe a „magánkánonba” persze Csáth nem illeszkedik problémátla-
nul (ahogyan erre a Függő kapcsán is utaltam), mégis jó néhány kapcsolódási pont fűzi 
Esterházy művészetéhez, melyekre a későbbiekben térek ki. 

A Csáth Géza fantasztikus élete huszonkilenc, váltakozó hosszúságú darabból áll. Ezek a 
címmel ellátott egységek töredékek, melyek egy fiktív életrajz történetét rajzolják meg – 
igaz, nem minden alegység mutat be narratív eseménysort. A mű címe azonban narratív 
formában az életrajzra mint referenciális keretre utal: Csáth életét a születése pillanatától 
a haláláig követhetjük nyomon, méghozzá úgy, hogy Esterházy fiktív vagy valós levél- és 
naplórészleteket, illetve több különböző Csáth- és Kosztolányi-műre történő utalást he-
lyezett (vagy inkább rejtett) el a szövegben. A címből feszültség olvasható ki, hiszen egy-
szerre két, egymással nehezen összeegyeztethető műfaji kódot vezet be: a biográfia ha-
gyományára mint „komoly”, referenciális, az „X. Y. fantasztikus élete” címsablon pedig 

fiktív, ráadásul populáris műfajra utal. A „fantasztikus” jelző egy referenciális jelöltre, 
azaz Csáth Gézára vonatkoztatva pedig ironikus felhangot kap, hiszen már ezen a ponton 
távolságtartással utal az ekkor még csak születőben lévő Csáth-kultuszra. A cím után kö-
vetkező mottó rögtön tovább is viszi a címben jelzett iróniát: „Csáth korunk egyik legje-

lentősebb íróművésze. Véleményem szerint a Beatles együttessel is felér.”151 Már a kije-
lentés első része is ironikus, hiszen az irodalomtörténeti értekezések semmitmondó, sab-
lonos dicséretként ható nyitómondata után a popkultúra területére történő utalással, az 
egyik legismertebb beatzenekarral való párhuzamba állítással, (magas)irodalom és köny-
nyűzene egy érvrendszerbe terelésével a megerősítő kijelentés a nem-professzionális, sőt 
inkompetens értelmező képzetét idézi meg, így az állításban rejlő dicséret komolyságát is 
kérdésessé teszi. 

Az élettörténeti keretben Csáth életeseményeinek elrendezése laza kronológiát követ, s 
a fontos események vagy pontok kiválasztása sem felel meg a komoly életrajz toposzai-

nak. Igaz ugyan, hogy a szöveg a születéssel és a csecsemőkori jelenetekkel, valamint a 
legfontosabb gyerekkori traumával, az anya elvesztésének motívumával indul, ezt köve-
tően azonban csak átvitt módon utal az ismert biografikus tényekre, az orvosi pályára, a 
zeneszerzői, illetve zenekritikusi karrierre stb. Természetesen az életrajz két botrány-
köve, a kábítószer-függőség és a promiszkuitáson alapuló intenzív és nyílt szexuális élet 

 
151 ESTERHÁZY 1988, 320. 
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Esterházy Csáth-képének is igen fontos része (mint ahogyan például a délvidéki pálya-

kezdés is).  
Bár Esterházy néhány Csáth-novellára is utal, felfedezhetők például az Anyagyilkosság 

vagy a Találkoztam anyámmal sorai (de motivikus szinten például a Fekete csönd is meg-
jelenik), leggyakrabban azonban az önreflexív szövegek, Csáth naplófeljegyzéseinek, 
Kosztolányival való levelezésének átirataival találkozhatunk a műben. A szöveg számos 
parodisztikus elemből építkezik: a stílusimitáció és a formai evokáció, a témák és motí-
vumok átvétele mellett nyelvi és stiláris utalásokkal operál. Az idézéstechnikai megoldá-
sok tekintetében a valós és fiktív idézetek között az olvasó nem mindig tud különbséget 
tenni: az idézőjelek időnként valóban mások szövegeire, máskor viszont az átvett 
értelemre utalnak, de az is előfordul, hogy megtévesztenek, hiszen álidézeteket jelölnek, 
ahogyan a kurzivált kiemelések sem mindig a kölcsönzött textusok jelenlétét jelzik. Az 
idézetek továbbá sok esetben jelöletlenek, ráadásul az olvasóközönség nagy részének kö-

rében a megírás idején még ismeretlenek voltak azok a referenciális Csáth-szövegek, me-
lyeket Esterházy beépített a műbe. 

Mint említettem, az élettörténet egy kardinális jelentőségű, a későbbi életet nagyban 
meghatározó eseményeként több ponton is előkerül Csáth gyerekkori traumaélménye, 

anyjának elvesztése: 
 

[Csáth] arra kérte az édesanyját formálisan, hogy legyen az ő szerelme, de az erre 

nem volt kapható, elébb különféle kifogásokat keresett, majd a díszes temetést meg-

előzően meghalt. Csáth az elanyátlanodást felettébb megszenvedte, később szóban 

is, írásban is fölemlegette.152 

 

Az ödipális konfliktus és a vérfertőző vágy Csáth több novellájában is a történetet szer-
vező háttérelméletként funkcionál (nem véletlenek az Esterházy-szövegbe beékelt, az 
Anyagyilkosságból vett, kurzívval szedett idézetek), azonban míg ez a probléma a novel-

lákban nem nyilvánvaló és egyértelmű, konkrétan végigvitt eseménysorokban, hanem 
csupán sejtetéseken és utalásokon keresztül mutatkozik meg, addig Esterházy megoldása, 
a komplexus „kimondása”, a parodisztikus túlzás egyúttal komolytalanná is teszi a freudi 
elméletet, illetve annak a Csáth-életműben történő egyoldalú felnagyítását.  
 

Tervei szerint – minthogy a legtöbb vékony nő lapos, mindazonáltal anyját gyö-

nyörű szép gömbölyű fenékkel és hasonlóan gömbölyű kis cicivel áldotta meg a Te-

remtő, azaz verte meg a Sors – az első hét egyfolytában való szeretkezéssel kell majd 

elteljék, ezer módon, aggályos szigorral egy szakkönyv fejezetei alapján.153 

 
Az ezer és ezer, A húr és a Decsy Etelka című töredékek abszurditását voltaképpen az adja, 
hogy az elméleti diskurzus és a novellák (a fikció) általános igazságait itt Esterházy köz-
vetlenül Csáth életrajzában kamatoztatja. 

Kosztolányi nézőpontja, illetve jelenléte a Csáth Géza fantasztikus életében is kulcsfon-
tosságúvá válik. Egyfelől azért, mert a mű magában foglalja a Függő által megalkotott 
(tehát a Kosztolányi perspektíváján keresztül közvetített) Csáth-képet, hiszen Esterházy 
A függőben lévő Csáth cím alatt a regény összes Csáthtal kapcsolatos mondatát átemeli a 
szövegbe. Másfelől pedig a leghosszabb szövegegységek a kettejük (Józsi és Dide/Desiré) 

 
152 ESTERHÁZY 1988, 322. 
153 ESTERHÁZY 1988, 324. 



(R E ) K O N S T R U Á L T  C S Á T H - A L A K M Á S O K       44  
 

levelezésének, kapcsolattartásának valós vagy imitált részleteit mutatják be. A levelezés 

a közeli férfibarátságok tónusában zajlik: sok esetben eldicsekednek szexuális „hőstette-
ikről”, illetve tanácsokat adnak egymásnak. De a játékos, cinkos szövegrészletek mellett 
olyan beszámolókat is találunk, amelyek Csáthot egészen sajátos színben tüntetik fel: 
 

Dide, nagyon nyomorultul vagyok. Egy szar ember vagyok és azért. A fejem is nehéz. 

Tegnap éjjel kiszámoltam, hány p… van a világon. Öregem! Azért ez fantasztikus! 

Tudniillik az jött ki, hogy rengeteg van! Eszméletlenül sok. Ez örömmel tölt el. Itt a 

faluban mindenki sír, alig van család, ahonnét ne falt volna ki egy darabot a háború 

éhes Moloch-ja. Van egy remek kis okos kuvasz kutyánk, akin halálra nevetjük ma-

gunkat. (Ha elkezdem hegedülni a Träumereit: érzékenyen, csendesen és tercelve! 

vonít hozzá. Ilyet még nem láttam. Egy kincs ez a kutya.)154 

 
Az idézett szöveghely valójában nem azt mutatja fel (s főképp nem azt túlozza el), hogyan 
írt és gondolkodott az életrajzi Csáth a háború éveiben. Az Esterházy-passzus Csáthja hul-

lámzó kedélyállapotú, idejét lehetetlen számolgatással tölti (az erre való utalás több he-
lyütt is feltűnik a milliméterpapír felemlegetésével), miközben a háború szörnyűségeit 
érzékeli ugyan, de az cseppet sem hatja meg, alig reflektál rá. Ezzel szemben a levelekből 
és feljegyzésekből ismert életrajzi Csáth (Brenner) cseppet sem közönyös vagy érzéketlen, 
sőt írásaiból az őszinte megrendülés hangja olvasható ki.155 

Nem csupán a magánéletet érintő kérdések esetében találkozhatunk Kosztolányival, ha-
nem az irodalmi tevékenységet tematizáló részekben is. Mellette más, az irodalomtörté-
net kanonikus alakjai is feltűnnek a szövegben: Babits, Osvát Ernő és Ignotus, tehát az 
akkori irodalmi élet fontos szereplőinek felvonultatásával Esterházy végső soron a Nyu-

gat meghatározó alakjaival egyenrangúként említi Csáthot. Egy személyes irodalomtör-
téneti vízió rajzolódik ki előttünk, ekképpen valamiféle rehabilitációs, kanonizációs tö-
rekvés is kiolvasható a műből. Olybá tűnik, hogy a szöveg a Nyugat alkotói kánonjában 

és esztétikájában, íróinak habitusában Babitsot és Csáthot jelöli meg két végpontként, s a 
kettejük közti távolság minőségét egy frivol szóvicc aktivizálja (kúrni–kurátor). Persze 
nem a modernség írói magatartásának objektív végpontjairól beszélhetünk, ugyanis 
Csáth és Babits mértékadó, de egymástól távol álló világszemlélete Kosztolányi számára 
válik választási helyzetté és dilemmává: 

 
Babits most […] azon aggályoskodott, hogy majd Ignotus Vitányi alakjában magára 

fog ismerni, és hogy tüske leend benne emiatt. Valami tövis mindig marad, kedves 

Ignotus – de ha tudnád, mennyi tövis van énbennem. Mutatja is szegény, meggyötört 

kezét Csáthnak, aki azonban immár – miközben odavetőleg megjegyzi, hogy tévedés 

 
154 ESTERHÁZY 1988, 356. Kiemelések az eredetiben.  
155 Az eredeti, Kosztolányinak címzett, 1916. április 6-án kelt, elsőként Dér Zoltán által 1975-ben a Hídban 

közölt levélrészlet a következő: „Egyébként Földesen élünk, kettesben, azaz hármasban, mert van egy re-

mek kis okos kuvasz kutyánk, akin halálra nevetjük magunkat. (Ha elkezdem hegedülni a Träumereit: ér-

zékenyen, csendesen és tercelve!, vonít hozzá. Ilyet még nem láttam. Egy kincs ez a kutya.) Falusi életünk 

főképp a kényelmes praxisra és az olcsó menage-ra van alapítva. Jelenleg háborúban ezek fontos szempon-

tok. Feleségem főz nekem és kibontakozott teljesen ritka főzői, szakácsi tehetsége. Én tanulmányozom a 

parasztot és igyekszem progresszív eszméket elhinteni. A napokban vonultak be itt a 44–50 évesek. Szív-

szaggató látvány volt. Ez a község, amelyből a 39 gy[alog] e[zred] zöme került ki. Minden harmadik csa-

ládnak elesett halottja van. A háborút itt sokkal jobban látni, mint Pesten. Mert nem találkozhatsz három 

emberrel, hogy azok közül valakinek apja fia vagy testvére el ne esett volna.” CSÁTH 2020, 404–405. Kieme-

lések az eredetiben. 
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ne essék, ő bizony nem Ignotus – már hű milliméterpapírját babrálja, és a színes 

ceruzát: mert megpillantotta az erdész (ki maga is faszállító!) bájos és zsenge le-

ánykáját, és szívét hév öntötte el azon gondolatra, hogy ő ezt az öt láb és egy hüvely 

ékítményt azonmód és izomból meg fogja kúrni. Én meg a Baumgarten-alapítvány 

kurátora leszek, gondolta erre hetykén Babits, s esze ágában nem volt elpirulni. Így 

osztotta föl Csáth és Babits maga közt a világot. Csoda-e, ha Desiré néha úgy érezte, 

két szék közt van pad alatt, emezeknek előkelő idegen, amazoknak könnyű, sekély 

és durva.156 

 
A Csáth-jelenség esszenciája Esterházy szövegének (és ez által Kosztolányi elképzelt né-
zőpontjának) értelmezésében tehát az erkölcsi tabuk megsértésén, a féktelen szexualitá-
son és a határátlépő magatartáson nyugszik. Az erotika, a testiség Esterházy írói világá-
nak nagyon is fontos része, ahogyan az érzékiség egy másik dimenziója, az ízlelés, az éte-
lek élvezete is. Bár ez utóbbi Csáth fikciós szövegeiben kevésbé jellemző (ellenpéldaként 
persze megemlíthetjük a Szombat este idillikus vacsorajelenetét), de az étkezésnek eszté-

tikai élményként való elgondolása, az étel mint elsősorban a test örömforrása könnyedén 
összefüggésbe hozható a szexualitással. A magyar irodalom történetének prüdériájával157 

szemben Esterházy számára minden bizonnyal üdítően és felszabadítóan hathattak a testi 
örömöket ily módon tematizáló Csáth-szövegek, s ösztönzést is találhatott bennük saját 
törekvéseihez.158 

Csáth alakjában Esterházy továbbá az önsorsrontó, transzgresszív, pokoljáró művész 
képét is meglátja. A Csáth, a performer című töredékben Csáthot a nyolcvanas évek ma-
gyar neoavantgárd művészvilágának egyik emblematikus figurájával, Hajas Tiborral ál-
lítja párhuzamba. Hajasnak a művészről alkotott radikális megfogalmazásában – melyet 
Esterházy is hosszan citál a szövegben – ugyanúgy eltűnik a határ a művészet és az élet, 
az „élés” között, mint Csáth vitalista művészetfelfogásában. „Az igazság”, az élet igazsá-
gának és értelmének kutatása, a művészet mint esztétikum tehát egyikük elgondolásában 

sem korlátozódik az alkotás és a befogadás békés, polgári intézményeire: 
 

Egy művészben eleve kell legyen valami önveszélyes… Alternatívák nincsenek. Alig 

van esély bármiféle tapasztalat túlélésére. Akármelyik pillanat az utolsó lehet. A mű-

vész érzékeny a formára; a sorsra. […] A performer belép saját víziójába. Onnan 

visszatekintve minden létező puszta káprázat, hallucináció, alacsony rendű valóság. 

Minden alacsonyabb létfokon áll, mint amit megélni érdemes. Két túlvilág, két pokol 

mered egymásra.159 

 

Ha Csáth atipikus kultuszának működése szempontjából tesszük vizsgálat tárgyává a 
Függőt és a Csáth Géza fantasztikus életét, azt mondhatjuk el, hogy Esterházy e műveivel 
 
156 ESTERHÁZY 1988, 333–334. Kiemelések az eredetiben. Az idézet a Babits és Ignotus közt lezajlott, a valós 

személyek fikciós művekben való szerepeltethetőségének (morális) kérdéseit taglaló polémiára utal. A szö-

vegrész első, kurzívval szedett passzusa Babits Indiskréció? című, a Nyugatban 1927-ben közölt, Ignotusnak 

címzett válasz-cikkéből származik. 
157 A 20. századi magyar irodalom szemérmességére, az erotikáról való nyílt beszédmód hiányára hívja fel 

a figyelmet Kemenes Géfin László és Jolanta Jastrzębska az Erotika a huszadik századi magyar regényben 

1911–1947 című kötet bevezető fejezetében: KEMENES GÉFIN–JASTRZĘBSKA 1998, 8–9.  
158 Esterházy egy 1995-ban készült interjúban nyilatkozza: „A magyar irodalom nem könnyíti meg nagyon 

az ember helyzetét, mert a magyar irodalomból nem derül ki, hogy az embernek van teste.” ESTERHÁZY–

LÁNG 1995, 32. 
159 ESTERHÁZY 1988, 343. Az idézet Hajas Performance: a halál szexepilje (a kárhozat esztétikája) című mű-

véből való. 
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nagyban hozzájárult Csáth kánonba emeléséhez, majd később Csáth-„élet/mű” sajátos 

befogadásának és értelmezésének létrejöttéhez. Az elsősorban a Függőben jelen lévő, de 
a Csáth Géza fantasztikus életében is fontos, Kosztolányi nézőpontján keresztüli megkö-
zelítés alkalmazása pedig megerősíti azt a feltevést, mely szerint Kosztolányi szerepe 
alapvető fontosságú a Csáth-életmű kanonikus pozíciójának megerősítésében, valamint 
Csáth speciális jegyeket működtető kultuszának megalapozásában és működtetésében. 
Persze Esterházy más szövegeiben is előkerül a kérdés, például a Kosztolányiról szóló A 
csokornyakkendős ember című írásában Csáth a modern magyar próza első képviselője-
ként magasztosul fel: Kosztolányi „[u]nokatestvére az a Csáth Géza, akinek rövidprózái 
tulajdonképpen az első modern szövegek, az első e századi írások; szépen mondva ő, 
Csáth lehetne az a gogoli köpönyeg, ahonnét mindannyian kibújtunk.”160  

Csáthot az utókor nehezen függetleníti Kosztolányitól: a párosuk sok esetben külön kul-
tusztárgyként artikulálódik, s a némileg túlzó „ikercsillagok”161 megnevezés azt sejteti, 

hogy Csáthban egy Kosztolányi-nagyságú és -jelentőségű írót vesztettünk el. Kosztolányi 
Csáthtal kapcsolatos szövegeiben mindig nagyrabecsüléssel nyilatkozik unokatestvéréről, 
sőt a korábban már említett nekrológban már-már kultikusként értékelhető beszédmód 
látszik körvonalazódni: „Vértanú-testén nem volt egyetlen fillérnyi helyecske sem, melyet 

föl ne tépett volna az oltótű”162 – Kosztolányi értelmezésében Csáth tehát vértanú és már-
tír, aki önmagát áldozta fel az áhított megismerés érdekében. Kosztolányi meghatározó 
szerepe több Csáthot megidéző munka esetében is kimutatható, hiszen több olyan iro-
dalmi feldolgozás is született az elmúlt években, amelyeknek Csáth ugyan központi sze-
replője, de valamilyen módon feltűnik bennük Kosztolányi alakja (és Kosztolányi-mű-
vekre történő utalások) is, ilyen – a későbbiekben részletesen is bemutatott – Tolnai Ottó 
árvacsáthja, Lovas Ildikó Spanyol menyasszony című regénye vagy Németh Zoltán Bol-
dogságtelep, vetélőgépben című verseskötete. 

A magyar irodalom alakulás- és befogadástörténetében egészen egyedinek tekinthető az 

a mód, ahogyan Csáth Gézához, életéhez és életművéhez viszonyulunk. Csáth a nyolcva-
nas években megindult és napjainkban is működő atipikus kultuszát nem csupán a meg-
jelenő szövegkiadások, hanem a műveket feldolgozó, valamint a Csáth személyét fikcio-
nalizáló alkotások alakítják. Ennek a tendenciának Esterházy fent elemzett művei az első 

reprezentánsai, s Csáthnak, tehát a szerző alakmásának a fikcióban való szerepeltetése 
rámutat, hogy az utókor számára Csáth (tragikus) élettörténete vonzóbb, mint maguk a 
művek, azaz „Csáth kultikus alakja elsősorban mitikus test és csak utána szövegkorpusz, 
kísérteties vitalitását nem utolsósorban a személyes sorstragédia által »megszentelt« vér-
tanú-testének köszönheti.”163 

 
 

 
160 ESTERHÁZY 1994B, 159. 
161 Dér Zoltán könyvének címe utal az egyenrangúként értékelhető szerzőpárosra: DÉR 1980. 
162 KOSZTOLÁNYI 1919, 1107. 
163 NEMES 2008, 264. 
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OLTÓTŰ ÉS TÖVISKORONA 
Tolnai Ottó: árvacsáth 

 
 
Tolnai Ottó 1992-ben megjelent164 árvacsáth című verseskötetének központi alakja Csáth 
Géza, kisebb részben pedig Kosztolányi Dezső; a versszövegek megalkotásában mindket-
tőjük szövegvilágának motívumai fontos szerepet játszanak. Tolnai nem csupán motivi-
kus szinten merít a két íróelőd munkásságából: Csáth és Kosztolányi alakját ugyanis a 
verseiben mint az irodalmi hagyomány szimbólumait mutatja fel, olyan jelekként, melyek 
egyaránt utalhatnak a határon túliságra, a vajdasági magyar irodalomra, a modernségre, 
s szerepeltetésükkel rákérdez a költészet, a művészet mibenlétére, céljára is. A kötet álta-
lános tematikájához kapcsolható továbbá Thomka Beátának a bevezető fejezetben idézett 
megfigyelése, miszerint Csáth egyéni tragédiájának kollektív, közösségi jelentései is van-

nak.165 De az árvacsáth a Tolnai-életműhöz szervesen kapcsolódva a „semmit mondás”, a 
keveset mondás és a hallgatás poétikáját vizsgálva is jelentős teljesítmény, amint arra 
Ladányi István felhívja a figyelmet.166 Az alfejezet célja az, hogy a kötet által megalkotott 
Csáth-kép elemzésén keresztül rámutasson: az árvacsáth-verseket Csáth atipikus kultu-
szának történetében is figyelemre méltó szövegként tarthatjuk számon. 

Mindenekelőtt fontos jelezni: Tolnai nem csupán az árvacsáthban reflektál a Csáth-je-
lenségre. Már az elsőként 1975-ben, az Üzenetben megjelent (majd az 1980-as Világpor 
kötetbe és 1983-as Vidéki Orfeusz pinakotékájába illesztett) Két teniszütő című írásában 
is találkozhatunk a szóösszetétellel. A Két teniszütő Csáth és Kosztolányi ihlette verseit 
(árvacsáth és gugakereszt) prózai betét, a két íróalakkal való „első találkozásról” számot 
adó bensőséges vallomás követi: 

 
Ahogy közelebb másztam, […] két emberalakot, két sárral tapasztott, különös pipis-

kedő pózban megkövült emberalakot láttam, 3–4 méterre egymástól. Egykor fehér 

ruhában, fehér cipőben lehettek. Egyik helyen még szépen látszott a ruhák fazonja, 

a másik helyen pedig be lehetett látni a csontváz belsejébe, ahol egy pillanatra úgy 

tűnt, bagoly vagy varjú fészkel. Magasra emelt kezükben moszatos teniszütők… Már 

kifelé igyekeztem, amikor hirtelen visszafordultam. Kosztolányi és Csáth?! Lehetsé-

ges, dünnyögtem nyakig a sárban, hiszen ha rájuk gondoltam, mindig teniszezni 

láttam őket Palicson, és most, hogy minden lecsapoltatott, természetes is, hogy va-

lóban megpillantsam őket. […] És most már […] csak rendbe kell hoznom a ruháju-

kat (a bagoly, a varjú benn is maradhat) és megmozgathatom, megszólaltathatom 

őket167 

 
A bagoly- és csontváz-motívum Csáth bizonyos fikciós szövegeire tett utalásként is felfog-
ható, a tenisz említése pedig a morfiumról való leszokást tervezgető és az „irodalmi vi-
lágsikerről” álmodozó Csáthot juttathatja eszünkbe, aki számára a „fehér teniszcipő” a 

 
164 Ahogyan korábban említettem, Tolnai a későbbi kötet két árvacsáth-versét már 1987-ben publikálta a 

Kortársban. Emellett 1990-ben és 1991-ben az Üzenet is közölt néhány részletet a versciklusból. 
165 THOMKA 1994, 137. 
166 LADÁNYI 2016. Ladányi továbbá Tolnai Krik ruže című verseskötetével is összeolvassa az árvacsáthot, s 

felfejti az Anita Berber- és az árvacsáth-versek közti motivikus és poétikai párhuzamokat. Lásd LADÁNYI 

2019. 
167 TOLNAI 1975, 215. 
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beérkezettség, a kifinomult polgári élet attribútumává válik.168 Bár Tolnainál a fehér ru-

hát és cipőt sár, a teniszütőket moszat borítja, azok „rendbe hozása”, illetve a megkövült 
alakok „megmozgatása” és „megszólaltatása” mint leletmentés egyfajta küldetéstudattal 
párosuló, az irodalmi működésre irányuló feladatvállalást jelez: Csáth és Kosztolányi új-
rafelfedezését. 

Hogy valóban lehet némi összefüggés a két szövegrész, a Két teniszütő és Csáth autobio-
grafikus szövegei között, arra egy 1986-ban készült, majd elsőként 1990-ben a Jelenkor-
ban közzétett, Tolnaival készült beszélgetésből következtethetünk:  
 

Én valóban láttam Csáth naplóit. Naplóinak fekete füzeteit lapozgatva egy különös 

apróság ragadta meg figyelmemet. Egy helyen ragtapasszal (rózsaszín flastrommal) 

húzta át, takarta, rejtette el feljegyzését. Mi lehet alatta?! Istenem, milyen sebet rej-

tettek el itt?!169  

 

Tolnai itt voltaképpen egyértelművé teszi, hogy Csáth – a nagy nyilvánosság számára ek-
kor még nem hozzáférhető – szövegei milyen termékenyítő hatással voltak költészetére. 
A ragtapasszal elrejteni vágyott, titokzatos szövegsebek feltárása költői pályájának több 
fontos állomásán is motivációt jelentett számára: „Azt, hogy mi van a rózsaszín flastrom 
alatt, a versekben próbáltam meg elmondani. A Wilhelm-dalokban, és a még nagyobbrészt 
kéziratban lévő Árvacsáth-ciklus-ban”.170 Tolnai továbbá azt sugallja, hogy értelmezői te-
kintete mást érzékel Csáthból, mint az akkori, illetve korábbi hagyomány: nem a poziti-
vista és nihilista természettudóst látja meg benne, hanem – mondhatni – a sebész mögött 
észleli a sebzett embert. Ennek a metaforája a flastrom, melyet Tolnai nem szakít fel, nem 
távolít el mások szeme láttára. Gyengédséggel és rokonszenvvel avatja Csáthot saját köl-
tészete részévé; nem leleplezni, hanem megérteni akarja Csáthot. 

Csáth azonban nem csupán a lírai művek visszatérő alakja. Tolnai ugyanebben a beszél-
getésben egy bizonyos „parkregényről” is beszámol. Ebben a műben feltűnik a fürdőorvos 

Csáth is, akit Tolnai részben az autobiografikus szövegek alapján formált meg: 
 

ebben az írásban felhasználom Csáth naplóját is. De ahhoz, hogy Csáth megjelen-

hessen parkunkban, tömérdek előtanulmányt kellett végeznem, egyéni kutatásokat, 

teljesen függetlenül ettől a prózától. Először is Bácska című kanizsai novellájával 

kezdtem foglalkozni, e szöveg alapján állapítottam meg, hogy járt Kanizsán. Aztán 

 
168 „Nem szabad csüggednem. – Tehetségemben bízom, és kitartással eredményt fogok elérni. Megalkudni, 

lemondani (egy kényelmes, szép és gazdag életről) ma semmi kedvem. Újra fogom kezdeni tízszer és száz-

szor, és ha kell – ezerszer. Nem szabad eltévesztenem a célt! Arra kell néznem. Még mindig látom, és előt-

tem van az irodalmi világsiker, egy könnyű és fényesen dotált fürdőorvosi állás szép hotelben, terasszal, 

fehér teniszcipő, jó szivar, finom hálószoba, elképesztően elegáns rendelő, könyvek. Finom, nem szorgal-

mas, de mindig előre haladó irodalmi működés, zene, harmincöt éves kor körül az első opera vagy néma-

játék teljes nagyzenekari apparátussal, München, Párizs, utazások, német premierjei a színdarabjaimnak, 

később gyermeket, egy-kettő, mindaz a boldogság, ami e pillanatban, amikor gyenge hányingerem van a 

mai nagy dózis következtében (3,2 cg M + 3,8 cg Pantop[on]), elérhetetlennek, soha el nem jövőnek tetszik.” 

CSÁTH 2016, 288. 
169 TOLNAI 1990, 32. A beszélgetés 1995-ben is megjelent a vajdasági írókkal készített interjúkat közre adó, 

Szajbély Mihály által szerkesztett Rózsaszín flastrom című kötetben. 
170 TOLNAI 1990, 32. Az árvacsáth közvetlenül is utal a ragtapasszal eltüntetni vágyott szövegekre: „le kell 

tapasztani momentán / ő (a mindentlátó) se lássa / a fekete sort / a flamingószín (ultraviola) flastrommal 

/ kell letapasztani a fekete sorokat / a lét fertelmes / a lét fertelmes fertelmének levecse / ne üssön át”. 

TOLNAI 1992, 12–13. 
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festészetével foglalkoztam. Csáth olyan jelensége volt Vajdaságnak, mint Fülep La-

jos, Todor Manojlovic és Kosztolányi. […] Szóval, miközben festészetével foglalkoz-

tam, hogy bebizonyítsam, nemcsak írói és zeneszerzői opusa létezik, hanem képző-

művészeti is, akkor munka közben felfedeztem magamnak egy nagy olajfestményt, 

ami gyerekkoromban, amikor A béna parkőr is játszódik, ott lógott orvosom, Dr. 

Kosztolányi Árpád orvosi rendelőjében... Tehát ilyen előfeltételekre van szükség, 

hogy aztán váratlanul a park színterén megjelenhessen a fürdőorvos Csáth.171 

 
A szóban forgó (kis)regény végül csak jóval később, átdolgozva jelent meg 2011-ben A 
tengeri kagyló címen. Egyik szereplője, a Csodafürdőn praktizáló Csathó doktor, akinek 
orvosi táskájában „nikkel Browning” és „színes tintákkal írt, iniciálékkal, rajzokkal díszí-
tett napló” van, s aki „a sáfránysárga padlóra omolva injekciózza magát, hogy utána nap-
lója fölé görnyedjen, s ibolyaszín tentával írjon hajnalig, avagy valamelyik fürdővendéggel 
üzekedjen hörögve, mint egy kihalófélben lévő masztodon”,172 egészen könnyedén azono-
sítható az életrajzi Csáthtal. Szarvas Melinda hívja fel a figyelmet: Thomka Beáta a Tolnai-

monográfia megírásakor még azt fogalmazta meg, hogy a Tolnai-költészet már a hetvenes 
években egy sajátos mitológia megalkotását tűzte ki célul,173 a szóban forgó regény meg-
jelenésének idején ez a magánmitológiához már kialakult, s ehhez tartozik – több egyéb 
motívum mellett – Csáth alakja is.174 

A magánmitológia létrejöttének tehát az árvacsáth-kötet is fontos része, melyben Csáth 
személyes sorstragédiája, „művészetének üstökösre emlékeztető rövid futama és rejtélyes 
világa”175 kap hangsúlyt. A címadó árvacsáth szóösszetétel176 első fele a magányra, az el-
hagyatottságra, a védtelenségre és a meg nem értettségre utal, ezáltal is kijelölve a ciklus 
lírai hangnemét. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy a kötet számos helyen több, a 

csáthi élettörténetből ismert tényt épít be a versek szövegébe, az „árva” szó könnyen rá-
irányíthatja a figyelmet az életrajzi Csáth életének egyik legmeghatározóbb mozzanatára, 
anyjának korai halálára is. A ciklus darabjainak nincs a hagyományos értelemben vett 

címe, ugyanis minden vers az árvacsáth címet viseli, ez pedig megerősíti a kötetben vé-
gigvonuló elhagyatottság-érzés tematizálását, és az ebből következő magány leírását, 
mely egységessé szervezi a műveket. A kötetben kétfajta elbeszélésmód érvényesül: az 
egyik egyes szám első személyű, amelyben a lírai szubjektum szinte azonosul a fiktív alak-
kal, a másik egyes szám harmadik személyű, amely beszédmódban a közlés mindvégig 
személyes marad. Az árvacsáth darabjait olvasva elénk tárul a századelő miliője: Csáth és 
Desiré, azaz Kosztolányi kamaszkorának sokszor idillikus pillanatai tűnnek fel, s ebbe a 
játékos, (még) felszabadult képbe illeszkedik a cinkos kikacsintás:  

 
mondd désiré ki az a költő 

aki megállás nélkül azt sugdossa nekem 

aki egész opusát erre a refrénre építi hogy 

 
171 TOLNAI 1990, 31. 
172 TOLNAI 2011, 19. 
173 „E költészet egy mitológia kialakításán fáradozik, amely az emlékezés rekonstruáló munkájára támasz-

kodva a gyermekkor eseményeiből, vidékéből, Észak-Bácskából, a vidék helyrajzából, a kisvároska alakjai-

ból s történeteiből táplálkozik.” THOMKA 1994, 30. 
174 SZARVAS 2013, 49. 
175 THOMKA 1994, 128. 
176 A konverzáció kedve című írásában Esterházy Péter az árvacsáthot zseniális és Csáthról már leválasztha-

tatlan szóösszetételként értékeli. Lásd ESTERHÁZY 1994C, 194. 
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árvacsáth177 

 
A versek jellemzően Csáth életének meghatározó tevékenységformái szerint szerveződ-
nek, így a ciklusban a gyermekkor emlékképei, de a zene és a képzőművészet is fontos 
szerephez jutnak. Tolnai kötetének másik forrását a Csáth-szövegek adják, s „a versek 
úgy variálják e kölcsönzéseket, hogy az eredeti szöveghelyet is felidézik a tudatban, mi-
közben az új jelentésegyüttes elemévé teszik.”178 

A kötet darabjainak idillikus atmoszféráját azonban fokozatosan kezdi megbontani va-
lamiféle feszült, baljóslatú előérzet: Tolnai Csáth-verseit az elkerülhetetlen végzet kimon-
datlan sejtése lengi körbe. A versek egyes szám első személyű narrátora előtt, bár nem 
tudhatja, miképpen éri el a sorsa, mintha nyugtalan látomásokként jelenne meg a jövő: 
„pillanatok kérdése csupán hosszú tűjével / szegycsontom mikor szúrja át”.179 A látomá-
sos jelleget öltő víziókban egyértelművé válik, hogy Csáth élete kizárólag egyféleképp ér-
het véget, s ez a közelgő vég megmásíthatatlan számára: „az lett az életem / az a szűk cső 

/ nem lehet visszafordulni / egy tűben nem lehet”.180 Ez a megoldás rímel a Csáth-nap-
lókban megjelenő, a saját halált megjövendölő sorokra, melyek az évek előre haladtával 
egyre gyakoribbá válnak.181 

A biztos tragédiát azonban nem csupán a narrátor kijelentései sejtetik. A versciklus mo-
tívumkészletének fontos eleme a Csáth-novellákból átemelt állatölés-, illetve állatkínzás-
motívumok használata: „mintha csak éreztem volna baj lesz / egy bagolypillét kínoztam 
(pörköltem) egész nap”.182 Csáth novelláiban az állatok életének kioltása a legtöbb eset-
ben az emberi halált előlegezi meg, mint például A béka című novellában, az Anyagyil-
kosságban (a bagoly kínzása), a Fekete csöndben (a fehér macska felgyújtása az ispán 

lányának halála előtt következik be) vagy A kis Emmában (a kutya felakasztását követően 
a címszereplő kislány életét oltják ki a novella gyerekszereplői). Tolnai verseiben ezek a 
 
177 TOLNAI 1992, 81. 
178 THOMKA 1994, 131. 
179 TOLNAI 1992, 102. 
180 TOLNAI 1992, 103. 
181 A naplók olvasása általában a bennfentesség érzését kelti. Ez a beavatottság-érzés hatványozódik, ha 

olyan naplót olvasunk, melynek „végkimenetelét” már eleve ismerjük, hiszen a naplóíróval szemben több-

lettudással rendelkezünk: mi már tudjuk azt, amit ő csupán sejthet, ám nem tudhat biztosan; tudjuk, ho-

gyan ér véget a történet. Ilyen esetekben az olvasás során sok esetben hajlamosak vagyunk olyan nyomokat, 

jeleket, utalásokat, elejtett megjegyzéseket keresni a szövegekben, amelyek az ismert vég valamely részét 

(vagy teljes egészét) előrevetítik. Csáth naplófeljegyzéseit forgatva ezeket a szöveghelyeket aligha szüksé-

ges nagyítóval keresnünk, hiszen viszonylag gyakoriak (s az évek előre haladtával egyre gyakoribbak) a 

saját halálát és annak körülményeit megjövendölő passzusok. Az élet elfogadásának (mely maga a naplóírás 

aktusa), valamint az élet tagadásának, az öngyilkosság tényének és az arra való készülésnek a konfliktusa 

(lásd LEJEUNE 2003, 220) feszül a Csáth-naplók lapjain.  

Amikor az utolsó évek naplóiban Csáth főbelövést emleget, azt mindig valamilyen külső körülmény hatásá-

nak következtében elkövetett tettként mutatja be, mint például 1918. november 21-i feljegyzésében: „Ma 

várjuk a szerb csapatokat. Ez annyit jelent, hogy a községben rabok leszünk, nem lehet majd elutazni. A 

szerb megszállás egyes helyeken teljesen nyugati formában történik, azonban jönnek olyan hírek is, hogy a 

csapatok védelme alatt egyes helyeken az ottani szegény sz[erb] nép rabolgat. A jó Isten mentsen meg ettől 

bennünket. Ha bekövetkezik, lőhetem magam főbe.” CSÁTH 2017, 308. Ám ott, ahol öngyilkosságról beszél, 

már valamiféle belső kényszerítő erővel hozza azt összefüggésbe: „Alkalmi motívum: tegnap egy parasztfiú 

csakugyan öngyilkos lett, beugrott a kútba. Erről gondolkodtam is: mennyiben lesz a sorsom az öngyilkos-

ság. Tehát az álom rugója az elnyomott gondolat: (valaha öngyilkos leszek) feldolgozása” (1917. január 19.). 

CSÁTH 2017, 231. 
182 TOLNAI 1992, 54. 
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novellákból ismert motívumok keverednek saját motívumkészletének elemeivel: „vagy 

saját nevelésű cápáid közé merülhetsz / hogy széttrancsírozzanak árvacsáth / mint aho-
gyan te trancsíroztál szét / fehéregérkét s rút szőrös varangyot”;183 „nyuszivéráztatta ci-
pőben lépkedek / a szemeire hullott homokemberen / látom lágy dűnékben izzani a tó 
körül / dűlő tűhegyes tornyokat csöpögtetek”.184  

A halál, az elkerülhetetlen vég és őrület kínja lengi körbe az életrajzi Csáthtal azonosít-
ható verselbeszélő szavait, melyekből kiolvasható a felismerés, hogy a Csáth életét igazán 
meghatározó háború nem a harcmezőn dúlt, hiszen küzdelmét saját maga ellen vívta:  
 

szeretnék künn a szabadban végezni magammal 

rágni közben a füvet 

a háború és béke vége felé is van valami fű 

noha én egy másik harctéren 

a kényszerzubbonyon miért nincs epolett 

a kényszerzubbonyra miért nem aggatnak kitüntetéseket 

noha én egy másik harctéren 

egy másik harctéren estem el.185  

 
Bár itt a Tolnai által konstruált fiktív Csáth-alakról van szó, az értelmezés e mozzanata 
könnyen felidézheti az életrajzi Csáthot, aki valójában jól tudta: saját, belső háborúja 
eleve bukásra van ítélve, mely utolsó naplófeljegyzéseinek néhol beletörődő, néhol ellen-
álló, de kétségtelenül gyakran megszövegezett felismerése volt. 

Tolnai megközelítése rímel a csáthi életút és vég tragédiáját megíró Kosztolányi már 
említett Csáth-nekrológjára is. A szöveg értelmezésében Csáth vértanú- és mártír-szerep-
ben tűnik fel, akitől a vágyott „megismerés” és az élet optimalizálása186 elkerülhetetlen 
áldozatot, az élet elvesztését követeli. A Csáth által feljegyzett, precízen megadatolt kábí-
tószer-fogyasztás ily módon válik (profán) eszközzé a szentté avatott élethajszolás követ-

keztében végigvitt passió dokumentálásában. 
Tolnainál Csáth alakja heroikussá válik, a szakrális elemek azonban újra és újra lefokozó 

részekkel keverednek, a kultikus beszédmód elemei demitizáló elemekkel párosulnak, 
mint például a Csáthot angyalként leíró sorokban, ahol az összekötött angyalszárnyak 
kórházi kényszerzubbonyhoz hasonlítanak: „durván rám tekerték szárnyaim / és össze-
kötötték őket hátul / mint mocskos bolondzubbony lebenyeit / összekötötték hátul szár-
nyaim”.187 Ahogyan arra Utasi Csilla is rámutat, a krisztusi és csáthi élettörténet közti 
alapvető párhuzam, hogy amiképpen Krisztus, úgy Csáth is nemet mond az életre, s ön-

ként vállalt szenvedésének állomásait a krisztusi kereszthalálhoz kapcsolható jelek kísé-
rik.188 Visszatérő elem Tolnai Csáth-verseiben például a szögmotívum: „gyakran megesik 
velem lefékezek / egy-egy vaskereskedés előtt / bemegyek és kérek szépen fél kiló szö-
get”;189 „egy szög / egy szög volt fönn / szétnyomott légynek véltem a tükörben / jóllehet 
hallottam ahogy verik / éreztem a kalapácsvas ízét”.190 Az elkerülhetetlen vég ugyanakkor 

 
183 TOLNAI 1992, 37. 
184 TOLNAI 1992, 31. 
185 TOLNAI 1992, 104. 
186 Z. VARGA 2014, 71. 
187 TOLNAI 1992, 71. 
188 UTASI 1996, 66–67. 
189 TOLNAI 1992, 85. 
190 TOLNAI 1992, 46. 
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nem jelent teljes megsemmisülést és lezárást, e szöveghelyeket olvasva pedig könnyen a 

krisztusi feltámadásra asszociálhatunk: „ha kiásnak megdöbbenve tapasztalják nem dög-
szag / mósuszillat terjeng kotorékomból;”191 „félretolják az éjjeliszekrény / súlyos már-
ványfedelét / ha veszteg maradok a kacsa mellett / most szépen feltámadhatok”.192 

Ha Csáth élettörténete és annak tragikus végkifejlete a krisztusi szenvedéssel hozható 
párhuzamba, akkor az erről tudósító szövegek – azaz a csáthi életút referenciális szövegei, 
elsősorban a naplók és visszaemlékezések – ennek a narratívának a hírvivőiként, kinyi-
latkoztatásaiként foghatók fel. Tolnai megoldása, a Krisztus-kép Csáthra vetítése volta-
képpen olyan kísérlet, mely bár felfedi az azonosságokat, az áldozatvállalás önkéntes 
gesztusát, elkerülhetetlenül rámutat Csáth életének gyarlóságaira is. Minden szentként 
ábrázolt mozzanat mögött ott rejtőzik az esendő, a romlott, dekadens ember képe. Az 
árvacsáthban bemutatott szenvedéstörténetet a szakralizálás és a profanizálás aktusa 
egyaránt jellemzi, s Csáth pokoljárásának és elkárhozásának, valamint a krisztusi kereszt-

halálnak a látszólag összeegyeztethetetlen narratívájában az önként vállalt gyötrelem és 
szenvedés a közös nevező. Így a pokoljáró és megváltó végső soron mégsem zárja ki egy-
mást, az elátkozott, tragikus életű író és a krisztusi szenvedés koncepciójának párhuzama 
a negatív pozitívba való átfordulásának folyamatában ragadható meg, mely – a destruktív 

életvitelt heroizmusként feltüntetve – a szenvedéstörténetet üdvtörténetté alakítja át.193 
Ezzel az eljrással tulajdonképpen az irodalmi feldolgozás (fikciós alakítás) visszahat az 
életrajzi Csáth-kép formálódására, hiszen Tolnai konstruált Csáth-alakja kiemel és a 
biográfia szempontjából is észlelhetővé tesz egy személyiségszerkezeti vonást. 

Vitathatatlan, hogy Csáthnak kitüntetett helye van az életműben, Tolnai pedig minden 
esetben megértő rokonszenvvel nyilatkozik róla. A hivatkozásoknak a felvezetésben kifej-
tetteken túl is számos oka lehet. Mikola Gyöngyi szerint például Tolnai a Monarchiával 
való kapcsolata miatt is gyakran utal Csáthra (a modernség más írói mellett), hiszen „a 
Monarchia mint történelmi időszak és mint államforma lényeges párhuzamokat mutat a 

»békebeli« Jugoszláviával”.194 Kétségtelen azonban, hogy éppen Tolnai saját értékelése 
foglalja össze legjobban, milyen összetetten is viszonyul Csáthhoz: 

 
Csáthot Ady-jelentőségű művésznek tekintem... […] [A]z én koncepciómban Csáth 

és Kosztolányi vajdasági művész. Egyrészt […] gyerekkoromhoz kötődnek, konkrét 

kanizsai gyerekkorom részei. […] Csáth novellái és Kosztolányi versei teljesen meg-

határozók voltak gyerekkoromban, csak nem voltam sokáig tudatában. Az a hatás 

még nem volt az irodalom része. Az irodalommal való találkozásom előtti korszak-

hoz tartozik. No én a vajdasági irodalmat így képzeltem el Kosztolányival és Sinkó-

val, egyrészt tehát lokalizálni, bácskai íróknak tekinteni őket, másrészről inicírozni, 

kezdeményezni egy új világirodalmi összefüggésrendszert – Csáth és Mishima, 

 
191 TOLNAI 1992, 83 
192 TOLNAI 1992, 58. A feltámadás ugyanakkor nem kizárólag a krisztusi párhuzamra utalhat, hiszen azt 

valamiféle „továbbélésként” is értelmezhetjük, mely igen élénken foglalkoztatta magát Csáthot is: ebből 

fakadóan kérte meg Kosztolányit, hogy írja meg életének történetét a Mostoha című regényben. Az árva-

csáth megírása mint emlékállítási gesztus bizonyos értelemben e soha be nem fejezett regény funkcióját is 

betöltheti, mint ahogyan arra Szajbély Mihály is rámutat. Lásd SZAJBÉLY 2018, 86. 
193 Hasonló a képlet, mint József Attila kultuszának esetében: Tverdota György hívja fel a figyelmet arra a 

folyamatra, amely során a lázadó költő képe fokozatos változáson ment végbe a köztudatban, ennek kö-

szönhetően az öngyilkosságról mint önfeláldozásról adtak hírt a korabeli tudósításokban. TVERDOTA 1998, 

98. 
194 MIKOLA 2005, 85. 
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Csáth és Bierce, vagy a kábítószerek összefüggésében Michaux, Burroughs stb. Te-

hát felvállalni ezt a vidéket – végeken túli vidéket –, felvállalni, mint a lehető legna-

gyobb kihívást, kalandot, életveszélyes utazást, de ugyanakkor minden vidékies 

komplexus nélkül, mozogni, otthon lenni a többi magyar irodalmakban, és a világ-

ban is. 195 

 
Tolnainál a lokalitás nem egyenlő a perifériára szorulással. Értelmezésében Bácska nem 
a marginalitás hordozója, hanem nagyon is a modernitás helye; olyan közeg, mely éppúgy 
a szellemi élet középpontja lehet, mint a modernség nagy centrumai. Tolnai Csáthja vaj-
dasági író, aki tökéletesen alkalmas arra, hogy bizonyos kapcsolódási pontokon keresztül 
világirodalmi összefüggésekben is megközelíthető legyen írásművészete. Tolnai továbbá 
rámutat, hogy az írót és az életét, s nem csupán az írói tevékenységet lehet kiterjeszteni 
az íráson túlra; Csáth azért is modern, mert ahhoz az elképzeléshez csatlakozik, mely 
szerint kizárólag az élet valódi megélése, az igazi mélységek megismerése járulhat hozzá 

az igazi műalkotások létrejöttéhez. 
Az árvacsáth részvétteljesen, sőt felmagasztosítva ábrázolja hősét, a modernség művé-

szét. Csáth a kicsapongó életet élő, deviáns alkotó, akinek esendősége felé Tolnai megér-
téssel fordul: úgy látja és láttatja Csáthot, hogy nem próbálja felmenteni ezt a társadalom 
számára elfogadhatatlan életre berendezkedett, a megismerést hajszoló, a lét kifogyha-
tatlan örömeit megtapasztalni akaró, épp ezért az elkerülhetetlen pusztulást is vállaló, 
normaszegő figurát. Ezzel, s az irodalmi hagyományok felé forduló gesztussal, Csáth alak-
jának szimbólummá emelésével, az esendő és élvezeteket hajszoló ember, valamint a 
krisztusi alakká nemesített ember képének összemosásával Tolnai sajátos módon ábrá-
zolja Csáthot, s avatja saját mitológiájának részévé.  

Az árvacsáth kötet megjelenése óta fontos hivatkozási ponttá vált Csáth utóélete kap-
csán.196 Tolnai Csáth-értelmezésének alapvető jegye a tiszteletadás, ám ez a gesztus nem 
egy múzeumi tárggyá merevített alaknak, hanem egy ismerős és rokonszenves, mélyen 

emberi tulajdonságokkal rendelkező figurának szól.  
 

 
195 TOLNAI 1990, 29. 
196 Tolnai Csáth iránti figyelme a vajdasági származású táncművész, koreográfus és rendező Nagy Józsefet 

is arra késztette, hogy létrehozza saját művészi interpretációját a Csáth-téma kapcsán. Nagy „Tolnai köz-

vetítésével felismeri a Csáth-problematika” (THOMKA 1994, 111) lehetőségét, melyben nyilvánvalóan fontos 

szerepet játszik a lokális kapcsolódás is: Comedia Tempio címen nagysikerű mozgásszínházi előadást vitt 

színre, melyet 1990-ben, Orléans-ban mutattak be. Nagy értelmezése során elsősorban a végletek és ellent-

mondások emberét látja meg Csáthban: „Az ő mély bizonytalansága érdekel. Az ő módján eljutott a végle-

tekig, éppúgy a szépségben, mint a kegyetlenségben – konkrétan: totális ellentmondásban élni.” VÁRSZEGI 

1992, 268. Az előadásról részletesen lásd DARIDA 2017, 41–44. 
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PAROXIZMUS-PARÓDIA  
Orbán János Dénes: A nagy P (Csáth-hamis) 

 
 
Ahogyan az első szövegelemző fejezetet bevezető sorokban utaltam rá, a következőkben 
bemutatott alkotások már eltérő fókusszal szemlélik Csáth életét és alakját, mint a koráb-
ban tárgyalt művek. Ezek közül elsőként Csáth autobiografikus szövegeinek paródiájával, 
Orbán János Dénes A nagy P című művével foglalkozom: megvizsgálom, hogy az írás 
Csáth autobiografikus szövegeinek mely jellegzetes elemeit teszi paródia tárgyává, to-
vábbá kitérek arra, milyen funkciója – affirmatív és/vagy szubverzív – lehet a műnek. 

Mindenekelőtt azonban érdemes kitérni a szöveg megjelenésének körülményeire, az új-
raírás tágabb kontextusára, és az abból kirajzolódó Csáth-kép recepciótörténeti megha-
tározottságára. Orbán János Dénes Csáth-paródiája a Vajda Albert csütörtököt mond 

című, a Jelenkor Kiadó által gondozott elbeszélésgyűjteményben jelent meg, először 
2000-ben. Az azóta még három kiadást megélt kötetben A nagy P egy átírásokat, travesz-
tiákat, pastiche-okat tartalmazó (azonos című) ciklusba került be (A zákhányos csuda 
Borges A titkos csodájának átirata ál-székely mondává, a Napszerű minimalistáknak aján-
lott és minimalista stílusban megírt novella, A Phylobates bosszuja Jókai írásművészetére 
utal, míg A Dargli szintén egy Borges-mű, az Isten betűjének a parafrázisa). A megírás és 
megjelenés kontextusáról (elnagyoltan, s kissé általánosítva) annyit érdemes megje-
gyezni, hogy A nagy P Csáth-képe voltaképpen Csáthnak a kilencvenes évek végi egyetemi 
szubkulturális közegére tett hatásáról árulkodhat. A Csáth-jelenség ekkor már a hetve-
nes-nyolcvanas évek kádári kultúrpolitikai közegétől jelentősen eltérő, értelmiségi-egye-
temi körbe is bekerült, köszönhetően például a Napló címen közzéadott autobiografikus 
szövegek megjelenése kapcsán írt kritikáknak (elsősorban Farkas Zsolt Jelenkorban és 
Földényi F. László Holmiban publikált szövegeinek),197 melyek „nagyot szóltak” az iro-

dalmi életben. Az ezekben az években az egyetemek magyar szakjairól induló írónemze-
dék tagjai irodalomtörténeti és -elméleti szempontból is képzettek voltak, s ezt a tudás-
anyagot fel is használták írásműveikben. Orbán János Dénes Csáth-paródiája rámutat, 

hogy az akkori ifjúság tekintete az autobiografikus szövegek határátlépő voltát láthatta 
kiemelésre érdemesnek a Csáth-életműből. Az előző nemzedékkel szemben Csáthnak 
mint írónak nincs szüksége igazolásra, az értelmezésben jóval fontosabbak az esztétikai, 
textuális-intertextuális szempontok. 

A nagy P részletes vizsgálata előtt röviden tekintsünk át néhány fontos paródiaelméletet. 
Elsőként újra Genette hipertextualitás-elméletét érdemes felidéznünk: Genette 
Transztextualitás című munkájában foglalkozik a paródia műfajának vizsgálatával, gon-
dolatmenetében a paródia a hipertextualitás egy kitüntetett példája.198 Genette szerint a 
paródiát a hipotextus valamilyen nyilvánvaló – kismértékű – átalakítása hozza létre. Ál-

talános vélekedés, hogy a parodizálás révén a gúnyos, ironikus kritikai hang alkalmazá-
sával destruktív, az eredeti jelentést leromboló folyamat megy végbe. Linda Hutcheon A 
Theory of Parody című munkájában199 ugyanakkor a paródia egy lehetséges funkciójaként 
nem a romboló gesztust, hanem éppen a megerősítő szándékot jelöli meg. Hasonlóképp, 

 
197 FARKAS 1990; FÖLDÉNYI F. 1991. 
198 Lásd GENETTE 1996, 82–90. 
199 HUTCHEON 2000. 
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ahogyan Bahtyin, Hutcheon szerint is affirmatív hatású lehet a paródia, még ha demisz-

tifikál és ironizál is: azt feltételezik, hogy a parodizálás során az alapmű által kiváltott 
esztétikai folyamat nem akad meg, hanem épphogy fennmarad, továbbá  

 
a paródia ráismerteti az irodalmat saját létmódjának mesterséges, konvencionális 

és performatív meghatározottságára, de ez a reflexió a benne rejlő esztétikai 

öröm/gyönyör kíséretében új erővel ruházza fel a saját kétséges alapját megpillantó 

művészetet.200 

 
Vajon milyen mértékben lehet érvényes az affirmatív szándék A nagy P című paródia 

esetében? Már az alcím (Csáth-hamis) is egyértelművé teszi, hogy Csáth Gézához kapcso-
lódó művet olvasunk, mégis sejthető, hogy a szöveg valamiféle kimozdított, eltorzított 
Csáth-képet alkot meg: egy „irodalmi torzképet”, melynek Karinthy Frigyes, a magyar 
irodalom legismertebb paródiaírója szerint az a legfőbb jellemzője, hogy „nem egy bizo-

nyos művel foglalkozik, hanem egy bizonyos íróval, azzal, ami az íróban egyéni és döntő: 
a modorával, illetve modorosságával.”201 Az írói attitűd parodizálása a már említett 1912–
13-as évekről számot adó, az olvasóközönség körében kultikussá vált autobiografikus szö-
vegeknek az imitálására épül, melyet a cím is megerősít: az itt szereplő „P” az eredeti 
Csáth-szöveget ismerő olvasó számára az írás két „főszereplőjére”, a kábítószerre és a női 
nemi szerv vulgáris megnevezésére utal. Tematikus-motivikus szintű, valamint nyelvi és 
stiláris egyezések is felfedezhetők a szövegben, például a gyakran előforduló latin termi-
nusok egyértelműen megidézik Csáth orvosi naplóinak és önéletrajzi, vallomásos szöve-
geinek nyelvezetét. 

A paródia hőse az elsősorban magánjellegű szövegeket megalkotó Csáth, akinek egyik 
legjellemzőbb szokása, hogy mániákusan törekszik az élet jelentős (és kevésbé jelentős) 
eseményeinek számszerűsítésére: Csáth ugyanis nem kizárólag anyagi, de szexuális „ki-
adásait” és „bevételeit”,202 sőt morfium- és pantoponadagjait is számontartotta, a nap-

lókban és vissazemlékezésekben tehát a szüntelenül vágyott és hajszolt gyönyör mérhető 
és számokban kifejezhető tételként konstruálódik meg. A számoknak azonban nem csu-
pán racionális, de irracionális, misztikus dimenziója is vonzza Csáthot, az évek során 

ugyanis egyre több passzus árulkodik a számmisztika iránti érdeklődéséről: a dátumok, 
életkorok, általa felállított listák számjegyeinek összegét baljós vagy kedvező jelnek te-
kinti.203 Visszatérő elem továbbá a szexuális aktusok pontos megtervezése és értékelése, 
 
200 BÓNUS 2007, 842. 
201 KARINTHY 1921, I/4. 
202 Részlet a Protocolle Sexuelle-ből, a Csáth és Olga szexuális aktusait rekonstruáló jegyzőkönyvből (1917 

márciusa): „ʘ [a koitusz jele] 1282 III. 10. Délután 5. ʘ 1283 III. 14. ʘ 1284 III. 18. Este 8. ʘ 1285 III. 20. ʘ 

1286 III. 24. Színház után. ʘ 1287 III. 31. Délután ½ 5.” CSÁTH 2017, 382. 
203 Csáth pontokba szedve sorakoztatja fel egy 1915-ös visegrádi kirándulás viszontagságait, ahol az őt ért 

kellemetlenségek listázásán túl a negatívumokat számszerűen is értékeli. Végül arra a következtetésre jut, 

hogy voltaképpen csak abban az esetben érdemes bárhová is mennie, ha feltétlenül muszáj, s jó tanácsként 

és egyben intésként fogalmazza meg a maga számára: „Különösen ne menj akkor, ha a dátum és a kirán-

dulóhely betűinek száma rossz számot ad ki:  

1 + 9 + 1 + 5 = 16 = 1 + 6 =  7 

szept[ember] = IX =  9 

nyolcadika =    8 

Visegrád =    8 

                 32 

3 + 2 = 5”. CSÁTH 2017, 136. Kiemelések az eredetiben. 
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valamint a testhelyzetek leltárszerű felsorolása,204 ahogyan az is, hogy Csáth gyakran egy 

lineáris eseménysort, narratív történetet – egy kirándulás leírását, álomleírásokat stb. – 
is pontokba szedve, listázva mesél el. Ezeket a feljegyzéseket olvasva az körvonalazódik, 
hogy az élet történéseinek, de leginkább a szexuális képzelgések, élmények és tervek, va-
lamint a kábítószerfüggés állomásainak ilyen megszállott módon való rögzítése és doku-
mentálása (bármennyire komikusnak is hatnak ezek a passzusok) határátlépő írásmód-
hoz vezet, és ez még a banális, hétköznapi események pepecselő, nyárspolgárias feljegy-
zéseire is igaz. 

Az autobiografikus szövegeknek, és ezzel együtt Csáth napló- és visszaemlékezés-írói 
attitűdjének egyik fontos alkotóeleme tehát a numerisztikus világkép,205 melyet jól példáz 
a következő, az 1912. évet összegző szöveghely: 
 

lássuk az év mérlegét. 

1. Coitus 360–380 ʘ körül. 

2. Jövedelem 7390 korona. 

3. Schmith mézeskalácsos c[ímű] könyvem kiadása. 

4. Puccini német kiadásának megjelenése. 

5. Pean megjelenése. 

6. Stubnyafürdő megszerzése. 

7. Tíz különböző nő megszerzése. 

8. Köztük két szűzlány. 

9. Elmebetegségek p[sychikus] m[echanismusa] c[ímű] könyvem megjelentetése. 

10. Horváték c[ímű] színdarab. 

11. Stubnyán siker megcsinálása. 

12. Bécsi út G.-nével.206 

 
Földényi F. László írja a szöveg vizsgálata kapcsán: ez a számvetés is világossá teszi, hogy 
Csáth számára a birtoklás vágya jut döntő szerephez.207 Az idézett listát alapul véve A 

nagy P által megkonstruált Csáth számadása a következőképp alakul: 
 

megvontam az év mérlegét: 

1. Coitus 1570–1590 körül. 

2. Ebből 68 kis menyasszonyommal. 

3. Jövedelem 6310 korona. 

4. Adósság 19321 korona. 

5. Hasfájdalmak post coitum gyógyítása c. könyvem megjelenése. 

6. 248 egymástól különböző nő megszerzése. 

 
204 Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy Csáth naplóírói attitűdje, legfőképp a szexuális aktusok 

számszerű regisztrálása valójában közel sem volt egyedi a korban. Lowetinszky János József (1866–1935) 

katonatiszt naplója például Csáthhoz hasonlóan részletes beszámolót ad a kéjleányoknál tett látogatásokról, 

a feleségével, illetve szeretőjével eltöltött együttlétekről. 1893-ban ezt írja felesége – közel sem alaptalan – 

féltékenysége kapcsán: „Marit megnyugtattam, fekvés, fogadkozások, csókok, suttogás /2 K/.” (A „K” [kéj] 

Lowetinszky naplójában a szexuális aktus jele.) A Csáthra is jellemző önmegfigyelés szintén gyakran meg-

jelenik a katonatiszt naplójában. Így ír 1925-ben: „Erotica szempontjából még elég legénynek érzem magam 

a gáton, persze itt is mutatkoznak immáron a dekadentia jelei, azzal vígasztalom magam, hogy semmi sem 

tart örökké, így hát ez sem.” Idézi BALOGH 2017, 113, 123. 
205 A numerisztikus világkép részletes kifejtését lásd Z. VARGA 2014, 69–73. 
206 CSÁTH 2016, 283. Kiemelések az eredetiben. 
207 FÖLDÉNYI F. 1991, 514. 
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7. Köztük 23 szűzlány, 2 ikerpár, 14 kiskorú, 1 egészen kiskorú, három 70 és egy 

80 év fölötti. 

8. Rút onania 240–260 körül. 

A listát újraolvasva roppant elkeseredtem, úgyhogy kénytelen voltam elhelyezni 0,4 

P-t. Ez az év ugyanis a tavalyinál is rosszabb volt. A coitusok száma ¾-ére csök-

kent.208 

 
A tabusértő elemek felsorakoztatása mellett a csáthi számadatokhoz kötődő, már-már 
megszállott rögzítéskényszer és a numerisztikus világkép szétírásának lehetünk itt szem-
tanúi: a parodisztikus hatás nem fizikailag lehetetlen adatok listázásával jön létre, hanem 
olyan számokéval, melyeknek abszurditását a tapasztalati tudás leplezi le. Ezzel az eljá-
rással az is érzékelhetővé válik, hogy Csáth feltehetően több ponton eleve is túloz, mind 
az objektivitásban, mind az általa közölt mennyiségekben. Másrészt a karikírozás Csáth 
biografikus szövegeinek önáltató jellegét is feltárja, hiszen némi kognitív disszonanciára 

utal menyasszonynak nevezni valakit, akivel csupán az intim együttlétek töredékét éli 
meg az elbeszélő. 

Ahogyan fentebb is utaltam rá, Csáth naplóiban és visszaemlékezéseiben fontos szerep-
hez jut hódításainak, szexuális élményeinek részletes elemzése és bemutatása. Ezek a ne-

utrális visszaemlékezések mentesek mindenféle szenvedélytől, kizárólag a szexuális aktus 
és az azt megelőző flörtölés analízisére szorítkoznak. Bár szeretőit legtöbbször (ke-
reszt)nevükön nevezi, s pontos leírást ad róluk, külső tulajdonságaikról részletes tájékoz-
tatást kapunk, ezek a nők valójában semmit nem jelentenek Csáth számára, csupán pót-
lékok és eszközök, s az érdeklődés a hirtelen jött extatikus kielégülést követően többnyire 
azonnal el is múlik. A szélsőségesen maszkulin nézőpontot alkalmazó, az 1912. évi nyárról 
szóló visszaemlékezésben Csáth önmagát alfahím-szerepbe helyezi, akinek egy nő sem 
tud ellenállni (vagy legalábbis kizárólag ezekről a nőkről ad számot). Íme néhány példa 
arra, hogyan ír Csáth pácienseiről: „Viselkedése kezdettől fogva imbecillis és félremagya-

rázhatatlan volt”; „Már az első percek után az asszony kihívó mosolygásának hatása alatt 
gyenge izgalom lett úrrá idegeimen”; „Kezdettől fogva kihívóan viselkedett, bókolt, intim 
dolgairól beszélt.”209 A nagy P több ponton is nevetségessé teszi a Csáth visszaemlékezé-
seiben elénk táruló csábítás-jeleneteket (mely egyúttal a pszichoanalitikus elemzés gya-

korlatát is pellengérre állítja):  
 

1/2 11-kor beléptem rendelőmbe. M. Karolina szemfájásra panaszkodott. Ez a 28 

éves nő most volt először consultatión, de nem tudta titkolni, hogy mást is akar. […] 

[A]z analisys segített őt megismernem, ránézésre: valószínűleg gyermekkorában 

hangyabolyba ült, s azóta tudattalanjából sexuális hysteria formájában föl-föltör a 

csípések okozta kéjes, altáji fájdalom.210 

 
A komikum forrása továbbá a párbaj leírása, ahol a látszólag tényszerűen dokumentált 

események bemutatása valójában a férfiúi erények fitogtatását szolgálja és a dicsekvés 
eszközévé válik, méghozzá szintén komikus helyzetben, a paródiában ugyanis a párbaj 
átlagos, hétköznapi tevékenységként jelenik meg:  

 

 
208 ORBÁN 2000, 29–30. 
209 CSÁTH 2016, 263, 265, 266. 
210 ORBÁN 2000, 24. 
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Este 1/2 12-kor párbajom volt H. Ferdinánddal, ezzel az izgága banktisztviselővel, 

ki szenvedélyes kártyás volt, és duhaj, hangos ember, de mindenkivel goromba. Teg-

nap este a New Yorkban összeszólalkoztunk […]. Elégtételt követelt, s én a Ligetben 

adtam neki találkát. Halálpontosan lőttem, célom az volt ugyanis, hogy ne roncsol-

jam túlságosan szét ezt az egészséges férfitestet. A golyó bal szemébe fúródott, s 

kijött hátul, így a koponya nem rongálódott meg túlságosan. Hangtalanul rogyott 

össze. A segédek a körzeti orvos után akartak rohanni, de én vagyok a Liget körzet-

ének orvosa. (Ezért szoktam párbajaimat a Ligetben megvívni.)211 

 
A párbaj, ezzel együtt pedig az emberélet kioltása itt olyan természetes és mindennapos 
cselekvés, melyet Csáth előre meghatározott terv szerint visz végbe, s nem kérdéses, hogy 
ki győz a küzdelem során. Az idézett passzus arra is rámutat, hogy Csáth a környezetében 
élő férfiakkal folyamatosan versengett, ám saját magát természetszerűleg mindegyikük-
nél jobbnak, tehetségesebbnek, kiválóbbnak értékelte, vagy ha mégsem, akkor elkesere-
désének adott hangot.212 Az eredeti szövegek nem tájékoztatnak arról, hogy Csáth bármi-

kor is párbajozott volna, de a férfiúi rivalizálás egyik alapformája az idegen férfiakhoz 
fűződő viszonyának. 

A paródia továbbá felvillantja a folyton tervezgető, kisebb és nagyobb célokat kitűző, a 
reménytelenségben is reményt kereső Csáth képét: az autobiografikus szövegekben szá-
mos alkalommal megjelenik, hogy Csáth terveket készített annak kapcsán, miként csök-
kenti majd kábítószeradagjait, pontosan ütemezte leszokását, azonban ezirányú tervei so-
rozatosan kudarcba fulladtak.213 A kudarcokra magyarázatot kereső, folyton reménykedő, 
s a közben egyre súlyosabb szenvedélybetegsége miatt mindinkább gyötrődő hang az 
1912–13-as évekről számot adó szövegekben többször felbukkan, bár ez leginkább később, 
1914-től kezdve válik Csáth naplóinak fő szólamává.  
 

Megígértem […] saját magamnak, hogy búcsút mondok az improduktív kéjelgő élet-

nek, szakítok a narkotikus mérgek, nevezetesen az „M” és „P” használatával, és újra 

becsületes, munkás ember leszek. Valóban úgy érzem, hogy most van itt az idő, az 

utolsó óra, amikor még szárazon, következmények nélkül menekülhetek. Elhatáro-

zásomat tehát vissza nem vonom. Az elvonási terv egyszerű. Holnap és holnapután 

éjjelre még 0,02–0,02 g „P”, és azontúl semmi. […] Lesz pokoli kétszer huszonnégy 

 
211 ORBÁN 2000, 26. 
212 „Végigmenve a Váci utcán, a temérdek jól öltözött ember rosszkedvre hangolt. Láttam, hogy léteznek 

nálam jobban öltözött urak is Budapesten, holott énnekem az felelne meg, ha magamat tudnám e tekintet-

ben a legjobbnak.” CSÁTH 2016, 269. 
213 Csáth nem csupán a leszokásával kapcsolatban dédelgetett hiú ábrándokat, tervei írói működésére is 

kiterjedtek. „Kedves Jóska, levelednek – és főképp novelládnak – nagyon megörültem. […] Finom, pontos 

lélekrajza egy dementia precoxnak (vagy paranoiának?), teljesen letompított színekkel, tökéletes impassi-

bilité-vel. Mennyire kár, hogy sokáig ok nélkül hallgattál” – írja eltúlzott lelkesedéssel 1918 júniusában 

Kosztolányi Dezső a realitásérzékét ekkora már mindinkább elvesztő, morfiumfüggő unokatestvérének a 

Dénes Imre című lélektani novella megjelentetése kapcsán. (Közli: DÉR 1980, 161. Kiemelés az eredetiben.) 

Kosztolányi gesztusa, kétségbeesett utolsó kísérlete arra, hogy Csáthot újra irodalmi élet részévé tegye, 

mint tudjuk, kudarcba fulladt, s a szóban forgó novella – mely az Esztendőben jelent meg, s Csáth életében 

az utolsó nyomtatásban közölt novellaként tartjuk számon – kevéssé sikerült, didaktikus, s leginkább a 

művészi tehetség elhalványulását jelző írás. Kosztolányi Csáth öccsének, Brenner Dezsőnek küldött, 1918. 

június 23-án kelt leveléből az is egyértelművé válik, hogy Kosztolányi elsősorban nem Csáth írói karrierje 

miatt aggódott: „J.val utóbb gyakran levelezem. Egy novellát is küldött, Dénes Imre címűt, melyet az Esz-

tendő augusztusi számába le is közlök. Gyakrabban keres fel azonban levelekkel, melyekben drogueot kér, 

kétségbeesett fohászkodással. Úgy érzem, itt a pillanat, mikor erélyesen fel kell lépnünk s minden eszközzel 

be kell vinnünk egy bécsi szanatóriumba.” Közli: DÉR 1980, 163–164. Kiemelések tőlem. M. Á. 
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órám, de azután egy új élet és minden, ami szép és nagyszerű, az újjászületés, az 

öröm!…214 

 
A remény visszatérő hangja azonban eleve determinálja a reménytelenséget is. Ahogyan 
Csáth írja egy cikkében: „Lelkünk menekülni akar a szenvedések elől (ez minden szerve-
zet alaptulajdonsága) – ekkor fenyegeti leginkább a veszély, hogy irreális útra téved.”215 
Orbán János Dénes paródiaszövegében többször is felbukkannak a leszokás tervezéséről 
árulkodó szöveghelyek:  

 
Nem helyezek el P-t, sem Törkölyt, nem applikálok onaniát. Nem halogatom tovább 

a házasságot, elveszem kis menyasszonyomat, falura költözöm, és ott, a rusticum-

ban nyitok rendelőt. Kis menyasszonyom lesz asszisztensnőm, ő ügyel majd Erosom 

esetleges túlkapásaira. Most azonnal megyek hozzá, kitűzzük az esküvőt.216 

 

Humorosabb a következő részlet, mely a leszokás melletti határozott(nak tűnő) döntés és 
az azt követő újabb adag kábítószer használata között eltelt idő rövidsége, illetve a be-
szédnek ellentmondó cselekedet miatt válik parodisztikussá, továbbá amiatt, hogy mindez 
nem tűnik fel a beszélőnek:  
 

Magamhoz térve elhatároztam, hogy leszokok a méregről. A P az, ami megöl. Soha 

többé nem helyezek el P-t. Éreztem, hogy ilyen erős még sosem volt az akaratom, s 

hogy most, mikor új év kezdődik, én is új életet kezdek. Dolgozni fogok, írni, és 

hűséges leszek kis menyasszonyomhoz. Örömömben 0,3 P-t helyeztem el.217 

 
A fent bemutatott példák alapján is látható, hogy a paródiából kiolvasható a műfajra 

általánosan érvényes, az alkotói módszer (és gondolkodásmód) leleplezésére irányuló 
szándék, a szöveg ezen felül a már eleve túlzó számadatok és a szélsőségesen maszkulin 

nézőpont alkalmazását, valamint a Csáth önéletrajzi szövegeiben megkonstruálódó nu-
merisztikus világképet teszi paródia tárgyává. A morfinizmust tematizáló önéletrajzi írá-
sok kapcsán sem az események átélése, hanem azok rögzítése kerül kitüntetett szerepbe, 
a paródiaszöveg pedig azt is érzékeltetheti, hogy az ezekről hírt adó szövegek megírása 
valójában abszurdabb, mint a bennük foglalt történések. A paródia által felnagyított jel-
legzetességek pedig azt eredményezik, hogy a parodizált írásmód még abszurdabbnak tű-
nik. Felmerülhet a kérdés, hogy a korábban említett hutcheon-i elmélet tükrében értel-
mezhető-e Orbán János Dénes paródiája affirmatív gesztusként. Parodizálni abban az 
esetben lehet (és érdemes) egy művet, egy alkotói attitűdöt, ha az markáns, mással össze 
nem téveszthető, könnyen felismerhető és azonosítható jegyekkel rendelkezik – Csáth 
Géza életműve, szépírói és önreflexív munkái egyértelműen ilyen szövegek, A nagy P te-
hát rámutat Csáth naplóírói attitűdjének sajátosságaira. A vizsgált paródia – mint minden 
ilyen műfajú alkotás – a figyelmet a hipotextusra tereli, ebben az értelemben pedig affir-

matív funkció társulhat hozzá, hiszen A nagy P nyilvánvalóan akkor éri el igazi célját, 
akkor válik valóban humorossá, ha az olvasó (fel)ismeri a csáthi hipotextust, tisztában 
van annak jellegzetességeivel, a befogadáshoz és értelmezéshez tehát fontos az olvasói 

 
214 CSÁTH 2016, 289. Kiemelés az eredetiben. 
215 CSÁTH 1977B, 243. 
216 ORBÁN 2000, 30. 
217 ORBÁN 2000, 29. 
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előtapasztalat megléte. Hasonlóképp, ahogyan Sereg Mariann kimutatta: Karinthy Így ír-

tok ti című művének darabjai affirmatív gesztusként is értékelhetők, hiszen általuk a nyu-
gatosok (köztük több, a paródiagyűjtemény megjelenésekor még kevésbé ismert szerző) 
népszerűsítése is megvalósulhatott.218 A vizsgált paródiaszöveg ugyanakkor azt is sejteti, 
hogy a leginkább a köztudatban lévő autobiografikus szövegeknek a megírása, az élet tör-
ténéseinek, de leginkább a szexuális képzelgések, élmények és tervek, valamint a kábító-
szerfüggés állomásainak ilyen megszállott módon való, retrospektív vagy jelen idejű rög-
zítése és dokumentálása a normalitás határait súrolja. A paródia a szüntelen megfigyelés 
és mérés dominanciáját, az alapvetően destruktív megismerésvágyat, az „élés” hajszolá-
sát, azaz Csáth „életoptimum”-programját, valamint a folyton szenvedő ember alakját és 
nyomorúságát trágár, durva és túlzó viccé alakítja,219 miközben arra is rámutat, hogy 
Csáth e szövegeinek könnyed, sőt gunyoros olvasata, ha mégoly túlzásokba esik is, éppoly 
érvényes lehet, mint az önéletrajzi írásokhoz és egyben az életrajzi Csáth alakjához em-

pátiával közelítő interpretációs műveletek. 
 

 
218 HORTAINÉ SEREG 2014. 
219 Ilyen durva túlzással élő szöveghely a szexuális aktusokról számot adó és csábításokkal hencegő narrátor 

– az ember és állat közti szexuális aktus tabuját megsértő – zoofil beszámolója: „Ebéd után megkértek, 

vizsgálnám meg Donnát, kislányuk szép, göndörszőrű, fehér uszkárját, mert tüzel, és a rosszullét jeleit mu-

tatja. Kértem, hogy az orvosi discretio érdekében hagyjanak magamra a pacienssel. Donna kacér volt, és 

szemén mindjárt láttam, hogy affektál, és hogy mást akar. Kéjesen hörgött, midőn megoldottam piros mas-

niját. Erectióm támadt, és áldoztam vele, asinus positióban condommal, és uszkár positióban, sans condom. 

Kéjérzetem óriási volt, bár szűk vaginája fölsértette penisemet. Donna orgasmusa olyan volt, milyet még 

egyetlen nőnél sem tapasztaltam: szűkölt, vonított és ugatott. Ettől meg is gyógyult, nem kellett semmit 

applikálnom.” ORBÁN 2000, 27.  
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A SZENVEDÉLY ÉS SZENVEDÉS ESZTÉTIKÁJA 
Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony;  

Németh Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben – Csáth szeretője 
 
 
A következőkben olyan műveket vizsgálok, melyekben központi szereplőként a csáthi élet-
történetből ismert, alárendelt személyek jelennek meg: a prózai és lírai alkotásokban a 
feleség, Jónás Olga, valamint Csáth szeretőinek feltételezett perspektívája válik hangsú-
lyossá. Már e narratív alaphelyzetből is könnyen felismerhető az angolszász feminista 
irodalomkritika azon törekvése, mely a marginalizált pozícióban lévő női szereplők néző-
pontjának fontosságát hangsúlyozza. Bár a regény és a verseskötet teret enged a testet 
középpontba helyező body studies vagy korporális narratológia felőli olvasásnak, a két 
mű közös nevezője elsősorban a kiegyenlítetlen, boldogtalan szerelmi kapcsolatok bemu-

tatásában, az érzéki szenvedély és a szenvedés elválaszthatatlanságában ragadható meg: 
arra láthatunk példákat, hogy e kérdéskör irodalmi tárgyalásához miképpen szolgáltat 
muníciót a csáthi életmű.       

Lovas Ildikó 2007-ben megjelent Spanyol menyasszony220 című regényében Csáth kulcs-
fontosságú szereplő, akit felesége, Jónás Olga fiktív naplófeljegyzéseiből, azaz az elnyo-
mott nő szemszögéből ismerünk meg.221 A Spanyol menyasszony párhuzamosan egymás 
mellett futó két szólama lazán, motivikus szinten kapcsolódik egymáshoz: a nyolcvanas 
években, illetve napjainkban játszódó cselekményszál egy szabadkai lány történetét tárja 
elénk, míg a század eleji narratíva Jónás Olga elbeszélését tartalmazza. Bár a névtelen 
szabadkai lányról szóló fejezetekben is szó esik Csáthról,222 elemzésemben a regény Jónás 
Olgát szerepeltető síkját vizsgálom meg. 

Az Olga elbeszélésében elénk táruló naplószerű szöveghelyek Csáth gyerekkori, illetve 
háborús naplórészleteinek megidézésével, testvérének, Brenner (Jász) Dezsőnek írt vég-

rendeletének teljes közlésével, levélrészletekkel, valamint több Csáth-, sőt Kosztolányi-
műre való utalással egészülnek ki.223 Az allúziók hasonlóképp funkcionálnak a szövegben, 
mint a fentebb idézett, a Csáth-szövegekkel hipertextuális viszonyba lépő adaptációk ese-

tében. Motivikus szinten jelenik meg például A béka című novella, amikor Olga Veron, a 
cselédlány történetét hallgatja a békákról, majd maga is békákról álmodik. Később a re-
gény során többször is visszatérő konkrétabb, szövegszintű egyezést, egy Anyagyilkosság-
utalást fedezhetünk fel: „Arra már rájöttem, hogy a fájdalom misztériuma a ház, amelybe 
a Kín beköltözött,”224 mely a Witman fiúk által megkínzott baglyot, azaz a Kín házát idézi 

 
220 LOVAS 2008. 
221 Hasonló, a történelem híres és meghatározó férfijai mellett álló, a nagyközönség számára legtöbbször 

ismeretlen, marginalizált nők szemszögének bemutatására példa Carol Ann Duffy World’s Wife (A világ 

felesége) című verseskötete, amelyben többek között Mrs. Sziszüphosz, Frau Freud vagy Mrs. Darwin (fik-

tív) történetét ismerhetjük meg. 
222 „Soha nem tudtam meg, valóban feljártak-e a volt-gimnázium padlására, vagy csak a mindannyiunk által 

rongyosra olvasott Csáth-kötet hatott rá, hiszen mindannyian, akik az irodalmat a magyaróránál többre 

tartottuk, azzal foglalkoztunk, hogy megtaláljuk a varázsló kertjét és azokat a helyeket, ahol azok a nők 

laktak.” LOVAS 2008, 202. 
223 A regényben olvasható betéttörténet Kosztolányi A patikának üvegajtajában című versét idézi meg. 
224 LOVAS 2008, 162. Az eredeti szöveghely a következő: „Arról beszéltek, hogy a madár tulajdonképpen csak 

egy ház, ahová a Kín beköltözött és ott lakik, míg csak a baglyot meg nem ölik.” CSÁTH 2006F, 142. 
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meg. A regénybeli, morfiumfüggő Csáth pedig az Ópium sorait citálja képzelt monológjá-

ban: „De rögtön aztán az jutott eszembe, hogy a lét esszenciája olyan drága portéka, 
amelyből egész nemzedékek évszázadok alatt kapnak egy órát, nekem pedig sokkal többre 
van szükségem.”225 A novellákból átemelt szöveghelyek mellett ugyanakkor valóságrefe-
renciákkal is találkozhatunk: a szerzői élettényeket, személyeket, helyszíneket és esemé-
nyeket bemutató részleteken kívül a történet olyan elemekkel is kiegészül, melyek alkal-
mazása az autobiografikus szövegekből is rekonstruálható Csáth alakját idézik meg. Ilyen 
elem például a szüntelen megfigyelés és mérés dominanciája, az élet legkülönbözőbb te-
rületeinek számokban való kifejezhetősége Csáth életében: „Ha mesélt, általában nem fi-
gyelt önmagára. Elfeledkezett a testéről, amit általában úgy használt, akár egy vonalzót. 
Folyamatosan mért vele.”226 

Az irodalmi feldolgozásban Jónás Olga szólama (fiktív) önéletírássá válik, melyet azon-
ban az olvasás során nem esik nehezünkre referenciálisként értékelni: a fiktív történet 

kontextusába beékelődő referenciális szövegek, azok olvasása és kommentálása arra en-
ged következtetni, hogy Olga megnyilatkozásai szubjektív valóságtartalmuk szempontjá-
ból egyenértékűek a csáthi szöveghelyekkel, a textusok diegetikus síkjai közti határok te-
hát elmosódnak. A szépírói munkákból átemelt (transzformált) szöveghelyeknek a re-

gényszövegbe illesztése azonban az ettől a jelenségtől elidegenítő hatást eredményezhet. 
A Jónás Olga (és Csáth Géza) utolsó néhány hónapját bemutató cselekményszál első 

mondata („Én, azt hiszem, lényegileg még szűz vagyok”227) a regény több pontján vissza-
köszön. A kijelentés nyilvánvalóan nem a szüzesség fizikai meglétére utal, sokkal inkább 
az önazonosság hiányát, az elbeszélőnek a saját tapasztalatlanságára és naivitására vo-
natkozó, újra és újra bekövetkező felismerését jelzi. A félelem- és kiszolgáltatottság-érzés 
a regény fontos szövegszervező eleme, hiszen Csáth abszolút hatalomként működik Olga 
életében: a férj engedélye nélkül az asszony még az udvarra sem mehet ki, közös házuk-
ban pedig egy fehér krétacsík jelzi a határvonalat, amelyet Olga már nem léphet át. Csáth 

tehát szimbolikusan is uralja felesége életét, akkor is meghatározza, Olga mit tehet és mit 
nem, amikor nincs felesége mellett. A férj és feleség közti hierarchikus viszony érzékelése 
és bemutatása ugyanakkor nem tekinthető egyoldalúnak: Csáth testvérének címzett, mor-
fiumfüggősége végső stádiumában írt (valós, de a regényszövegben is felhasznált) vég-

rendeletében Olgáról mint veszélyes nőről beszél, aki minden baj forrása, sőt úgy véli, 
felesége szándékosan teszi őt féltékennyé, megalázza és semmibe veszi őt. A nézőpontok 
váltakoztatásával tehát az elnyomó elnyomottá válik, és fordítva. 

Olga pusztuló házasságát szemlélve gyakran elmereng a múlton, amikor férjére még 
mint „a legdrágább férfira”, „zseniális emberre”, „az ország legokosabb, legtehetségesebb 
férfijára” tekintett. Életének egyetlen célja volt megszerezni a férfit: önmagára kizárólag 
mint feleségre, mint valakihez tartozó, nem autonóm, hanem a Másik által megkonstruált 
szubjektumra tekint. Csalódottan olvassa Csáth naplóit, melyekből világossá válik szá-

 
225 LOVAS 2008, 168. Az Ópium eredeti szöveghelye a következő: „A lét esszenciája olyan drága portéka, 

amelyből egész nemzedékek évszázadok alatt kapnak – egy órát.” CSÁTH 2006J, 161. 
226 LOVAS 2008, 84. 
227 LOVAS 2008, 9. 
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mára, hogy míg ő maga a férjéhez képest definiálja és szinte tulajdonként értékeli önma-

gát,228 addig Csáth életében ő korántsem foglal el hasonlóan fontos pozíciót. Olga lassan-
ként egzisztenciális válságba kerül, saját létének meghatározása érdekében tett próbálko-
zásai során folyamatosan akadályokba ütközik, végül egyetlen lehetősége marad, életének 
lehetséges értelmét gyermekének felnevelésében látja meg. Csáthtal való kapcsolatában 
a testiség központi helyet foglal el, sőt a test abszolút módon határozza meg kettejük vi-
szonyát. Olga szellemi, anyagi és fizikai függéséből utóbbi dominál: „A testem az ő testétől 
változik át és át, újra meg újra, lányból asszony, boldog anyából gyilkos, szétbaszott asz-
szonyból szűz leszek.”229 Míg Olga minden tekintetben a férjétől függ, addig Csáth a gyil-
kos szer, a morfium rabja. A feleség kizárólag akkor tud felülkerekedni a félelmén, akkor 
képes a köztük fennálló hatalmi viszonyt átrendezni, amikor Csáth a saját függősége miatt 
kerül öntudatlan állapotba.  
 

Ha elaludt a fotelban, arra mentem és belérúgtam, a sípcsontjánál, ahol az ilyenféle 

függőségben élő emberek még sokkal érzékenyebbek. […] Máskor […] szárnyashan-

gyát tettem a fülébe. […] A tárgyakat, amiket lerakott, már odafigyelés nélkül emel-

tem fel és tettem le máshová.230 

 
A bántalmazó kapcsolat szinte minden eleme azonosítható az Olga és Csáth viszonyát be-
mutató passzusokban: a Spanyol menyasszony szöveghelyei a kontrollálásról, a környe-
zettől való elzárásról, az érzelmi zsarolásról, a verbális és fizikai erőszakról árulkodnak.231 
Szintén az abuzív kapcsolatok ismertetőjegye az áldozat önhibáztatása és a másik felmen-
tése. Az erőszak egyre inkább elhatalmasodik Olga és Csáth kapcsolatában, s a feleség a 
nyilvánvaló bántalmazást mégis a házasságuk előtt rendszeres szadista játékként akarja 
értelmezni:  

 
Leültetett, és azt parancsolta, tegyem hátra mindkét kezem. Akkor azt hittem, a zöld 

kendővel összeköti a kezem, és úgy tesz magáévá […]. Játszottunk ilyent még há-

zasságunk előtt […]. És ettől az emléktől elgyöngültem, […] nem is értettem, mi-

képpen voltam képes azt feltételezni a férjemről, hogy képes volna megölni en-

gem.232 

 
Olga a férje idealizálásától a csalódottságon keresztül fokozatosan jut el a gyűlöletig,233 

míg végül a szinte szünet nélkül a szer hatása alatt álló Csáthot végtelenül gyenge, szá-
nalmat keltő és taszító alakként látja és láttatja, akinek a halálát kívánja:  

 
Hallottam löttyedt testének puffanását. Veron és Ágnes a heverőre segítette. Körme 

alatt a szálkák véresre szúrják az érzékeny bőrt. Fekete kalapja a földre esett, izzadt, 

büdös haja a homlokára tapad. Kabátja a háta mögé gyűrve. Tudom, hogy így van. 

Látnom sem kell már. Dögölne meg;234 

 
228 „[É]rezze azt, hogy bármikor és bárhol megkaphat, jobban vagyok az övé, mint a magamé vagy a büsz-

keségemé.” LOVAS 2008, 90. 
229 LOVAS 2008, 297. 
230 LOVAS 2008, 95. 
231 BORGOS 2013, 113. 
232 LOVAS 2008, 252–253. 
233 „[A]z ország legzseniálisabb férfijához mentem feleségül, és egy szarcsimbókkal élek együtt.” LOVAS 

2008, 234. 
234 LOVAS 2008, 117. 
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Megtaposom a sírját;235 

Szenvedjen az a kutya, ronda szemét ember, aki végrendeletet ír az én holmimról. 

Dögöljön is bele.236 

 
Csáth autobiografikus szövegeit a Spanyol menyasszony részleteivel párhuzamosan ol-
vasva, például az 1913. január 31-i naplófeljegyzés tanúsága szerint Csáth hasonlóképpen 
szemlélte önmagát, fizikai és szellemi gyengeségének megtapasztalása pedig egyenesen 
öngyűlölethez vezetett:  

 
Oly undok, gyenge és szánalmas vagyok, hogy valósággal csodálkoznom kell Olgán, 

hogy még szeret, és nem csal meg. Hogy nem undorodik még végképp gyenge, fá-

tyolozott hangomtól, folytonos tükörbe való nézegetésemből, […] cinikus és töpö-

rödött péniszemtől, ványadt pofámtól, szellemtelen beszédemtől, impotens, munka 

nélküli életemtől, […] butaságomtól. Azt hiszem, büdös is vagyok, mert a szaglásom 

romlott lévén sem a rosszul kitörölt seggemnek, se az odvas szájamnak a szagát 

nem érezhetem.237 

 
A regény értelmezésében – Olga nézőpontjából – a szöveghely az undort keltő testi bajok 
lajstroma és egyben az önsajnálat helyett a lelki kizsigerelés és a függőségi viszony felis-
merése felől írja le Csáthot: 
 

Tépést csinált a lelkemből saját gennyes sebeire, galacsinokat gyúrt belőle, hogy 

bűzlő, odvas fogába dugja, a lukába, ha viszket, mert remegő kezével kitörölni nem 

tudja már, akár egy vazelinos kenőccsel teli kendőt. A segglyukától az egyre gyor-

sabb ütemben hulló hajának eltöredezett száláig a testének minden romlását az én 

lelkemmel kívánta meggyógyítani.238 

 
Bár a regényben a történet előre haladtával az iméntiekhez hasonló dehonesztáló meg-

jegyzések egyre gyakoribbá válnak, a regénybeli Olga az elkerülhetetlen pusztulás felé 
tartó, fizikailag ronccsá váló Csáthról még e kilátástalan helyzetben is képes elismerően 
nyilatkozni: „ebben az állapotában is sokkal okosabb bárkinél, akit valaha ismertem.”239 

A Spanyol menyasszony, a bevezetőben megfogalmazottakhoz híven, illeszkedik a Csáth 
atipikus kultuszát működtető és alakító feldolgozások sorába. A regény ugyanakkor arra 
is felhívja a figyelmet, hogy Csáth tragikus történetében – a nézőpontváltás következtében 
– a feleség, Olga alakja önálló jelentőséget kap. Lovas voltaképpen Csáth kultuszának 
egyik legfontosabb jellegzetességéből indul ki, abból a meggyökeresedett véleményből, 
miszerint Csáth története a megkötöttségek ellen szabadságharcot vívó, a korlátlan meg-
ismerésért mindent feláldozó fausti ember példája. Ugyanakkor rámutat, és ez az igazán 
lényeges és új szempont, hogy Olgát senki sem kérdezte meg, akar-e ennek a harcnak a 
hősi halottja lenni. Lovas valójában elismeri Csáth rendkívüliségét (ki láthatná ezt Olgá-

 
235 LOVAS 2008, 155. 
236 LOVAS 2008, 172. Utalás Csáth 1913. január 31-i naplófeljegyzésére: „A holnapi nap programja. Semmi 

»M«. Semmi pótszer. Semmi alkohol. Semmi nikotin. Csinos szenvedésekre van kilátás, de mindegy. Most 

már szenvedj, kutya, ronda, szemét ember, szenvedj és rágd a falat.” CSÁTH 2016, 305. Kiemelés az erede-

tiben. 
237 CSÁTH 2016, 305. 
238 LOVAS 2008, 233–234. 
239 LOVAS 2008, 98. 
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nál jobban), de nem menti fel az Olga (szabadsága, önmegvalósítása, élete) ellen elköve-

tett bűn, a végtelen önzés bűne alól. Lovas regényének tehát az a hozadéka, hogy a Csáth-
ról folytatott diskurzus bizonyos értelemben többlettartalommal egészül ki: arra figyel-
meztet, hogy Jónás Olgára nem mint valamiféle arctalan írófeleségre, hanem Csáth tragi-
kus történetének megkerülhetetlen szereplőjére és egyben elszenvedőjére tekinthetünk. 
A Spanyol menyasszony szövegalkotási módszere, az elsősorban referenciális vendégszö-
vegeknek a fikciós szálba építése pedig azt a korábban már számos ponton érintett értel-
mezői eljárást erősíti meg, miszerint Csáthról úgy is lehet, sőt úgy érdemes beszélni, hogy 
párhuzamosan vizsgáljuk a szerzői élettényeket, valamint a referenciális és a fikciós szö-
vegeket, melyek kiegészíthetik egymást, sőt referálhatnak egymásra. 

A regény kapcsán előtérbe került problémára fókuszálva érdemes vizsgálni Németh Zol-
tán 2011-ben megjelent Boldogságtelep, vetélőgépben című verseskötetét is,240 mely a 
Csáth szeretője alcímet viseli. Az alcím is utal arra, hogy a kötet darabjai bár Csáth Gézá-

hoz kapcsolhatók, a kapcsolódási pont nem közvetlen, hanem – Lovas regényéhez hason-
lóan – egy másik személy szemszöge lesz a lényeges, ez esetben pedig nem a feleségé, 
hanem a szeretőé. Autobiografikus szövegeiből ugyanakkor tudjuk, hogy Csáthnak nem 
egyetlen szeretője volt, hanem több alkalmi kapcsolatba bonyolódott, az alcímben meg-

határozott személy feltehetően a mindenkori Csáth-szeretőre utal. Németh Zoltán kötete 
elején ajánlásokat is tesz: zenét, olvasmányt és helyszínt javasol verseinek olvasásához. 
Az előzetes olvasnivaló az 1912–1913-as időszakról számot adó, visszaemlékezéseket és 
naplófeljegyzéseket magában foglaló szövegegyüttes, a helyszín pedig Stubnyafürdő,241 
ahol Csáth fürdőorvosként praktizált. Felmerülhet a kérdés, miért lehetnek fontosak ezek 
az „előtanulmányok” a kötet olvasásához, s a választ épp Csáth visszaemlékezéseiben ta-
lálhatjuk meg. Csáth fürdőorvosként már esküvőjét tervezte Jónás Olgával, de a köztük 
lévő nagy távolság miatt – ahogyan ő fogalmaz – „kénytelen volt” alkalmi szexuális vi-
szonyt létesíteni betegeivel vagy épp a fürdőn dolgozó szobalányokkal, ezekről az együtt-

létekről pedig részletes beszámolót adott. Csakúgy, mint pénzügyi kiadásait és bevételeit, 
Csáth szeretőit is számontartotta, együttléteik pedig számokban kifejezhető tételekként 
jelennek meg az autobiografkus szövegekben. Csáth életében tehát rendkívül fontos sze-
repet töltött be az események számokban való rögzíthetősége; életének legjelentéktele-

nebb történéseiről is pontos listákat készített, és kábítószeradagjairól is számot adott. 
Csáth numerisztikus világképe határozza meg Németh Zoltán Koratavasz című versét is: 
Tandori Dezső hasonló című művét alapul véve a szexuális együttlétet egy labdarúgó-
mérkőzéshez hasonlóan mutatja be. Az együttlét itt rangadó, ahol a mérkőzés állása az 
adott és kapott élvezetek száma szerint alakul:  

 
 Ami az emlékezetes vasárnapi rangadót  

 illeti (8:8), délelőtt, „félidőben” 

 4:2; három palack vörösborral, 

 azt hiszem, mindketten kitettünk 

 magunkért, és naplónkba új bejegyzések 

 íródtak. Az első menet 8. percében 

 vettem át a vezetést, de alig 2 perccel  

 
240 NÉMETH 2011A. 
241 Németh Zoltán költészetében a későbbi években is felbukkannak Csáthtal kapcsolatos darabok: Csáth 

Géza Stubnyafürdőn című verse akár a Boldogságtelep, vetélőgépben folytatása is lehetne. Utolsó sora így 

hangzik: „Annyi életem van, ahány nőt tönkretettem.” NÉMETH 2019, 13. 
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 később egy gyors csípőmozgásnak  

 köszönhetően egyenlítettél.242 

 
Az alcímhez visszakanyarodva, az alcímben szereplő „szerető” – mely kifejezés akár a 
morfiumra is utalhat – Csáth szemszögéből nézve csupán egy szám, egy feljegyzésre váró 
adat. Bárhonnan is közelítünk a kérdéshez, semmiképp sem kiegyenlített helyzetről van 
szó: extatikus élményt kínáló „viszonyok” ezek, melyek végül csak veszteséggel járhatnak. 
A Boldogságtelep – vetélőgépben cím is ezt jelzi: a gyors kielégülést nyújtó kábítószer-
használat és a szexuális örömök hajszolásának elkerülhetetlen következménye, biztos ve-
lejárója a „vetélés”, mely elégedettség helyett csak fájó józanodást és ürességet hoz. A 
vetélőgép elsődleges jelentése (a szövőgép vetélője)243 ezt az olvasatot persze nem feltét-
lenül támogatja, azonban az értelmezés mellett szól Németh korábbi, A perverzió méltó-
sága (2002) kötetében megjelent Vetélőgép című prózaverse, mely egy férfi terhességét, 
majd meg nem született gyermekének elvesztését mutatja be.244 

A kötet kézbevételekor, illetve az előzetes olvasmány ismeretében számos elvárással for-
dulhatunk Németh Zoltán versei felé: elsősorban arra számíthatunk, hogy a mindenkori 

versbeszélő Csáth egy-egy feltételezett szeretője lehet, a kötetnyitó narratív szabadvers 
ugyanakkor rögtön bonyolultabbá teszi ezt a képletet. Az ismeretlen nyelv című vers Kosz-
tolányi Dezső egyik Esti-novellájának245 újraírása, ám a vonaton utazó egyén ez esetben 
az életrajzi Kosztolányi alakmása, a bolgár kalauz pedig az alaptörténettel szemben nem 
férfi, hanem nő. A novella szerint Esti egy vonatút során „beszédbe elegyedik” egy bolgár 
kalauzzal, miközben valójában csupán néhány szót tud bolgárul. Németh versében a ka-
lauznőről kiderül, hogy korábban írással is foglalkozott, s a következőképp definiálja ön-
magát:  

 
Huszonhat éves nő vagyok, 

És tudom, hogy tetszem a férfiaknak. 

Rettenetes és nyomasztó gondolat ugyan,  

Hogy nincs többé kedvem az íráshoz, 

Viszont cserébe már több éve járom Európát, 

És passziómmá vált a vonatszex.246 

 
A kalauznő önmeghatározásakor Csáthnak az 1912-es fürdőorvosi idényről szóló vissza-
emlékezésének (Feljegyzések az 1912. évi nyárról) nyitósorait idézi meg, melyben az írás-
hoz való viszonyáról, illetve az írásra való képtelenségéről adott számot. Csáth ekkor sú-

lyos szépírói válsággal küzdött: úgy látta, a pszichoanalízis ismerete és használata képte-
lenné tette az írásra, a folytonos elemzés, környezetének és ezzel párhuzamosan saját 
magának a szüntelen vizsgálata kiszorította életéből az irodalmi művek megalkotásához 
szükséges látásmódot. Németh Zoltán versében Kosztolányi és a kalauznő rövid szexuális 
viszonyba keveredik, mely kiegészül a kalauznő perverzióinak és szexuális játékszereinek 

 
242 NÉMETH 2011F, 86. 
243 A szövőgép vetélője mint az allegória alternatív feloldási lehetősége a reménytelen, repetitív ide-oda 

mozgás, elgépiesedett élet jelentéskörét is aktivizálhatja. A szóban az -él gyakorító képző (dob/dobál, 

metsz/metél); a ’szövőgép alkatrésze’ (1405) értelemben jóval (kétszáz évvel) korábbról van adat, mint az 

’abortál’ (1604) jelentésben. Lásd ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR 1967–1976, 3:1131, 1132. 
244 NÉMETH 2002. 
245 KOSZTOLÁNYI 2011, 174–185. 
246 NÉMETH 2011C, 10. 
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leírásával. Bár a versbeszélő nő, írói válsága és a testi örömök kényszeres hajszolása miatt 

mégis mintha Csáth női alteregójaként jelenne meg a versben. A versek narrátorainak 
neme váltakozik, sőt több esetben nem derül ki a versbeszélő neme (ez Németh költésze-
tének visszatérő jellegzetessége). 

Németh Zoltán versei nem kizárólag a vívódó szerető monológjaiként való olvasás felől 
lehetnek relevánsak, hanem a kötet több darabjának középpontjában – ahogyan a szerző 
több kötetének esetében is – a nyelv és test viszonya, a nyelv megismerése és megismer-
hetetlensége, a nyelv kezelhetőségének és érzékelhetőségének kérdése áll. A már említett 
Az ismeretlen nyelv című darabban ez a problémakör Csáthtal összefüggésben az idézett 
passzusban összpontosul, melyben a csáthi destruktív megismerésvágy, az „élés” hajszo-
lása és az írás(ra való képtelenség) bonyolult viszonyrendszere mutatkozik meg. Az au-
tobiografikus szövegekből kiderül, hogy Csáthot szüntelenül hajtotta a megismerés iránti 
vágy, az életet teljességében akarta élni, még az elkerülhetetlen katasztrófa felé tartva, 

morfiumfüggősége idején is. „A megismerést, az Isten boldogságát csak a gyönyör adja 
számunka” – olvashatjuk az Ópium című novellában.247 Az 1912. évi nyárról szóló vissza-
emlékezés tanúsága szerint Csáth számára korábban „[a]z írás gyönyört ad[ott]”,248 de 
miután már képtelen volt az alkotásra, a gyönyört kizárólag a testi örömök által tudta 

elérni. Ezt a tapasztalatot közvetíti Németh Zoltán kötetnyitó verse is: mivel a kalauznő 
alkotói válsága miatt nem tud többé írni, ehelyett, mintegy pótlékként, a szexuális élmé-
nyek hajszolásába menekül. A szexuális együttlét mindent felülír, ami a nyelvvel kapcso-
latos, „[a] test öröme kitalálja, hogy szavakra semmi szükség” – olvasható a Nyelvtan 
című versben.249 A szövegszerűség, a megismerhető tudás csupán segédeszköz, amely a 
gyönyör elérését támogathatja: „Az ágy lüktetett, derekad alá / Az értelmező kéziszótár 
2. kötetét / Raktad, emelvényként és támasztékul”.250 

Bár a kötetben kevés konkrét szövegszintű egyezést találunk a csáthi szövegekkel, a ver-
sek tematikája és hangulata számos ponton megidézi a csáthi szöveguniverzumot, ezen 

belül is elsősorban az önreflexív szövegeket. Annak a kísérletnek lehetünk szemtanúi, 
melynek célja, hogy bemutassa, hogyan érezhetett és gondolkodhatott Csáth szeretője, 
aki a kötet értelmezésében a szerelmi szenvedély miatt gyötrődő egyén allegóriájává vá-
lik. A konklúzió minden esetben ugyanaz: magány és nihil, legvégül pedig „[c]sak az iszo-

nyatírás marad sajátos kínbetűkkel”.251 A közlésre tett próbálkozások néhol csődöt mon-
danak, másutt a közlés művelete veszteséggel jár: „Elhagyott / a nyelv, de bőröm érzi az 
ízét, amikor / Valaki megszólal, és végigfut a hirtelen / Rezonancia a háton, lefut a cson-
tokon, / És nyomában az üszkös nyelvhamu”.252 

A Boldogságtelep – vetélőgépben felkavaró tudósítás az érzéki szerelemről, a szexualitás 
erejéről, a gyönyör fájdalmáról és a szépség disszonanciájáról: a versek tehát alapvetően 
pozitív, s egyben rettenetes élményanyag köré szerveződnek. Ettől nem elválaszhatóan 
persze olyan témák is előtérbe kerülnek, mint a kihűlt szerelmi kapcsolatok, az elválás 
nehézségei vagy a másikkal űzött kegyetlen játékok tárgyalása. A Kirándulásaink című 

versben az időjárási viszontagságok miatt balul sikerült vagy meghiúsult kirándulások, 

 
247 CSÁTH 2006J, 161. 
248 CSÁTH 2002, 5. 
249 NÉMETH 2011J, 22. 
250 NÉMETH 2011G, 26. 
251 NÉMETH 2011H, 68. 
252 NÉMETH 2011I, 37–38. 
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az autóban veszteglés a párkapcsolati nehézségek allegóriája lesz, amelyből az autó abla-

kának kitörésével, a másik cserbenhagyásával lehet csak elmenekülni. A szakítás azonban 
nem végleges: a vers beszélője e döntése véglegességén töpreng, miközben szerelmével 
újabb kirándulási célpont, egy kietlen sivatag felé autóznak. A kötet szerelem- és szerelmi 
kapcsolat-fogalma tehát közel sem tisztán pozitív előjelű: a Férfianyag című vers értel-
mezésében a szeretet „iszonyú anyag”,253 az Atomok beszélőjének kapcsolatában „minden 
egyfolytában / Szakadatlan haldoklik”,254 a Képeskönyv pedig kíméletlen szerelmi játsz-
mákról tudósít: 

 
el akartad hitetni, 

sokkal többet jelentek a számodra, 

minthogy sose találkozzunk többé, 

de holnap nem találkozhatunk, 

mert megtetszett egy férfi, 

akibe teljesen belezúgtál, 

és egész éjjel rá fogsz gondolni, 

hogy a tiéd legyen,  

mert két gyereket akarsz szülni neki, 

nagy házatok lesz lovakkal.255 

 
Németh Zoltán koncepciója voltaképpen azon a feltételezésen alapul, hogy a versekben 

érintett problémakör, a disszonáns, érzéki szerelem bemutatása a befogadó számára min-
den különösebb nehézség nélkül társítható Csáth életművével, életútjával, azaz mindaz-
zal, amit ma hozzá kapcsolunk. Ahogyan egy, a szerzővel a kötet megjelenésekor készült 
interjúban olvashatjuk, „[a]hhoz az érzelmi összetettséghez, s ennek az érzelmi összetett-
ségnek az elviselhetetlenségéhez, amely a kötet egyik tétje, Csáth Géza életműve és élet-
rajza nagyon jó ellenpontot jelent.”256  

Csáth élettörténetében és autobiografikus szövegeiben az említett művek a korábbiak-

tól eltérően már nem elsősorban az elfeledett és felfedezésre váró írótehetséget vagy a 
kábítószer-élvező, önsorsrontó, esendő ember példáját látják meg, hanem az életrajzból 
ismert (vagy ismerni vélt) marginális szereplők fikcionalizálásán keresztül az ambivalens 

érzelmi kötődések tematizálását tartják kiemelésre érdemesnek. Elsősorban Lovas regé-
nyének kapcsán merül fel annak a gyanúja, hogy mindennek a Csáth-kultusz lerombolása 
(vagy legalábbis megkérdőjelezése) volna a célja, ám szem előtt tartva a bevezető fejezet-
ben tárgyaltakat, a Csáthot középpontba állító atipikus, tehát a nem feltétlenül pozitív és 
elismerésre érdemes jegyeket magában foglaló kultikus diskurzushoz nagyon is becsator-
názhatók az említett kérdések. Hogy Lovasnak nem a kultusz ellehetetlenítése lehetett a 
szándéka, az is jelzi, hogy a Csáth-téma a Spanyol menyasszony megjelenése után is fog-
lalkoztatta: Amikor Isten hasba rúg: Rekonstruálás című regénye (2020) vallomásos for-
májú családregény, mely őszinte érdeklődéssel és megérteni akarással fordul a csáthi élet-

történet felé. 
 

 
 

 
253 NÉMETH 2011D, 127. 
254 NÉMETH 2011B, 34. 
255 NÉMETH 2011E, 29–30. 
256 CSOBÁNKA–NÉMETH 2011. 
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AZ ÍRÁS ŐRÜLETE ÉS AZ ŐRÜLET LEÍRÁSA 
Szász János: Ópium – Egy elmebeteg nő naplója 

 
 
Nem túlzás azt állítani, hogy az egyik leginkább fragmentált és eltérő regiszterekben mű-
ködő karrier- és életút alighanem Csáth-hoz köthető. A hármas-művész Csáth íróként, 
zeneszerzőként, zenekritikusként és festőként, valamint gyakorló pszichiáterként az iro-
dalmi, zenei, képzőművészeti és pszichológiai vizsgálatok metszéspontjában áll, továbbá 
autobiografikus szövegei és élettényei alapján tudjuk, hogy személyiségében nem csupán 
az ideggyógyász, hanem a kábítószerfüggő beteg nézőpontja is jelen van. 

Csáth orvos volta és kábítószer-függősége kerül középpontba Szász János Ópium: Egy 
elmebeteg nő naplója című filmjében, mely az Ópium című 1909-es novellát, az 1912-ben 
megjelent Egy elmebeteg nő naplója címen ismertté vált, Az elmebetegségek psychikus 

mechanismusa című pszichiátriai esettanulmányt, valamint Csáthnak az 1912. év nyaráról 
számot adó visszaemlékezését veszi alapul. A filmben Csáth eredeti nevén, Brenner Jó-
zsefként, az írói válsága miatt szenvedő morfiumfüggő pszichiáterként jelenik meg, aki 
nemcsak az Egy elmebeteg nő naplója orvos-narrátora, hanem a fikció részévé is válik. 

Nem ez az első alkalom Szász munkásságában, hogy Csáth szövegeihez nyúl vissza: 
1997-es munkájában, a dolgozatban a későbbiekben tárgyalt Witman fiúkban az Anya-
gyilkosságot, valamint motivikus szinten több Csáth-novellát dolgozott fel. Az Ópium 
című film azonban, ahogyan fentebb említettem, egy novellából, egy pszichiátriai esetta-
nulmányból és Csáth biografikus szövegeiből merít, a narratíva tehát különböző, szépiro-
dalmi, referenciális, tudományos, valamint önreflexív műfajok keveredéséből alakul ki.257 
Az eltérő műfajok összejátszása azonban működőképes megoldásnak bizonyul, hiszen a 
bennük megjelenő közös nevező a naplószerűség és vallomásos jelleg: ez Csáth önéletrajzi 
szövegeinek és Gizella naplófeljegyzéseinek esetében egyáltalán nem meglepő, az Ópium 

című novella pedig a kábítószer-használat közben tapasztalt élmények részletgazdag le-
írása által válhat személyes vallomássá, melynek olvasása közben nehezen tudunk elvo-
natkoztatni attól, hogy az író valóban kábítószer-élvező volt.258 Persze a novella felhasz-

nálása egy Csáth személyét középpontba helyező alkotás esetében korántsem meglepő 
mozzanat: bár maga a novella 1909-ben íródott, amikor még Csáth nem élt kábítószerek-
kel, az utókor a később napvilágra került kábítószer-függőség tényének ismeretében 
mégis gyakran az élettörténeti tények fényében olvassa a szöveget.259 Bizonyos értelem-
ben a film ezt az értelmezői eljárást erősíti meg, amikor összemossa a novella ópiumél-
vező narrátorának elbeszélését a vénájába épp kábítószert fecskendező Brenner doktor 
alakjával, aki a novella sorait idézi:  
 

A Lét esszenciája nagyon drága portéka. Ebből egész nemzedékek évszázadok alatt 

kaphatnak egy órát. Aki ebbe belenyugszik, az belenyugodott abba, hogy meghaljon, 

mielőtt megszületett volna. Aki azonban már véglegesen a méreg rabja lett, az min-

den nap szakítson magának tizennégy órát. Ez a tizennégy óra egyenlő négyszáz 

 
257 Az élet és a szépírói művek összejátszása valósul meg a Molnár György rendezte A varázsló álma című 

1986-os tévéfilmben is. Itt Csáth lázálmai és képzelgései közben elevenednek meg legismertebb novellái, az 

egyik jelenetben például A sebész című novella orvos-alakja Brennerrel beszélget az idő múlásáról. 
258 A feltűnő és gyanús valószerűséget a film Winter professzora is kihangsúlyozza az Ópium elolvasása 

után. 
259 Ehhez lásd KERESZTÚRSZKY 1997. 
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generációnak nyolcezer éves életével. De számítsunk csak ötezret. Egy nap alatt te-

hát ötezer esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül kétmillió évet jelent.260 

 
Bár az Ópium: Egy elmebeteg nő naplója című film központi szála az orvosi esettanul-

mány „főhősének”, Gizellának a történetét tárja elénk, mégis feltűnően hangsúlyos az író 
alkotói krízisének problémája, s előtérbe kerül az orvos írói működése is. Csáth Géza tu-
datosan választotta ketté írói és orvosi identitását: írói nevének használatával elkülöní-
tette művész énjét orvos, s ezzel együtt polgári énjétől. A különböző nevekhez tehát kü-
lönböző identitásformák kapcsolhatók, melyek folyamatos és megfelelő működtetéséhez 
szigorú kontroll szükséges. Az író-unokatestvér, Kosztolányi Dezső jól érzékelve a helyzet 
problematikusságát, német nyelven, a rá jellemző nyelvi játékossággal fogalmazta meg 
csalódottságát Csáth orvossá válása kapcsán 1904-ben: „Es ist sehr zu bedauern, dass ein 
so feinfühlender Artist Arzt ist, oder vielleicht nur ein Arschist”.261 Az eleinte kontrollált 
és jól működő rendszer  megbomlásának egyik szembetűnő megnyilvánulása, hogy Csáth 

1914-ben Dr. Csáth Géza név alatt jelentette meg orvosi cikkeit.262 Szajbély Mihály Csáth 
karriertörténetének vizsgálata kapcsán mutat rá, hogy a 20. századi modernitásban a 

többszörösen is kiemelkedő tehetségek esetében különösen bonyolult és nehéz feladat az 
identitás integritásának megőrzése. A modern kor embere ugyanis – szemben például a 
középkoriéval, akinek identitását élete végéig meghatározta a társadalomban elfoglalt he-
lye vagy származása – már különböző helyzetekben kénytelen helyt állni, más és más 
normalitásnak kell megfelelnie az adott szituációhoz illő én mobilizálásával. Csáth szá-
mára sokoldalúsága miatt ez különösen problematikussá vált, ez az állapot pedig kiegé-
szült morfium- és pantoponfüggőségével.263 

Csáth – azaz Brenner doktor – a film kezdetén, az elmegyógyintézetbe érkezésekor az 
1912. évi nyárról szóló visszaemlékezés kissé átalakított szövegrészletét narrálja:  
 

Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Mióta a 

pszichoanalízissel foglalkozom, nincs semmi szükségem rá, hogy írjak. Orvosi pra-

xisom csak szenvedést hoz, keserű életismeretet és kiábrándulást. Pedig az írás gyö-

nyört adott és hírnevet, amire mindig annyira vágytam. Amióta nem megy az írás, 

úgy érzem, mintha nem tudnék beszélni. Úgy érzem, mintha megnémultam 

volna.264 

 
Az eredeti szöveghely a következő: 
 

Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Mióta az 

analízissel behatóan foglalkozom, és minden ízében elemzem az öntudattalan lelki 

életemet, nincs többé szükség rá, hogy írjak. Pedig az analízis csak szenvedést hoz, 

keserű életismeretet és kiábrándulást. Az írás pedig gyönyört ad és kenyeret.265 

 

 
260 SZÁSZ 2007, 00:14:12–00:15:09. 
261 A szójátékot a magyar fordítás nem képes visszaadni: „igazán sajnálatos, hogy orvos lett egy ilyen érzé-

keny művész, vagy talán csak egy seggész.” KOSZTOLÁNYI 2013, 210. 
262 SZAJBÉLY 2019, 239. 
263 Szajbély elgondolását Cornelia Bohn és Alois Hahn tanulmányára támaszkodva vezeti le. Lásd SZAJBÉLY 

2014, 231–240. 
264 SZÁSZ 2007, 00:05:01–00:05:37. 
265 CSÁTH 2016, 234. 
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Szász a kisebb módosítások mellett az elnémulás, a beszélni nem tudás állapotának leírá-

sával egészíti ki a csáthi szöveghelyet, mellyel azonban nem kizárólag az írói válsága mi-
atti kényszeres hallgatásra utal: a filmben ritkák a párbeszédek, Csáth alig szólal meg, 
szinte kizárólag naplórészleteinek narrálásakor hallhatjuk. A némaság az ihlet nélküli 
helyzet megerősítése mellett ez esetben az író valós életbeli „elhalkulására”, az interakció-
hiányra és magányosságára is rámutat. A pszichoanalízis ismerete és alkalmazása pedig 
az életmű alakulása tekintetében valóban az írói tehetség megfakulását jelzi. 

A filmbeli elmeorvos-író, aki új munkahelyére érkezik, súlyos alkotói válságon megy 
keresztül, melyet a pszichoanalízis ismeretének és alkalmazásának tulajdonít: a folytonos 
elemzés, környezetének, és ezzel párhuzamosan saját magának a szüntelen vizsgálata ki-
szorítja életéből az irodalmi művek megalkotásához szükséges látásmódot. Számok ural-
ják ekkor életét, aki annak minden történését mérlegre helyezi, bevételeit és kiadásait 
nemcsak pénzügyi, hanem szexuális értelemben is számontartja, s ez addig fajul, amíg 

művészi alkotásait is mérhető, számokban kimutatható tételekként tudja csak szemlélni:  
 

Hogy mégis rávegyem magam az írásra, elkezdtem számolni a leírt sorokat. Ez 

azonban azzal a következménnyel járt, hogy mind nagyobb betűkkel kezdtem írni. 

Azóta a betűket számolom.266  

 
Fentebb említettem, hogy Szász filmjében mindvégig a Brenner József névvel találkoz-

hatunk, még abban a jelenetben is, amikor a vonaton ülő nő az Ismeretlen házban novel-
láskötetet olvassa: a kötet borítóján ugyanis Brenner József, nem pedig Csáth Géza neve 
szerepel szerzőként. (Képmellékletek, 2. kép.) Arra is gondolhatnánk, hogy Brenner és 
Csáth identitása a történet e pontján válik eggyé, ugyanakkor Szász feldolgozásában nem 
véletlenül nem jelenik meg az írói név: ebben a narratívában a szépíró Csáth nem létezik, 
a saját művét szemlélő Brenner számára már önmaga szemében is kérdéses a valaha volt 

művészi vénával megáldott író létezése. Ha ugyanis képtelen az írásra, az alkotásra csu-
pán mint mechanikus, számokban kifejezhető folyamatra és termékre képes tekinteni, az 
ihletmentes jelen abszolút módon felülírja a még művészi értéket teremtő múltat. 

A film másik központi szereplője Gizella, „az elmebeteg nő”, aki Csáth Az elmebetegségek 
psychikus mechanismusának „főhősével” azonosítható. A pszichoanalitikus műveltségű 
Csáth ebben a művében ismerteti az olvasóval saját komplexelméletét, melynek lényege, 
hogy az Én-komplexet, azaz magát a személyiséget különböző komplex-komponensek 
(szexuális vagy fajfenntartási, egészségi vagy önfenntartási, anyagi vagy pénz-, erkölcsi 
vagy ambíció-, származási vagy faji, valamint vallási komplex) alkotják, amelyek aránya 
bizonyos események hatására változhat. Ezt követően tér ki a beteg, G. kisasszony (Kohn 
Gizella) részletes bemutatására, kórrajzának ismertetésére, majd az általa írt naplószö-
vegek és levelek közlésére. G. kisasszony téveszméinek középpontjában egy bizonyos 
Lény áll, akinek létezéséről csak ő tud. Miként feljegyzéseiből kiderül, egy nem kívánt 

lánykérést követően „találkozik” a Lénnyel, aki őt akarja megszerezni. Csáth végigvezeti 
az olvasót G. kisasszony életének meghatározó történésein, s kimutatja, hogy ezek miként 
hatnak a különböző komplexekre (az üldözéses tévképzetek a Lényről például kellemes 
izgalomban tartják a szexuális, valamint az erkölcsi komplexet, mivel a Lény G. kis-
asszony szerint a világ ura, s az előle való menekülés az erényesség képzetét is aktivi-
zálja), majd munkája végén a paranoia hysterica diagnózisát állítja fel. Ahogyan arra 

 
266 SZÁSZ 2007, 00:29:57–00:30:13.  
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Csáth monográfusa, Szajbély Mihály is rámutat, Az elmebetegségek psychikus mechanis-

musa nem kizárólag kordokumentumként értékelhető: Csáth e szakmunkája az utókor 
figyelmét nem csupán az pszichiátria-, illetve orvostörténeti szempontok miatt keltheti 
fel, de nyilvánvalóan releváns az a kérdésfelvetés, hogy az író-orvos miért épp Gizella 
esetét dolgozta ki művében. G. kisasszony és Csáth személyisége valójában számos egye-
zést mutat; bizonyos élettörténeti tények közt is felfedezhető a párhuzam, ugyanakkor az 
is fontosnak tűnik, hogy G. kisasszony soraiból kiolvasható az élet megismerése iránti 
vágy, mely magát Csáthot is élénken foglalkoztatta, melyre Mészöly Miklós is felhívja a 
figyelmet a szöveg újrakiadásához írt előszavában.267 Felfedezhetünk egy árulkodó egy-
beesést: a Morfinizmusom története című visszaemlékezés tanúskodik Az elmebetegségek 
psychikus mechanismusa megírása és Csáth morfinizmusának súlyosbodása közötti kap-
csolatról, hiszen beszédes az a tény, mely szerint Csáth épp a szóban forgó mű elkészülte 
közben emelte meg kábítószeradagjait: „Júniusban írtam meg könyvemet a fürdőn, Az 

elmebetegségek psychikus mechanismusát. Folyton ezen dolgoztam négy hétig. Ez alatt az 
idő alatt mentem fel az adaggal egészen 0,20 g-ig.”268 

A film Gizella és Brenner kapcsolatát egy fiktív szállal kiegészülve mutatja be: kulcsfon-
tosságú Brenner doktor és Gizella első találkozása, hiszen a nő az árnyékszéken ülve egy 

ceruzával maszturbál, melyet az orvos szinte megbabonázva bámul. Szexualitás és írás e 
ponton olvad össze szimbolikusan, s ettől kezdve a nő teste és az írás képessége iránti 
vágy uralja Brenner gondolatait. Az írás Gizella életében azt a szerepet tölti be, mint Bren-
ner életében a kábítószer: ahogyan a doktor megfogalmazza, betege „írás nélkül elpusz-
tul”, hiszen Gizella úgy könyörög a papírlapokért, mint ahogyan egy súlyos függőségben 
szenvedő az újabb adagjáért. Mivel Brenner kénytelen e kérést megtagadni, Gizella saját 
zárkájának falait írja tele alig érthető, kusza mondataival. Bár mondatai valóban zavaro-
sak, kétségkívül érzelemmel telítettek, hiszen átjárja őket a félelem és a düh. Ezzel szem-
ben Brenner mondatai hűvösek, ridegek, csupa tényszerű megállapítást sorakoztatnak fel 

– valóban azt érzékeltetik, hogy az egykor alkotó szépírót cserbenhagyta az írás képes-
sége, és megkeseredetten tekint az őt körülvevő világra. Bár Gizella állapota javul, amikor 
írhat, környezete nem nézi jó szemmel e tevékenységét. Szoba- (vagy inkább cella)társa 
pedig olyannyira képtelen elviselni a folyton sercegő ceruza hangját, hogy végül öngyil-

kosságot követ el: a játékbabájába rejtett pengét az eucharisztikus szertartás ostyájához 
hasonlóan helyezi a szájába, majd lenyeli azt. 

Az elmegyógyintézet falai között nincs helye az új, modern gyógyítási eszközöknek és 
eljárásoknak, amelyekben Brenner doktor hisz. Ő ugyanis a pszichoanalízis segítségével, 
a századelő új tudományos vizsgálati és kezelési módszereivel kíván gyógyítani: asszoci-
ációs gyakorlatokat alkalmaz betegén, míg a többi orvos az elektrosokk-terápia, a kény-
szeretetés és a jeges vizes locsolás híve, az elmegyógyintézetben dolgozó nővérek pedig 
mindvégig embertelen módon bánnak a betegekkel. 

Az orvos és a mániákusan, szüntelenül író páciense, Gizella között kibontakozik valami-

féle szerelmi szál, bár ez a szerelem más-más alapokon nyugszik. Míg Gizella a közösen 
eltöltött éjszakát követően Brenner doktorra mint férjére tekint, az orvos határozottan 
elutasítja őt. Gizella Brenner szemében kétszeresen is a vágy tárgyává válik: egyrészt mint 
nő vonzza az orvost, másrészt egy olyan képesség, az írás birtokában van, amit Brenner 
képtelen elérni és megszerezni, kizárólag a Gizellával való eggyé válással lehet esélye a 
 
267 SZAJBÉLY 2019, 340; MÉSZÖLY 1978. 
268 CSÁTH 2016, 293. 
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birtoklására. Ebből aztán megszületik a végső (hamis) felismerés, miszerint az írásra való 

képesség eléréséhez őrültté kell válni. Végül Gizella is elveszíti ezt a Brenner által csodált 
és irigyelt tudást, ugyanis kérésére orvosa lobotómiát végez rajta. Így nyernek értelmet a 
filmet keretbe foglaló képek, melyeken az elmegyógyintézeti fal látható, tele zavaros, alig 
olvasható kézírással. A falat épp lefestik, így a fehér festék alatt lassanként eltűnnek a 
szavak és a mondatok, végül már semmi nem marad az egykor volt írásból. Gizella teleírt 
papírlapjainak az elmegyógyintézet udvarán való rituális elégetése pedig az új pszichiát-
riai eljárás elleni demonstrációként fogható fel, hiszen Brennert ezt követően elbocsátják 
az intézetből. 

A Szász-film és a Csáth-szövegek összevetése alapján arra következtethetünk, hogy a 
rendező a három Csáth-művet alapul véve a főszereplő író-orvos feloldhatatlannak tűnő 
krízishelyzetét a csáthi jelenségvilág ambivalens jegyeinek kiemelésével mutatta be. Nem 
véletlen, hogy a film zenéjét jegyző izlandi zeneszerző, Jóhann Jóhannsson Catullus Odi 

et amo című carmenjét zenésítette meg, s mindvégig ez a dallam kíséri a cselekményeket; 
a Brenner–Gizella, illetve a Brenner–kábítószer kapcsolat kétszeresen is jelzi ezt a bonyo-
lult, a diszharmóniát tematizáló viszonyrendszert. A film tétje voltaképpen az emberi lé-
lek és érzésvilág nagy ellentmondásainak feltárása: mindvégig amellett érvel, hogy a nagy 

intenzitású érzések (legyen szó kiegyenlítetlen szerelemről vagy más jellegű függőségi 
viszonyról) semmiképp sem egyneműek. Szász komoly kihívás elé nézett, hiszen olyan 
Csáth-szövegeket dolgozott fel, melyek kevéssé cselekményesek, sokkal inkább a tényköz-
lések, leírások dominánsak bennük, illetve a tapasztalati tudásról adnak számot. Az alap-
struktúrát olyan elemekkel, karakterekkel, jelenetekkel és dialógusokkal egészítette ki és 
dúsította fel, melyek a kiválasztott alapszövegek tartalmának megerősítését eredményez-
ték. 

A film a századelős pszichiátra helyzetéről is számot ad, miközben bemutatja Csáth, il-
letve Brenner doktor alkotói és identitásválságba került alakját, aki egyszerre képviseli az 

orvos és a beteg nézőpontját, akit egyaránt meghatároz a tapasztalat és a képzelet, aki a 
normalitás képviselője, mindazonáltal a téboly foglya. Teszi ezt úgy, hogy ahhoz az értel-
mezői hagyományhoz csatlakozik, mely az élettörténeti tények és a biografikus szövegek, 
valamint Csáth egyéb, fikciós és tudományos írásainak párhuzamos olvashatóságát he-

lyezi előtérbe. Mindazonáltal a film Csáthja (illetve Brennere) már nem feltétlenül és nem 
elsősorban biográfiai alak: Szász a novellákból, az esettanulmányból és az életrajzi szöve-
gekből egy, az életrajzi Csáthtól könnyen függetleníthető figurát gyúrt össze. A főhős te-
hát nem „szuperbiográfiai” alak, hanem a művészi értelmezés során létrejött szuverén 
karakter.
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VÁLTOZATOS CSÁTH-OLVASATOK 
 
 
A fenti szöveg- és filmelemzésekből kirajzolódó Csáth-képeket összevetve talán az az 
egyetlen közös nevező, hogy minden mű kiaknázandó ötletbányát lát meg Csáth élettör-
ténetében. A kialakított olvasatok azonban alapvetően különböznek egymástól, még ha 
vannak is átfedések köztük. 

Tolnai és Esterházy indíttatása hasonló jegyeket mutat. Ezt szövegeik keletkezésének 
ideje is alátámasztja, hiszen Csáth a hetvenes-nyolcvanas években még nem az irodalmi 
köztudat része; közös céljuk lehetett tehát Csáth népszerűsítése, az irodalomtörténeti és 
olvasói figyelem ráirányítása Csáth életművére és ezzel együtt életére. Persze ez önmagá-
ban nem magyarázza, hogy Csáth miért ösztönözte művészetüket.  

Tolnai a Csáth-féle határátlépő művészszerepet összekapcsolja a bácskai kulturális tér-

rel és a modernség helyi, a világirodalommal, idegen kultúrákkal és nyelvekkel az anya-
országinál közvetlenebb viszonyt fenntartó, nem-provinciális arculatával. Esterházy első-
sorban az erotika és a testiség nyelvének a magyar irodalom hagyományában eredeti és 
merész kiaknázását látja meg Csáth fikciós és önéletrajzi szövegeiben, átirataiból és fel-
dolgozásaiból pedig a reflektálatlan, nárcisztikus férfiönkép ironikus bemutatásán túl 
némi elismerés is érződik. Esterházy az államszocializmus irodalompolitikájának prog-
resszív kánonját tudatosan ellenpontozza a magyar elbeszélés polgári hagyományának 
szerzőivel (Mikszáth, Kosztolányi, Ottlik), s Csáth nonkonformizmusa – az említett szer-
zők jelentőségénél kisebb súllyal ugyan – minden bizonnyal jól illeszkedett ebbe az iroda-
lomtörténeti törekvésbe. 

Tolnainál Bácska a magyar modernitás és szellemi élet olyan helye, mely ellenáll a kul-
turális élet centralizált elgondolásának. Csáth aktív éveinek izgalmas és nyitott világa, 
széles körű tájékozottsága, fogékonysága a kortárs művészeti és bölcseleti eszmékre me-

tonimikusan szülőföldjére is átkerül, mely kétszeresen is marginális pozíciója (Buda-
pest/Belgrád) ellenére sem válik provinciálissá. Tolnai, ahogyan az elemzésből is kiderült, 
bizalmasan és empátiával fordul Csáth alakja felé, s élettörténetének visszás eseményeit 

együttérzően és megértéssel tolmácsolja. Az életműben betöltött fontos szerepét jelzi az 
is, hogy Csáth Tolnai-alakmásként bukkan fel bizonyos szövegekben. 

A Tolnai- és Esterházy-olvasatok közti különbség a Csáth–Kosztolányi páros szerepelte-
tésében is tetten érhető. Mindkettejüknél fontos az unokatestvérek együttes szerepelte-
tése (mely rezonál Dér Zoltán 1980-as „ikercsillagok”-elgondolására), ám amíg Tolnai 
életművében Kosztolányi Csáthnál kevésbé hangsúlyos figura, addig Esterházynál egyér-
telműen Kosztolányi a fő-, Csáth pedig a mellékalak. 

A további művek már a modern magyar irodalom elfogadott és ismert szerzőjeként te-
kintenek Csáthra, aki nem szorul többé igazolásra és felfedezésre, következésképp ezek 

az adaptációk gyakran marginálisnak tűnő szempontok alapján idézik meg Csáthot. Or-
bán János Dénes elbeszélése az önéletrajzi írások parodisztikus olvasatán keresztül rámu-
tat, hogy az ekkorra már több kiadást megért, híres-hírhedt autobiograikus Csáth-szöve-
gek ismerete a paródia megírásakor bizonyos közösségek számára már közös hivatkozási 
alapnak számít, így a parodizált szöveget nem szükséges kommentálni, hanem annak hi-
perbolikus feldolgozása kerülhet előtérbe. A metaforikus, transzcendens Csáth képe a ki-
lencvenes-kétezres évek részben professzionalizálódó közönségének már kevésbé volt 
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fontos. A csáthi művészetfilozófiára, Csáth irodalmi alkotásaira történő utalások hiányoz-

nak Orbán János Dénes paródiájából, voltaképpen csak az autobiografikus szövegek bot-
rányos mivolta kerül előtérbe, így az irodalomtörténeti figura mint botrányhős válik 
hangsúlyossá a szövegben. Ezekben az időkben az 1912–13-as időszakról számot adó szö-
vegegyüttesnek több újrakiadása jelent meg, melyek szintén nem a magasirodalom felőli 
megközelítés alapján formálódtak – a megjelentetésekben a kereskedelmi érdekek való-
színűleg fontosabb szerepet játszottak. A paródia megjelenésekor már megszűnt a kény-
szer, hogy az irodalomtörténet jelentős alakjait feddhetetlen életű erkölcsi példaképek-
ként gondoljuk el. Ez persze az irodalomtörténeti alakok bulvárosodását is magával hozta, 
s az ilyen típusú érdeklődés legitimizálásában a biografikus szövegek paródiái is fontos 
szerepet játszhattak. 

Lovas Ildikónál Tolnai Ottóhoz hasonlóan szintén fontos szempont lehet a lokális kap-
csolat ténye, ugyanakkor a Spanyol menyasszony úgy közelíti meg az élettörténeti narra-

tívát, hogy regényének narrátorává Jónás Olga alakját teszi meg, mely ekképp a csáthi 
élettörténet újabb nézőpontú bemutatását szolgálja. Bár Németh Zoltán oly módon tágítja 
az értelmezés körét, hogy abba bevonja a nyelv, a közlés problematikáját is, a két művet 
azért tárgyaltam egy alfejezeten belül, mert mindkét alkotás hasonló potenciált lát meg 

Csáth életeseményeiben: a szenvedélyes szerelem tematizálását, a legnagyobb magassá-
gokat és mélységeket megtapasztaló, bonyolult férfi–nő kapcsolat bemutatását. 

Szász János értelmezése is ehhez hasonló témát boncolgat, ám figyelme elsősorban a 
függőség, az őrület, a józanság elvesztése, az írás mint alkotás problémakörének irányába 
mutat. A három különböző Csáth-szöveget feldolgozó filmben a „Brenner” név használata 
azt is jelzi, hogy bizonyos értelemben függetlenedni képes az életrajzi alakmástól. 

Az elemzett művek közül napjainkban leginkább Tolnai árvacsáthja és Szász filmje is-
mert (gondoljunk vissza azokra a középiskolai tankönyvekre, melyek Csáthot tárgyaló 
fejezetei ezekre a művészi interpretációkra is felhívják a diákok figyelmét). A fejezetben 

elemzett irodalmi és filmes feldolgozások Csáth alakjához mint kultúrtörténeti konstruk-
cióhoz egészen komplex módon viszonyulnak, s a maguk módján mind át is írják ezt a 
konstrukciót. Az olvasatok sokfélesége, az élettörténeti tények kommentálása, magyará-
zata, értelmezése pedig rámutat, hogy Csáth atipikus kultuszában kitüntetett helye van 

az élettörténet bizonyos elemeinek.



 76  
 

 

MÉDIUM- ÉS KONTEXTUSVÁLTÁSOK 
 
 
 
 
 
Dolgozatom második elemző fejezetében Csáth szépirodalmi, fikciós szövegeinek adaptá-
ciói kerülnek előtérbe. Bár az elemzések a feldolgozásokra fókuszálnak, természetesen a 
csáthi hipotextusok részletes vizsgálata is megkerülhetetlen. Fontosnak tartom jelezni, 
hogy mivel ez az egység a fikciós művekre összpontosít, itt már az esztétikai-poétikai 
szempont lesz mérvadó, szemben az előző fejezetben tárgyalt alkotásokkal, amelyek első-
sorban az életmű biografikus szövegeire támaszkodtak – következésképp a szerző szemé-
lyének középpontba helyezésével a sajátos, atipikus vonásokkal rendelkező kultikus vi-

szony látványosabban rajzolódott ki az értelmezések homlokterében. A most következő 
esetekben a Csáth művein keresztül kiemelt általánosabb ábrázolási problémákat, szim-
bólumrendszereket, eszmetörténeti horizontokat igyekszem feltárni, nem feledve, hogy a 
fikciós szövegeket feldolgozó adaptációk Csáth sajátos befogadástörténetének folyama-
tába csatlakoznak be. 

Az első elemző egység a színház felé fordul: Csáth számos szépírói szövegéből válogat 
ugyanis Fodor Tamás színpadi adaptációja, az 1996-os Zách Klára című tragikomédia, 
mely Csáth azonos című melodrámáját dolgozza fel. A drámaszöveg tétje ugyanakkor nem 
csupán a Csáth-mű újraértelmezésében, hanem egy Csáthot középpontba helyező, átfogó 

művészi vízió megalkotásában is megragadható. 
A második elemzés Csáth egyik legismertebb és pályája csúcsaként számontartott no-

vellájával, az Anyagyilkossággal, valamint a novella – és más Csáth-szövegek – alapján 

készült film, a Szász János rendezte Witman fiúkkal (1997) foglalkozik. Ebben a részben 
a pszichoanalitikus olvasat kialakításának szempontjából jelentős entitás, a felettes-én 
instanciájához köthető lelkiismeret meglétének, illetve esetleges hiányának kérdése kerül 
középpontba, mind a novella, mind pedig az azt feldolgozó film szempontjából. 

Az utolsó elemzésben Csáth 1905-ös Fekete csönd című novellájának interpretációs le-
hetőségeit vázolom fel, a novella ugyanis számos értelmezési alternatívát támogat. Töb-
bek között az őrült elbeszélő tudattalanul véghezvitt gyilkossága és az énkettőződés, il-
letve a német romantikából ismert doppelgänger megjelenése e korai Csáth-novella több 
szempontú újraolvasására és újraértelmezésére is lehetőséget ad. A novellaelemzést kö-
vetően Lakatos István képregényrajzoló a novella alapján készült, 2009-ben publikált 
képregénye kerül a középpontba. Ez az adaptáció a novellából kiragadott textusokat hasz-
nálja fel, azonban nem mindig a forráshoz hű módon – bizonyos esetekben a szövegek 
betoldásokat tartalmaznak, melyek az értelmezéskialakítást is nagymértékben befolyá-

solják. Lakatos Fekete csönd-átdolgozása tehát az adaptáció során történő, egy adott ol-
vasati lehetőség melletti állásfoglalásként válik fontossá. 

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az általánosan elfogadott megálla-
pítást, hogy minden adaptáció értelmezésként fogható fel, mindazonáltal azt is figye-
lembe kell vennünk, hogy az adaptáció az eredeti szöveghez képest, az eredeti szövegből 
általában egy-két jelentéshorizontot tud megőrizni, „áthagyományozni” – a többi viszont 
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elvész, és többé nem ismerszik fel. A gadameri értelemben vett eminens szöveg269 jelen-

tésstruktúrája polivalens, míg a vizualizációs adaptáció (képregény, film stb.) már szük-
ségszerűen redukálja az eredeti irodalmi mű lehetséges jelentéshorizontjait. Az elemzé-
sek egyik velejárója lehet, hogy rámutathatnak a Csáth-művek többirányú értelmezésé-
nek érvényességére, mindemellett a fejezet reményeim szerint azt is bemutatja, hogy a 
csáthi szöveguniverzum több textusa igen gazdag alapanyagnak bizonyul az adaptációs 
eljárások számára: a művek poliszémiája, elliptikus megszerkesztettsége számos kreatív, 
művészi feldolgozás alapja lehet.

 
269 GADAMER 1994, 188–202. 
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 ZÁCH KLÁRA – KÉTSZER 
Fodor Tamás: Zách Klára. Tragikomédia nemzeti nagylétünkből 

 
 
Ha a Zách Klára nevet, illetve műcímet halljuk, először feltehetően Arany János balladá-
jára, esetleg a Képes krónika történetére asszociálunk, ám valószínűtlen, hogy Csáth Géza 
eszünkbe jutna. Ennek több oka is lehet: Csáthnak a témát feldolgozó, egyfelvonásos, tíz 
jelenetből álló melodrámája ugyanis évtizedekig kéziratban lappangott, s bár a librettó 
előkerült a hatvanas években, majd 1977-ben Dér Zoltán beválogatta az Ismeretlen házban 
első, Csáth-novellákat, -drámákat és -jeleneteket összegyűjtő kötetébe, a zenei részek hi-
ánya miatt később sem állították színpadra a művet. A mindezekből következő, feltételez-
hető recepciós hiánynak ellentmondani látszik, hogy a darabnak egy egészen kivételes 
hatástörténeti mozzanata van: Csáth Zách Kláráját ugyanis Fodor Tamás értelmezte újra 

tragikomédia formájában 1996-ban, a szövegkönyvet pedig Szajbély Mihály az ugyaneb-
ben az évben megjelent, Csáth színpadi munkáit közre adó kötetbe is beválogatta,270 mely 
gesztussal Fodor munkáját közvetlenül a Csáth-szöveguniverzumhoz kapcsolta. Fodor 
azonban nem csupán adaptálta Csáth melodrámáját: megoldásának különlegessége az, 
hogy számos Csáth-novellából vett idézetet illesztett színpadi művének szövegébe. Dol-
gozatom utolsó elemző egységében a csáthi hiper-, illetve hipotextust, valamint Fodor 
jelöletlen és legtöbbször (kismértékben) átalakított Csáth-idézeteket is felhasználó tragi-
komédia-szövegét vizsgálom meg. 

A Zách Klára-történet alapjául szolgáló, a Károly Róbert ellen 1330-ban Zách Felicián 
által elkövetett merényletről való ismereteink elsődleges forrása a Képes krónika.271 Esze-
rint Zách Felicián, aki először Csák Máté, majd később a király híve volt, egy nap kardot 
rántva rátámad Károly Róbertre, feleségére, Erzsébetre, valamint két fiukra, Lajosra és 
Endrére Visegrádon, a királyi udvarban. A merénylet kudarcba fullad, azonban a támadó 

az uralkodó kezét könnyebben, míg a királynéét súlyosan megsebesíti: négy ujját levágja. 
Miután Feliciánt lefogják és halálra verik az udvari vitézek, a király elrendeli, hogy levá-
gott fejét és testrészeit elrettentésként küldjék az ország különböző pontjaira, illetve gyer-

mekeit különös kegyetlenséggel végezzék ki. Az udvarban lévő kisebbik, „gyönyörű szűz 
leánya”, Klára orrát és ajkát elmetélik, nyolc ujját levágják, valamint több városban lóhoz 
kötve hurcolják végig, miközben azt kell kiáltoznia: „Így lakoljon, aki hűtlen a királyhoz!” 
Felicián nagyobbik, Sebe nevű lányát lefejezik, fiait pedig egy szigetre száműzik. A Képes 
krónika nem említ többet Kláráról, s nem szól arról sem, Felicián miért támadt az ural-
kodóra.  

Történetírásunk egyik ősforrása tehát szót sem ejt a merénylet állítólagos motivációjá-
ról, melyet a későbbi, az eseményeket feldolgozó művek sugallnak, miszerint Zách a lánya 
megbecstelenítését akarja megbosszulni, ugyanakkor egy olasz krónikás visszaemlékezé-

seiben arról ír, hogy a királyné öccse, Kázmér herceg – a királyné közbenjárásával – el-
csábítja és meggyalázza Klárát, apja pedig ezt akarja megtorolni.272 Az utókor is ezt a 
lehetséges indokot tartotta valószínűnek: a 19. században számos műfaj számos alkotóját 
ihlette meg a király ellen támadó bosszúszomjas apa története. A legismertebb ezek közül 

 
270 CSÁTH 1996B, 137–162. 
271 KÁLTI 1959. 
272 ALMÁSI 2000, 191. 
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Arany János balladája (1855), de Jókai Mór is szól róla A magyar nemzet története regé-

nyes rajzokban (1860) című munkájában. A legtöbb mű színpadra íródott: Kisfaludy Ká-
roly, Kuthy Lajos, Vahot Imre, Szigligeti Ede, Tóth Kálmán, Bajza Jenő és Abonyi Árpád is 
adaptálta a Záchok kiirtásának tragédiáját,273 Langer Viktor pedig operát írt belőle.274 A 
történet azonban nemcsak a (dráma)irodalom, hanem a képzőművészet kedvelt témájává 
is vált: Orlai Petrich Soma, Madarász Viktor, majd később Körösfői-Kriesch Aladár olaj-
festményeken örökítették meg az események jeleneteit.275 

Csáthot már egészen fiatalon foglalkoztatta a Zách Klára-történet megzenésítésének 
(majd színpadra állításának) gondolata: 1902. november 17-i naplóbejegyzésében írja, 
hogy nyolc versszakot lekottázott Arany Zách Klárájához276 – ebből világossá válik, hogy 
Csáth elsődleges forrása Arany balladája volt. 1907-ben aztán újra előkerül a téma, s 
Csáth naplóbejegyzése szerint elkészült a munkával,277 ám három évvel később, 1910 már-
ciusában már ezt írja: „Belekezdtem Zách Klárába és három első jelenet már csaknem 

készen van”.278 Nem tudjuk, mi az oka az ellentmondásnak, valószínűsíthető, hogy első-
ként a zenés feldolgozással próbálkozott, aztán 1907-es bejegyzése a novellaforma felé 
fordulásáról árulkodik, s csak ezután tért vissza újra a zenés színpadra állítás gondolatá-
hoz. Annyi biztos, hogy Csáth 1907-ben írja meg a Régi levél című novelláját, mely ezt a 

témát dolgozza fel egy rövid, levélformájú elbeszélésben. Ebben az évben azonban egy 
másik esemény is a Zách-téma felé irányíthatta Csáth figyelmét. Lányi Ernő ugyanis Zách 
Klára címmel írt melodrámát Arany balladájára, majd a művet Szabadkán adták elő, az 
előadásról pedig Csáth a Budapesti Napló 1907. június 15-i számának hasábjain jelentette 
meg méltatását: 
 

Apró motívumokból épül fel, amelyek nagyon jellemzőek, magyarok, s modernsé-

gükben meglepőek. Kázmér vágyakozásának motívuma, a templom jelenet (közép-

korias orgona-stílusban), a lányokat jellemző édes dallam, a kétségbeesés motívuma 

mind drámai erejűek. Az egész munka a megcsinálásában nemes, finom. Zichy Mi-

hály illusztrálta Arany balladáit, Lányinak a zenében kellene elvégezni ugyanezt!279 

 
A fentiek alapján kirajzolódik, hogy a téma éveken keresztül, egyre intenzívebben fog-

lalkoztatta Csáthot. Talán idegennek hathat, hogy Csáth egy történelmi narratívát választ 
alapul: az életmű darabjain végigtekintve alig találunk hasonló alkotást.280 Ugyanakkor – 
ha nem is az autentikus, de a 19. században kedvelt s az Arany által balladaformában 

 
273 Kisfaludy Károly: Zách Klára (1812), Kuthy Lajos: Első Károly és kora (1840); Vahot Imre: Zách nemzet-

ség (1841); Szigligeti Ede: Zách unokái (1846); Tóth Kálmán: Az utolsó Zách (1857); Bajza Jenő: Zách Felicián 

(1864); Abonyi Árpád: A Zách-család (1895). 
274 Langer Viktor: Zách Klára (1870). 
275 Orlai Petrich Soma: Zách Felicián (1860); Madarász Viktor: Zách Felicián (1858); Körösfői-Kriesch Ala-

dár: Zách Klára története I–II (1911). 
276 CSÁTH 2013, 381. 
277 1907. május 31-i feljegyzésében írja: „Megkezdtem Zách Klárát. Az írás jól halad.” Másnap, június 1-jén 

számol be arról, hogy befejezte a munkát. A gyors befejezés és a megírás éve arra enged következtetni, hogy 

ez esetben a Régi levél című novelláról van szó, melyre Csáth ekkor még Zách Klára címen hivatkozik. IFJ. 

BRENNER (CSÁTH) 2007, 122. Kiemelés az eredetiben. 
278 IFJ. BRENNER (CSÁTH) 2007, 150. 
279 CSÁTH 2000, 212. 
280 Ez alól egyedül a Schmith mézeskalácsos képezhet kivételt. 
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közvetített – történet számos olyan elemet tartalmaz (vagy legalábbis burkoltan a törté-

net része), amely felkelthette Csáth érdeklődését: ilyen például a bűn és bűnhődés kér-
dése, a bimbózó szexuális vágyaik elfojtásával küzdő, de erre mégis képtelen szereplők 
vívódása, a szexuális együttlétet követő szégyenérzet, a hirtelen, ösztönszerű gyilkos in-
dulat megjelenése, valamint a véres és kegyetlen kivégzés is. Csáth pedig a saját jellemző 
írásjegyeivel egészíti ki és ruházza fel, ha úgy tetszik, saját képére igazítja a narratívát: a 
szüzsé alapjait megtartva jellegzetes csáthi történetté formálja azt. A következőkben 
igyekszem bemutatni, hogyan lesz Csáth Zách Klárája valóban „Csáthé”: melyek azok a 
már az általa beillesztett elemek, amelyekkel kiegészíti az alaptörténetet. 

Csáth – ahogy fentebb említettem – nem a melodrámában meséli el először a Zách család 
elpusztításának kegyetlen történetét, ugyanis a Délutáni álom novelláskötetben megje-
lent, 1907-ben írt Régi levél című novelláját dolgozza át színpadi művé. A novella – aho-
gyan azt címe is jelöli – levélformájú, amelyben a névtelen levélíró, a királyi udvarban 

szolgáló ajtónálló számol be bátyjának a Visegrádon történt véres eseményekről. Az elbe-
szélésben egy, a történteken kívül helyezkedő, azokat nem befolyásoló, de a közelben 
szemlélődő narrátor mintegy első kézből, személyes véleményt is megfogalmazva tudósít: 

 
gondoltam, de többször is, hogy [Klára] idővel szégyenbe fog kerülni. Ő ugyanis két 

varkocsba szokta fonni a haját, és ahogy hátul a nyakánál elválasztotta, sok látszott 

a meztelen, fehér bőréből, ahol már csak gyenge pihék maradtak meg a hajból. Ez a 

hely olyan szokatlanul ingerlő volt, és annyira különbözött minden más leányokétól 

(pedig az udvari leányok legnagyobb része ugyanígy fésülködik), hogy a Király rajta 

feledé a szemét; nemkülönben Franciscus atya, az udvari gyóntató. 281 

 
A levélíró szerint tehát Klára erős vonzereje még a befolyásos, nagy hatalmú, szilárd er-
kölcsű férfiakat sem hagyta hidegen, s a sorokból az ítélkezés hangja is kiolvasható, mely 
Klára megjelenését hallgatólagosan kacérnak és provokatívnak állítja be. Az ajtónálló ér-

telmezésében a lány nyakának „gyenge pihéi”, és azok szexuálisan ingerlő hatása lesz az, 
ami megpecsételi Klára sorsát, s ez Fodor darabjában is hangsúlyos elem lesz, olyannyira, 
hogy az egyik jelenet a Pihék címet viseli a tragikomédiában. 

Csáth a novella megírása után (Lányi Ernőhöz hasonlóan) a zenében látta meg a történet 

hiteles bemutatásának kulcsát. Erről árulkodik egyik szerzői utasítása is: „Tűrhetetlen 
feszült hangulat. Az eltávozott herceg érzései mintegy ottmaradnak a színpadon – a ze-
nekarban – és elalélt csömört, fejét vesztett kétségbeesést terjesztenek.”282 Bár a zenére 
vonatkozó instrukciók fennmaradtak, a zenei részek végül nem készültek el, így Csáthnak 
a Zách-történetre vonatkozó elképzeléseinek rekonstruálásakor csak a szövegekre tá-
maszkodhatunk. 

A melodráma keretes szerkezetű alkotás, ami a Csáth-életmű fontos poétikai jegye: no-
vellisztikájának darabjain végigtekintve a keretes szerkezetű művek feltűnő elszaporodá-

 
281 CSÁTH 2006K, 157. 
282 CSÁTH 1996A, 157. A melodráma zenei kísérete végül nem készült el, következésképp be sem mutatták a 

darabot, csupán a szöveges, hangjegyek nélküli kézirat maradt fenn. Az Országos Széchényi Könyvtár kéz-

irattárában a 457/37-es Fond alatt található a darab gépirata, mely kézírásos javításokat és egy színpadkép-

tervet tartalmaz. KELEMEN 2015, 110. 
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sának tendenciája figyelhető meg az 1912-es évtől kezdve, de a korábbi években is elősze-

retettel alkalmazta a keretes megoldást.283 A darab első megszólaló szereplője a Mária 
nevű udvarhölgy, aki – a szerzői instrukció szerint – hívón kiáltja Klára nevét, melyet a 
darab zárásában már Kázmér, a tragédia voltaképpeni katalizátora suttog el, ezzel keretbe 
foglalva a történteket. Bár Kázmér tettei valóban a tragikus végkifejlet felé terelik az ese-
ményeket, mégsem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy egyben erőszaktevő is lenne: bár 
a királynő olvasóját kereső Klára eleinte megpróbál ellenállni a neki szerelmet valló Káz-
mérnak, végül mégis aléltan adja meg magát az őt ostromló hercegnek. 

Csáth több új szereplőt is beilleszt a történetbe, közülük szempontunkból a leglényege-
sebb alighanem Kornelius, az udvari orvos, aki a folyton betegeskedő és szenvelgő Káz-
mért gyógyfürdővel, főzetekkel, valamint gyomorerősítő cseppekkel igyekszik meggyó-
gyítani. Csáth munkáiban számtalanszor jelenik meg az orvosi nézőpont: gyakorló pszi-
chiáterként, illetve orvosként gyakran alkalmazza műveiben az orvos-tematikát, valamint 

több novellájában is megjelenik az orvos–beteg párbeszéd. A színpadi dialógusokban 
Csáth továbbá élesen ütközteti a keresztény vallás tanításait a testi vágyak elsőségét hir-
dető, életigenlő és élvezetközpontú felfogással szemben. A különböző nézőpontok szem-
beállítása és ütköztetése szintén tipikus csáthi vonás. Az Ovidius Ars amandiját olvasó 

Kázmért az uralkodó gyermekeinek nevelője, Gyulafy figyelmezteti a könyv erkölcsi 
szempontból megkérdőjelezhető tartalmára, melynek „olvasása ártalmas és lelket mér-
gező”, a gyónás-jelenetben pedig voltaképpen testet ölt a freudi lélektanból ismert felettes 
én és ösztön-én: Klára titkos szexuális fantáziáiról és buja álmairól vall Franciscus atyá-
nak, aki néhány imádság ellenében feloldozza bűnei alól a lányt. 

 
* 

 
Fodor Tamás Csáth melodrámáját egy tizenkét jelenetből és egy utójátékból álló, egyfel-

vonásos tragikomédiává alakította. A darabot Fodor rendezésében a Stúdió K. társulata 
állította színpadra 1996-ban, s a produkció az 1995–1996-os színházi évadban elnyerte a 
Színikritikusok Díját a legjobb alternatív előadás kategóriájában. Az előadásról audiovi-
zuális források is elérhetőek.284 A Szabadkai Népszínház 1999-ben Hernyák Zoltán ren-

dezésében szintén bemutatta a darabot, a bemutatóról készült felvételt az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet őrzi.285   

Az alcím (Tragikomédia nemzeti nagylétünkből) kijelöli azt az elbeszélői pozíciót, amely 
a cselekmény bemutatásakor hangsúlyossá válik. A „nemzeti nagylétünk” megjelölés Kis-
faludy Károly Mohácsára utal,286  s azzal erőteljesen ironizáló intertextuális kapcsolatba 
lép, melyet a történelmi pátoszt erősen megkérdőjelező műfaji kód is megerősít.287 Fo-
dornál egy krónikás összegzése foglalja keretbe a történteket, megmarad tehát a Csáth 
írásművészetére jellemző keretes szerkezet, s a szenvtelen és objektív csáthi narrátor sze-
repét betöltő krónikás megjelenése az esztétikai-poétikai mintakövetés szándékát jelzi. 
 
283 A keretes elbeszélések ráadásul kiemelt fontosságúak az életműben. Erről részletesen lásd SZAJBÉLY 2019, 

405. 
284 Köszönöm Fodor Tamásnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az előadásról készült animált felvételt. A 

videófelvétel már a rendező YouTube-csatornáján is megtekinthető. 
285 OSZMI Audiovizuális Tár 2066. Az előadásról Gerold László írt részletes elemzést: GEROLD 2000. 
286 „Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, / Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!” KISFA-

LUDY 1980, 480. 
287 GEROLD 2000, 14. 
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Fodor ezt azonban nem csupán a szerkezet alkalmazásával (s magával az adaptáció aktu-

sával) éri el: a legismertebb Csáth-novellák egyes szöveghelyeit ugyanis jelöletlenül, leg-
többször transzformálva illeszti a drámaszövegbe. Ezeket bizonyos esetekben nem ugyan-
olyan, sőt nem is hasonló kontextusban helyezi el, ugyanakkor a csáthi vendégszövegek 
minden esetben a darab lélektani motivációt hivatottak árnyalni, melyek lényegében „hi-
telesítik a színpadi történéseket.”288 

Elemzésemben két rövid példát mutatok be, melyeken keresztül Fodor idézéstechniká-
jának jellegzetességeire, a szövegek átalakításának és új kontextusba helyezésének mód-
jára igyekszem rámutatni. Úgy gondolom, az összes csáthi szöveghelyre mutató szöveg-
szintű utalás felsorakoztatása elnehezítené a szöveget, ugyanakkor áttekintésük mégis iz-
galmas belátásokat hozhat, ezért a további példákat, azaz Fodornak a Csáth-szövegekből 
átemelt és átalakított textusait, valamint a csáthi hipotextusokat táblázatokba rendezve a 
dolgozat függelékében közlöm.  

Az első szöveghely a nyitó-, időrendjét tekintve viszont az utolsó jelenetben olvasható. 
Rozi és Mihály, az udvari szolgák Zách Felicián holttestét mosdatják, amikor is Rozi, a 
király feltétlen híveként – kihasználva a helyzetet – véleményt nyilvánít a már halott me-
rénylőről: 

 
ROZI: Mihály. Álljunk meg egy kicsit. Akarok valamit. […] 

MIHÁLY: Mi a csuda jött rád? 

ROZI: Most, hogy így fel van öltöztetve. Most már megint Zách Felicián (arcul köpi). 

Alkalom volt. 

[…] 

ROZI: Csak egyszer még. […] Ha ezt nem tettem volna meg, egész életemben bántam 

volna.289 

 
A szövegrészlet a Trepov a boncolóasztalon című Csáth-novella pofozás-jelenetét, ezzel 

együtt pedig a halottgyalázás tabuját bemutató szöveghelyet idézi fel: 
 

– Várj, Nikoláj bácsi, akarok valamit. 

– Mit akarsz, te? 

– Mindjárt meglátod. 

Vanja lábujjhegyen körbejárta a szobát, kinézett a boncolóterembe is. Végre a holt-

testhez lépett, hirtelen fölemelte a kezét, és háromszor erősen arculvágta. A pofonok 

után némán egymásra nézett a két ember. 

– Ezt azért tettem – mondta Vanja –, mert aljasság lett volna, ha ezt a pimaszt, ezt 

a rablógyilkost, akinél aljasabb ember még nem rohadt el a földben, nem gyaláztam 

volna meg. Alkalom volt!... 

[…] – Várj csak egy kicsit – tartóztatta a másik –, csak még egyszer! 

Újra nekihuzakodott. És még egy utolsó csattanós pofont mért a holttest arcára. […] 

Kis idő múlva megszólalt Vanja: 

– Tudod, Nikoláj bácsi, ha ezt most meg nem teszem, akkor egész életemben bán-

kódtam volna rajta.290 

 

 
288 SZAJBÉLY 1996, 465. 
289 FODOR 1996, 276. 
290 CSÁTH 2006P, 387–388. 
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Mindkét passzus esetében kisemberek véleménynyilvánításának lehetünk tanúi: azoké-

nak, akiknek a történés idejében nincs beleszólása az események menetébe. Rozi Felici-
ánnak az uralkodó elleni lázadásáért, a novellabeli Vanja pedig az embertömegek halálá-
ért felelőssé tehető Trepov tetteiért követel elégtételt. Cselekedetüknek azonban nincs va-
lódi tétje, csupán önáltató módon utánozzák az igazságtétel gesztusait. Egy, a rendezővel 
készült interjúból kiderül, hogy Fodort leginkább az alárendelt társadalmi pozícióból, alsó 
perspektívából történő szemlélődés bemutatása foglalkoztatta tragikomédiájának meg-
írása során.291 A Trepovból átemelt megrázó jelenetet azért is volt érdemes az előadás 
elejére tűzni (s ezzel megtörni a kronologikus történetmesélés rendjét), mert így az ud-
vari szolgák által felelősnek tartott Felicián szerepe abból a szempontból kap kiemelt je-
lentőséget, hogy a történet alakulása közben újra és újra feltehető a kérdés, vajon valóban 
ő okolható-e a tragikus események alakulásáért. 

Szintén Rozi és Mihály a központi szereplője a következő kiválasztott szöveghelynek. A 

textus a korábban már részletesen is vizsgált novellából, a Fekete csöndből átemelt né-
hány mondat átalakításával jött létre. Mihály és Rozi, az udvari szolgák a konyhai jelenet-
ben, halpucolás közben a féltékenység motiválta helyzet okán lesznek egymáséi, így Fodor 
értelmezésében a novellabeli szöveghely Mihály erotikus töltetű monológjává válik: 

 
Fölgyújtom az apád házát, ne félj, amikor az a rongy leánya benn alszik a szobájá-

ban, hófehér párnák között. A melle lassan emelkedik fel-le. Aztán belekap az 

ágyába a tűz. Az én tüzem. Tüzes ágyban ébred föl. És a fehér lábát sötétbarnára 

csókolja a piros tűz. És kopasz lesz a feje is, mert a haja elég. Kopasz! Hallod, ko-

pasz? Az ispán gyönyörű barna lánya csúf lesz: kopasz.292 

 
Ezzel szemben az eredeti – a későbbi Fekete csönd-elemzésben is idézett – szöveg volta-
képpen nem más, mint egy megbomlott elme delirálása: 
 

Fölgyújtottam az ispán házát, mert a lánya benn alszik a szobában, hófehér ágyban. 

A melle lassan emelkedik fel-le. Azután belekap az ágyába a tűz. Az én tüzem. Tüzes 

ágyban ébred föl. És a fehér lábát sötétbarnára csókolja a piros tűz. És kopasz lesz 

a feje is, mert a haja elég. Kopasz! Hallod, kopasz! Az ispán gyönyörű szőke lánya 

kopasz lesz.293 

 
A szöveghely átemelését nyilvánvalóan a hasonló pszichikai állapot motiválja: a józan íté-
lőképesség elvesztése, a vad és állatias ösztönök előtörése ebben az értelemben ugyanúgy 
sajátja a gyújtogatásnak, mint a féktelen szexualitás megélésének. 

Ha a Fodor-féle előadás recepciója felé fordulunk, érdemes megidézni egy kritikusi ref-
lexiót. „Fodor Tamás a balladatémából analitikus drámát csinált. Nem bűnösök és ártat-
lanok, jók és gonoszak között zajlik a példázatos történet, hanem ember találkozik em-
berrel, ami ugye épp eléggé baljós dolog” – írja a Stúdió K. előadása kapcsán Tasnádi 

 
291 [Csáth Zách Klárájának] „megértésében komoly segítséget jelentett, hogy Csáth maga írt egy novellát, 

és ebben az ajtónálló szemszögéből láttatja a Zách Klárát és apját legyilkoló király működését. Az akkor 

bemutatott változatunk is két halottmosó dialógjával kezdődött. Izgatott, hogyan lehet alsó gépállásból vé-

gigélni a történeteket.” BÓTA 2014. 
292 FODOR 1996, 289. 
293 CSÁTH 2006I, 12. 



M É D I U M -  É S  K O N T E X T U S V Á L T Á S O K       84  
 

 

István 1996-ban megjelent kritikájában.294 E fontos megállapítást azonban érdemes ár-

nyalni. Arról van szó ugyanis, hogy Fodor adaptálja azt, ahogyan Csáth feldolgozza a bal-
ladatémát: Csáth „csinált” analitikus drámát a történetből, melyet tovább árnyal és mélyít 
Fodor interpretációja. Szajbély Mihály az előadásról írva jegyzi meg, hogy Csáthot a tör-
ténet kapcsán valójában az a komplex pszichológiai helyzet érdekelte, melynek közép-
pontjában egy dilemma áll: vajon miért vezetett tragédiához Klára és Kázmér kölcsönös 
vonzalma, miért lett egyértelmű felelősök híján is véres kimenetelű e történet?295 A sze-
rencsétlen vég persze borítékolható: az erkölcs és a testi vágyak feszültsége, az elfojtással 
való küzdés és az ösztönök előtörése csakis biztos tragédiába torkollhat. Fodor pedig ezt 
a baljóslatú alaphelyzetet továbbgondolva teszi még explicitebbé a csáthi végkövetkezte-
tést, miszerint az elfojtott vágyak, ha közvetetten is, de végzetes indulatok kialakulásához 
vezethetnek. 

A Zách Klára-témában eleve kódolva van a történetvezetésnek az a sajátossága, melyet 

a balladai szaggatottság, a miértek elhallgatása és az elliptikus megszerkesztettség támo-
gatni tud, s Arany is ezt a potenciált láthatta meg a narratívában. Csáth (és ezzel együtt 
Fodor) azonban semmit nem hagy homályban, amikor a szereplők lélektani motiváltságát 
emeli tétté: az analitikus, tudományos megértés mindent kimond, mindent megmagya-

ráz, voltaképpen lerántja a fátylat a titkokról.  
Csáth és Fodor egyaránt nem pátosszal közelít a történethez: értelmezésükben Zách Fe-

licián már nem az elnyomó, idegen hatalom elleni személyes lázadás és önfeláldozás jel-
képe lesz, ahogyan Klára sem a szűziesség és tisztaság képviselőjeként jelenik meg. Káz-
mér alakja is árnyalt figura, egyik feldolgozás sem lelketlen erőszaktevőként mutatja be. 
Dér Zoltán a Csáth-dráma kapcsán épp Kázmér alakjának kidolgozásában látja meg a da-
rab újszerűségét: 

 
[A Zách Klára] eredetisége is – az Arany-balladához képest – abban van, hogy Káz-

mér herceget halálos betegség szorítása kényszeríti arra, hogy Zács Klárától a meg-

váltónak remélt egyetlen alkalmat kicsikarja. Nem is tervezi, az események, a láz 

szédülete űzi a vétkes ölelésig, s nemcsak élvezője, de áldozata is a rajta eluralkodó 

abnormis szenvedélynek.296 
 
Fodor előadásának szimbolikája jól támogatja a cselekmény alakulását. A mutatók nél-

küli falióra kortalan történetet, örökérvényű problémahalmazt sugall. Bár a falon lógó, 
már meghurkolt kötél az előadás során érintetlen marad, abban az értelemben mégis pro-
lepszusként funkcionál, hogy az események tragikus végkimenetelét mindvégig egyértel-
műen jelzi. A tükör pedig, melybe a jelenetek alatt majd minden szereplő belepillant, a 
szembenézést, önmagunk és a másik fürkészését implikálja, s a pszichologizáló olvasat 
érvényességére figyelmeztet. (Képmellékletek, 3. kép.) A színpad közepén álló dézsa funk-
ciója folyamatosan változik: egyszer étkezőasztal, majd az erotikus álmairól valló Klára 

jelenetében Rozi mosóteknője. Rozi – a Fodor feldolgozásában egyébként nem szereplő – 
Franciscus atya szavait idézve gyóntatja meg a buja álmai miatt gyötrődő Klárát: „Az álom 
önmagában nem bűn. Csak ha gondolkodik róla a kisasszony. Ha gyönyörködik benne. 
Nekem ezt mondta Franciscus atya. Tíz Páter Nostert és tíz Áve Máriát kell elmondani, és 

 
294 TASNÁDI 1996, 5. 
295 SZAJBÉLY 1996, 463. 
296 DÉR 1969, 21–22. 
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kész a penitencia.”297 De ez lesz a szexuális együttlétek helye, s a vízzel teli dézsába fojtják 

Feliciánt, illetve – a már említett nyitójelenetben – erre fektetik holttestét.   
Csáth melodrámájából hiányzott a zenei kíséret, Fodor pedig feldolgozása során olyan 

megoldást választott, mely bár nem tudta pótolni ezt a hiányt, mégis megerősítette Csáth 
„jelenlétét” a drámaszövegben. Fodor a lélektani megközelítés érvényességét hangsú-
lyozza, amikor a Csáth-novellákból kiválasztott textusokkal dúsítja fel tragikomédiájának 
szövegét. A válogatást persze a történetvezetés kényszere is befolyásolhatta, ugyanakkor 
kétségtelen, hogy a kiragadott és átalakított, majd a drámaszövegbe illesztett hipotextu-
sok a csáthi szövegvilág ismert és jellegzetes novellai motívumait sorakoztatják fel. Fodor 
Csáth szöveguniverzumának témáit, az erőszak, a szexualitás, a lelkiismeret, az elhárító 
mechanizmusok motívumait erősíti fel a novellákból átemelt vendégszövegekkel, így al-
kotása egyben a csáthi művészi törekvésekről alkotott vízióvá is válik. Ezt erősíti, hogy 
olyan műfajt választ a csáthi életműből, mely a tízes évek szecessziós és impresszionista, 

majd később expresszionista törekvéseire utal vissza, ugyanis a többszintű kifejezésmó-
dokban gondolkodó, a zenét, a képet, a történetet egybelátó Csáthot állítja elénk. Nem 
csupán a címszereplőre irányítja tehát a figyelmet, hanem a saját művészi világát kifejteni 
vágyó Csáth is fontos szerepet kap az értelmezés során.

 
297 FODOR 1996, 285. 
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ADAPTÁCIÓ = KIBILLENTETT ÉRTELMEZÉS? 
Szász János: Witman fiúk 

 
 
A dolgozat előző fejezetében Szász János kitüntetett figyelmét Csáth iránt a 2007-es 
Ópium című film kapcsán már érintettük. Az 1997-ben bemutatott Witman fiúk annak a 
jelzése, hogy a rendezőt már egy évtizeddel korábban is élénken foglalkoztatta a csáthi 
életmű, ám ekkor még nem a szerző élettörténete, hanem az általános vélekedés szerint 
legkidolgozottabb és legjelentősebb írása felé fordult; olyan novella, az Anyagyilkosság 
felé, melynek értelmezését a legtöbb esetben a freudi pszichoanalízishez szokás kötni. 
Épp ezért az elemzésben ennek a szempontnak a vizsgálatát tűzöm ki célul: azt a problé-
mát járom körül, hogy a novellában, illetve az irodalmi mű filmes adaptációjában, a Szász 
rendezte Witman fiúkban hogyan jelenik meg az apa, illetve a szülői törődés és nevelés 

hiánya, szerepet kap-e egyáltalán valamiféle nevelő szándék a gyilkos testvérpár életében. 
Megvizsgálom továbbá, a két alkotás történetvezetési stratégiái, dramaturgiai/narratív 
eljárásai mennyiben támasztják alá azt a hipotézist, hogy a Witman fiúk lelkiismeret nél-
küliek, s hogy miképpen jutnak el az anyagyilkosságig. Az eredmények alapján képet kap-
hatunk arról, hogy Szász filmadaptációja milyen mértékben követi vagy utasítja el az ál-
talánosan elfogadott interpretációs eljárásokat, mely egyben saját Csáth-értelmezéséről 
is képet adhat. 

A lelkiismeret (Gewissen) kialakulása a freudi pszichoanalitikus felfogás szerint a felet-
tes énhez, azaz az Über-Ich-hez köthető. A második topográfiai modellben ismertetett fe-
lettes én-instancia, melynek legfőbb jellemzője, hogy ítélkezik és bírál, a szülői követel-
mények és tilalmak következtében kialakuló viselkedési szabályok elsajátításának során 
fejlődik ki.298 A lelkiismeret meglétének feltétele a felettes én, s ha az egyénnek bizonyos 
külső okok miatt nem alakult ki a felettes énje, ebből egyenesen következik, hogy lelkiis-

merete sem lehet. Csáth egyik legismertebb novellája, az Anyagyilkosság narratív struk-
túrája tökéletesen visszavezethető e freudi elméletre, hiszen – ahogyan rögtön az első 
mondatból kiderül – a főszereplő testvérpár apja korán meghalt, anyjuk közömbös visel-

kedése pedig a felettes én megfelelő kialakulásának esélyt sem ad. Hiányzik tehát életük-
ből a legfőbb tekintélyt betöltő személy, így az erkölcsi normák interiorizációja is kimarad 
lélektani fejlődésükből. 

Az először a Nyugatban, 1908-ban közölt, majd az 1911-es Délutáni álom kötetben meg-
jelent Anyagyilkosság alapját– számos mértékadó, egybehangzó interpretáció szerint – az 
Ödipusz-komplexus adja. Relevánsnak tűnik tehát a mű pszichoanalitikus megközelítése, 
melyet Csáth lélektani műveltsége is ösztönöz, persze a novellát többek között motívum-
használata, időkezelése, stilisztikai megoldásai miatt is az életmű kiemelkedő darabjának 
tarthatjuk.299 

 
298 A lelki készülék második elméletének keretei között leírt felettes én fogalmával Freud jelzi, hogy az általa 

jelölt funkció elkülönült az éntől, sőt uralkodik felette. Freud a lelkiismeretben, az önmegfigyelésben, vala-

mint az eszmények képződésében látja a felettes én funkcióit. A második topográfiai modellben meghatá-

rozott másik két instancia az ösztön-én, amely a személyiség ösztönpólusaként fogható fel, valamint a már 

említett én, amely az egész személyiség érdekeit képviseli. LAPLANCHE–PONTALIS 1994, 188–190; 484. 
299 Z. VARGA 2013.  
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Talán nem haszontalan, ha a későbbi elemzéshez röviden felidézzük a novella cselekmé-

nyét. A Witman fiúk apja „korán” meghalt, anyjuk alig törődik velük. Az apa nélkül fel-
növő testvérpár legfőbb szórakozása eleinte apróbb állatok, kutyák, macskák, madarak 
becserkészése, foglyul ejtése, majd megkínzása és élve felboncolása, később azonban új-
fajta élvezetnek hódolnak, hiszen szexualitásukat felismerve élik ki agresszív vágyaikat 
egy fiatal prostituált lányon, Irénen, aki láthatóan élvezi a fiúk erőszakos viselkedését. A 
lány a további együttlétekért cserébe ajándékot kér tőlük, a fiúk pedig anyjuk ékszereit 
szánják neki. Meg is kérik Witmannét, mutassa meg nekik az ékszereket, ám az hallani 
sem akar erről. A testvérpárban ekkor hatalmas gyűlölet támad anyjuk iránt, s elhatároz-
zák, az éjszaka közepén ellopják az ékszereket, ám mivel anyjuk felébred az üveges szek-
rény betörésének zajára, teljes nyugalommal és hidegvérrel megölik az asszonyt: az idő-
sebb testvér kést döf a mellébe. A gyilkosságot követően a helyszínt úgy rendezik el, 
mintha kívülről törtek volna be a házba, majd aludni térnek és a másnapról ábrándoznak. 

Reggel – még az iskola előtt – átadják a lánynak a lopott holmit, s megígérik neki, hogy 
hamarosan meglátogatják őt.  

A cselekmény rövid felvázolása alapján is látható, hogy a legfontosabb probléma az apa 
korai halála, melyre Csáth már a novella első mondatában felhívja a figyelmet: „Ha szép 

és egészséges gyermekeknek korán meghal az apjok, abból rendesen baj származik”.300 E 
kezdőmondat hangsúlyosan mutat rá a későbbi gyilkossághoz vezető okok gyökerére.301 
További tényező a szülői törődés, nevelés hiánya,302 valamint a fivérek szinte érzelem 
nélküli viselkedése és agresszivitása.303 Az előbbi felsorolás azonban kauzális viszonyként 
is értelmezhető, hiszen – jelen esetben – az apa elvesztéséből következik anyjuk ridegsége, 
ebből pedig az érzelemmentesség.304 

A novella számos értelmezésében a szexualitás problémája, illetve a testvérpár „érzelmi 
fogyatékossága” jelenik meg. Pléh Csaba szerint az Anyagyilkosság érzelmi fogyatékos 
testvérpárja egyenesen együgyű.305 Ezzel szemben a narrátori pozíciót is meg kell vizs-

gálnunk: heterodiegetikus elbeszélőről van szó, akinek történetvezetési módja feltűnően 
távolságtartó és deskriptív. Ez az objektív, a történteken kívül helyezkedő, értékítélettől 
tartózkodó, véleményt nem formáló, szenvtelenül tárgyilagos elbeszélői hangnem túlsá-
gosan is hangsúlyossá teszi a novellabeli testvérpár érzelemmentességét, közömbössé-

gét.306 Angyalosi Gergely szerint az Anyagyilkosság elbeszélőtechnikája három jól elkülö-

 
300 CSÁTH 2006F, 140.  
301 Ahogyan Ferenczi Sándor fogalmaz: „Az analízis […] megmutatta, hogy kedvezőtlen körülmények közt, 

vagy megrendítő élmények hatása alatt, amelyeket a gyermek elfojtott, a felnőtt pedig látszólagos jelenték-

telenségük miatt már figyelemre sem méltat, a normális lelki alkat is betegessé vagy bűnözővé válhat”. 

FERENCZI 1982, 370. 
302 Z. VARGA 2013, 45. 
303 Ez az agresszió a frommi fogalomhasználattal élve a brutális és a pusztítási, rombolási hajlam, mivel 

céltalan és örömöt szerez az elkövetőnek. FROMM 2001, 20. 
304 Bár kérdés, mennyire lehet érzelemmentesnek tekinteni azt, ha valaki gyűlöli az anyját, a novellából 

ugyanis megtudjuk, hogy amikor Witmanné nem mutatja meg fiainak az ékszereket, azoknak „tele volt a 

szívük gyűlölettel a szőke, kék szemű, lusta és kövér anyjuk iránt”. CSÁTH 2006F, 146. 
305 PLÉH 2007, 784. 
306 Hasonló módon mutatja be a(z indirekt) gyilkosságot Hazai Attila Kalózok című novellájának narrátora. 

A novellában szintén egy testvérpár, Miklós és Zoltán kerül a középpontba, akik – olyan „tudományos ér-

deklődés” által vezérelve, mint a Witman fiúk – halottnak hitt nagyapjuk hasát vágják fel, aki ennek követ-

keztében valóban meghal. 
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níthető stilisztikai szintre bontható fel. A már idézett kezdőmondatban realista, míg Wit-

manné és a gyerekek környezetének bemutatásában a századeleji naturalista vonások fe-
dezhetők fel,307 majd a lélektani elemzés egy, a szokásostól eltérő bemutatása vonul végig 
a novellán.308 

A novella felütésében a következőket tudjuk meg Witmannéról, az anyáról:  
 

szép asszony volt, de szelíd természetű és erősen önző. A férjét sohase kínozta, de 

egy bizonyos fokon túl sohase is szerette. […] Mondom, mint ember: se jó, se rossz. 

A két fiát éppen olyan keveset csókolta, mint verte. Kevés közük volt egymáshoz, 

amint az lassanként mindjobban kiderült. […] Különben csendesen élt, és csendesen 

hízott.309 

 
Az Anyagyilkosság egy későbbi szöveghelyén a Witman fiúk álmában az anyjukhoz ha-
sonló női alakok jelennek meg:  

 
A nagyobbik azt mesélte, hogy a levegőben lények laknak, amelyek az emberekhez 

hasonlítanak, s ha enyhe szél fúj, érezni, mint úszik a testük a levegőben. Azután 

megálltak, behunyták szemeiket, és kiterjesztették karjaikat. Az idősebb fiú azt állí-

totta, hogy hatalmas, puha testű légi asszonyok imbolyognak körülötte, és hátukkal 

és mellükkel az arcához érnek. […] Otthon, az ágyban is még a lég asszonyairól be-

szélgettek. Be is jöttek. Nesz nélkül siklottak be, az ablaküveget alig érintették bár-

sonyos hátukkal, és lebegve, úszva odanyújtóztak melléjük a paplanra, a ván-

kosra.310 

 
Szembetűnő a hasonlóság az anya és a lég asszonyai között, mely arra utal, hogy elfojtott 

szexuális vágy működhet a fiúkban anyjuk iránt, ez pedig visszavezethető az Ödipusz-
komplexusra. Eszerint egy családban az apa szerepe az, hogy az anyát elvonja a gyermek-
től, s később, amikor a gyermek versengeni kezd az apával, a kasztrálástól való félelmét 

is meg kell élnie, majd érdeklődését anyjáról egy másik nőre kell áthelyeznie, mely által 
megtörténik a komplexus sikeres meghaladása.311 A Witman fiúk – mivel érdeklődésüket 
az anyáról Irénre helyezik át – az Ödipusz-komplexuson átesnek, ezek után elhidegült és 

 
307 „Witmanné enni adott nekik, és tiszta alsót szombaton este. Az iskolába is velük ment, ha iratkozni 

kellett. Különben csendesen élt és csendesen hízott a nő. Egy bankhivatalnokkal ismerkedett meg férje ha-

lála után fél évre, aki fiatal és szép gyerek volt, borotvált állal, széles vállakkal, de finom rózsaszínű és 

lányos arcbőrrel; Witmanné vágyott reá és bár nehezére esett, sőt fáradtságába került: kacérkodott is vele. 

A hivatalnok kísérgette, meglátogatta, teát kapott és csókokat. A férfi unalomból meg lustaságból nem 

hagyta ott a nőt. […] Különben a házban keveset törődtek velük. Az első emeleten egy öreg törvényszéki 

hivatalnok lakott, aki keveset volt otthon és egy varrónő, aki négy lánnyal dolgozott. A második emeletet 

Witmanékon kívül csak a ház tulajdonosa lakta. Egy egészen fiatal ember volt a tulajdonos fia, aki nem 

sokat törődött se a házzal se a lakókkal. A földszinten egy üveges és egy rőfösüzlet volt. Senki se tudta, hogy 

ezekben a boltokban mikor járnak vevők. A Witman fiúk a maguk számára foglalhatták le a házat. A kis 

piszkos udvarban sohasem lehetett embert látni. Az az egyetlen ecetfa, amely az udvar közepén állott és 

annyi esztendeje meghozta rügyeit, leveleit és virágait, valószínűleg érezte, hogy mindez nem jól van. Az 

élet azonban a kis emeletes házban is haladt előre, mint mindenütt másutt. Talán csak a két fiú volt, akik 

jól mulattak, mindig mertek gondolni a holnapra és holnaputánra is.” CSÁTH 2006F, 140–142. 
308 ANGYALOSI 1987, 417–423. 
309 CSÁTH 2006F, 140. 
310 CSÁTH 2006F, 144. 
311 FREUD 1991, 43 és LAPLANCHE–PONTALIS 1994, 335. 
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közömbös anyjukban csupán akadályt látnak, hiszen Witmanné nem adja oda fiainak az 

ékszereket, ez pedig kiváltja a gyilkos indulatot. 
Szajbély Mihály monográfiájában megjegyzi, hogy a hidegvérrel végrehajtott gyilkosság 

oka a fentebb idézett szöveghely alapján (is) kimutatható, hiszen a gyermeki szexualitás 
egyik fontos megnyilvánulási formája a kölcsönös szeretet a szülő és a gyermek között. A 
gyermekeit „keveset csókoló” Witmanné ezt az élményt megtagadja tőlük, s feltehetőleg 
ez is hozzájárul ahhoz, hogy a testvérpár az elfojtás teljes hiányának következtében köz-
vetlenül élje ki szexuális vágyait. Egy másik szülői hibának tekinthető az, hogy az anya 
keveset veri őket, amennyiben a verést a nevelés szimbólumaként értelmezzük. A gyer-
mekkorban ugyanis még nem alakul ki az a visszatartó erő, amely határt szabna a csele-
kedeteknek és a gondolatoknak, ez a gát, az ősi ént bíráló instancia a felettes én, mely 
csupán később, a nevelés hatására fejlődik ki.312 Mivel a felettes én szerepét eleinte a szü-
lői tekintély játssza, és ahogyan megtudjuk, Witmanné fél a fiaitól – „[k]issé félt a fiaitól, 

nagyon távol érezte őket magától”313 –, sőt közömbös is irántuk, képtelen betölteni a fe-
lettes én szerepét. A felettes én kialakulatlanságának problémája összefüggésben van a 
fiúk érzelemmentességével, s az érzelmek hiányának hátterében egy, a személyiséget be-
folyásoló tényező, a felettes én egy funkciójának kifejletlensége áll, ez pedig nem más, 

mint a lelkiismeret. Ennek definícióját Freud a Totem és tabu című munkájában fejti ki. 
Eszerint a lelkiismeret  

 
bizonyos bennünk meglévő vágygerjedelmek elutasításának belső észrevevése; a 

hangsúly azonban azon van, hogy ezen elutasításnak nem kell más egyébre hivat-

koznia, hogy biztos a dolgában. […] Mindenkinek, akinek lelkiismerete van, éreznie 

kell magában az elítélés igazságosságát, a véghezvitt cselekedet miatti önvádat.314 

  
Az Anyagyilkosság testvérpárjának esetében egyértelmű, hogy a Freud által említett ön-
vád nem működik, hiszen a Witman fiúk teljes nyugalommal ölik meg saját anyjukat, s 

kizárólag a másnapi találkozóra gondolnak, mielőtt aludni térnek. A „vágygerjedelmek” 
pedig cseppet sem kerülnek elutasításra, s ugyanúgy, mint az állatok lassú kínzásánál, 
anyjuk megölésekor sem érzik, hogy tettük nem helyes, a gyilkosságot követő napon teljes 

közönnyel mondja az egyik testvér: „Tizenegy órára úgyis hazahívnak”,315 tehát felkészül-
nek arra, hogy amikor valaki észreveszi a halott anyát, haza kell menniük az iskolából. A 
Rossz közérzet a kultúrában című munkájában Freud kimondja, hogy a lelkiismeret az 
ösztönlemondások hatására alakul ki, tehát minden ösztönlemondás hozzájárul ahhoz, 
hogy a lelkiismeret egyre szigorúbb és türelmetlenebb legyen. Feltételezi továbbá, hogy a 
felettes én e funkciója egy elfojtott agresszió miatt keletkezik, s további, a későbbiekben 

 
312 SZAJBÉLY 2019, 270. Bár a novella jól támogatja a pszichoanalitikus olvasatot, Szajbély nem kizárólag a 

lélektan felől értelmezi az Anyagyilkosságot. Csáth ugyanis a megírás idejekor még nem ismerte Freud 

elméleteit, azonban a korban népszerű Nietzsche műveit már minden bizonnyal igen. A Witman fiúk által 

kiépített kegyetlen, ámde a saját szabályrendszere szerint biztos alapokon nyugvó világban felfedezhetők a 

nietzsche-i minták. A Jenseits von Gut und Böse című, magyar nyelven elsőként 1907-ben (nem sokkal a 

Csáth-novella megírása előtt) megjelent Nietzsche-mű szerint a magasabb kultúrák voltaképpen hatalom-

éhes és erkölcsöket nem ismerő barbárok hódításának eredményeképp jöhettek létre, akik a gyengébbeket, 

az elavult, működésképtelen kultúrákat leigázva kerültek fölénybe s jutottak hatalmi pozícióba. Erről lásd 

részletesen: SZAJBÉLY 2019, 270–273. 
313 CSÁTH 2006F, 146. 
314 FREUD 1990, 66.  
315 CSÁTH 2006F, 148. 
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elfojtott agressziók okán fokozódik.316 Freud e megállapításai alapján kijelenthető, hogy a 

novellabeli Witman fiúk nem rendelkezhetnek kifejlett lelkiismerettel, hiszen egyáltalán 
nem jellemző rájuk az ösztönlemondás és az agresszió elfojtása sem. 

Szász János 1997-ben készült filmje, a Witman fiúk317 nem kizárólag az Anyagyilkosságot 
veszi alapul, hanem több Csáth-novellára való utalás is megjelenik az adaptációban, így 
A kis Emma, a Trepov a boncolóasztalon, az Ismeretlen házban, A fekete kutya, A béka, A 
vörös Eszti egy-egy jelenete, helyszíne, karakterneve is helyet kap a filmben.318 Ezzel az 
eljárással a csáthi szövegvilág egészének leképezésére, egy alkotáson belül való komplex 
bemutatására tesz kísérletet a rendező.319  

Szembeötlő különbség a novellához képest, hogy a filmben megjelenik az apa alakja is. 
Ennek elsősorban strukturális okai vannak: a vizuális narratíva csak úgy tudja „elmon-
dani” az apa hiányát, hogy megjelenít egy apát, akit azután eltüntet – itt tehát nem csupán 
Szász autonóm döntéséről van szó, hanem a médium kényszeréről is. A filmes idő ennek 

a megoldásnak köszönhetően kitágul a novellához képest, s az apa fontosságát több filmes 
technika segítségével, például a fény–árnyék formáló erőinek megjelenítésével hangsú-
lyozza az Anyagyilkosság filmadaptációja.320 Már azzal, hogy egyáltalán megjelenik az 
apa – itt pontos névmegjelölést is találunk, Witman Dénesről van szó –, a film direkt mó-

don nyomatékosítja a szerepét, kiemeli a későbbi történésekhez való – közvetett – közét. 
A nyitójelenetben például az ablaknak háttal álló Witman Dénes alakját mintegy dicsfény-
ként veszik körül a beáramló napsugarak, az ellenfény,321 míg az asztalt körülálló család-
tagok alig látszanak, éles kontrasztot alakítva ki ezzel. (Képmellékletek, 4. kép.) Ez a ren-
dező és az operatőr a fénnyel való sajátos értelmezése: az apát istenségként ábrázoló képi 
megjelenítés utal a szereplő fontosságára, a cselekmények menetében betöltött jelentős 
pozíciójára. A Witman fiúk több kritikája322 hibaként jegyzi meg, hogy az apa halála a 
filmes idő-megjelenítés szerint télen következik be, s a filmes narratíva fél évvel későbbi 
jelenetében323 – valójában a film egészében – ugyancsak tél van. Noha ezt filmkészítői 

tévedésként is elgondolhatnánk, tudatos rendezői elv is húzódhat az eljárás mögött: az 

 
316 FREUD 1992, 80–82. 
317 SZÁSZ 1997. A rendező A nagy füzet című filmje, mely 2013 szeptemberében került a magyar mozikba, 

szintén egy irodalmi művet vesz alapul, méghozzá a magyar származású svájci írónő, Kristóf Ágota hasonló 

című regényét. Fontos egyezés a Witman fiúk és A nagy füzet között, hogy mindkét esetben egy fiú testvér-

pár a főszereplő – mely egyáltalán nem véletlen, egy, a rendezővel készült interjúból ugyanis kiderül, hogy 

éppen a Witman fiúk forgatásakor merült fel az ötlet, hogy Kristóf könyvét is megfilmesítse (lásd ÖLBEI 

2013) –, s míg a Witman fiúk defektusa a családban bekövetkezett haláleset miatt, addig A nagy füzet főhő-

seinél a háború tudatromboló hatása által lesznek a gyerekekből gyilkosok. 
318 Ez a megoldás nem ismeretlen a magyar filmművészetben, hiszen a Huszárik Zoltán rendezte Szindbád 

(1971) című film is több Krúdy-novellát kapcsol össze. 
319 A kis Emma többek között az iskolai jelenettel és a kutya felakasztásával, a Trepov a boncolóasztalon a 

boncolás folyamatának többszöri felemlegetésével köszön vissza a filmben. Az Ismeretlen házban a nagyob-

bik Witman fiú egyik mondatában jelenik meg: „mesélj arról a házról! Az ismeretlen házról”. A fekete kutya 

című novellában az apa halott fiát a kutya szemében véli felfedezni, hasonlóképp, mint ahogyan a Witman 

fiúk, akik apjukat látják a bagoly szemében. A béka című novellát az iskolai boncolás jelenete juttathatja 

eszünkbe, A vörös Eszti pedig a névhasználat szintjén van jelen, a cselédlányt ugyanis Esztinek hívják. 
320 A fény–árnyék játék végigvonul a művön, a film szinte egészét betöltő sötétséget mindig megtöri vala-

milyen fényforrás – az ablakon keresztül beáramló fény, az elemlámpa fénye stb. –, mely minden esetben 

szimbolikus többletjelentéssel rendelkezik. 
321 BÍRÓ 2003, 38. 
322 Lásd például: BORI 1997. 
323 SZÁSZ 1997, 00:20:00–00:20:44. 



M É D I U M -  É S  K O N T E X T U S V Á L T Á S O K       91  
 

 

idő megállta, az örök tél beköszönte ugyanis markánsan jelezheti, hogy a legfőbb tekin-

télyszemély halálával minden rosszra fordul, az apa elvesztése tehát megelőlegezi az el-
következő borzalmakat. 

Az apa abból a szempontból is „mindenhatónak” látszik, hogy ő felügyeli az idő múlását. 
A film első jelenetében Witman Dénes zsebórájának másodpercmutatói jelzik, pontosan 
mikor vegye kezdetét a családi étkezés, az apa tehát ellenőrzi, kontrollálja azt, hogy min-
den rendben és a megfelelő időpontban történjen. Éppen ez, a cselekedetek, a történések 
szabályzása, megfelelő keretek közé helyezése jellemző a lelki működés egyik – már fen-
tebb bemutatott – instanciájára, a felettes énre, ezen a ponton tehát az apa alakja a felet-
tes én testet öltött allegóriájaként értelmezhető. Sághy Miklós remek elemzésében jegyzi 
meg, hogy a testvérpár magát a fájdalmat is összekapcsolja az apával, hiszen a filmben 
Witman Dénes halála előtt többször kimondja a következőt: „fáj”.324 A novellából – és a 
filmből is – kiderül, hogy a testvérpárt kifogyhatatlanul érdekli a fájdalom maga, melyet 

a hőn áhított bagolyban látnak meg. A szövegből következőket tudjuk meg:  
 

Egyenként szedték ki a pihéket a melléből és figyelték, amint a titokzatos madár 

szemében a fájdalom színes tüzei egymás után kigyúlnak. Aztán drótokkal csavarták 

körül a szárnyának a tövét, a lábait, a csőrét és így kipeckelve sokáig szótlanul bá-

multák. Arról beszéltek, hogy a madár tulajdonképpen csak egy ház, ahová a Kín 

beköltözött és ott lakik, míg csak a baglyot meg nem ölik.325 

 
A film ezt az összefüggést az apa fejfáján ülő bagoly képével nyomatékosítja. (Képmellék-
letek, 5. kép.) 

A novella és a film – természetszerűleg – számos ponton eltér egymástól. Az alábbiakban 
összehasonlító módszerrel kívánom bemutatni a két mű közötti – a pszichoanalitikus 
perspektíva szempontjából fontos – egyezéseket és különbségeket, ezzel is rámutatva 
arra, hogy a novella részleteinek filmes adaptálásának a kihagyásával a rendező némileg 

elszakadt attól a lehetőségtől, hogy adaptációjának egyes jelenetei, s ezzel együtt bizonyos 
szempontból a mű teljes egésze a freudi lélektan szerint legyen értelmezhető. 

Apróságnak tűnő, mégis igen fontos eltérésként értékelhető a Witman fiúk életkora az 

apjuk halálakor, illetve anyjuk megölésekor. A novella első mondatainak minden részlete 
fontos: 
 

Ha szép és egészséges gyermekeknek korán meghal az apjok, abból rendesen baj 

származik. Witmannak két fia volt már, négy és ötévesek, amikor egy napsugaras, 

csak kissé szeles novemberi délutánon búcsút mondott a világnak.326 

 
Witman fiai – a novella szerint – tehát még kisgyermekek, amikor elveszítik édesapjukat. 
Ez kardinális jelentőségű, ugyanis eszerint a gyermekek csupán néhány éves korukig is-
merhetik apjukat, s így nem jelenik meg életükben a legfőbb tekintélyszemély, ezzel 

együtt nem fejlődhet ki a felettes énjük, s – közvetve – ennek a defektív állapotnak az 
eredménye a – már kamaszkorukban, gimnazistaként elkövetett – gyilkosság. Szász film-
adaptációjában ezzel szemben a testvérpár – az adaptációban a nagyobbik fiú János, a 

 
324 SZÁSZ 1997, 00:03:59–00:05:11. 
325 CSÁTH 2006F, 142. 
326 CSÁTH 2006F, 140. Kiemelés tőlem. M. Á. 
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kisebbik pedig Ernő – apjuk halála és az anyjuk ellen elkövetett gyilkosság között körül-

belül fél év telik el, s a filmes megjelenítésből is jól látszik, hogy a Witman fiúk kamasz-
korúak, tehát apjuk halálakor is kamaszok. (Képmellékletek, 6. kép.) Ez semmiképp sem 
összeegyeztethető a novellabeli kezdőmondattal. A kamaszkorban pedig már kifejlődött 
az egyén felettes énje, a filmváltozat e pontja és annak a freudi pszichoanalízis elemzési 
stratégiáival való párhuzamos értelmezhetősége és olvashatósága e szempontból kétsé-
ges. 

Az iskola mint színtér a novellában egyetlen gondolat erejéig jelenik meg: „A tanulást 
könnyen intézték felkelés után negyedóra alatt. Az iskola egyáltalán nem játszott szerepet 
az életükben”.327 Ezzel szemben a Witman fiúk több jelenete is a gimnáziumban játszódik, 
méghozzá A kis Emma szövegéből átvett helyszínen és annak szereplőivel. A tanár A kis 
Emma-beli, meglehetősen agresszív Szladek Mihály, valamint megjelenik Zöldi alakja, aki 
társainál „négy-öt évvel idősebb volt, bicskát hordott a csizmaszárában”,328 és szintén 

agresszív, ösztönei által vezérelt szereplőként van jelen a történetben.  
A bicska A kis Emma narratívájának esetében nem játszik kiemelten fontos szerepet, a 

Witman fiúkban viszont ez lesz az eszköz, amely Witmanné életét kioltja. A lelkiismeret 
kérdésének szempontjából is releváns Zöldi karaktere, ugyanis az egyik iskolai jelenet 

során Zöldi az osztályteremben Witmannét szapulja. A nagyobbik fiú, János nem tűri a 
vádakat, kitör a verekedés, majd a közben megérkező Szladek ennek láttán kérdőre vonja 
őket, mi is történt pontosan. Erre János épp az ellenkezőjét állítja annak, ami történt: azt 
mondja, ő szidta Zöldi anyját. A felelősség vállalásának valószínűleg az lehet az oka, hogy 
Witman tökéletesen egyetért azzal, amit Zöldi mondott, hiszen tudjuk, a testvérpár egye-
nesen gyűlöli az anyját. A büntetés nem maradhat el, maga Zöldi veri el az osztály szeme 
láttára Witmant, s így Zöldi figurája ebben a jelenetben jelképesen is az idősebb Witman 
fiú lelkiismeretévé válik.329 (Képmellékletek, 7. kép.) Ebből is látszik, hogy a nagyobbik fiú 
a filmadaptációban kialakult lelkiismerettel rendelkezik, ellentétben az Anyagyilkosság 

testvérpárjával. Jelen van ugyanis a Freud által említett „észrevevés”, tehát tudatában van 
annak, hogy mélységes egyetértése Zöldinek az anyjáról tett állításával nem helyes. Míg 
a novellában semmilyen nevelő szándék nincs jelen a testvérpár életében, addig a film 
már teret ad ennek: az iskola, a tanár és Zöldi alakjának, azaz a lelkiismeretnek a megje-

lenésével a testvérpár életében kétségkívül működik valamiféle nevelő, tanító entitás. 
A lelkiismeret megléte a filmnek nemcsak ebben a jelenetében mutatkozik meg. Az ál-

latkínzások lelki gyötrelmei súlyának elviselhetetlensége miatt Ernő, a kisebbik Witman 
fiú gyónni megy:  
 

állatot felboncolni bűn. Bűn, ha azzal megöljük? Gyónom a mindenható Istennek, 

hogy bűnt követtem el többször, szóval és cselekedettel. Segítettem megölni egy ga-

lambot, és segítettem megölni egy kutyát is, a Bodrit. […] Atyám, ha valaki nagy 

bűnt követett el, kaphat feloldozást?330 

 
Ernő és János alakja a Witman fiúkban kissé különbözik: János elszántabb, mint öccse, 
ezzel szemben az Anyagyilkosságban mindkét fiút hasonlónak látjuk, szubjektumuk nem 

 
327 CSÁTH 2006F, 141. 
328 CSÁTH 2006D, 545. 
329 SÁGHY 2012. Hasonlóképp, mint ahogyan Witman Dénes a felettes én, úgy lesz Zöldi a nagyobbik Witman 

fiú lelkiismeretének megtestesítője. 
330 SZÁSZ 1997, 00:39:23–00:40:13. 



M É D I U M -  É S  K O N T E X T U S V Á L T Á S O K       93  
 

 

választható el élesen egymástól, mindketten örömüket lelik az állatok kínzásában. A film-

ben viszont a kisebbik fiú többször is hangot ad kétségeinek, elengedné az állatokat: mind 
a kutya, mind a bagoly megkínzása előtt kimondja: „engedjük el. Félek”.331 (Képmellékle-
tek, 8. kép.) 

Witmanné, az anya alakja a novellában és a filmben egyaránt fontos karakter, alapvető 
jellemvonásai, jelesül a teljes közöny és apátia mindkét műben azonos módon jelennek 
meg, külső jellemzői azonban eltérnek egymástól. Míg a novellából megtudjuk, hogy az 
apa halála után az „eleinte gyenge csípőjű” anya „csendesen hízott”, melynek következté-
ben „lusta és kövér” lett, addig a Witman fiúkban megjelenő anya magas, vékony és szi-
kár. (Képmellékletek, 9. kép.) Utóbbi testi attribútumok alighanem jobban összeegyeztet-
hetők Witmanné belső tulajdonságaival, ám a novellában szereplő anya nem véletlenül 
olyan, amilyen, hiszen itt lép működésbe a fentebb már kifejtett Ödipusz-komplexus. 
Szász alkotásából ez az elem kimarad, hiszen a Witman fiúk álmodozásaiban szereplő női 

alakok nem olyanok, mint a novellabeli „lég asszonyai”, akiknek „nagy, puha testük” van, 
s így összefüggésbe hozhatók az elhízott Witmannéval:  

 

[János:] Hogy fúj a szél! Érzed már? 

[Ernő:] Igen, érzem, simogat.  

[János:] Itt hajladoznak, táncolnak a szobában körülöttem.  

[Ernő:] Itt van Irén is.  

[János:] Látod?  

[Ernő:] Meztelen. Látom.  

[János:] Most olyan szép, száz évig tudnám nézni őt.332   

 
A filmben arra találunk utalást, hogy ezek a számukra izgató női alakok inkább Irénhez 
(de semmiképp sem anyjukhoz) hasonlítanak, így az Ödipusz-komplexusra, az anyjuk 
iránt elfojtott szexuális vágyaikra visszavezethető egyezés sem fedezhető fel. 

Ezen a ponton érdemes egy pillantást vetnünk egy olyan adaptációelméleti munkára, 
mely kifejezetten a leírások filmes adaptálhatóságával foglalkozik. Seymour Chatman az 
elsők között volt, aki a narratológia felől közelítette meg az adaptációk kérdését. A leírást 
– melyet akképpen definiál, amikor is a történet ideje megáll, de a diskurzus maga tovább 
folytatódik – vizsgálva azt állítja, hogy a film képtelen a szövegekhez hasonlóan leírni: 
már a médium sajátosságaiból is következik, hogy a film olyan részletesen mutatja meg 
a tárgyát, hogy nem képes ráirányítani a figyelmet a szöveg által fókuszba állított ele-
mekre, elgondolása szerint a film tehát csupán ábrázolni képes, de képtelen állításokat 

tenni.333 Az irodalmi leírás sok esetben szelektív, hiszen néhány tulajdonságot kiemel, a 
hiányzó jellemzők megalkotása az olvasó fantáziájára van bízva, a film esetében ugyan-
akkor a rendező szükségszerűen konkretizál, hiszen szereplőt, helyszínt, jelmezt, díszletet 
stb. választ. Ezt nyomatékosítja az is, hogy a filmnek sajátos eszköztárral kell dolgoznia 
egy leírás adaptálásához: ahhoz, hogy egy irodalmi leíráshoz hasonló kiemelő, fókuszba 

állító hatást érjünk el, a médium különféle sajátosságai szükségesek, melyet a kamera-
mozgással, a különböző beállításokkal, nagytotálokkal, kimerevített képekkel lehet elérni. 
Ezt szem előtt tartva szembetűnik, hogy a Szász-filmben nem hangsúlyosak az anya külső 

 
331 SZÁSZ 1997, 00:37:12. 
332 SZÁSZ 1997, 1:05:25–1:05:54. 
333 CHATMAN 2011, 78–79. 
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tulajdonságai, a kamera nem időz el hosszasan Witmanné bemutatásán, de arra vonat-

kozó utalásokat, párbeszédeket sem találunk a filmben: Szász nem csupán a leírás tartal-
mát, de a leírás aktusát sem adaptálja a filmjében, ebből az következik, hogy a Witman 
fiúk cselekménye szempontjából az anya karakterének metaforikus jellemzői a novellához 
képest a filmben elhalványulnak. Ha egy szövegben olvasható leírás nem szubjektív érté-
kelés alá eső jellemzőket használ – mint például ’szép’ –, hanem konkrét(abb) tulajdon-
ságokat sorakoztat fel (például ’szőke’, ’elhízott’), melyek többletjelentéssel rendelkeznek, 
de a feldolgozásban ezek nem jelennek meg, sőt épphogy ellentétes vonások tűnnek fel, 
joggal gyanakodhatunk, hogy az adaptáció során a film nagy eséllyel elveszíti az eredeti 
mű bizonyos árnyalatait. 

Csáth novelláinak egyik fontos, visszatérő jellegzetessége az elalvás motívuma, mely a 
nyugodt, tiszta lelkiismeretre (vagy akár a lelkiismeret-nélküliség állapotára) utal, sze-
replői ugyanis valamilyen bűnös vagy helytelen cselekedet után térnek nyugovóra. A Fe-

kete csönd Richardja a bolti betörés után mélyen alszik:  
 

Éjjel betört a zsidó boltjába, és kiszedte a pénzt a fiókból. Elszaladt vele, és elszórta 

az utcán. Reggel az ágyában aludt, amikor láttuk, hogy át van lőve a tenyere. A 

csendőr lőtte át. Édesanyánk letérdelt az ágy mellé, és gyengéden lemosta a vért. 

Richard nyugodtan aludt.334 

 
A keretes szerkezetű Szeptember című novellában központi kérdés a lelkiismeret hiányá-
nak problémája, a főhős halála után a csalfa feleség jelképes kézmosás-rítusa, majd nyu-
godt elalvása mutatja halott férje iránti közömbösségét:  

 

Ott feküdt másnap a szobában kiterítve György. A be-bámuló szeptemberi napsugár 

rásütött az arcra. […] …Másnap az asszony a temetőből hazajőve, megnézte magát 

a tükörben, s úgy találta, hogy kissé megsoványodott. No de majd pótolja. S miután 

gondosan megmosta a kezét, lefeküdt aludni.335 

 
A tor Marisa pedig lelkiismeretével és bimbózó szexuális vágyai felismerésének ijesztő 
tudatával küszködve alszik el: „rövid ideig tartott a sírás, mert Maris csakhamar könnyen, 

a fáradtak tiszta, nagy lélegzésével – elaludt”. 336 Az Anyagyilkosság esetében a Witman 
fiúk anyjuk megölését követően – a helyszín körültekintő elrendezése után – alszanak el: 
„Levetkőztek, ágyba bújtak és az izgalmaktól holtra fáradva pár pillanat múlva már mind 
a ketten mélyen aludtak”.337 Láthatjuk, Csáth szövegei történetvezetésének központi és 
visszatérő motívuma ez. A filmben a közvetlenül a gyilkosság utáni elalvás jelenete kima-
rad, ugyanakkor a zárójelenetben Irén meztelen testének a lopott ékszerekkel való feldí-
szítését követően mindhárman befekszenek a lány ágyába. Míg Irén nyugodtan tovább 
alszik, a testvérek maguk elé bámulnak, láthatóan az elmúlt események aggasztják őket. 
Ezzel a jelenettel, az elalvás motívumának elmaradásával, s főként azzal, hogy ez a mar-

káns kép a film utolsó képkockája, a Witman fiúk nem feltétlenül lelkiismeret nélküli, 
érzelemmentes, teljesen közömbös gyerekekként, hanem tettük súlyát érzékelő gyilko-
sokként jelennek meg. (Képmellékletek, 10. kép.) 

 
334 CSÁTH 2006I, 11–12. 
335 CSÁTH 2006M, 340. 
336 CSÁTH 2006O, 10. 
337 CSÁTH 2006F, 148. 
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Vincze Teréz a Witman fiúkat elemző munkájában a művet a megfilmesítés kategóriá-

jába sorolja, melynek jellemzője, hogy az irodalmi alapanyag mindenképp meghatározó 
vagy kizárólagos az azt feldolgozó film szempontjából. Vincze a film egyik nagy erénye-
ként jegyzi meg, hogy Szász hűen „követi a novella írott korpuszát, rendre arányosan 
dagasztja vizuális örömmé a novellaelemeket”,338 így egy egészen rövid – mindössze né-
hány oldalnyi – irodalmi műből másfélórás film készült. Ám a novella és a film közti kap-
csolat szempontjából felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet izgalmas alkotásnak tekin-
teni azt az adaptációt, amely újra elmondja az alapjául szolgáló mű cselekményét. Vincze 
szerint Szász egyetlen lényegi változtatása az Anyagyilkossághoz képest a Witman fiúk-
ban az, hogy minden szálat elvarr, minden tisztázatlanságot, bizonytalanságot kiirt film-
jéből, a narratívát lekerekíti, „befogadóbaráttá” teszi. Ez az eltérés azonban azt eredmé-
nyezi, hogy a csáthi szövegvilágra jellemző eklektikus és inkoherens elbeszélésmódnak az 
adaptációba való átmentése nem történik meg. Szász műve „[b]ecsülettel végigmondja, 

amit végigmond maga a novella is, csak annak árnyalatai nélkül”, s ezzel a struktúrával 
az adaptáció nem képes értelmezői diskurzusba lépni a megfilmesítés alapjául szolgáló 
művel.339 

Bizonyos jelenetekben a film továbbgondolja, esetenként kibontja, konkretizációs mű-

veleteivel nemcsak letisztázza, de több esetben modifikálja is a történteket. Sághy Miklós 
azon megállapításának, mely szerint a film a szöveg tudattalanjaként funkcionál, valójá-
ban éppen az inverze figyelhető meg: számos ponton ugyanis a film nem a novella által 
biztosított irányt követi, hanem saját maga értelmezői keretében bővíti ki a narratívát. 
Természetesen ez egy adaptáció esetében egyáltalán nem meglepő, ugyanakkor az Anya-
gyilkosság néhol jelentéktelennek tűnő részletei fölötti átsiklásával vagy tudatos elhagyá-
sával a novella eredeti, a befogadóra tett hatása a film esetében megkérdőjeleződni lát-
szik. Sághy – egyébként kiváló – elemzésében azt állítja, a film a novellánál jóval hangsú-
lyosabban mutatja be a tudati működéseket.340 Ez minden bizonnyal helyes állítás, de 

nem a novellabeli tudati működésekre vonatkozóan. Csáth szövegében csupán utalásokat 
találhatunk az ok-okozati összefüggésekre, félmondatokból, részletekből következtethe-
tünk a miértekre, míg a filmben minden bemutatásra kerül. Ugyanakkor – ahogyan lát-
hattuk – nem minden esetben lehetséges azonos elvek mentén értelmezni az Anyagyil-

kosságot, mint a film történéseit. Az Anyagyilkosságban sokkal inkább egy tudatos, a 
pszichoanalízis (freudi) elméleteire egyértelműbben visszavezethető narratíva jelenik 
meg, mint a Szász rendezte Witman fiúkban. 

Akár azt is gondolhatnánk, hogy korai halála miatt a novellában elhalványul Witman, az 
apa jelentősége. Valójában azonban arról van szó, hogy a filmben megjelenő rendezői in-
tenció expliciten juttatja kifejezésre azt, amit a novella homályban hagy. Sághy szerint a 
Csáth-szövegben  
 

a halálhírénél többet nem is nagyon tudunk meg az apáról. Szerepe lényegében arra 

korlátozódik, ha szabad így fogalmazni, hogy eltűnik a színről, és jelenlétével már 

nem befolyásolja a történet menetét. Még bánatot is alig hagyott maga után, mint a 

szövegből megtudjuk, nem hogy bármi egyéb lelki útravalóval terhelte, boldogította 

volna fiait, feleségét.341 

 
338 VINCZE 2000, 168. 
339 VINCZE 2000, 165–171. 
340 SÁGHY 2012. 
341 SÁGHY 2012. 
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Természetesen a novellában (is) az apa hiánya befolyásolja a történet menetét, sőt kije-
lenthetjük, hogy az apa halála az, ami impliciten alakítja a narratívát. Ha tehát a novellát 
pszichoanalitikus perspektíva mentén olvassuk, minden apró részlet visszavezethető 
ezekre az elméletekre, s többek között az is kijelenthető, hogy a Witman fiúk az apa halá-
lának, s ezzel együtt a felettes én hiányának következtében nem rendelkezhetnek kifejlett 
lelkiismerettel, míg a filmben ennek ellentéte mutatható ki.
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„CSAK ÉN VOLTAM ÉBREN” 
Lakatos István: Fekete csönd 

 
 
Lakatos István képregényrajzoló Csáth szövegvilágának sötét, bizarr, rémtörténet-szerű 
dimenzióját ismeri fel és gondolja tovább a dark-gothic art képzőművészeti törekvésekhez 
kapcsolható Fekete csönd-értelmezésében. Eljárása nem példa nélküli: az amerikai kép-
zőművész Gris Grimly Tales of Mystery and Madness (2006) és Tales of Death and De-
mentia (2009) című köteteiben hasonlóképp jár el Edgar Allan Poe misztikus és hátbor-
zongató történeteinek illusztrálásakor. Dolgozatom utolsó szövegelemző alfejezetében a 
Fekete csönd című Csáth-elbeszélést, illetve annak különböző olvasatait mutatom be, 
majd a 2009-es Lakatos-képregényadaptáció lehetséges interpretációját vázolom fel. 

Az általánosan elfogadott értelmezés egy őrült elbeszéléseként olvassa a novellát: az el-

beszélő vad tévképzetei és féltékenysége okán gyilkolja meg fiatalabb testvérét, sőt Szaj-
bély Mihály szerint a gyilkos alvajárva, tehát tudattalanul követi el tettét. A narrátori ins-
tancia újragondolása azonban újabb interpretációs lehetőségek felé vezet, ahogyan az én-
kettőződés a novella jelentéseit is megsokszorozza. Az értelmezési alternatívák bemuta-
tásával persze nem a korábban általánosan elfogadott interpretációt vonom kétségbe, 
csupán a Csáth-korpusz több szempontú újraolvasásának relevanciájára igyekszem rá-
mutatni. 

Csáth 1908 késő tavaszán, kora nyarán ismerkedett meg Freud pszichoanalízisről szóló 
elméleteivel,342 s esettanulmányaiban, novelláiban is megjelentek az orvosi praxisában 
szerzett tapasztalatok. Gyakorló klinikusként nem kizárólag a pszichoanalitikus mód-
szerre, illetve gyógymódra figyelt fel, hanem az esetek pszichopatológiai elméletére is, 
amely az egyes betegségek kialakulását, élménygenezisét magyarázta meg különböző mó-
don, úgy, hogy az egyedi lélektani fejlődés megbetegedés előtti szakaszát is vizsgálta a 

beteg gyermekkorával, élettörténetének számos fontos eseményével, lelki történeteinek 
összefüggéseivel együtt.343 

A besorolás nehézségét éppen ez a tény adja: a pszichoanalízis ismerete és gyakorlata 

ugyanis minden tudatban végbemenő folyamatra, minden a tudaton kívül eső gondolatra, 
cselekvéssorra racionális magyarázatot ad. Éppen ezért nehezen összeegyeztethető a 
Csáth művészetére tagadhatatlanul, markánsan ható pszichoanalízis a fantasztikum fo-
galmával, amelynek épp a megmagyarázhatatlanság, a bizonytalanság-érzés az alapvető 
ismérve. Ugyanakkor Louis Vax azt állítja, a fantasztikus irodalmat kizárólag más műfa-
jokkal való szembeállításkor tudjuk meghatározni, így hozza kapcsolatba azt többek kö-
zött a pszichoanalízissel. Szerinte a pszichoanalízishez és a pszichiátriához a fantasztikus 
irodalmat sokoldalú kapcsolatok fűzik, hiszen a fantasztikus történések, jelenségek nem 
ritkán az emberek hallucinációi, víziói, lázálmai, azaz a tudattalan teremtményei. A szo-

rongás, a félelem továbbá nemcsak a fantasztikus irodalom szereplőinek élményei, hanem 
a betegeké is.344 

Tzvetan Todorov 1970-ben megjelent, nagy hatású Bevezetés a fantasztikus irodalomba 
című munkájában kifejti, hogy  

 
342 SZAJBÉLY 2019, 229–230. 
343 BUDA 2004, 132. 
344 MAÁR 2001, 18–19. 
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egy olyan világban, mely nagyon is a miénk, amelyet ismerünk, melyben sem ördö-

gök, sem szilfidek, sem vámpírok nem léteznek, bekövetkezik egy olyan esemény, 

melyet nem tudunk megmagyarázni e jól ismert világ törvényeivel. Az esemény ész-

lelőjének két lehetséges megoldás közül kell választania. Vagy az érzékek csalódá-

sáról van szó, a képzelet munkájáról, s ekkor a világ törvényei fennmaradhatnak 

jelenlegi formájukban – vagy az esemény valóban végbement, a valóság része, ám 

ez esetben ezt a valóságot számunkra ismeretlen törvények szabályozzák. […] A 

fantasztikum e bizonytalanság idejét tölti ki.345 

 
Csáth novellái ennek a tapasztalatnak megfelelni látszanak: kétkedés, habozás fogja el az 
olvasót, ha A béka, a Mesék, amelyek rosszul végződnek vagy épp a Fekete csönd történetét 
olvassa, hisz nem talál kézzel fogható magyarázatot a szőrös békára, a lány képében meg-
jelenő halálra vagy a körülírhatatlan, tébolyt előidéző csöndre. 

A Fekete csönd 1905-ben jelent meg a Bácskai Hírlap augusztus 20-i számában, ezt kö-

vetően az 1908-as A varázsló kertje című novelláskötetben tették közzé. A novelláskötet 
kedvező fogadtatást kapott, Schöpflin Aladár ennek kapcsán megjegyzi: „Szinte különö-

sen hat, bár lélektanilag nem érthetetlen, hogy Csáth Gézának legkedvesebb motivuma a 
családi élet egyszerű, meleg humora, s a groteszk fantasztikum”.346 Thomka Beáta szerint  
 

Csáth ekkori prózája (A béka, Fekete csönd, Találkoztam anyámmal, A varázsló 

kertje, Anyagyilkosság) formafegyelmével, mértéktartásával, a felvezetés töretlen 

belső ívével s a megformált anyag feszültségével vált reprezentatív értékűvé; e tör-

ténetek feszültségét valamiféle robbanás előtti állapothoz tudnánk csak hasonlítani. 

Az esztétikai s érzelmi minőségek nem az elbeszélt eseményekből, tragédiákból, ví-

ziókból, álmokból származnak, s a lefojtás mint energiaforrás sem, hanem a formá-

lás rideg fegyelmezettségéből.347 

 

A tárgyalt novella címe már sokat sejtet az olvasót fogadó hangulatból: a ’fekete’ szó 

előrevetíti az elkövetkező borzalmakat, a sötétséget, a pusztulást, a gyászt, a félelmet; a 
címben szereplő szín tehát a halál képzetkörére utal. A novellában kulcsfontosságú sze-
repet tölt be a fekete szín, megszínezi, ezáltal „testet” ad a testtelen csöndnek. A rövid, 

néhány oldalas novella ugyanakkor igen sokféle színt jelenít meg, és nemcsak a feketéhez 
közelítő, negatív jelentéstartalommal párosítható színek ezek, hanem megjelenik a fehér, 
a rózsaszín, a kék, a piros, de jelen van a barna, a szőke, a vörös is. A színek ilyen gyakori 
alkalmazása azt erősíti, hogy Csáth novelláiban valóban visszaköszön egyfajta líraiság.348 
Az író továbbá úgy használja a fentebb felsorolt színeket, hogy a magában tisztaságot, 
békét, derűt sugárzó színek egy pillanat alatt nyomasztó és sötét hangulatot kapnak:  

 

 
345 Todorov szerint a fantasztikum lényege a bizonytalanságban, a hezitációban keresendő, s ezt a bizony-

talanság-érzetet egy (látszólag) természetfeletti esemény idézi elő. Fontosnak tartja továbbá, hogy a bi-

zonytalanság a történeten belül, a szereplőben, vagy azon kívül, az olvasóban, a befogadóban alakul-e ki. 

Todorov eszerint a fantasztikus irodalom első feltételének az olvasó habozását ismeri el, s azt tartja fontos-

nak, hogy az olvasó azonosulni tudjon a szereplővel, ilyen esetben ő is átélheti azt a habozást, amelyet a 

szereplő. TODOROV 2002, 31–33. Lásd amiképpen Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regény-

ében a narrátor direkt egyes szám második személyben szólít meg bennünket, naiv olvasókat, és „késztet” 

cselekvésre (jó példa arra, ahogyan az olvasó azonosul a szereplővel). 
346 SCHÖPFLIN 1908, 408. 
347 THOMKA 2004, 154–155. 
348 SZAJBÉLY 1989, 150. 
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és lassú tűzön megpirította a fehér cicát, az Anikóét. A kis állat irtózatosan vonag-

lott, amíg gyenge, rózsaszínű bőre barnára pörkölődött.349 

 
Fehér, rózsaszín, barna: Csáth fokozatosan tárja elénk a borzalmas állatkínzást. Hason-
lóképp jár el néhány sorral alább:  
 

Fölgyújtottam az ispán házát, mert a lánya benn alszik a szobában, hófehér ágyban. 

A melle lassan emelkedik fel-le. Aztán belekap az ágyába a tűz. Az én tüzem. Tüzes 

ágyban ébred föl. És a fehér lábát sötétbarnára csókolja a piros tűz. És kopasz lesz 

a feje, mert a haja elég. Kopasz! Hallod, kopasz. Az ispán gyönyörű szőke lánya ko-

pasz lesz.350  
 
Az ezekre a szöveghelyekre jellemző fokozási mechanizmus úgy érheti el a hatását, hogy 
a színek ellentéteket képeznek, s így lesz a fehérből és a rózsaszínből az égés következté-
ben barna (majd fekete). A fenti idézetben szereplő fehér macska kínzásának motívuma 

nem idegen Csáth novellisztikájától, gondoljunk csak az Anyagyilkosságra vagy A kis Em-
mára, ahol az állatkínzás, az állatok meggyilkolása mindig a (leg)súlyosabb vétket, az em-
berélet kioltását előlegezi meg, ahogyan itt is: a cica elégetése után az ispán lánya „követ-
kezik”.351 S itt, a Fekete csöndben jelenik meg először Csáth munkásságában a rá oly jel-
lemző állatkínzás-motívum. 

A keretes szerkezet sem idegen Csáth művészetétől, gondoljunk például A kis Emma 
vagy A béka című írásokra. A Fekete csönd esetében feltehetően egy beteg kezdi el mesélni 
történetét az orvosának, időbeliségét tekintve a keret alkotja a jelent, az elbeszélés gerin-
cét képező történet pedig visszaemlékezés a borzalmas éjszakára. A főszereplő testvérpár 

szintén megjelenik Csáth legismertebb novelláiban, például a Witman fiúkról szóló Anya-
gyilkosságban vagy a Vass fiúk történetében, A varázsló kertjében, de testvérek a szerep-
lői a már említett A kis Emmának is. A Fekete csönd az egyes számú, fokalizációját tekintve 

belső nézőpontú elbeszélő bátyról és Richard nevű öccséről („a szőke, piros képű kisfiúról, 
akinek sötét szemei mindig a messzeségbe néztek”352) szól. 

Egy elbeszélés fantasztikus mivoltának aspektusából kiemelten fontos az elbeszélő sze-
repe. Gyakori, hogy az első személyű narrátor szubjektivitása megkérdőjelezi az általa 
bemutatott cselekmények valódiságát, ezzel bizonytalanság-érzetet kelt az olvasóban.353 
Ez a bizonytalanság-érzet tetten érhető a Fekete csönd esetében is: bizonyos szöveghelyek 
arról árulkodnak, hogy a novellán belüli történésekről nem mindig kapunk tudósítást, 
vagy ha igen, nem tudjuk biztosan, ezek „valóságosnak” tekinthetők-e. A narratív hiány 
(ellipszis) szintén a fantasztikum felerősítését szolgálja,354 amely itt a történések szagga-
tottságában (például a bolondokháza) nyilvánul meg, ugyanakkor ez a narratív hiány a 
történet egészére jellemző. Csáth az ellipszis alkalmazásával tovább fokozta elbeszélésé-
nek titokzatosságát, érthetetlenségét. 

 
349 CSÁTH 2006I, 11 
350 CSÁTH 2006I, 12. 
351 Az állatkínzás-motívum jelen van az unokatestvérnél, Kosztolányi Dezsőnél is A rút varangyot véresen 

megöltük című költeményében. 
352 CSÁTH 2006I, 11. 
353 MAÁR 2001, 164. Az elemzésben Maár Judit A fantasztikus irodalom című munkája alapján (mely legfő-

képp genette-i narratológiai terminusokat alkalmaz) vizsgálom a novella egyes részeit. 
354 MAÁR 2001, 168. 
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Modalitásán belül, nézőpontját tekintve a novella narrátora fölülről, teljes rálátással 

szemléli a történteket (azaz omnipotens a narrátor, ám ez függ attól is, milyen értelme-
zését fogadjuk el a novellának), már egy megtörtént eseményről beszél. Ugyanakkor eb-
ben az esetben számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy az elbeszélő zavartsága (amely a 
szerkezeti, jelen idejű keretben észlelhető) befolyásolhatja történetmesélésének egyes 
részleteit. A modalitás vizsgálatának másik aspektusa a távolság, mely a szavak elbeszé-
lésével van kapcsolatban, illetve azzal, a narrátor milyen módon tudja visszaadni a törté-
net szereplőinek szavait. E tekintetben a Fekete csönd felidézett közleményeket használ, 
ámbár a kevés, összesen két megszólalás arra mutat rá, hogy a történetmesélés, a narrá-
ció kap hangsúlyt, nem pedig a szereplők felszólalásai. A teljes cselekményt a megbízha-
tatlan narrátor perspektíváján keresztül látjuk, ami még inkább az értelmezés poliszémi-
áját erősíti.355 

Szajbély Mihály Csáth-monográfiájában kitér néhány korai novella, így a Fekete csönd 

értelmezésére is. Egyértelműen elválasztja e művet a fantasztikus irodalomtól, s kizárólag 
a pszichoanalízis mentén elemzi a novellát.  
 

Az elbeszélő maga hurkol kötelet fenevaddá vált öccsének nyakára, miközben az go-

nosztetteitől kifáradva ágyában alszik. […] Amikor gyertyát gyújt, kisöccsét találja 

az ágyban, szederjes kék arccal, megfojtva. S miután a végső változatból hiányzik az 

alcím,356 az olvasó számára csak most válik egyértelművé, hogy egy lázálomszerű 

önkívületi állapot leírását olvasta, melyben azok a féltékenységi ösztönök, melyeket 

elfojtott az ébrenlét, előtörtek és rémesen pusztítottak. E befejezés ráébreszt arra a 

nyugtalanító tényre, hogy a normális embert csak egy hajszál választja el az őrülttől; 

hogy az őrülethez vezető ösztönök az egészséges emberben is benne laknak, legfel-

jebb nem törnek elő.357 

 
Szajbély a Freud Álomfejtés című munkájából ismert elméletre vezeti vissza a novella tör-

ténéseit. Freud szerint alvás közben az elhárító reflexek (itt az elbeszélő féltékenysége 
okán aktivizálódó elhárító reflex) ébersége csökken, s ebben az állapotban előtörhetnek 
azok az elfojtott gondolatok és érzések, amelyekről az ébrenlét során tudomást sem ve-
szünk.358 A főhősből tehát a fiatalabb fiútestvére iránt elfojtott féltékenység tört elő álmá-
ban, s „miután a hirtelen nagyra nőtt kistestvér rémtetteiről szóló álom feljogosította a 
cselekvésre, alvajáró állapotban megfojtja a tehetetlen csöppséget.”359 Szajbély állás-
pontja szerint az álom a kulcsszó, s ezzel párhuzamba hozható, hogy meglepően sokszor 
jelennek meg az alvással és ébrenléttel kapcsolatos szavak: az ’álom’, ’alszik’, ’ébren’ és 
ezek változatai összesen tizenháromszor fordulnak elő a rövid novellában, s a szerkezeti 
keret zárása a főhős álmatlanságát, esetleges alvástól való félelmét emeli ki: „és sohase 
tudok aludni. Egyáltalán, doktor úr, nem tudok rendesen aludni”.360 Az álmatlanság „tü-
nete” szintén összekapcsolható Freuddal, aki szerint e tünet az elfojtott vágyak miatt ala-
kul ki, melyek miatt a páciens nem tud, vagy nem mer elaludni.361 

 
355 Az persze kérdés marad, hogy a megszólaltatott figurák szájába adott szavak mennyire határolhatók el 

a megbízhatatlan narrátortól.  
356 A Bácskai Hírlapban megjelent első változat alcíme: Egy tébolyda irattárából. 
357 SZAJBÉLY 1989, 58–59.  
358 FREUD 1985, 408. 
359 SZAJBÉLY 2019, 181. 
360 CSÁTH 2006I, 14.  
361 FREUD 1985, 41. 
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Szajbély nemcsak a Fekete csönd interpretációját adja meg Freud álomtana (illetve Csáth 

saját pszichoanalitikus elmélete) alapján, hanem hasonlóképp jár el A béka című novellá-
nál is: a szintén a fantasztikum világába vezető történet362 rögtön az ébredéssel indul, ám 
Szajbély szerint az álomból való felriadás is az álom része. Az első személyű, belső néző-
pontú intradiegetikus elbeszélő szembetalálja magát egy szőrös békával, s mivel tudja, 
hogy a babona szerint ez annak a jele, hogy hamarosan valaki meghal, megöli az állatot – 
szintén megjelenik a fentebb említett állatölés-motívum, mely megelőlegezi az emberi 
halált –, ezt követően nyugovóra tér. Másnap reggel, ébredése után azonban semmi jelét 
nem találja az éjszakai kivégzésnek. A történet végén pedig a főhős narrátor „kiszól” hall-
gatóságához (metafikciós jelenség), elmondja, nem álmodott, s hogy a felesége nem sok-
kal ezután meghalt: „Önök most azt mondják, kérem, hogy álmodtam. Tudják meg tehát, 
hogy a feleségem e nap után két hétre kiterítve feküdt”.363 Szajbély szerint azonban bizo-
nyos, hogy az elbeszélő álmodott, a novella tehát az álom leképzése, az ijesztő, szőrös 

békát a tudattalanja vetítette ki az álmába, ezzel utalva arra, hogy a feleség halálos be-
teg.364 

A fent ismertetett olvasatok mindkét esetben kizárják a fantasztikum lehetőségét, és az 
elfojtott gondolatok cselekedeteinkre gyakorolt hatását emelik ki. A következő, most ki-

fejtett interpretációs lehetőség(ek) azonban elvonatkoztat(nak) a pszichoanalízistől: a bi-
zonytalanságra, a hezitációra (mely a tiszta fantasztikum ismérve) alapozzuk feltevésün-
ket, s ha elfogadjuk, hogy a bizonytalanság-érzet az olvasóban végig jelen van, ez alapján 
a novella sem a csodásba, sem a különösbe nem sorolható.365 

A Fekete csöndet felfoghatjuk hiteles (a fikción belül értelmezendő) történetmondásként 
is: így a narrátor teljes mértékben megbízható, minden elmondott szavát igaznak kell 
tartanunk. Még azokat a szavait is, amikor a csöndről beszél: „hogy fájt a szívem ezen a 
reggelen. Tudtam, éreztem… hogy jő a fekete csönd. Óriási denevérszárnyakon”.366 Öcs-
csét, Richardot valóban egy elmebeteg elme vezérli, s a csönd, ami megszállja őt, nem 

más, mint a gyilkos ösztön, maga az őrület. S hogy bátyja megakadályozza a további gaz-
tettek, gyilkosságok, gyújtogatások véghezvitelét, maga veszi kézbe az irányítást: megöli 
testvérét, s így a gyilkos gyilkosává válik. Hogy ezután mi történik, homályban marad, 
elképzelhető, hogy tettének elkövetése után ő maga is megőrül, s gonosz testvérét annak 

halála után már csak kedves kis pötyögő gyermekként látja. Ez ugyanakkor egyszerű ma-
gyarázkodás is lehet a gyilkos báty részéről: az őrület tettetése néha megfelelő búvóhely-
nek bizonyul a legádázabb gyilkosok számára is. 

Amennyiben visszatérünk az álmok relevanciájához, megeshet, hogy az elbeszélő álmá-
ban jelentek meg Richard tévképzetei öccséről, s álmából felriadva, az álomban látottakat 
valóságnak érezve követte el a testvére életébe kerülő tettét. Az értelmezés szerint a (név-
telen) narrátor által megtudott történetből csupán csak annyi „igaz”, amit a csak megszó-
lított orvosnak mond el, tehát azt, hogy a következőkben elmeséli a történetet (az álmát), 

 
362 Lásd a novella fantasztikum felőli megközelítését: BENYOVSZKY 2017. 
363 CSÁTH 2006B, 66. 
364 SZAJBÉLY 2019, 181 
365 „Ha [az olvasó] úgy dönt, hogy a valóság törvényei változatlanok maradtak, és lehetővé teszik a leírt 

jelenségek magyarázatát, azt mondjuk, hogy a mű egy másik műfajhoz, a különöshöz tartozik. Ha épp el-

lenkezőleg, úgy dönt, hogy új természeti törvényeket kell elfogadnunk, melyek révén a jelenség megmagya-

rázhatóvá válik, a csodás műfajába lépünk.” TODOROV 2002, 39. 
366 CSÁTH 2006I, 11. 
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továbbá a novella zárásakor hozzáteszi, hogy nem tud aludni. Ez utóbbi kijelentés erősít-

heti meg jelen értelmezés helyességét, hiszen az alvás hiánya, az alvásra való képtelenség, 
az alvástól való félelem utalhat az elbeszélő álmaiban történt szörnyűségekre, illetve az 
álmai alapján később a valóságban végbement gyilkosságra. 

Elmondhatjuk tehát, hogy az értelmezési lehetőség viszonylagos a tekintetben (is), mit 
fogadunk el a narrátortól a történeten belüli megbízható információként, s mit nem. 
 

* 
 

[A doppelgänger] a romantikus én-hasadás jelképe; minden schizoid alkatú ember-

ben egy Doppelgänger lakik és a romantika a schizoid embertípusnak felel meg. A 

romantikusok tekintetüket az álmok, a megmagyarázhatatlan ösztönök, a sejtések 

és a bizonytalan vágyak felé fordították, erről szól a Doppelgänger mítosza is, az 

emberről, akiben a tudattalan világ elszabadul a tudat ellenőrzése alól és mint ret-

tenetes szörnyeteg önálló életet kezd 
 
– írja Szerb Antal A világirodalom történetében.367 A doppelgänger-effektus motívumát 
vizsgálók előbb-utóbb találkoznak a német romantika egyik legnagyobb hatású képvise-

lőjének nevével, E. T. A. Hoffmann-nal, aki mindamellett, hogy életének és munkásságá-
nak tekintetében is sok hasonlóságot mutat Csáth életével (mindketten rajzoltak, festet-
tek, zenéltek, sőt mindketten káros szerek függői voltak: Csáth a morfiumé és a panto-
poné, Hoffmann pedig az alkoholé), de egyes műveik motivikus-tematikus szinten is ro-
koníthatók egymással. Hoffmann írásművészetére felfigyelt Freud is, aki szerint a fan-
tasztikumot a tudattalanban kell keresni, s szerinte a tudattalan által kiváltott jelenségek 
gyakran figyelhetők meg Hoffmann műveiben, így e tekintetben különösen fontos szere-
pet kap a doppelgänger jelensége.368  

Hogy mit is jelent a doppelgänger, magyarul nehéz visszaadni. Megjelenési formáját te-

kintve igen sokrétű lehet: jelenthet a skizofréniával rokonítható én-hasadást, tudathasa-
dást, esetleges identitáskrízist, ezek a lehetőségek tehát egy adott személy (szereplő) ket-
tősségére mutathatnak rá. Doppelgänger azonban két (esetleg akár több) személy közt is 
létrejöhet, például amikor két szereplő bizonyos kontextusokban „összemosódni” látszik, 

egyes tulajdonságaik, neveik hasonlóságot mutathatnak.369 A hasonmás fogalmát első-
ként Otto Rank dolgozta ki és foglalta össze Der Doppelgänger című munkájában.370 Sze-
rinte a hasonmást egyes primitív társadalmak árnyékként fogják fel, mely árnyék őran-
gyalként, védőszellemként működik, a modern, civilizált társadalmakban azonban az ár-
nyék a halál előjelévé válik.371 

 
367 SZERB 1941, 487–488. 
368 Ezen a ponton felidézhetjük Freud unheimlich-fogalmát. A német ’unheimlich’ (kísérteties) a ’heimlich’ 

(otthonos, ismerős, bizalmas) ellentéte, az unheimlich tehát azért ijesztő, mert nem ismerős, nem otthonos. 

Freud tanulmányában megjegyzi, hogy a kísérteties érzés kialakulásának feltétele az intellektuális bizony-

talanság. FREUD 1998, 66. 
369 Szemléletes példa erre Hoffmann A homokembere, amelyben megjelenik Coppelius és Coppola. Termé-

szetesen az értelmezési lehetőségek ebben az esetben is fakultatívak, A homokember kitűnő példája annak, 

hogy a doppelgänger is többféleképp értelmezhető. 
370 RANK 1925. 
371 RANK 1925, 71–75. 
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A doppelgänger-motívum a Fekete csönd esetében elsőként az én megkettőzöttségében 

keresendő, azaz egyetlen szereplő jelenik meg, a narráció szintjén ugyanakkor olyan be-
nyomásunk támad, mintha két különböző szereplővel lenne dolgunk. Egyes irodalmi mű-
vekben ez kiderül,372 máskor viszont az olvasó fantáziájára van bízva, felsejlik-e előtte a 
doppelgänger lehetősége, a szerző bizonytalanságban hagyja az olvasót, és csak bizonyos 
szöveghelyek utalnak a kettősség e formájára. Ez az értelmezési alternatíva tehát arra 
utal, hogy az elbeszélő én és az elbeszélt történések főhőse, Richard egyazon szereplő. Az 
elbeszélő ugyanis gyanúsan sok információval rendelkezik a fekete csöndről, állítása sze-
rint kizárólag ő tudja, mi fog történni, tud a csönd létezéséről és annak eljöveteléről is. 

A doppelgänger ugyanakkor egy másik, valószínűsíthetőbb olvasatot is támogat: a nar-
rátor énjének kettősségét.373 Ha ebből az aspektusból olvassuk a novellát, a narrátor min-
denre kiterjedő tudása már más jelentőséggel bír. Megfigyelhető, hogy az elbeszélő gyak-
ran használja az „én” személyes névmást: „Senki se tudta, mi történik, és mi fog történni. 

Csak én. Csak én. Én éreztem, hogy jő a fekete csönd”,374 „Mindez a fekete csönd miatt 
volt. Jól tudom én azt”.375 Ha elfogadjuk ezt az olvasatot, az „én” ilyen gyakori megjele-
nése a báty kétségbeesett kapaszkodását jelentheti valós személyiségének tudatához. Az 
elbeszélőnek két különálló személyisége van, az egyik a „jó”, a szerető testvér oldala, a 

másik azonban a fekete csönd, azaz az őrület által megszállt gyilkos én. Ez az értelmezés 
akár párhuzamba is állítható a Szajbély által képviselt interpretációval. Arról, hogy való-
ban a tudat kettéválásáról lehet szó, a következő szöveghely árulkodik: „Hajnal volt, há-
rom óra. Ébren voltam, amikor Richard hazaért. […] Csak én voltam ébren”.376 Tehát aki 
Richard hazatérésének pillanatában ébren van, a tudat azon része, amely nem az őrület 
által megszállt én. Ez az állapot azonban nem tart sokáig:  
 

Ezután úgy történt minden, ahogy a fekete csönd akarta. Ránehezedett a mellemre, 

és belebújt a vérem csöppjeibe. Irtózatos volt. Menekülni akartam tőle, de odaköl-

tözött az ágyamhoz, és károgva a fülembe súgott iszonyú rémségeket.377 

 
Az őrület itt végleg megszállja az elbeszélőt, tudatának sötét, gyilkos hajlamú oldala nyo-
mul előtérbe, és miután átveszi a báty fölött az uralmat, az megöli az ágyban fekvő Ri-
chardot. S amikor a narrátor elmondása szerint meghallja a fekete csönd őrületes, hang-
talan kacagását, már újra önmaga, s ekkor eszmél szörnyű tettének súlyára, melyről a 
már őt kezelő orvosnak számol be. 

A doppelgänger „jelenléte” nem tűnik elvetendő interpretációs alternatívának, s ha ösz-
szegezzük a fentebb tett megállapításokat (a doppelgänger a Csáthra ható Hoffmann-nál 
is gyakorta jelen volt; a jelenség pszichológiai aspektusból is megközelíthető; az én ket-

 
372 Például Hoffmann Scuderi kisasszony című művében. 
373 Hasonló tudathasadás, a másik én valóságba történő „kivetítésének” megjelenítése figyelhető meg Chuck 

Palahniuk Harcosok klubja című regényében (1996), és az azt feldolgozó David Fincher rendezte filmben 

(1999). Itt a (megbízhatatlan) narrátorról a kezdetektől tudjuk, hogy álmatlanságban szenved, ahogyan – 

feltehetően – a Fekete csönd elbeszélője is. 
374 CSÁTH 2006I, 11. 
375 CSÁTH 2006I, 12. 
376 CSÁTH 2006I, 13. 
377 CSÁTH 2006I, 13. 
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tőségének motívuma elősegíti az olvasóban a bizonytalanság-érzetet és a kísérteties, hát-

borzongató érzést), láthatjuk, egyáltalán nem áll messze a korai Csáth-novellák hangula-
tától, motívumhasználatától a doppelgänger meglétének lehetősége. 

2009-ben a Műút folyóiratban jelent meg Lakatos István képregény-rajzoló Fekete 
csönd-átdolgozása.378 A képregény (irodalmi) szöveg és a képzőművészet találkozásaként 
és egységeként is értelmezhető, hiszen a képet magyarázhatja a szöveg és fordítva. A to-
vábbiakban a Fekete csönd című képregény képi világát, képzőművészeti vonatkozásait 
nem vizsgálom, a képek jelentősége ez esetben háttérbe szorul, hiszen elemzésem szö-
vegközpontú és narratológiai bázisú, az interpretáció során a szöveg kap hangsúlyos sze-
repet. Vizsgálom azt, hogy – az értelmezések tekintetében – mely szöveghelyeket válasz-
totta ki Lakatos a novellából, kiemelt-e egyes szöveghelyeket, s ha igen, ezeket hogyan s 
legfőképp miért tette, illetve hű maradt-e mindvégig a csáthi szöveghez. Végül arra kere-
sem a választ, a képregény a fentebb felvázolt lehetőségek közül milyen értelmezést tá-

mogat. 
A képregény (vizuális értelemben vett) sötét tónusai igazodnak a történethez, s a feke-

teségben az éles kontraszt miatt rögtön szembetűnnek a képregényekre fehér szövegbu-
borékjai, amelyek az eredeti novella kiragadott szöveghelyeit tartalmazzák. Lakatos ter-

mészetesen olyan textusokat emel ki a novellából, amelyek viszonylag rövidek, illetve 
amelyek magyarázhatják a melléjük rajzolt képeket. Már az első szöveghelynél is láthat-
juk, hogy Lakatos kihagyja a novella szerkezeti keretét képező narrátori kezdést, azt, ami-
kor a mesélő egy bizonyos doktornak számol be a történésekről. Ennek valószínűleg kép-
zőművészeti okai lehetnek, ennek ábrázolása ugyanis rögtön megbontaná a képregény 
narratíváját és a megjelenítés nehézségekbe ütközne. Így tehát a lecsupaszított történettel 
találjuk szembe magunkat a képregény olvasásakor. A keret alkalmazása persze eleve a 
racionalizálást segíti: a befogadónak az elbeszélt, beágyazott világ alapján kell eldöntenie, 
mi az, ami vízió, és mi az, ami a fikción belül komolyan veendőnek számít.  

Mint említettem, Lakatos viszonylag rövid mondatokat ragad ki a novellából, melyeket 
a szövegbuborékokban helyez el, azonban két külön, egymástól távol eső helyen (Képmel-
lékletek, 12. kép) másképp jeleníti meg a szöveget: a fekete nagybetűk helyett kurzív vörös 
színű szöveg olvasható: 

 
fölgyújtottam az ispán házát 

mert a lánya benn alszik  

hófehér ruhában 

 

a melle lassan emelkedik fel-le 

azután belekap az ágyába a tűz 

az én tüzem 

 

tüzes ágyban ébred föl 

és a fehér lábát sötétbarnára 

csókolja a piros tűz 

 

és kopasz lesz a feje is, 

mert a haja elég 

 
378 LAKATOS 2009. A Csáth által megalkotott, körülírhatatlan, testtelen és nyomasztó fekete csönd Lakatos 

több munkájában is megjelenik, és mindig egy félelmet keltő jelenségre utal, például a Lencsilány-kötetben 

is előfordul. Lásd LAKATOS 2010. 
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KOPASZ 

HALLOD KOPASZ  

 

AZ ISPÁN GYÖNYÖRŰ  

SZŐKE LÁNYA  

KOPASZ LESZ379 

 
Mintha versszakokra tagolódott volna a szöveg. A központozás (szinte) teljes hiánya azt 
az érzetet kelti az olvasóban, hogy valóban egy őrült monológjáról van szó. Jól látható, 
hogy e szöveghelyek beemelésénél Lakatos nem maradt maradéktalanul hű az eredeti 
szöveghez, ám annak értelmét nem változtatja meg, nem úgy, mint a képregény utolsó 
oldalán található másik szövegrésznél. Itt még fekete a szín a fehér szövegbuborékban, 
azonban a nagybetűs szövegbe beékelődik a három kurzív betű. A novella szerint a követ-
kező olvasható az említett szöveghelyen: „Ha fölébred, megöl mindannyiunkat”.380 A kép-

regény viszont három betű betoldásával átértelmezi a kijelentést: „ha fölébred, MEGÖL-
lek mindannyiunkat” (Képmellékletek, 13. kép). Itt tehát az első személyű, belső néző-
pontú intradiegetikus elbeszélő kerül előtérbe, s jobban szemügyre véve a Lakatos-féle 
szöveghelyet, a doppelgänger-motívum jelenléte tűnik legkézenfekvőbbnek. Egyáltalán 
nem kizárt, hogy a narrátor kettős tudatára utal Lakatos, így a doppelgänger az elbeszélő 
személy(iség)ét kettőzi meg, s az őt megszálló gyilkos ösztön, a fekete csönd utalhat an-
nak „rossz”, gonosz oldalára. Eszerint ami vagy aki „fölébredhet”, nem más, mint az addig 
alvó állapotban lévő másik én, amelyet a fekete csönd gonoszságával lehet azonosítani. 
Ezt erősíti meg a következő, immár kurzivált, vörös színű szöveghely a képregényben: 

„Rá fogok öklömmel ütni édesapám szomorú arcára. A hajuknál fogva végigvonszolom 
kis húgaimat az udvaron”381 (Képmellékletek, 13. kép). Nem látjuk, ki beszél, csak sejté-
sünk lehet, hogy a báty az, mivel a képregényben az ő arcát látjuk a szöveg mellett. S ha 

valóban a narrátor beszél, átértelmezhetőek a Lakatos által is a képregénybe vitt (eredeti) 
szöveghelyek.  

A buborékokban olvasható szöveg is utalhat a doppelgänger szerinti olvasatra: „Senki 
se tudta, hogy mi történik, vagy mi fog történni. Csak én. Csak én” (Képmellékletek, 11. 
kép), a narrátor azt állítja magáról, hogy omnipotens, sejteti, hogy többlettudással ren-
delkezik az elkövetkező eseményekről. Az előbb a Richardot megszálló fekete csönd a fő-
hőst célozza meg: „Ezután úgy történt minden, ahogy a fekete csönd akarta. Belebújt a 
vérem csöppjeibe és károgva a fülembe súgott iszonyú rémségeket”. Lakatos tehát a szö-
vegbuborékokban megjelenített textusok esetében hű maradt a Csáth-szöveghez, a vörös-
sel és más betűtípussal megjelenített szöveghelyek azonban betoldásokat tartalmaznak, 
amelyek segíthetik az értelmezés kialakítását. A képeken a „másik” egy emberként, sze-
mélyként nem azonosítható gonosz lélek, succubus.382 Viszont a narráció így eldöntetle-
nül tudja hagyni a másik kilétét, az én és a másik viszonyát, ami a szövegben is mindvégig 

kérdéses marad. A képek alapján azt mondhatnánk, hogy a képregény olyan olvasatot 

 
379 LAKATOS 2009, 101. 
380 CSÁTH 2006I, 14. 
381 Az eredeti szöveghely: „Rá fog ütni öklével édesapánk szomorú arcára, hogy a hajuknál fogva végigvon-

szolja kis húgaimat az udvaron”. CSÁTH 2006I, 14. 
382 Lásd ennek képzőművészeti hagyományát, melynek kitüntetett példája Henry Fuseli A rémálom (1781) 

című festménye. 
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támogat, amely szerint Richardot valóban megszállta valamilyen kísérteties, természet-

feletti erő, viszont ha a szöveghelyeket, az eredeti textusokhoz hozzátoldott szövegeket és 
azok jelentését vizsgáljuk, a doppelgänger-motívum, pontosabban a narrátor énjének ket-
tősségére utaló értelmezést kell elfogadnunk. 
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ÖSSZEGZÉS 
 
 
 
 
 
Hermeneutikai közhely, hogy egy mű vagy életmű jelentéséhez hatástörténete is hozzá-
tartozik. Az irodalomtörténeti munkák mégis gyakran megfeledkeznek a művek utóéleté-

ről, vagy legjobb esetben is csupán kis színes függelékként említik meg egy-egy mű értel-
mezéseinek változásait, kritikai megközelítésekben, iskolai dolgozatokban, tankönyvek-
ben, feldolgozásokban és a kulturális-szakmai közbeszédben való megjelenésük alakulá-
sát. Csáth Géza életművének értelmezésekor azonban aligha tekinthetünk el a hatástör-
ténet vizsgálatától. Csáth saját korában egyike volt a századfordulós művészi-zsurnalisz-

tikus kultúra ködlovagjainak, életművéről egészen a hatvanas évekig kevesen gondolták, 
hogy egykor majd irodalomtörténeti szintézisek és tankönyvek lapjaira kerül.383 A Csáth-
œuvre irodalomtörténeti ténnyé válása maga is atipikus hatástörténeti folyamat eredmé-

nye. Ennél is fontosabb azonban, hogy az olvasás és az irodalom szubkultúrává válása 
közepette Csáth szövegei azon kevés számú múltbeli alkotások közé tartoznak, melyekhez 
élő kapcsolat fűzi a tágabb olvasóközönséget, melyeket nem csupán az irodalomtörténészi 
szakma művelői olvasnak. Miből lehet ezt tudni? A recepciótörténeti vizsgálatok nem ké-
pesek közvetlenül hozzáférni az olvasóközönség képzeteihez, egyáltalán már az is csupán 
hipotézis, hogy egységesnek tételezzük egy korszak elgondolását valamely műről, mű-
vészről vagy egy-egy konkrét alkotásról. Az utóélet vizsgálata mégsem lehetetlen, mert a 
mű jelentéseinek aktualizálása mégiscsak megfigyelhető újabb művekben, értelmezések-
ben, sőt a kulturális élet vagy akár a közélet intézményes gyakorlataiban (díjak, ösztön-

díjak, intézményes névadások, folyóirat-emlékszámok, évfordulós megemlékezések, kiál-
lítások stb.). Csáth életművének továbbélése különösen látványos példája e folyamatnak. 
Műveinek képzeletvilága, önéletrajzi szövegeinek tematikája, egyszerre szikár és szenve-
délyes írásmódja, kalandos és tragikus élettörténete a hetvenes évektől kezdve rengeteg 
művészt és bölcsészt ihletett meg: láthattuk, hogy számtalan, műveire és életrajzára ref-
lektáló alkotás született. A feldolgozások, kreatív művészi újraértelmezések pedig rend-
kívüli alkalmat biztosítanak azoknak az esztétikai, poétikai, társadalmi, politikai eszmék-
nek a vizsgálatára, amelyek a Csáth-művek (újra)olvasásakor aktivizálódnak. Nyilvánvaló 
persze, hogy az így feltárt Csáth-képek jelentősen különböznek az irodalomtörténet ob-
jektív, az elsődleges kontextusra alapító Csáth-képétől, sőt a kreatív, művészi átiratok és 
feldolgozások vállaltan részleges és önkényes, kisajátító szempontok mentén használják 
a Csáth-szövegeket és -életrajzot saját művészi vagy bölcseleti terveik kifejezésére. A 
Csáth iránti sokszínű és nem szűnő érdeklődés vizsgálata mégis olyan ritka alkalom és 

esély, amelyet – érzésem szerint – hiba lett volna elszalasztani. 
A dolgozatban elemzett műveken túl számos alkotás és művészi projekt utal napjaink 

aktív Csáth-befogadására. Erre példa a Csepella Olivér-féle, 2017-es Nyugat + Zombik 
című, óriási várakozással övezett és közösségi finanszírozással megjelentetett képregény. 

 
383 A kevesek közé tartozott viszont Kosztolányi. Nekrológjában írja Csáthról: „Nyugodtabb korban biztosan 

visszatérnek még reá az irodalom történészei.” KOSZTOLÁNYI 1919, 1108. 
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A kétségkívül provokatív, ám épp emiatt izgalmas vállalkozás a magasirodalom, szűkeb-

ben a Nyugat-kánon képviselőit, valamint a populáris kultúra egyik legnépszerűbb zsá-
nerének rémalakjait, az élőhalottak seregét tereli egy történetbe. Kosztolányi, Babits, Ady, 
Karinthy, Tóth Árpád és Móricz mellett Csáth szintén a történet fontos szereplője, ugyan-
akkor a képregényben leginkább orvosi mivolta kerül előtérbe, ezzel összefüggésben pe-
dig a kábítószer-használatra (vagy legalábbis a kábítószer-birtoklásra) is találunk utalá-
sokat.384 (Képmellékletek, 14. kép.) Azáltal, hogy a képregény szereplővé teszi Csáthot, ha 
nem is egyenrangú, de fontos szerzőként tünteti fel a többi író- és költőalak mellett. Bár 
Csáth a történet szerint egy zombik elleni ütközetben hamar életét veszti (mely az élet-
történetből ismert korai, tragikus halálra tett utalásként is felfogható), a főszereplőként 
való azonosítás lehetőségét megerősíti, hogy a képregényben az elkülönülő egységek címe 
megegyezik a szereplők egy-egy művének címével, s Csáth is „elnevezhetett” egy fejeze-
tet, mely A varázsló kertje címet viseli.385 

Hogy a Csáth körüli érdeklődés a fiatal generációt megcélzó kezdeményezések körében 
egyéb területeken is megjelenik, jól mutatja, hogy a Grecsó Krisztián író és Vecsei H. Mik-
lós színművész ötlete alapján az ország több pontján felállított nagy sikerű POKET könyv-
automatákban az első, öt darabból álló könyvsorozatban Csáth egyik műve is helyet ka-

pott. És persze beszédes a tény, hogy az azóta számos sorozatot megélt Csáth-novellákat 
tartalmazó válogatáskötetről, hanem az Egy elmebeteg nő naplója címen elhíresült Az el-
mebetegségek psychikus mechanismusa című elmeorvosi esettanulmányról van szó.386  

Csáth felértékelődésének nyomai már a divat területén is felmérhetők, a leginkább a 
fiatalok körében nagy sikert aratott Vates nevű projekt – melynek elsődleges arculati 
eleme, hogy különféle ruhadarabokon és kiegészítőkön mintegy márkajelzésként tünteti 
fel a magyar irodalom legfontosabb, elsősorban nyugatos szerzőit – egyik kampányában 
a Vates és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös együttműködésének köszönhetően Csáth ön-
álló pólót is kapott, sőt a Six of the Gratest nevű póló által közvetített üzenet értelmében 

Babits, Ady, Kosztolányi, Móricz és Radnóti mellett ő is szerepel a legjelentősebbek közül 
kiválasztott hat szerző között. (Képmellékletek, 15. kép.) 
 

* 

 
Dolgozatomban a Csáth műveit és életét feldolgozó alkotások elemzésén keresztül azt 
igyekeztem bizonyítani, hogy Csáth írásművészetének nem csupán irodalomtörténeti je-
lentősége vitathatatlan, de szépírói és biografikus szövegei rendkívül termékeny talajul 
szolgálnak az azokat feldolgozó, újrafelfedező, új formába öntő vállalkozásoknak is. Cé-
lom volt továbbá, hogy rámutassak: a vizsgált művészi értelmezések Csáth atipikus kul-
tuszának részeként, egy emlékező rítusgyakorlatként is felfoghatók. Mindehhez persze el 

 
384 Bár valóban nagy várakozás előzte meg a megjelenést (Nyáry Krisztián a fülszövegben „már a megjele-

nés előtt kultikus” képregényként hivatkozik a műre), a Nyugat + Zombik – valószínűleg ennek is köszön-

hetően – mégsem aratott osztatlan sikert a közönség és a kritikusok körében. Lásd erről: VASS 2018. 
385  A további fejezetek a Tragédia, a Béke és háború közt, a Négy fal között, az Üzenet a palackban, a Hajnali 

szerenád és A halottak élén címet viselik. Utóbbi a zombik elleni küzdelmet bemutató történet szempontjá-

ból különösen frappáns választás. 
386 A sorozat darabjainak egy-egy ismert közszereplő a „nagykövete”, a Csáth-kötetet Dr. Zacher Gábor 

orvos, toxikológus ajánlásával jelentették meg. A könyvsorozat legfrissebb, 2021-es megjelenésű darabja 

szintén egy Csáth-kötet, mely Fekete csönd címmel húsz novellát és Csáth orvosi rendelőkönyvének néhány 

rajzát adja közre. A zsebkönyv nagykövete Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus. 
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kell fogadnunk, hogy a különféle megközelítések, egyáltalán a Csáth felé fordulás gesztu-

sai, azaz a művek létrejötte voltaképpen önmagukban is kultuszteremtő aktusok, melyek 
szándéktalanul bár, összességében mégis egy tendenciát rajzolnak ki. Elvben léteznek 
ugyan kultikus művek, melyek szerzőik személyétől függetlenül vezetnek a rajongás és a 
feltétlen elismerés kiváltotta tiszteletadás szertartásos gyakorlataiig, a tapasztalat azon-
ban azt mutatja, hogy kultuszuk mégis inkább embereknek, az irodalomban praktikusan 
a szerzőknek van. A disszertáció első szövegelemző fejezetében ezért elsőként a csáthi 
élettörténetet feldolgozó és újraértelmező alkotásokat vizsgáltam meg. A szépírói alkotá-
sok feldolgozásait elemző egység érve pedig az volt, hogy Csáth életművének esztétikai-
poétikai potenciálját vizsgálva láthatóvá válnak bizonyos személytelenebb eszmék és 
szimbólumrendszerek, melyek újra- és továbbgondolása, esetleges bírálata visszavezeti 
az olvasót a Csáth által írt forrásszövegekig, melyek kortársi művészeti gyakorlatok elő-
képeiként vagy megalapozóiként tűnnek fel és szereznek művészi rangot. 

A dolgozatban bemutatott példák alapján arra következtethetünk, hogy a Csáth iránti 
érdeklődés centrumában elsősorban az alábbi jellegzetességek állnak: 
 

1. a promiszkuitáson alapuló, nyílt szexualitást középpontba állító írásmód; 

2. a kábítószer-függőség; 
3. az ambivalencia és diszharmónia jelensége; 
4. a grafománia és rögzítéskényszer, a listák készítésének gyakorisága; 
5. a numerisztikus világkép, a számok relevanciája; 
6. Csáth bácskaisága, illetve Kosztolányival való kapcsolata; 
7. Csáth orvos volta, valamint pszichoanalitikus műveltsége; 
8. az önpusztító, pokoljáró művész képe; 
9. az élet és az életmű egymásba játszásának lehetősége; 
10. bizonyos fikciós műveinek sötét, kegyetlen, hátborzongató atmoszférája; 

11. kevésbé jellemzően pedig a tragikus halál, Csáth gyilkossága és öngyilkossága. 
 

A fiatalkorban bekövetkezett tragikus halál és a nekrológok kultuszképző szerepéről már 
esett szó, ám az életrajz eme fontos, lezáró eseményének misztifikáló és felnagyító torzí-

tásai nem mindenki számára tűnnek előnyösnek a szerző (és ebből következően az 
életmű) objektív megítélése szempontjából. Ahogyan arra Szajbély Mihály rámutat, az 
utókor kiszínezte és túlmisztifikálta Csáth halálának körülményeit, ez pedig Csáth testvé-
rét, Brenner (Jász) Dezsőt is zavarta, Dér Zoltánnak írt (jelenleg magántulajdonban lévő) 
leveléből ugyanis kiderül, hogy  
 

[a] gyorsan ölő mérget egy fiolával ugyanis Göring morzsolta szét a szájában és nem 

Csáth. […] Neked elmondtam részletesen az öngyilkosság előkészületeit és végre-

hajtását. Ez nem „az alkony világításában”, hanem délutáni napsütésben történt, és 

nem „egy országúti árokban”, hanem az őrszobán.387 

 

Csáth öccse tehát cáfolja a bátyja halála körüli legendákat: az utolsó percek nem színpa-
dias nagyjelenetként, sokkal inkább egy beteg és zavarodott ember szívszorító, de rövid 
haláltusájaként jelennek meg előttünk. A dolgozatban vizsgált művek legtöbbje ugyanak-

 
387 Idézi SZAJBÉLY 2019, 14. 
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kor épphogy megfeledkezik a gyilkosság és az öngyilkosság tényéről, melynek az az el-

sődleges magyarázata, hogy Csáth atipikus kultusza, melynek legfontosabb szövegei az 
1912–13-as időszakról számot adó visszaemlékezések és naplófeljegyzések, nyilvánvalóan 
nem tudósíthattak ezekről az eseményekről – még ha a tervezgetés meg is jelenik a ké-
sőbbi évek naplóinak lapjain. Kivételt csupán Lovas regénye képez, amely hozzátoldja ezt 
a történést a Csáthról szóló, adaptációk által működtetett diskurzushoz. 

Hozzátehetjük, hogy Csáth bulvárosításának néhány kivételtől eltekintve a fenti felso-
rolásban található elemek adnak táptalajt, nem veszélytelen tehát az a vállalkozás, amely-
nek Csáth középpontba állítása a célja. Az egyik ilyen bulvárosító törekvés épp az autobio-
grafikus szövegek kiadásával kapcsolatos. A naplók és visszaemlékezések feltűnően távol-
ságtartó és deskriptív szólama, az objektív, megfigyelő attitűd – mely feltehetően a ter-
mészettudós megfigyelő attitűdjével rokonítható – Csáth szépírói szövegeinek is jellem-
zője. Hiába olvashatunk az önéletrajzi szövegekben számtalan erotikus jelenetet – aho-

gyan a dolgozatban több ponton is utaltam rá –, ezek valójában a regisztrálás céljával 
íródtak, s így aligha valószínű, hogy a szöveg „valóságos szexregényként” olvasható, aho-
gyan az 1989-es kiadás utószavában írja Töttős Gábor. Erre hívja fel a figyelmet Farkas 
Zsolt is, aki a Napló első kiadásának meztelen női testet ábrázoló borítója kapcsán álla-

pítja meg, hogy a könyv erotikus irodalomként történő befogadása meglehetősen proble-
matikus, hiszen a pornográf irodalom alapvető feltétele az olvasás közbeni szexuális iz-
galomkeltés – ez pedig a Csáth-feljegyzések esetében nem valósul meg.388 Gyanakodha-
tunk tehát, hogy a figyelemfelkeltés, és ebből következően az eladhatóság esélyeinek nö-
velése motiválta a borító kiválasztását. 

Csáth életművét a vallási szempontú megközelítés részleges jelenlétével szemben a po-
litikai kisajátítás elkerülte. Szövegei és élete politikai álláspontok kifejtésére aligha alkal-
masak, etikai és erkölcsi szempontok legfeljebb negatív módon kapcsolhatók össze alak-
jával és műveivel, igaz, az utókor erkölcsi ítélkezésének beszédes hiánya nagyon is fel-

tűnő, hiszen a nők tárgyiasító ábrázolásának „magas labdáját” is csupán érintőlegesen 
teszi szóvá a (feminista kritika belátásaival is rendelkező) mai kritikai diskurzus, még 
akkor is, ha Csáth alakjának ironikus és hiperbolikus megjelenítései természetesen tar-
talmaznak efféle kritikai szempontokat. Csáth személyének közösségi példaként való el-

utasítására, erkölcsi elítélésére nehéz nyilvános megnyilatkozást találni, valójában még 
abban a 2017-ben történt esetben is nevelő célzattal említik, amikor is a tényleges bünte-
tés mellett az Anyagyilkosság elolvasását és a Witman fiúk megtekintését írta elő az Encsi 
Járásbíróság két állatkínzó fiatal fiúnak (sőt, még fogalmazást is kellett írniuk a művek 
alapján).389 
 

* 
 
Meglehet, a disszertáció címét adó, Kosztolányi által feltett metaforikus kérdésre dolgo-

zatom nem tudott végleges és megnyugtató választ adni, az talán mégis körvonalazódott, 
hogy valamilyen módon több korszak és kulturális társadalmi csoport is igyekezett és 
igyekszik megfogalmazni, hogy miképpen tudja a jelenben olvasható műként értelmezni 

 
388 Lásd FARKAS 1990, 48. 
389 THÜRINGER 2017. 
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Csáth élettörténetét és a Csáth-műveket. Nem egyetlen érvényes válaszlehetőség van te-

hát, mivel a kérdés megújuló és időben élő marad – s ez az, ami Kosztolányi egy évszá-
zaddal ezelőtti kérdését ma is aktuálissá teszi.  
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III. 

Fodor Tamás Zách Klárájának átalakított Csáth-idézetei 
 
 

a) Fodor tragikomédiájában a betegeskedő és szenvelgő Kázmér herceg Korneliussal tár-
salogva fejti ki, hogy az orvos hiába veszi le róla a rontásokat és rossz erőket, azok rövid 
idő múltán újra visszatérnek. Mondatai az Anyagyilkosságból vett sorokat idézik. A szö-
veghelyen a Witman fiúk épp a levegőben lakó nőalakokról ábrándoznak, akik – a történet 
lélektani megközelítését ismerve – azonosíthatók anyjukkal, aki a cselekmény végkime-
netele szempontjából a fiúk szemében szintén rosszá válik: 

 

Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: Anyagyilkosság 

A levegőben laknak, lények, amelyek  

az emberekhez hasonlítanak. Ha a déli szél fúj, 

érezni, mint úszik a testük itt, mindenhol.  

Ők a rosszak…390 

A nagyobbik azt mesélte, hogy a levegőben lények 

laknak, amelyek az emberekhez hasonlítanak  

s enyhe szél fúj, érezni, mint úszik a testük  

a levegőben. Azután megálltak, behunyták  

a szemeiket és kiterjesztették a karjaikat.391 

 
b) A Moravcsik Ernőnek ajánlott A kisasszony című analitikus novella téveszmés fősze-
replőjének mondatai Kázmér monológjaként jelennek meg Fodor adaptációjában: 

 

Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: A kisasszony 

Látod ezt a két legyet a homlokomon?  

Ezt is ő küldte. A legyek döngenek, muzsikálnak,  

a fülembe éneklik az ő üzeneteit...  

(Közben letör egy láthatatlan darab kenyeret  

és idegesen galacsint gyúr belőle, amelyet 

a homlokára ragaszt.) 

Táplálom a legyecskéket.392 

– Látod ezt a legyet a homlokomon – mondta  

mosolyogva –, ezt is ő küldte. A legyek  

döngenek, muzsikálnak, a fülembe éneklik  

az ő üzeneteit. Mindig tud valami jó hírt üzenni. 

[...] Kenyérgalacsint vett elő a zsebkendőjéből, és 

a kopasz homlokára ragasztotta. – A legyeknek –  

suttogta mosolyogva –, táplálom a legyecskéket.393 

 
c) Az Albumlevél [Ismeretlen házban] és a Tavaszi ouverture bizonyos szöveghelyei egy-
azon jelenetben, átfedésekkel tűnnek fel Fodor feldolgozásában, amikor Klára szexuális 
fantáziáiról és vágyálmairól beszél Rozinak, az udvari cselédnek: 
 

Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: Albumlevél [Ismeretlen házban] 

Mosolygott rám. Illetlenül. (megpróbálja 

felidézni) Lehúzta a harisnyáit és ledobta  

a köntösét.394 

Kényszeredetten és illetlenül mosolygott reám. 

Lehúzta a harisnyáit, kis piros papucsait  

és könnyű selyem köntöseit. 395 

 

 
390 FODOR 1996, 280. 
391 CSÁTH 2006F, 144. 
392 FODOR 1996, 283. 
393 CSÁTH 2006C, 152. 
394 FODOR 1996, 285. 
395 CSÁTH 2006E, 524. 
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Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: Tavaszi ouverture 

Szél sietett végig a fennsíkon és én elfordultam. 

[...] Az ingét gombolta éppen... fürdette a mellét 

a szélben. [...] megint szaladt néhány lépést,  

azután őrült gyorsasággal levetkőzött.  

Tépte magáról a ruhákat.  

Meztelenül ott állott a mezőn, kitárt, reszkető 

karokkal... a sár összecsókolta a lábát,  

a szél végigsimogatta szilajul.... 396 

A tavaszi szél végigsietett a nagy síkságon,  

s ő erre kigombolta az ingét, ledobta a kabátját,  

és mellét megfürdette benne. [...] Megint szaladt 

néhány lépést, azután őrült gyorsasággal 

levetkőzött. Tépte magáról a ruhákat. Meztelenül 

ott állott a mezőn, kitárt, reszkető karokkal...  

A sár összecsókolta a lábát, a szél végigsimogatta 

szilajul. 397 

 
d) A vörös Eszti narrátorának leírása a lázas állapotról Fodornál Kázmér lázálmainak be-
mutatását szolgálja: 
 

Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: A vörös Eszti 

Ilyenkor úgy tetszik, mintha a levegő 

megsűrűsödne, akár az olaj, és minden  

ebben a puha, meleg folyadékban úsznék.  

A szekrények féloldalra dőlnek vagy  

a mennyezethez közelednek. A tárgyak  

és az emberek között zöld golyók gurulnak,  

csoportonként vagy magányosan, olykor 

összeverődve, másszor szétoszolva. Mindez  

kissé csiklandós és egyben szédülést okoz...398 

Ilyenkor úgy tetszik, mintha a levegő 

megsűrűsödne, akár az olaj, és minden ebben  

a puha, meleg folyadékban úsznék. Innen érthető, 

hogy a szekrények féloldalra dőlnek, vagy  

a mennyezethez közelednek. [...] A tárgyak  

és az emberek között pedig zöld golyók úsznak 

csoportonként vagy magányosan, olykor 

összeverődve lassú mozgással, másszor 

szétoszolva. Mindez kissé csiklandós és egyben 

szédülést okozó.399 

 
e) Rozi, a cselédlány Kázmér herceg kertjéről beszél halpucolás közben, ami A varázsló 

kertjének sorait idézi meg:  
 

Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: A varázsló kertje 

Hosszú szárú, kürt alakú virágok. [...]  

A szirmuk mintha fekete bársonyból volna.  

A sarokban liliombokor, óriás kelyhű, fehér  

liliomokkal megrakodva. És az az ismeretlen 

édes illat! Szagolja az ember és elakad  

a lélegzete.400 

Hosszú szárú, kürt alakú virágok,  

amelyek szirmai mintha fekete bársonyból  

volnának. A sarokban liliombokor, óriási kelyhű 

fehér liliomokkal megrakodva.  

Mindenütt elszórva alacsony, vékony szárú fehér 

virágok, amelyeknek egy szirma, csak egy szirma, 

gyenge piros színű volt. Úgy tetszett, hogy ezek 

bocsátják azt az ismeretlen, édes illatot, amelyet 

szagolva az ember azt hiszi, elakad a lélegzete.401 

 

 

 
396 FODOR 1996, 285. 
397 CSÁTH 2006N, 89. 
398 FODOR 1996, 286. 
399 CSÁTH 2006H, 97. 
400 FODOR 1996, 289. 
401 CSÁTH 2006G, 56. 
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f) A béka című novella ismert szöveghelyei is visszaköszönnek Fodor tragikomédiájában. 

Itt a későbbi merénylő, Felicián beszél Klárának furcsa, baljóslatú álmáról és annak lehet-
séges jelentéséről: 

 

Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: A béka 

Gömböcbe gabalyodva ült és lomha  

mozdulatokkal felém fordult. Béka volt.  

De szőrök nőttek a testén. A szemeiből zöldes 

lidércfény világolt. Amely házban ilyen szőrös 

béka megjelenik, ott hamarosan meghal valaki. 

Rávetettem magam és rátérdeltem a hideg 

testére. Hatalmas bömbölésbe kezdett... nem, 

nem is az volt. Mély és erős. Inkább 

lónyerítéshez hasonlíthatnám.... Fölkaptam és 

teljes erővel odacsaptam a kövezethez.  

Úgy koppant, mint egy vasgolyó...  

tehetetlenségemben ide-oda rugdosni kezdtem, 

nem engedtem, hogy talpra álljon.  

Zöld varangynedvet lövellt ki a teste,  

és ez a nyúlós, bűzös folyadék jelölte az útját.  

Felkaptam a favágó baltát, de a varangy talpra 

állt, és villámgyorsan nekem ugrott, éppen  

a nyakamra és megharapott. Itt. Fogai voltak. 

Örök időnek tűnt, amíg sikerült lefogni.  

Na, reátérdelek és rávágok a fejére 

a balta fokával. [...] Zöld vére volt.  

Ráfreccsen az arcomra, ütöm-vágtam, ahol 

kapom. – Földaraboltam, levágtam a lábát, 

fejét... a végén csak egy alaktalan, nyálas, bűzös 

zöld tömeg feküdt előttem.402 

Béka volt. De milyen béka. Soha ezelőtt nem 

láttam olyant. Szőrök voltak a testén.  

A szemeiből zöldes lidércfény világolt. [...]  

A vidékünkön az a hit van elterjesztve, hogy 

amely házban ilyen szőrös béka éjjel megjelenik, 

ott hamarosan meghal valaki. [...] Villámgyorsan 

rávetettem magam, és rátérdeltem a hideg,  

undok testére. [...] Hatalmas bömbölésbe kezdett, 

mely oly mély és erős volt, hogy lónyerítéshez 

hasonlíthatnám. [...] Fölkaptam hát az állatot,  

és teljes erővel odacsaptam a konyha köves 

padlójához. Úgy koppant, mint egy vasgolyó,  

és hirtelen talpra állva, méternyi ugrással  

a sarokba igyekezett. Tehetetlenségemben ide-oda 

rugdosni kezdtem, s nem engedtem, hogy talpra  

álljon. Zöld varangynedvet lövellt ki a teste, 

 és ez a nyúlós, bűzös folyadék jelölte az útját.  

Míg így időt nyertem a gondolkodásra,  

megpillantottam a favágó baltát, s elhatároztam, 

hogy azzal pusztítom el a szörnyet. Odatereltem 

tehát a sarokba, ahol a balta állott, azután  

fölkaptam a szerszámot, hogy gyorsan végezzek 

vele. Időt vesztettem-e, vagy hogy volt, nem 

tudom, de a varangy talpra állt, és villámgyorsan 

nekem ugrott, éppen a nyakamra,  

és megharapott. Fogai voltak. [...] Leráztam 

magamról, és lefogtam. Reá térdeltem újra:  

megint azt az erős, nyerítő hangot hallatta. –  

Azután rávágtam a fejére a balta fokával. Zöld vér 

freccsent az arcomra, és éreztem, hogy  

a tehetetlen állat micsoda óriási erőfeszítést tesz, 

hogy elmeneküljön. Újra ütöttem, vágtam.  

Földaraboltam. Levágtam a lábát, a fejét, úgyhogy  

a végén csak egy alaktalan, nyálas, bűzös, zöld 

tömeg feküdt előttem.403 

 
g) Zách Felicián Károly Róbert elleni támadása a Rozi című novella kegyetlen gyilkossági 
jelenetét idézi meg. Itt a két szereplő pszichikai állapota, a féktelen bosszúvágy a közös 

alap, ami a szöveghely felhasználását motiválja: 
 
 
 

 

 
402 FODOR 1996, 282. 
403 CSÁTH 2006B, 65–66. 
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Fodor Tamás: Zách Klára Csáth Géza: Rozi 

KÁROLY RÓBERT: Zách! Mit akarsz? 

FELICIÁN (megdöbbenve hőköl vissza kissé): 

Hogy mit akarok? Hogy én mit akarok?  

(Mint egy fújtató, úgy indul meg a légzése.)  

Mit akarok?! (Mintha valamilyen ugró állatot 

akarna megszúrni, nagyon lassan becéloz  

a gyerek felé, Erzsébet megfogja a gyereket,  

a másik kezével épp akkor támaszkodik  

az asztalra, amikor Zách lesújt. Gyulafy  

és Mihály őrjöngve rohannak Feliciánra,  

megemelik és a vizesdézsa felé viszik.  

Az asztalon lévő leves a kupákkal, tányérokkal  

a földre borul.) Mit akarok!!!404 

– Mit akar most itthon? – kiáltott Rozi begyesen. 

 – Mit akarok? – motyogta Jóska. – Mit akarok? – 

 és leakasztotta a szegről a bárdot. Az asszony 

látta, hogy hiába beszélne, teljes erővel kiáltani 

kezdett:  

– Segítség! Segítség! – És kiugrott az ágyból. De 

Jóska akkorra már ott termett, és fél kézzel 

lenyomta.  

– Hogy mit akarok! – ismételte, és teljes erejével 

rávágott az asszony homlokára.  

Tompa reccsenés hallatszott.  

– Hogy mit akarok! – ismételte Jóska, és még  

egyszer rávágott. A rózsaszínű kockás dunyhát 

elöntötte a vér.  

– Hogy mit akarok! – motyogta Jóska,  

és harmadszor is felemelte a bárdját.405 

 
404 FODOR 1996, 294. 
405 CSÁTH 2006L, 303. 
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KÉPMELLÉKLETEK 
 

 

 
1. kép: Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) diagramja  

a felületen elérhető Csáthtal foglalkozó anyagok gyakoriságáról.  
Az analitika funkció természetesen csak az ADT-n hozzáférhető doku-
mentumok szóródását mutatja, azonban ezen a szűrt korpuszon is jól 
nyomon követhető a Csáth körüli érdeklődés mennyiségi változása.406 

 

 

 

 

 
2. kép: Az Ópium – Egy elmebeteg nő naplója című film értelmezésében  

az Ismeretlen házban kötet szerzője Brenner József.407 
 

 
406 ARCANUM 2021. 
407 SZÁSZ 2007, 00:09:23.  
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3. kép: Zách Felicián zaklatottan számol be rémálmáról Klárának. 

 

 

 

 

 
4. kép: A Witman fiúk nyitójelenetében a fény csak az apára vetül.408 

 

 

 
408 SZÁSZ 1997, 00:02:39. 
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5. kép: A bagoly, azaz a fájdalom és a kín „házának”,  

valamint az apa alakjának összekapcsolása.409 
 

 

 

 

 
6. kép: A filmben a fiúk kamaszok apjuk halálakor.410 

 

 

 
409 SZÁSZ 1997, 00:17:08. 
410 SZÁSZ 1997, 00:13:07. 
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7. kép: Zöldi mint az idősebb fiú lelkiismerete a büntetésre készül.411 

 

 

 

 

 
8. kép: Witman Ernő feloldozást kér bűnei alól.412 

 

 

 
411 SZÁSZ 1997, 00:34:01. 
412 SZÁSZ 1997, 00:39:25. 
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9. kép: Witmanné filmbeli megjelenítése eltér  

a novellabeli anyáétól.413 
 

 

 

 

 
10. kép: A Witman fiúk zárójelenete.  

Irén nyugodtan alszik, míg a testvérpár maga elé bámul.414 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
413 SZÁSZ 1997, 00:14:52. 
414 SZÁSZ 1997, 01:25:41. 
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11. kép: Lakatos István: Fekete csönd415 

 
 

 
415 LAKATOS 2009, 98. 
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12. kép: Lakatos István: Fekete csönd 416 

 
 

 
 
 

 
416 LAKATOS 2009, 99. 
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13. kép: Lakatos István: Fekete csönd417 

 
 

 
417 LAKATOS 2009, 104. 
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14. kép: Csáth első jelenete a Nyugat + Zombik című képregényben.418 
 

 

 

 

 
 

15. kép: A Vates projekt Six of The Greatest fantázianevű pólója, melyen 
Babits, Ady, Kosztolányi, Móricz és Radnóti mellett Csáth is helyet kapott.419

 
418 CSEPELLA 2017, 172. 
419 VATES.HU 2020. 
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SUMMARY 
 
 

The assessment of Géza Csáth’s literary career does not show a unified picture in critical 
discourse. Despite its brevity, the appreciation of this unique work has indicated both 
upward and downward trends during the years in Hungarian literature: his œuvre has 
already found a place in the center of the canon, near it, and on its periphery, as well. 
One of the characteristics of Csáth’s history of reception is that the interest in Csáth’s 
works and life over the last four decades has become assessable along with new types of 
reception acts. In addition to many dissertations—which are not limited to literary stud-
ies, but we can find a large number of works in the fields of medical history, psychoana-

lytic studies, music history, etc.—, various art forms draw from Csáth’s work. The palette 
is diverse: poems, volumes of poetry, novels, plays, feature films, comics were born that 

process one or more Csáth texts. These frequent and constant references justify examin-
ing the phenomenon. The primary aim of my thesis is to present this discursive construct 
and that kind of specific reception that the reading and interpretation as well as the re-
writing and processing of Csáth created, by analyzing the genre-wide understanding of 
Csáth’s character and œuvre, however by focusing only on the reception history of the 
past few decades. 

Due to the surprisingly large number of adaptations, we can risk that Csáth’s œuvre 
seems more inspiring to contemporary interpreters in a sense (at least compared to its 
range and genre spectrum) than modern Hungarian authors with a more stable canonical 
position. He may be considered by many as a small master, a fog knight, or, horrible to 
say, even his significance in literary history may be underestimated as well, though, the 
rewrites and adaptations by many art forms of the last forty years, the intense intertex-
tual and intermedial relations with Csáth’s textual world deserve attention and explana-

tions. In this dissertation, I try to explore the development, causes, and characteristics of 
this—not only reception-oriented—process through case studies and review chapters that 
provide more general insights. 

The central question of the study and the application of the conceptual framework need 
to be clarified; therefore, the introductory chapter reveals whether it is relevant to talk 
about the cult formed around Csáth based on the theories of literary cult research. Re-
spect, irony, alienation, and even pity, of which we can see many examples in the analyt-
ical chapters of the dissertation, are present in the ambivalent and complex attitude of 
the interpreters, adapters, and authors who turn to the life and works of Csáth. To name 
this set of phenomena, I use the term atypical cult. In the introductory part, I contemplate 
the chapters on Csáth in high school textbooks besides outlining the key events of the 
reception history and presenting the concept of adaptation used in this study.  

The introductory chapter is followed by two major units of text analysis. During the first 
one, I examine works in which Csáth becomes, in a sense, a character in fictional stories, 
and consequently these adaptations primarily (but not exclusively) focus on his biograph-
ical texts, diaries, memoirs, and letters. This also provides an opportunity to observe the 
difference between the various attitudes as a result of Csáth’s biographical texts at the 
time of the official publication and of the previous period, and later when the mystery is 
already removed from the texts. When selecting works, I highlighted solid and complex 
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pieces with their own concepts that focus on Csáth’s life/work in their intertextual refer-

ence system. In the chapter, I mention the issue of bringing Csáth into public conscious-
ness too, with an unquestionable role of Péter Esterházy’s writings evoking Csáth in the 
1980s. Dezső Kosztolányi’s presence has also great importance in Esterházy’s interest, so 
the part analyzing Esterházy’s works mainly concentrates on this aspect. The will to for-
mulate the local identity prevails in the poem cycle called árvacsáth by Ottó Tolnai and 
his other works analyzed in the study. The further writings discussed in the chapter ap-
proach Csáth from a different perspective: the works of János Dénes Orbán, Ildikó Lovas, 
and Zoltán Németh indicate that the adaptation of Csáth’s works as a parody has a place 
in the discourse on Csáth, as well as the aspects referring to the contradictory moments 
of his life, which is also a part of Csáth’s atypical cult—as stated in the introductory unit—
like the sympathetic salute in other works. Finally, the chapter is closed by the presenta-
tion of a movie: János Szász’s Ópium partly leads to the next analytical unit, which mostly 

concerns Csáth’s fiction, since here, as the title of the movie indicates, not only his diaries 
(and a psychiatric case study of him) but also a short story of Csáth are the basis of the 
adaptation. 

For the adaptations of Csáth’s fiction, I selected three works of different genres, a comic 

book, a movie, and a play (or a drama text), whereby the investigation of the adaptation 
operations that took place during the media change could come to the fore. As in the case 
of the chosen works of the first major unit, I am interested not only in what and how the 
adapters have transformed from the original context, but also what it has become during 
the adaptation process. The analysis focuses on the adaptations, though, examining the 
hypotexts of Csáth is also inevitable of course. As this unit focuses on short stories, the 
aesthetic-poetic aspect will prevail here, as opposed to the works discussed in the previ-
ous chapter, which relied primarily on the biographical texts of the œuvre, and conse-
quently, the cultic relationship emerged more spectacularly in the forefront of interpre-

tations. In these cases, I try to explore the general representation problems, symbol sys-
tems, and horizons of intellectual history that appear through the works of Csáth.  

The first analysis turns to the theater: Tamás Fodor’s stage adaptation selects many 
from the fine literary texts of Csáth, the 1996 tragicomedy Zách Klára adapts Csáth’s  

melodrama of the same title. But at the same time, the essence of the drama text can be 
grasped not only in the reinterpretation of Csáth’s work but in the creation of a compre-
hensive artistic vision that focuses on him. The second analysis deals with one of Csáth’s 
best-known short stories, Anyagyilkosság, and the movie Witman fiúk (1997) directed by 
János Szász and based on the short story and other Csáth texts. This section focuses on 
the question of the existence or possible lack of conscience for the development of psy-
choanalytic reading in terms of the short story and its adaptation. The last part presents 
the possible interpretation of his other short story Fekete csönd. The murder committed 
by the insane narrator and his self-duplication, like the appearance of the doppelgänger 

known from German romanticism, provide the opportunity of rereading and reinterpret-
ing this early Csáth writing. Following the analysis, the 2009 comic book by István Laka-
tos comes to the center of attention. This adaptation uses texts excerpted from the short 
story, but in a way not always loyal to the source—in some cases, the texts contain addi-
tions that heavily influence the formation of the interpretation. During adaptation, Laka-
tos’ Fekete csönd-remake thus becomes important as a recommendation to a particular 
reading opportunity. 



SU M M A R Y       151  
 

 

The analysis of the works adapting Csáth’s œuvre and life indicates not only the literary 

importance of his poetics but also that the biographical writings and fiction texts serve 
as fertile ground for attempts that process, rediscover, and rethink them. The examined 
artistic interpretations can be understood as a part of Csáth’s atypical cult, as a reminis-
cent ritual practice. For all this, of course, we have to accept that the different approaches, 
the gesture of turning to Csáth at all, i.e. the creation of the works are in fact cult-creating 
acts themselves, which even if involuntarily, but still, outline a specific tendency with 
atypical features. Although in principle there are cult works that lead to ceremonial prac-
tices of reverence caused by admiration and unconditional recognition regardless of the 
identity of their authors, experience shows that cults are still more for people, specifically 
for authors in the case of literature. Hence, I first examined the texts concerning and 
reinterpreting the life story of Csáth in the first unit of the text analysis of my disserta-
tion. Then the argument of the unit examining the adaptations of literary writings was 

that certain impersonal ideas and symbol systems came to the light by analyzing the aes-
thetic-poetic potential of Csáth’s œuvre, whose rethinking and critiques lead the reader 
to the source texts written by Csáth, which gain recognition as previews or foundations 
of contemporary artworks. 

Comparing the Csáth images examined in the study, the only common thing they have 
is that all adaptations see a source of ideas to be exploited in Csáth’s life history. The 
readings created are fundamentally different from each other, even if there are overlaps 
between them. However, the motivations of Ottó Tolnai and Péter Esterházy share some 
similarities. This is also supported by the time of writing, as Csáth is not part of the com-
mon knowledge in the seventies and eighties; their common purpose might be to popu-
larize Csáth and to draw the attention of both the researchers and readers to his œuvre 
and life. Obviously, this on its own does not explain why their art was encouraged by 
Csáth. Tolnai connects Csáth’s cross-border artistic role with the cultural space of Bácska 

and the non-provincial, local image of modernity, which maintains a more direct rela-
tionship with world literature, foreign cultures and languages than the motherland. Es-
terházy discovers the original and brave utilization of the language of eroticism and cor-
poreality in the Hungarian literary tradition in Csáth’s fictional and autobiographical 

texts, and in his transcripts and adaptations, some appreciation can also be found in ad-
dition to the ironic presentation of the unreflected and narcissistic male character. Ester-
házy consciously contrasts the progressive canon of the literary policy of state socialism 
with the authors of the civil tradition of Hungarian prose (Mikszáth, Kosztolányi, Ottlik), 
and Csáth’s nonconformity certainly fitted well into this literary endeavor—though, with 
smaller importance than the above-mentioned authors. 

For Tolnai, Bácska is the space of Hungarian modernity and intellectual life that resists 
the centralized idea of culture. The exciting and open world of Csáth’s active years, his 
widespread awareness and receptivity to contemporary art and philosophical ideas are 

metonymically transferred to his homeland, which, despite its doubly marginal position 
(Budapest / Belgrade), does not become provincial. Tolnai turns to Csáth with trust and 
empathy, and interprets the controversial events of his lifetime with compassion and un-
derstanding. The difference between Tolnai’s and Esterházy’s readings can also be no-
ticed in the role of the Csáth–Kosztolányi duo. It is important for both of them to include 
the cousins together (which resonates with Zoltán Dér’s 1980 idea of “twin stars”), but 
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while in Tolnai’s œuvre Kosztolányi is less prominent than Csáth, the opposite is true for 

Esterházy’s.  
The later works consider Csáth as an accepted and well-known author of modern Hun-

garian literature, who needs no more justification, and consequently, these adaptations 
often evoke Csáth by seemingly marginal aspects. The short story of János Dénes Orbán 
adapts Csáth’s autobiographical writings as a parody, which points out that the famous 
and infamous “Csáth Diary of 1912–13”, that had been already published several times by 
then, is considered as a common reference base for certain communities, so the parody 
requires no commentaries, but its hyperbolic adaptation comes to the forefront. The met-
aphoric and transcendent image of Csáth was not that dominant for the partly profes-
sional audience of the 1990s and 2000s. The references to Csáth’s philosophy of art and 
his literary works miss from the parody of János Dénes Orbán, as a matter of fact, the 
focus is only on the scandalous nature of autobiographical texts, and thus there is an 

emphasis on this scandalous side of the writer’s character. During this time, several re-
editions of the texts from the period 1912–13 appeared that were not based on an ap-
proach of fine literature—commercial interests probably played a more important role in 
the publications. By the time the parody appeared, the compulsion to think of significant 

figures in literary history as moral role models of impeccable life had already ceased. Of 
course, this led to the tabloidization of literary historical figures, and parodies of bio-
graphical texts may also have played an important role in legitimizing this type of inter-
est. Similarly to Ottó Tolnai, the local connection is a key element in Ildikó Lovas’ writing, 
however, the novel Spanyol menyasszony approaches Csáth by choosing Olga Jónás as 
the narrator, which is a new perspective for presenting his life story. Zoltán Németh ex-
tends the interpretation in a way that includes the issues of language and communication, 
however, I discuss the two works in the same subsection because both of them finds po-
tential in Csáth’s life events in a similar way: they both thematize passionate love and the 

complex male-female relationship that experiences the greatest heights and depths. The 
interpretation of János Szász has a similar topic too, but he is more interested in the issues 
of addiction, insanity, the loss of sobriety, and writing as an act of creation. 

Regarding the fictional works, we can state the following. Tamás Fodor’s Zách Klára has 

not only adapted Csáth’s melodrama of the same title as he inserted several quotations of 
other Csáth texts into his play. Fodor emphasizes the validity of the psychological ap-
proach when he expands the text of his tragicomedy with lines from other works. The 
excerpted and transformed hypotexts, which were inserted into the drama text, include 
popular and representative motives of Csáth’s contextual world. Fodor intensifies the 
topics of Csáth’s textual universe like violence, sexuality, conscience, or defense mecha-
nisms with the quotations from other short stories so that his work becomes a vision of 
Csáth’s artistic ambitions. This is also supported by the fact that he chooses such a genre 
from Csáth’s œuvre that refers to styles that dominated the first decades of the 20th cen-

tury like Art Nouveau, impressionism, or expressionism, as Csáth is presented as some-
one who thinks in multilevel expressions and sees music, image and history together as 
a whole. So attention is not only drawn to the title character, but the writer who would 
like to express his own inner world gets also a crucial role during the interpretation. In 
the case of the film adaptation of Anyagyilkosság, we can also observe that the director 
of Witman fiúk, János Szász did not adapt the act of narration in his movie, therefore, the 
metaphorical characteristics of the mother’s character have faded compared to the short 
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story. Furthermore, if the short story is read from a psychoanalytic perspective, every 

little detail can be traced back to these theories, and thereby the Witman boys cannot 
have a real conscience due to their father’s death and the lack of the superego, while the 
opposite is seen in the movie. The narratological analysis of the short story Fekete csönd 
and its comic book adaptation focuses on the formation of interpretations. The generally 
accepted interpretation reads the story as a narration by an insane person: the narrator 
murders his younger brother because of his delusions and jealousy. However, rethinking 
the narrative role leads to new possibilities of interpretation, just as the self-duplication 
multiplies the meanings of the short story.   

It is a hermeneutical cliché that the influence of literary works and œuvres belongs to 
their meaning, as well. Yet literary essays often forget the afterlife of the analyzed works, 
or at best they mention the changes in their interpretation, their development in critical 
approaches, or their appearance in school papers, textbooks, adaptations, and in cultural-

professional public discourse only as a supplementary curiosity. Interpreting Géza 
Csáth’s œuvre, we cannot exclude the analysis of its influence. In his own time, Csáth was 
one of the fog knights of the artistic-journalistic culture, until the 1960s few people 
thought that his works would be published on pages of literature syntheses or textbooks. 

The becoming of Csáth-œuvre into a literary fact is itself a result of an atypical literary 
process. But more importantly, Csáth’s texts are among the few works of the past to 
which the wider audience has a living connection and which are not only read by literary 
scholars. How can we know that? Research on the history of reception cannot directly 
access the imagination of the readers, moreover, it is purely a hypothesis that we imagine 
the ideas of a period on certain literary works or authors to be homogeneous. But ana-
lyzing their afterlife is not impossible because the actuality of works of the past can be 
discovered in newer ones, in adaptations, or even in practices of the cultural life (e.g. 
prizes, stipends, institutional names, commemorative issues of journals, anniversaries, 

or exhibitions). The afterlife of Csáth’s œuvre is a particularly spectacular example of this 
process. The imaginative world of his works, the themes of his autobiographical texts, his 
lean yet passionate writing style, his adventurous and tragic life story have inspired many 
artists and philosophers since the 1970s. The adaptations and creative artistic reinterpre-

tations provide an extraordinary opportunity to examine the aesthetic, poetic, social and 
political ideas that are activated when (re)reading Csáth’s works. It is obvious, of course, 
that the Csáth images thus revealed differ significantly from the objective, primary con-
text-based Csáth image of literary history, and the creative, artistic transcripts and adap-
tations use his works and biography according to partial and arbitrary considerations to 
express their own artistic or philosophical ambitions. Yet the examination of the diverse 
and unceasing interest in Csáth is such a rare occasion and opportunity that—in my opin-
ion—would have been a mistake to miss.  
 

 
 

 



  

 

 

 




