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Csáth Géza (1887–1919)

tündöklése és tragédiája

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

Magán „közvéleményem-kutatásom” szerint az intelli-

gens ismerőseim döntő többsége nem tudott arra a kér-

désre válaszolni, melyik volt a Trianon előtti Magyar-

ország nagy városai közül a második legnépesebb. Ter-

mészetesen Budapestet nem számítva. Az egyesített fő-

város már közelített a millióhoz. A következő válaszok 

hangzottak el: Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Kassa, 

Szeged és Temesvár. Szegedet többen említették, de 

Szabadkát senki. „A bácskai poros metropolist”, amely 

1799–1845 közt a büszke Maria Theresiapolis nevet

viselte. (Ma Subotica, Szerbia.) Már 1911-ben közel 

100 ezer lakost számlált, míg a nagyobbra taksált Ko-

lozsvár alig több mint fele annyit. Körkérdésemet ter-

mészetesen nem a hivatásos történész demográfusokhoz 

címeztem. E sorok íróját is Kosztolányi patográfi ájá-

nak írása közben lepte meg, amikor egyben a Délvidék 

magyar szellemi központjának a jelentőségével foglalko-

zott.

Ismert irodalmi adat viszont, hogy az „Édes Anna” 

szerzőjének unokaöccse Brenner József orvosdoktor 

szintén e város szülötte, aki Csáth Géza néven vált híres 

íróvá. A sokoldalú tehetség, aki ugyan már középiskolás 

korában írásaival, zenei képességével, rajzolási tehetségé-

vel kitűnt, csak éppen a tanulmányi eredményeivel nem. 

Az 1902-ben kiadott főgimnáziumi közös értesítő sze-

rint közepes tanuló [1], osztálytársai voltak a későbbi 

írótárs Munk Artúr és a debreceni gyógyszergyártás 

megteremtője, Rex Sándor. A jeles rendű unokatestvér, 

Kosztolányi Dezső fölötte járt egy osztállyal. Az említett 

középiskolai kiadvány szerint abban a tanévben a Szé-

chenyi István irodalmi díj első helyezettje Kosztolányi 

Dezső, a második Brenner József 6. osztályos tanuló a 

„Mindent a hazáért” című írásával. Szerény kiegészítés 

Szajbély Mihály kitűnő monográfi ájához [2]. Azt nem 

tudjuk, hogy ez a Kosztolányi mögötti örökös „máso-

dik” hely pszichésen mennyire befolyásolta vagy befo-

lyásolta-e egyáltalán a pályafutását. Függetlenül a közeli 

rokoni kapcsolatoktól, amely nem jelent feltétlenül 

előnyt az alkotók között. Mindenesetre konfl iktusukról 

nem tudunk.

Első írása már 1901-ben, tehát 14 éves korában meg-

jelent az Előre című lap hasábjain, tehát „csodagyerek-

nek” számított. A Dér Zoltán által összeállított 200 ol-

dalas bibliográfi a [3] forgatása szinte reménytelenné 2. ábra Csáth Géza-érem – Horváth Sándor alkotása

1. ábra Csáth Géza híres könyvének címlapja
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teszi annak a tündökletes és tragikus végű pályaképnek a 

megírását, amellyel halálának 90. évfordulóján emlékezni 

akarunk rá. A teljesség igénye tehát kizárt.

Apja ismert ügyvéd, anyja az irodalomból ismert Decsy 

család leszármazottja. A diákot az írás ingere valószínű-

leg két oldalról is érintette.

A millennium mámorában kitűnő írástudók: Gárdonyi 

(Ziegler), Tömörkény (Steingassner), Herczeg (Herzog), 

Endrődi (Kupricz), Heltai (Herzl) stb. magyarították az 

idegen hangzású nevüket. Brenner József 1905 közepéig 

még az apjáét viselte, igaz az ifj. megkülönböztetéssel, 

de a „Prielle-ügy” cikke alján már Csáth Géza szerzőét 

olvashatjuk. Még a keresztnevét is megváltoztatta. Első-

ként méltatta hazánkban igazán értőként Bartók és 

 Puccini művészetét (jómaga kitűnően hegedült), ez 

utóbbi németül is megjelent, ő vette észre először az 

Ady–Bartók szellemrokonságot, értékelte az Ady-versek 

megzenésítését, egyrészt a kurucos szövegek népballadás 

hangulatát, másrészt a párizsi versek sanzonos jellegét. 

Képzőművészeti bírálatai bennfentesek, elvégre festett is. 

Iskolai dolgozatai mellett írt érett irodalomkritikát és 

természetesen verset, prózát, színdarabot. A tételes fel-

sorolás oldalakat töltene meg, tehát eltekintünk tőle.

Ezek után meglepő volt (főleg Kosztolányi Dezső-

nek), hogy unokaöccse a medicinára iratkozott. Ráadásul 

el is végezte! Sokoldalú tehetségeknél általában kiszámít-

hatatlan a pályaválasztás. Freud hatása ekkor kezdett mu-

tatkozni a magyarországi szépirodalomban: Babits Mi-

hály, Cholnoky László és Viktor, Kaffka Margit, főleg 

Kosztolányi és Karinthy műveiben, hamarabb, mint a 

szakirodalomban, ahogy azt Harmat Pál megállapította, 

sőt: „A húszas évek előtt a magyar írók közül Csáth Gé-

zára gyakorolta a pszichoanalízis a legerősebb hatást” 

[4]. Ezek után nem meglepő, ha doktorándusunk az 

ideg-elme klinikát választotta munkahelyének. Élén a 

konzervatív szemléletű, de felkészült szakember, Morav-

csik Ernő Emil professzor állt (és nem Moravcsik Gyula, 

ahogy az Buda Béla egyébként igen szakavatott tanul-

mányában olvasható) [5].

Csáth Gézát évtizedekig csak az irodalmárok írójaként 

tartották számon, kevesen olvasták, mert nem volt hoz-

záférhető. A helyzet 1978-tól változott meg, amikor a 

Magyar Tallózó sorozatban, Szajbély Mihály gondozásá-

ban megjelent tőle az „Egy elmebeteg nő naplója”. Óriási 

példányszámban fogyott el (barna fedelű, kék fedelű). 

Fokozta az érdeklődést az alcímben elrejtett kegyes

csalás, amely szerint „Csáth Géza ismeretlen orvosi ta-

nulmánya” volna. Pedig a szokatlan mű, Buda Béla sza-

vaival: „Az első önálló hazai freudista ihletésű elme-

gyógyászati szakmunka” [5]. Csak „Az elmebetegségek 

psychikus mechanismusa” címen [6] (1. ábra). Általában 

hibásan idézik, azért tartottuk szükségesnek a címolda-

lát bemutatni. Cikkünknek ez volt az egyik célja. Tehát 

nem „ismeretlen” és nem „pszichikus”. Egyedül Kiss 

László idézte az utóbbit helyesen [7], aki egyébként 

Csáth Géza fürdőorvosi ténykedése kapcsán szóvá teszi 

[8], hogy Ady tüdőbajáról nem írtam [9]. Kovalovszky 

Miklós tételesen cáfolja meg azt a félreértést, amire Kiss 

László hivatkozik [10]. Ifj. Szontágh tátrafüredi főorvos 

azon állítása pedig, hogy Ady Endre „súlyos tbc-vel érke-

zett a felvidéki fürdőhelyre, ahonnan két hónap múlva 

gyógyultan távozott” volna, a legendák kategóriájába 

tartozik. Csáth morfi nizmusáról már kisebb könyvtárat 

írtak: Illés Endre, Czeizel Endre, Kiss László, e sorok 

írója, nem beszélve a szabadkai szerzőkről és a hazai iro-

dalmárokról. 

Illés Endre, pont az orvosi érdeklődésére apellálva, 

kezdeményező szerepet vállalt Csáth Géza „rehabilitálá-

sában”. Persze, meg is volt a lehetősége hozzá, továbbá 

pár évig hallgatta a medicinát, de diplomát nem szerzett. 

Az orvosi évkönyvekben a neve sehol nem szerepel. Né-

meth Lászlóé, Benedek Istváné és Marék Antalé igen.

Külön fejezet lehetne Csáth balneológiai ténykedése, 

de megfelelő szakemberek, például Gömör Béla, Gör-

gényi Frigyes, Kiss László és Jakó János már ezt megírták 

[11]. Nem szólva az irodalomtörténészekről. Már csak 

azért is, mert az 1912–1913. évi korszakához fűző-

dik másik híres-hírhedt könyve, a „Napló”, amely elő-

ször Szekszárdon [12], másodszor Szegeden jelent meg. 

A napjainkban divatos erátomán irodalom benne tisz-

telhetné egyik ősét. Alaposan rálicitálva, pedig a Csáth 

Gézáé még szokatlanul merész, őszintén szókimondó és 

színvonalas irodalom, az utánzóké többnyire csak öncélú 

trágárság vagy ízléstelen perverzitás.

Már fi lm is készült a Napló s a hírhedt pszichiátriai 

tanulmány motívumaira, nem láttam, így nem tudok 

hozzászólni. Azon lepődtem volna meg, ha kihagyják ezt 

a kínálkozó „ziccert”. Ami Csáth Gézához esetleg méltó 

is lehet. Németh László még „nőhalmokon bukdácsoló 

fi út” lát benne [13], amelyen, a nagy író protestáns puri-

tanizmusát ismerve, nem csodálkozunk.

Csáth novelláinak és színdarabjainak pszichoanaliti-

kus fogantatását a már idézett Harmat Pál ismerteti a 

legmeggyőzőbben. Körorvosként több helyen teljesí-

tett szolgálatot. Hajdúságban a földesi rövid korszakát 

Szentgyörgyvölgyi Gábor írta meg az Orvosi Hetilap ha-

sábjain [14]. Morfi nizmusáról még egy nyugodtabb kor-

ban is kérdéses lett volna leszokni, ám ha a külvilág koz-

mikus méretű öldökléssé fajul, hogyan találhatná meg 

egy labilis művészlélek az egyensúlyát? Megjárta a fron-

tok poklát is. Látta a céltalan vérengzést, amelyet hősei, 

a Wittmann fi úk korábban számunkra érthetetlenül gya-

koroltak. Vagy a megmagyarázhatatlan „Anyagyilkosság” 

érzés nélküli szadizmusát.

A frontok összeomlásával szerzőnk is testi-lelki romja-

iba dőlt. A spanyol járvány, amely nagyszerű írótársát, 

Kaffka Margitot elvitte, az ő morfi nizmustól legyengült 

szervezetét még elkerülte. Azt kell mondjuk, sajnos, 

mert nagyobb tragédiáktól szabadította volna meg. 

Szenved az elvonásos tünetektől. 1918 végén Kosztolá-

nyi Árpád dr. segítségével a bajai kórházba kerül, ahon-

nan megszökik. Elhanyagoltan, rongyosan a bácskai 

Regőcére megy haza és féltékenységi rohamában több 

revolverlövéssel meggyilkolja feleségét. Ettől szabadít-
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hatta volna meg a „spanyol”. Ismét zárt osztályra viszik, 

ahonnan újra megszökik. 

A fővárosba szeretne kerülni, de a határhelyzet kibo-

gozhatatlanul bonyolult. Kijelölték a demarkációs vona-

lat, amelyet senki nem tart be. A délszláv királyság a ha-

tárait feljebb szeretné tolni, amely Baja és Pécs fölött 

húzódna. Trianon után rövid időre meg is szállták. Jár-

őrök mindenütt, nehéz őket kikerülni, pláne zavart álla-

potban. De megfelelő mennyiségű toxikumról még gon-

doskodott, ha szüksége lenne rá. Mert az életnek már 

nem látja értelmét. Majd 1919. szeptember 12-én követ-

kezik be a végzetes nap, amikor a szerb fegyveresek el-

fogják, földre teperik, ő pedig egy morfi nistához „mél-

tatlan” méreggel mond búcsút a földi létnek. 

Nem tudni, hogyan került a Magyar Életrajzi Lexi-

konba szeptember 29., az Új Magyar Irodalmi Lexi-

konba szeptember 11. Szeretett és legszínvonalasabb 

fórumában, a Nyugat hasábjain két írótárs méltatta meg-

rázóan. Karinthy Frigyes, aki szerint „Magyarország drá-

mája előtt érett meg és Magyarország drámájában esett 

el” [15]. Mennyire igaza van. Januárban kidőlt Ady 

Endre, majd követték: Mednyánszky László, Nagy 

 Balogh János és Csontváry Kosztka Tivadar, három fes-

tőóriás, aztán báró Eötvös Loránd, végül Csáth Géza. 

Igazi szellemi Trianon. 

A leghitelesebb és legtárgyilagosabb sorokat azonban 

Kosztolányi Dezső vetette papírra. Címe: „Csáth Géza 

betegségéről és haláláról néhány adatot akarok közölni a 

Nyugatban, tisztelői és barátai számára” [16]. Azt írja: 

„Valójában az történt, hogy már akkor menekült »A va-

rázsló kertje« és a »Délutáni álom« lélekjárásától, attól az 

ideges túlfűtöttségtől, melyet a morfi ummal gyógyítani 

akart. Az a földiség pedig, mely utolsó írásaiban megnyi-

latkozik, már a morfi umnak a befolyása. Mert a morfi um 

nem hoz bódító és menyországi lázokat, mint a hozzá 

nemértők képzelik. Éppen ellenkezőleg hat. Összeszűkí-

ti a szem bogarát és kisebbíti a látótért. A szellemi hatása 

is körülbelül ilyen. A részletek elevenen tűnnek fel, de az 

egész mellékessé válik. Ez a szer lehúz a földre, tompává, 

közönyössé, elégedetté, nyugodttá, prózaivá tesz. Csáth 

Géza az egészsége idején volt álomlátó, aztán csak a 

földre tekintett. Különös átalakulás, melyről eddig nem 

is olvastam, minthogy az írók túlon-túl regényes színben 

látták a morfi umot” [16]. Kosztolányi a megbízható 

szemtanú beszámolója alapján írta le a szeptember 12. 

estét, tehát ezt a változatot tekinthetjük hitelesnek.

A jelenlévőtől tudhatjuk, hogy a demarkációs vonalról 

másnap Szabadkára hozva öccse, a bátyja kifejezett ren-

delkezése alapján, felboncoltatta. Vály dr. vette ki az agy-

velőt, szívet és a májat formalinba tette, hogy majd fel-

juttatva a fővárosba ezzel is a tudományt szolgálja. 

A további sorsáról nem tudunk.

Kilenc évtizede történt. A megemlékezés mellett alka-

lom rá, hogy a híres könyve címlapját és a róla készült 

első érmet, Horváth Sándor alkotását (2. ábra) lehető-

ségünk legyen bemutatni.
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