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Danics Zoltán

Az elmeorvos tébolya
Nem túl szofi sztikált humorú emberek gyakran viccel�dnek azzal, hogy a pszi-

chiátert és a bolondot csak az különbözteti meg egymástól, hogy az egyiknél 

vannak a kulcsok, illetve az orvos felé nyílnak az íróasztal fi ókjai. Otromba tréfa, 

de be kell lássuk, van némi alapja. Különösen Csáth Géza, alias Brenner doktor 

példája mutatja, mennyire valós lehet a pszichiáter pszichés érintettségének 

kérdése. No persze nem úgy van ez, mint a másik szólásban, hogy aki bemegy 

a malomba, maga is lisztes lesz. Sokkal inkább van szó arról, hogy abba a bizo-

nyos malomba már eleve olyan emberek mennek, akik érzékenyek a mentális 

zavarokra. Érzékenyebbek és sérülékenyebbek. Ebben közösek a pszichiátriai 

betegek, a pszicho-szakemberek és a m�vészek.

Csáth kortársa, a pszichoanalitikus Hollós István Búcsúm a Sárga Háztól 

cím� írásában (Cserépfalvi, 1926) ekképpen fejezi ki az említett érintettséget:

„Mert mindannyian egyszer, valahol félelmetes ködben szunnyadtunk, 

ahonnét nagy ajjal-bajjal verekedtük fel magunkat a mába. De a mából vis-

szamenni nem bátorságos. Hárman mégis visszamerészkedtek a ködbe: a 

H�s, aki megverekedett vele, a Költ�, aki mesét sz�tt belé, az Elmebeteg, aki 

elveszett benne.

Az els�t csodáljuk, a másodikban gyönyörködünk, a harmadiktól rette-

günk, mert valamennyien voltunk h�sök, voltunk költ�k és tudom, Barátom, 

hogy ezt most másképp kellene mondanom, de az igaz és mégsem bántó 

szót még nem sikerült megtalálnom erre… igenis voltunk egyszer – mint az 

elmebetegek.”

Csáth/Brenner író volt, pszichiáter és különösképpen érzékeny, kreatív, de 

ugyanakkor igen sérülékeny ember, akinek vulnerabilitása súlyos morfi nde-

pendenciába torkollott, majd paranoid pszichotikus zavarrá, féltékenységi té-

bollyá fejl�dött és tragikus véghez vezetett.

A lélek érzékenysége és a m�vészi vagy más tehetség gyakran karöltve jár-

nak. Nem minden lelkileg labilis ember válik m�vésszé, de kiegyensúlyozott 

pszichéj� személyek ritkán képesek gyöngyöt izzadni magukból. Kierkegaard 

így látja a m�vészt:

„Szerencsétlen ember, aki mély kínokat rejt a szívében, de ajkai úgy van-

nak formálva, hogy miközben sóhajok és kiáltások hagyják el, mindez úgy 

hangzik, mintha szép muzsika lenne.”

„Sorsa hasonló ama szerencsétlenekéhez, akiket Phalaris bikájában las-

sú t�zön kínoztak, üvöltözésük azonban nem juthatott el a türannosz fülébe, 

hogy rémítse �t, számára ez édes muzsikának hangzott.”

Brenner József tehetsége magvait már génjeiben hordozhatta, hiszen csa-

ládja tagjai („Iszonyú átkunk van nekünk a lelkünkön, nekünk, kikben Brenner 

vér csörgedez”) között több kiemelked� m�vészt és tudóst találhatunk. Unoka-

testvére volt pl. Kosztolányi Dezs�, de van a rokonok között kulturális miniszter 

és pszichoanalitikus is.
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Már serdül� korában verseket írt és kiemelked� tehetséget mutatott zené-

ben, képz�m�vészetben (festészetben) egyaránt. Ügyvéd apjának zeneszerete-

te benne is folytatódott, de nem lévén türelme a gyakorláshoz, inkább zene-

szerzésre és zenekritikák írására adta a fejét. Emellett rajzolt, festett és egyre 

többet írt. Els� írása tizenhat éves korában jelent meg.

Tizenhét évesen leérettségizett és minden m�vészi tálentuma ellenére, vagy 

talán éppen azt kompenzálandó, a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem 

orvosi karára iratkozott. Döntésében az is közrejátszhatott, hogy zeneakadé-

miai felvételije nem sikerült, és mint a tehetséges, de labilis lelkület� emberek 

gyakorta, a kudarcot rosszul t�rte, ezért a frusztrációval fenyeget� helyzeteket 

kerülni akarta. Egy írásában meg is említi, hogy nem bízott eléggé zenei tehet-

ségében. Az orvosi hivatás választása praktikus el�nyei mellett a segít� szakma 

lelki kiegyensúlyozó hatását is biztosította számára, ideig-óráig.

Az egyetemet kiváló eredményekkel végezte, noha közben a Budapesti 

Napló zenekritikusaként is m�ködött és A varázsló kertje cím� novellásköte-

tet is kiadta. 1909-t�l az egyetem újonnan megnyitott Elmekórtani Klinikáján 

bentlakó gyakornokként dolgozhatott Moravcsik professzor mellett, aki nagyra 

tartotta tehetségét. Tanársegédi kinevezésére azonban az 1910-t�l egyre el-

hatalmasodó morfi n-addikciója miatt nem kerülhetett sor. A  szer hatásairól, 

a morfi nizmus okozta gyönyörökr�l és gyötrelmekr�l kivételesen plasztikus, 

saját élmény� képeket festett naplójában és néhány novellájában (Az ópium). 

Ugyancsak érzékletesen írja le a kábítószerfügg� kétségbeesett próbálkozásait 

a leszokásra és az elcsüggeszt� visszaeséseket, önnön verg�dését. A  szerre 

való rászokása látszólag a tüd�bajtól való félelme miatt történt. Ma azonban 

már tudjuk, hogy egy tényez� nem elegend� az addikcióhoz, hanem kell legyen 

genetikai, biokémiai és személyiségbeli alapja is. Bizonyos diatézis (hajlam), 

idegrendszeri sérülékenység talaján fejl�dhet ki stresszhatásra, ami Brenner 

esetében az apicitis (tüd�csúcshurut) hamisnak bizonyult gyanúja lehetett.

A  méreggel való birkózása visszavetette ugyan orvosszakmai fejl�dését, 

el�menetelét, de m�vészi kreativitása ekkor teljesedett ki, szenvedései köze-

pette. Csodálatos és borzongató világokat festett novelláiban, megjelenítve az 

emberi lélek tudattalan rétegeit is, a pszichoanalízis feltárta eladdig ismeretlen 

univerzumot.

Színm�veit bemutatta a Magyar Színház és állandó zenekritikusi munkája 

volt szaklapokban. Puccini-tanulmánya a világhír� és ünnepelt zeneszerz� fi -

gyelmét is felkeltette.

M�vészeti írásai mellett érdekes módon pszichiátriai tanulmányai, pub-

likációi – pl. Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa – is elismerésre 

találtak. Ez azért fi gyelemre méltó, mert a kábítószer rendszeres használata 

és a dependens állapot gyors leépüléshez szokott vezetni. A meg�rzött magas 

szint� munkaképesség és relatíve jó szociabilitás arra utal, hogy Csáthnak volt 

mib�l leépülni, maradt még tartaléka néhány évre elegend�, hogy addig fan-

tasztikus kincsekkel ajándékozza meg az utókort.

Persze a test és a psziché nem csalhatók meg sokáig, és a lelki labilitás 

is el�bb-utóbb egyensúlyvesztéshez vezet. Brenner doktor el�ször csak nem 

kapta meg a tanársegédi kinevezést és egyre több fürd�orvosi munkát vállalt, 

amely, valljuk meg, nem jelentette a szakma csúcsát, noha sok izgalmas ka-



 

102102

landdal járt. Feltéve ha valósnak hisszük a csábítási történeteket és nem az írói 

munkásság részének. Aztán végérvényesen eltávolodott a pszichiáteri karriert�l 

és körorvos lett, a f�várostól egyre távolibb falvakban.

Közben családi nyomásra vagy önmaga belátása miatt pszichiátriai beteg-

ként került zárt intézeti elvonókúrára, többször is.

Míg végül elérkezett a katasztrofális kifejlet. Elhatalmasodott rajta a fél-

tékenységi téboly, a paranoid pszichózis. Err�l gondolhatjuk azt is, hogy a 

többéves kábítószerhasználat folyományaként történt, de ugyanakkora valószí-

n�séggel lehetett a génjeiben és a pszichéjében hordozott hajlam következ-

ménye is. Ezt utólag csak vakmer� felel�tlenek tudnák eldönteni. Mindenesetre 

1917-ben véglegesen fölmentik a katonai szolgálat alól és Reg�cén telepednek 

le feleségével, Jónás Olgával, aki 1918-ban lánygyermeket szül. Brenner már 

nem képes úrrá lenni elhatalmasodó gyanakvásán és naplófeljegyzéseiben fe-

leségét szajhának nevezi, aki mástól szült gyereket. 1919 áprilisában zaklatott 

állapotban elvonókúrára kerül a bajai kórház elmeosztályára, ahonnan június-

ban megszökik és hazagyalogol Reg�cére. Július 22-én revolverrel megöli fe-

leségét és öngyilkosságot kísérel meg. Egy szerb katonaorvos megmenti és a 

szabadkai kórház elmeosztályára viszik. Innen szeptember 11-én megszökik, 

és mikor a határnál a katonák feltartóztatják, halálos adag kábítószert vesz be 

(Pantopont) és távozik ebb�l a világból. Fantasztikus és fájdalmas életút ér szo-

morú véget, valószín�leg törvényszer�en.


