
A sza bad kai Élet jel Ki adó 2005-ben in dí tot ta a szer ző
fi a tal ko ri nap ló it be tű hí ven köz re a dó so ro za tát az az óta,
2007-ben el hunyt Dér Zol tán szer kesz té sé ben és utó -
sza va i val, amely ből ed dig négy könyv ké szült el, il let -
ve két le ve le zés kö tet. A vál lal ko zás egye dül ál ló, mert
ezek a do ku men tu mok most je len tek meg elő ször
nyom ta tás ban, ugyan ak kor szo mo rú, hogy Ma gyar or -
szá gon egy sze rű en nem kap ha tók. Hoz zám is csak a
nap lók el ső há rom kö te te ju tott el, il let ve a ki zá ró lag
Csáth-leveleket tar tal ma zó ki ad vány, va gyis az ös  sze -
gyűj tött le ve lek el ső ré sze.

„Aki kí vü lem el ol vas sa nem be csü le tes” – áll az el -
ső nap ló kö tet ben, amit azon nal ma gam ra vet tem, még
ha a szer ző vél he tő en a csa lád tag ja i ra gon dolt is. Az
ál lí tás sze rint mel lé kes kö rül mény, hogy csak egy ki -
ad vány ban, és nem az ere de ti fü ze tek ben la poz ga tok.
Így is, úgy is bi zal mas, gaz dá ju kat túl élt, el ke rí tett
em lé kek közt gya lo go lok, ma gán te rü le ten, il le ték te le -
nül, bár a ki adó fel ha tal ma zá sá val. Az utó szó is ki tér
er re a ne me sebb cél nak alá ren delt tisz te let len ség re,
mond ván, hogy a nap lók köz re a dá sá val fon tos ada lé -
kok hoz jut ha tunk Csáth Gé za író vá vá lá sá nak meg ér -
té sé hez. Va ló ban vé tek lett vol na az ol va sók tól, sőt az
iro da lom tör té net től ilyen rend kí vü li do ku men tu mo kat
meg von ni, más fe lől vi tat ko zom az in dok lás nak az zal a
ré szé vel, hogy ezek nek az ada lé kok nak is me re té ben
Csáth Gé za író vá vá lá sát job ban nyo mon kö vet het jük.
In nen néz ve leg fel jebb a hol ze ne szer ző nek, hol fes tő -
nek ké szü lő ka masz vall am bí ci ó i ról, aki nek a ki tű nő
ze ne-, iro da lom-, kép ző mű vé sze ti és szí ni kri ti ku si íz -
lé sét lát hat juk ki bon ta koz ni, de in kább a csa lá di kö rül -
mé nye it és az él mé nye it is mer het jük meg. Az író
mind vé gig a hát tér ben ma rad, né hány rö vid, iro dal mi
hit val lást le szá mít va. A szer ző csak mű ve i nek el ké -
szül té ről tesz em lí tést: sem mit sem ol vas ha tunk a for -
rá sa i ról, adat gyűj té sé ről, küz del mé ről a nyers anyag -
gal, mód sze ré ről, cél ki tű zé se i ről akár egyet len no vel -
la ese té ben. Igaz, hogy a kez dő nap ló író egy-egy meg -
jegy zé sé ből ar ra ju tot tam: bi zo nyos tör té né se ket az il -

lem ked vé ért vagy más ok mi att nem örö kít meg, te hát
vi sel ke dik sa ját ma ga előtt is, de ez az évek so rán el -
tisz tult ben ne, egy re több kül ső és bel ső moz za na tot,
ese ményt rög zí tett, így akár sze re pel tet het te vol na mé -
lyebb gon dol ko zá sú, al ko tó ön ma gát is. De nem tet te,
amit egyéb ként nem bá nok.

Azt hi szem, Csáth Gé za írói vi lá gá nak tá gas sá ga
egy részt an nak kö vet kez mé nye, hogy a gya ko ri har ma -
dik sze mé lyű sé ge da cá ra ő maga vé gig érez he tő en je len
van ben ne, de rej tőz köd ve, szin te tes tet le nül. Mint akit
nem lá tok meg so ha, min dig csak a hang ját hal lom. A
nap lók, le ve lek sem fosz tot tak meg et től a be nyo más tól.
Sőt ez a tíz éves gye rek épp oly tény sze rű és ki ve he tet len
a min den nap ja i ról ké szí tett raj za in, mint a fel nőtt a no -
vel lá i ban. Eh hez nagy ban hoz zá já rult, hogy ele in te tel -
je sen ér dek te len dol gok ról ír, az idő já rás ról, iskolai
órái  ról, sőt ne gyed órás pon tos ság gal ve szi szám ba az
az nap ve le tör tén te ket, szinte kö te les ség sze rű en (per sze
bá jos is ez a lel ki is me re tes eset len ség). És va la mi ért,
ke vés ki vé tel től el te kint ve nem apad ez a tá vol ság a
nap lói és őköz te ak kor sem, ami kor már hos  szabb, ér de -
ke sebb fel jegy zé sek kel je lent ke zik.

Gyer mek ko ri fü ze te i nek kü lön le ges ré szei azok,
ame lyek ben ko rá hoz ké pest szo kat lan tá jé ko zott ság ról,
érett ség ről tesz ta nú sá got: még csak tíz éves, de csa lá -
di ös  sze jö ve te lek után ve ze ték ne ves tül ír ja ös  sze a
meg je len te ket és azok fog lal ko zá sát, be osz tá sát, ki tér
Perczel De zső bel ügy mi nisz ter lá to ga tá sá ra, öl tö zé két
pon to san meg ha tá roz va, Jó ka it, Defoe-t és Ver nét ol -
vas, a ha za fi at lan ság min den ne mű meg nyil vá nu lá sá ra
fel kap ja a fe jét, ké sőbb a ko ráb bi rö vid be jegy zé sek -
kel szem ben majd két ol da lon át ír már ci us 15-éről,
az ara di ti zen há rom ról, él tet ve a for ra dal mat és sza -
bad ság har cot, hang sú lyoz va a ha za fi sá got, nagy fi gye -
lem mel kí sé ri az 1898-ban ki tört ame ri kai–spa nyol
há bo rút, és ti zen há rom éve sen már él ve zi a Bánk bánt:
fel nőtt szín elő adá so kat és hang ver se nye ket lá to gat
szü le i vel, mi nő sít ve a da ra bo kat, elő adó kat. Ész re vé -
te lei egy sze rű ek és biz to sak, be ágya zot tak, te hát nagy
mű velt ség re uta lók, olyan íz lés ből fa kad nak, amilyen-
nek ilyen fi a ta lon ide je sem le he tett még ki fej lőd ni,
hi á ba fes te get már kis di ák ként és ta nul he ge dül ni.
(En  nyi ko moly ság kö ze pet te szó ra koz ta tó ak az ilyen
fel jegy zé sek: „Ebéd után ug rál tunk és ját szot tunk.”)
Per sze túl zás, de mint ha kez det től fog va olyan ta pasz -
ta la tok nak vol na bir to ká ban, vagy leg alább is kö ze lé -
ben, amely ről ké sőbb, az Ópi um cí mű, sú lyos szen ve -
dély be teg sé gét eszményiesítő írá sá ban be szél: „Egy
nap alatt te hát öt ezer esz ten dőt élek. Egy esz ten dő
alatt ez kö rül be lül két mil lió évet je lent. (...) És ak kor
húsz mil lió éves ko rod ban nyu god tan hajt ha tod fe je det
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az örök meg sem mi sü lés je ges pár ná i ra.” El ső sze rel -
mé ről is úgy ír, mint ha a so ka dik ból te kin te ne vis  sza
rá: „Bi zony ne kem ez az el ső sze rel mem s az el ső min -
dig a leg ide á li sabb.” Ra jon gá sá nak tár gya, Csen des
Alice na i va fér jes as  szony volt, és Csáth Gé za fel mér -
te a kor lát ja it: sem mi esé lye, hogy ezt a nőt meg hó dít -
sa. De ki tu da to sít ma gá ban ilyes mit ti zen há rom éve -
sen? Ki az, aki már gye rek ként át gon dolt ság ból áll
meg a pusz ta ra jon gás nál, és nem azért, mert eszé be
sem jut to vább lép ni? Nem le het min dent az ol vas -
mány él mé nyek kel ma gya ráz ni.

A nap lók egyik leg ér de ke sebb és tra gi ku má ban leg -
szebb ré sze Csáth Gé za kis hú gá nak, Ilon ká nak hos  szú
be teg sé ge és el vesz té se. A szer ző ti zen öt éves ek kor, s
test vé re szen ve dé sé nek le írá sá ban van va la mi dis  szo -
náns: a le en dő író, kép ző mű vész és or vos meg fi gye lő
tárgy sze rű sé ge, kí ván csi sá ga a fáj da lom mel lett. „A
ge rinc csont ja fáj s ben ne a ge rinc ve lő. Fé lig ön tu da tos
ál mos ál la pot ban van. (Ez az agy hár tya gyul la dás (a
meningitis) egyik tü ne te a soporitas.)” „(…) a
gyönyörü kék sze mek bandzsitanak.” „Sze me a bal
egé szen a sa rok ban van.” Majd a fel ra va ta lo zott kis -
lány lát tán ír ja: „Kis Ilon ka teg na pi édes mo soly gó
halottarca el vál to zott ko mol  lyá, hi deg a ké pe, moz du -
lat lan az arc a szem göd rök be simúl a bőr s beeset tek a
szem hé jak. Szép és fi nom még a bő re, gyönyörü vo ná -
sai mint ha gyönyörü viasz szinű már vány ba vol ná nak
min táz va lehellet-finoman.” 

De van itt va la mi ke vés bé lát vá nyos, so rok kö zül
szi vár gó sa já tos ság: a nap ló író erős kö tő dé se az édes -
ap já hoz. (Csáth Gé za any ját 1895-ben, te hát kis gyer -
mek ként ve szí tet te el, és két év re rá az ap ja új ra nő -
sült. A fiú gyer mek az édes any ja em lé ké ről alig ír, ak -
kor is csak az em lí tés szint jén.) Az el ső atyai po fon
el be szé lé se nem vé let le nül iro dal mi ér té kű, amely ben
min den mon dat, szó ha mi sí tat lan és nél kü löz he tet len:
„Ki sza lad tam az irodábol fel a pad lás ra (– ed dig nem
pi csog tam –) és kisirtam ma gam elsö pil la nat ban fel
akar tam ma gam köt ni, azu tán gon dol tam bi cik lin fel -
pa kol va el me het nék egy más vá ros ba el ad ván a bi cik -
lit ven nék fes té ket s mint czimfestő vagy díj nok meg -
él nék. Azu tán el gon dol tam szép if júi élet pá lyá mat
még is jobb lesz itt hon ma rad ni. De a po fon. – Meg -
nyá laz tam ké pe met és ad dig dör göl tem hogy majd -
nem vér zett ez után ugy lát szott mint ha erös ütés vagy
hor zso lás len ne.” In nen néz ve új ér tel met nyer pél dá -
ul a test vér gyil kos Papp Bé la vé del mé ben kelt hos  szú,
szó no ki as le írás (Csáth Gé za ap ja ügy véd volt), a to -
rok szo rí tó ag go da lom, ami ért az ap ja egy szer fel iz -
gat ta ma gát az ő szi dal ma zá sa köz ben egy el vert cse -
léd mi att, és a vá rat lan for du lat, mi sze rint a le érett sé -

gi zett Csáth Gé za a bu da pes ti mű vé sze ti fő is ko lán tett
si ker te len pró bál ko zá sa után az or vos tu do má nyi
egye te met vá lasz tot ta, amely dön té sé ben édes ap ja vé -
le mé nye erő sen köz re ját szott.

Per sze nem csak fi úi en ge de lem ből, elég te len ség-ér -
zet mi at ti meg fe lel ni aka rás ból lé pett or vo si pá lyá ra: a
le ve le zés kö tet ből – amely idő ben a nap lók, így az élet -
tör té net egye nes foly ta tá sa – érez ni le het, hogy ez az
el ha tá ro zás fel sza ba dí tó ere jű volt (és nem előz mé -
nyek nél kü li: tíz éve sen épp oly sza ba tos, or vo si mű -
sza vak kal tűz delt di ag nó zist ál lí tott fel vör he nyes be -
teg sé gé ről, mint fen tebb a hú ga agy hár tya-gyul la dá sá -
ról). Túl sá go san is. A ko ráb bi, mű vé szi ma xi ma liz mu -
sá ban két sé gek kö zött őr lő dő ka masz ból egy ide ge sí -
tő en ma ga biz tos, fon tos ko dó an fi gyel mes és hu mor ta -
la nul ke dé lyes ke dő fi a tal em ber lett, aki nek min den so -
rá ból az su gár zik, hogy men  nyi re meg ta lál ta ön ma gát.
De ezek csak élet ko ri sa já tos sá gok, mel lé kes, át me ne -
ti tu laj don sá gok, amik idő vel el ma rad nak az em ber
mö gött. Leg na gyobb él mé nye it még ek kor is az ap já -
val oszt ja meg, aki hez, De zső öc  cse mel lett, a leg több
le ve let in té zi. Egyik leg szebb da rab ja a gyűj te mény -
nek, ami kor be szá mol ar ról, ho gyan men tet te meg a
tü dő gyul la dá sos fő bér lő jé nek éle tét, or vos tan hall ga tó -
ként na gyobb lé lek je len lé tet és alá za tot ta nú sít va a be -
teg hez ki szál ló or vos nál: „Nem me sé lem el a csunya
rész le te ket csak azt, hogy én mint or vos elöször ál lot -
tam a ha lál ka pu ja előtt és meg áll tam ám a he lyem.
(...) Le het, hogy apa ne ked így mes  szi ről sem mi ség -
nek tünik fel a do log pe dig va ló ban bor zasz tó volt. Az
or vos be val lot ta, hogy ha nincs ott az én strophentu-
som ma a be teg pár perc alatt meg hal. Azért irom meg
mind ezt, hogy te is bizzál ben nem s azért di cse ked tem
el, hogy lásd mi cso da ke mény le gény a fi ad.” 

A nap lók, le ve lek „já ték te re” azon ban sok kal ta tá ga -
sabb és moz gal ma sabb, mint ami lyen ben ső nek az ál ta -
lam ki ra ga dott idé ze tek alap ján látszik. Hi szen bőven
olvashatunk a csa lád ról, sőt a sza bad kai, majd bu da pes -
ti élet ről, az uno ka test vér Kosz to lá nyi De zső ba rát sá gá -
ról, az is ko lai ön kép ző kör ről, ahol mind ket te jük iro dal -
mi pá lyá ja kez dő dött, a sok-sok ki ál lí tás ról, hang ver -
seny ről, si ke res ze nei fel lé pés ről, az el ső meg je le né sek -
ről a Bács kai Hír lap ban, majd a Ma gyar Szem lé ben,
Bu da pes ti Nap ló ban és a Nyu gat ban. Ti zen egy évet,
éle té nek kö zép ső har ma dát öle lik fel ezek a do ku men -
tu mok, azt az élet sza kaszt, amely ben a sze mé lyi ség
főbb irá nyult sá ga i nak fel szín re kell tör ni ük, ki je löl ve a
to vább ha la dás csa pá sa it. Va gyis amely ben Brenner Jó -
zsef Csáth Gé zá vá lett. 

Bí ró Ger gely 
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