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den iratot, amit erre szántam, nem 

közölsz Desirével, és könyvet nem 

iratsz vele.”)

Részben sikerrel járt, és ebben 

túln�tt önmagán. A  szeretettel má-

sokhoz tartozás lehet�sége Csáth éle-

tében els�sorban a bels� térbe, az 

irodalom átmeneti terébe szorult vis-

sza. Itt mégis kibontakozik benne 

az olyannyira áhított egységélmény 

vágyott-elutasított lehet�sége – nem-

csak az anyával, hanem az emberi-

séggel, az embertársakkal szembeni 

elfogadás, bizalom ígéretében. Ezzel 

az általa sohasem elért, csak érintett 

lehet�séggel zárom el�adásomat, G. 

kisasszonytól idézve.

„A  Napnak alsó kih�lt részéb�l 

indulnak ki a Nap láthatatlan karjai. 

Az � millió és millió karjai, végükön 

fejjel, nem egyebek, mint láthatatlan 

sugarak összetételei. A mi énünk te-

hát nem más, mint láthatatlan suga-

rak összege!”
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