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1908

A varázsló kertje

Orvosként és íróként Csáthot leginkább az emberi lélek működése érdekelte. Első novelláiban még
érezhető a dekadencia és a szimbolizmus hatása; később azonban a pontos leírások veszik át a
nyilvánvaló parabolák helyét. A naturalizmus stílusát azonban nem akarta szolgaian másolni, inkább az
allegória, a mese és az anekdota eszközeivel élt egyszer lírai, máskor meg hidegen objektív
történeteiben, amelyek hol az egyes szám első személy közvetlenségével, hol a külső megfigyelő
precizitásával szólnak. A történetek középpontjában az elveszett harmónia áll, amelyet csak a
hétköznapi ösztönemberek tudnak visszaszerezni, akik nem rendelkeznek a neurotikusok őrületig
fokozott éleslátásával és érzékenységével. Az álmok, a tündérmesék és a gyermeki látásmód egy
elvarázsolt világot tárnak fel, amely különbözik a rideg realitástól.

1909

Az albíróék és egyéb elbeszélések

A kis füzet, amely megjelenésekor nem keltett túl nagy figyelmet, csak öt novellát tartalmaz, ezek közül
kettő már az előző kötetében is megjelent. A fennmaradó három történet egyszerű és hatásos: egy férfi
a klinikára megy, hogy hazavigye és tisztességesen eltemesse a preparált csontvázat, amely az apja volt
valamikor; egy lázas polgárasszonyt megcsókol a doktor, és amikor ez kiderül, a férj nagy bölcsen
apróhirdetésben cáfolja a rút pletykát; egy fiú a bicskája történetét beszéli el. Éles, ironikus, már-már
humoros történetek ezek, egy orvos figyelmével előadva.

1911

Hamvazószerda

Csáth bábjátéknak nevezte a darabot: "A Hamvazószerda egy érzés, egy gondolat lírája, az összes
képzetekkel, emlékekkel, gondolatokkal, amik hozzá kapcsolódnak. Félig némajáték, félig dráma.
Melodramatikus zenét írtam hozzá. Ezzel a zenével - ezekkel a hangokkal, amelyeket mintegy
belevegyítek a játék szövetébe - fokozni akartam a cselekmény szimbolikus hatását." A darab, Csáth
másik színpadi művével, a Janikával együtt, csodálatot és kritikát egyaránt kiváltott a nézőiből.

1911

Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa

Amikor megismerkedett Freud doktor nézeteivel, az elmeklinikán dolgozó Csáthot megkísértette a
gondolat, hogy kidolgozza saját elméletét ebben a kérdésben. "A kísérlet, amelyet az olvasó maga előtt
lát, tudtommal az első részletes, és teljesen keresztülvitt paranoia-analízis" írja Csáth, aki részletesen
megvizsgálja, hogy mi okozza páciense, A. G. kisasszony neurózisát. Az eset különösen azért
érdekelhette Csáthot, mert a vizsgált nő maga is írt, hosszú értekezésekben tárgyalta az őt irányító
titokzatos Erő természetét.

1911

Zeneszerző portrék

Csáth tehetséges festő és kiváló hegedűjátékos volt, újságíróként pedig az elsők között méltatta Bartók

és Kodály művészetét. Ez az esszékötet zenekritikusi pályafutásának betetőzése.

1912

Schmidt mézeskalácsos

A címadó történet a novelláskötet elején magát a fikciót vizsgálja: a narrátor csak azért talál ki egy
középkori történetet, hogy hallgatóját, egy hölgyet, elkápráztassa. Ez a novella ugyan Schmidt
mézeskalácsos szörnyű halálával ér véget, ám a többi történet - annak ellenére, hogy magában hordozza
a tragédia lehetőségét - többé-kevésbé boldog véget ér, mert a szereplők lemondanak nagy vágyaikról
és megbékélnek azzal, amit juttatott nekik az élet.

1913

Muzsikusok

A hat írást tartalmazó kötet első három története az analitikus novella magyar megvalósulása: az olvasó
az íróhoz hasonlóan mindent megtud a szereplőkről, még azt is, amit azok meg sem értenek magukról.
Az olvasónak magának kell levonnia a következtetéseket, sokszor éppen az ironizáló író ellenében. A
negyedik novellától kezdve azonban a hang sokkal személyesebbé válik, és az analízis eredménye sem
annyira biztos.
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