
BRÓDY S Á N D O R : A SAS PESTEN 
— Bródy Sándor válogatott írásai ; sa j tó 
Könyvkiadó, 1954. — 

Aki Bródy Sándor életművének, íróalka-
tának vizsgálatára vállalkozik, rögtön 
észreveszi, hogy korának tüzetes ismerete 
nélkül nehezen igazodik el benne. Ez az író 
úgy össze van növe korával, mint egy selyem-
gubó, mely sok szálból keményedett össze : 
az egészet le kellene gombolyítani, hogy 
kiválasszuk a sok közül azt a szálat, amely 
csak az övé, — ó' maga, az ember és a műve. 
Amíg ez a nagy munka el nem készül, az 
egyetlen válogatott kötete alapján csupán 
néhány jellegzetes dolgot lehet elmondani 
róla. 

Szertelen, mint a tavaszi vihar. Szépet és 
jót , hétköznapi szemetet és pünkösdvasárnapi 
fénylő virágot sodor magával, akár a gát törő 
árvizek. Szeszélyes; teli van kiegyenlíthetetlen 
ellentmondással ; saját kedvenc szavát 
használva: olyan talentum, amilyent a század-
eleji forrásnak indult magyar irodalom, csak 
keveset használt el, már ami erjesztő hatását 
és végletes nekirugaszkodásait illeti. 

A „Nyomor" című novellás-kötete valami 
egészen újnak a hírnöke volt. Megjelenése 
felért egy kisebb esztétikai forradalom-
mal. 

Elbeszéléseinek, regényeinek, színdarab-
jainak temat iká ja vihartkavarón — új 
volt : írásainak tükrében megjelent a pesti 
és a falusi proletár. Később sort kerített a 
korabeli társadalom szinte valamennyi 
jellegzetes a lakjának megörökítésére. A „Fe-
hér Könyv" tizennégy kötete, mintha heve-
nyészett vázlatkönyv lenne a magyar „Les 
Rougon-Macquart" eljövendő megírásához, 
amely — irodalmunk nagy kárára — sohasem 
készült el. Talán ez a nagyarányú torzó 
lenne most írónk legjellemzőbb esztétikai 
sír-emlékműve. 

De talán mondanivalójának forradalmi-
ságánál is érdekesebb, feltűnőbb és újszerűbb 
volt a stílusa. Roppant alkati ellentmondásai 
éppen ezen a területen tükröződnek a legé-
lesebben. 

Megrázó erejű témáit rendszerint az írói 
impresszionizmus eszközeivel ragadja meg, de 
cselekmény-szálait már a romantika rokká-
ján szövi tovább és a színeket, fordulatokat, 
bonyodalmakat a naturalizmus bizarr 
palettájáról kölcsönzi hozzá. Ezsau az apai 
örökségét adta oda egy tál lencséért, Bródy 
akár a lelkeüdvösségétől is megvált volna 
egy-egy váratlan, meghökkentő fordulatért . 
Minduntalan kénytelen az ember azt tapasz-
talni , hogy a legtöbb esetben megelégszik 
a jellemábrázolás, az események, alakjai 
belső világának verbális kifejtésével : a 
lélekrajzzal gyakran adósunk marad. 

alá rendezte Szauder József, Szépirodalmi 

Stílus-forradalma — amely egyforma erő-
vel olvasztotta magába a falusi népnyelvet 
és a budapesti aszfalt-zsargont — ma is élő 
iskolát teremtet t . (Aki ma az újságírásban 
némi egyéni színnel, temperamentummal 
tűnik ki az általános szürkeségből, az végső 
fokon, ha nem is ap já t , de nagyapját tisztel-
heti benne.) 

E lmondhat juk : gyakran programszerűen 
kereste, hajszolta a „megdöbbentő hétköz-
napi t" . Stílusa is sokszor egyenetlen, mint 
valami kanyargó és mégis rohanó folyó, 
amely mindent magával sodor, de hatása 
éppen sodrának hihetetlen erejében van. 
Mintha az Óriás Ország kancellárja leggugol-
na, hogy sikamlós anekdotákat meséljen a 
bámuló törpéknek — néha éppilyen olcsó 
tárcahatást vadászó fordulatokkal építi 
történeteit . De írásai így is olyanok, akár a 
karnaki romok Egyiptomban : lenyűgözőek, 
elévülhetetlen dokumentumai egy kétség-
telen tehetséges írónak és egy kornak, amikor 
minden újságnak egy kávéházra való tehet-
séges munkatársa v o l t . . . (Köztük egy sereg 
író.) 

Nem mindegyik írásműve egyenletesen 
magas színvonalú és méltó Bródy talentu-
mához. Sok közöttük a be-nem-fejezett, 
bár erőteljes vonásokkal megrajzolt vázlat, 
amelynek elolvasása után az olvasó kielé-

. gítetlen követeli a folytatást , amely azonban 
elmarad : Bródy elporladt szívében szunnyad 
örökre. De az is igaz, hogy ezek a vázlatok 
is olyan robusztusak, amilyeneket csak 
robbanékony temperamentum képes papírra 
vetni, ihletének ragyogó pillanataiban. 

Regényei „A nap lovagja" kivételével 
mind ilyen remekmű-torzók. Bródy telhetet-
len és kielégíthetetlen étvágyú s kíváncsi-
ságú író volt ; mindenbe beléfalt, aminek 
csak a közelébe ju to t t s amit egyszer megé-
rintett : ra j tahagyta tehetségének jelét. 
Nagy kár, hogy nem volt elég akaratereje 
befejezni valamennyi megkezdett művét. 

* 

Ebben a válogatásban is egymás mellett 
találjuk kristályos remekműveit és a remek-
mű foszforeszkáló jeleit viselő gyengébb 
alkotásait. 

„Erzsébet dajka lesz" a kötet legjobb 
darabja. Bámulatos, elhitető primitívseggel 
rajzolja meg a messzi földekről a nagyvárosba 
szakadt parasztlány sorsát. Tragédia. Szinte 
már görög sors-tragédia. Az aszfaltra átül-
te te t t gyenge rozmaringtő, Erzsébet — rette-
netes halállal fizet meg a társadalom kegyetlen 
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farizeusságáért. Bródy hátborzongató elbe-
széléssé, megrendítő' monológgá faragta a 
régi világban szokványos kis újsághír 
tragédiát , kifejtve egy oknyomozó történész 
alaposságával : miért ivott egy szegény kis 
cselédleány gyufá t? Talán majd egy kései 
kor irodalomtörténésze a XX. század 
hajnalát megörökíteni akaró antológiájába 
választja ezt az elbeszélését. Kár is lenne 
mást ; ennél teljesebbet, drámaibbat úgy : 

sem találna írásai között, lámpással sem. 
Az „ E g y t ragédia" sem éri utol. Gariban-

gyi bácsi históriáját azóta sokan írták meg, 
érdekesebben, jobban, maradandóbban ; 
ennek az írásnak csak 1887-ben volt fel-
fedező' szerepe, mert az öreg újpesti utca-
seprővel vonult be a magyar proletár alakja 
irodalmunkba. Némely út törő műnek ez a 
tragédiája. Bezúzza az irigyen, mindenki 
elől kulcsra-zárt nagy-kaput , azután társai 
átgázolnak raj ta és a földbegázolják, mint az 
eke az életet adó t rágyát . 

„A kőtörő", a „Juló és Jul is" már sokkal 
közvetlenebb, emberibb és szirmát, hamvát 
nem veszített történet az esett emberek 
életéről. Vagy az „ I f jú Tóth Emerencia" 
(a „Taní tónő" című, későbbi Bródy-darab 
csírája). Mindegyik robbanó erejű, formát 
és az elaggott úri erkölcsöket szétvető hatású 
írás. Igazi novellák. . . 

Vagy a balladaszerű kitűnő „Kaál Samu" : 
egy nyegle tiszt borzalmas t réfája ez : mely-
nek véres csattanója egy szerencsétlen 
paraszti ordonánc élete árán sül el. 

„A két munkás" , az „ E g y csirke meg egy 
asszony" két sikerült, teljes erejű korkép, 
melyek az első háború fertőjét nyi tot t szemmel 
látó Bródynak nem véletlen szúrták a sze-
mét. 

Nagyerejű írások. Furcsa s tán szentség-
törésnek rémlik, de mégis érzi az ember : 
inkább a miazmás, véres felület ragadta meg 
az író figyelmét és ezért csak az alakok kül-
seje és a korszülte cselekmény ábrázolása 
sikerült emlékezetesen. A lelkűkkel i t t is 
adósunk marad. Itt mégis az fordít ja az ol-
vasó rokonszenvét a témabeli emberek felé, 
hogy. érezzük : az írások ti tokzatos belső 
szövetéből Bródy együttérző szíve világít. 

A „Pénz-ciklus" megint a múlt egy másik 
földrészére vezet el bennünket. Bankárok 
simára-borotvált golyó-fején csillan az 
igazság-kereső író reflektor-fénye s bele-
világít aljas lelkük legtitkosabb ráncaiba 
is. Undorító gonoszok, patkányok, s mint a 
kobra : mindenkit halálra-marnak, aki 
csak a közelükbe kerül, vagy kivált, aki az 
arannyal dugig-tömött wertheimszekré-
nyeik bűzlő bűvkörébe szédül. Ezekben az 
indulatos rajzokban a Jókai-iskolán tanul t 
romantika végletességével gonosz minden 
pénzember — „hőse" : mindegyik fekete, 

mint az ördög öregapja s makulányi fehér 
folt sincsen sátáni irhájukon. A „Villamos" 
a legérdekesebb és legmeghökkentőbb vala-
mennyi között. 

A BESZKÁRT-vezérigazgató, az utcalány 
és János János villamosvezető furcsa, kuszán-
hibrid, bonyolult, zolai tendenciájú és 
alaprajzú históriája oly távoli s idegen ma 
már , mintha a tengerfenékre süllyedt Atlan-
tisz tá jain játszódnék. Az alakok — a „ j ó k " 
és a „rosszak" egyaránt — lelketlen polip-
ként közelednek és távolodnak. Jókai 
viaszos-fényű romantikája borong sorai 
között, megoltva a zolai sexuális bizarrság 
hajszolásával. 

Nagyobb a füs t je , mint a tüze. 
Bugyborékol, terjeng, forrong, hömpö-

lyög: csak stílusa élteti igazán: mondanivalója 
beleférne egy kis novellába. 

A „Mátyás király kiházasít" meg sem 
közelíti a „Taní tónő" vagy éppen a „ D a d a " 
erőteljes szerkezetét, drámaiságát : ismét 
egy hosszú szárra eresztett lírai helyzetkép, 
teli epikával. Álmodik az író, ellibben egy 
pávaszemes pillangó előtte, u tánakap, és 
csak a vakító, sejtelmes hímpora marad az 
ujjahegyén. 

A „Vallomások"-ciklusban megint fel- ' 
izzik Bródy holt betűket eleven árammal 
megtöltő tehetsége. Mint egy bibliai próféta, 
akinek ereje és hatalma van, hogy meg-
parancsolja a ha lo t taknak: „Kelj föl és 
jár j 1": és a holtak fölkelnek és járnak parancs-
szavára. 

„A sas Pesten" gyötrelmes víziója a nagy 
fővárosi pillanatképekegyike. A szálloda-szim-
bólum megválasztása rendkívül szerencsés, 
az apró hotelbéli intimitások szavakká mor-
zsolása, majd az ablakon bezuhanó, gyár-
kéményen összetört sas : szívszorítón jelképes 
és közérthetően egyszerű. Az élet és a halál 
találkozását kevés magyar író vetet te így 
papírra. 

A „Rembrand t " biográfia szilánkjai 
Bródy utolsó esztendeinek szörnyű kathar-
zisa. A nőről-nőre, műről-műre, városról-
városra tántorgó öreg íródeák szomorú 
kálváriája. A kétarcú Ahasvérus, a két élő-
halott félisten kialudt meteorként a szemünk 
lát tára zuhan alá az örök éjszakába. 

A Gárdonyi Gézához írott levél méltó 
korona e ragyogó torzókból összeválogatott 
kötet elején. Egy hazátlanná vált tékozló 
talentum simogató-átkozódó Halálordítása. 
Mintha Ady „Imádság jó halálért" című 
költeményének tiszta szele és sajgó tüze 
csapna belőle. 

íme, a dáriuszi gazdagságú, de kincseit 
pazarlón elherdáló író-fejedelem az emigrá-
ció testi s lelki rongyaiba burkolódzva kupo-
rog előttünk a céltalan hétköznapok piszkos 
hamujában. Üres tarisznyája fenekéről elő-
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kapja utolsó brilliánsát és á tha j í t j a a Karsz-
tokon, a Dunán, hogy Egerig hulljon a halálos 
fényekkel szikrázó drágakő'. 

S milyen jellemző, hogy e magát sirató 
gyászbeszédből nem derül ki, hogy mivel 
haragította magára az egykori harcostársát 
a keleti bölcsekkel társalgó egri remete. 

A kötet megjelentetése mindenképpen okos 
és méltányos dolog volt. S helyes, ha az 
anekdotákban még mindig élő bohém író 
hitelét maradandó műveinek publikálásával 
támaszt ja alá a könnyen feledő, könyör-
telen u t ó k o r . . . 

Fiisi József 

K Á R P Á T I A U R É L : F Ő P R Ó B A UTÁN 
Válogatott színibírálatok 1922-1945 . Magvc 

Kételkedő kritikusnak nevezi magát Kár-
pát i Aurél egy régebbi kötete címlapján. 
Általában mint szigorú kritikust emlegetik. 
De szerintem a „nagyigényű" jelző az, amely 
leginkább megilleti. Nagyigényű — tárgyá-
val és önmagával szemben egyaránt. 

Ez a kötet már anyagának összeválogatá-
sával is a „nagyigényű" jelző jogosságát 
bizonyítja. 

A kritikus, amíg lapja szolgálatában áll, 
nem válogathat és nem lehet kényes. Igényeit 
még önmagával szemben is kénytelen sok-
szor lefokozni. Ennek a kötetnek címe is utal 
arra, amit . Illés Endre szép előszava annyi 
megértéssel mond el : napilap krit ikusának 
nálunk a legutóbbi évekig ri tkán volt ideje, 
hogy véleményét kiérlelje és gondos, mara-
dandó formába öntse. Ez lehetett nyilván 
legnagyobb fájdalma a tartalomra és formára 
egyaránt kényes, önmagától igen sokat köve-
telő Kárpát inak. Hogy az ő kritikái mégsem 
viselik magukon a rögtönzés bélyegét, annak 
kettős oka : stílusának kiforrottsága és az 
a szilárd, állandó esztétikai alap, amelyre 
könnyen lehet egy-egy új épületrészt "fel-
rakni. 

De nem választhat ja meg a kritikus a 
tá rgyát sem, amelyről írni szeretne. Hiába 
őrli magában gondolatait Shakespeare-ről, 
ha az ország első színháza egy-két esztendőre 
úgyszólván száműzi színpadáról a Leg-
nagyobbat . Kénytelen-kelletlen belé kell 
törődnie abba , hogy dramaturgiai elveit 
ügyes mesteremberek vagy ti tokzatos úton 
színrekerült senkik műveire alkalmazza. 
Ilyenkor aztán joggal nevezik nemcsak szi-
gorú, hanem keserű kritikusnak is. Elkese-
redik, mint minden művész, akit legértéke-
sebb tulajdonságai kifejtésében meggátolnak. 

A keserű kritika is lehet maradandó alko-
tás, ha a prózának olyan mestere ír ja , mint 
Kárpát i . De fanyar szájízzel olvassuk : 
érdemes volt X vagy Y silány elme-szüle-
ményére ennyi tudás t , ízlést, stílusbeli szép-
séget fordítani? 

Bizonyos időn túl és bizonyos színvonalon 
felül az írónak — a kritika művészének is — 
szert kell tennie valami jogos büszkeségre, 
amely nem engedi, hogy senkiket hurcoljon 

ő Könyvkiadó, Bp. 1956. 

magával a maradandóságba. Sajátságos, hogy 
az öntudatnak, a gőgnek ez a f a j t á j a sokszor 
olyan lángelmékből is hiányzik, akiket egyéb-
ként nem lehet túlzott szerénységgel vádolni-f 
Rosszul választják meg ellenfeleiket. Méltat-
lanokat tisztelnek meg támadásaikkal és 
afféle jegyzet-halhatatlanságot biztosítanak 
nekik — mint j)éldául Voltaire Fréron-nak, 
Goethe pedig, a Xéniákkal és a Walpurgis-
éjhez fűzöt t színjátékkal egész tucat közép-
szerűségnek. 

Az újságba író kritikus, még ha él is benne 
ez a szent gőg, nem válogathat ja meg ellen-
feleit, De a hetvenéves Kárpát i , amikor 
ennek a kötetnek anyagát összeállította, 
huszonhárom esztendő terméséből egyetlen 
olyan színházi eseményt sem választott ki, 
amelynek valami jogcíme ne lenne a meg-
örökítésre. Nagyigényű volt — teljes joggal. 
Mert ma már baráti túlzás nélkül megjósol-
ha t juk , hogy kritikáit a színház iránt érdek-
lődők új nemzedékei úgy fogják olvasni, 
ahogy most Vörösmarty, Bajza, Gyulai színi-
bírálatait olvassuk. 

Az értékes drámák (vagy néha, gyöngébb 
drámákban, egy-egy nagyszerű színészi ala-
kítás) kiválogatása nem jelenti azt , hogy 
ebben a kötetben nem találkozunk a jól 
ismert, harcos Kárpát ival . Aki a drámát 
Shakespeare-rel, a színjátszást Pethessel, a 
színház — és különösen a Nemzeti Színház — 
kötelességeit Vörösmarty és Bajza ideáljai-
val méri, hogyan is ne találna fá jó alkalma-
kat , hogy megbántot t vagy elhanyagolt 
ideáljaiért harcoljon? Olvassuk el a Van-e 
még Nemzeti Színház ? című cikket, amelyben 
egy puccsszerűen kinevezett fiatal igazgató-
tól kéri számon, másfél esztendei működése 
alapján, mindazt, amit Ő a Nemzeti Színház 
hivatásának tekint : a nagyigényű magyar 
drámát , a klasszikusokat — elsősorban 
Shakespeare-t — az emberábrázoló szín-
játszást , a gondosan nevelt együttest , a 
magyar nyelv, a színpadi beszéd, a vers-
mondás kultuszát, a költő jogait a rendezés 
öncélúságával, a túltengő díszletekkel és 
világítási hatásokkal szemben. Egész szín-
ház-esztétika ez, kíméletlenül harcos for-
mában. (Hogy nem személyi elfogultság az 
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