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indulat. Csanda Sándor ne tudná, hogy a G. G. levelek, s a régi Korunk 
mennyi mindenről lebbenti fel a fátylat? Itt is, ebben is megbosszulja 
magát a tanulmányfüzér jelleg (főleg, ha régebbi cikkekről van szó). 

Számos életrajzi adalék mikrofilológiai feldolgozása találkozik 
mások tanulmányaival, konkrét visszaemlékezéseivel [Balogh Edgár: Hét 
próba, 1965.; Arató Endre kitűnő könyve a szlovákiai magyarság hely-
zetéről (1977), vagy Nagyidai Ernő hiteles, pontos visszaemlékezése a 
Sarló koszorújáról (1980)]. 

Igen találó a Fábry Zoltán - és a Balogh Edgár - képviselte publi-
cisztika stiláris összevetése (71.): míg Balogh Edgár „stílusa egyszerűbb, 
mint Fábryé, műveltsége inkább társadalomtudományi, mint irodalmi 
forrású, cikkeit a gyakorlatból kiinduló, de erősen teoretizáló, koncep-
ciókat alkotó hajlam jellemzi. . ." Nagyon kár, hogy csak élesszemű 
részmegfigyelésként írta le Csanda Sándor, s nem ment tovább ennek 
tételes kifejtésében; s egyéb, Fábryval összefüggő, gondolati problé-
mákra ez éppúgy vonatkozik. 

Ellentmondásaival együtt, még plasztikusabbá válna - ha fesze-
sebbre fogná Csanda Sándor, vagyis élesebbé tenné megfogalmazását 
Fábry Zoltán kritikusi szemléletének esztétikai problémájáról szólva. 
Sajnos csak adalék marad a szocialista realizmusnak az erkölcsi realiz-
mussal azonosító Fábry Zoltán-i formulája. Csanda Sándor adós marad 
a gondolati kifejtéssel. Pedig e problémakör nagyon jól megragadható 
(erről vitát is rendeztek 1959-ben; 1. Irodalmi Szemle, 1959. 4. 5 6 5 -
585.) nem is kellene a távoli múltba visszamenni stb. Ebben, ilyen 
mozzanatokban válnak egyértelművé Csanda Sándor - tanulmányfüzér 
jellegű kötetének veszélyes buktatói. Az anyaggal szuverénül bánhat, 
minden anyag - hivatalból - rendelkezésére áll; felkészültsége is szinte 
predestinálja arra, hogy megírja a Fábry-monográfiát. De egészen más 
koncepcióval. 

Régi és új legendákkal kell leszámolni; terminológiákat újraértel-
mezni, szembeszegülni rossz értelmezésű tekintélyelvekkel; mindezt 
meg kell tenni azért, hogy végre letisztultán álljon előttünk az igazi 
Fábry Zoltán. Ki fogja megírni a várva várt, összegező Fábry-monog-
ráfiát? Ez ma könnyen nem válaszolható meg. Mindenesetre: Csanda 
Sándor kötete a Fábry Zoltán-i életmű előtti tiszteletadás egyik filo-
lógusi-tudósi gesztusa. (Madách, 1982.) 

KOVÁCS GYÖZÖ 
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LACZKÓ ANDRÁS: BRÖDY SÁNDOR 

Minden írónak megvan a maga érdekes utóélete, így a Bródy-életmű 
sem nélkülözi a különös ellentmondásokat: mindig voltak újrafelfedezői 
- írók, tudósok és kritikusok - , akik időnként feltámasztották a szá-
zadforduló ködlovagjainak irodalomtörténeti panteonjából, de -
miként a mindmáig legteljesebb Bródy-monográfia szerzője, Juhász 
Ferencné is panaszolta 1971-ben - őt is utóiérte a legszomorúbb író-
sors, a könyvkiadók, a színházak és az olvasók felejtése . . . Pedig Bródy 
Sándort Ady Endre vallotta elődjének, halála után néhány évvel Móricz 
Zsigmond ünnepelte, Feszty Árpádné szerint tűzcsóva volt, újat hozó 
apostol, jelesebb évfordulókon tudományos emlékülésekkel, máskor 
okos tanulmányokkal tisztelte meg az utókor, s ma mégis alig vesz róla 
tudomást az iskolai oktatás, a mai olvasók ismét felejteni látszanak 
Bródy S á n d o r t . . . Pedig még a leggyengébb novellában, regényben és 
drámában is - ahogyan Juhász Ferencné fejtegette az általa „szecessziós 
mentalitásnak" nevezett művészi értéket - magával ragadja az olvasót 
„a személyiség és az életmámor varázsa". 

Akad persze más természetű gond is a Bródy-életmű körül. Nem 
csupán arra gondolunk, hogy a legendák mögött több a művészi torzó, 
mint az igazán maradandó nagy mű - szigorúan mérve A z ezüst kecske, 
A nap lovagja, A dada, A tanítónő, a Rembrandt, a Kaál Samu és még 
néhány remekül megírt novella tartoznak ezek közé - , hanem arra is, 
hogy máig zavar mutatkozik az életmű esztétikai minősítésében. Az 
értékelések szólnak Bródy naturalizmusáról, realizmusáról, stílroman-
tikájáról, impresszionizmusáról, Juhász Ferencné pedig a szecesszióval 
oldja fel ezt a sokféleséget, amit Nagy Péter - Bródy drámáiról szólva -
alkalmatlan terminusnak tart, mondván, hogy Bródy inkább „olyan 
naturalista volt, aki a dekoratív szimbolizmus felé tört, s legjobb alko-
tásaiban azt sikerült is megvalósítania . . ." 

A recenzens nem vallainatja magara, hogy minden irányba igazságot 
osszon, csupán a századforduló értékelésének nehézségeire, bonyolult-

ságára szeretné felhívni a figyelmet. Arra legfőképpen, hogy Laczkó 
András nem volt könnyű helyzetben, amikor Bródy Sándor pályájának 
bemutatására vállalkozott. Szembe kellett néznie egyrészt azzal, hogy 
Bródy Sándor nem tartozik a legolvasottabb (legismertebb) magyar írók 
közé — érdekessé, vonzóvá kellett tehát tenni az írót emberként és 
művészként - , másrészt el kellett döntenie, hogy mit és mennyit vállal-
jon magára a szaktudomány vitatott és tisztázatlan terminológiáiból. 

Laczkó András a legegyszerűbb megoldást választotta: nem konstru-
ált egy új Bródy-képet, hanem Juhász Ferencné tudományos monog-
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ráfiájának szemléletét, biográfiai és eszmei-esztétikai értékrendjét adap-
tálta az Arcok és vallomások-sorozat oldottabb közegébe. Az ismeret-
terjesztést és a népszerűsítést is megvalósító értékelő esszé könnyedebb, 
olvasmányos hangnemét elegyítette a dokumentumok (vallomások, 
emlékezések, egykorú kritikák, publicisztikai írások, regény-, novella- és 
drámarészletek, valamint a századforduló hangulatát híven visszaadó 
érdekes fényképek) objektív hitelével, megbízható kalauzt adva ily 
módon mindazok kezébe, akik szeretnének eligazodni Bródy Sándor 
munkásságában. 

Az életrajzi fonálra felfűzött pályakép legmélyebb tanulsága annak 
tudatosítása, hogy Bródy jellegzetesen a századforduló írója volt: asszi-
milálódott zsidó és negyvennyolcas eszméket őrző magyar hazafi a 
Monarchiában, vidékről érkezett urbánus szellem, forradalmas lélek, aki 
Zola, Dosztojevszkij és Marx bátorságával vágyott az európaiságra, nem-
zedékét szinte Németh László-i szándékkal organizáló szerkesztő és 
pubücista a Fehér Könyv, a Jövendő és előbb a Magyar Hírlap hasáb-
jain, életszerető legendás hódító és életundortól szenvedő többszöri 
öngyilkosjelölt, fényes kávéházak körülrajongott és tisztelt írója, példa-
kép, később az induló Nyugat által mellőzött magányos művész, bará-
taival meghasonló majd kibékülő szelíd öregember, aki a Kommün után 
már csak meghalni jött haza külföldről Rudas fürdő-beli szobájába. 
Mindmegannyi látszólagosan egymásnak ellentmondó magatartás, 
eszmekör és életérzés, de Laczkó András könyve felismerteti és elfogad-
tatja velünk e sokféleség egyneműségét, a Bródy-jelenség korhoz kötött-
ségét. Egy átmeneti kor művésze és élet-lovagja volt Bródy Sándor, a 
feudális-nacionalista konvenciók szétrombolója, ugyanakkor a nagy-
város életmámorát és dekadenciáját vállaló „kalandor", akiből végül is 
hiányzott a „minden egész eltörött" tragikumát szintetizáló Ady-
-méretű szellemi erő és nagyság. Előkészítő volt és nem lezáró, kezde-
ményező inkább, mintsem betetőző. 

Laczkó András általában mértéktartó arányokkal súlyozza az életmű 
kiemelkedő alkotásainak eszmei-esztétikai értékrendjét is. Ismerős 
közegben éreztük magunkat könyve olvasásakor: Juhász Ferencné 
monográfiájának elemző szempontjait és konklúzióit láttuk viszont, a 
tudományos analízis érveit a munka jellegéből következően szükség-
szerűen mellőző sarkított fogalmazásokkal. Ily módon mindazok a 
Bródy-problémák, melyeket Juhász Ferencné monográfiája után is meg-
oldatlannak tartottunk, Laczkó András kitűnően összeállított könyvé-
ben felerősödve jelentkeznek újra. A recenzió keretei alkalmatlanok e 
problémák részletezésére, csupán három, általunk fontosnak vélt kérdés 
jelzésére szeretnénk vállalkozni. 
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Tanulságos lehet például az írói életmű egyik csúcsának tekinthető 
remek karrierregény, A nap lovagja értelmezését újragondolni. A 
„magyar balekság" regényét - Sőtér István nevezte így - Juhász 
Ferencné szépen felépített gondolatmenettel elemezte, de már az ő 
értelmezését is - a „politikai szimbólumregényről" - megbicsaklani 
éreztük azon a ponton, amikor a főherceg és Juli együttélésében Auszt-
ria és Magyarország „kényszerű házasságát" vélte felfedezni. Ami 
azonban ott még motivált párhuzam volt, az itt leegyszerűsödik: Juli, a 
nép leánya „szimbolizálja az Ausztriával konkubinátusban élő Magyar-
országot" - olvassuk Laczkó Andrásnál - ami máris kínálja a tetszetős 
következtetést, mely szerint Asztalos Aurél „Juli iránti szerelme tulaj-
donképpen Bródy vallomása a hazaszeretetről". A jelképiség paraboli-
kussá növesztése már-már enyhe humorral sa'nezi át a regény jelentésé-
nek magyarázatát, miközben nagyon hiányoljuk e „magyar Georges 
Duroy" „balekságának" európai nézőpontú — párhuzamokat és eltéré-
seket vizsgáló — elemzését. 

A világirodalmi távlatosság pontosabban és hatékonyabban érvé-
nyesül Bródy naturalizmusának megítélésében. A mérték és a példa itt 
is Juhász Ferencné könyve, amely a kérdéskör pontos és részletes össze-
foglalását adja. Laczkó András tömörítő, rövidebbre fogott megfogal-
mazásában egyértelműbb a szerzők - igen figyelemreméltó - felfogása 
Bródy naturalizmusának ambivalenciájáról, a dokumentáló szándék és a 
líraian hangszerelt, személyessé finomított hangnem egyidejű érvényülé-
séről. (Ugyanakkor meggondolandó az is, amit Czine Mihály írt Bródy 
novelláiról szólva: „Naturalistának mondta ugyan többször magát, de az 
a naturalizmus, amit ő hirdetett és csinált, igazában realizmus volt.") Az 
„ambivalens naturalizmus" elnevezés többféle értelmezést is lehetővé 
tesz, illetve azt a jogos feltételezést engedi meg, hogy hiábavaló egyetlen 
irányzat formulái közé kényszeríteni bármelyik Bródy-művet vagy az 
életmű egészét: Laczkó András tanulmányának egyik nagy erényét 
éppen abban látjuk, hogy például a naturalizmus „kettősségéről" szóló 
megállapításaival is sugallja azt a következtetést, miszerint a minden 
újra érzékeny művész mozaikszerű „töredezett teljességgel" volt a 
századforduló stílusirányzatainak magyar áthasonítója. Irányzat szem-

pontjából is kezdeményezőnek és nem szintetizálónak tekintjük, bár 
alkalmasint ez a töredezettség nem ment fel bennünket az ábrázolás-
módok együttélésének feltárásától. Hiányt jelez és feladatot is fogalmaz 
Laczkó András, amikor A dada kapcsán leírja: „Kár lenne azon medi-
tálni, hogy a kétféle ábrázolásmód (a naturalista és a stilizáló) ötvöző-
dött-e teljesen. A lényeg, hogy a dráma tükrözi Bródy erkölcsi és 
társadalmi szemléletét." Ugy tűnik, a meditáció továbbra is szükséges 
minden Bródy-kérdésben! 
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E kérdések között különös izgalmakat tartogat még Bródy és a 
szecesszió kapcsolatának feltárása. Juhász Ferencné az intézményes 
rend konvencióival szembeforduló individuum lázadó életmámorát 
tekinti „szecessziós mentalitásnak", és ennek nyomán lett Laczkó 
Andrásnál - jellegzetes példaként idézzük! - A tanítónő „európai 
nézó'pontú szecessziós dráma", Tóth Flóra pedig jellegzetesen sze-
cessziós irodalmi hős. Eltekintve most a terminológia fogalmának és 
történeti jelenlétének a szakirodalomban fellelhető sokszínű magyará-
zatától, igaz lehet mindez, ha a szecessziót csupán lázadó gesztusként, 
mentalitásként fogjuk fel, ahogyan ezt Ady is értette és miként Ignotus 
írta A Hétben: „A szecesszió nem stílus, hanem szabadság." Csakhogy 
ez aligha lehet a szecesszió kizárólagos ismertetőjegye, hiszen több 
művészeti irányzat programjára jellemző, nem is szólva arról, hogy az 
individuum szabadságvágyának irodalmi objektivációja éppen rá jel-
lemző nyelvi-stiláris alakzatokat is feltételez. Csak sajnálhatjuk, hogy 
Bródy Sándor esetében egy ilyen irányú elemző vizsgálattal mindeddig 
adósak vagyunk, holott Sőtér István már 1963-ban kimondta, hogy 
„Bródyt tekinthetjük e stilizáló, dekoratív hatásokra törekvő, külö-
nösen zenei stílus megteremtőjének, az Európa-szerte kibontakozó 
irányzat hazai áthasonítójának." Fontos feladat lenne még ez a nyelv- és 
stílusvizsgálat is, mert minden bizonnyal újólag tudatosítaná bennünk 
Bródy Sándor művészetének polifonikus jellegét és segítene tisztázni a 
magyar szecesszió belső természetét. 

Laczkó András Bródy Sándorról írott könyve ismét ráirányította 
figyelmünket a századforduló magyar irodalmának Ady előtti legszí-
nesebb egyéniségére, maradéktalanul teljesítve ezzel az Arcok és vallo-
mások-sorozat népszerűsítő feladatát. Ugyanakkor több olyan esztéti-
kai-történeti problémakört exponált, amelyeknek tudományos tovább-
gondolása nemcsak Bródy Sándor munkássága szempontjából lenne 
fontos, de egy egész irodalomtörténeti korszak - a magyar század-
forduló - teljesebb értelmezése szempontjából is. (Szépirodalmi, Arcok 
és Vallomások - 1982.) 

E. NAGY SÁNDOR 




