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darabjainak többségét (hat színművet) öngyilkossá-
gi kísérlete után írta.

Születése évében (1863) rajta kívül még két író 
látott napvilágot, akik később jelentőssé váltak: Gár-
donyi Géza és Herczeg Ferenc. Ismerték egymást, 
de mindhárman merőben más utakon jártak. Bródy 
és Gárdonyi nehezen taposták ki maguknak a köves 
utat, küzdelmes pályájuk részben vagy egészben be-
ért, híresek és elismertek lettek, az irodalmi kánon be-
fogadta őket - végérvényesen. Herczeg útja volt a leg-
simább, töretlenül haladt előre, sokszor habkönnyű 
művekkel ért el jelentős sikert, elismerést, a csúcsra 
ért, hogy később, megöregedvén megérje műveinek 
elfelejtését, saját életművének porba hullását, mellő-
zést, száműzetését az irodalmi kánonból hosszú évti-
zedekre. Személyes kapcsolat is volt köztük, Bródy és 
Gárdonyi között sokáig barátság, Herczeg pedig az Új 
Időkben szívesen közölt írásokat mindkét írótól, ba-
rátságban viszont egyikükkel sem volt.

Bródy elsősorban prózaíró, a Nyomor (1883) 
című novelláskötetével igen fiatalon tör be az írók 
közé. A novellákat sorban követik a regények (Faust 
orvos, Don Quixote kisasszony, Az egri diákok, Két 
szőke asszony, Az ezüst kecske), mindezek koronája-
ként az 1902-ben megjelenő A nap lovagja című re-
gény, amely egyesítette Bródy írói erényeit, önmagát 
is képes volt regényalakká gyúrni, de főként erkölcsi, 
írói sikert aratott vele.

S közben hírlapíró, sőt maga is ad ki folyóiratot, 
sokak szerint az ő Jövendő c. lapja (1903-1906) iga-
zából a Nyugat elődje. Különös fintora a sorsnak, 
hogy később éppen ő, aki barátja a Nyugat későbbi 
íróinak és szerkesztőinek, ő nem kap helyet ebben 
a nívós lapban, kiszorul, vagy maga szorítja ki ma-
gát enyhe sértődöttségből. Sokszor úgy láthatta, 
hogy akik vele együtt indultak, már lehagyták, akik 
viszont később kezdték az írást, azok hamarabb be-
futottak, mint ő. A visszás helyzetet az is mutatja, 
hogy a csak néhány évvel fiatalabb írók „bácsizták” 
(Ady, Hatvany, Molnár F.). Ady nagy tisztelője volt 
Bródynak, halálhírére (1905-ben) megrendült, nek-
rológot írt, majd Párizsban írt versében mintha B.S. 
tragédiája érne költészetté: „Fagyos lehellet és hulla-
szag /Szállt ott minden virág felett. /Elátkozott hely. 
Nekem: hazám./A naptalan kelet.”1

Földesdy Gabriella                 

Bródy sándor színháza
Az író halálának 
90. évfordulója kapcsán

Életében - már befutott íróként - nemes egyszerű-
séggel leghíresebb regényének főhőséről nevezték 
el őt magát: a nap lovagja. A halála után készült ér-
tékelések, tanulmányok is így aposztrofálták, mert 
annyira illett rá ez a birtokos szerkezet. Igen, a nap 
lovagja volt bizonyos értelemben, bőven megragad-
ta az élet adta lehetőségeket minden téren, habzsolt, 
óhajtotta a sikert és a népszerűséget, hogy aztán 
negyvenkét évesen feleslegesnek érezvén magát, 
próbálja eldobni magától az életet - sikertelenül. A go-
lyó célt tévesztett, ő életben maradt még tizenkilenc 
évre. Csakhogy ez a maradék tizenkilenc év már nem 
volt olyan, mint az előző negyvenkettő. Mégis, szín-

1   Ady Endre „A Gare de l’est-en” című verséről van szó. 
Laczkó András: Vonások Bródy Sándor arcképéhez. 
(Békéscsaba, 1987) c. műve idézi. 30. p.
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Úgy tartották akkoriban, hogy valamirevaló író-
nak színdarabot is kell írni, a színházak sok esetben 
megkörnyékezték az írókat, írjanak valamit nekik 
is, a közönség szerette a friss, élő szerzőket. Más-
felől a színház nagyobb publicitást ad egy írónak, 
hisz a színházi közönség azonnal pajzsra emeli azt 
a szerzőt, akit megszeret. A könyv lassabban és ke-
vesekhez jutott el, legfeljebb hírlapokban, folyta-
tásokban. Bródy elérkezik ehhez a ponthoz, talán 
Thúry Zoltán Katonák című remekmívű színdarab-
jának2 hatására fog hozzá, amikor 1900-ban egyik 
regényét (Hófehérke, 1894) színdarabbá írja át, és az 
akkori Beöthy László vezette Nemzeti Színháznak 
nyújtja be. 

A Hófehérke regényes színjáték három felvonás-
ban előjátékkal. Egy erdélyi faluban játszódik, két 
vidéki értelmiségi házában felváltva. A református 
tiszteletes lányával, a gyenge fizikumú Marikával 
él kettesben, míg a falu orvosa feleségével és kacér 
leányával, Helénával nem messze. Míg Marika szű-
zi tisztaságban, betegeskedve tölti napjait, Heléna 
áhítja a fényűző életet, zajos boldogságot - minden-
áron. A faluba érkező Balassa Imre mérnök a pap 
leányának vall szerelmet, feleségül kéri és eljegyzi a 
lányt. A sors úgy hozza, hogy Imrét baleset éri, és 
az orvos házában gyógyul föl, míg Marika otthon 
betegeskedik, várja haza vőlegényét. Heléna közben 
elcsábítja Imrét, elhiteti vele, hogy nem való hozzá a 
hóka, beteges lány, inkább őt, az egészséges élettelit 
szeresse. Heléna apja közben átjár a tiszteletesékhez, 
s megmérgezi Marikát, aki hirtelen meghal. Imre 
úgy érzi, ez a sors keze, most már feleségül veheti a 
másik lányt, aki szerelmet vallott neki, ragaszkodik 
hozzá.

A harmadik felvonásban azonban az orvos be-
vallja szörnyű tettét, Marika pedig Jelenés alakjában 
jön el Imréhez, jóslatot intéz hozzá, miszerint el kell 
taszítania magától az orvos lányát, élete szüntelen 
bolyongás, lelkiismeret-furdalás lesz. Balassa mér-
nök elűzi Helenát, de nyugalmat nem szerez hátra-
lévő életére, mert eljátszotta a lehetőséget, hol ide, 
hol oda csapódott.

Mese, misztérium, példázat keveredik a Hófehér-
kében. Az elkövetett bűnt azonnali büntetés, bűnhő-
dés váltja fel. Az erkölcsi tanulság töményen kimon-

datik a színpadon, nem kell kitalálni a nézőnek, eről-
tetetten adja az író azt, hogy ki mit vétett, s mit kap 
érte cserében. Marika hótisztasága kicsit megeresz-
kedik azzal, hogy halála után visszatér, és intézkedik 
a többiek sorsa felől. A figurák dróton rángatottak, 
a cselekmény folyamán megmerevednek, a történet 
kikristályosodik, sőt kilép a földi keretekből. Jó és 
rossz mereven elválik egymástól, köztük vívódik a 
főhős, Balassa Imre, aki belepusztul, mert nem tud 
választani. 

1901. január 28-án mutatták be a Hófehérkét, hí-
rek nem szólnak sem sikerről, sem kudarcról, Bródy 
viszont hozzákezd következő színdarabjához. Mik-
száth Kálmán, atyai jó barátja hívja fel a figyelmét az 
Erzsébet dajka novellafüzérében rejlő drámaiságra, 
így Bródy színpadra írja át Bolygó Kis Erzsébet tör-
ténetét.

A mélyszegénységben élő leányanya, Erzsébet 
története A dada címet kapja a színpadi változat-
ban. Szegény parasztok gyermeke, se földjük, se 
megélhetésük nincs. Erzsébet tudatlanságból, nai-
vitásból szüli meg gyermekét, nem is tudja, mi tör-
ténik vele, örül, hogy Klárikát megszülte. Csábítója 
beajánlja dajkának a fővárosba módos emberekhez, 
így jutnak pénzhez szülei, akik nevelik otthon ha-
gyott gyermekét.

Erzsébet már Frigyeséknél - dajkaként - döb-
ben rá, hogy mennyire nem neki való a városi élet. 
Ugyan mi az ő „erkölcstelensége” ahhoz a fertőhöz 
képest, amit gazdáinál tapasztal? Frigyesné gyerme-
két szoptatja, közben rájön, hogy az asszony hűtlen 
férjéhez, és pont az a Viktor nevű jogász a szerető-
je, aki az ő Klárikájának az apja. A félrelépés nyílt 
keretek között zajlik, a szeretők színházba járnak 
rendszeresen, ahová nem viszik el Elzát, a nagysága 
nagylányát. Elza megszökik a szüleitől, Frigyes, a 
megcsalt férj pedig Erzsébetnél akar vigasztalódni. 
A színházból hazatérő szerelmespár megpillantja a 
Frigyes udvarlásától szabadulni akaró Erzsébetet, 

2   Thúry Zoltán Katonák c. tragédiáját a Vígszínház mu-
tatta be 1898-ban, a hatóság 6 előadás után levetette 
a műsorról, mert Habsburg-ellenes mondanivalója, a 
közös hadseregben a magyar katonák alárendelt voltá-
nak bemutatása kínos téma volt.
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ezt a drámát, és ez a besorolás a mai napig tart.3 Mai 
szemmel nézve azonban nem tartjuk naturalistának 
a szegénység színpadon való bemutatását, a külváro-
si kocsma hiteles megjelenítését, sem a pólyás baba 
szoptatásának közeliségét. Mindez a bemutató idején 
(1902. január 9.), a Vígszínházban szokatlan lehetett, 
hisz az a közönség bohózatokhoz, pikáns vígjátékok-
hoz szokott, ez a történet arculcsapásként érhette. De 
A dada (műfaja: erkölcsrajz három felvonásban) ettől 
még nem naturalista, hanem a valóságot a maga „kü-
lönösségében” ábrázoló realista színpadi mű, tragé-
dia. Főhőse, Bolygó Kis Erzsébet leányanyaságának 
felvilágosulatlanságából a tudatosan vállalt öngyil-
kosságig jut el a történet végére, mert nincs más ki-
útja. Nem alkuszik meg a neki nem tetsző férfival, ő a 
maga igazának és becsületességének tudatában dobja 
el magától az életet, mintegy felmutatva a benne rejlő 
hősiességet, mondván: a hozzá hasonlóknak sosem 
lesz becsülete ebben a társadalomban. Megalkuvás-
ban, vagy kegyelemkenyéren nem akar élni. Harma-
dik megoldás a halál, ezt választja.

és azonnal az utcára teszi. Erzsébet hiába tudja és 
mondja ártatlanságát, ekkor már úgy érzi, jobb is, 
ha elhagyja ezt a családot, egy szál ruhában rohan a 
külvárosba, egyik földijének, a félkarú Péternek szál-
lására. A férfi szerelmes belé, magához akarja venni 
régóta, de Erzsébet nem szereti a férfit. Még ebben a 
helyzetben sem látja megoldásnak Péter kéznyújtá-
sát, inkább a korszak gyakori cseléd-öngyilkosságát 
választja, gyufát iszik.

Bródy hatalmas lépést tett meg a Hófehérke me-
séjének átírásától a dajka sorsának realista feldol-
gozásáig. Az irodalomtörténet a születésétől fogva 
ugyan a naturalizmus magyar berobbanásának tartja 

3  Már az 1880-as években megoszlottak a vélemények 
Bródy naturalista vagy realista voltáról. A magyar iro-
dalom története IV. k. (Akadémiai Kiadó, Bp., 1965. 
Szerk. Sőtér István) Bródy drámáinak többségét na-
turalistának mutatja be (775. p.) Több tanulmány lát-
ja Bródyt inkább naturalistának, mint realistának, pl. 
Czine Mihály és Laczkó András.
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Persze a realizmus törvényei nem szabályosan 
valósulnak meg Bródy művében, sok a kidolgozat-
lan helyzet és jellem, kissé torzak az erőviszonyok is, 
mégis, a mű erényei többségben vannak a hátrányok 
mellett. Elmarasztalták A dadát  epikus volta,4 mű-
vészi megoldatlansága, az irreális menekvési lehető-
sége miatt,5 sőt a cselekmény nevetségesen logikát-
lan volta miatt is.6 Jelentőségét Ady fedezte fel kri-
tikájában,7 majd a szocializmus emelte pajzsra, hisz 
kimondatlanul is osztályharcos témája kapóra jött a 
dialektikus materializmus ideológusainak. 

Említésre méltó a mű színpadi indulása. Bródy 
a Nemzetihez nyújtja be, ám ott elutasítja a bíráló 
bizottság, ekkor viszi a Vígszínházba, ahol éppen 
folyik a Ditrói Mór által kezdeményezett, és nagy 
sikert arató magyar ciklus. Ennek keretében kerül 
színre Bródy műve, 25-ször játsszák Varsányi Irén 
megformálásában, ez kiemelkedő eredmény, ha a 
téma felől közelítünk. 1907-ben a Magyar Színház is 
műsorra tűzi megszépített befejezéssel, majd 1917-
ben az Ambrus Zoltán vezette Nemzeti mutatja be 
Bajor Gizivel a címszerepben, aki bármennyire is 
nagy színésznő, idegen tőle ez a karakter. 

Nem lehet szó nélkül hagyni Roboz Imrének - a 
Vígszínház későbbi igazgatójának - 1918-ban meg-
jelent könyvét, amely kíméletlenül ízzé-porrá zúzza 
Bródy színdarabját, kezdve a történet lehetetlensé-
gén, bárgyúságán és erőltetettségén, folytatva Amb-
rus igazgató úr hozzá nem értésével, befejezésül 
pedig Bajor Gizi (ekkor még Bayor formában) ka-
pitális tehetségtelenségén (!) gúnyolódva, mélyre-
ható rosszindulattal bemutatva a darabot, szerzőjét, 
élcelődve Ambrus korábbi kritikusi ügyetlenségein. 
Mintha személyes ellenségei lennének mindhár-
man, akkora a szerző indulata irányukban.8 

Az 1902. év végén mutatja be a Magyar Színház 
a Királyidillek c. három egyfelvonásos történelmi 
játékot. Ma már ártatlannak tűnnek ezek a kis törté-
netek uralkodókról, amelyek arról szólnak, hogy az 
uralkodó is ember (sőt férfi!), érzelmi téren sokszor 
úgy viselkedik, mintha nem király, hanem egysze-
rűen féltékeny férj, gaz csábító, szerelmes papucs 
lenne.

Mátyás király házasít az első idill, Mátyás szü-
lővárosában, Kolozsvárott játszódik, itt készül az új 

feleség (Beatrix) számára a kelengye, és a hímzések 
felügyelőnője, Petronella, Mátyás gyerekkori játszó-
társa és szerelme. Mátyás előbb férjhez akarja adni 
régi szerelmét egy előkelő férfihoz, miközben tudja, 
hogy a szerelmes Petronella inkább vállalja a királyi 
ágyas szerepét, minthogy más férfi felesége legyen. 
Hisz eddig is azért maradt pártában, mert ifjúkori 
szerelmét - a jelenlegi királyt - nem tudta feledni. 
A király kihasználja hódítását, s elfogadja Petronella 
önzetlen szerelmét.

Szelídebb történet a Lajos király válik című epi-
zód, amiben a csak lányokat szülő királyné kolostor-
ba akar visszavonulni, hogy helyet adjon egy fiatal 
hercegnőnek, aki majd trónörököst szül Nagy La-
josnak. Mindebből nem lesz semmi, a házaspár egy-
másra talál, mivel egymás iránti szerelmük nem múlt 
el, a trónöröklés sem lesz annyira fontos.

A harmadik epizód A fejedelem címet viseli, a há-
rom közül az egyetlen, ami drámai mélységet hordoz. 
Bethlen Gábort második felesége, Brandenburgi 
Katalin, egy német vitézzel csalja, a fejedelem, csó-
kolózás közben rajta is kapja őket. A csábító Ditriket 
Bethlen azonnal a mélybe vetteti, de fiatal feleségét 
képtelen megbüntetni hűtlenségéért, az asszony ha-
zudozásait megbocsátva ígéretet vesz tőle, hogy a 
továbbiakban már nem csalja meg az asszony, majd 
összes vagyonát Katalinra íratja végrendeletében.

A korabeli közönség nem volt szokva a neglizs-
ében járó híres emberekhez, nehezen viselte, hogy 
ők is lehettek gyarlók, vagy épp nevetségesek. Ezért 
számított Bródy három „idillje” szentségtörésnek, 
a kritikusok közül többen is úgy vélték, nem lehet 
ilyen köznapisággal ábrázolni uralkodóinkat. Pedig 
Bródy gyönyörű archaikus irodalmisággal beszélteti 

4   Az epikusság hátrányáról Lukács György ír A modern 
dráma fejlődésének története c. monográfiájában. Mag-
vető Könyvkiadó, Bp., 1911. II. 522-523. pp.

5   Nagy Péter: Drámai arcélek. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1978. 19. p.

6   Roboz Imre: Bródy Sándor és néhány színésznő. 1918. 
Színes röpiratok 2.

7   Ady Endre: A dada. In: Nagyváradi Napló, 1902. már-
cius 4.

8   Ld. a 6. lábjegyzetet. 12-28. p.
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mi lesz vele. Flóra viszont nagy lépést tesz az eman-
cipáció felé, maga a problémafelvetés is forradalmi 
volt, de ennél fontosabb, hogy a szerző kitűnően 
megoldotta a konfliktust azzal, hogy Flóra büszkén, 
igazsága tudatában távozik a faluból, faképnél hagy-
va mindenkit. Hivatása képessé teszi további sorsá-
nak alakítására, boldogulásra is.

A közönség 1908-ban nem szerette, ha színpadi 
kedvence túl makrancos, még akkor sem, ha a lelke 
mélyén igazat adott volna Flórának a falu és a kérő 
otthagyásáért, ám a szokás, a kispolgári (és nagypol-
gári!) életérzés, a cukros máz, a látszat óhajtotta a 
boldog befejezést. A nőnek férjhez kell menni, s na-
gyon is jól jár egy ilyen tanítónőcske a snájdig fiatal-
úrral, aki már kikutyálkodta magát eddigi kalandjai-
ban, akár jó férj is lehet belőle. Hát ezért kérte meg 
a Vígszínház praktikus igazgatója a szerzőt, ne toljon 
ki a színházzal, és magával se.

Briliáns módon bánik Bródy e művében a mel-
lékszereplőkkel. Idősb Nagyék családi felállása jól si-
került gőgös voltuk bemutatásában, tulajdonképpen 
Flóra a szülők elutasító, a lányt befogadni képtelen 
önzése miatt mond nemet végül István lánykérésére. 
A férfit vállalná egy életre, hisz az képes volt megvál-
tozni, István felhagy őérte eddigi léha életével, de a 
szülők ellenségességét nem bírja elviselni. 

Kitűnő ellenpontként működik a tanító szere-
peltetése, az ő Flóra iránti szemérmes szerelmének 
finom láttatása. De ennél is fontosabb a falusi elit 
figuráinak, mint a szolgabíró, az orvos, a káplán, a 
Főúrnak nevezett plébános, a bíró, a bérlő, a gyógy-
szerész karaktereinek megteremtése. A második 
felvonás remekbe szabott iskolaszéki jelenete léleg-
zetelállító. Azok az ott ágáló férfiak ítélik el Flórát 
erkölcstelenség (!?) miatt, akik sóvárognak utána, 
sőt nemrég szerelmi ajánlatot tettek neki. A Főúrnak 
nevezett plébános a legfelvilágosultabb köztük, övé 
az utolsó szó a darabban, tisztában van Flóra értéké-
vel, s hallván a szülők elutasító magatartását, lesújtó 
megjegyzést tesz: elengedték a jövőt maguk mellől.

1911. január 27-én tartja a Vígszínház a követ-
kező bemutatót A medikus címmel. Műfaja ezúttal 
is életkép három felvonásban. A szerző maga is sza-
badkozik a bemutató előtt, mintha bocsánatot kérne 
a pénzes bicegő lány és a szegény diák igaz szerelmé-

szereplőit, ma már nem látjuk ezeket deheroizálás-
nak, mint akkoriban.

Néhány éves szünet következik a színművek so-
rában, hisz az 1905-ös öngyilkossági kísérlet kizök-
kenti a szerzőt eddigi írói ritmusából. Következő 
darabját, A tanítónőt már egyenesen a Vígszínházba, 
Faludi Gábor igazgatóhoz viszi, mert itt remél po-
zitív fogadó készséget. Faludit csak a siker érdekli, 
és az első főpróba után ultimátumot ad Bródynak: 
ha eredeti formában mutatják be a művet, húsz elő-
adásra számíthat, ha Tóth Flóra feleségül megy ifjú 
Nagyhoz, akkor akár száz este is lehet belőle. És a 
hatás nem maradt el, a szerző a szomszédos Club ká-
véházban egy számolócédulára írta az új befejezést, 
perceken belül hozta diadalmasan.9 S lett 154 este, 
igaz, a három felújítással együtt. A bemutató 1908. 
március 21-én volt, a címszerepet az „isteni Irén” 
(Varsányi)10 játszotta. Még az 1908. évben Max 
Reinhardt rendezésében mutatják be Berlinben az 
eredeti befejezéssel, különösebb visszhangot nem 
keltve, aminek rendezési okai is lehettek.

A tanítónő magasan kiemelkedik Bródy színmű-
írói pályáján. A legjobban felépített és kidolgozott 
drámája. A műfajt itt a szerző „falusi életkép” címen 
adja meg, ami kevesebbet sugall, mint amit nyújt. 
Ami eddig nem sikerült Bródynak tökéletesre (mi-
liő, korrajz, háttér, főhős fejlődésrajza, melléksze-
replők, végigvitt konfliktus, távlat, igazságtétel), az 
most mind a helyén van és funkcionál. Flóra az első 
olyan nőalak a magyar színpadon, aki erős hivatástu-
dattal rendelkezik, önálló egzisztencia, nincs kiszol-
gáltatva férfinak, férjnek, szülőknek, maga dönt saját 
sorsa felől. Fontos, hogy miután megszelídítette és 
leigázta a gőgös ifjú Nagy Istvánt, megleckéztette a 
férfi szüleit, akkor távozik a faluból győztesen, ma-
gabiztosan. Ez jóval nagyobb diadal, mint Ibsen Nó-
rájának távozása otthonából, hisz Nóra üres kézzel 
távozik az őt becsapó és gyereknek tekintő férje mel-
lől. De nincs szakmája, sem önálló jövedelme, hogy 
megálljon a lábán. Ibsen nem is sejteti, hová megy és 

9   Bárdi Ödön: A régi Vígszínház. Táncsics Könyvkiadó 
Bp., 1957. 48. p.

10 Szomory Dezső Bella című színművét dedikálta ezzel 
a jelzővel Varsányi Irén színésznőnek.
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ről szóló történet miatt: „A medikus nem is színda-
rab, hanem fiatalkori emlék … Meséje alig van … 
Szegény diák a hőse … Szégyenli, hogy boldog lesz, 
mégis csak az lesz.”11

Arrak János történetét megírta már a szerző 
a Jisbi Bénop, a János és barátai című novellákban, 
vagy Az ezüst kecske című regényben is, most na-
gyobb társadalmi távlatba helyezi a történetet sok 
iróniával, megalkuvással, a valódi tragédiáról való 
lemondással.

Nézőnek-olvasónak az az érzése, hogy túl sok 
minden zajlik egyszerre a cselekményben, nem győ-
zünk hová figyelni, mert mintha minden szereplő a 
végkifejlet előtt egy perccel élne saját életében. Já-
nost egyszerre nyaggatja a családja, hogy nősüljön 
meg pénzért, mert húgának csak így lesz férje, Piros-
ka épp ekkor jelenik meg, akinek évtized óta vőle-
génye, és azonnal kell a rögtönzött esküvő. De épp 
ilyen sürgős az orvosnak is, hogy lányát révbe jut-
tassa, hisz maga is halálos beteg, nem beszélve János 

lakótársainak nyomoráról, akik éhezve, fázva töltik 
napjaikat a hónapos szobában. Nyomor, adósság, 
zálogház, hitel, éhkopp. Hogyan mászik ki a vidéki 
fiú a csávából, amit apja, a társadalom, és az értelmi-
ségivé válás idézett elő? Lehetne tragédia belőle, de 
nem lesz. Inkább melodráma, zsánerkép, a szerelmi 
érzés röpködése ide-oda, hogy végül a sarokba szo-
rított végzős medikus emelt fővel húzza magához 
Rubin Rizát, aki tűzön-vízen át imádja őt, akkor is, 
ha megalázták, ha pénzét odaadta János apjának, ha 
nem szereti őt az imádott férfi. Ritka madár az ilyen, 
ha létezik is, nem tudjuk komolyan venni.

A medikus gyengébb kvalitásait minden fórum 
egységesen látja, kivéve Illés Jenőt, aki 1964-es be-
vezető tanulmányában ezt a darabot tartja Bródy 
legjobb drámájának, A tanítónő fölé emeli nagyvo-
nalú gondolati szerkezete, a világkép kvintesszenciá-

11 Bródy levele a szerkesztőhöz. Magyar Színpad 1911. 
január 27. 1. p. 
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ja, gúnyban oldott iróniája, keserű akasztófahumora 
miatt.12 Valóban, mindez felvillan egy-egy pillanat-
ra, de az egész szerkezetébe nem épül be szervesen, 
ahogy beépül A tanítónőbe. A medikus - minden ben-
ne rejlő valós társadalmi probléma ellenére - nem 
lesz átfogó problémát hordozó korszakos társadalmi 
dráma, csak egyedi, eseti történet boldog véggel. 

Más oldalról ragadja meg a színdarabot Nagy 
Péter tanulmánya, aki ugyan gyenge közepes francia 
vígjátéknak, sőt zene nélküli operettnek tartja, ám 
nagy jelentőségűnek látja a benne lévő zsidó problé-
ma felvetését. Szerinte a mű elherdálja a tragédia le-
hetőségeit, minden problémát olcsón, egyszerű esz-
közökkel, laposan old meg. A zsidókérdés kimon-
datlan, ám mivel a téma önéletrajzi, Bródy fiatalkori 
medikus volta elevenedik meg a történetben, ahol 
a szereplők szinte két részre bonthatók: zsidókra és 
nem zsidókra.13 Igaz, számos zsidó szokásról esik szó 
menet közben, amiből azonban nem lehet messze-
menő következtetéseket levonni, ugyanis a kor híres 
írói ugyanezt cselekedték a színpadon, magától ér-
tetődő módon (Molnár F., Heltai, Szomory Dezső).

A medikus 26-szor ment a Vígszínházban Csor-
tos Gyulával a címszerepben, Rizát Varsányi Irén, Pi-
roskát Makay Margit játszotta. Felújítása nem volt, 
de az utóbbi időkben elővették a darabot, 1981-ben 
a Nemzeti Színház vitte színre Bubik István, Udva-
ros Dorottya, Dörner György főszereplésével.14 

1911-től Bródy mintha elvesztené biztonságér-
zetét a színpadon. Következő darabja, a Tímár Liza 
többéves halogatás, késlekedés után kerül bemuta-
tásra. A színház tologatja a bemutatót, mert nem 
kapja meg időben a szövegkönyv újabb részleteit, 
laponként szedik el tőle a folytatást. Okát nem tud-
juk. Végül 1914. februárról március 19-re csúszik a 
bemutató, ezúttal Hegedűs Gyula betegsége miatt.

A Tímár Liza egyértelmű visszafejlődés Bródy 
színműírói palettáján. Láthatóan nincs igazi monda-
nivalója, színdarabot ír, mert a Vígszínház (ahol há-
ziszerző) elvárja, hogy szállítsa a színműveket, hisz 
ez mindkettőjüknek előnyös. És Bródy megígéri, 
majd belekezd az új színdarabba, közben - feltehe-
tően - nem tud vagy nem akar két urat szolgálni: a 
színház elvárásai és a saját szándékai, tehetsége itt 
szétválnak.

A húszéves címszereplő dúsgazdag lány, apja ke-
reskedő, milliomos, aki hercegekhez méltó háztar-
tást vezet óriási szolgaszemélyzettel, felesége fogyó-
kúrára és mondvacsinált kezelések céljából külföldi 
gyógyhelyeket látogat. Liza egyetlen lányuk, akit a 
legelőkelőbb iskolákban taníttattak, most a szülők 
abban reménykednek, hogy méltó férjet találnak 
számára. Liza azonban minden szülői ráhatásnak 
ellenáll, makacs, öntörvényű, arisztokratikus hajla-
mai túlterjednek a polgári gazdagság méretein, több 
dolgot enged meg magának, mint lehetne. Szülei-
vel gorombán, félvállról beszél, követelőzik, támad. 
Anyja eldicsekedik Lizának, hogy fiatal korában 
hercegi udvarlója volt, s azt sejteti, hogy Lizának 
eme herceg az apja, és nem Tímár. Liza ettől kezdve 
elviselhetetlen szemtelenségeket enged meg magá-
nak, apját gyűlölni kezdi, férfiismerőseit dróton rán-
gatja, kiosztja, majd egy grófot (ulánus főhadnagy) 
magához hívat és kikényszeríti a vele való jegyes-
séget. Liza apja hiába figyelmezteti lányát, hogy a 
gróf ugyan előkelő származású, de vagyontalan, sőt 
hozzájuk képest koldus, Lizát ez nem érdekli. Ész-
hez még akkor sem tér, amikor főhadnagy vőlegénye 
bizonyos pénzsikkasztás miatt főbelövésre készül, 
Liza akár vele is halna hirtelen ötlettel. A végső pil-
lanat előtt jelenik meg a háziorvos, aki néhány szó-
val helyére teszi az eseményeket, pillanatokon belül 
kiderül, hogy mindketten egymásba szerelmesek 
már régóta, most a negyvenéves orvos fogja Lizát 
feleségül venni. Nem derül ki, hogy a „befutó” ud-
varlónak miért nem adott a szerző nevet. Mindvégig 
mint „háziorvos” vagy egyszerűen csak mint „orvos” 
szerepel a szövegben. Az ölébe hull a szerencse, és 
még csak neve sincs…

A főhősnőt szokták lázadó lányfiguraként, vagy 
az öntörvényű, iskolázott, művelt nőként bemutat-

12 Bródy Sándor: Színház. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1964. A bevezető tanulmányt Illés Jenő írta. 
5-23. pp.

13 Ld. az 5. lábjegyzetet. 31-32. pp.
14 A Nemzeti Színház 1981. december 11-én újította fel 

A medikust Szegvári Menyhért rendezésében. A to-
vábbi szerepeket Balkay Géza, Eperjes Károly, Avar 
István, Szirtes Ági, Kátay Endre játszották.
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ni, aki harcol egyéniségének megvalósulásáért szü-
lei akarata ellen. Liza karaktere azonban nem ilyen, 
egyszerűen csak modortalan és utálatos, aki jómód-
jában már nem tudja, mivel hívja fel magára a figyel-
met (pongyolában és kalapban várja a látogatót). 
Kiábrándítóan társalog a szülein kívül az orvossal, 
a konzulnéval, vőlegénnyel, udvalóval, vajon miért 
nyerné meg rokonszenvünket? Komisz gőgje csak 
akkor csitul kissé, amikor a harmadik felvonásban 
kiderül, apja nem a vélt herceg, hanem Tímár. Ami-
kor ez a hercegi udvarló feltűnt anyja életében, Liza 
már három éves volt.

A milliomos Liza affektálása már évtizedek óta 
játszhatatlan színpadon, ám korabeli fogadtatása 
kedvező volt. Elismerő kritika fogadta a cselekmé-
nyét, Varsányi Irént, Liza alakítóját, és nem utolsó 
sorban megdicsérték a pazar gazdagságú díszletet, 
amely „ízléses és parvenü milliomoshoz illő”.15 Két-
szer is felújították (1914 nov. és 1915), összesen 70 
alkalommal ment. Ez akkoriban sikernek számított.

Ha ismét Roboz Imre 1918-as tanulmányához 
fordulunk, kiderül, hogy ő mindent másképp látott, 
mint a korabeli kritikusok. Lesújtó véleménnyel 
van Bródy művéről, ráadásul Varsányi Liza alakítá-
sát elhibázottnak tartja, ami még ront az egésznek 
alapvető elhibázottságán. (A színésznő szubtilis lé-
nyéhez valóban nem illett ez a szerep, hogy színészi 
eszközökkel rontott, vagy javított a karakteren, azt 
utólag lehetetlen megállapítani.) A szerző pusztán a 
cselekményt vizsgálja, ahogy A dada elmarasztalása 
kapcsán is tette, társadalmi hátteret, ideológiát nem 
tesz mögé, vélhető célja a szerző írói lejáratása, elma-
rasztalása sorozatos gyenge teljesítményei miatt.16

Bródy hősei kikeresztelkedett zsidók, szólhatna 
a színdarab az ő felemás életükről, tragédiájukról, 
beilleszkedési kényszereikről, de ezek a problémák 
nem jelennek meg a tragédia szintjén, helyette ma-
nír, nyavalygás, affektálás, álproblémák szerepelnek. 
Még azt is nehéz eldönteni, hogy a szerző sajnál-
kozik, vagy gúnyolódik a milliomos Tímár család 
gondjain, bár ez utóbbi a valószínű. A Tímár Liza is 
elherdált lehetősége az írónak.

Következő színdarabja ismét egy női nevet visel 
címként: Lyon Lea, ezt a darabot a Magyar Színház 
mutatta be 1915. szeptember 4-én. Az író ezúttal be-

lekeveri a történetbe az I. világháborút is személyes 
érintettségből. István nevű fia a fronton harcol, érte 
aggódik.

Műfaja regényes színjáték három felvonásban. 
A történet egy galíciai rutén falu zsidó közösség-
ében játszódik, Lyon rabbi házában. A közösség az 
oroszok betörésétől félti javait és asszonyait, Lyon 
rabbi azt tanácsolja, a javakat önként adják át a ka-
tonáknak, a nőket viszont dugják el előlük. Az orosz 
csapat meg is jelenik a faluban, Konstantin nagyher-
ceg a rabbi lányát követeli magának, mert hallotta, 
hogy a környék legszebb virága. Lea öregasszonyos 
ruhában rejtőzködik, de a herceg megtalálja, s mivel 
szép szóval nem tudja elcsábítani, ultimátumot ad: 
Leát kéri, ha nem kapja meg, az egész falut felégeti. 
A rabbi inkább áldozná fel a falut, mintsem lányát. 
Lea viszont hajlandó a hercegnek adni magát, hogy a 
falut megmentse. Beszélgetésük kezdődő szerelem-
mé alakul, Lea azt kéri, ne ma, csak holnap kelljen 
odaadnia magát. Konstantin belemegy, a lány ablaka 
alatt aszik el.

Közben a falu lakói értesítik a saját katonai ala-
kulatukat (a magyar hadvezetést), hogy jöjjenek a 
faluba, elfoghatják az orosz támadókat. Konstantin 
hajnalban ismét felkeresi Leát, a lány szerelmes sza-
vakkal fogadja, érződik, hogy megszerette a herce-
get, szemébe mondja, hogy tetszik neki a férfi. Kons-
tantin elveszti a fejét a sikerétől, emberei hiába jön-
nek, hogy menekülni kell, mert a magyar csapatok 
körülvették a falut. A két szerelmes fiatal (Lea 17, a 
herceg 20 éves) önfeledten csókolózik, Konstantin 
már nem tud elmenekülni, öngyilkosságot követ el, 
Lea karjaiban hal meg. A magyar katonák kiűzik az 
oroszokat a faluból, Lyon rabbi a győzelem hírével 
jön lányához. Lea azonban siratja a halott herceget, 
bevallja, hogy a férfié lett (bár ez nem történt meg), 
mert szerelmes belé. Apja nem bírja elviselni a meg-
változott lányt, tarkón szúrja saját lányát, majd le-
mond tisztéről, s feladja magát a hatóságoknál.

Ezúttal igazi tragédiát írt a szerző, a megrázó tör-
ténet egy háborús Rómeó és Júliára hasonlít. Bródy 

15 Magyar Színpad 1914. III. 20-i száma a sajtófigyelő 
rovatban idéz a Budapest c. napilap kritikájából. 2. p.

16 Ld. a 6. lábjegyzetet. 28-42. l.
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még súlyosbította a helyzetet a zsidó szokásokkal és 
törvényekkel, ahol a lánynak csak engedelmeskedni 
lehet, és nem szerelemből megy férjhez, hanem kö-
telességből, vagyis elnyomott érzelmi világ veszi kö-
rül. Lea ebből szabadul, amikor félredobva a szokást, 
beleszeret az idegen, jóképű, a lányt szerelmével el-
halmozó férfiba. Lea lázadásánál is furcsább, hogy 
Lyon rabbi természetellenes módon szereti lányát, 
annyira, hogy mikor másé lesz, képes megölni. A vég-
letes érzelmek a halálban oldódnak fel, katartikus 
hatást előidézve a nézőkben.

A Magyar Színház sikerre vitte a Lyon Leát, 81-
szer játszották, többször felújították, utoljára 1934-
ben. Lyon rabbit Ódry Árpád, Leát Gombaszögi 
Frida alakította, Konstantin herceget Törzs Jenő. 
A korabeli kritika elismerőleg szólt az előadásról. 
Szini Gyula triviálisnak találja a történetet, „azon-

ban Bródy Sándor remekbe mintázta”17 - írja róla. 
Juhász Gyula „az életnek és az életösztönnek igazi 
himnusza”-ként mutatja be 1919-ben.

A szerző eufórikus lázban ég a próbák alatt, nap-
jait a Magyar Színházban tölti. Ódry Árpádot ő kéri 
fel a Nemzetiből a rabbi szerepére, a színész elvállal-
ja, pedig kissé fiatal hozzá, mindössze 39 éves. Gom-
baszögi Frida Bródy kedvenc színésznője, szinte 
imádja a híres és vonzó színésznőt.

A mű első kiadása 1916 novemberében volt, és 
Bródy saját folyóiratában, a Fehér Könyvben jelent 
meg, a szerző hosszas kiegészítéseket fűz a színda-
rab létrejöttéhez.

Regényes színjátékot ír Bródy A szerető címmel 
négy felvonásban, ezt a Magyar Színház mutatja be 
1917. október 25-én kisebb botrány közepette. A 
botrányos osztrák hercegi történet (erősen hasonlít 
Rudolf herceg és Vecsera Mária tragédiájára) ebben 
a formájában nem kerülhetett színre, bár a szereplők 17 Pesti Napló 1915. szeptember
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nem eredeti nevüket viselték, mindössze a rangok 
megnevezése és a szituáció alapján lehetett tudni, 
hogy miről van szó. A rendőrség kötelezte a színhá-
zat, változtassa meg a helyszínt és a szereplők nevét 
oroszra. Ezt két próbával begyakorolták a színészek, 
ezért kellő időben megtörtént a bemutató. A rend-
őrségi incidens jó reklámot csinált neki, 100 (!) elő-
adást ért meg ez a hiteltelen történet, pusztán kasz-
szadarab lett belőle. A címszerepet játszó - és akkor 
már nem fiatal - Fedák Sárit ünnepelte a közönség, 
annak ellenére, hogy nem volt illúziókeltő a játéka, 
manírokkal, sok púderrel bepamacsolva hisztériázta 
végig a szerepét.18 A szerző pedig felháborodásában 
nem volt jelen a színházi bemutatón.

A szerető főhősnője Eőz Anna, aki egy külvárosi 
lakásban él szüleivel és beteg öccsével, de csak ké-
sőbb derül ki, hogy elszegényedett dzsentri család-
ról van szó, s most valamikori vagyonuk elvesztése 
miatt nélkülöznek. Annába belészeret Ágost főher-
ceg, a lány elfogadja a főherceg rajongását, ajándéka-
it, de ellenáll. A kapott ékszereket eladva, visszaszer-
zi családjuk vidéki birtokát. Csak játssza a becsület-
est, a szűz erény és a családi tiszta múlt nevében tesz 
mindent, azért mégis eladja magát Ágost hercegnek, 
aki viszont úgy viselkedik, mintha egy elmebeteg 
közembert, illetve egy józanságra ébredt szerelmes 
férfit gyúrtak volna össze. Mindent eltűr, és mindent 
megad szerelmének, de beleütközik hercegi család-
jának ellenállásába, választania kell. Annát választja, 
és miután megkapta a lányt, kihátrál a leendő házas-
ságból, amit már nem akar, hiába adta írásba. Anna 
látva a férfi változását, agyonlövi Ágostot, magát fel-
adja a rendőrségnek.

A történetben sok van a romantikus szerelmi 
legendákból, ezeket lélegzetvisszafojtva itta, szívta 
magába a korabeli közönség, mintha a szerző egye-
nesen nekik írta volna. Másfelől nagyfokú kiábrán-
dulás a vesztésre álló háborúból, amit a szerző az 
elején még reményteljesen fogadott, most a pusztu-
lásra ítélt Habsburg dinasztián veri el a port. Bródy 
előszeretettel gúnyolódik a „fenséges” családon, de 
ettől még nem lesz a színdarab társadalombírálat. 
Csakhogy Bródytól nem ezt várták, nem ezt vártuk. 
A két legfőbb ellenzéki lap nem ünnepli a darab sike-
rét, hanem elmarasztalja a szerzőt több aspektusból 

is: rossz a témaválasztás, hazug a benne lévő ideoló-
gia, hatásvadász jelenetekkel teli, az érzelmes regé-
nyek szintjén mozog.19

Zajos siker és kritikai elmarasztalás? A szerző 
nem lehetett megelégedve önmagával, a megha-
sonlás felé tartott ekkor testi-lelki betegségeit is 
beleszámítva. Az 1918-as forradalom és az 1919-es 
Tanácsköztársaság ismét írásra készteti. Orgonavirág 
címmel jelenetet (egyfelvonásost) ír, ami tele van 
lelkesedéssel, egy új világ köszöntésével, az 1919-
es szabad május elsejét, az érzelmek felszabadulását 
köszönti benne. A szerelem a legfőbb érték - mond-
ja. A jelenet eléggé didaktikus módon mutatja be 
az új világ eljöttét. Központi figurája egy fiatal lány, 
aki előbb a bankigazgatóhoz akar feleségül menni, 
mert aranyműves szülei jó partit várnak tőle, neki is 
imponál a gazdag férfi. Ám az igazgató a régi világ 
embere, semmibe veszi munkásait, a lánnyal is csak 
szórakozni akar, nem feleségül venni. Mikor feltűnik 
a Munkás, mint vetélytárs, nem jó szemmel nézi a 
lány egyszerű megnyilvánulásait, virágot szerető lel-
két. Az aranyműves lánya most a Munkást választja 
férjéül, frigyüket az Ember szenteli meg, ő az anya-
könyvvezető. Az igazgató ezt látva, haragosan távo-
zik, vagy felakasztja magát, vagy dolgozni kénysze-
rül ezek után.

Ezt a jelenetet 1919. május 1-jén öt színház is 
játszotta a főműsora előtt, köztük a Vígszínház, 
ahol Tanay Frigyes, Varsányi Irén, Szerémy Zoltán, 
Haraszthy Hermin mellett Lukács Pál20 játszotta a 
Munkást, ő volt a „naiv, derűs mese”21 erkölcsi győz-
tese. Ötször adták elő, többre nem futotta, a jelenet 
primitívsége, a rövidre zárt befejezés, színpadi ma-

18 Ld. a 6. lábjegyzetet 52-56. pp.
19 Népszava, 1917. október 26. és a Világ, 1917. októ-

ber végi száma Relle Pál kritikája Írta Bródy Sándor 
címmel. 

20 Lukács Pál (1894-1971) 1927-ig a Vígszínház tagja, 
ekkor az USÁ-ba emigrál, nagy karriert fut be néma és 
hangos filmjeivel. Őrség a Rajnán c. film főszerepéért 
Oscar-díjat kap 1943-ban. Drakula szerepét is több-
ször játszotta filmen. 

21 Földes Anna: Bródy Sándor. Gondolat Könyvkiadó, 
Bp. 1964. 81. p.
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jális nem vonzott tömegeket erre az előadásra. A si-
kerületlen egyfelvonásost eltemette az idő, irodalmi 
értéke sem érdemel említést, felejthető alkotás.

Az Orgonavirág tekinthető Bródy utolsó színpa-
di alkotásának. A teljesség kedvéért meg kell emlí-
teni néhány színpadi jelenetét, amelyek nem váltak 
ismertté, mert csak alkalmilag kerültek előadásra, 
vagy alkalmilag sem. Legtalányosabb az Operaház 
számára írt Prometheus c. szövegkönyv, amelyet Bee-
thoven zenéjére írt. Műfaja „mithologiai ballet há-
rom képben”. Az Operaház által kiadott kis füzetben 
az áll, hogy a prológust és az új szöveget Bródy írta. 
A kiadvány évszám nélkül jelent meg. 

Létezik egy jelenete, aminek címe: Férfiak szövet-
sége, három szereplője a Férj, Feleség és a Csábító. 
A tízoldalas jelenet érdekessége, hogy a férj, amikor 
rajtakapja feleségét a csábítóval kettesben, a vetély-
társával barátkozik össze, feleségét pedig kidobja a 
lakásból. Az asszony próbálkozik a csábítóval együtt 
elvonulni, de sikertelenül, ezért egyedül kullog el a 
lakásból.

Írt egy monológot Árnyékok címmel, Hegedűs 
Gyula számára, amelyet a színész 25 éves jubileu-
mán adott elő a Vígszínházban 1914-ben. A tartalma 
egy megcsalt férj beszámolója saját kudarcáról, ám 
nem sikerült a monológot monodrámává formálni, 
kissé unalmassá, színtelenné vált. Figyelemre méltó 
az 1915-ös Fehér Könyvben megjelent Egy hadvezér 
bevonulása című egyfelvonásosa, ami korai abszurd-
nak is tekinthető, amelyet a háború ellen vetett pa-
pírra. Főhőse egy orosz tábornok, akinek személyes 
halálfélelme ordító ellentétben áll az általa okozott 
sok tízezer ember halálával, akik iránt közönyt érez, 
még sajnálatot sem. Erkölcsi súlya nagyobb az írás-
nak, mint szépirodalmi értéke.22

S végül létezik egy Rembrandt című egyfelvoná-
sos darabja, amelyben a holland festő életének egyik 
válságos epizódját vitte színre. Tudomásul kell ven-
nie, hogy Titus fia apjának fiatal élettársát elszerette 
tőle, saját házában élnek együtt, a fiatalok tiltott kap-

csolatát az idős festő eddig nem vette észre. A szo-
morú tényt Rembrandt méltósággal veszi tudomá-
sul. Az egyfelvonásost Bródy feltehetően az 1906-os 
amszterdami Rembrandt ünnepségekről hazatérve 
írhatta, amikor riportban is beszámolt a festő szü-
letésének 300 éves évfordulójáról. Ez a színdarab 
nem azonos Bródy utolsó, Rembrandt című prózai 
művével, amely epizodikus formában dolgozza fel 
a festőnek - és önmagának - öregségét, halálra való 
készülődését.

A Tanácsköztársaság bukása után Bródyt nem 
bántották, nem is vonták felelősségre, mégis úgy 
érezte, mennie kell innen. Vonatra ült, Olaszország-
ba ment, beiratkozott öreg fejjel a páduai egyetemen 
az orvosi fakultásra. Szívbetegségének jelentkezése 
miatt hamarosan Bécsben találta magát, egy klini-
kán. Már csak meghalni jött haza 1924 januárjában, 
kofferében a Rembrandt című önéletrajzi művének 
rendezetlen kéziratával. Hátralévő hónapjait a Ru-
das gyógyfürdő kicsiny lakosztályában töltötte el 
szívbajával kínlódva. Az augusztus 13-án bekövet-
kezett halála után a temetésen kevesen voltak, sem 
a hivatalos irodalom, sem a Bródyt játszó színházak 
(Víg, Magyar) nem képviseltették magukat.

Az egész Bródy-életmű ellentmondásos, máig 
vitatott, hullámzó teljesítményt mutat, vagyis nehéz 
summázni - főként röviden - a szerző irodalomtörté-
neti jelentőségét. Még ennél is nehezebb kiragadni 
műveiből a színdarabokat, és azokról objektív ítéle-
tet felvázolni. Ezek ugyanis még nagyobb színvonal-
különbséget mutatnak, mint a szerző egyéb művei. 
Egységes stílust sem találhatunk művei értékelése-
kor, hisz a romantikától az abszurdig minden stílust 
kipróbált, ezért sajnálatos, hogy sokan sokszor min-
denestül hozzácsapják Bródy egész összmunkássá-
gát a naturalizmushoz. Bár úttörő volta több terüle-
ten is kétségtelen (nyomor, cselédsors, osztályharc 
ábrázolása, királydrámák megújítása, női emancipá-
ció), hatása még látványosabb az utána következő 
írókra (leginkább Móriczra), de magánéleti furcsa-
ságai, öngyilkossági kísérlete, befelé fordulása miatt 
magányos farkas maradt. Úgymond haladó volt, de 
a Nyugat mozgalmán kívül.

Színműírói teljesítménye hullámzó, mégis jelen-
tős. 1901-1917 között írt és bemutatott színdarabjai 

22 Elérhetőség hiányában Juhász Ferencné: Bródy Sán-
dor (Akadémiai Kiadó, Bp., 1971. 270-271. pp.) c. mo-
nográfiájából vettem át az egyfelvonásosra vonatkozó 
értékelést.
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neve, életműve nem ér föl: „Csak az égés a fontos 
és hogy folyton, folyton, szüntelenül. Ez a legfon-
tosabb, hogy hideg, tiszta semmi, hamu maradjon 
utánunk. Egy félhamu se, amiben valami ki nem élt 
élet maradt. Semmit nem hagyni ebben a nagyszerű, 
gyalázatos életben.”23 

Drámáinak, színdarabjainak maradandóságát 
keresve a karakterteremtés látszik a legjobb vonás-
nak. Az ellentmondásokkal teli főhősök az egyéni-
ségük kudarcát élik át a történet folyamán, így vagy 
úgy elbuknak, Tóth Flórát kivéve. Ő minden téren 
győz, mégis hiteles marad. A többiek is velünk élnek 
tovább, akkor is, ha elhibázta őket szerzőjük. Ennyi 
elég az irodalmi kánonba kerüléshez, és a bennma-
radáshoz is.

A tanítónőig emelkedő, utána fokozatosan süllyedő 
tendenciát mutatnak. 

Sajátos színezetet ad műveinek a zsidó identi-
tás mindenkori megléte. Származása miatt mindig 
úgy érzi az író, hogy nem teljes jogú tagja a többsé-
gi társadalomnak, amikor újabb művel jelentkezik, 
mindig bizonyítani akarja, hogy mégis egyenrangú, 
képes mindarra, amire a többiek. Ezzel a tulajdon-
sággal nincs egyedül a korszakban, hasonló érzés fe-
dezhető fel Kiss József, Szomory Dezső, Füst Milán, 
Molnár Ferenc, Ignotus műveiben is.

Bródy legnagyobb vetélytársának Ady Endrét 
érezte, csodálta, felnézett rá, de nem barátkozott 
vele. Ebben a csodálatban volt irigység is részéről, 
irigyelte Adytól a megélt teljes életet. Rendhagyó 
nekrológot írt Ady halála után egy hetilapba, ebben 
az írásban rejti el azt is, hogy ez a megélt teljes élet 
neki, Bródynak nem fog maradéktalanul sikerülni, 
itt vet számot azzal, hogy Ady magasságába az ő 

23 Bródy Sándor: Ady. Április c. hetilap 1919. febr. 5. A 
részletet Juhász Ferencné, a 21. lábjegyzetben feltün-
tetett monográfiája idézi a könyv 293. oldalán.


