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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

BRÓDY SÁNDORRÓL

Kosztolányi Dezső (1885–1936.) költő, novellista, 
regényíró, kritikus. Évtizedeken keresztül jeles 
lapok munkatársa. Bródy Sándorról (1863–1924.) 
több ízben írt különböző lapokban. Naplóiban is 
emlegeti.

1905-ben egyetemi hallgatóként a Bácskai Hírlap-
ban a pályája csúcsán álló Bródyról – öngyilkossá-
gi kísérletét követően – a követezőképpen beszélt: 
„Az ifjú nemzedék bálványa ledőlt. Az új irodalom 
atyamestere nem ír többé.”„Ő volt az egyetlen 
nagy író, aki igazán, testtel, lélekkel modern volt. 
Írásai nagyon kevés embernek tetszettek, de azok 
aztán igazán szerették őt. Hatalmas, eredeti egyé-
niség volt, aki a ma legnagyobb problémáin töp-
rengett. Gyönyörű prózáját csak mértékbe kellett 
volna írni, hogy verssé legyen (…) A korhadt, régi 
irodalom mellett mindig a fi nom pszichológiát, az 
eredetiséget képviselte.”1

1905-ben Bródy életműve már jelentős volt, több 
novelláskötete és öt regénye jelent meg. A Fehér 
könyv kiadója, szerkesztője, írója, számos lap mun-
katársa. A Hófehérke, A dada, a Királyidyllek ünne-
pelt színpadi szerzője. (A Fehér Könyvben színházi 
kritikákat is ír.) A húszéves Kosztolányi Bródyban 
a stílusmestert, a nyelvalkotót és formaművészt, 
az eredetiséget, új érzékenységet és a nagy egyé-
niséget ünnepli. Olyan vonásokat, melyek a fi atal 
Kosztolányinak a legfontosabbak. A magát megad-
ni nem tudót, a magyar költőt. „Olyan szilárd volt 
az elhatározása, mint azoknak a római rabszolgák-
nak, akik nyelvük lenyelésével pusztították el ma-
guk.” „mindig magyar író maradt. S milyen ma-
gyar! Ő hozta el mihozzánk a francia naturalizmus 
1  Heti levél, Bácskai Hírlap 155. sz. 1905. júl. 9. 4.

magját, s az ő magyar lelkében termékenyült hatal-
mas, zúgó vetéssé.” „Magyar költő volt, a mienk 
volt […] írásait nem mázolta be nemzeti színnel, 
de a nyelvünkön szólt, mert titáni érzelmeit ezen 
a furcsa keleti magyar nyelven tudta legjobban ki-
fejezni”, „mikor vérében fetrengett, öntudatlanul 
magyarul beszélt!” A fi atal Kosztolányit, Bródyhoz 
hasonlóan az orvostudomány is vonzza, és foglal-
koztatja a halál problémája.

A cikkíró fi atal Kosztolányi úgy érzi, hogy 
Bródy, aki a magyar irodalom vezére volt „már so-
hase lesz az, aki volt.”

A Bácskai Hírlap idézett számának tárcáját ifj. 
Brenner József (írói nevén Csáth Géza) Kosztolá-
nyi unokaöccse és barátja írta ugyancsak Bródyról. 
A cikk második felének mondatszerkesztése, 
ritmusa a litániákét idézi, a mondatok egyre fo-
kozódó szenvedéllyel követik egymást: „te vad 
vörössipkás magyar, aki”, „te udvarias és merész 
gentleman, aki”, „te rossz apa, te szép bohém, aki”, 
„te naiv és romlott költő, aki”, te merész, nyugta-
lan túlember, aki”, „te megcsonkított, szárnyasze-
gett hős, aki.. (etc)”

Kosztolányi 1996-ban kiadott levelezéséből és 
naplóiból megtudhatjuk, hogy a két Bródy-cikk 
megjelenését megelőző évben, 1904-ben, megjelent 
Kosztolányi egy Baudelaire-fordítása (a Macska) a 
Jövendőben. A fordító nevét nem tüntették fel, ezért 
Kosztolányi Bécsből felháborodott levelet írt Csáth 
Gézának, melyben arra kérte, hogy követeljen elég-
tételt Bródytól, és a következő számban utólagosan 
közöljék a nevét. A másik eseményről Csáth Géza 
1913-ban írt önéletrajzából értesülünk. „17 éves ko-
romig (1904.) azonban nagyon keveset írtam. Mint 
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nyolcadikos gimnazista elküldtem Bródy Sándor-
nak a Jövendő akkori szerkesztőjének egy novel-
lámat, A kályha volt a címe. Válaszolt rá. Azt írta, 
hogy küldjek mást is, „jót, sőt feltűnőt” vár tőlem. 
Ekkor kezdtem komolyabban foglalkozni az írás-
sal.”

Kosztolányi ezt követően 1911-ben írt Bródyról 
A Hétben2, A medikus c. darabjának premierjéről 
számolt be. Bródy 1905 és 1911 között megírta a 
Királyfi  és koldusleányt (1906.), A tanítónőt (1908.), és 
több novelláskötete jelent meg (pl. Rembrandt fejek, 
1910., mely nagy részét tíz évvel korábbi publicisz-
tikájából, s főleg a Fehér Könyv anyagából válogat-
ta.).

Kosztolányi ezalatt dolgozott a Pesti Naplónak 
(1906-tól, Krúdy, Szász Zoltán, Tábori Róbert és 
mások társaságában), A Hétnek, az Új Időknek, a Va-
sárnapi Újságnak. 1907-ben megjelent az első verses 
kötete, a Négy fal közt. 1908-ban, az induló Nyugat 
legelső számában Kaffka Margit nagy fi gyelemmel 
írt róla. 1909-ben a Nyugatban megjelent Koszto-
lányi Rilke-tanulmánya és hat verse. Első novellás 
kötetéről, a Boszorkányos estékről ugyanitt Lengyel 
Menyhért számolt be. 1908-tól dolgozik a Magyar 
Szemlének, az Életnek, a Világnak. 1911-ben A Hét-
ben például Juhász Gyula, Csáth Géza, Cholnoky 
Viktor, Krúdy Gyula, Kóbor Tamás és Bródy Sán-
dor voltak szerzőtársai.

Kosztolányi pályája felfelé ível, Bródyé – óvato-
san fogalmazva – stagnál.

„Jisbi Bénob (A medikus főhőse) barátom és szin-
te személyes ismerősöm, mióta Bródy Sándor meg-
írta róla novelláját A Hét-ben.” – írja Kosztolányi. 
„… szuggesztív és kemény alak. Hogy ismertem őt. 
Hogy éreztem általa a Mária utcai diáktragédiát, a 
ferencvárosi reggelek ködét és bánatát. …Csak egy 
elbódult álomban lehet ilyet írni. A drámaíró éber 
fejjel, drámai kritikával visszaálmodja a régi álmot. 
…Egy típus ez a szegény kitartott fi ú, a szégyené-
vel és az életörömével, egy süldő pesszimista, aki 
kiábrándul az életből, mert megtudja, hogy kilenc 
bordánk van, és a szívünk is csak egy piros kis 
gép, olyan, mint a többi. Ezt a hangulatot keresem. 
A színpadról nem érzem annyira, mert a tettek mo-
tívumait latoljuk, hangulatokon keresztül.”

Kosztolányi a novellát szerette (Egyébként Jisbi 
Bénob címmel 1892-ben jelent meg, Kosztolányi 
később olvashatta.). „Bródy Sándor emelkedő pá-
lyáján végzetes szeretettel szerette a gyöngéket (ta-

2  Lehotai: Bródy Sándor: A medikus. Impressziók Bródy 
Sándor új darabjáról, A Hét, XXII/5/1090. sz. 1911. jan. 
29. 78. 

lán egy kis lelki mazochizmussal is), és ha azelőtt 
Hófehérke árnyát szólogatta, a dada pszichéje, s a 
katedra falusi tündére izgatta, most egy csúf bice-
gő leány a sujet-je. Egyre kevesebb fényt kér köl-
csön az élettől, s egyre több fényt sugároz önma-
gából.” „Azelőtt egy cselédhistória is tragédia lett 
a kezén. Most ez a tragédia egy kedves, szeretetre 
méltó játékká szelídült. …Ez a megoldás a kettős 
lakodalommal szükségszerű azért is, hogy a leány, 
a nemes és lemondó, a szimpátiánkban maradjon, 
és ne csalja meg a szeretetünket, amelyet előbb fel-
keltett bennünk. …Ez a csikorgó disszonancia az 
életben és a papíron elviselhető, de itt a szépség és 
kiegyenlítődés világában, még a tragédia fönséges 
igazságtevésében is, bántó, majdnem lehetetlen. 
Bródy Sándor ezt éreztette. A novellába szorított 
tragédiából nem írt tragédiát. Csak játékot. A szín-
lap életképnek nevezi. Egy izgató és ragyogó foto-
gráfi a az életről, de nem perspektíva.”

A szereplőkről írja: „Egy szeszélyes és drámai-
an cikázó jelenetben (Bródy) elénk hurcolja a sánta 
leányt. Porig aláztatja a megfi zetett medikussal, 
lenyeleti vele a legkeserűbbet, s szokása szerint – 
mint annyi alakját – maga is megkínozza. Ez fáj 
neki – sajgóan és édesen –, és talán azért szereti.”

Kosztolányi a következő évben, 1912-ben újra 
írt Bródyról, reprezentatív novellás kötete, az Imre 
herceg megjelenésekor.3 (A kötet a Bródy műveit 
bemutató, Singer és Wolfner kiadásában megjele-
nő sorozat darabja.)

Kosztolányi részben a Bácskai Hírlapban megje-
lent cikke (1905.) észrevételeit ismétli. „Ő költő.” 
„Jegyezzük meg, hogy az első gesztust ő tette meg, 
és mindenki, aki magyarul ír, olvas, adós Bródy 
Sándornak. A Fehér könyv históriai dokumen-
tum. Olvassák el ma, milyen puha és élettel teljes 
ez a magyar próza. Erdélyi szavakból, budapesti 
szólásokból egy új nyelvet gyúrt, amelyet senki se 
beszélt és beszél, magyarabb nyelvet, akár a ver-
sek nyelve, és azóta rajta a márkája, az övé, egé-
szen az övé. Alakjai is ezen a nyelven érintkeznek 
egymással. Bródy Sándor folyton alkotja a stílust, 
komponál.”

1905-ben a húsz éves Kosztolányi még így írt 
„A gyűlölködés, a gúny sokat üldözte életén át, s 
még most, a halál küszöbén is kétfejű sasos kórház-
ban fekszik – de azért mindig magyar író maradt. 
S milyen magyar! Ő hozta el mihozzánk a francia 
naturalizmus magját, s az ő magyar lelkében ter-
mékenyült hatalmas, zúgó vetéssé.”
3 L-i: Imre herceg (Bródy Sándor novellái), A Hét, XXIII. 
évf. 22. sz. 1912. június 2. 360. 



109

O
L
V

A
S
V

A
 –

 T
ó
th

 S
zi

lv
ia

: 
K
o
sz

to
lá

n
yi

 D
ez

ső
 B

ró
d
y 

Sá
n
d
o
rr

ó
l

1912-ben Kosztolányi már nem beszél natu-
ralizmusról, vagy tagadja a naturalizmust. „Egy 
tankönyvben több helyütt ezt tanulják a diákok: 
„A fi atalabb író-generációból kiválik Bródy Sán-
dor, aki Zola nyomán a magyar naturalizmust kép-
viseli…”. Felületes és könnyelmű becslés, hideg és 
elkésett, mint minden irodalomtörténeti mondat, 
és hogyha el akarunk igazodni Bródy Sándor mű-
vészetében, bizony rossz iránytű. Az író, akiről 
ezek a szavak szólnak, immár deres. Energikus és 
mindig fi atal fejével pedig messzire kimagasodik 
minden izmusból, régi és új iskolából, és alapjában 
sohase esküdött fel a naturalista vagy realista ká-
téra. Ha írt, nem akart demonstrálni. A naturalis-
ta erkölcsös, mint a túloldal papjai, és professzor 
és demonstrátor. Ő költő. ” „… Inkább bravúrból, 
költő-szeszélyből, mint meggyőződésből – bevitt 
az irodalom parkettjére egy pesti nyomorultat, 
egy villamoskalauzt, vagy egy kokottot, minden-
kit megelőzve a jelen krónikása és költője lett. Di-
vat ma kezdeményezőkről, előőrsökről, a modern 
irodalom őseiről beszélni. Jegyezzük meg, hogy az 
első gesztust ő tette meg.” „Ezek a novellák egytől 
egyik a régi melegvérű írót mutatják, aki kimon-
dott program nélkül, egy költő módjára, a részletek 
gyönyörűségébe merülve nézi a világot. Minthogy 
pedig még mindig nem teljesült be a német költő 
álma, s a fi lozófi a még ma se tartja össze, ő is csak a 
két pólusát és mozgatórugóját látja: Az éhséget és 
a szerelmet. …Nem lázadozik az ősi szabály ellen. 
Erotikájában és nyomor-poézisében nincs tragikus 
íz és vád (mint például Wedekindnél), inkább hu-
mor, és meghiggadt bölcsesség. Ha úgy tetszik, itt 
a homme-machine.” Három novellát emel ki a kötet-
ből: Az étkes öregeket, a Báthory Erzsébetet, és Az el-
űzött királynőt. „Egyiket a szíve, másikat a gyomra 
öli meg.”

Még nem sikerült kiderítenem, hogy melyik 
tankönyvről beszélt Kosztolányi. De ha Bródy 
tankönyvben szerepelt, az azt bizonyítja, hogy 
beérkezett író volt. Az oktatás nyitottságára vall, 
hogy kortárs írót tanítottak, valószínűleg nem csak 
Bródyt egyedül, és hogy beszél a naturalizmusról 
(Bródy kapcsán). Valószínű, hogy a homme-machine 
szintén nem a naturalizmus által ihletett rögeszme. 
Ebben az időben a magyar irodalomban Kosztolá-
nyi az avantgarde-ra egyik legnyitottabb szerző. 
Műfordításai, és majd 1914-ben megjelenő Modern 
költők c. műfordítás kötete is ezt mutatja. 1910-től 
a futuristáktól és a futuristákról többször közöl 
írást a Nyugat (Babits, Szabó Dezső, Balázs Béla), 
Kosztolányi az Életben írt róluk, Balla Ignác a Jö-
vendőben. „Éhség” és „szerelem” írta Kosztolányi 

az Imre hercegről 1912 júniusában írt kritikájában, a 
Harmos Ilona (később Kosztolányiné, Görög Ilona) 
kapcsolat első szakaszának idején.

Egyébként Az Imre herceg kritikájával egy szám-
ban jelent meg először Bródy Sándor: Rembrandt 
novellája4, mely későbbi színművének és utolsó 
regényének előzménye. Kosztolányi ekkor A Hét 
állandóan foglalkoztatott munkatársa volt, írt szín-
házi rovatába (pl. Strindberg-darab bemutatójáról), 
közölt novellát és tanulmányokat (Calderonról, 
Paul Fort-ról), kortársakról szóló kritikát (Cholnoky 
Viktorról, Somlyó Zoltánról).

A Hétben rendszeresen jelentek meg neves kor-
társ európai írók munkái (például Maeterlinck Be-
atrix nővér és Arthur Schnitzler Az agglegény halála 
c. műve Hevesi Sándor illetve Gábor Andor fordí-
tásában) valamint György Oszkár, Juhász Gyula, 
Kóbor Tamás, Cholnoky Viktor és mások írásai. 
A Hét jelentősége a Nyugat megindulásakor nem 
szűnt meg.

Kosztolányi az Imre herceget elismeréssel üdvö-
zölte. Pedig két évvel korábban, 1910-ben, Bródy 
Rembrandt fejek c. kötetének megjelenésekor, 
Hatvany Lajos a Nyugatban keményen bírálta az 
írót:„Bródy Sándor sok hangú, sokat átfogó – de 
ezt a sokat amúgy Isten igazában soha meg nem 
markoló tehetség.”5.

Kosztolányi következő alkalommal 1914. márci-
usában, a Tímár Liza Vígszínházbeli bemutatójakor 
írt Bródyról, a Világban.6

Az Imre hercegről írt kritikában megemlékezett 
a Fehér könyvről, most újra ír róla: „Annak idején 
elsőnek írta vázlatait a pesti emberekről, a napló-
jába, amely gyónókönyve volt az írónak és ked-
ves olvasmánya minden fi atalembernek: A Fehér 
Könyv-be.”

A színmű újdonságát szerinte miliője jelenti: 
„Bródy Sándorra várt a feladat, hogy megírja a 
pesti drámát, a lipótvárosi drámát.”

Kosztolányi Bródy realista és romantikus vé-
nájáról beszél. A realista mű A dada, a romantikus 
a Tímár Liza, mely a pesti dekadencia drámája is. 
Turgenyev Apák és fi úk c. művéhez hasonlítja. 
A lokális és ugyanakkor egzotikus színeket hang-
súlyozza a családi drámában. Egy milliomos tiné-
dzser lány menekül családjától. Csaknem bekö-
vetkező tragédiáját – mely több Bródy-hősére is 

4  Bródy Sándor: Rembrandt, A Hét, XXIII. évf. 22. sz. 
1912. június 2. 347-348.
5  Hatvany Lajos: Rembrandt-fejek, írta Bródy Sándor 
(Singer és Wolfner kiadása), Nyugat, 1910. I. 685.
6  Világ, 1914. március 20. 
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emlékeztet – itt is (szinte angyalian) Bródy kedvelt 
alakja, az érzékeny, okos és szellemes orvos aka-
dályozza meg. A lélektani folyamatot, a fi atal nő 
kitörési kísérletét, ugyanakkor nem látja halálosan 
komolynak, veszélyesnek.

„Fiatal korában (Bródy) orvosi kést tartott kezé-
ben. Az író nem kevesebb elszántsággal vágott bele 
a maga matériájába, a kését a zsigerek és erek táján 
oly biztonsággal forgatta, mint egy operatőr, az 
embereit természettudományos alapon, intuícióval 
boncolta.” Kosztolányi a családdal kapcsolatban 
dekadenciáról, spleenről beszél. A konfl iktusok 
megoldásaként a hősnő a darab végén „visszatér 
ahhoz a szegény, egyszerű orvoshoz, akit szeret.” 
A „jó, egyszerű, kedves, pesti” lány nemességének, 
törékenységének, kiszolgáltatottságának drámája 
esküvőjével feloldódik.

Kosztolányi 1916-ban A nap lovagja c. regény 
színpadi változatának bemutatójakor írta ötödik 
kritikáját Bródyról, szintén a Világban7. (A regény 

7 Bródy Sándor – Hajó Sándor: A nap lovagja. Bemutató a 
Vígszínházban, Világ, 1916. február 12. 43. sz. 13.

színpadi adaptációja Hajó Sándor munkája volt). 
„Szakított a kényelmes szokással, és viaszarcú 
próbabábu helyett igazi embert mutatott a közön-
ségnek, ki újságíró létére grófokkal és hercegekkel 
forog egy társaságban, de ott is megállja a helyét, 
mert gomblyukában a cigányerkölcs rendjele van, 
szívében a kötelesség és a jóság, szemében pedig 
az előkelő koldusok büszkesége. Csupa színes re-
gényesség, cikázó veszély és édesen ömlő humor 
ez a könyv.”- írja az 1902-ben megjelent regényről. 
(Egyébként bábu-hasonlat szerepel Bródy Tímár 
Lizája c. színművében is, Liza és az orvos első fel-
vonásbeli párbeszédében)

Véleménye Hajós adaptációjáról nem elmarasz-
taló: „úgy tudott hozzányúlni a tárgyhoz, hogy 
hímpora nem törlődött le, s keze alatt mulattató 
színpadi munkává vált.”

Kosztolányi 1916 után nem ír Bródyról. Hogy 
miért nem említi többé fi atalkora bálványát, arra 
egyelőre nem tudok válaszolni.

(Elhangzott a Miskolci Egyetem BTK Kosztolányi 
emlék-konferenciáján, 2006. november 1-jén.)


