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Bródy Sándor a századforduló ünnepelt, majd népszerűsége hanyatlását még életében megtapasztaló
művésze volt. Indulásakor a naturalizmus hatott
rá. Jól ismerte a XIX. század francia, német, orosz
regényirodalmát, mely inspirálta, műveiben mégis
jellegzetesen magyar problémákkal küzdő hősöket alkotott. Látásmódja, érzékenysége új, eredeti
volt. Alakja és művei is népszerűek voltak. Témáit
Krúdy, Móricz, Kosztolányi, Németh László folytatja. Nyelvi gazdagsága Weöres Sándorig mutat
előre.
A színészvér, Az ezüst kecske, A nap hőse a fiatal Bródy művei voltak. Balzac, Maupassant, Flaubert, Zola, Gogol, Tolsztoj művein iskolázott karrier- és művész-regények. A regények kora Bródy
életművében 1902 körül véget ért. Hosszabb lélegzetű elbeszélést és novellát ezután is írt, de regényt
már csak utolsó éveiben. A Királyfi és koldusleány
(1906), A villamos (1909), az Imre herceg (1912) c.
művei a lélek nehezen magyarázható jelenségeiről, a nemi ösztön működésének különös, nemesítő vagy pusztító erejéről beszélnek, a szerelem
és a társadalmi viszonyok kapcsolata továbbra is
témájuk marad.
Bródy 1904-1905-ben súlyos válságon esett át.
Öngyilkosságot kísérel meg. 1904 májusában meghal Jókai. Elveszti leányát. Szakmai, anyagi veszteségek érik, és egészségi problémák nyugtalanítják.
„Öngyilkossága után felgyógyult” – írja Juhász
Ferencné – „de soha meg nem gyógyult. Közel
húsz évet élt még, de az már egy másik Bródy Sándor élete és halála.”
1906-ban fia, Hunyadi Sándor anyja, Hunyadi Margit színésznő halálát követően, az Új Idők
Hollandiába küldte, hogy tudósítson Rembrandt
születésének 300. évfordulójáról. Az út kapcsán két
cikket írt, egyikben a leideni ünnepségek megnyitójáról számolt be, a másik kis tanulmány Rembrandt önarcképeiről.
Bródy 1906 előtt írt munkáiban olvashatunk
megjegyzéseket vagy leírásokat, melyek egy-egy
művész vagy író festői látásáról, vizuális élményeiről, vagy egy-egy szereplő képzőművészeti
érdeklődéséről, tehetségéről szólnak. Említi nagy,
klasszikusnak számító, vagy kortárs festők nevét,
vagy műveit. Legszenvedélyesebben Rembrandt
Harmensz van Rijn foglalkoztatta, aki első kötete

egyik hasonlatában is megjelent (Nyomor, 1884).
Az Ezüstkecske (1898) festőművésze, Bem Gyula
képei „érdekesek, tiszták, erősen árnyékosak, és a
hol rá lehetett bírni a megrendelőt: mindig Rembrandt modora szerint valók.” 1906 után önálló
írásokat szentelt alakjának.. Ő a főhőse legutolsó,
emigrációban írt művének, a Rembrandt. Egy arckép fényben és árnyban c. regényének vagy „novella-fűzérének” (1925).
Bródy 1910-ben reprezentatív kötetet adott ki
Rembrandt fejek címmel. Élére, bevezetőül az
1906-ban írt Rembrandt önarcképeket tárgyaló
cikket helyezte. A kötet művészeket bemutató fejezetében – ahol Munkácsyról és Fadruszról szóló
írásai is olvashatók – hosszú esszében közölte Jókairól halála után (1904) írt, a Jövendőben közzé
tett cikkeit. (A Jövendőben arról is értesített, hogy
regényt szeretne írni „Jókai fejéről”.) Bródy még a
Nyomor megjelenése után került bensőséges kapcsolatba Jókaival, baráti köréhez tartozott. A kötet
második és harmadik fejezetében uralkodókról és
politikusokról beszél.
Az esszé érdekessége, hogy a temetés napjáról
szóló epizódban Jókai Eppur si muove! És mégis
mozog a föld című regényének kettős temetési jelenetére utal. A nyomorgó, beteg költő, Jenői Kálmán
a Jókai regény végén szinte már csak fest. Látomására, temetésére és a néhány oldallal később ábrázolt második dísztemetésére utal Bródy, amikor
így ír:
„És mindig arra gondolok, hogy innen a temetését csak ő maga tudná látni teleszkópon, mert ő
tudott bánni e szerszámmal és ő tudná elmondani
a temetését. Mily neki való föladat a maga groteszk
voltában, nagyszerű lehetetlenségében. Lehet is,
hogy regényeinek valamelyikében történt is ilyesmi, hogyan jutna eszembe különben?”
Jenőit temetésén csupán két barátja kísérte. Búcsúztatása egyetlen történelmi egyház szertartásába sem illik. Nevét elrejti lefelé fordított sírköve. A
két hű barát elváláskor ismeri fel egymást a szabadkőművesek kézfogásáról. A Jókai hős első temetése
épp olyan rendhagyó mint Bródy Rembrandtjának
temetése lesz az utolsó, posztumusz regényben.
Jókainak is vannak festőművész regényhősei.
Az Egy az Isten főszereplője „hajdani festőművész”. Adorján Manassé „ekevasat gyárt”, noha
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olyan férfi, kit „esze államférfinak kvalifikált, hajlama művésznek avatott…” (Bródy a regényre az
Ezüstkecskében utal , amikor Bem Gyulának halálos ágyánál kedvese az Egy az Istent és Petőfi verseit olvassa fel. )
A kései Az öreg ember nem vén ember (1900) negyedik „regényvázlata”, A szív mártírjai főszereplője idősödő, nemzetközi hírű festőművész. Visszaél szegény sorsú, tehetséges tanítványai hűségével,
elválasztja az egymást szerető párt. Növendékét ő
veszi feleségül. A fiatalok továbbra is egymást szeretik, de becsületesek, és a „szív mártírjai” lesznek.
A mestert lelkiismeretfurdalás gyötri, bánja tettét.
Mérget vesz be, hogy ne álljon tovább közéjük.
Bródy hollandiai cikkeit követően novellát
(Rembrandt, 1912), majd színdarabot (Rembrandt,
1913) írt kedvelt festőjéről. A drámai konfliktus egy
szerelmi háromszög. Rembrandt fiatal élettársa,
Hendrickje Stoffels, és Rembrandt fia, Titusz egymásba szeretnek. Rembrandt lemond kedveséről
és elköltözik a házából. Bródy az idősödő művész
és a fiatal pár viszonyát generációk ellentéteként
mutatja be. A holland festő életének ilyen részletét
nem ismerjük. A művet két egyfelvonásos, a Lajos
király válik és A fejedelem társaságában mutatták be.
A konfliktusra Bródy néhány mondattal utal majd
vissza az utolsó regényben: „Nekem asszony? Minek az? Hogy megcsaljon, mint Hendrikje?”
Az 1907-ben keletkezett A faun halála c. novella
szintén szerelmi és generációs konfliktust ábrázol.
Író főhőse visszautasít egy fiatal lányt, és rövid
búcsúlevelet hátrahagyva eltűnik az életéből. A
Rembrandt regényben a „visszautasítás” sokkal
árnyaltabb és kétértelmű. A szerelem, a festés, az
érzéki, lelki és szellemi örömök az élet és halál küzdelmében metaforikusakká válnak. Akárcsak a fák
motívuma.
„Már erős kéreg volt a fán (Rembrandton), ráncok, sőt kacskaringós erek: első látható jelei az úgynevezett véredény elmeszesedésnek.” „A nyakam
nézzed, ráncos is, korhadt is.” „Heskia megfogta az ő kérges markát.” „A szűzi pirosság és az a
borzasztónak látszó másik pirosság, voltaképpen
mindegy. Egy hamvas, friss vérbélű alma és az,
aki lepotyog, csak az időpontot nem érzi és nem
tudja éppen, mindegy. A természetben és a teremtésben jöttek egymásután a nemzedékek, és csak a
sorrend lelke és lénye békétlenkedik a gyümölcsben, emberben, akárcsak az úgynevezett magasabb
rendű látszatokban, amelyeket néha csillagoknak
nevezünk.(…) Honnan jöttünk, hova megyünk,
mi a föld és az ég, ahová milliónyi gyökérszállal
vagyunk összekötve? (Kiszakítanom nekem csak
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egyet is lehetetlen, ó, be vérzik, elvérzem benne,
most, amikor a szent vér minden cseppje kivérzett
belőlem.)” „Az arcodnak is olyan a színe, mint a
mocskos hó. Megjött a tél. A fák milyen szépek, ha
eljön az a tél, csak águk van, meztelenek, még talán
szebbek, mintha rajtuk van a lomb. Szunnyadnak,
de bennük van a holnap. Csak még egyszer lehetne
újra születni, megint kilombosodni. Pihá!”
Bródy jól ismerte kora Rembrandt kutatásának
eredményeit, Taine-t, Fromentint, Bodet, Muthert
és Brediust említi is szövegében. (Már 1906-os
amszterdami cikke is alapos ismereteiről tanúskodott, mert az említett önarcképek közül egy sem
szerepelt a megírás alkalmul szolgáló kiállítás
anyagában.) De a festő alakja ürügy számára, hogy
saját problémáiról beszélhessen. A történet írói fantáziájának terméke. A magára maradt, elszegényedett, öreg, beteg festőt cselédlányával együtt Bonus
doktor házába fogadja. Az orvos lánya és Rembrandt között szerelem bontakozik ki. Rembrandt
Bonus házában hal meg, ők temetik el.
Az 1922-ben írt előszóban mondja Bródy: „Ez
nem regény, nem művészettörténet, hanem az, amit
orvosok „egy betegség történetének” neveznek.
Stúdium e munka egy öreg fejről, és szeretném, ha
Rembrandthoz hasonlítana (…) Volt idő, tizenhét
esztendővel ezelőtt, amikor én (aki dilettáns és kissé elkésett tanítványa vagyok neki) magam is meghaltam, első ízben. El is temettek annak rendje és
módja szerint, olvastam a magam nekrológját. (…)
Mint egy lábon járó halott elmentem a holland tengerhez, hogy az élettől végérvényesen elbúcsúzzam. (…) A munkáján és személyén keresztül újra
belekapaszkodtam a létbe, és azóta vagyok tovább.
Meddig, ki tudja? Én nem.”
A szereplők egy része (Saskia, Titus, Van Loo
asszony, Herman Becker, Jan Six, Geertje a trombitás felesége, Hendrikje Stoffels, Jan Lievens, Karel
Fabritius etc.) Rembrandt kortársai voltak. Más
szereplők (Heskia, Markja, Mosusz és púpos lánya,
Ezékiel rabbi és felesége etc.) kitalált alakok. Történetileg hiteles, hogy Rembrandt eladta Saskia sírját, és többször kölcsönt vett fel Beckertől, de nem
adta el a saját holttestét. Bródy Jisbi Bénob c. novellájának (1892) címadó hőse kényszerül hasonlóra.
Heskia és Markja azoknak a Bródy hősnőknek a
sorát folytatja (pl. Boér Anna és Szera, Hanna és Piroska, Annie és Juli), akiknek a főhős párhuzamosan udvarol. Alakjukat Rembrandt ábrázolások is
inspirálhatták, akárcsak Ezékiel rabbiét vagy más
szereplőkét.
Számos Rembrandt művet (Dr. Tulp anatómiája,
Éjjeli őrjárat, A házasságtörő nő, Tékozló fiú, Mé-

egy vérátömlesztésnél Bonus lányától függetlenül „elmondja a maga imádságát. Természetesen
Harmens a fejében mind csak azokat az imádságokat mormolta, amelyekre az anyja tanította. Bár
a két imádság (Heskiáé és az övé) kereszteződött,
nem ártott meg egymásnak, és illetékes helyre került.” „Rembrandt Jézus evangéliumát tudta csaknem betéve.”
A Mégis mozog a földre kétszer is utal a szövegben. A Tékozló fiú festése közben Rembrandt
„alkotmányának az alapja, a két lába bizony tántorgott is alatta, de szerencsére nemigen vette észre, inkább azt hitte: a föld forog. (Abban az időben
terjedt el ez a balvélemény.)” „A szedett-vedett nép
és a rongyokban járó némberek között úgy járt ő,
mint ennek a legkülönb birodalomnak a királya.
Nem mindig függőlegesen és nem mindig peckesen, néha bizony tántorogva is. Nem gyötörte ezért
a pesszimizmus, tudta már, hogy a föld mozog –
néha. Keveset csak, aztán az is megáll.”
A regény egyik utolsó jelenetében a haldokló
Rembrandt mondja: „Csak itt maradnék. És csak
nézni, csak nézni...” Bródy megismétli azt az ars
poétikát, melyet az idézett Jókai esszé szerint Jókaitól tanult: „Csak nem kell megijedni a föladattól,
hékás. Ha valamit el akarunk beszélni legfőbb a bátorság (…) Elérzékenyedni nem kell azért. Nézni,
nézni, leírni.”
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szárszék, Six polgármester etc.) és klasszikusnak
számító művészt említ a szerző (Raffaello, Michel
angelo, Leonardo, Tiziano, Tintoretto, Rubens, Van
Dyck, Lucas Cranach, Dante Gabriel Rosetti etc.).
A művek hitelességét és kapcsolatait vizsgáló
szakirodalomra és legújabb eredményeire most
nem utalok. De megjegyzem, hogy Bródy néhány
olyan tényt is megsejtett, amire csak a későbbi kutatás derített fényt. Rembrandt és Lievens meghatározó kamaszkori barátságáról beszél és a közös
munka öröméről. Jan Lievenset csak az 1970-es
években fedezte fel a kritika, amikor a Rembrandt
Research Project vállalkozásával párhuzamosan
újra körvonalazódott Rembrandt kortársai, tanítványai és követői köre, és a leideni festőtárs értékelése is módosult. Ugyanakkor 1906-ban, még
Bredius új katalógusának megjelenése előtt, az Új
Időkben megjelent cikkében Bródy az egyik Rembrandt önarcképről kijelenti, hogy az nem lehet a
festő műve. Bredius katalógusa őt igazolta.
Rembrandt Hendrickje Stoffels halála után hat,
és Titusz halála után egy évvel, 1609-ben hunyt el.
Már Bode közölte műve függelékében azokat a dokumentumokat, melyek szerint a Westkerkben temették el, a sír helyének megjelölése nélkül. Bródy
hősét Bonus temetteti Amszterdam határában, izraelita szertartásssal.
„Egy változhatatlan, dogmatikus hitet el nem
tudott volna viselni” – írja Bródy a hőséről, aki

