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sőt a Babitsé a legnagyobb mérték-
ben politika-ellenes. S erről lehetünk 
bármi véleményen: eszünkbe sem 
jut összetéveszteni a gesztenyét-ki-
kapartató defétizmussal, sem az esz-
ményi hitvallás „megszállottjait" il-
lető tiszteletünket kiterjeszteni a 
„ma így, holnap úgy"-érvényesülés 
lovagjaira. 

A mellékgondolatoktól érintetlen 
pacifizmus gyakorlati értékéről nyil-
ván lehet vitatkozni. Mi ezt nem 
tesszük. Sem politikába átsiklani, 
sem a hozzászóláshoz illetékességet 
követelni nem akarunk. De mivel 
Schöpflin — irodalmunk pacifista 
magatartásáról megtudható bővebb 
részletek végett — olvasóit Hatvany 
Lajos könyvéhez utasítja, talán ide-
írhatom annak egyik bizonnyal ta-
pasztalati megállapítását: „A paci-
fista valamennyi pártnak kihasz-
náltja, megcsalatottja s végül el-
szóltja és kitaszítottja, akit senki 
sem akar magáénak vállalni. Mert 
valameddig a polgár hadban áll a 
szocialista egy követ fú a pacifistá-
val. Ám abban a szempillanatban, 
midőn a hadsereg szétzüllesztése 
megvalósíttatott s midőn a pacifista 
éppen örömujjongva akarná köszön-
teni a lefegyverzett világot, felhang-
zik a szocialisták táborában: szereld 
le a polgárt, fegyvert a munkásnak, 
s félre a puhánnyal, a pacifistával. 
Kötelességét megtette, mehet!" 

* 
Dolgozatom elején azt mondtam: 

a kortársi viszony — kivált egész 
jelenségsorozat áttekintésében — 
könnyen okozhat látási zavarokat. 
Schöpflin tanulmánya valóban in-
kább e nézet mellett szól, semmint 
ellene. Ily munkában egyes kitűnő 
részletek korántsem biztosítják az 
egységbeépítés sikerét; a szerkesztő 
kéz nem egyszer tétovázik, az egyen-
gető léc nem egyszer meginog. 
Ismertetése befejező soraiban — 
íróinknak az aktuális témáktól való 
idegenkedését fejtegetve — „az esz-
mék, indulatok mai zűrzavarában 
való tájékozódás nehézségeiről" be-
szél Schöpflin. E nehézségek nyilván 
fennállanak az irodalomkritikusnál 
is. Századunk első negyedéről bizony 
alighanem csak későbbi nemzedékből 
való irodalomtörténetíró adhat majd 
olyan képet, melyet „a közvélemény 
túlnyomó konzervativ része" is „a 
valósághoz hűnek, de egyúttal érde-
kesnek és rokonszenvesnek" talál-

hat, nem csupán a jóhiszemű szerző, 
a szerzővel egy fedél alatt meghú-
zódó írói „csoport", meg a Hatvany 
Lajos könyvével felszerelt Gorkij 
Maxim. 

Rédey Tivadar. 

Bródy Sándor. Írói főjellemvoná-
sára már Péterfy Jenő mutatott rá, 
amikor Faust orvosát megbírálta. 
E fősajátság bizonyos ellentétes 
szemléleteknek összeforratlan együtt 
való megnyilatkozásában áll. Ve-
rista a végletekig és ugyanakkor 
a legmerészebb romantikát meg-
szégyenítő túlzásokra képes. Fizio-
lógiai romantikát űz, mondta Pé-
terfy, s úgy látszik, az írónak ez 
éppen nem hízelgő megállapítás 
annyira megtetszett, hogy magára 
vonatkozólag ő is többször megismé-
telte. 

Pedig ez csak akkor lett volna 
igazán írói érdem és erény, ha ez 
ellentétes stílusirányok valamiféle 
magasabb egységben mégis csak 
összeolvadtak volna. Ámde Bródy 
Sándor gyakorlatában hasadékosan 
széthullok, kiegyensúlyozatlanul bil-
legők maradtak, s éppen ezért alko-
tásaiból az veszett el, ami pedig 
minden művészi alkotásnak — szem-
ben az élet kusza és esetlegesen 
egymás mellé kerülő megnyilatkozá-
saival — legmegkülönböztetőbb vo-
nása: az egység. Ugyanazt a lehe-
tetlenül heterogén stílus-zavart mu-
tatja, ami mesterének, Zolának mű-
veit olyan kínosakká teszi. 

Bródy novelláinak és regényeinek 
szkémája körülbelül a következő: 
adva van valami hihetetlenül érde-
kes és bonyodalmas jellem. Meg-
magyarázni nem szükséges, el kell 
hinni. Ebbe az alakba, rendesen 
férfiba, a nők csodálatos gyorsan 
beleszeretnek és töprengés nélkül 
odaadják magukat neki. A hős jön, 
lát és győz. Mese mese, mesd ketté! 
— mondja rá az olvasó, s az író 
csakugyan nyomban ketté is metszi 
a meseszerűség szálát az analízis, 
még pedig a patológiai, a fizioló-
giai analízis finom acélkésével. 
Ebben a pillanatban a kacsalábon 
forgó palotából egyszerre csak va-
lami modern kórház műtőtermébe 
szédülünk, ahol azután újra narko-
tizálnak bennünket, hogy megint a 
legfantasztikusabb álmok kápráza-
tát lássuk. 

Miként a naturalizmus és roman-
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ticizmus, éppen olyan kiegyensúlyo-
zatlanul kavarognak ez elbeszélé-
sekben a lírai szubjektivitás és a 
hideg, fölényes, szenvedélytelen ob-
szerváció. A modern, naturalista 
regénynek induló Ezüst kecskében 
olyan alanyi kitérések, a regény 
keretéből olyan szubjektív kiszólá-
sok vannak, aminők élénken emlé-
keztetnek a Byron-Puskin-féle ver-
sesregény-típusra. 

De még egyéb ellentétek is ott 
kavarognak ebben a csodálatosan 
khaotikus világban. Környezetrajz, 
jellemábrázolás néha képtelenül le-
vegőtlen (pl. Hófehérke), néha meg 
erőszakosan csinált (Faust orvos). 
Mintha olyan kertbe lépnénk, amely-
ben csupa művirág terem. Olykor 
azonban e csináltságok mellett egy-
két erőteljes és biztos vonással meg-
rajzolt arckép- vagy milieu-ábrá-
zolás húzódik meg. A Mosóné leányai 
című elbeszélésében (Nyomor című 
kötet) apró megfigyelésekből kitűnő 
környezet-rajzot szerkeszt össze: 
egy harmadrangú tánciskoláét. 
Ugyanott azután — nehogy a való-
szerűség megártson az olvasónak — 
egy ácslegénynek olyan finom ero-
tikus nyilatkozatokat ad a szájába, 
aminőt egy dekadens lírai költő is 
megirigyelne. Faust orvosnak bizony 
„nem anyától lett", legfeljebb lombi-
kon keresztül szűrt alakja mellett ott 
van a megkeresztelkedő tanársegéd, 
akinek fáj ősei hitét elhagyni, de 
szerelme kedvéért meghozza ez ál-
dozatot. Látszik, hogy itt az író ele-
ven megfigyeléssel dolgozott, s ez a 
pár lap valóban a regény legsike-
rültebb része is. Az ezüst kecské-
nek papiros-ízű alakjai között ügyes 
és érdekes arckép a Tisza Kálmáné. 
Nem mélységes jellemábrázolás ez 
sem, nem haladja túl a zsurnalisz-
tikai pletykákat, de a körvonalak 
biztos kézzel vannak megvonva, s 
az egész kép mozgásig eleven. 

Az elbeszélés módja is ilyen nyug-
talanul ingadozó. Legfőbb indítékai 
fölé gyakran valami ködruhát borít 
(azt is milyen panyókára veti oda!), 
zavar, kuszáitság nem rettenti visz-
sza, megoldásai néha csakúgy fog-
hegyről odadobottak, máshol meg 
raffináltan kiszámítva dolgozik, és 
hatáseszközeinek alkalmazásában va-
lósággal művészi. A nap lovagjában 
(amelynek egészére különben Mau-
passant Bel Amija nyilván hatással 
volt) a párbaj előtti napnak leírása 

lélekzetvisszafojtóan érdekes, de sok 
motivumát és fordulatát csak éppen 
hogy elénk veti az író. Legkirívóbb 
példa azonban erre regényei közül a 
Hófehérke, novellái közül pedig kü-
lönösen a Jisbi Bénob, amelyben 
éppen a legeslegfontosabbra és leg-
érdekesebbre nézve hagyatik az ol-
vasó homályban: hogy vajjon miért 
is öli meg magát a hős. Éppen há-
romfélére lehet gondolni, de az író 
nem árulja el, hogy ő melyikre gon-
dolt. 

Ez elbeszélések mögött rejtőző írói 
temperamentum maga is ilyen egye-
netlen. Cinizmus és lelkesedés, bá-
gyasztó, éjjeli kávéházi enerváltság, 
néhol meg tagadhatatlanul meré-
szen markoló erő váltogatják egy-
mást. Az írónak a maga művészi el-
veihez való viszonyáról sem va-
gyunk egészen tisztában. Többször 
büszkén említi, hogy ő vezette be 
a naturalizmust a magyar iroda-
lomba (nyilván nem gondolt Tolnai 
Lajosra és Petelei Istvánra), máskor 
meg lekicsinylően tekint e stílus-
irányra, mint valami túlhaladott, 
gyerekes álláspontra. 

Társadalmi és politikai elvei sem 
határozottabbak. Származása a bal-
szárny harcosává predesztinálta, s 
valóban e táborban is helyezkedett 
el, de ugyanakkor, amikor a másik 
oldallal szemben az igazságtalan-
ságig elfogult tudott lenni (A tanító-
nő), szinte a nevetségességig imádta 
a rangot, a születési arisztokráciát, 
a katonai becsületfelfogást és a 
magasabb osztályok öntudatát. 

Nyelvében hasonlóan a legellen-
tétesebb sajátságok kavarognak. 
Meglep jóízű fordulataival, a palóc 
és erdélyi nyelvjárásokból merítő 
magyarosságával, de a legéktelenebb 
nyelvrontó útszéliségektől sem irtó-
zik. A muszájt és szabadott alakok-
nak az írói nyelvbe való bevezetése 
az ő vétke, s hogy a főváros irodalmi 
aszfaltját ezek, s a hozzájuk hasonló 
nyelvpöfetegek annyira felszaggat-
ták, s hogy az utána jövők még 
továbbtenyészteni is merészelték 
őket, ebben a bűnben az irodalom-
történet alkalmasint őt fogja el-
marasztalni. Mondatszerkesztésében 
is megvan ez a heterogén kettősség. 
Kitűnően megalkotott mondatai 
néha a numerositásig emelkednek 
(Királyidillek), néha majdnem versbe 
lendülnek (Egy férj története az 
Emberek című kötetben), máskor 
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meg — és sajnos többször — a leg-
esetlenebbül lomposkodnak. Egy-
mással balkézre házasított szólamai, 
az egész mondatkonstrukcióról le-
fityegő, színtaktikai-szálukszakadt 
mondatrészei néha elrettentő példái 
a stillomposságnak. 

Vajjon mi volt az oka mindeme 
kiegyensúlyozatlanságnak? Vajjon 
magát fegyelmezni nem tudó vér-
mérséklete-e, vagy pedig tanultságá-
nak hézagossága? Amit mi, a vele 
együtt élő nemzedék tudunk róla, 
abból az elsőre is bátran következ-
tethetünk, de az utánunk jövő gene-
ráció, amely csak könyveiből ítél-
het, alkalmasint erősebben kombi-
nációba veszi a másodikat. Ha nem 
is fog művészembertől elsősorban 
tudományos képzettséget követelni, 
mégis meghökken majd az orvos-
tudományba kontárkodó naivságai 
ós az afféle históriai botlásai miatt, 
hogy Bethlen Gábort és Mária Teré-
ziát szinte egymás kortársaivá tette 
(A császárkisasszony a Novella című 
kötetben), vagy hogy II. Endre 
magyar király szentföldi háborúját 
a gyermekek kereszteshadjáratával 
zavarta össze (Tanulmányfejek az 
Apró regények című kötetben). E 
nemzedék alkalmasint vallomássze-
rűnek fogja találni egyik novellá-
jának (A szent tisztaság) e sorait: 
„Egy nagyot játszottam; egy jót 
aludtam, semmit se tanultam és — 
író lettem." (Imre herceg című gyüj-
temény.) 

Mi azonban mielőtt még a históriai 
értékelésnek adjuk át e tagadhatat-
lanul érdekes írót, próbáljuk meg-
állapítani, hogy vajjon a mi nagyon 
is közeli szemléletünk szerint, ho-
zott-e a magyar irodalomnak formá-
ban vagy tartalomban valami újat. 

Regényeiben teljesen az újabb ma-
gyar regényírás megformáló mód-
jához csatlakozik. Egy szálú, novel-
lisztikus alkotások ezek, szemben a 
régi magyar regénynek szélesebb és 
kényelmesebben kanyargó kompozi-
ciójával. E modort Bródy újabb 
formamegoldásokkal nem gazdagí-
totta, s ez új alapszkémát nem dif-
ferenciálta tovább. Novellái a rajzzá 
szűkült modern novellaformát köve-
tik, s ezen a téren legfeljebb ügyes 
tanítvány volt, néha még az sem. 
Rajzai gyakran híjjával vannak ama 
művészi, majdnem balladaszerű kom-
pozíciónak, amelynek legkülönb mes-
tere Petelei István volt. Enemű mű-

veiben Bródy igen sokszor megelég-
szik a puszta vázlattal, sőt néha még 
ennél is kevesebbel: rajzainak tekin-
télyes csoportja szélesebb epikai 
témáknak csupán kivonataként hat. 
Tárcaelbeszéléseiben formailag több 
sikerült darab van, de Herczeg Fe-
rencnek vagy Gárdonyinak artisz-
tikus komponáló módjával, a lénye-
gest villámgyorsan meglátó és e 
parányi keretbe művészien sűrítő 
képességével nem versenyez. 

Színpadi alkotásaiban valamivel 
szorosabb a kompozíció. Igaz, hogy 
itt már maga a forma is nagyobb 
műgondra kényszeríti az írót. Bródy 
színdarabjaiban van érdekesség, van 
valami színpadismeret, és a szembe-
feszülő erők összerobbantása néha 
sikerült is. A dada két első felvonása 
elég erőteljes, megoldása azonban 
erőltetett. Tímár Liza egész problé-
mája igen csinált, de az összeütközés 
frappáns. A tanítónő a magyar vi-
dékkel szemben rosszindulatúan 
igazságtalan, s egy-két alakjában a 
torzítástól sem riad vissza a szerző, 
de drámai alapgondolata, a szerel-
mesek szembeállítása és egymásra-
találása színpadilag értékes és érde-
kes. A medikus azonban hanyagul 
odavetett jelenetek egymásutánja, 
a Királyidyllek ciklusa lírává fosz-
lik szét, a Lyon Lea pedig semmi 
más, mint háborús aktualitás, afféle 
kisigényű színpadi revue. 

De ha formában nem is köszönhet 
sokat a magyar irodalom Bródynak, 
problémafelvetésének merészségében 
mégis vannak érdemei. Tagadhatat-
lanul keresett e téren is, de egyes 
érdekesebb, ízig-vérig modern bonyo-
dalmakat néha eleven szemmel lá-
tott meg, s a vele egyívású írói nem-
zedék tekintetét is sok új dolog meg-
látására nyitotta rá. Kár, hogy pro-
blémafelvetésének ez újszerűsége 
nem szövetkezett harmonikusabb és 
fegyelmezettebb fantáziával, hogy 
nem társult hozzá műgond és erősebb 
megformáló képesség. Az irodalmi 
témakör kiszélesítésében megnyilat-
kozó jelentőségét azonban az is bát-
ran elismerheti, aki a sírja körül 
felhangzó túlzó hírlapi magasztalás-
tól kissé megcsömörlött. 

Galamb Sándor. 

Tagányi Károly. Neve majdnem 
ismeretlenül hangzik a nagyközön-
ség előtt. Most halála a szomorú 
alkalom arra, hogy arról az igen 
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