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A SZECESSZIÓ EGY BRÓDY-REGÉNYBEN 

Bródy Sándor: Az ezüst kecske 1898. 

I. 

Polgárosodó nemzet vagyunk, ezzel a büszke öntudattal ünnepli a századvégi Magyar
ország az ezeréves évfordulót. Az öntudat jogos volt, annak ellenére, hogy az ország olyan 
történelmi feladat megoldásán fáradozott, amelyen az európai fejlődés régen túljutott. A büsz
keség helyes mértéke mellett — ma már látható ez — a szerénység, önzetlen akarat és a na
gyobb felelősség lettek volna azok az erények, amelyek a magyar polgárosodás kedvezőtlen 
körülményei között a folyamatok kibontakozását szerencsésebb módon vitték volna előre. 
A feudális létformák konzerválódása, az önálló nemzeti élet hiánya azonban nemcsak a gazda
sági, politikái és társadalmi élet egészséges fejlődését, de a jellemek egészségét is befolyásol
ta. Nálunk a századvégen mintegy összesűrűsödött, kínzó, nyugtalanító állapottá vált 
a társadalmi fejlődés két fázisa: a polgárosodás és a polgárosodásban való csalódás európai 
közérzete. A magyar polgárosodás kora Európában már egy új történelmi helyzet érlelődésé-
nek, az imperializmus, a forradalmak és a világháború előkészítésének kora. Ugyanez a kettős
ség jellemzi a századvég magyar művészetét is, amely egyszerre éli át a naturalizmus újdonsá
gát és az ellenhatásaként létrejött szellemi áramlatokat, igy a szecessziót is. 

Ezt a kétlelkűséget és a társadalom, a művészet küzdelmét a létezésért, az Európában 
való helyéért, ezt veszi észre és fejezi ki Bródy Sándor, legpontosabban Az ezüst kecske című 
regényében. Itt mutatja meg a közös vonások mellett azt, hogy mi a „más", ami a magyar 
polgári életet az európaitól megkülönbözteti, mi a más a körülményekben, mi a jellemben., 
S ugyanígy, itt beszél a művészetről, arról a haladó magyar művészetről — a századvégi sze
cesszióról —, amelyik pontosan látja és átérzi Európa művészetét, de tudja, hogy amikor, 
eszköze ugyanaz kell legyen, mint annak, a feladata más. 

Ezek a felismerések töltik meg erős indulati feszültséggel, értelmi és érzelmi sugárzással 
ezt az egyébként nem teljességgel hibátlan művet. Ezek határozzák meg formai eszközeit: 
Bródy sikerrel használja a naturalizmus módszerét, fontos esztétikai vívmányát, a szimbólu
mot ugyanúgy, mint a stílusban a szecessziós finomságot, hajlékonyságot — ritkábban a kere
settséget és cifraságot. — Ez a tartalmi és formai sokrétűség követel mindmáig különös 
figyelmet és olvasókat Bródy Sándor regényének. 

A regénybeli kor a század utolsó két-három évtizede. Bródy nemzedékének ifjúsága és 
férfikora. Hogyan indult ez a nemzedék, és mi lett belőle, hogyan élhet ezután? — ez a regény 
problémája. Az első tétel: milyen is volt az az ifjúság? A regény kezdő fejezetei a vidékről fel
került, elsővárosi-nemzedék fiataljait mutatják be: Robin Sándor jogászt — a regény főhősét — 
és barátait. Bem Gyula festőnövendéket, Hirsy tanárjelöltet, nem sokkal az érettségi után, 
pesti albérletben. „A zálogház előtt egy fiatalember állott; ez nem ritka eset" — kezdődik 
a regény. Ezek a fiatalok szegények, elszegényedett (vagy eleve szegény) szülők gyermekei, 
de hevíti őket a tettvágy, a fiatalság természetes, mindent újra kezdeni akarása. Eszményük 
a forradalmi kor, de ők más világban élnek már, egy átmeneti korszak fiai, két világ és két 
világnézet határán állnak, „Szabadgondolko'dók és materialisták" —jellemzi hőseit az író, — 
de tulajdonképpen minden hagyományt tiszteletben tartanak, így a „házasság templomi 
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szertartását és a vallást is", mondja, mikor Robin Sándor életében felbukkan az első kérdés, 
az ifjúkori nagy szerelem vállalása vagy nem vállalása. Megjelenik Piroska (vidéki lány, 
akinek apja sikkasztott, börtönbe került, az elszegényedett család beköltözik a fiúk bútorozott 
szobájába), össze kell házasodniok, másként nem élhetnek egy szobában, de nincs pénz a házas
sághoz. A szentéletű Margit királylány templomában Bem Gyula adja össze a fiatal párt. 
A fiatalok a látszat-cinikusság álarcába bújnak, durva viccekkel és ordináré szavakkal leplezik 
érzelmeiket, „lelkeiket azonban aranytafotával mindenféle szimbolizmus bevoná", — írja 
Bródy a különös esküvőről-visszatérő hőseiről. Romantikusak ezek a fiatalok, - ezt mutatja 
a margitszigeti esküvő is. Romantikájuk egyszerre foglalja magába a multat és borít hímes 
palástot szegénységükre. 

A harmadik fejezet címe, A mézeshetek némiképpen ironikus és jelképes, mert ez a fejezet 
az élet és a fiatalság első találkozásairól szól, a valóságról. Mert első tapasztalatuk, hogy 
kiszolgáltatottak, ez első ijedtségük forrása, a létbizonytalanság első jelentkezése. A fiatal férj 
elveszti az állását. Bródy mesterien alkalmazza itt a naturalista módszert: a korra jellemző 
társadalmi jelenséget — a politikai és gazdasági válságok nyomán támadt egzisztenciális bizony
talanságot — kitűnően kiválasztott és naturális pontossággal leírt részletekkel, „élettényekkel" 
ábrázolja. Robin Sándor azért veszti el az állását, mert a jól prosperáló Halász és Fivére egyen-
ruhakészítő cég főnöke a diadalmás életöröm pillanatnyi fellángolásában kezet nyújtott egy 
főhercegnek. A példátlan impertinencia miatt a cég kegyvesztett lett, egyetlen „nagyszabású 
vevő" sem rendelt náluk egyenruhát, maradt „egy Balkán-állam királya és törzskara, de ezek 
meg nem fizettek". A cég tönkrement, nincs szükség könyvelőre. A családot Bem Gyula tartja 
el, aki óriási vásznakról álmodik, hatalmas felületekről, nagyméretű kompozíciókról, amelyek 
ki tudnák fejezni mindazt, ami benne a világról színben, formában él. De ehelyett kréta- és 
szénrajzokat csinál, megrendelőkről portrét készit és még itt is, ha kellett: „bizony lemondott 
a művészet nagy elveiről, és a fehér inggallérról elhagyta a verőárnyékot, mert azt az alsóbb, 
sőt részben a felsőbb körök is piszoknak nézték, és kigumiztatták." Bem Gyula, a tisztalelkű 
Petőfi-rajongó reszket attól, hogy „tehetsége végképp elromlik e szamár sablonos munkában". 
Hirsy, ez a szelíd kispolgár is hiába keresztelkedik ki, mégsem kap állást sehol. 

A félelem és létbizonytalanság után a fiatalok újabb tapasztalata, hogy az értékek 
devalválódtak, a dolgok gyötrelmesen, kuszán bonyolultak, hogy nem tűnik ki világosan, 
ki a becstelen, ki nemes? Tapintsuk meg, mit ver a kor ütőere? — mondja egy idősebb férfi 
a kocsmában Robinnak: „Veri: a látszólagos tisztességet, a belső elzüllést. Jaj annak, aki 
nem becstelen belülről, és nem előkelően nemes kívülről." „Ez azon zavaros állapot, amely
ben pompás halászat esik. Ön hal akar lenni vagy halász?" — folytatódik a lecke, amelynek 
summája ez: „Kétféle kiváló férfitípusa van ezidőszerint szép hazánknak. Az egyjk: amelyik 
nem akar, de a végén mégis gazember lesz. A másik: aki előre elhatározza, hogy a mérsékelt, 
de egyszersmind a merész gazság útjára tér." Az apák példája után elhangzott az élet leckéje. 

. És itt már végetér az ifjúság. Következik a férfikor:" lángolás helyett a döntések, álmok 
helyett a cselekvés kora. Robin Sándor a vendéglőben — ahol az idézett beszélgetés 
elhangzott -^fiatalsága természetes, ösztönös becsületességével utasította vissza a pénzt, 
amit a „merész gazság" híve — Bergen ügyvéd — ajánlott fel neki azért, hogy mint fiatal 
jogász az igazság ellenében védjen egy uzsorást. Ifjúsága ezzel a megkísértesse! és dicső
séggel ér véget. 

t A regény itt kettéválik, de szerkezeti egysége nem bomlik meg. Szilárd kompozícióban 
5 fejezi ki a regény két szála Bródy mondanivalóját. Mi lett az ifjúságból? Az élet romlott, a mű

vészet beteg, és az ifjúság a férfikorba érve megméretett és könnyűnek találtatott. 
Az élet, Robin Sándor férfikora, megkísértessél és sikerrel kezdődik, de olyan siker

rel, amely bukásának első mozzanata. A fiatalember megismerkedik az uzsorás unokájá
val, Hannával. A vonzó nő kedvéért elvállalja, amit pénzért nem tett meg, elvállalja a védő 
szerepét a perben. A fiatalság becsület-eszményét teríti az ügyre, a nyilvánvaló csalást ékes-
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szólóan — olyan ékesszólóan, hogy végül maga is elhiszi — erénnyé' álcázza. Sikere óliási. 
Itt kezdődik a karrierje. 

Sajátos karrier ez, sajátos karrier-regény: Az ezüst kecske. A karrier-regények az 
akarat regényei, a személyiség elvtelen—vagy valamilyen téves, vagy cinikus életelvtől haj
tott —, de mindenképpen és jellemzően akarati megnyilvánulásait ábrázolják. Robin Sándor 
karrierjét épp ellenkezően az akarattalanság vagy akaratgyöngeség és az önámítás jellemzi. 
Csak a kiindulópont azonos: a karrierista regényhős — Robin Sándor is — az élet csúcsaira 
vágyik. A polgári regényben ezek a pénz, hatalom, siker adta lehetőségek. A karrierista hős 
megküzd ezért valamilyen formában, erre mozgósítja egész személyiségét. A karrier-hős 
az önmagában nem minőséget kifejező akarat hőse. 'De ez már Az ezüst kecskében nem Robint 
jellemzi, hanem a nőt, aki meglátja őt, az uzsorás unokáját: Hannát. A klasszikus karrier
hősök jellemző tulajdonságait Bródy a nőben ábrázolja. Hanna a romantika démonának 
lánya, a századvég démona. „Cinikus szűz" — jellemzi nőiségét Bródy, és ennek a nőiségnek 
is az akarat a legfőbb tulajdonsága. A szerelemben a mindent-tudás mellett a választás és 
kezdeményezés szabadsága, a szabad döntés jellemzi. Ez a nőtípus a világirodalomban is ez 
idő tájt jelentkezik először új tulajdonságaival. A romantikában „a rontás szelleme" a kulisszák 
mögött hatott, most nyílt színre lép a céltudatos démon, belép a társadalom életébe az akarat
tal, társadalmi célokkal motivált nőiség. A testi szépség, a nőiség érzéki sugárzása, a természeti 
lény», az ösztönök ábrázolása mellett Bródynál is hangsúlyos az emberi karakter ábrázolása. 
Hanna, a karrierista, telve van mohó életvággyal, ő maga az elvtelen, gátlástalan, célra
törő akarat. Akarja a férfit, akit kiválaszt, akarja a pénzt, a hatalmat, a pozíciót; akarja 
a sikert! 

Bródy nő-ábrázolása egyéni és érzékletesen jellemzi a magyar polgári fejlődést. 
Ugyanakkor Hanna alakjában összesűrűsödik a „férfi sorsa a nő" gondolata és a strindbergi 
nőgyűlölet szelídebb változata éppúgy, mint a titokzatos nőiség századvégi ösztön-tana, 
vagy a férfias akaratú s intellektusú női karakter, szemben a „feminin-férfivel". Robin Sándor 
a női akaratnak és az érzéki vonzásnak nem tud ellentállni. Nem ő akar, őt akarják — mondja 
Bródy a regénnyel, a társadalmi helyzet és az ösztönvilág együttes ábrázolásával. A nő meg
szerzi magának a férfit és elindítja a karrier útján. Robin becsületes szeretne lenni. Új sze
relme szenvedélyétől fűtve — úgy érzi — becsületesen, elbúcsúzik Piroskától (gyereküket 
vidéki dajkaságba adják), elbúcsúzik a szegénységtől. Azután megszokja a jó életet, a jó sziva
rokat, a konflist, kártyát és szinte észre se veszi, hogyan jut a társadalmi ranglétrán egyre 
feljebb. Atregény lélektani síkja fölé (amely a férfi és a női lélek, a kétféle akarat, egy szerelem 
születésének és a másik elhalásának motiválása volt), fölrajzolódik a korkép. 

A regény elején a lenti világot írja, most a fenti világot, ahova a hőst Hanna bejuttatja. 
Robin képviselő lesz, bekerül parlamentbe. A parlament: panamák, szócsavarások, pénz
hajsza. A büfében pálinkázó öregurak egy fiatal lányt szorongatnak. Egymást követik 
a naturális, pontos leírások a fejezetben. „Izgatott és kényelmetlen érzés támadt benne, vájjon 
ő maga tisztességes-e még?" — homálylik föl az új képviselőben a kérdés. Robin, a szerelmes férj, 
feleségével vacsorázik egy kerti kocsmában. A képviselők, s egy-két miniszter „nagyszabású, 
politikai zártkörű társasága" véletlenül éppen oda tér be. Felfigyelnek Robinékra, az asszonyra 
is. És Robin karrierje ott a fehér asztal mellett „meg volt csinálva". (Maga Bródy is idézőjelbe 
teszi ezt a nyelvferdítő korabeli kifejezést.) 

Ezután következik Robin Sándor tragédiája: fontos politikai megbízást kap, hatalmat, 
az árvízsújtotta területek vízügyi kormánybiztosságát. Vízikirály — mondja a feleség, akinek 
szerelme nagyraszökken a társadalmi emelkedéssel. Robin nagy tervekkel, országmentő 
akarattal indul vidékre, s éjt nappallá téve dolgozik munkája sikeréért, tenni akar a szenvedő 
emberekért. Ügy érzi, a sors nyitott tért számára, hogy megmutathassa, mit ér a tehetsége, 
az akarata, a becsülete. Hittel és odaadással végzi a munkáját. Mire hazaér, már bemocskolt, 
becstelen ember: felesége és az apja korrupt üzleteket kötöttek, állásokat osztogattak, nagy 
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összegű pénzt harácsoltak az ő nevében. Bár elvei jegyében, becsületesen cselekedett, körül
ményei mégis korrumpálták. S lett olyan, mint a többiek, akik között élt, és akiket megvetett. 
Itt jut el Bródy a magyar polgári élet szánalmas jellegzetességének felismeréséig és ábrázolá
sáig. Mikszáth a dzsentriről megmutatja a középnemesi osztály elvtelenné züllését, karrieriz
musát, pénzhajhászását. Bródy a polgárságról beszél és a polgári eszmények, a polgári men
talitás elégtelenségét, kudarcát látja meg. A citoyen elvei (a polgári mentalitás, az adott hely
zet, az emberi, társadalmi, politikai erők nyomására) adott esetben pontosan odavezetnek, ahova 
az elvtelen, cinikus karrierizmus. Sőt, ez a,,balekség", az akarattalan-karrierizmus, még rosz-
szabb, emberileg devalválóbb, mint a célratörő karrierizmus, hisz itt az akarat is visszájára for
dul. Bár a pozitív irányú akarat végeredménye ugyanaz, mint az elvtelen, önérdekű akaraté, azt 
még az eszközzé válás megaláztatása és szégyene is súlyosbítja. A polgári fejlődés nehéz dilem
máját fejezi ki itt Bródy. A társadalmi problémát motiválja és egyéníti a férfi-akarattalan-
ság, az Ösztönember érzéki rabszolgaságának lélektani ábrázolásával. Bródy a korrajz s a 
lélektan egységére építi föl a regényt, amelynek kifejező erejét, hatását fokozza saját tragé
diájának foszforeszkáló előérzete, vívódásainak vallomásszerű, szomorú líraisága. 

Ez a regényfolyam egyik ága, amely az életet hömpölyögteti medrében. A felszínen 
jólét, a formák szépsége, szép elvek. A mélyben'— a dolgok mögött és a lélekben — önző, elv
telen kapaszkodás a pénzért, a hatalomért, a felszínenmaradásért, vagy önámítás, akarattalan-
ság, burjánzó ösztönök és valami vad csömör és szégyen. Ez fogja el Robint a saját házában 
„egy újkori vacsorán", ahol a hidegen-mámoros feleség továbbtörő mesterkedéseinek fény
körében miniszterek és bankárok, nők, férfiak örülnek a létnek, vagy rettegnek a bukástól. 
,,Huh, de undorodom a nagy jóléttől! — gondolta magában Sándor, és a régi nyomorúságos 
idők emléke, mint valami tündéri álom, mint valamely dicsőséges és szép múlt fölragyogott 
lelkében." Bródy pontosságát az is mutatja, ahogy ezt az érzést az ábrázolt körülmények között 
megnevezi: „És szentimentalizmusában a cselédeket is megsajnálta, hogy azoknak — az ő 
mulatságuk miatt virrasztaniuk kell." 

Az élet (pontosabban az élet felszínén élők) romlottak, mondja Az ezüst kecské-vú 
Bródy. Az élők romlottak, vagy gyöngék az akaratra, s ezért romlanak meg, ezért fordulnak 
ellentétükre eszméik, érzéseik, vágyaik és indulataik. Mert az életet csak kiélni akarják, nincs 
erejük a változásra. A polgárság első átfogó, művészi erejű önvizsgálatát olvashatjuk Bródy 
regényében. v 

A regény másik ága a művészről s egyben a kor művészetéről szól. Bem Gyula megfesti 
azt a Madonnát, akinek szomorú szépsége meghozza számára a sikert s a pénzt. Az élet 
teli marokkal szórja elébe mindazt, ami eddig csak vágy volt: „Veszek egy kocsiderék festéket, 
Megyeriben egy templomot ateliernek, külön vásznat szövetek, tíz méter hosszú, öt méter 
széles, Belgiumban. A nyomort, azt kiéheztük, pénz jött és még sok pénz áll a családhoz!" — így 
lelkendezik az elején. Munka, sok pénz, dicséretek, siker, s egyszer csak megszólal mint egy 
gyermek, s azt mondja Robinnak (az még karrierje előtt áll, szegény és ifjú férj,,apa):,, — Fáradt 
vagyok, egészen kimerült. Két napja alig ettem valamit. Adjanak egy kis kenyeret!" — „Nem 
ízlik, nem ízlik. Valamit szeretnék, magam sem tudom mit. Valamire vágyom, magam sem 
tudom mire. Ügy érzem, mintha mindegyre futnom kellene és pihenni vágyom. Elaludni sze
retnék, áe félek, hogy nem ébredek föl többé. Nem merek elaludni. Aztán nem ébredek-e 
másra?" A beteg gyermekre hasonlatos — írja Bródy. Azután Robin karrierjéről beszél és egy 
későbbi, A fehér szoba és lakói című fejezetben tér vissza ismét a festőhöz. Itt már külön világ
ban él a naggyá nőtt művész: a szépség, a művészet — és Piroskával — a „szent szerelem" 
világában. A szoba „bágyadt, ragyogó, szomorú és diadalmas fehérségében, régi és új szövetek, 
az aranyozott fehér bútorok, állatszőrök, csipkék és virágok egy alapszínében . . . " , a fehérben 
él a beteg festő és a sápadt asszony. A halmozó leírás egyszerre jellemez egy századvégi ateliert 
és egy századvégi életérzést, a szecessziót. „Ugye szép itt, mi, ez a fehérség? Csakhogy odakint 
már elszoktatok ettől a színtől!" — mondja a festő Robinnak. Két világ lett az „itt benn" és 
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az „odakint", a művészet és az élet. Ezt a kettéhasadást tükrözik a század végén egyre sza
porodó művészregények. Megszűnik a művészet és az élet korábban magától értetődő egy
sége, s a művészet mint a létezés különálló szférája jelenik meg. Kérdésessé válik a, kettő 
egymáshoz való viszonya, a művészet önmaga számára is problematikus lesz és kérdésessé 
helye, szerepe, jelentősége, lehetőségei s elsősorban viszonya az élethez. A feladott kérdésekre 
a válasz egyéniségektől, létszemlélettől függően más és más, talán csak egy dologban egyezik, 
abban, hogy a művészet a létezés teljességét kívánja önmagába olvasztani, azt a teljességet 
és egységet, amelyet a részleteire töredezett, — lényegét illetően bonyolult — jelenségeiben 
azonban mechanikus, sablonokba menekülő világ érzékelése nem adhat meg. Erről a kettéha-
sadásról nagyon sok regény, dráma, novella szól, változatok egy .témára: mi a művészet, s mi 
a művészet jelentése a létezésben? A témának tömör klasszikus megformálása Thomas Mann 
Tonio Kröger-je (1903): a novella író-hőse a tapasztalat különböző fázisain át eljut a „két 
világ" felismeréséig s a művészt az élethez fűző „honvágy" kifejezéséig. 

Nálunk a téma egyik variánsa, a probléma korai jelentkezése Asbóth János regénye, 
az Álmok álmodója (keletkezési éve 1876, kidása: 18T8). A regény hőse sok tapasztalat s álmo
dozás után úgy érzi, hogy „Csak két ember van, aki igazán él, aki igazán ember. A költő az 
egyik, a másik az államférfiú." Az élet teljességét nem az élet, hanem a művészet igéri a regény
hős Darvady Zoltánnak, Ambrus Zoltán Midas királyában a festő s a „halott, de formáiban 
örökké élő szép", a művészet, már mint külön világ jelenik meg, amely szenved az élettől, 
ugyanakkor sóvárog a teljesség,után. Justh Zsigmond Művész-szerelem című regényében — de 
novelláiban is a művészet, a művész külön problémái összakapcsolódnak az egészség és 
a betegség, önrnegfigyelés, analízis és életképtelenség jellegzetesen századvégi érzéseivel. 

Bródy is ezt a kettéhasadást jelzi, mikor hősével az „itt benn" és az „ott kint" vilá
gáról beszél. Bródyt s a századvégi magyar művészetnek legerőteljesebb érzését egyaránt 
jellemzi az, hogy a kettéhasadás felismerésével együtt érzékelteti a művészet felelősségét az 
élettel szemben. A műterem fehér világában élő művésszel mondatja ki mégis a parancsot 
Bródy: ,, . . . rendet, rendet csinálj." (Bem az élettől korrumpált Robint figyelmezteti becs-
telenségére.) A művész sürgeti az életben-élőt: 
„ — Menj, menj, ne gondolkozzál, vigyázz az elmédre, hogy meg ne erőltessed! Ne kínlódj 
rajta, hogy megjavítsad, helyrehozzad, mint egy rossz képet, le kell vakarni az egészet, meg
semmisíteni még az alapját is. 

— Ölni — hörgött föl Robin Sándor. 
— Ölni? — visszhangozta a festő. — Jól van, nem bánom, de csak aztán, ha már te 

újjászülettél, megtisztítottad magadat és a környékedet. A vér jó mosdóvíz, rákefülhet a sor, 
de csak a legvégén. Elébb meg kell tudnod, mennyire és kik piszkoltak be . . " 

A regényben még egy fejezet; szól a festőről, a Nász. A beteg Bem Gyula feleségül veszi 
Piroskát. Olaszországba mennek: nászútra, betegségét gyógyítani. A festő meghalni megy, 
Genovában temeti el Piroska és egy halász, aki bárkáján viszi át a könnyű fakoporsót a tengeren. 

Az előzőek után ez a fejezet tetőzi be a kor művészetének ábrázolását. Bródy, aki az 
előző fejezetekben az életet írta le: egy életformát és ami mögötte van, az indulatot, amely, 
•ezt a formát létrehozta, itt egy impresszionista festmény gyöngyház-színeivel a szerelmet és 
a halált festi meg. A kor művészetének élet-, szerelem- és halálérzéséről beszél Bródy Sándor 
a festőről szóló fejezetekben. 

Bem Gyula, s személyében a művészet, menekül az élettől, mert az élet megromlott. 
Külön világot épít magának, olyan „szobát", amelynek falai: az emberiség örök eszményeihez , 
való hűség, a művészi formákban megnyilvánuló szépség és a szerelem. Ebben a fehér szobában I 
a festő él. Ott él dolgozgatva, Petőfit, Zolát, Dickenst olvasva, ott él a szabadság és emberi 
szolidaritás eszmevilágában, él a tárgyakban, dolgokban, hangulatokban, a természetben, 
ábrándokban, gesztusokban és a művészi teremtésben megjelenő szépség világában, él a szere- • 
lemben, amely gyöngéd, mint a fehér orgona, és szemben az érzéki szerelemmel (amely 
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a világot uralja), ez a szerelem már-már metafizikai: benne az emberi szolidaritás sűrűsödik 
hangtalan szeretetté és szenvedéssé. 

A szecessziós életérzést, a szecesszióval megnevezett művészet lényegét, kiindulópont
ját, tartalmat és megjelenési formáját sikerült itt. Bródynak figurákká, környezetté és szituá
ciókká, tehát regénnyé ötvözni. A kivonulás, a menekülés — aszecesszió — kialakulásának 
okát nem a művészetben önmagában mutatja meg, hanem abban a világban, amelyből a sze
cessziós művészet, ez az indázó fehér virág kinőtt. Indái vágyódva csavarodnak egy más, 
élet napfénye után sóvárogva. Érezzük a regényből azt is, hogy a virág gyökerei nem elég 
erőteljesek ahhoz, hogy eljussanak a mélybe, ahol táplálékot kaphatnának. A felszín pedig, 
amelynek homokos, köves, álcsillogású rétegét tapogatták a vágyódó, életkereső szálak, ter
méketlen volt. Az élet könnyű tajtékszőnyege, a felső rétege csak undort okozott és mene
külésre késztetett. A regény megjeleníti a szecessziós életérzés sajátos szentimentalizmusát: 
az élettől — a társadalomtól és a természettől — sebzett lélek érzelmi túlfűtöttségét, befelé
fájó, hälk érzékenységét. A jól kiválasztott élettények naturális pontosságával, a szituációk 
kiélezettségével (a naturalista módszer eszközével) élve Bródy ezt a szentimentalizmust eszté
tikailag, tehát emberileg hitelesíteni tudja. Hiteles, meggyőző és együttérzésre késztető a Nász-
fejeze't szerelmes párjának fölfokozott gyöngédsége, amellyel egymás számára a világot sűrítik 
egy szállodai szobába. Képzeletben: Genova minden szépségét az asszony, a tengeri kalandok 
minden veszélyét és férfias egészségét a férfi. Hiteles ennek a sóvár játéknak érzelmi hullám
zása és telítettsége, mert a naturális tényekben egy haldoklás elleni élet-játék jelenik meg. 
Ezt a szentimentalizmust a humor is ellenpontozza, a sokat elemzett „könnyes mosoly", 
amely ebben a regényben ugyancsak a jellemző, pontosan kiválasztott tényekből csillan fel. 
A humor itt valóban könnyes mosoly, fájdalmas tudomásulvétele annak, hogy az élet az 
ember minden kiszolgáltatottságával együtt mégis a létező világok legjobbika (a leibnizi filozó
fiai értelemben). „És a haldokló gályaraboknak utolsó napja sem oly egyszínű fekete, mint 
a szürke modorban dolgozó, fájdalmakban kéjelgő írók betegségi történetei. És ezt én mon
dom, én! Az egykori szomorú, szegény legény, de most már csak — szegény!" — szól ki a regény
ből, rá jellemző módon, Bródy. ,,Én meggyógyítom — monda mély meggyőződéssel [A genovai 
csodadoktor a haldokló festőnek]. — Csak az a kérdés, hogy nincs-e náthája, mert ez az egyet-
len; amit gyógyítani nem tudok. A többit, a halálos főbetegséget mind." Mosolyog az író — s az 
olvasó — a sarlatán olaszon, bár tudja, hogy Bem Gyulát az aranyszérum sem fogja meggyó
gyítani, de megadja neki azt, hogy utolsó lélegzetéig a gyógyulást várja és az életnek örüljön. 

A regény művésze beteg, a tüdőbaj, sorvasztó lázaival, fojtogató légszomjával, a század
vég gyógyíthatatlan és jellemző betegsége, de ugyanilyen kor-jellemző Bem Gyula lelkiállapota 
is: a festő lelkének is láza és kínzó légszomja van. Mi az én bajom? — tűnődik Bem Gyula 
a tengerparti „szent pálmák" „húsos levelei" alatt. „Nincs nekem bajom, csak az, hogy 
a szívem összenőtt a röggel, ahol születtem, míg a vérem . . . 

A vérem itt horgászik előttem a parton. Egy rongyos úr, az én -koromban, a hasonmá
som. Csak horgászik, horgászik, enni is elfelejt, álmodik egész nap — velem együtt, ha halat 
fog, kicsinyli, eldobja, nem akar ez semmit / . . Erősen, mindég szeretni, a többit: álmodni,. 
élni, mindig csak félig-meddig, mint ahogy a nap vibrál a tenger párájában . . . " 

A_d^k^dencia_egyik oldala rajzolódik meg itt, az, amelyet a fiatal Osvát a regényről 
szólva „nemes betegségnek" nevezett. „A kor művészete beteg, de milyen nemes ez a beteg
sége" — írta Osvát.1 Bem Gyula nem találja helyét abban a világban, ahová született, nem is. 
találhatja, mert amit az élet nyújtani tud, az neki nem kell, amire vágyódik, az pedig nincsh 
sem a szabadság, sem a „független nyugalom", — amelyért már Arany is hiába sóvárog , — sem 

1 OSVÁT ERNŐ: Az ezüst kecske. A Hét 1898. dec. 11. — TÁBORI RÓBERT: Az ezüst 
kecske. Űj Idők 1898. dec. 25. — BÁRSONY ISTVÁN: Bródy Sándor könyve. Magyar Hírlap* 
1898. dec. 20. — CORNELIUS: Képes díszművek. Magyar Szemle 1899. jan. 15. 
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a természetes élet, sem a tisztesség, sem a testi egészség, — legfeljebb a pénz és a hírnév, 
az pedig őt nem táplálja már. A szerelem az, amit az élettől még elfogad. A Nű'52-ban a deka
dencia szerelmi élménye fogalmazódik meg: a biztos halál tudatából felszökkenő érzéki mámor, 
az élet és halál egypillanatú átélése. 

A regény ábrázolásában ennek a mámornak csak egyik forrása a halál-közelség, másik 
ugyanolyan bőségű tápláléka az „élet vágya és szeretete", amely fellobog az egészséges és 
a beteg szervezetben egyaránt, majd elcsitul a haldokló gondjaiban, amelyeket az életért való 
felelősség diktál. Bem Gyula-tanítja Piroskát, mit mondjon olaszul: ,,— Ho fame, ho freddo. 
Fázom, éhezem." — Sono vedova... özvegy vagyok." Bródy naturalizmusának érettségét, 
mutatja, ahogyan a tényekkel ábrázolt valósággal röghözköti az érzéseket, s ezzel határozott 
körvonalakat ad az ábrázolt embernek. 

Az író belső átéléssel és teljes azonosulással ábrázolja Bem Gyula sorsát s ezzel a kor 
művészetének problémáit. Ezt a menekülést s a dekadenciát, a kor művészetének lemondó 
életvágyát Bródy nagyrabecsüli és nemes betegségnek ábrázolja. Olyannak, amely végső 
fokon egészségesebb, életszeretőbb, mint a kor romlott egészsége, s a „beteg művészet" szoron
gása, számkivetettsége nem az élet, hanem az élet romlottsága ellen- protestál. Bródy szereti, 
a kor művészetét, s fájdalmasan átéli saját író-voltát, a röghöz kötött vágyódást. Nem bírálja 
a művészetet, nem bírálja a szecessziót és a dekadenciát, mégis lezárja önmaga 'számára ezt 
a lehetőséget, a kívülállás, a különvilágban-élés művészi lehetőségét. 

Bem Gyula meghal. A művészet is meghalhat, ha arcát elfordítja az élettől, az élet 
azonban örökké megújul, mondja a regénnyel Bródy Sándor. Művészi szemlélete itt már 
kikristályosodott. Ez a szemlélet az élet mindenekfölött való voltát hirdeti, az élettől való 
elszakadással, az önmagában levő művészettel, a tiszta formák egyedülvaló igazságát valló 
művészettel szemben. 

A_regén.y harmadik tétele: hogyan további-Robin Sándor felismeri saját helyzetét, 
eszközzéválását és emberi hullását. Elhatározza, hogy: „Űjiakezdi az életet egészen elölről." 
A'Jelentkezés a várúrnál című fejezetben a várurat, a miniszterelnököt otthonában, saját 
házában keresi föl Robin, hogy mindent bevalljon neki és minden tisztségéről lemondjon. 
Ez a fejezet egy politikus (feltehetően Tisza Kálmán) portréja és egy politikai rendszer jellem
zése, ismét a dokumentumok, tények leírásának eszközével élve. Biblián alapuló moralizálás, 
magánéleti konzervativizmus és puritán erkölcsiség és valami Kálvinnal alátámasztott cinikus 
opportunizmus az, amelyet a Tisza-korszak jellemző jegyeinek mond Bródy. „Ha Kálvin hitén 
lennél, megértenéd, hogy minden úgy jó, ahogy van, mert semmi sem lehet másképp, mint 
ahogy van", mondja a miniszterelnök a kétségbeesett képviselőnek, akit szemmel láthatóan 
nem is a korrupció miatt itél el, hanem gyöngesége miatt, mivel véleménye szerint a „sza
márság hibája nagyobb, mint a gazság bűne". Erőteljes, határozott, cinikus öreg opportunista 
„a főkatona", akinek csak az a fontos, hogy az udvar meg legyen elégedve vele, és a tisztesség 
látszata mindig megmaradjon. A „kimért, zárkózott, sőt legtöbbször gőgös úr" egész egyéni
ségével, elvtelen-elveivel mintegy illusztrációja annak a cinikus leckének, amit a fiatal Robin 
kapott a zugügyvédtől: a látszatról és a becsületről. Ez a fejezet egy országvesztő magatartás 
és egy kormányzati rend kritikája. Tisza Kálmán korának summás bírálata. 

A regény befejezésében Robin szakít régi környezetével, új életének tartalmat ad a mun
ka (ügyvédi irodát nyit), de nyomasztja a magány, a városi ember elmagányosodásának érzése. 
Megkeresi Piroskát, aki a festő halála óta egyedül él. A cselekmény itt a boldog-vég felé kanya
rodik: megtalálják halottnak hitt kisfiúkat és összeházasodnak. 

Az ezüst kecskében ßrody a társadalmi szentimentalizmust bírálja (Robin önmagában 
értéktelen szánalmát a cselédek iránt), hitelesen ábrázolja a szecesszió szentimentalizmusát. 
(a festő halála), de a regény befejezésében az író érzelgős lesz. A cselekmény „a végén minden 
jóra fordul" érzését csak leírja, de.felkelteni, hitelesíteni nem tudja, mint ahogy nem tudja 
hitelesíteni korábbi regényeinek boldog vagy gyakrabban boldogtalan, halálosvégű sorsat 
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felett érzett szánalmat sem. Mintha a regény végére elfáradt volna az indulat, az érzés. Itt 
már az író nem érzelmes, érzelgős csupán, s így nem is tud érzelmeket felkelteni. 

De a regény záróképe fölemeli ezt a ma már önmagában hatástalan cselekményt. 
Az ezüst kecske a kisfiú leírásával zárul, s ennek tartalma olyan, mint napjaink filmjeinek oly 
gyakori zárókép-gondolata: a gyermek a jövő ígérete! Becsületes, szép ígéret, igaz gondolat ez, 
ugyanakkor a társadalmi jövő, a konkrét cselekvés bizonytalanságának, a jelen kérdőjelezett 
voltának a gyermek-képe is, hiszen a gyermek még ismeretlen világ, nem tudni, mit bont ki 
magából? Bródy eszményeket a múltban s a művészetben talál, bizalma a jövőben van, a jelen 
az, ami. bizonytalan számára. Nem tudja, hogyan éljen tovább? Csak azt tudja, hogy így 
nem lehet élni, mint eddig, az életet nem elrontani kell, mint Robin tette, nem szabad elpusz
tulni, mint Bem Gyula, — élnie kell, de másként! Akarata a jelen ellen feszül, anélkül, hogy 
pontosan tudná hogyan, merre lépjen előre? De ez már a megszületett akarat. 

Bródy Sándor ekkor már a kisember útját is látja. A regény Hirsyje az a kispolgár, akit 
Bródy annyira szeret. De most már Hirsyről tudja azt is, hogy a hosszú küzdelem után, amikor 
próbált életben maradni (akár a becstelenség, a hitehagyás árán is), Hirsy, a kispolgár végül is 
révbe jutott. Megnősült, — egy kaszírnőt mentve meg a zülléstől, az erkölcsös, családi élet 
számára, — jó állást szerzett, sok gyermeket nemzett, meghízott és hozzáidomult az élethez. 
Bródy változatlanul szereti kispolgári hősét, de nem vár tőle többet, mint ami sorsát lezárt
nak, révbejutottnak ábrázolja. i 

A halott Bem tisztaságának emléke, Robin körvonalazatlan akarata, az asszony és 
a gyermek, a regény jövendő felé sugárzó kis fényforrása. Az eszméket hirdető művészet, a jelent 
az élettel tagadó akarat, a gyermekkel mindig-újrakezdődő örök küzdelem az, amiben reményt 
és igazságot lát Bródy. Ez Az ezüst kecske legfontosabb mondanivalója. Ez Bródy több mint 
tíz éves művészi érlelődésének nagy eredménye, sok kudarc és újrakezdés, megkísértés után 
ez Bródy Sándor győzelme és dicsősége, amellyel ez a korszak, s vele az évszázad lezárult. 

2. 

Az ezüst kecske szerkezete Bródy különleges regényírói tehetségének szép példája. 
Hallatlanul nagy életanyag van ebben a regényben, olyan nagy, amely elegendő lenne akár egy 
zolai ciklusszerkezet megkomponálásához. Bródy türelmetlen temperamentum, ebből követ
kezik, hogy sűrít, egy-egy fejezete szinte egy-egy regény, pontosabban regénylehetőség, regény
vázlat. Az ezüst kecskét mégsem érezzük vázlatosnak, Bródy itt új módon jellemez. Nem 
egész sorsokat, élettörténetet ír le, hanem egy-egy jellemző vonást ragad meg, fölismeri az ábrá
zolásban a részlet jelentőségét.,Tehetségének jellege ilyen, az újságírói praxis ezt csak tovább-
mélyítétte, s a naturalizmus is bátorítja erre. Az ezüst kecskében tudatosan él a jellemző rész
let kiválasztásának eszközével és mondhatjuk, teljes sikerrel: ,,Egy papirosból kicsomagolt 
tyúkon észreveszi, hogy milyen a spékelése, hogyan van a zúzája elhelyezve", — írja róla 
egyik kritikusa (célozva egyszersmind Bródy szakácstudományára is). A regényben csak 
sorsvázlatokat ad az író, de ezeket a sorsokat jól választott, jellemző részlettel karekterizálja. 
A regény ritmusa így felgyorsul, az író nem magyaráz meg mindent, csak jelez, de a részletek 
mögött ott az egész ember. Érzékeny olvasásra szoktat ezzel, a megértés így nagyobb élet
ismeretet igényel a korabeli olvasótól. 

A jellemző részlet — pontos megfigyelés, tudatos kiválasztás — az eszköze az elmélyül
tebb lélekrajznak is. Nőszereplői közül Hanna, a férfit az érzékiséggel uraló, ezen át érvényesülő 
női akarat, a karrierista, Piroska a szerelemben feloldódó, magát átadó, a férfivel a férfiért élő 
hűség, a goethei értelmezésű örök nőiség. Mellettük még három nőalakot jelenít meg siker
rel, anélkül, hogy a regény fősodrában szerepük lenne, egy-egy ténnyel jellemezve kelti életre 
őket. Piroska anyjában a női prakticizmust írja meg, a régi és mindig is élő gyakorlati asszonyt, 
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a konyha papnőjét, aki lelki bajra ellenszerül meleg vizet ajánl. (Biztos megfázott a panaszos!) 
Piroska testvére a nyomor miatt elzüllik, majd újra felemelkedik, s megjelenik az élet színén. 
A kor jól ismert perditaja ő. S végül Bródy leír egy szoptatós asszonyt, aki olyan, mint maga 
a föld, árasztja magából a termékenység természetes nyugalmát. 

A jellemző részletek kidolgozottsága mellett a regény másik nagy formai eredménye 
a jelkép, a szimbólum tudatos alkalmazása. A zolai naturalizmus és a romantika (az elvi szem
benállás ellenére) meglevő kapcsolatára már igen korán rámutatott, elemző módon, Brandes 
György. A naturalizmus a romantikának legtöbb esztétikai vívmányát magába olvasztotta, 
így magába olvasztotta a „csúnya" — tárgy, jelenség, szituáció, ember, szó — megformálásá
ból kinövő szépséget, a ,,csúnya" esztétikai lehetőségét. Ugyancsak Brandes mutat rá elő
ször a naturalizmus esztétikájában és művészi gyakorlatában a szimbólum szerepére. 

A klasszikus naturalista regény és a szimbolista vers között az attitűdben van különb
ség. A zolai naturalizmus ábrázolása következetesen a földön marad, az érzékelhető dolgok 
világában, a szimbolista vers kiindulópontja a valóság, törekvése azonban az érzékfeletti 
összefüggések, metafizikai kapcsolatok sűrítése a szimbólumban. A megformálásra azonban 
az azonosságok jellemzők: a szimbolista vers is „durván" néven nevezi a valót, megvalósítja 
a „csúnya" esztétikai átlényegesjtését és a naturalista regényben is fontos szerepet kap 
a szimbólum. A vers szimbóluma természeténél fogva más, nagyobb a metafizikai sugárzása, 
a létezés nagyobb távlatait, mélyebb összefüggéseit sűríti magába. A szimbólum a regényben 
a részleteiben ábrázolt „valóságrész" általánosításának, a dolgok jelentés-tágításának eszköze. 
A naturalizmus fogalmának leegyszerűsítése az a nézet, hogy a naturalizmus azt ábrázolja, 
ami van, úgy ahogy van. Ez már önmagában is lehetetlenség, éppen a létezés gazdagsága 
miatt. A megfigyelés és kiválasztás eredménye, a jellemző részlet már esztétikai sajátosság, 
ami nem azonos a létezéssel, hanem mondanivaló a létezésről. A szimbólum pedig olyan 
dolog, tárgy vagy állat, ember cselekvés, amely tágabb, önmagán túlmutató asszociációkat 
képes magához vonzani — a mondanivaló általánosításának, kitágításának eszköze, az érzé
kelhető valóság vagy egy tudományos tétel/ elv határain belül. Eszköze, s fontos esztétikai 
fefedezése ez a naturalizmusnak. A szimbólum tudatos alkalmazásával eljut oda, hogy az 
egyszeri — gyakrasn különös — „valóságszeletek" általános jelentést kapnak, a jelenség túl
mutat önmagán, az érzékelhető valóság lényegi jegyeit tárja fel. Erről egyetlen irodalmi 
irányzat sem mondhat le, a naturalizmus sem mondott le. A. naturalista regénynek éppúgy, 
mint a szimbolista versnek, s az ibseni, hauptmani drámának fontos esztétikai sajátossága 
a jelkép, bár a jelképek között minőségi különbségek vannak. A zolai regény-óriás telve van 
jelképekkel. Közismert, hogy Zola a Nanában a Kurtizánnal a második császárság erkölcseit 
jelképezi. Jelképes jelentésű az, hogy a versenypályán futtatott lovat Nanának hívják, jelké
pes a Germínálban a vak bányaló halála: a munka szenvedését s ugyanakkor a munkához való 
hűséget jelképezi. Jelképes a Pascal orvos-bm például Charles szerepe. Charles, a Rougon-
Macquart család századvégi sarja, ez a bűnben született gazdag és gyönyörű gyermek, élet
képtelen, hülye. Szépsége csak a forma szépsége, beteges érzékenysége mutatja, Tiogy benne 
a gazdagság s a bűn megérett a pusztulásra. Halálának leírása, s jellemzése magához vonz 
egy tágabb jelentést, egy egész osztály és életmód társadalmi és biológiai dekadenciájának 
szuggesztióját, Charles különös halála így általános jelentést kap. 

Bródy Az ezüst kecskében tudatosan alkalmazza a szimbólumot. Ennek esztétikai 
hatása a mondanivaló általánosítását eredményezi. Az ezüst kecske egy bot végén ékeskedő 
kecskefej-foggantyú. A bot Robin életének minden lényeges fordulatán megjelenik. Fiatalon 
és szegényen zálogba adja, esküvője előtt kiváltja, majd ismét zálogba adja, s el is felejti, mikor 
karrierje elkezdődik. Amikor életét megújítja, az ezüst kecske jut eszébe: „Ha megtartom, ha 
meg tudom tartani, hol vagyok most! — mondja Robin —. Állok egyenesen, magasan és bol
dogan . . . Kitömött'sas vagyok, egyedül állok kasírozott sziklán." Az élettel együtt meg
találja a botot is, ä regény végén az alvó kisfiú a botot szorítja magához, „a kemény, a vidám 
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ezüst kecskét". Az ezüst kecske az ifjúság, s az ábránd jelképe, értelmezte Osvát Ernő. Az is, 
és ennél még sokkal több: a,szolidaritás, a szegénység, a szerelem és szépség, az emberi érté
kekhez való hűség, a küzdelmes jövő jelképe. 

3. 

A könyv megjelenése — 1898 karácsonyán — esemény volt. Sok méltató kritika jelent 
meg róla. A Hét-ben Osvát Zola: Munka és Barr és: Kitépett sarjak című regényéhez hasonlí
totta. Csakhogy — mondta Osvát — Zola szociológus, Barrés pszichológus, Bródy mindkettő 
s főleg poéta. A könyv formája, szedése, címlapja, illusztrációi azt mutatták, hogy nem csak 
egy jó regény megjelenéséről van szó, hanem egy társadalmi-művészi érleíődési folyamat egyik 
megnyilatkozásáról is. A nagyformátumú, szecessziósán díszes könyvet a Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Részvénytársaság adta ki. Ennek vezetője akkor már Pfeiffer Károly volt. Pfeiffer 
a radikalizálódó polgárság első képviselői közé tartozott. Igen fiatalon, 1904-ben öngyilkos 
lett. A könyvet fiatal festők illusztrálták, köztük olyanok, akikből a modern magyar festészet 
nagy mesterei lettek. 

(Az ezüst kecskét illusztrálták: Badik Ottó, Csík István, Faragó József, Fényes Adolf, 
Feszty Árpád, Glatz Oszkár, Grünwald Béla, Hegedűs László, Ipoly Sándor, Karlovszky Ber
talan, Lotz Károly, Márk Lajos, Mednyánszky László, Mannerheim Gusztáv, Olgyay Ferenc, 
Pállya Celesztin, Réti István, Thorma János, Vaszary János, Ferenczy Károly.) 

A könyv végén Ferenczy Károly rajza, fehér ruhás gyermeket ábrázol, aki kezében az 
ezüst-kecskés pásztorbottal nagy hegyek előtt áll. Érzékelteti ez a messianisztikussá tágított 
jelkép a kor művészetének érzés és gondolatvilágát, a helyzet érlelődését: a megváltódás 
igényét és reményét sugallja, a messiás-várást. A jelkép — éppen elvontságával — mutatja 
azt, amit a regény is mond, hogy a jövő még bizonytalan, a cselekvés lehetősége — a ma
gyar polgári fejlődés útja — körvonalazatlan, de a művészet már együttesen és bizonyossággal 
jelzi a változás szükségét, keresi az utat. 

Mme Elisabeth Juhász 

V ART-NOUVEAU DANS UN ROMAN DE BRODY 

(Le román de S. Bródy: La chévre d'argent) 

Les éVénements artistiques et sociaux de la fin du siécle en Hongrie montrent en dehors. 
des similitudes, aussi beaucoup de traits divergents si l'on fait une comparaison entre la 
Hongrie et l'étranger. La marche de la civilisation — en ce qui concerne sa structure ainsi 
que ses circonstances historiques — était différente: chez nous, le féodalisme était conservé, 
l'indépendence nationale n'existait pas; ,quant á l'époque, c'était déjá la période de l'impéria-
lisme, des révolutions et de la préparation pour la guerre mondiale. C'est ainsi que chez nous 
vers la fin du siécle, le dynamisme de la civilisation et la désillusion européenne concernant sa 
valeur exercaient en mérne temps leurs influences. Cetté dualité caractérise aussi la vie intel-
lectuelle. La littérature recoit á la fois la nouveautés du naturalisme et les mouvements in-
tellectuels se produisant comme sa réaction, entre autres, par exemple, la Sécession. Cetté 
Situation sociale pesante et confuse et Tart provenant decelíe-ciest représentée dans le román, 
de Sándor Bródy: La chévre d'argent (1898), c'est á dtre, la carriére bourgeoise et la sécession. 
L'importance de son román est donnée par le fait, qu'il y a réussi de retracer — outre les 
traits généraux de la fin du siécle — les caractéristiques spécifiquement hongroises. Le héros; 
classique arriviste et bourgeois, le héros de volonte, apparaít dans la société hongroise de la. 
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tin du siécle — ainsi que dans le roman de Bródy — déjá comme une victime de passivité 
et d'énervement entraínée par les circonstances. La beauté de l'art et du sentiment de la vie 
sécessioniste est précisement representée par le fait — noús lisons dans le roman — qu'elle 
dénie par sa sensibilité et són raffinement la réalité «rüde», et qu'elle est pleine de nostalgie 
d'une forme de vie plus différenciée. Sa decadence est une noble maladie, mais la négation 
s'exprimant dans celle-ci devient — au delä d'un certain point — la non-viabiüté du désaf-
fectionnement pour la vie, de la sensibilité et du raffinement. Par la formation de son roman, 
Bródy fait entrer — outre d'un achévement des détails caractéristiques — une nouveauté 
esthétique du naturalisme á la prose hongroise: le symbolisme, comme un instrument de la 
généralisation. Dans le roman sont condensés beaucoup de problémes de contenu et de forme 
et sa parution était la manifestation de la consolidation de l'art progressive — c'est á dire, de 
Tart sécessioniste — et de- la radicalisation des intellectuels. 
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