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A kutatás feladata 
 
 
 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 1606 – Amszterdam, 1669) a 
művészettörténet legendás alakja, aki életével és művével kiváltképpen a XIX. század 
második felétől maradandó és állandóan megújuló hatást gyakorol a világirodalomra. 
          Baudelaire „fároszainak” egyike a modernséget szimbolizálja. A romantika 
a társadalomból kiszakadt, „elátkozott művész” őseként ünnepli, akinek a történelem 
szolgáltat igazságot. Rembrandtot a XIX. század második felében és a XX. század 
elején a modern művészet előfutárának, és a társadalomból kivetett alkotó őstípusának 
tekintették.  

A disszertáció Émile Verhaeren (Saint-Amand, 1855 – Rouen, 1916)  
flamand származású, franciául író belga költő és Bródy Sándor (Eger, 1863 – 
Budapest, 1924) magyar író Rembrandt-értelmezését elemzi. Verhaeren és Bródy 
kortársak voltak, mindketten szenvedélyesen szerették, és alaposan ismerték a holland 
mestert. Életművük egyik meghatározó fejezetét szentelték neki, róla szólva 
legszemélyesebb problémáikat fejezték ki. 
 Az értekezés az összehasonlító irodalomtörténet tudományterületéhez tartozik, 
annak is több ágához. Az egyik, mely az összehasonlító irodalomtörténet ma is 
viszonylag elhanyagolt ága, a társművészetek kapcsolatát tárgyalja. A másik, 
hagyományosabb változata a különböző irodalmakban alkotó írók sajátos szempontok 
alapján történő szembesítése. 
   A társművészetek kapcsolatát többféle módon vizsgálhatjuk, egyik lehetősége 
a képzőművészet szépirodalmi feldolgozásának bemutatása, elemzése. Verhaeren 
terjedelmes esszét, műfaji megjelölése szerint kritikai monográfiát szentelt 
Rembrandtnak. Bródy újságcikket, tárcát, novellát, színművet és regényt (vagy 
novella-ciklust) írt a holland mesterről. Számos alkalommal más írásaikban is 
hangsúlyosan utaltak rá. Az értekezés a két író Rembrandt képével foglalkozik: miért 
választották hősül, mit tanultak tőle, hogyan magyarázták, hogyan magyarázták, 
mennyire ismerték, és melyek voltak az alapvető kérdések, megoldandó problémák, 
melyekre választ kerestek nála. 
 Rembrandt értelmezésük és egyéni sajátosságaik bemutatásához a disszertáció 
írója figyelembe veszi a korabeli és a mai művészettörténetírás felfogását, kutatási 
irányait, eredményeit. Verhaeren esszéjét és Bródy különböző műfajokban írt 
Rembrandt szóló írásait eddig csak irodalomtörténeti szempontból vizsgálták. Az 
értekezés újdonsága, hogy az irodalomtörténeti és a művészettörténeti elemzést 
összekapcsolja. 

A két különböző irodalomhoz tartozó író Rembrandt képének 
összehasonlításakor a hatásvizsgálat értelmetlen volna. Noha közös mestereik (Balzac, 
Hugo, Maupassant), közös ismerőseik (a dán irodalomtörténész Georges Brandes, a 
német színész és színházrendező Max Reinhardt), és közös kritikus (Kosztolányi 
Dezső) is volt, sőt Bródy a Jövendő című folyóiratban Verhaerenhez közelálló belga 
szerzőket is közölt. Az értekezés a párhuzamosságokat, a hasonlóságokat és az 
eltéréseket vizsgálja. 

Az összehasonlító irodalomtörténet az alkotó és a mű egyediségét hivatott 
megközelíteni. Verhaeren és Bródy szenvedélyesen érdeklődtek a képzőművészet 
iránt, és kitűnően ismerték is azt. Legfontosabb mondanivalóikat gyakran 
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képzőművészek ürügyén mondták el. Támogatták az új törekvéseket, Verhaeren a 
belga szimbolistákat, Bródy a nagybányaiakat. 

De képzőművészeti érdeklődésük szerepe eltérő volt. Verhaeren ugyanis - 
nemzedéktársaihoz hasonlóan - a flamand képzőművészeti hagyomány segítségével a 
francia irodalomtól független francia nyelvű belga irodalom megteremtéséért küzdött. 
Nemzedéktársai (illetve nemzedéktársai többsége) szerették volna igazolni, hogy az 
1830-ban nemzetközi rendezéssel létrehozott Belgium nem mesterséges állam, és 
gazdag kulturális hagyománya van. 

Ami konkrétan Rembrandtot illeti Verhaeren és Bródy is mélyen ismerték és 
szerették, bevallottan, nyíltan vagy kevésbé nyíltan, azonosultak vele. Verhaeren a 
kultikus hőst ünnepli benne, akit az idő és a történelem igazolt. Bródy Rembrandthoz, 
a zseniális, de esendő emberhez fordul segítségért. 

 
    

                  A kutatás módszeréről és az értekezés szerkezetéről. 
 
A kutatás tárgya meghatározza az értekezés módszerét. Az összehasonlító 

vizsgálódások eredményeképpen két író műve tágabb összefüggésrendszerbe kerül.   
Az értekezés módszerét és az elemzés jellegét több sajátos tényező is 

befolyásolta. 
1. Függetlenül attól, hogy a változó időben Bródyt éppen milyen nagyságrendű 

írónak tartották, és melyik művét emelték ki vagy felejtették el, Bródy mindig magyar 
író volt, a magyar irodalomhoz tartozott. És Verhaeren? 1880-ban, amikor pályája 
elindult, a belga állam ötvenéves volt. Ő önmagát mindig franciául író belga írónak 
tartotta, és az autentikus belga irodalom megteremtését tűzte ki célul. Az egységes 
Belgium töretlen híve volt. A belga kultúra nyelvének a franciát tartotta. 

(Ma Belgium több nyelvű federalista állam.) A Verhaeren halála óta eltelt 
évtizedekben azonban egyre többen és egyre nyomatékosabban kétségbe vonják a 
francia nyelvű belga irodalom létét, és belgiumi francia irodalomról, vagy belgiumi 
frankofón irodalomról beszélnek. Újabban, már francia nyelvű flamand irodalomról is 
hallhatunk. Ennek megfelelően Verhaerent váltakozva belga, francia, frankofón sőt 
flamand írónak is tekintik. 

 Természetesen nem e disszertáció feladata, hogy ebben a vitában állást 
foglaljon, de e vitáról beszélni kellett a belgiumi Verhaeren recepció bemutatásakor. 

  A disszertációmban általában a belga vagy francia nyelvű belga irodalom 
kifejezést használom. Ez a könnyebbség kedvéért történik, nem állásfoglalásként. 
              2. A francia nyelvű belga irodalom módszeres feldolgozása, és ezen belül 
Verhaeren műveinek kritikai kiadása csupán az elmúlt húsz-huszonöt évben kezdődött 
el. 

Ezért Verhaerenről és koráról számos ismeretlen és Magyarországról sokszor 
nehezen érthető dolgot kellett elmondani. Pl. A Hét vagy a Nyugat nevét nem 
szükséges magyarázni, de a La Jeune Belgique vagy a L’Art Moderne periodikák 
esetében lábjegyzetek formájában szükségét éreztem a rövid tájékoztatásnak. Lyka 
Károly, Hatvany Lajos vagy Színi Gyula nevét magyarázat nélkül említem, de számos 
külföldi író és főként művészettörténész esetében néhány soros ismertetést 
nélkülözhetetlennek tartottam. Megjegyzem, hogy az elemzések hatékonysága 
érdekében a Bródy regényben szereplő Rembrandt kortársak legfontosabb életrajzi 
adatait lábjegyzetekben közöltem. Ez magyarázza értekezésemben a lábjegyzetek 
szokatlanul nagy számát és terjedelmét. 
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3. Verhaeren könyve esszé, kritikai monográfia, amely művészettörténeti 
összefüggésekben ismerteti és értékel Rembrandt életművét, összefoglalja életrajzát, 
bírálja monográfusait, magyarázza technikáját. A műfaja is jelzi, hogy Verhaeren 
tárgyi ismereteit senki sem vonta kétségbe, műve szakmunkának is tekinthető. 

 Bródy Rembrandt regényéről többen is írtak. Beszéltek műfajáról, stílusáról, 
szerzője hősével való azonosulásról, tartották elhibázott műnek és remekműnek, de 
művészettörténeti szemszögből még senki sem közelítette meg. 

 A művészettörténeti megközelítés a megértés és értelmezés új lehetőségeit 
mutatta meg. 

Egy példa: a Rembrandt életére vonatkozó dokumentumok nagy részét már a 
XIX-XX. század fordulóján ismerték, de azóta értelmezésükben lényeges hangsúly 
eltolódások történtek. Verhaeren Lievens nevét csak egyszer írja le, és Rembrandt 
tanítványának nevezi. Bródy regényében külön fejezetet szentel Lievensnek, és 
utalásszerűen később is visszatér rá. (A művészettörténészek csak a II. világháború óta 
hangsúlyozzák Rembrandt és Lievens kapcsolatának a jelentőségét.) 

4. A választott téma - Verhaeren és Bródy Rembrandt értelmezése - egyaránt 
igényelte a nagy összefüggések bemutatását és a mikrofilológiai vizsgálatokat.   
 

A disszertáció négy hasábos időrendi táblázattal kezdődik. Az első dátum 
1880. A belga állam ekkor ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Verhaeren 
nemzedékét általában az 1880-as nemzedéknek nevezik.   

Az utolsó évszám 1925. Ebben az évben jelent meg Bródy posztumusz 
Rembrandt könyve. 

 Az időrendi táblázat feltünteti Verhaeren és Bródy több olyan művét is, amely 
nem tartozott a disszertáció témakörébe, de jelzésük a nagyobb összefüggések miatt 
indokolt. Mutatja a legjelentősebb periodikákat, amelyeknek ezek a művészek 
kritikusként is munkatársai voltak. Igyekszik jelölni Verhaeren és Bródy nemzetközi 
kapcsolatrendszerét. Mutatja a nevezetesebb kortársi Rembrandt kiállításokat, és a 
Rembrandt szakirodalom legfontosabb példáit, és a kiállításokról szóló, a 
disszertációban tárgyalt publicisztikát.   

 
A Bevezetés (II. fejezet) Baudelaire A fároszok című verséből kiindulva 

általánosságban beszél a képzőművészet és az irodalom kapcsolatáról, és Rembrandt 
alakjáról az irodalomban. 

A bevezetőt követően a disszertáció első nagy egysége (III. fejezet) 
Verhaerennel foglalkozik. 

 A kulturális és történeti háttér bemutatása miatt ismerteti a képzőművészetről 
szóló írás Diderot-ig visszanyúló francia hagyományát (III. 1. 1.), kiemeli Taine és 
Fromentin Rembrandttal kapcsolatos munkásságát (III. 1. 1. 2.). Ismerteti a részben a 
francia hagyományra épülő, részben ettől függetlenedni akaró belga törekvéseket (III. 
1. 2.), és megemlékezik az angol V. M. Crawford úttörő - és csaknem teljesen 
elfelejtett - 1899-es tanulmányáról (III. 1. 2. 1.).  

 Verhaeren költői, irodalmi és művészetkritikai pályafutása egy időben 
kezdődött. Különösen első két kötetének jellegzetessége, hogy képzőművészeti 
alkotások verses leírását adta. „Egy régi múzeumban” képzelhetjük magunkat - írja 
első, Les Flamandes (Flamand nők) című kötetéről nemzedéktársa és barátja, az 
szintén franciául író flamand származású Rodenbach (III. 1. 2. 4.). A legújabb, az 
1980-as években megújult belga irodalomtörténetírás nagy jelentőséget tulajdonít a 
Verhaeren költői fejlődésében művészettörténeti érdeklődésnek, de erről már beszéltek 
magyar monográfusai, Gerlőtei Jenő és Holler András is. A disszertáció  felhívja a 
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figyelmet az elfelejtett magyar Verhaeren kutatásokra, amelyek gyakran megelőzik a 
belga eredményeket. Így például Várkonyi Nándor már 1940-ben hangsúlyozta, hogy  
„a céltudatos akarat Verhaerennél mindig előtte jár az önkéntelen impulzusoknak”, és 
lényegében ezt mondja  Jacques Marx is 1997-ben  megjelent nagy monográfiájában. 

 
A disszertáció ismerteti a kortársi (III. 1. 2. 1. és III. 1. 2. 2.), a későbbi és a 

legújabb (III. 1. 2. 3.) Verhaeren értelmezéseket, érzékeltetve a költő hajdani 
nemzetközi tekintélyét. 

Jellemzi Verhaeren művészetkritikai munkásságát (III. 2. 1.), és ezen belül 
nyomon követi, hogyan jelenik meg Rembrandt Verhaeren művészetkritikájában (III. 
2. 2.). 

A Rembrandt könyvet fejezetről fejezetre elemzi (III. 3. 1. – III. 3. 5.).  
Ezt a könyvet a nemzetközi Rembrandt szakirodalom nem jegyzi, de különösen 

az újabb belga irodalomtörténeti kutatások nagy jelentőségűnek tartják. Marc 
Quaghebeur a költő utolsó másfél évtizedének legfontosabb alkotásának tartja, 
jelentősebbnek az ekkor már világhírű alkotó ebben az időben írt verseinél és 
drámáinál.  

Kritikai kiadás híján a Rembrandt könyv számos utalását kellett felfejteni, 
illetve kommentálni, így például Verhaeren H. Taine milieu elméletéhez való változó 
viszonyát (III. 3. 1. 1.). 

A mű néhány megállapítása módosításra szorult. Verhaeren például nagy 
lelkesedéssel beszél az 1898-as amszterdami Rembrandt kiállításról, jogosan (III. 3. 
4.). Az 1898-as évi magyar sajtóban talált cikkek alapján viszont Verhaeren  
pontatlanságaira fény is derült: Verhaeren egyszerűen elhallgatta, hogy az említett 
kiállítást Vilma holland királynő koronázása alkalmából rendezték, és hogy  nem a 
nagy múzeumok, hanem az európai uralkodók és arisztokraták által - erre az alkalomra 
-  kölcsönzött Rembrandt művek tették oly páratlanul gazdaggá (III. 3. 4. 3.). 

 A mai művészettörténetírás egyénként vitatja Verhaeren (és Bródy) nézetét, 
mely szerint Rembrandt elfeledetten halt volna meg.  

 
 
A disszertáció második nagy része (IV. fejezet) Bródy Sándorral foglalkozik. 
Első alfejezete (IV. 1.) az 1906-os amszterdami és leideni kiállításokat méltató 

két Bródy cikket elemzi.  
A cikkeknek a kiállítási katalógusokkal történő összevetése Bródy pontosságát 

igazolja. Összevetésük a korabeli nagy Rembrandt katalógusokkal, monográfiákkal (a 
művészettörténet korabeli véleményével) a magyar író érzékenységét bizonyítja. 
Bródy már 1906-ban W. Bodeval, - a korszak egyik legtekintélyesebb, ma is becsült 
Rembrandt szakértőjével - szemben is vitatja, hogy az egyik Rembrandtnak 
tulajdonított önarckép a holland mester műve lenne. A későbbi kutatások Bródyt 
igazolják. 

1906-ban Bródyt kiváltképpen Rembrandt önarcképei izgatják, ezekről mint a 
holland mester vizuális önéletrajzáról és naplójáról beszél. Rembrandtot mint modern 
művészt ünnepli. Az amszterdami cikk és a kiállítási katalógus összehasonlításából az 
is nyilvánvalóvá vált, hogy a kiállítás csak alkalmat adott Bródynak véleménye 
megírására: a kiállításon ugyanis az általa idézett önarcképek közül egyetlen egy sem 
volt látható.  

A szamár halála című elbeszélésének Rembrandt-motívuma az összekötő 
kapocs a cikkek és a későbbi Rembrandttal foglalkozó írások (novella, színmű és 
posztumusz regénye) között. 
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A következő alfejezet (IV. 2.) Bródy Rembrandt fejek (1910) c. esszékötetével, 
keletkezéstörténetével és kritikai fogadtatásával foglalkozik (IV. 2. 1.). (A kötet 
bevezető írását, az  Új Időkben 1906-ban közölt amszterdami Rembrandt cikket az 
előző fejezetben már elemeztem.) Szerkezeti (IV. 2. 2.), stiláris és motívumtörténeti 
szempontból (IV. 2. 3.) részletesen vizsgálja a Jókai esszét, mert Bródynak élete első 
szakaszában Jókai, második szakaszában Rembrandt volt a vezérlő csillaga, és mert a 
Jókai esszé Bródy Rembrandt képének néhány vonását előlegezi. 

  A harmadik alfejezet (IV. 3.) a Rembrandt regényt tárgyalja. A Rembrandt 
regény posztumusz jelent meg, a végső simításokat az író már nem végezhette el. A 
mű elemzését ez a szokásosnál is jobban nehezíti. A visszatérő motívumok, 
szimbólumok, szereplők, utalások alapján fejezetről fejezetre tárgyaltam a regényt (IV. 
3. 1.), és igyekeztem bemutatni szerteágazó gazdagságát. A regény színhelye 
Amszterdam. A regény ideje a különböző jeleneteket és utalásokat figyelembe véve 
leginkább a festő utolsó hat évére tehető, de asszociációi és emlékképei Rembrandt 
leideni fiatalságát, egész életét átfogják.    

A Rembrandt regényről többen is írtak, de a művészettörténeti és történeti 
szempontot, a fikció és a valóság viszonyát e disszertáció vizsgálja először. Azt, hogy 
a Rembrandtról cikket, novellát, színművet, regényt író Bródy mennyire ismerte 
Rembrandt életét és művét, milyen konkrét alkotásokat nevez meg, ír le, melyekre utal 
azonosíthatóan, és melyekre valószínűsíthetően. 

 A disszertáció jelzi, hogy a szereplők közül ki volt Rembrandt életének 
valóságos, történeti alakja, és hogy Bródy hogyan módosít életükön, Rembrandthoz 
fűződő viszonyukon. Vizsgálat tárgya, hogy a fikció bizonyos elemeit ihlethette-e, és 
hogyan Rembrandt műve vagy kora. (IV. 3. 1. és IV. 3. 2.) 

 A fikció és képzelet viszonya például két esetben így alakul: A céhmesterné és 
a Rembrandt van Rijn a féltékenységről c. fejezetekben szó esik arról, hogy a festő 
eladja halott felesége sírját. Ez történetileg hiteles tényen alapulhat: 1662. október 27.-
én Rembrandt valóban eladta két évtizede halott felesége sírját. Bode katalógusának 
1905-ben kiadott nyolcadik kötetében olvasható, hogy ezt a levéltári kutatásokon 
alapuló tényt először a kiadvány hozza a széles nyilvánosság tudomására. Bode és 
Hofstede de Groot még nem ismerte és nem közölhette a vásárló nevét. Bródy akár ki 
is egészíthette a történetet: a vásárló személye egy tehetős asszony, aki Rembrandtot 
már évtizedek óta környékezi. A Rembrandt eladja holttestét viszont nem kapcsolódik 
Rembrandt-korabeli dokumentumhoz, Bródyt itt saját korának tragikuma ihleti. A 
történetet már a Jisbi Bénob c. novellájában megírta. 

 Rembrandt zsidó temetése ugyancsak egyértelműen a fikció világához 
tartozik. Az 1906-os amszterdami cikkben kiderül, hogy Bródy ismerte a temetésre 
vonatkozó feltűnően gyér adatokat. A regény írása közben Bródy tartotta magát ahhoz 
- a Verhaeren is vallotta - nézethez, hogy Rembrandt szegényen és ismeretlenül halt 
meg. Ez tette lehetővé, hogy hősét zsidók közé helyezze el, és hogy a zsidó Bonus 
doktor zsidó szertartás szerint temesse el. Egyébként a századforduló 
művészettörténeti szakirodalma erősen hangsúlyozta, hogy Rembrandt - különösen 
anyagi csődje után - zsidók közt élt, őket festette. (Az újabb művészettörténeti 
szakirodalom szerint Rembrandt élete utolsó pillanatában is Európa-szerte ismert 
mester volt. Egyébként Ephraim Bonus, akiről Rembrandt két művet is készített, a 
festőnél korábban halt meg.) 

   
Különösen érdekes, hogy Bródy külön fejezetet szentel Lievensnek (IV. 3. 2. 

3.), és a regény egy későbbi fejezetében is utal rá. Bródy élénk színekkel festi le a két 
fiatal leideni művész együttműködését, barátságát. A művészettörténeti szakirodalom 
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csupán a második világháború után figyel fel a Lievens kapcsolatra, holott C. Huygens 
erről tanúskodó feljegyzéseit már korábban is idézi. 

A fejezet záró része összefoglalja a regény kritikai fogadtatását (IV. 3. 3.). 
  
A Zárszó (V. fejezet) Verhaeren és Bródy irodalomtörténeti besorolásának 

problémáival, képzőművészeti érdeklődésük sajátosságaival, utóéletükkel valamint 
Rembrandt képük hasonlóságával és különbözőségével foglalkozik. 

 Általában mindketten gyanakvóak a hivatásos irodalmi és művészeti 
kritikusokkal szemben, bár érdeklődtek munkáik iránt. (Bródy és Verhaeren  is több 
fontos Rembrandt kutató nevét írja le.) A művészet iránti  szeretetük, képzőművészek 
barátsága, és a velük való együttműködés, a múzeumok és kiállítások látogatása, 
valamint publicisztikai tevékenységük miatt komoly tárgyi tudásra tettek szert. Bár 
mindketten nagyon szerették Rembrandtot, és mint a disszertáció bizonyítja, mély 
ismereteik voltak róla, megközelítésük között lényeges különbség van. 

 Ez a különbség alkatukból is adódik. Verhaeren költő volt és drámaíró, Bródy 
novellista, dráma- és regényíró. Verhaerent, a költőt, lényegében nem érdekli 
Rembrandt életrajza, abból csak a fontosabbnak tartott adatokat említi, és azt veti a 
Rembrandt kutatók szemére (akikről egyébként elismeri, hogy szeretik Rembrandtot), 
hogy külsődlegesen, a fennmaradt adatot, leltári jegyzéket felhasználva, az életrajz  
felől próbálják megközelíteni Rembrandtot az embert és a művészt. Bródy, a regényíró 
számára Rembrandt élete és műve kimeríthetetlen ihletforrás. Rembrandt és műve a 
saját művészi gyakorlata miatt érdekli. Egy-egy eseményéből kiindulva és azokat 
átalakítva újra variálhatja néhány állandó rögeszméjét, például a betegség és az 
öregség problémáját, a generációs ellentéteket családon belül és az irodalmi életben, 
stb. 

 Az említett megközelítési különbség a különböző műfajokból is adódik. 
Verhaerent egy párizsi könyvkiadó kérte fel, hogy művészettörténeti sorozata számára 
Rembrandtról írjon. Bródy periodikák felkérésére 1906-ban előbb két cikket ír a 
jubileumi kiállításokról, majd novellában, színműben és végül regényben foglalkozik 
Rembrandt alakjával. Verhaeren esszéjében és Bródy cikkeiben a valóság érvényesül, 
noha szépirodalmi elemek sem hiányoznak belőlük, a novellában, a színműben és a 
regényben a fikció diadalmaskodik.  

Végül még egy lényeges különbség van Verhaeren esszéje és Bródy regénye 
között. Verhaeren könyve első világháború előtti, Bródy regénye első világháború 
utáni alkotás, mely a magyar író számos, évtizedek óta megszólaltatott problémáját, 
vagy motívumát megismétli. Verhaeren Rembrandtja diadalmámorban, az emberiség 
vélt, akart, remélt újjászületésének hitében született. Bródy utolsó könyve a bukás, a 
kétségbeesés, de a leküzdhetetlen nosztalgia kifejezése is. Verhaeren Rembrandtja 
igazolja és bizonyítja a sikert, Bródy Rembrandtja vigasztal a bukásért. Verhaeren 
esszéje az első világháború előtt magát mindenütt otthonérző, a békében, a 
testvériségben, a fejlődésben szinte vallásosan hívő - vagy hinni akaró - ember műve. 
Bródy regénye az első világháborút követő katasztrófákban otthont sehol sem találó 
száműzött alkotása. 

  
A disszertáció főszövegét függelék (VI. fejezet) követi. A disszertációban 

többször hivatkoztam  Verhaeren. Un musée imaginaire c. kiállításra és kiadványra. 
 Ez adta az ötletet, hogy megtervezzem Bródy képzeletbeli múzeumát (VI. 2.), hiszen 
Bródy sokat írt képzőművészekről publicisztikában és egyéb műfajokban is, számtalan 
novellában, regényben, színműben, gyakran csak utalásszerűen. Festők, főként 
nagybányai művészek illusztrálták három kiadványát. 
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          Bródy képzeletbeli múzeumának első termét főként a nagybányaiak és 
Munkácsy Mihály, a második termét Rembrandt, harmadik termét egyéb külföldi 
festők művei töltenék meg. Ez a kis tanulmány csupán vázlata egy nagyobb szabású 
tervnek. 
  
        A disszertációt lezáró tételes bibliográfiát (VII. fejezet) előzetes megjegyzés (VII. 
1.) vezeti be, mely tudatosítja elkészítésének néhány problémáját. A századforduló 
Rembrandt szakirodalmának számos olyan alkotását (könyv, album, hírlapi cikk) 
tartalmazza, amelyeket ma már nem emlegetnek sem külföldön, sem nálunk (például 
M. Bell és R. Muther monográfiáit, Rózsaffy Dezső kis könyvét, Lyka Károly és Ny. 
S. doktor hírlapi cikkeit), és ily módon elfelejtett értékekre figyelmeztet. A 
bibliográfia tételei magyar, angol, francia és német nyelvűek. Az értekezés 
Rembrandtról szólva amerikai, angol, belga, francia, holland, magyar, német, olasz, 
Verhaerenről angol, belga, francia, magyar, Bródyról magyar szerzők műveire 
támaszkodik. (Bródy, Verhaeren és Rembrandt neve alatt a tételeket kronológiai 
sorrendben közli.) 
 
 
 
 
    EREDMÉNYEK 
 
 

Az összehasonlító irodalomtudomány miközben a különböző művészeti ágak 
és különböző irodalmak kapcsolatával foglalkozik, a művek egyediségének beható 
megismerésére is törekszik.  

A disszertáció először vizsgálja Verhaeren esszéjét és Bródy regényét az 
összehasonlító irodalomtudomány eszközeivel, először kapcsolja össze az irodalmi 
kritika és a művészeti kritika, az irodalomtörténet és a művészettörténet eredményeit. 
A disszertáció bizonyítja Verhaeren, mind Bródy tárgyi tudását, megközelítésük 
eredetiségét és ez által művészi kvalitásaikat is kiemeli. 
 Az értekezés felhívja a figyelmet a magyar és nemzetközi Rembrandt  
kutatás elfelejtett XIX. század végi, XX. század eleji eredményeire, ugyanakkor 
jelzi  és idézi a választott művekhez és problémákhoz kapcsolódó  Rembrandt kutatás 
néhány szempontját és eredményét a XX. század második felében is. 
A XIX-XX. század fordulójának művészettörténeti szakirodalma nemcsak a két író 
tárgyi tudásáról tájékoztat, hanem alkotói módszerükre is enged következtetni. 
 Az első magyar nyelvű értekezés, mely a Verhaeren korabeli belgiumi 
képzőművészet ideológiai funkciójáról beszél.  
 Az értekezés elsőként elemezi Jókai és Bródy kapcsolatát. 
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A disszertáció tárgykörébe tartozó publikációk 
 

Rembrandt-értelmezések, In: Irodalom és politika, szerk. Román Mónika, Miskolc, 
Publicationes Universitatis Miskolciensis, 2001. 163-170. 
 
Úti jegyzetek, 2000. december (részletek, egy amszterdami tanulmányút tapasztalatai), 
In: Kabdebó Lóránt köszöntése, szerk. Bessenyei József, Ferenczi László, Kovács 
Viktor, Pálfi Ágnes, Miskolc ME BTK, Összehasonlító Irodalomtörténeti és 
Művészettörténeti Tanszék, 2001. 56-60. 
 
Széljegyzetek Verhaeren néhány sorához, In: Irodalom és politika II.- szerk. Juhász 
Gábor, Kovács Viktor, Miskolc, ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és 
Művészettörténeti Tanszék, Politikatudományi Tanszék, 2002. 133-136. 

 
Bródy, Jókai, Rembrandt, In: Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja 
alkalmából, szerk. Fried István, Kabdebó Lóránt, Kovács Viktor, Miskolc, ME BTK, 
Doktori Iskola, Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 
Szegedi Egyetem BTK, 2003. 273-278. 
 
Bródy Sándor két hollandiai Rembrandt kiállításról, In: Ezernyi színben, szerk. 
Szemán Renáta, Tóth Szilvia, Miskolc, ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és 
Művészettörténeti Tanszék, 2004. 147-156. 
 
Az 1898-as amszterdami Rembrandt kiállítás. Előadás az Irodalom és Képzőművészet 
II. konferencián, Miskolci Galéria, 2003. nov. 21. (Megjelenés alatt) 

 
           Bródy képzeletbeli múzeuma, szerk. Kabdebó Lóránt és Szabó Gyuláné 
 (megjelenik egy tisztelgő kötetben 2005. júniusában) 


