
óránál többet erre a műveletre ne fordítson 
(lehetőleg a reggeli órákat szánja erre), s 
azonos szövegek kollacionálása között tartson 
egy-két hét szünetet. A közbeeső időt a 
magyarázatok stb. láthatólag nagyobb kedv
vel végzett munkájára fordíthatja. Az egész 
voltaképpen csak szervezés kérdése: mindig 
a szövegkritikai munkát kell előbb megkez
deni. Végül pedig fontos lenne egy, a Jókai
kutatók által mellőzött, egyébként kevés 
időt igénylő munkafolyamat beiktatása. 

Ha már valamennyi variáns össze van gyűjtve 
még egyszer végig kell menni a forrásokon, de 
ezúttal csak azokat a helyeket kell megnézni 
(valamennyi forrásban), ahol akármelyik 
forrásban szövegeltérés mutatkozott. A JKK 
megvizsgált köteteiben ugyanis gyakran 
találkoztam azzal a hibával, hogy szöveg
eltérés csak az egyik forrásban van jelezve, 
holott egy másik forrás is ugyanazt a variánst 
tartalmazza. 

Stoll Béla 

FÖLDES ANNA: BRÓDY SÁNDOR * 
Bp. 1965. Gondolat K. 188 1. (Irodalomtörténeti Kiskönyvtár, Magyar írók 1.) 

Van annak némi vádló íze, ahogyan Földes 
Anna kezdi Bródyról szóló írását. Szinte 
pontokba -foglalva rögzíti a mulasztásokat, 
s ezzel egyben már megadja tanulmányá
nak célkitűzéseit is: ezeket kívánja pótolni 
a rendelkezésére bocsátott keretek között. 
Törekvése Bródy írói- és irodalomtörténet
értékeinek ingadozó határait szilárdabbá 
tenni, ez szükségszerűen bizonyos egzakt
ságra irányuló törekvéssel jár, ami— tekintve 
az Irodalomtörténeti Kiskönyvtár feladat
körét — csak helyeselhető. A szélesebb 
olvasó réteg olyan kalauzt kap kezébe, amely 
a Bródy művek iránt újabb érdeklődési 
hullámot indíthat el. 

Földes Anna azonban csak a per újra-
felvételére válalkozik Bródy ügyével kap
csolatban, s bár több kérdést behatóbban 
elemez, mint a múltban tettük, nem törekszik 
az eddigi ítéletek megsemmisítésére, egy 
újabb alapon történő vizsgálat megindítására., 
Brótíy viszont az az alakja irodalmunknak,! 
akinek munkásságát még sokáig nem lehet; 
— és nem is tanácsos— lezártnak tekinteni,! 
hanem nagyon is sokat kell vele foglalkozni, tf 
E munkálatoknak nem annyira horizontális,] 
mint inkább vertikális irányban kell kibő-! 
vülniük, mélyreható, műról-műre haladó,' 
minden mozzanatra figyelő elemzés nélkül j 
sohasem fogjuk megtudni, hogy valójában i 
ki is volt Bródy, s még kevésbé azt, hogy i 
mit jelent a magyar irodalom számára. Ehhez ; 
azonban nem elégségesek az eddigi vizsgáló- [ 
dási keretek, a romantika — realizmus ka
tegória szűknek bizonyul már, a szempontok 
körének kibővítésére is gondolnunk kell 
Különösen indokoltnak tetszik ez Bródy 
esetében, aki egy korforduló irodalmának — 
méghozzá a jelen századunkba átvezető 
időszaknak — egyik legjelentősebb tagja, 
rajta keresztül egy korszak törekvéseire 
derülhet fény. 

A szerző inkább összegezésre, mintsem 
új szempontok felvetésére vállalkozott, így 
hát nem róhatjuk fel tanulmányának eme 
hiányát, csupán sajnáljuk, hogy a legizga
tóbb kérdések így elsikkadnak. A tanulmány 
tulajdonképpeni kiindulópontja a zárótétel: 
„Műveinek csak egy töredéke élte túl az alko
tót, de hatása — halhatatlan". Lehet, hogy 
ez a tétel helyes, lehet, hogy sohasem fogja 
elveszíteni érvényét, de hogy tartalma a jö
vőben nem ugyanazt fogja jelenteni, amit 
ma, az szinte már is bizonyosnak mondható. 
A kijelentés önmagában is feszül az ellenté
tektől, nem örök értékű művek halhatat
lanságát tartalmazza. Valahol hiba van a lo
gikai láncolatban: vagy a művekben van 
mégis valami halhatatlan elem, vagy sugal
latuk nem meghatározó jellegűek. Ezeket 
a kérdéseket kellene mélyrehatóan meg- , 
vizsgálni. Valóban csak annyi önálló, m ű ^ 
vészi érték van Bródy műveiben, mint ameny-
nyit ma irodalomtörténetírásunk elismer, s 
valóban oly döntő volt irodalomtörténeti 
szerepe a későbbi irányzatok kialakításában, 
olyan levetkőzhetetlen volt szellemi erjesztő 
ereje? Ügy véljük, némileg, mind a két állítási 
túlzott, de különösen az utóbbival leheti 
vitázni. 

A szerző is rámutat arra, hogy Bródy előtt 
is történtek kezdeményezések, s hozzátehet
jük kezdeményezések, s hozzátehetjük, leg
nagyobb íróink is eljutottak egy-egy művük
ben oda, ahová az új törekvések útkeresői. 
De a Bródyval induló kortársak, a 60-as 
évek szülöttei is boldogultak nála nélkül is,, 
más-más irányba tudtak maguknak utat . 
vágni. (Ambrus, Gárdonyi, Tömörkény.) Vi- \ 
szont az is igaz, hogy van valami konstans \ 
tényező is valamennyiük munkásságában, 
ami a századforduló íróivá avatja őket; ezt 
{elfedve kellene az egyes alkotók írásainak | 
— itt Bródynak — specifikus jegyeit meg-J, 

499-



keresni. A századvég íróiról csak az egész 
perspektívájából lehet megnyugtató képet 
adni, sőt — mint erre Sőtér István rámuta
tott — csak az európai irodalmi irányzatok 
egyidejű figyelembevételével. 

Kitekintései során Földes Anna is utal 
e kérdés néhány momentumára, de nem ezt 
teszi vizsgálódásának középpontjává. Nem 
tudni miért engedte ki kezéből ennek a lehe
tőségnek legkézenfekvőbb alkalmát. Bródy 
esetében nem a Nyomorból kiindulni, s nem 
ennek irányában keresni a megoldás lehető-

jégéit, eleve perspektíva tévesztést jelent. 
Miért fogadják olyan kitörő lelkesedéssel? 

Mit hozott és mit hagyott maga mögött? 
Mire volt s mire nem volt már szüksége a kor
nak? Ezek azok a legizgatóbb kérdések, 

"amelyek oly követelőén nyomulnak előtérbe. 
Pusztán azért, amit a szerző vall: „Bródy 
tárta ki először... szélesre a városi tematika 
ajtaját?" Nyilvánvaló, hogy ennek is nagy 
része van a sikerben, de valami olyan több
letnek is kell lenni a kötetben, amely profesz-
szionista írókat és közönséget egyaránt le
győzött. A húszéves ifjúnak még nincs neve, 
nincs „hatása", és mégis elismerik, felisme
rik azokat a lehetőségeket, amelyek benne 
vannak művében, amire Földes Anna szép 
fejtegetései során többször is ráérez, s amit 
így foglal össze: „a Nyomor forradalmát 
többé nem tudta megismételni". 

A szerző nem tartotta feladatának mind
ezt az indulás periódusában vizsgálni s az 
egész tanulmány alapjává tenni, csak a VI. 
fejezetben — a novellaíró Bródyról szólva — 
veszi elő a kötetet. Nem tudjuk, mi indokolja 
eljárását, miért ugrik át az életrajz felvázo
lása után a 900-as évekre, miért tárgyalja 
előbb az újság-, a dráma- és regényíró Bródyt, 
mint a novellistát? Illetve ebből az derül ki, 
-hogy a századforduló utáni Bródyt tartja 
fontosabbnak az indulónál, amikor már né
hány jobb alkotása is megszületik. A mi véle
ményünk ezzel szemben az, hogy jelentősebb 
a kezdeményező, a merészen új ösvényt vágó 
fiatal Bródy, mint a későbbi, s ennek az idő
szaknak is van néhány ugyanolyan értékű 
sikerült darabja, mint a későbbinek. 

Bármennyire paradoxonnak hangzik is, 
Bródynak nem annyira abban van a jelentő
sége amit magával hozbtt, hanem inkább 
abban, amit maga mögött tudott hagyni, 
amTriem húzta vissza, nem kötötte le ener-

f iáját. Azok a kitörési kísérletek, elszakadási 
rofeszítések, amelyekkel a tradicionális írók 

próbálkoztak, nem vezethettek tartós ered
ményre, annyira kötötte őket a múlt, a nem
zetinek felfogott osztályérdek. Olykor maguk 
is érzik, hogv már korszerűtlenekké váltak, 
s néha tudatosan, máskor művészi ráérzes
sél, keresik a korszerűbb formákat. Ezért 
érezhetjük gyakran írásaikban új felfogások 
beáramlását, Jókainál éppen úgy, mint 

Mikszáthnál vagy Tolnainál, de „modernné" 
nem válhatnak sem ők, sem az egy lépéssel 
előbb álló nemzedék tagjai — Petelei vagy 
Gozsdu — sem. Bródy kötetlenségére volt 
szükség ahhoz, hogy a magyar irodalom meg
szabaduljon béklyóba kötött szemléletétől, 
s új szellemben tudjon gondolkodni, s eddig 
nem ismert felfogásban és formában nyilat-
kozhassék meg. Erre sarkallta őt az a maga 
mögött érzett városi-polgári olvasóközönség 

I is, s ezt követelték már az európai irodalom 
^modern irányzatai is. 

A Nyomor kötet diszharmonikus, minden 
kedélyességtől mentes levegője, homályos, 
olykor áthatolhatatlan közege döbbent rá 
bennünket arra, hogy mennyire eltávolodtunk 
a múlttól. Földes Anna vizsgáló szeme is 
észreveszi, hogy e novellák tárgyi környezetei 
csak keretül szolgálnak a „nyomornak", 
hogy a középpontban maga az ember áll, 
aki álomvilágot sző maga köré, így védekezik 
a nyers valóság ellen, s a tragédia akkor 
következik be, amikor az álomképeket a va
lóság összezúzza. Hozzátartoznak ehhez azok 
a groteszknek ható erőlködések, amelyek
kel az ember természetes vágyait legyőzni, 
s a „való" világ lehetőségeihez idomulni 
szeretnének, ami természetszerűleg ismét 
csak tragédiákba torkollik. (Mefisztó bará
tom.) A szerző azt tartja e kötetről, hogy még 
erősen kísért benne a romantika. Valószínű
leg igaza is van, különösen ha ebből a szem
pontból figyeljük a, novellákat, de ha a meg
bomlott világrend tükrözését vizsgáljuk az 
emberek érzelem- és gondolatvilágában, a 
tájékozottságukat vesztett embereket, a köd
ben botorkálókat nézzük, akkor sokkal köze
lebb állnak a külföldi és hazai kortársak 
„modernségéhez" — s végtelen távol a hagyo
mányos magyar irodalomtól. 

Még messzebbre távolodik egymástól a 
két világ Bródy első jelentősebb regényében 
a Faust orvosban (1888). Szinte hihetetlen
nek tetszik, hogv ez a mű egyidőben kelet
kezett Jókai—Tolnai—Mikszáth írásaival. 
Ügy hat mintha a földtekének nem is ezen a 
felén írták volna. Újszerűsége nem csak abban 
van, hogy egy eddig ismeretlen világról szól, 
hanem főként abban, hogy semmit sem akar 
tudni arról, ami addig történt. A realizmus 
szemszögéből vizsgálódó Földes Annának 
igaza van, amikor megállapítja, hogy „a kí
sérleti regényt híveként induló író ezúttal 
hiába teremtette meg a kísérletek regényét... 
semmi köze sincs a valósághoz." Péterfy Jenő 
is kikezdte már — más szempontból — ezt 
a regényt annak idején, de vajon a valóság 
igényével írta-e meg Bródy?S miért ne lehetne 
regénytéma a szerelem fiziológiai vizsgálata, 
amellyel különben is oly sokat foglalkozik; 
s amelyről nem egy XX. századi mű is szól? 
De talán ez esetben nem is az a legfontosabb, 
hogy mit emel be az irodalom körébe, hanem 
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inkább az a felszabadultság, amely egyál
talán lehetővé teszi, hogy hátat fordítson 
a régi világnak. 

Ezt csak olyan író tehette meg, akit már 
nem kötöttek a tradíciók és még ő sem kötötte 
le magát egy új uralmi rend oldalára. A leg
jobban látják Bródy e vonásait e céhen be
lüli legnagyobbak: Móricz Zsigmond, amikor 
arról ír, hogy Bródy már csak kerítésen át 
állott összeköttetésben a grófi világgal; s 
Mikszáth, amikor földhöz szeretné kötni 
Bródyt. _ « » 

Nagy könnyebbség volt Bródy számára, ! 
hogy nem ismerte s nem szenvedte a magyar I 
nemesi világ súlyát, hogy egyedül csak a „nyo- I 
mórtól függő" „szabad polgár" tudott ma-
rácfntj de talán éppen ez a függetlenség egy- [ 
ben az, amely nem tette lehetővé számára, I 
hogy teljes fordulatot hozzon, hogy ne csak [ 
kezdeményező, hanem valóban forradalmár I 
is lehessen irodalmunkban. Ehhez mégis Ady \ 
kellett, aki mélyen benne gyökerezett a ma- f 
gyár múltban. Bródy nagyobb tektonikus j 
megrázkódtatás nélküli változást tudott csak ! 
előidézni, s amikor — úgy-ahogy — mégis J 
közelebb került a vezető rétegekhez, s maga I 
is kilábalt a nyomorból, már nem tudott | 
robbantani s új világot teremteni. "f 

Mindezek a gondolatok korántsem jelen
tik azt, hogy Bródynak e felvázolt vonásai
val máris megoldottunk minden vele kapcso
latos problémát, mint ahogy nem jelenti azt 
sem, hogy az a módszer, amellyel e tanul
mány szerzője érvel, ne lenne szükséges, 
hiszen gyakori eset, hogy különböző utakon 
is egyazon megállapításokra lehet jutni. 
Mégis azt hisszük, hogy a fenti szempont 
beiktatásával több momentumot közelebb
ről meg lehetett volna ragadni, ennek segítsé
gével közelebb kerülnénk a Sőtér István ̂ fel
vetette szecesszió kérdéséhez is. Ezt a meg
jelölést ~rfíag?F"Bródy is többször használja, 
de nem mindig egyértelműen, (egyébként is 
hiányzik még e fogalom irodalmi szerepének 
pontos megfogalmazása). Bródy esetére korT^ 
látozva, ennek legfeltűnőbb jegyét abban 
véljük felismerni, amit legegyszerűbben írói 
önkényességnek lehetne nevezni. Ez magában|! 
foglalja a stílizálási törekvést, a rejtett szim-í 
bolikát, bizonyos frivolságot és stílus nyerse-* 
ségét is. Űgy véljük, hogy ezeknek kelet-i 
kezesére a fentebb tárgyaltak némi magya^ 
rázattál szolgálnak. 

Földes Anna éles szemét nem kerülték el 
Bródy írásainak ezek a jegyei, de az ő roman
tika-realista-naturalista, szemléletében ezek 
a-jelenségek Jókai visszahúzó romantikájá
nak vagy Zola meg nem értett naturalizmusa 
hatásának minősülnek. Köztudomású az is, 
hogy Bródy nem meséjének logikájából fej-j. 
leszti műveinek fordulatait, hanem leggyak-l 
rabban kívülről maga avatkozik be az ese-j 
menyek menetébe, s kihívó mesterkéltséggeu 

szab irányt a mese további folyásának, s' 
a befejezés élességének. Ezzel olykor a meg-
hökkentésre tör, ha úgy tetszik megbotrán
kozást provokál ki. így több esetben már nem 
is annyira a történet a mondanivalójának 
hordozója, mint inkább a bizarr fordulatok, 
amivel teljesen felforgatja az írásművek ha
gyományos felépítését, s lesz egyszerre több 
irányzatnak is elindítója. A szerző e szuvere
nitásának megnyilvánulása igen gyakran el
veszti költőiséget, mert alapja nem valamely 
szilárd elvi talaj, hanem legtöbbször fikció, 
olykor szinté csak ötlet. Ilyennek érezzük 
akár az Egy bankár és egy cipő, akár az egé
szen más zsánerű Két munkást. 

A fentiek talán rávilágítanak mondani- | 
valónk lényegére: Bródy tradiciónélkülisége ! 
elegendő arra, hogy ne kösse le erejét a múlt 1 
száz béklyója, hogy fogékony maradhasson J 
minden új iránt, de ez új lehetőségekkel már J 
nemtud forradalmian élni, ehhez hiányzik J 
belőle a kor- és a magyar viszonyok mélyebb | 
megértése, így helye az előkészítők sorában I 
van. Ebben leli magyarázatát a kor csak-1 
nem valamennyi írójához hasonló torzó \ 
volta is. 

Az előbbeni vizsgálódási szempontok alap- í 
ján végighaladni a monográfia egészén, és 
sorba szedni vagy csokorba gyűjteni az el
lenvetéseket, méltatlan és igazságtalan volna 
a szerző komoly, értékes munkájával szem
ben. Természetes, hogy a különböző szem
pontú vizsgálódások a részletek megítélésé
ben is különböző eredményre vezetnek, má
sok lesznek a határok, más művekre terelődik 
a hangsúly; másképpen illeszkednek egybe 
a részek. Ezek ellenére sem szabad arra gon
dolnunk, hogy kibékíthetetlen ellentétben 
állnak egymással a szerző és a recenzens 
megállapításai. Sőt nagyon is sok ponton 
találkoznak. Kövessük most már a tanul
mány felépítésének sorrendjében. 

Már az életrajz felvázolása során érzik, 
hogy Földes Anna maga is igyekszik túljutni 
„a csak társadalmi tényezőket figyelembe 
vevő magyarázatokon", s erősen figyel író
jának emberi habitusára, lelkületére. Ha ki
emeli is tetteinek és működésének pozitív 
vonásait, rámutat a látható és lappangó 
hibákra és hiányokra is, nézeteinek, maga
tartásának ingadozására. Talán egy kissé 
még szigorúbb is hozzá, mint lehetne, noha 
mindvégig kiérzik soraiból írója iránti szimpá
tiája. Szépek fejtegetéseiben az emberi- és 
írói pályafordulatok szinkronba állításai, 
Bródy élete egyes mozzanatainak irodalmi 
tevékenységére kiható illetve műveinek visz-
szaható — ösztönző vagy csüggesztő —, 
momentumainak együtes vizsgálata. Az élet
rajz plaszticitását növeli — a Bródy eseté
ben különösen jelentős, de más íróknál sem 
elhanyagolható — fizikai megjelenítések sora, 
személyisége hatásának felvázolása, de jól 
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érzékelhető az egész időszak élete is. Talán 
csak egyetlen ponton érezhetünk riémi hiányt, 
Bródy tanulmányainak, másodlagos élmé
nyeinek és az ebből következőtethető alaku
lásának valamivel bővebb fejtegetésében. 

A publicista Bródyról szóló Fehér könyv 
és Jövendő elemzését — ennek végső summá
ját véve figyelembe—, egy kissé túlmérete
zettnek véljük, noha igaz, hogy ha beszéltünk 
is e vállalkozásokról, tüzetes vizsgálat alá 
valójában ezúttal kerülnek először. Más
részt nemcsak a publicista, hanem a szépíró 
gazdag tárháza is a Fehér könyv. Talán éppen 
ezzel kapcsolatban hangsúlyozottabban rá 
lehetett volna mutatni arra, hogy mennyire 
áthatja — még műfajilag is — a szépító mun
kásságát a publicista írói modor. Céloz erre 
Földes Anna is nagyon sikerült megfogal
mazásában: ,,Űgy érezzük, mintha Bródy 
írói nyersanyagraktárában járnánk". Csak 
az a baj, hogy kevés értékes alkotás válik 
a jó anyagból. 

Igaza van Földes Annának abban, hogy 
Bródyt legtöbb esetben e kérdések morális 
oldala érdekli, „a szélesebben értelmezett
etikai problémák izgatják". De jól érezteti 
ez a fejezet azt a küzdelmet is, amelyet Bródy 
az író a társadalmi kényelembe szokott 
gyenge emberrel vív. Igen érdekes a Fehér 
könyv 12. kötetéből idézett Vallomása, amely 
minden Bródyra jellemző fordulat ellenére is 
őszintének tetszik. 

A tanulmány legsikerültebb része a Bródy 
drámáiról szóló fejezet. Itt tud leginkább 
újat mondani a szerző, úgy tetszik mintha 
írójának e nembeli munkásságát érezné a leg
jelentősebbnek, talán ezért is emelte ezt a feje
zetet Bródy munkássága fejtegetésének élére. 
Itt meri leginkább védelmezni az esztétikai
lag is kifogásolható műveket. Ha elfogadnók 
is ama tételét, amely szerint „a közönséget 
a naturalista Bródy romantikája (F. A. ki
emelése) vonzza a színházba!" — Legalább 
annyit tennénk eléje: „új" romantikája. Itt 
valóban a témának és környezetnek van elsőd
leges szerepe. Azért tartjuk sikerültnek a kö
zönség és. a koratmoszféra szembeállítását, 
a páholy és a karzat háborújának kérdését. 
De nagyon értékes gondolat a világirodalmi 
egyidejűség vizsgálata, a Dada párhuzama 
az Éjjeli menedékhely-lyelés a Takácsokkal. 
Érző megfigyelőre vall a líra jelentékeny 
szerepének érzékelése a Dadában. A tanítónő 
elemzése már hűvösebb, az „ember" Flórát 
nem érzi jelentősnek, erkölcsi fölényét meg
győzőnek, pedig az önmagára maradó, ön
magával vívódó Flóra jelenete alkalmat ad 
erre. Igaz, a happy end-nek így is giccs íze 
van (ki tudná ezt jobban Földes Annánál). 
Sajnos Bródynál nem ez az egyetlen eset 
a giccsbe hajló befejezésre, aminek okáról — 
úgy véljük — már nem kell külön szólanunk. 
Bródy — úgymondhatnók — polgári drámái

nak fejtegetései meggyőzők, azokkal egyet 
fj£eJ§s.irtenünk. 

TAregényíró Bródyról szóíó fejezet talán 
a leffzgalmasabb. Gazdag problémafelvetés, 
sokoldalú közeledés a művekhez, az adott 
kereteket jóval meghaladó jelentőségű. It t 
érzik meg leginkább, milyen mélyen sikerült 
behatolnia a szerzőnek Bródy alkotásai tit
kaiba. Benne van e részben az író vívódása 
az anyaggal, a hősök vergődése a fojtogató 
környezetben stb. stb, ezek ellenére mégis 
mintha távolabbról nézné a regényíró Bródyt, 
mint a színpadi szerzőt. Nyilván ennek is 
a valósággal történő összevetésében rejlik 
az oka, pedig számos helyen bizonyságát 
adja, hogy érzi az ezeken túllévő értékeket is. 
Még az olyan — sikerültnek nem igen nevez
hető — kisregényben is mint a Don Quixote 
kisasszony, mennyi — a valósághoz csak 
messzebbről tapadó, részletes bár, de mégis 
csak keretül szolgáló, környezeten és cselek
ményen túlfekvő —I belső emberi küzdelmet 
fedez fel, mert érzi,4Íbgy az ilyen részletek
ben mutatkozik meg Bródy egyik jellemző 

-vonása. A költött eseménysorban vergődő 
\emberi sorssal együtt az író dinamikus sod
rású leleményére, kibontó erejére is figyel
nünk kell. E vonás emeli olykor a valóságtól 
független önálló létre Bródy műveit, amelye
ken belül sajátos törvényszerűségek érvé
nyesülnek. 

( Űgy tekinti a szerző Bródy regényeinek 
'sorát, mint a fő műhöz, A nap lovagjához 
^vezető kísérleteket, a magyar karrier regények 
/egyik legsikerültebb alkotásának előtanul-
[mányait. Rendkívül összetett kérdés a ma-
pyar karrier regény problematikája, s Földes 
*Anna alapos körültekintéssel vizsgálja meg. 
A felvetett kérdéseken kívül hadd utaljunk 
itt arra, hogy a kitörési, feltörési szándéknak 
még a magyar irodalomban is többféle vál
tozatával találkozhatunk már Bródy előtti 
íróinknál is. Nemcsak a Noszty-fiúta, hanem 
Tolnai Schwindlerére (A báróné ténsasszony), 
Rom Jánosára (A tolvaj asszony) keíl gon
dolnunk, de Iványi Ödön Bacsó Kanutjára 
(A püspök atyafisága), Vértesi Arnold (A nyo
morúság iskolája, Csiricsáry Bertalan úr...) 
vagy Szabó Endre alakjainak sokféleségére is. 

A nap lovagiának — Sőtér István fel
vetette — meggyőző erejű fejtegetésével egyet 
kell értenünk, ha kissé túlzottnak tartjuk is 
ennyi pozitívum hangsúlyozását. (Sajnos, 
a regényt — külföldi tartózkodásom miatt — 
e sorok írásának időpontjában nem tudtam 
megszerezni.) Minden 'esetre meggondolkoz-
íató az a körülmény, hogy a regény keretét, 
fie tartalmát is, az Osztrák Magyar Monarchia 
jlriszonyai határozzák meg. Ez arra ösztönzi 
•a kutatást, hogy ezeket a kereteket nagyobb 
feonddal vegye vizsgálat alá. (Erre már a 
fp. Kafka-vita is ráirányította a figyel
met.) 
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Bródyval kapcsolatosan talán nem érdek
telen arra sem utalni, hogy A villamos meg
írását külső körülmények is elősegítették, egy 
polémiából kifolyólag, mintegy ijesztésül 
írta meg Bródy, ami arra mutat, hogy szándé
kosan is tudott alkotni. Ez természetesen 
csak úgy volt lehetséges, hogy az írót már 
régebben foglalkoztatta az a probléma, s 
a fenti körülményt csak kiváltó oknak kell 
tekintenünk. A villamos egyben felveti azt 
a kérdést is, hogy hói a határa Bródy regé
nyeinek, illetve novelláinak. Sokszor egy-egy 
novellájának magva több lehetőséget rejt 
magában, mint amivé válik, s olykor „regé
nyei" nem többek egy-egy terjedelmesebbre 
nyújtott elbeszélésnél. 

A novellaíró Bródyról részben már szól
tunk, s az elmondottakon túl egyetértünk 
a tanulmány írójával. Bródy kisepikájából, 
mint ezer mozaikra tört életdarabból, Össze
illeszthető az a világ, amelyet maga körül 
látott, s az is, hogy mi volt arról a véleménye. 
De ezeken túlmenően, a külső világtól .el-
szakadóban levő képeiben is döbbeneteset 
tud nyújtani, mint pl. a szerző által is emlí
tett Szenvedőkben. Bródyt lekötik a sajátos 
emberi, belső problémák s a lélektaniságot 
önmagáért is vizsgáló íróvá lesz, különösen 
a férfi-nő kapcsolat kérdését feszegeti szinte 
minduntalan. Ilyen tárgyú műveiben alkotja 
a legkülönbözőbb novellaformákat, meg
változtatja a régi kereteket, más tagolást ad 
műveinek, minden írói önkényéhez idomul 
(Özvegyen). 

A Rembrandt-„regény" kérdésében úgy 
véljük Földes Annának van igaza, ^minden 

plaszticitása, önvallomás jellege ellenére sem 
valószínű, hogy háttérbe tudná szorítani 
Bródy legjelesebb alkotásait, ennek akadálya 
erősen töredékes mivolta is. A kis állókép 
remekek sorjázásában nem találjuk a meg
komponáló, a művé koncentráló gondolatot. 

Értelemmel el lehet fogadni Földes Anná
nak mindazt, amit Bródy nyelvéről mond., 
hogy adekvát kifejezője az író vibráló gon
dolatainak, újszerű törekvéseinek, s hogy fel-, 
szabadítóan hatott a próza nyelvének fejlő
désére,- mégis maradt bennünk valami ellen
érzés is. Mint ahogy Bródy gondolatait sem 

' fogadtuk el feltétel nélkül, úgy nyelvét-
stílusát is tüzetesebben meg kellene vizs\ 
gálni. A gyakran előforduló, néha már modo
rossá váló fordulatait, kitételeit olykor ide
gennek érezzük a magyar nyelvben. Hogy 
ebben némi igazunk van, talán az is bizo
nyítja, hogy sem Ady, sem Móricz nem követ
ték példaadójukat ezen az úton. 

A zárófejezethez nincs mit hozzáten
nünk, a kortársak és követők vallomásai ön
magukért beszélnek. Amit „koordináta rend
szerén" kijelölt helyéről mond a szerző, azt 
is elfogadhatjuk, bár még sok a kutatásra . 
váró feladat. Bródy realizmus Irányába töré
se, a naturalizmus kerülő útja, a nemzeti és 
egyetemes problémák összefonódásának kér
dése stb. még feltárandó részletmunkákra 
vár. A kismonográfia szerzője . megtette az / 
első lépéseket e kérdések tisztázása felé s 
munkája méltó az író születésének centenáriu
mához. 

Gergely Gergely 

ILLYÉS GYULA: INGYEN LAKOMA 

1—2. köt. Bp. 1964. Szépirodalmi K- 431; 423 1. 

Sokszor látszott úgy, hogy a két háború 
közti idő ragyogó, írók által művelt esszé
irodalmának nem támad igazi folytatása. 
Egy-egy kötet megjelenése olykor eloszlatta 
ugyan ezt a hitet, mégis az igazi folytonosság 
fölvételére csak az elmúlt években került sor. 
A többi között épp az Ingyen lakoma kiadá
sakor. Ám Illyés Gyula irodalmi tanulmányai
nak gyűjteménye nemcsak folytatás, hanem 
kezdet is. Mert mesterének vallja Babitsot 
és — az írásművészet jogán — Kosztolányit, 
tőlük mégis messze el is távolodott. Az 
esszéírásnak nem azt a hagyományát viszi 
tovább, amely az irodalom körein belül 
maradva, minden tehetségét az irodalom leg
bensőbb kérdéseinek fürkészésére áldozta. 
Illyés eszmerendszerének alapelvei — gyöke
reit tekintve — XIX. századi eredetűek. Neki 
soha nem volt vitája a XIX. századdal, mint 
kortársai közül sokaknak.- Az irodalom álljon 
a nép és a nemzet szolgálatában — Petőfi, 

Arany és Victor Hugo eszméjét vallotta 
Illyés is indulásától. Irodalmi gondolkodásá
nak sarktétele, hogy az írónak az élet javáért 
kell működnie, cselekvő részt kell vállalnia a 
társadalom jó működéséért folyó erőfeszí
tésekben, küzdelmekben. Igazában nem is 
Babitshoz vagy Kosztolányihoz, nem is a két 
háború között virágzó esszé-irodalomhoz kap
csolódik, irodalmi gondolkodásában sem, 
hanem költőeszményének, Petőfinek alvilá
gához és Adynak az eszméihez. 

Az Ingyen lakoma műfajilag igen változatos 
képet mutat. Zömmel nagyobb irodalmi 
tanulmányok alkotják anyagát. Eluardról, 
Racine-ről, Victor Hugóról szóló írásai port-
részerűen kerek, tömör pályaképet nyújta
nak. «Némelyik — mint Szabó Lőrincről, 
Sárközi Györgyről, Barta Sándorról vagy 
Jean FollainrŐl szóló — egy-egy költői pálya 
elemzésére vállalkozik s az életmű lényegét 
próbálja föltárni, akár a verselemzések 
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segítségével. De találni a kötetben több olyan 
írói arcképet is — Nagy Lajosét, Babitsét, 
Kosztolányiét, Németh Lászlóét — amely az 
idők folyamán teljesedett portrévá, több 
alkalmi írás, ünnepi beszéd, könyvbírálat 
együtteséből. Vannak elméleti kérdéseket 
tárgyaló tanulmányok — A nép költészetéért, 
A pesszimista versekről, A líra modern eszközei 
— és vitairatok, kisebb írások, megjegyzések, 
széljegyzetek. A műfaji változatosság elle
nére a kötet egységes egészet alkot. Az Ingyen 
lakoma megszerkesztett gyűjtemény: nem
csak témáiról szól, hanem írójáról is világos 
képet rajzol. író beszél bennük az irodalom
ról: a tanulmányok ars poeticá-t fogalmaz
nak, vallomást rejtenek, miközben a tár
gyat is megvilágítják. 

Az Ingyen lakoma tanulmányainak leg
szembetűnőbb vonása a következetesség, az 
eszmei azonosság. Az igény, a gondolkodás 
iránya kezdettől végig ugyanaz; a vizsgált 
anyag változik és bővül, az írói pillantásba 
egyre nagyobb területek férnek bele, de a 
magatartás s a világszemlélet, mely kritiká
ban, tanulmányban, vitaírásban fölismer
hető, négy évtizeden át lényegét tekintve vál
tozatlan. Az Ingyen lakoma írásai egy vele
jéig racionalista elmét állítanak elénk. Illyés 
nem tűri, nem szenvedheti a homályt, a ködös 
beszédet. Vallja, hogy az irodalomnak, még a 
költőnek is az értelemre kell magát bíznia, 
mert csak így végezheti el újra meg újra idő
szerű feladatát, a világ újra felfedezését. Az 
irodalom megismerés, az igazság megismerése, 
de ez a nostalgie de la justice emberszabású: 
„Az igazság ugyanis megismerés. A legizgal
masabb persze az emberről szóló igazság, az 
ember határainak, jó és rossz képességeinek, 
múltjának s jövőjének megismerése . . . 
Elfogult véleményem ugyanis az, hogy amit 
az ember ember-természetéről tudunk, azt 
voltaképpen a művészi ábrázolásból, szoro
sabban a szépirodalomból tudjuk" — A nép 
költészetéért című, 1954-ben íródott tanul
mány sorai is jelzik: Illyés számára a „meg
ismerés" elsősorban emberi tartalmakat 
jelent. Irodalmi gondolkodása ezen a ponton 
ágazik el sajátos realizmus-elmélete irányába. 
Többször is leírja, hogy az írónak a lényegre 
kell látnia s erre az teszi képessé, ha világ
szemlélete iránytűt tud adni a kutatáshoz. 
Nem említ azonban sehol sem osztály — sem 
ideológiai előfeltevést. Legtöbbet idézett pél
dái — Petőfi, Ady, Vörösmarty, Fazekas — 
így is világosan érvelnek, önmagukért beszél
nek. A gondolatmenetből azonban nem vélet
lenül maradnak el előfeltevések. Az irányza-
tos irodalommal, amely mintegy előre tudja, 
mit akar megírni, már á harmincas években 
is vitája volt s fenntartással tekint rá ma is. 
A mű sugározza legbensejéből írója hova
tartozását, pártállását, megvalósítván az 
önkéntelen ihlet és a tudatos teremtés egy

ségét — ez a fajta alkotás Illyés eszménye. 
Aligha kétséges, hogy ezek az elvek vitát 
rejtenek, jogos bírálatot tartalmaznak s 
egyszersmind Illyés humanizmusának helyen
ként föllelhető elvontságában is közreját
szanak. 

Illyés irodalmi gondolkodásának minde
nen átvilágító tétele a világ megváltozható-
ságáról szól. Korunkban meglehetősen ritkán 
tapasztalható következetességgel fejti ki 
újra meg újra arról szóló nézetét, hogy az 
irodalomnak fontos hivatása van a társada
lom jó működtetéséért és az ember boldogí-
tásáért folyó küzdelemben. Rendíthetetlen 
életigenlő-tanulmányaiból is ez derül ki. 
A racionalizmus ennek az életigenlésnek a 
forrása: „a világról való ismeretünk csak az 
lehet hasznos, amely eszünk bírálatát is meg
állja. Létünkről nem álmot akarunk, hanem 
tényeket." Nagy Lajos halálakor írta ezeket a 
vallomással fölérő sorokat: „Először leti 
valóságos élmény számomra, hogy az ember 
csak mint társas lény ember. Hogy az isteni 
örök gondoskodásban való hit elmúlása után, 
egyéni örök életünk reményének szétfoszlása 
után az életet csak az tudja embermód végig
élni, aki átérzi társaslény voltát, aki az 
emberi közösség tagjának, a halhatatlan 
emberi faj tagjának, az elpusztíthatatlan 
földi lét részének tudja magát. Aki hittel és 
szeretettel van ez iránt a közösség iránt; aki 
érdemesnek tartja érte a munkát és a harcot, 
aki hisz a jövőben !" Fogalmazásában ezért 
az a legtöbb, ha az írói munkának társadalmi 
értéket tulajdonít; más szóval: azt tekinti 
igazi írói teljesítménynek, amelynek kétség
bevonhatatlan társadalmi jelentősége van. S 
innen érthető, hogy az egykori avantgárdé 
híve és lelkes követője, a szürrealisták magya
rázója miért idegenkedik a mai szorongásos, 
abszurd irodalomtól. Az életigenlő magatar
tás nem békülhet ki a pesszimista világérzéssel. 

Költői eszménye a tárgyias szemléletes
ség. Nem egy alkalommal fejti ki erre vonat
kozó gondolatait. Saját költői világa szerint 
is ennek a látásnak híve, gyakorlati megvaló
sítója. Elfogulatlansága azonban a költészet
ről szóló elvek megfogalmazásában is érvé
nyesül. Mert érthető, hogy Petőfit a legna
gyobbak között látja s méltatja Fazekast és 
Aranyt, a pálya delelőjén álló Erdélyi Józse
fet, de hogyan illik ebbe a sorba Babits, Kosz
tolányi és Szabó Lőrinc; Eluard, Tzara és 
Jean Follain? Illyés számára nem a stílus 
jelenti az irodáimat. Az sem magyarázat, 
hogy az ízlés szeszélyessegére, alkalomszerű 
vonzalmakra, életrajzi tényekkel (fiatalkori 
barátság) indokolható adatokra hivatkozunk. 
Illyésben épp a tudatosság, a következetes
ség a megvesztegető. Pillanatnyi benyomás
ból, személyes ellen- és rokonszenvekből elvet 
nem épít. Már pedig itt elvekről van szó: 
rendszert alkotó összefüggésről. 
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Ha a gyökereknél akarjuk kezdeni, egyik 
egtávolabbra utaló gondolatát kell tudo

másul vennünk. Ügy véli, minden irodalmat 
— amely természetesen az ,,igazi" rangjára 
érdemes — számításunkból nem feledhetünk 
ki. „Az ember legegyénibb mivoltában sem 
lehet más, mint emberszabású, emberméretű. 
Amit pedig ember szintén emberien mond, azt 
meg kell értenünk" — írja. Ezzel az igénnyel 
közeledik az avantgarde-hoz és a különböző' 
modern irányokhoz. Ezért is lesz Illyés szemé
ben sok olyan alkotás vagy irányzat, amelyet 
távolinak, homályosnak, megfoghatatlanul 
bonyolultnak gondolunk — társadalomtör
téneti, lélektani és erkölcsi szempontból 
egyaránt fölfejthető. Az elfogulatlanság 
Illyés esetében a legtöbbször azt jelenti, hogy 
mindennek a végére akar járni. Nem ismer 
tiltott területet és nem fölösleges fáradtságot, 
ha megismerésről, új tudásanyag elsajátítá
sáról van szó. Már az is sokat mondó, hogy 
elismerését nem vonja meg attól sem, aki
hez egész életében nem sikerült hozzámele
gedni, így van Adyval. Hangot adott ellen
érzéseinek is — az Ingyen lakomában nem 
szerepel ez az írása — de még többet emle
gette példái, érvei között. Kosztolányi műveit 
éleshangú vitacikk megírása után rendezte 
sajtó alá; Babits megértését egy fiatalkori, 
számonkérő hangú vers előzte meg. 

Az elfogulatlanságból eredő tárgyilagos 
szemlélet összefonódik tanulmányaiban egy 
jóval bonyolultabb kérdés fölvetésével. Több 
helyütt írja: az irodalom szerencsés természe
téből folyik, hogy az igazi vagy jó alkotás 
egyben mindig jó és hasznos társadalmilag. 
Az „igazi" és „jó" mellé nem tesz'világszem-
léletileg elhatároló jelzőt — az „igaz" és „jó'"' 
önmagában áll, ez épp a veleje Illyés eszmé
jének. Ezt a gondolatot már az 1933-as kel
tezésű, a Nyugat vitájában közzétett Van-e 
jobb- és baloldali irodalom? című tanulmá
nyában föllelhetjük. „Nincs jobb- és baloldali 
irodalom, de maga az irodalom szelleme még a 
jobboldali pártállású írók műveiben is rokon 
azzal a szellemmel, amit mi baloldalinak 
nevezünk" — írta. Illyés éppen nem azt 
mondja e helyen, de másutt se, hogy az iro
dalmat vonjuk ki a világszemléleti vizsgáló
dás köréből. Maga megteszi ezt a legtöbb 
esetben s már volt róla szó: irodalomszem
lélete mindig gyökeresen realista, értelem 
párti, életközeli volt és maradt. Az osztály 
szempontok mellőzését sem róhatjuk föl: 
Fazekas, Petőfi, Nagy Lajos, Barta Sándor, 
Eluard méltatója világosan tudta, mi az osz
tály-, sőt a pártirodalom. A harmincas évek
től mégis ez a gondolat egyik alapeszméje 
írásainak. .Az egyik poszthumusz Koszto
lányi kötet bevezetőjében olvassuk: „A kor 
egyik legforradalmibb írójával lesz ismerke
désünk . . . Ki kereste oly szívósan még az 
élet valóságát az elesettség furcsaságaiban s 

megdöbbentő egyszerűségeben? Tán csak 
Móricz, az ellenpólusa^ A tehetségben talál
koztak. Az bármifajta is, mindig egy irányba 
kényszerít, a valóság felé." Még egy idézet le 
is zárja a gondolatsort: „Az ember lehet 
pesszimista, a vers maga soha —szögezte le 
1954-ben A pesszimista versekről című tanul
mányában — lévén a jó tett minden formá
jában életigenlő." Nem arról akar meggyőzni 
Illyés, hogy nem létezne félrevezető, eszméket 
pártoló, ezáltal „hamis", „nem igaz" iroda
lom. Az irodalomnak ezzel a részével egyéb
ként alig foglalkozik — a jó irodalom és annak 
hatása érdekli. Gondolatmenetéből azonban 
mindenesetre az következik, hogy a jó iroda
lom vagy a jó vers — azáltal, hogy önmagát 
igazolja vagyis tökéletes benne a tartalom és 
forma viszonya — mindig valamilyen igaz
ságot mond ki. Mert eddig kifejezetlent neve
zett meg vagy úgy beszélt a világról, ahogyan 
előtte még senki. Illyés szerint az a jó iroda
lom ismérve — az érték kritériuma — hogy 
hatása fölszabadító, tettre serkentő, életigenlő. 
A pesszimista versekről című tanulmánya 
zárórészében annak a fölfogásnak logikus 
kifejtését találjuk meg, amely majd a Bartók 
című vers egyik fő eszméje lesz. Ez a katarzis
elmélet teszi képessé Illyést arra a független 
elfogulatlanságra, hogy rácegrespusztai népfi 
létére s az odafűző köteléket soha még csak 
nem is lazítva — egyszerre tudott népinek, 
polgárinak, arisztokratikusnak nevezett írói 
életműveket megbecsülően, sőt lelkesen mél
tatni. Petőfi a vitathatatlan nagyság a sze
mében, de magyar költőről szólva, a legelis-
merőbbet Babitsról és Szabó Lőrincről írta.' 
Elismerte Móricz nagyságát, de Kosztolányi
ról, Nagy Lajosról és Németh Lászlóról nem 
kisebb megértéssel nyilatkozott. S a francia 
irodalomban ugyanez az elfogulatlanság vezeti 
tájékozódását. A klasszikusok megértése 
magától értetődőnek tetszik, de már Hugo, 
Tzara, Eluard, Follain egyidejű elismerése köl
tészetük ragyogó elemzése mintha önellent
mondásba vinné a tanulmányok szerzőjét. A 
gyanút az ébresztheti, hogyjllyés oly szilár
dan és eltökélten vallotta mindig a népet szol
gáló nemzeti irodalom jogát, sőt egyedüli lét
jogosultságát. 1955-ös keltezésű Sárköziről 
szóló megemlékező tanulmányában is ilyen 
mondatokra bukkanunk: „Amíg az emberiség 
nemzetekben és nyelvekben él, nincs teljes 
emberiségű költészet nemzeti közösség nél
kül . . . Költőnek, akinek nincs népe, nincs 
hangja; nincs jövője." A szolgálatot azonban 
mindig humanista emelkedettséggel párosí
totta. Az osztályhűség számára azt jelentette, 
hogy tekintete a műveltség egyre szélesebb 
körét fogta át. Ezért nincs ellentét abban, 
hogy plebejus forradalmár létére a polgárinak 
mondott kultúra nagy értékeit is el akarja 
hódítani épp a nemzeti tennivalók sikeres 
megoldására. Ezért lehetett, hogy Petőfi 
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forradalmiságát, Babits „irodalmi humaniz
musát, Nagy Lajos „vérbe szívódott" szo
cializmusát és Kosztolányi részvétét egy
formán magáénak érezhette. 

Az Ingyen lakoma nemcsak írójának világ
képét, irodalmi gondolkodását közvetíti. 
Hasznos ösztönzéseket adhat a választott 
témák tárgyias földolgozásával az irodalom
történetírásnak is. Nem egyszer épp azáltal, 
hogy szemléletet frissítő módon nyúl élet
művekhez. Nagy Lajosról akkor írt a leg
nagyobb megbecsülés hangján, amidőn ez 
még ritkaság számba ment; Kosztolányi 
prózastílusáról szóló kötet bevezetői ma is 
érvényes észrevételeket tartalmaznak; Elu
ard hazai megismertetése nevéhez fűződik. 

Sopron és a megye múltja egykorú" iratok 
tükrében. Összeállította: Horváth Zoltán. 
Sopron, 1964. Győr-Sopron megyei nyomda 
1. sz. telepe. 206 1. 5 t. 

A hely történetírás új reneszánszát éljük. 
Űj keretként jelentkezik ehhez a honismereti 
mozgalom, a szülőföld múltja iránt érdeklő
dőknek pedig kézikönyvekre, forrásmunkákra 
van szüksége. Mutatkoznak az első eredmé
nyek is, mint pl. a vitákat kiváltó, de álta
lános elismerést nyert Zala megye földrajzi 

* nevei c. kiadvány, vagy az eddig legrango
sabb forrásmű, Veszprém megye helytörténeti 
lexikona (Bp. 1964.) Ha Bálint és Kovacsics 
József szerkesztésében. Ehhez a sorhoz csat
lakozik Horváth Zoltán munkája, mely a 
felsoroltaknál népszerűbb formát választva, 
olvasmányos forrásgyűjteményként akar szol
gálni a városuk múltja iránt érdeklődő sop
roniaknak és nem soproniaknak egyaránt. 
Bár az olvasókönyv célja szerint helytörté
neti kútforrások gyűjteménye, érthető módon 
számos irodalomtörténeti vonatkozást is fel-

• ölel, ezért foglalkozni kívánunk vele, de csak 
ez utóbbi szemszögből. 

Az I. fejezetben (A középkori Sopron és a 
megye) két nevezetes emléket is találunk, a 
Soproni latin—magyar szójegyzéket a XIV. 
század végéről, és a Soproni virágéneket 1490 
tájáról. Sajnálatos, hogy a Soproni virágének 
sajtóhibákkal megtűzdelve került közlésre, 
Házi Jenő szövegközléseivel összevetve a fon
tos versemlék nyolc sajtóhibával jelent meg. 
Megjegyezzük, hogy magyar nyelvű - világi 
költészetünk legrégibb emléke lejegyzője nem 
Gugelweit Jakab, hanem Gugelweit János. 
Talán nem lett volna érdektelen ebben a 
fejezetben Soproni Péter ferences szerzetesre 
is gondolni, aki összeírta a Kapisztrán János-

Szabó Lőrinc költészetértek tovább nem 
odázható mérlegre tételét 1955-ben íródott 
tanulmánya tette időszerővé. Perújrafelvételt 
hirdetett Babits és Sárközi művéről; a ma
gyar költészetnek felfedezte Barta Sándort. 
Francia tárgyú tanulmányai a világirodalmi 
tudat újraszövésében vállaltak részt. A tudo
mányos irodalomtörténeti munka találhat 
majd igazítanivalót a Babits-portrén, más
ként fogalmazhatja a hangsúlyokat Szabó 
Lőrinc lírájában. Kosztolányi homályban 
maradt műveinek elemzésével módosíthat, az 
életmű arányain. Mindez nem vitatja el az 
Ingyen lakoma korszakos jelentőségét. 

Béládi Miklós 

sal kapcsolatos „csodákat" Preconisatio beati 
patris Johannis de Capistrano (H. n. 1523) 
címmel. Soproni művéből magyar fordítás 
még sohasem jelent meg, jó alkalom nyílott 
volna ezt a hiányt egy szemelvénnyel „pó
tolni". A II. fejezet — Sopron és a megye a 
török veszély korában — Lackner Kristóf 
alakját is feleleveníti. Közli az 1604-es soproni 
tanácsi jegyzőkönyv egy részletét, amelyben 
Lackner a tanácsosokat meghívja Tudós 
Társasága alapításához. Payr Sándor nyomán 
olvashatunk egy válogatást ,,a régi soproni 
városháza falait ékesítő jelmondatokból" 
végül részletet ad Lackner végrendeletéből. 
A „Lackner Kristóf Tudós Társaságot alapít" 
szemelvény jegyzetében a következőt olvas
hatjuk: „Lackner jellegzetes típusa volt a 
humanista műveltségű magyarországi német 
polgárnak. Városa problémáit már az adott 
rendi társadalom keretei között ítélte meg 
és nemcsak a németsége folytán természetes
nek tűnő Habsburg szemszögből" Lackner 
valóban kora magyar társadalmából nőtt ki, 
magyarként élt, mégha német anyanyelvű 
magyarként is, németségéről szükségtelen 
beszélni. Több volt a csak humanista kép
zettségű polgárnál is, korának jelentős sztoi
kus államelméleti írója, talán a legtipikusabb 
magyarországi manierista latin nyelvű szerző, 
akinek igazi fontosságát csak Tudós Társasága 
tevékenységének alapos vizsgálata fogja kellő 
.módon bemutatni. A Tudós Társaság alapí
tását feljegyző bejegyzéssel együtt közölni 
lehetett volna a társaság szabályzatát is, a 
Lackner verssorok fordításánál inkább magát 
a forrásokat vettük volna kézbe. Ma is érde
kes olvasmány lett volna Lackner 1610-es, a 
Tudós Társaságban elmondott beszéde Sopron 
és környéke szépségéről. Szívesen olvastuk 
volna végrendeletének azt a részletét is, 
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