
Bessenyei György: Rómának viselt dolgai. 
Közzéteszik a budapesti Kölcsey Ferenc 
gimnázium 1965/66. évi IV./a osztályának 
munkaközössége. Szerkesztette és jegyze
tekkel ellátta: Ádámné Révész Gabriella. 
Az előszó dr. Hollós István igazgató, a 
bevezető tanulmány Neményi Kázmér 
munkája. Bp. 1966. Tankönyvkiadó V. 330.1. 

Tudjuk, hogy Kazinczy igazságtalan volt, 
amikor olyan sommásan szólta le — „Voltairi 
románkának" nevezvén — a pályája befeje
zése előtt álló Bessenyei egyik fő művét, a 
Tariménes utazását. A lekicsinylésben azon
ban mégis ott kell éreznünk az igazság egy 
mozzanatát: az ötvenhat esztendős „öreg" 
és kései alkotásai nem abba a korba ille
nek, ahol már bontakozik Berzsenyi, Köl
csey, Katona és Kazinczy tehetsége. Műfaj, 
jelleg és mondanivaló szerint is inkább a 
hetvenes éveket, fiatalságának nagy évtize
dét idézik ezek a művek, azt a korszakot, 
amelyben ő, az akkori Bessenyei viszont 
éppen a tizes évek említett óriásainak korai 
társaként áll előttünk. Esztétikailag igazán 
érvényes, öntörvényű alkotások létrehozása 
nélkül, de megélte már a Berzsenyiben dúló 
feszültséget: neki volt szüksége először ama 
„gigászi műfegyelem" látszatára elfedni s 
megvédeni szenzibilitását; a fiatal Bessenyei 
számára a banki sztoicizmus jóvátehetetlen, 
tragikumot ébresztő megsértése már csaknem 
ugyanolyan lehetőség, mint Katona drámá
jában lesz; az ifjú filozófust pedig"— néha 
szószerinti egyezésekkel — Kölcseyre jel
lemző ismeretelméleti problémák gyötrik s Ő, 
a Programmadó találja meg azt az utat, 
amelyet Kazinczy teljesít ki nagy művé
vel, a nyelvújítással. S milyen paradox, hogy 
míg a fiatal lényegszerint kortársa a klasszi
cizmus nagy korszakának, az ezzel a korszak
kal csaknem cgyidőben újra fellángoló öreg a 
korábbi világ szinte „tiszta" képviselőjeként 
mutatkozik. Hiszen most írja meg — válasz
képpen az egykorú francia bölcsek kihívására 
— nagy lélegzetű „systéme"-jeit, most a Tari-
ménest, amely minden gazdagságával együtt 
is — államregény, egy új század hajnalán 
előveszi újra Pope-ot, költi a Debrecen siral
mát a Désastre de Lhbonne magyar párja
ként s Millot-val hajol a római történelem 
eseményei fölé. 

• A „bihari remete" ez utóbbi foglalatossá
gának végeredményét kaptuk most (másfél
száz év után) kézhez ezzel az ízléses, nagyon 
szép kiállítású kötette). Nem egy törienelmi 
pillanatnak, a XIX. század elejének, hanem 
egy korábbi s teljes korszaknak, a magyar 
felvilágosodás korának egvik karakteres 
müvét, jellegzetes történetírói produktumát 
tette közzé a budapesti Kölcsey Ferenc 
gimnázium 1965/66 évi IV/a osztályának 
munkaközössége, amikor Bessenyei 1803-ban 

keletkezett Rómának viselt dolgai c. munkáját 
kiemelte a kézirattár homályából. Kitűnő 
választás — az író, a felviíágosodás kori 
történelemszemlélet, de az olvasók szempont
jából is egyaránt az. Az írás sajátos ízeit s 
nagyonis jelleges eredetiségét szépen fejti ki 
a magvas és körültekintő kísérő tanulmány 
írója, Neményi Kázmér: Bessenyei az erudí-
ciót, a tényanyagot kölcsönzi csak volteriá-
nus elődjétől s azután mint kommentátor, 
a XVIII. század legmarkánsabb gondolatai
nak birtokosaként sétál és „álmodozik" a 
„nagy roppanások" között, csapongva, önel
lentmondásoktól sem megriadva fűzi közvet
len hangú, nemegyszer aktualizáló észrevéte
leit a Miliőt abbétól kapott tényekhez. Nem 
krónikát kapunk így, hanem eleven, esszébe 
hajló s dinamikus történelemírást s a műnek 
éppen ezt a vonását erősíti fel alaposan a 
sajtó alá rendező kollektíva egy kitűnő ötlete. 
A szövegközlésben ugyanis tipográfiailag is 
feltüntették Bessenyei viszonyát forrásához 
s rögtön elénk ugrik az átvett anyag terje
delme s az oly sűrűn nekieredő gondolat útja 
— szinte az író műhelyébe pillanthatunk. 

Az ötlet (s az egész vállakózás is) termé
szetesen igen komoly filológiai feladatot 
jelentett s elismeréssel kell megállapítanunk, 
hogy az Ádámné Révész Gabriella vezette 
munkaközösség a lehető alapossággal végezte 
azt el. Nagyon jó, nélkülözhetetlen segítség 
ez a kötet az elkövetkezendő idők Bessenyei
kutatásai számára, méltó folytatása a Vajthó 
László neve által fémjelzett nemes hagyo
mánynak, amelynek történetéhez dr. Hollós 
István igazgató értékes adalékokat is közöl 
szép előszavában. 

Biró Ferenc 

Feszty Mása—Ijjas Antal: Feszty Árpád élete 
és művészete. Bp. [1966.] Múzeumi Ismeret
terjesztő Központ Propaganda Osztálya. 138 
1. (A Művészettörténeti Dokumentációs 
Központ Forráskiadványai. 3.) 

Feszty Mása és Ijjas Antal könyve, amely 
a századvég egyik legsikeresebb művészegyé
niségének életútját rajzolja meg, egyaránt 
számot tarthat a művészettörténet művelői
nek s az irodalomtörténet érdeklődésére. 
Ehelyütt a könyvnek inkább csak azokra a 
részeire hívnánk fel a figyelmet, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve irodalomtörténeti 
érdekkel is bírnak. Az ilyen részletek száma 
a könyvben nem kevés, hisz Feszty pályáját 
már a kezdő évektől végig kísérik az irodalmi 
kapcsolatok. Ez utóbbira épp a jelen pályarajz 
derít fényt. E-kapcsolatok elején az a barátság 
áll, amely a 70-es évek közepén a Margitszi
getre kijáró Gyulai s a Kemény Zsigmond 
vonatkozásában is nevezetes Tahyné (akiről 
a könyvben ugyancsak nem érdektelen bekez-
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dések szólnak) környezetében ugyanott gyak
ran időző Feszty Árpád közt kialakult. A 
könyv nem csak Gyulai s a fiatal Feszty 
barátságának megszületését ismerteti, hanem 
annak további alakulását is, aminek legfon
tosabb mozzanata Gyulai részéről az a több 
formában megnyilatkozó támogatás, amely-
lyel Feszty művészi útját egyengetni segí
tett. Feszty pályakezdő éveinek másik érde
kes kapcsolata a Jászai Marival való, mint
egy másfél évtizedet átfogó szerelem. Bár 
a könyvnek erről szóló részei inkább csak 
színészettörténeti szempontból érdekesek, nem 
felesleges felhívni rájuk az irodalomtörténet
tel foglalkozók figyelmét sem, hiszen e szere
lem utolsó éveibe már erősen belejátszik a 
Jókaival, ül. fogadott lányával, az ún. III. 
Rózával kezdődő ismeretség. Feszty pályája 
ettől, pontosabban a Jókai Rózával kötött 
házasságtól kezdve szorosan összefonódik a 
kor irodalmi életével. S már nem pusztán az 
egyre bővülő irodalmi ismeretségek révén, 
hanem sokkal inkább az által, hogy Feszty 
otthona, ill. azon belül az ún. Feszty-szalon 
többek között a századvég irodalmi életének 
is egyik jelentős központjává válik. A szalon 
állandó vendégei közé tartozott, politikus s 
egyéb tagjait most nem számítva, pl. Gárdonyi, 
Justh Zsigmond, Bródy Sándor, Herczeg 
Ferenc, megfordult benne Gyulai stb. A 
szalonban létrejövő összejövetelek, az ott 
folyó politikai, művészeti, irodalmi vitáknak 
legnevezetesebb résztvevője persze a Feszty-
családdal együttélő Jókai volt. A szalon 
létrejötte, története, belső -élete, amivel a 
könyvben külön fejezet foglalkozik, már csak 
azért is figyelmet érdemel, mert a szalon iro
dalmi jelentőségén túl egyben az idős Jókai 
életének egyik állandó közegét, miliőjét is 
jelentette. 

A könyv irodalomtörténetileg legfonto
sabb részei természetesen a Jókaival foglal
kozó lapok. A különböző fejezetek, elsősorban 
Feszty Mása visszaemlékezésein keresztül, 
lényegében teljes képet igyekeznek rajzolni 
Feszty ill. a Feszty-család és Jókai kapcso
latáról. Sok érdekes s irodalomtörténetileg 
nem egy újat hozó részletet olvashatunk ennek 
során: Feszty és Jókai megismerkedéséről, 
Feszty és Jókai Róza házasságának létrejöt
téről, sőt Jókai Róza születéséről, Jókai 
leányává fogadásáról, neveltetéséről is, az 
Andrássy' úti első közös otthonról, a Bajza 
úti villa megépítéséről s nem utolsósorban 
Jókai második házasságáról, s e házasság 
körüli viharokról. Érdekesek e részek már 
csak azért is, mert kimondottan vagy kimon
datlanul »nemegyszer folytatnak polémiát 
azokkal az írásokkal, mindenekelőtt Vali 
Mari emlékirataival, amelyek a Feszty-család 
és Jókai kapcsolatának kérdésében az előb
biek szerepét elmarasztalólag ítélték meg. 
A könyv, szemben Vali Marival, Fesztyék és 

Jókai együttélésének harmonikusságát, zavar
talanságát hangsúlyozza. Az olyan, Jókai 
és Fesztyék viszonyában tragikus végű kérdé
sekben is, mint amilyen az ajtóbefalazás 
históriája s a koszorutiprás botrányt kavaró 
története volt, főleg Fesztyné írásaira támasz
kodva, megvédeni vagy legalábbis megma
gyarázni igyekszik Feszty és Jókai Róza 
szerepét. A könyv e részei azonban Vá\i 
Mari gazdagon dokumentált emlékirataival 
szemben nem eléggé bizonyító erejűek. Ha 
egy-két kérdésben, így Jókai Rózának a meg
szokottabb kereteken túllépő életmódjának, 
a Fesztyéknél zajló társadalmi életnek a 
megítélésében Vali Marit tán túlzottan puri
tán s némileg a vidékiségbe ragadt szempon
tok vezették is, a lényeget illetően, úgy vél
jük, továbbra is Vali Mari emlékiratait 
tekinthetjük elsőrendűen forrásértékűeknek. 

Láng József 

Milkó Izidor hátrahagyott írásai. 1—2. köt. 
Gesztenyefám. — Harun al Rasid és egyéb 
írások. Válogatta, a bevezetést és a jegy
zeteket írta: Szeli István. Növi Sad, 1966. 
Fórum K. 335; 274. 

A századforduló irodalmi életének ár
nyaltabb megrajzolásához kínál új és meg
bízható adatokat az első kötet. Vajda János, 
Tolnai Lajos, Gáspár Imre, Thury Zoltán, 
Jámbor Pál, Reviczky Gyula és Vadnai 
Károly alakját idézi fel kötetbe gyűjtött 
emlékezéseiben Milkó Izidor. írásai a sza
badkai Bácsmegyei Naplóban, illetve Nap
lóban jelentek meg először 1923-1931 között, 
a Régi írók, Másokról és magamról, és a 
Levelesládámból c. sorozataiban. A Tóth 
Béláról, Szana Tamásról és még többekről 
készült emlékezéseket Szeli István nem 
vette fel a kötetbe. Ezeknek bibliográfiai 
adatait haszonnal látnók a jegyzetekben. 

Elsőként Szenteleky Kornél hívta fel a 
figvelmet Milkó írásainak forrásértékére: 
„Irodalomtörténeti szempontból roppant ér
dekes az a meghitt viszony, ami Dóri bácsit 
Tóth Bélához, Vadnai Kárólvhoz, Vajda 
Jánoshoz stb. fűzte. Ezek sokkal értékesebb 
és érdekesebb írások, mint novellái." Az 
Országos Rabbiképző Intézet Könyvtárába 
került 26, Milkóhoz írott Vajda János-levél, 
melvet 1958-ban Scheiber Sándor és Zsoldos 
Jenő adott ki (Irodalomtörténeti füzetek 15.), 
igazolta Szentelekv véleményét. A Vajda 
autográfok és a Milkó emlékezéseiben közölt 
részleteik, ha nem filológiai szinten is, meg
bízhatónak minősitik ,a memoárok íróját. 
Erre az eredményre jut Szeli is a Jegyze
tek bevezetőjében. Indokolt tehát, hogy 
irodalmunk e korszakának kutatói a jövő
ben figyelembe vegyék Mikó feljegyzéseit 
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