
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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A Bevezetés-ben ezt olvassuk: „ . . . úgy 
gondoljuk, hogy Komlós Aladár Vajdáról és 
Reviczkyről, Rejtő István Thury Zoltánról, 
Gergely Gergely Tolnai Lajosról, Sziklay 
László Gáspár Imréről írt monográfiája után 
sem lesz érdektelen, ha közreadjuk ezeket a 
gyakorlatilag már szinte hozzáférhetetlen 
portré-vázlatokat, leveleket, emlékezéseket, 
bírálatokat és cikkeket, a kor irodalmi életét 
és annak atmoszféráját sokszor eleven meg
jelenítő erővel megrajzoló írásokat." 

Egyet értünk ezzel az indoklással, mert 
Milkó feljegyzései nem lényegtelen kérdé
sekre vetnek új oldalról fényt. Csak egy 
példa. Gergely Gergely Tolnai Lajos pályája 
(Bp. 1964) c. művéből idézünk: „1887 őszétől 
kezdve [Tolnai] több vidéki városban tart 
szabad előadásokat. . . Szegedre régi barátja. 
Szabados János hívja . . . de már a szabadkai 
előadáson zavaró momentumok játszanak 
közre . . ." (200. 1.) E „zavaró momentumo
kat" fejti ki higgadt részletességgel és levelek
kel dokumentálva Milkó (89-107. 1.). Nem 
csak azt tudhatja meg ebből az olvasó, „hogy 
negyven esztendő előtt hogyan készültek 
nálunk a vendégfelolvasások", — de az is 
nyilvánvaló lesz, hogy Szabadkán nem a 
„hivatalos hatalom" vágta el a sikertől 
Tolnait, hanem a helyi adottságokkal számot 
vetni nem tudó konoksága. 

Ami a második kötetet illeti, ebben Milkó, 
a szépíró kér szót. Szeli István bevezető 
esszéje a széles műveltségű, rokonszenves 
szerénységű alkotót méltó helyére teszi. A 
kissé arisztokratikusán felfogott „nemes 
belletrisztika" mesterének tartja, ki a Fővá
rosi Lapoktól a „vajdasági" magyar iroda
lomig ívelő hatvanesztendős pályáján meg
maradt az apró műfajok írójának. „A maga 
műfajaiban azonban ragyog, sziporkázik s 
kora legismertebb nevei mellé emelkedik." 

Bélley Pál 

Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma. Bp. 1967.MTA Irodalomtörténeti 
Intézete—Akadémiai K. 187 1. (Irodalomtör
téneti Füzetek 52.) 

A két világháború közti korszak iránt az 
utóbbi években föltámadt érdeklődés, töb
bek között a szocialista irodalom különböző 
problémáinak, a Válasznak, a pécsi Sorsunk
nak, a vásárhelyi találkozónak földolgozása 
örvendetes tendenciát jelez: szaktudomá
nyunk a nagy korszakokhoz illő komoly 
alapossággal kezdi gyűjteni és értelmezni e 
félig előd, félig kortárs nemzedék munkássá
gára, mozgalmaira, szervezeteire vonatkozó 
adatokat . Csaplár Ferenc könyve is a „ tény
föltáró" részlettanulmányok sorába tartozik; 
nem hibátlan, de a kor további ku ta tásá t 
megkönnyítő, hasznos munka. 

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
az 1930-as években kibontakozó értelmiségi 
mozgalmak egyike. Keletkezését a monog-
ráfus meggyőzen vezeti le a gazdasági válság
gal és diplomainflációval járó értelmiségi bázis-
keresésből, a szegedi-, Szeged-környéki társa
dalmi problémák súlyosságából és a város 
nagyszerű hagyományainak (Kálmány, 
Gárdonyi, Tömörkény, Juhász Gyula) meg 
egyetemének sokra kötelező szelleméből. 
Jelentőségét részint szociális és antifasiszta 
társadalmi-politikai törekvése, részint néhány 
értékes kulturális teljesítmény adja. Mint
hogy e kettős programon beíül részvevői a 
művészet és tudomány igen változatos terü
leteit művelték, a mozgalom ábrázolása meg
lehetősen bonyolult föladat. A sokfelé ágazó 
anyagot a szerző időrend szerint tárgyalja: 
a falukutató előzmények után 1930 és 1938 
között működő Kollégium fejlődését három 
szakaszra bontja, és szakaszonként muta t ja 
be a különböző művelődési ágakban elért 
eredményeket. Az első periódus 1933 őszén 
zárul; világtörténelmi és helyi okok együttes 
hatására ezután „pil lanatnyi megtorpanás" 
következik, de 1935-től a nemzetközi és 
magyar antifasiszta mozgalmak sodrában a 
Kollégium magára talál, több tagja a nép
frontküzdelmek szereplője lesz. 

A politikai fejlődés elemzése mellett 
Csaplár a Kollégium alkotóműhely-jellegét is 
hangsúlyozza, főleg a közös élmények, program 
és kölcsönhatások szemszögéből. Tárgyához 
képest természetesen tablót ad, de az egymást 
„nevelő közösség" bemutatása során egy-egy 
portré is új vonásokkal gazdagszik. Elsősor
ban Radnótié: módszertanilag is újszerű, 
ahogyan a szerző a fametsző Buday és a költő 
stílus- és motívumközösségeit, egymásra 
hatását föltárja. Kollégiumi élményekkel 
magyarázza a népi kultúra némely elemei
nek behatolását Radnót i lírájába. Világszem
léletének 1933-ban kezdődő elborulásával, 
a „surranva kell most é lned" tuda tának kia
lakulásával kapcsolatban fontos új gondola
tot vet föl: a közvetlen élmények, a szegedi 
antiszemita és nyilaskeresztes mozgolódások 
bénító hatását dokumentálja. (A korábbi 
elemzések a távolabbi indítékokat, a hitleri 
fasizmus uralomra kerülését és a nemzetközi 
munkásmozgalom átmenet i zavará t emelték 
ki.) 

Az értékes részeredményekkel szemben az 
összképet kettős aránytévesztés zavarja. Az 
elsőt a monográfusok nehezen legyőzhető 
kísértése, a földolgozott tárgy iránti elfo
gultság okozza: az ábrázolás — más egykorú 
törekvések rovására — kissé fölnagyítja, 
eltúlozza a mozgalom jelentőségét. Különö
sen szembetűnő ez a népi írókkal való össze
hasonlításokban. Csaplár tétele szerint a 
Kollégium működését a munkásmozgalom
mal való szoros kapcsolat és az európai látó-
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