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hozzá kéréseivel, «már azt beszélték, hogy a magyar vonatkozású dolgok 
a Grass báróné hatáskörébe tartoznak.» 

Ezek a — szerény véleményünk szerint csak kivonatos — aránylag gyér 
följegyzések egy-két adatot magáról Bárótziról is megőriztek. Oka volt rá, 
hogy II. József császárt nagyon szerette, s nagy tisztesség volt szamára, hogy 
a magyar testőrség részéről véletlenül épen ő vehetett részt II. József teme
tésén. Károlyi Antal, az új kapitány, épen akkor szüntette meg a gazdasági 
ügyek vezetőjének addig évenként kijárt 500 forint külön illetményt, mikor 
Bárótzi került e tisztségbe. Mégis olyan eredményesen működött, hogy a szá
zad végén a testőrségnek közel negyedfélszázezer forint gyümölcsözően 
elhelyezett tőkéje volt. S Bárótzi nagy látókörét dicséri, hogy a testőrök iro
dalmi működésének jelentőségén túl arra is rámutat, mit jelentett az, hogy 
Ötévenkínt 70 testőr idegen nyelvek elsajátításán kívül nagy műveltséggel is 
gazdagodva került vissza a magyar közéletbe. 

Krúdy kéziratának élén «rövid tájékoztatás» szól Bárótziról. («Részben 
a Magyar Plutarchból, 1816.») A fordítónak meg kellett volna említenie, 
hogy Krúdy alaposan összezavarta forrásának — pontosabban : Kölesy-Melczer 
Nemzeti FhitarkítS'd.na.k II. r. 271. 1. •— mindenben helytálló adatait. (A Plu-
tarkus tulajdonképpen Kazinczy Bárótzi-életrajzát vetle át.) Magának öárótzi-
nak munkáit is összekeveri, de ráadásul a Himfy szerzőjét nevezi magyar 
Kotzebue-n&fc s neki adja a Stibor szerzőségét is. Egy-két hibát a fordító 
jegyzeteiben is találunk: Barcsay Ábrahám (76. 1.) 1761—1766. és 1790 — 1794. 
volt a gárdánál. Czirjék Mihály (67. 1.) a székely huszárezredbe mint had
nagy vonult be, ott lett főhadnagy, nem százados, nem is vonult nyugalomba, 
hanem résztvett a francia háborúban is, és mint aktív százados halt meg. 
Ezek a kevésbbé jelentékeny hibák nem csökkentik a kis kötet becsét. 
Nagyobb kár, hogy személyi adat alig van benne; de a testőrség életéből 
megörökített sok eleven képpel még így is hasznos adalék az irodalomtör
ténet számára is. ~ , r> 

_ (JALOS REZSŐ. 

Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. 
A M. Tud. Akadémia támogatásával. Pannonhalma, 1836. 8-r., 328 1. 

Abban a körben, amelyre közművelődési reformjainak munkájában 
Mária Terézia leginkább támaszkodott, egyik vezető elme a nálunk gyűlölt 
és hazaárulónak bélyegzett Kollár Ádám volt. Csóka sok fáradsággal és 
lelkiismeretes meggondolással irt, mindenképen érdekes munkája sem akarja 
Kollárt tisztára mosni, csupán a nevelésügyben mutatja meg munkásságát 
•és érdemeit, köztük a legki valóbbat, hogy a Ratio educaüonis főszerzője 
majdnem bizonyosan KolláY Ádám volt. Minket azonban e helyütt két másik 
derék megáll api tása érdekel. Az egyik, hogy az 1771-ben szervezett Societas 
literariaiySL héai Anzeigend kiadó magyar tudós társaságot, nem Tersztyánszky 
Dániel szervezte, hanem maga Kollár, akinek a fplyóiratban névtelenül sok 
cikke is jelent meg, s Csóka véleménye szerint azért is hiúsult meg 1776-ban 
a vállalkozás, mert a jezsuiták, élükön Kaprinaival, nem szívesen látták 
a szabadkőműves exjezsuita Kollár köré csoportosulva tudósainkat. Evvel 
kapcsolatban az Academia Augusta tervezőjének személyét illetőleg is — 
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meggyőzően cáfolva Fináczy érvelését, hogy ez is Tersztyánszky nevéhez 
fűződik — visszatér Toldy álláspontjához, hogy a szerző kilétét még mindig 
nyílt kérdésnek kell tekinteni. 

Másik, ennél is jelentősebb eredménye Bessenyeivel függ össze. Kazinczy 
őrizte meg számunkra azt a mendemondát (Magyar Pantheon, 3. 1.), hogy 
báró „Gráczné," Mária Terézia kedvelt udvarhölgye, ez a „rósz asszony",. 
többek között Bessenyeit is kiválasztotta ,,a maga örömeire." Bizonyos, hogy 
Bessenyei általa jutott nagy befolyáshoz a császárnénál. Báró Grass 
Frigyesné Schwinghammer Teréz, (aki csak franciás divatból írta magát 
néha Grasse-nak) Kollárnak is egyik jóakarója, vagy még leánykorában, 
vagy 1763-ban már mint özvegyasszony került a császárné mellé, s 
mikor Bessenyei megesmérhette, már legalább 50 éves volt. Mint 
gyermekét (,,als wann er mein eignes Kind wäre'O szereti a nagyon tehetséges 
ifjút, s mikor az Mária Teréziának ajánlotta Ágis&t, a királynő megbízásá
ból Kollárt kéri meg Grassné,, hogy mondjon a drámáról véleményt. „Es 
fruet Ihre Maytt., dass sich diese junge adeliche Kinder auf solche ver
nünftige Sachen verlegen", s maga a báróné is gyakran megcsodálja az ö 
okos Bessenyeijének, aki olyan „solide" gondolkodik, «seine Einsicht und 
grosses Talent, und dass Er auch dieses, was ihme Gott gegeben, nicht ver
grabet." Része van benne, hogy a császárné a Szent Tamás apostol fordí
tásával bízza meg Bessenyeit, megvédi kedveltjét a kancelláriánál már-már 
hitelt nyert vádaskodások ellen („die Kantzley hat wohl sehr unbedaehtsam 
gehandlet in dieser Sache") és az ö tanácsára is gondol Bessenyei arra, hogy 
a könyvtárhoz — épen Kollár mellé — jusson. Meg is fenyegeti Martinest, 
aki Van Swieten útján Bessenyei alkalmaztatása ellen dolgozik, hogy ez a 
törekvése nem válik majd javára: akit egyszer oltalmába vett, azt minden
ben segíti és nem hagyja el. Szeratte a magyarokat és Bessenyeit öntuda
tosan, azért támogatja, mert meggyőződése szerint a fiatal gárdista még sok 
dicsőséget szerez nemzetének. Csókának Grassnéról szóló adatait Bárótzinak 
újabban napfényre, került följegyzései is támogatják. (L. IK. 1937. 88. 1.) 
De Csókától azt is megtudjuk, hogy a hárónö törekvéseit a „tót Sokrates" 
Kollár is szívesen segítette. — Hogy Kollár Bessenyeit anyagilag is támo
gatta, annak bizonysága, hogy 1783-ban kelt végrendelete szerint Bessenyei 
két év óta 1000 forinttal és kamataival tartozik neki: nyilván sok könyvének 
kiadásához kellett a pénz. 

Csóka kutatásai az eddiginél helyesebb világításban mutatják be Bes
senyei pályafutásának egyik részletét s új szempontokat is adnak a kutatás
hoz. Az irodalomtörténet is hálás lehet fáradozásaiért. 
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Szent Mór emlékkönyv- Szerkesztette Vargha "Dámján. Pécs, Pécsi 
egyházmegye, 1936. N. 8-r. 464 \. 

Kilencszáz éve annak, hogy Sz. István király a pécsi püspöki székbe 
emelte Mór pannonhalmi bencés apátot. Az évforduló alkalmából szép ki
állítású, vaskos emlékkönyvet adott ki a pécsi egyházmegye. A komoly tudo
mányos tanulmányokat nyújtó emlékkönyv két főrészre oszlik : I. Szent Mór 
egyénisége és kultusza. II. Maurus a XI. század kortörténetében. 


