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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. 

KEREKES EMIL. 

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. 
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Az I. rész Sz. Mór életét és nyilvános tiszteletét öleli föl. Kezdődik 
Vargha Dámján tanulmányával: Mit tudunk Maurusról? (9—39. 1.) A Sz. 
Mór életére vonatkozó történeti adatok összefoglalása. Belejátszik a Sz. Imre
legenda : a hét csók jelenete. Irodalmi érdekű Kühár Flóris tanulmányában, 
Szent Mór lelki világa (41—68. 1.), a pannonhalmi kolostori iskolának színes 
és vonzó rajza. Pompás záróköve az I. résznek Tordai Ányos szépirodalmi 
munkája: Szent Mór iij legendája- (217—237. I.) Régies nyelven, a kódex-
író barátok kedvesen csengő hangján írt legenda négy fejezetben. Míg a régi 
«törlejtö»íródeákokragaszkodtakahagyományhoz és.a hagyományos szöveghez, 
a régi kódexírók vértezetébe rejtőzködő «fráter Anianus» szabadon engedi 
költői képzeletét s történeti események szövedékére támaszkodva költői ihletű 
új legendát alkot. 

A II. rész tanulmányai nagyszabású kortörténeti hátteret vázolnak. 
Irodalomtörténeti szempontból legjobban érdekel bennünket Vargha Dámján 
terjedelmes tanulmánya: Maurus a magyar irodalomban. (363—456. ' l.) Az 
irodalomtörténet Szent Mór püspököt tartja az első magyar írónak. Eletének 
utolsó éveiben, 1064 — 1070 között, írta meg kedvesen hangzó latin nyelven 
a két zoborhegyi bencés remetének életét : az ú. n. Zoerard-legendát. Vargha 
*a legendának három kéziratát ismerteti részletesebben. Ezek. 1. a corsendonci 
kézirat. Ennek szövegét adták ki annak idején a bollandisták. Azután sokáig 
lappangott a kézirat, s homály födte. Marczali Henrik pl. Corssendonck-féle 
kéziratról szólt; személynévnek vélte a helynevet. Vargha megállapításai: 
a kódexet ma a párisi Mazarin-könyvtár őrzi (jelzése: ms. 1733). A vegyes
tartalmú kéziratot Belgiumban, a corsendonci ágostonrendi kolostorban má
solta Antonius van Bergen (latinosan Antonius de Bergis) szerzetes kanonok 
1490-ben. A magyar szentek legendáit, közte Zoerard és Benedek életrajzát 
is, nyomtatott gyűjteményből, a Lombardica história magyar vonatkozású 
függelékéből vette át. V. lépten-nyomon hangsúlyozza, hogy ez mind az ő 
új és eredeti megállapítása. Sajnos, elkerülte figyelmét, hogy mindezt lénye
gében ugyanúgy már régen megállapította Madzsar Imre (A korssendoncki 
legendakézirat, M. Könyvszemle 1924.). V. személyes vizsgálata alapján rész
letesebben szólhat a kódexről. — 2. Müncheni kézirat (Clm. 16,024.) Máso
lási éve 1411; szövege egyező a corsendonci másolattal. — 3. A váradi 
Lectionale. (A szegedi ferencrendi kolostor kézirata.) A breviáriumban a papi 
zsolozsma olvasmánya gyanánt van meg a legenda. Néhány sor híján teljes 
szöveg. A breviáriumot 1454-ben másolta Jenéi Pál (Paulus de Jenew) Imre 
nagyváradi kanonok és gyulai plébános számára. V. mondja : «Paulus de 
Jenewröl mint a XV. század közepén egyházi irodalmi munkán fáradozó 
másolóról, eddigelé semmit sem tudtunk. Most vonul be a latinnyelvü ma
gyar irodalomba. Új név, új irodalmi személy, akinek eddig ismeretlen iro
dalmi munkásságáról örömmel értesülünk.» Karácsonyi János (Békés vár
megye története, Gyula 1896, I. k. 196. 1.) már 40 évvel ezelőtt megemlékezett 
Jenéi Pálról mint kódexmásolóról. Két hasonmást is ad a Lectionaléból. V. közli 
a breviáriumi lectiók teljes szövegét, párhuzamos magyar fordítással s az eredeti 
szöveg hasonmásával. Ilyen hasonmást a két másik kéziratról is kapunk. 

Kár, hogy V. nem vonta be a párhuzamba a többi breviáriumi legendát 
is. Madzsar szerint a legendának legrégibb kézirata a M. Nemz. Múzeum 
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egyik XIV. századi breviáriumában található. Tőle várjuk a legenda új kri
tikai kiadását. 

Szép és gondos rész V. tanulmányában a legenda költői szépségeinek 
méltatása. Mint legenda első a maga műfajában s egyben a legelső ma
gyarországi szépirodalmi mű. Itt találkozunk először a népképzeletnek költői 
vonásként való beillesztésével — pl. a sas madárnak népképzeletszerü meg
jelenése. Nagy tárgyszeretet és szónoki lendület tükröződik a tanulmányban ; 
a szónoki hév hozza magával a gyakori ismétlést is. A végén levő irodalmi 
szemle szükrevont köréhez képest sem teljes. 

V. megismétli kedvelt föltevését a Sz. Imre-legenda szerzőségéről: 
«A mi, több érvvel erősíthető, érvelésünk szerint: Maurus írta meg vagy 
legalább is jegyzeteiben a maga, esetleg mások számára megörökíthette 
Szent Imre herceg életét is, — gondolhatólag még 1031. és 1036. évek között.» 

Irodalmi vonatkozás akad természetesen az emlékkönyv egyéb tanul
mányaiban is. Erdélyi László (Szent Mór és hóra, 253—277.1.) pl. bőségesen 
idéz a Zoerard-legenda magyar fordításából. Az ilyen gyűjteményes munká
ban szinte elkerülhetetlen az ismétlés és ellentmondás az egyes tanulmányok 
közt. A könyvet sok szép kép díszíti. 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

Pallas Debrecina. Dolgozatok a Debreceni Református Kollégium Tanár
képző Intézetének 10 éves fennállása alkalmára. Írták az intézet tagjai és 
tanárai. Debrecen, Bertók L. kiadása, 1936. N. 8-r. VIII. 540 l. 

Pallas Debrecina — ezen a címen adtak ki 1828-ban a debreceni 
kollégium alumnus diákjai egy csokor latin és magyar verset, hogy ily módon 
fejezzék ki hálájukat és ragaszkodásukat az Alma Mater iránt. Ma, amikor 
magyar tudósnak lenni majdnem olyan hősi tett, mint volt százegynehány eszten
dővel azelőtt magyar költőnek, épen jól illik ez a cím ehhez a gyűjtemény
hez, amelyben a nagyhírű iskola tanárképző intézetének vezetői és hallgatói 
23 tanulmányban tettek hitet kutatói kedvük és elhivatottságukról. A 
dolgozatok közül tíz irodalomtörténeti tárgyú. Már ez a számbeli arány 
is mutatja,hogyakötet megjelenése irodalomtudományunk figyelemreméltó ese
ménye, de Ugyanerről győz meg bennünket az egyes munkák tanulmányozása is. 

Ember Ernő A népszínmű útja c. értekezésében színmüu-odalmunk 
népies elemeit nyomozza s ezzel — vázlatos áttekintésben —- újra közreadta 
régibb kutatásainak eredményeit. A «pör» újrafelvételét nyilván az a logikai 
hiányérzet sugallta, hogy a népszínművel kapcsolatban még mindig sok a 
vitatható kérdés. E. E. alapos készültséggel a problémát valamennyi eddigi 
kutatónknál világosabban látja, s már csak egy lépés választja el a minden
képen helyes eredménytől. De ezt a lépést csak az fogja megtenni, aki a 
népszínmű műfaji sajátságaira való tekintettel kutatásai tengelyébe a színház
történeti szempotokat állítja. 

Gaál Endre a magyar ifjúsági irodalom nagymesteréről, Benedek Elek
ről emlékezik meg. Meleg rokonérzéssel, hangulatosan, sőt találóan rajzolja 
meg a székely mesemondó pályáját. Ahhoz azonban, hogy munkáját arc
képnek nevezhessük, mélyebb léleklátás, gazdagabb tárgyismeret, finomabb 
szerkesztés és művészibb toll kell. 


