
'vetett problémák nagyobb igényességet tük
röző alátámasztásával, az időhatár lényeges 
kiterjesztésével (a tanulmány csak 1867-ig 
foglalkozik a divatlapokkal), majd a kérdés 
komplex elemzését adja. 

Heverdle László 
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A tudomány és a gyakorlat több területére 
kiterjedő gazdag anyagot tartalmaz az Egri 
Pedagógiai Főiskola 196l-es évkönyve. Az 
öt részre osztott kötet tanulmányai a fő
iskola problémavilágának kérdéseivel foglal
koznak. Már első átnézésre is feltűnik, hogy 
az intézet beható tudományos munkát 
végző tanárai elméleti kutatásaikkal a gya
korlat által felvetett kérdésekre keresik a 
megnyugtató választ. 

Nagyjából azonos terjedelemben kapnak 
helyet a nevelés és oktatás, valamint a nyelv 
és irodalom, történettudományok köréből 
vett tanulmányok. A természettudományok
kal foglalkozó cikkek mintegy 110 oldalt 
foglalnak el. Az értekezéseket lezáró Mis-
cellanea eddig ismeretlen irodalmi dokumen
tumokat publikál Bessenyeiről, Kazinczyr 
ról, Kemény Zsigmondról, Rudnay Gyuláról 
és Bartók Béláról. A figyelmet érdemlő 
kötetet a főiskola rajztanárainak festményei 
zárják le. 

Az irodalomtudomány köréből e kötetben 
Comeniusszal, Mikszáthtal, Bessenyeivel, 
Gárdonyival, Miroslav Krlezával foglalkozó 
tanulmányokat találunk. Nagy Sándor azt 
az utat vizsgálta, amelyet Gárdonyi Géza 
megtett, amíg legjobb regénye, az Egri 
csillagok megírásáig eljutott. Tanulmánya, 
mely a végleges, marxista Gárdonyi kép ki
alakításához az első lépéseket jelenti, egy 
olyan író portréját körvonalazza, aki egész 
életében szenvedélyesen kereste az emberi 
igazságot. 

Raisz Rózsa Mikszáth szóláskincsének 
néhány csoportnyelvi eredetű frazeológiai 
kapcsolatával foglalkozik. Mikszáth szólásait 
egy tárgykörre szorítva magyarázza. Ezek
nek a sajátos stílusteremtő nyelvi eszközök
nek a felhasználásában a kelleténél tudato
sabbnak mutatja be Mikszáthot. Értékesek 
azok az észrevételei, amelyekben kimutatja, 
hogy ezek az állandósult frazeológiai kap
csolatok milyen mértékben befolyásolják a 
közvetlen népi hangú, vagy éppen szatirikus 
hangú elbeszélések stílusát. Az igés szerkezetű 
szólások, szóláshasonlatok, közmondások be
mutatását — bár a tanulmány alapos kuta
tásra épül — töredékesnek érezzük, de mint 
egy későbbi, nagy lélegzetű stíluskutató 
tanulmány egy fejezete figyelmet érdemel. 

Pusztai Gyula 
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A magyar történet korai szakaszának 
művelődési viszonyairól aránylag igen keve
set tudunk. Ezért kell hálával fogadnunk 
minden kis adatot. Holub József cikke Boni-
pertus pécsi püspökről fennmaradt egykori 
adatokból, levelekből megállapította, hogy 
nem tanult sem Rheimsben, sem Chartres-
ben, s nem volt Fulbertus tanítványa, s így 
nem képviselhette annak erősen retorikus 
jellegű, humanista-ízű, bölcseleti iskoláját 
hazánkban, mint azt legutóbb Váczy Péter 
állította. (Századok, 1958. 268 1.) Ennek az 
új adatnak fényében érdemes lenne meg
vizsgálni a Maurus pécsi püspök által írott 
Zobor-hegyi lengyel remeték életét feldolgozó 
munkáját, mely első legendánk. Maurus 
1036-ban, éppen Bonipertustól vette át a 
püspökséget, s nagyon is lehetséges, hogy 
idősebb társának biztatására írta le Zoerárd 
hitvalló és Szt. Benedek vértanú életét, aki
ket személyesen ismert. A már magyar föl
dön tanult és minden valószínűség szerint 
magyar származású Maurus munkája, rövid
sége és igénytelen tartalma ellenére is, jeles
kedik stilisztikai ékességekben. (Horváth 
János: ' Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk 
stílusproblémái. Bp. 1954. 132. 1.) Számunkra 
ez annál fontosabb, mert bizonyság arra, hogy 
már I. István idejében rendelkeztünk olyan 
iskolákkal, ahol az oktatásban az írni-olvasni 
tudás elemein kívül a művészi stílus ismerete 
is helyet kaphatott. 

Fulbertus chartresi püspöknek (1006— 
1028) fennmaradt egy Bonipertushoz írott 
levele, örömmel küldi el — közölte vele — 
Prisciänus munkáját és felajánlotta, hogy 
másban is szívesen áll szolgálatára, ha vala
miben tud segíteni. (Migue: Patrologiae 
cursus completus. CXLI. Saec. XI. S. Ful-
berti Carnotensis episcopi opera omnia. 189.1.) 
Priscianus munkája ismeretesen a legelter
jedtebb tankönyv volt a középkorban, s 
Bonipertusnak bizonyára azért volt ráb 
szüksége, mert megszervezte káptalana melletti 
a székesegyházi iskolát, hogy magyar szár
mazású új papgenerációt nevelhessen. Lehe
tetlen, hogy ilyen művelt férfiú ne lett volna 
hatással a nála fiatalabb Maurusra. A kérdés 
kibogozása a jövő kutatásának feladatai 
közé tartozik. 

A pécsi magyar színjátszás kezdeteit 
tárgyalja Hernády Ferenc dolgozata. Pécsett 
aránylag későn, csak 1818 tavaszán jelent 
meg magyar színtársulat. Balog István 
székesfehérvári, Kilényi Dávid híres vándor
társulata — amelyet Győr, Baja, Miskolc 
és Kassa közönsége éppen annyira kedvelt, 
mint az erdélyi városok —, majd Pély Elek 
társulata, Baky Gábor dunántúli egyesülete, 
több más társulattal együtt sok kellemes 

7* 791 


