
kolai tanulmányai" idején tett egyik barátjának. A barát azonban
"levélben figyelmeztette tartozására": nekivágott hát a munkának,
noha a vesződséges világ ügyei-bajai akadályozták. Azoknak a le
veleknek a íölkutatásával, amelyeket a Szent Genovéva kolostor
apátja, István intézett különféle személyekhez, többek között egy
dán ifj úhoz, alighanem egykori növendékéhez, a tudományos ku
tatás erősen hihetővé tette, hogy a sürgető levél emlegetése Péter
mester részéről nem üres fogás. 1196 és 1203 közölt valóban volt
iskolatársa biztatására írta meg munkáját, hogy örök emlékezetül
hagyja az ősök tetteit s a maga hírét, a megajándékozott "boldog"
Magyarország örömére.

Rónay G.1Jörgy.

Jegyzet. Az Anonymus-kérdés gazdag irodalmából itt csak
Szilágyi Lóránd döntő fontosságú tanulmányát említjük: Az
Anonymus-kérdés revizíója, Századok 1937, mely a probléma leg
új abb, nagyszabású s hihetőleg végleges megoldása, s mely jegyze
teiben hozza az eddigi fontosabb irodalmat is. Péter mester sze
mélyére, külföldi kapcsolataira vonatkozó részleteink mind e ki
váló munkából valók. A gesta magyar idézeteit Pais Dezsli: Ma
gyar Anonymus című fordításából hozzuk. A francia epikáról Ma
gyarországon Moór Elemér: Die Anflinge der höfischen Kultur in
Ungarn, Ungariseho Jahrbücher 1937. Párizsról Lovass Gyula: A
középkori Párizs-eszme, 1939. Anonymus és a Szentírás: Eduardus
Mészáros: Qua ratione Anonymus sacra scriptura usus sit, Pécs
1936. A korábbi idők irodalmáról és a Kálmán-kori fölvilágosodás
ról tőlem: Monostori szellem a román korban, Katolikus Szernle
1941 és Egyházi irodalom és műveltség Szent Istvántól Kálmán ki
rály haláláig, Theológia 1942,

TOLDALAGHY PÁL:

FELHÖlDET .
Felhőidet mirajtunk nyugtatod, Már,
ha kell, legyen eső, vagy szélvihar.
Verj, paskolj minket. Közbe meg zokogjál
testünk és lelkünk gyászolóival.

Légy pártos, vagy pártatlan: szörnyű Isten,
de arcodat mutasd meg, ó, Uram!
Úsz van, sötét van kint s szívünkben is benn.
A döntött tölgy s hitünk is csak zuhan,

Példázatunk: a bánat és szegénység,
mint frigyet tartó, hű szerelmesek,
betűikkel a testünket kivésték,
idő előtt nehogy felejtsenek.

Én feketéket álmodok, kegyetlent.
Értelmem duzzad, terhétől lecsüng.
Az ifjúság, ha jött is, újra elment.
Légy hát barátunk, vagy ellenfelünk.
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