
FÉLEGYHAzy JÚZSEF

TÖRTÉNELMI IRODALMUNK KEZDETEI
Csóka J. Lajos, a pannonhalmi főiskola tanára és jeles történetkutató, nagy

szabású forráskritikai szintézíst írt latin nyelvű történeti irodalmunk első évszáza
dairól, pontosabban a XIV. század közepéig." És pedig tágabb értelemben véve, azaz
kiterjesztve vízsgálódását a szorosan vett történeti műveken (évkönyvek, krónikák,
gesták)kiívül Szent r István Intelmeire és legendairodálmunk egyes darabjaira is.
Munkájámak eredménye egész sor új megállapítás és megoldás lett. Ezeknek. jelen
tős része - úgy tűnik - maradandó lesz, mások utat mutatnak a további kutatás
nak, de hasznosek még azok a kutatásai is, amelyeknek eredményeivel nem ért min
denkí egyet, vagy éppen téveseknek minősítík.

Módszerének alapvető jellege azösszehasonUító szöveg- és stíluskrítíka, ezentúl
pedig a szövegekoen rejtett olyan mozzanatok felszínre hozása, amelyek következte
tést engednek. az írásművek létrejöttének idejére, helyére és személyére vagy leg
alább mátieujére. Összehasordító stíluskrítíkája messzemenő eredményekre vezetett
annak felismerésében, hogy mílyen bőséges ama hatás, amelyet történeti terméke
inkre gyakoro1t Szerit Benedeknek Nagy Szent Gergelytől származó életírása. to
vábbá Regulája, végül pedig Szent Mártonnek. Pannonhalma védőszentje és Pannó
ma származottjának életrajza.

Csókát könyvének három részre osztásában nem a terjedelmi arányosítás, ha
nem a fumönböző tárgykörök szempontja vezette. Az első részben (száz oldalon) fog
lalkozik Szent Istvánnak kormányzati elveket nyújtó, jobbára morálás-pedagógíat
jellegű Intelmeivel fiához, Imréhez. Itt a mű problematikája körül kialakult ko
rábbi megállapításokkal lényegében egyetért. Értékes többlet az Intelmek szerző

fének kíderítése vagy legalább eros valószínűsi tése, Thancmar corvev-í bencés,
majd hildesheimi kanonok személyében, akli - szerzőnk bizonyítása szerint - 1023
ota SZ€Il1t István esztergomi. udvarában tartózkodott, ahol - Szerit István kíván
ságának megfelelőerr - formába öntötte az Intelmeket. Fő bizonyíték az Intelmek
és Thancrnar egv korábbi művének (Bennward hildesheimi püspök biografiájának)
stiláris és gondolati megegyezesei. (E felfedezésről szerzőnk korábban már tájékoz
tatta olvasóinkat e folyóírat hasábjaín).

A könyv második résre Arpad-kori Iegendairodalrnunk termékeit vizsgálja és
pedig Szerit István 3, Gellért 2, továbbá Szent Imre, Szenit László és Zoerard-András
és Benedek egy-egy legendáját. Sorra veszi a legendák valamennyi számottevő kér
dését és történeti jelentőségüket, de fő gondját mégis provenienciáiuk képezi. Vizs
gálatának eredménye, hogy valamennyiük szerzője bencés, (az volt a később pűs

pökké lett B. Mór és Hartwiok is). így a Zoerard-András-Benedeké Mór pannon
halmi, a Nagyobb Szent István Legendáé egy pécsváradi, a Kisebb István Legendáé
egypannonhairní, a Hartwick-legendáé egy volt hersfeldi s a többi legendáké ismét
egy-egy pannonhalmi benedekrendi szerzetes. Ezt a 228 lapot kitevő második részt
d éppúgy jeHenlZi a gazdag problémalátás és gondos kidolgozás, mint a könyv
oármely más részét. Sorra kerül a történeti és forráskrí.tíkaí kérdések minden fon
tosabbja, s a válasz lelkiismeretes, bő bizonyító anyaggal, elmélyültséggel. a szöveg
párhuzamok gondos Iilológnru és tárgyi elemzésével. Kutatóink e területen végzett
cddígí megállapításait több helyen korrigálja és újabb eredményekkel gazdagítja.

A könyv legterjedelmesebb része a harmadik, melyben nemcsak a legendakon
túli, tehát már a szoros történeti anyag értékelését kapjuk, hanem megelevenedik
előttünk a XI-XIV. századok hazai történeti irodalmának teljes organikus kifej
lődése is, rekonstruálva az egykor Iétezett, de elveszett (Chronica Hungarorum
Gesta Ungarorum, Nemzeti Krónika, Hun Történ~t) történeti műveket is, már

• A Latin Nyelvű Történeti Ircx:kllom K:iallackulása Mag-ytarors!Z1ágon a XI-XIV. Században,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 19B7., 683 Iap.
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amennyire a gyér adatok és lQgik:ad múvelet azt lehetővé teszik, - amely munkának
egyes mozzanataí olykor 1-1 krímí-regény izgalmával és fordulatával versenyez
nek. Nem kapnalt viszont helyet a Julianus barát akciójával és a tatárjárással fog
Lalkozó művek (Richardus Relatio-ja, Rogerius Carmen MiserabHéje és az ismeret
len szerzőjű Planctus), mínt amelyek nem esnek már a nemzeti történetírás fejlő

dési vonaíáoa, halnem azon kívül helyezkednek el.
Jól érzékelteti Csóka l7'anmonhlilma aiillmilimasságált, hogya szellemi terrnelő

munka tűzhelye íegyen. Az első legendák kele1Jlrezésejlwr, a XI. század fordulóján az
a Péter apát kormányoz, "aki kora legműveltebb emberei közé tartozott ... , s nem
csak királyi és pápaioikleveleket igyekezett szerezni monostora számára, hanem
rajta volt, hogy szerzeteseí irodalmilag is működjenek, Igy készült el kormányzása
idején Pannonhalmán Szent István és Szent Gellért Kisebb Legendája s valószínű

leg ugyanott a magyarság pogánykori történetét tartalmazó Gesta Ungarorum, s
folytanták fa korábban megkezdett) Chronica Hunqarorumot is" (394).

S amikor Igazolni törekszik több XII-XIII. századi történeti írásunkról a pan
nonhalmi eredetet, színtén nem feledkezik meg bemutatni, hogy rnennyire adott volt
a szükséges tárgyi és szellemi milieu az:Hyen működéshez. "Anonymus után ott
foJ.ytattáik és fejezték be a Chroníca .Ungarurornot, elkészítették Szerit László Le
gendájált, a Nemzeti KrÓTIiikát s részben a Pray-kódexet is. Elismerésünket a XIII.
századra vonatkozólag osak fokozhatjuk Oros apát nagyszeru kormányzása alatt
(1207-42). E nagyvonalú főpap levéltára állományát kb. 6-szorosára emelte az
általa szerzett kb, 160 ok!levélJlel s eHreszí1Jtellte a Pannonhalmának adott királyi
és pápai oklevelek másolati könyvét, a ,Liber Rubert-t és az Albeus-féle birtok
összeírást, Ez utóbbi ... a kor társadalom- és gazdaságtörténetének leggazdagabb
magyar forrása" (587) 01'OS apátnak az egész középkorí bencés magyar történet
legkímagaslóbb aiLakjánaik egyik legfelzűnőbb vonása éppen az írásbeliség nagyra
értékelése. Azon az alapon, hogy Szerit István jogközösnek nyilvánította Pannon
halmát Morrte-Cassinovaí, Oros lemásoltatta az utóbbinaik kiváltságleveleit s azo
katpaiIlnOlIl:ha1'mi vonatkozásban ds elismertette és megerősíttette a pápákkal. Ö
serkenthétte a Pray-kódex írójái Szent László Legendájának megírására, II. András
uralkodásának első évtizedében: l212-ben ímaszövetséget létesített egymással a
két apátság, Pannonhalma és Monte-Cassi:no, mínek értelmében évenként január
25-én a konvent miséspapjaí egymásért miséztek és imádkoztak (588). Működött

a pannonhalmi konvent, mínt hiteleshely is, ilynemű fennmaradt oklevelcinek
elseje 1202-ből való. Oros apát nagy tanultságához hasonló világlátottság járult.
Hatszor járt Itáliában, s útjai során kétszer eljutott az ősrnonostorba, Monte-Cassinóra,
Résztvett 1215-ben III. Ince pápa híres egyetemes zsinatán. a IV. lateránin is.
1217-'ben elkfsénte II. Andrást szeritföldi útjára. A 20-as évek elején a király.
egész udvarával, részwett.az Oros apát által újjáépített és ma is álló bazilika és
monostor felszentelésí ünnepségéri. Később vártornyokkal is megerősítette az épü
letet s ezeknek köszönhette az apátság, hogya tatár ostromot srikeresen vissza
verték.

Pannonhalma tehát az országnak valóban kiemelkedő anyagi-szellomi felleg
vára. A föltételek az írásbeliség megindulásához adva voltak, amit szerzetesei nem
is hagytak 'ki!a:knázatlanul. Itt fOgjJ.aa,táik írásba 1019 óta, rövid feljegyzések formá
jában, azt a néhány rendi és dinasztikus eseményt, amelyeket a Pannonh.:zlmi Év
könyvek őriztek meg számunkra.

Csóka ama munkája során, mellyel felépíti négy évszázad hazai történetíro
dalmiszintézisét, beleszámítva a ma már elveszett művek rekonstrukció iát is, a
Chronika Hungarorummal mutatja be első ízben ebbeli rátermettségét. Meggvőzően

igazolja ennek létét, szerkesztí meg tartalmát. kutatia fel forrásait és szerzőjét.

Szerinte ezt az áilJlítólagos rnűvet az l06D-as években készítette Pannonhalmán egy
ottani szerzetes, Létezésének szellemes igazolását a Zágrábi és Váradi Krónikák
bő magyar vonatkozásaiból, amelyek közvetlen szóbeli üzenetváltásokra és mát'
akkor létező magyarországi írásműre mutatnak. A Chronica Hungarorum Csóka
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szerínt a magyarságnaík 970-1060 kőzti keresztény történetét tartalmazta. Ezt kő

vetően, pár évtized múlva, körülbelül Szent László uradkódása alatt jött létre aztán
az a Gesta Ungarorum, amely a régebbi, tehát pogány-kori magyar történetet tár
gyalta, És itt szolgá:! Csóka hatalmas meglepetéssel. Hóman Bálint a 20-as években
egyik legnagyobb tudományos sikerét a Szenit László-kori Gesta Ungarorum-ról
szóló, külön könyvben kLiadott elméletével aratta. Bebizonyította, hogy ma ismert
történeti errüékeínk mandegyikét megelőzően létezett egy olyan mű, mely Gesta
szerű feldolgozásban adta a magyarság történetét - pogány és keresztény-korit
egyaránt - az eredettől és vándorlásoktól Szent László koráig. Hóman nagy gond
dal és hatalmas biwnyító anyaggal építette föl teóriáját. S' az olyan rneggyőzően

hatott, hogy történetcudományuníknak alapvero tételévé vált s mínden historikus
elfogadta, egy-két megrögzött kételkedőt (például Domanovszky Sándort) kivéve.
Igazában Csóka Lajos művéíg ésszerűülennek is látszott annak visszautasítása,
Szerzőn/k viszont rnost nyíltan ,kijelenti: "A Hóman-féle Szent László-kori Gesta
Ungarorum sohasem Iétezett" (410). A Hóman-elimélet cáfolatát (lévén vnegatív
jeHegű rnurrka) nem műve korpuszában' végzi, hanem külön, a függelékben
(647-672), A cáfolat, első olvasásra, teljesen meggyőző és visszautasíthatlan ere
jű. A Hóman-fele színtézís érveinek ismertetése után rátér azok cáfolatára. Amíg
ugyanis Hóman a maga kOIlJstrUJkciójának erejét a francia cisztercita szerzetes, a
froisfontaínes-í Albericus Világkrónikájának olyan magyar vonatkozású adataira
építette, amelyeknek függése más magymkróni.káktól nem mutatható ki, tehát
csakis egy elveszett ősi magyar kxónikából vehettJe azokat a francia ·s:rer·ző: addig
Csóka igenis IJtimutaitja ezen úgynevezett "bizonyító" lelőhelyekről, hogy a Hóman
féle (képzeletbeli) Gestán kívül is léteztek (649-660). Ugyanígy jár el Odo de
Deogil-nalk, az 1147-es :keresztes hadjárat során nálunk megtordult j)rancia króní
kásnak ; majd Viterbói Gottfrid, Barbarossa FrigYeJi káplánjának XII. századvégi
magyar vonatkozású - Hóman szerint az ő elméletét bizonyító - adataival is.
Hogy a mai magyar forráskrí.tíka reagálása igenlő vagy tagadó lesz-e, az még
nem látható, de hogy számvetéséből többé el nem hagyható, az bizonyos. Abban
Iegalább is igazat kell adni Csókának. hogya Kállay Ubul és Hóman-féle ama
nézet, mely szerínt a Iászlókorí ősgesta szerzője a német eredetű, X. századi Ven
celirmek dédunokája, Köppány kirá:lyikáplán, - nem egyéb puszta vélelemnél :
'lA szerző személyére, származására és műveltségére vonatkozó kijeléntések első

és lényeges hibája a tárgyi alap teljes hiánya" (672).
A Hóman-féle Gesta helyett - bármily furcsán hat - igenis vallja Csóka egy

másik, ténylegesen létezett Gesta letét, amely azonban nem egy szinte már rnű

vészí feidoígosása a magyarság pogány- és keresztény-kori egész történetének
(mint Hómannál), hanem egyszerűen csak a pogányikor történeti és mondai ele
meit foglalta össze, (A magyarság származása és őshazája, - csodaszarvas, 
Emese álma, - országvásárlás. - honfoglalás, - fehér ló, - kalandozások; 
Lél és Bulcsú tragédiája, 369-3l'4). Ez írásmű összeállítását ő is Szent László
idejére teszi. Nem tagadható e Gesta valószliiűsítésének nagyobb ereje a Hómané
nál és szerzőjük igen ötletesen járta \ré~.g azt az utat, melvnek során rá.talált
Oestája elemelnek szótszört forrásaira. (Ezek: a VI. századbeli Exordia Scythica;

Jordanes: De Gothorum origine et qestis: - Regino (prümí apát): Chronicon;
- Regino Continuatora (Adalbert, trieri szerzetes, majd Magdeburg első érseke):
az R.-levél (R = Regino?) ; - és Widukind: Re.~ gestae Saxonicae). S ki volt ez
ősgesta szerzője? "A mű szerzőjéről biztosat nem mondhatunk, Tény azonban,
hogy forrásai bizonyos vonatkozásban rnind bencés alkotásoknak tekinthetők" (392).

Részletesen foglaűkozik Csóka a "Nemzeti Króniká't-val. Ez egy olyan őstör

ténetimagyar forrásmű (természetesen latin nyelvű, mint valamennyi történeti
művünk Mohácsíg), melynek egyikori szükségszerű Iétét már 1320-ban megállapí
totta Marczoli Henrik, azóta is vallják azt tönténetíróírik, amely mű azonban nem
maradt fÖI1Jt, így tartalmát csak rekonstruálni, keletkezési idejét, helyét, szerzőíér

és életsorsát - tobb-kevesebb bizonyossággal - csak valószínűsíteni lehet. Csóka
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rövid bíráló-szemlét tartva az eddigi nézetek fölött, itt is önálló véleményt alakít,
Iti. Am vallja, hogy míg korábban a magyar történeti gesták és krónikák külön
foglal'koz1lak a magyar nemzet pogány-kori és külön a kereszténv-korí tfutenetéve1,.
addig "ez az elsŐ teljes - a pogány- és a keresetény-kort egyaránt tárgyaló 
magyar történet, a Nemzeti Krónika, amely a XIII. század lű-es éveiben készült
Pannonhalmán" (528), s amely mü lett aztán "a XIII-XIV. századi teljes magyar
történeteinkinek őnforrása" (529). Megszekott alapos, a kisebb részletekre is kiter
jedő kritikai vizsgálat után, mely egyrészt szövegkritnka, másrészt az előfordulási

helyek, időpontok, események és egyéb körülményele analíziséből és a belőlük

vonható követk€'Zlte~ből án. Végill saját véleményét így fogalmazza meg: "Mt
Hóman és Madzsar elgondolásával szemben úgy véljük, hogy az író Oros apát
pannonhalmi konventjének valamelyik tagja volt a XÍII. század elején" (559). Erre
utalnak olyan jellegzetes apró körűlmények, amelyeknek ismerete csakis pannon
halmi szerzetestől eredhet; továbbá olyan stílusjelenségek, melyek Szeart Benedek
életrajzának és regulajának alapos ismeretét és hatását mueatják. A keletkezés
időpontjára nézve ~dig elígazító a ,királyi hatalomnak és koronázásnak olyan
történetpolítékaí szemlélete, amelyből Imre lkirály és testvére, András herceg XIII.
század eleji víszálya tűnik elő. (559-560).

Sokat vitatott kérdés a "Hun Történet" esete is. Ez az egykori írásmű mai
alakjában Kézai Simon Ilm:ón~kájá:lllak (Script. Rer.; Hunq. I. 141-162) és a Képes.
Króníkáook (ugyanott 239-278) egy részét teszi ki,- magyar fordítása a l'tIonum.
Hungarica III-ban: Képes Króníka, Bp. 1959. (49-73). - A művet Váczy Péter a
XIII. század államszemléletébe nem egészen beállítható volita míatt "történeti
utópíának", Eckhardt Sándor pedig "fantasztikus regényv-nek nevezte. A szerző

ség kérdésében (Kézai Simon-e vagy nem) régi vita folyik Karácsony~, Hóman,
Madzsar, újabban ifj. Horváth János Kézait mondják szerzőnek; Győrffy György
Akos mester budai prépostot V. István idejéből; Domanovszky cáfolja Kézaí szer
zőségét, A szerzőségen kivül Váczy, ifj. Horváth J. és Gerics József beihatóan fog
lalkozik a Hun Történet politikai és közösségí életét bemutatá részleteivel s a mű

társadalomszemléletében az újjáéledő római jog és Aquinói Szerit Tamás társa
dalomtanának hatását fedezték fel. Csóka tagadja Kézai szerzőségét, szerínte az
író pannonhalmi bencés volt, a keletkezési idő IV. Béla uralkodásának második
fele s a benne található ún. "népfe1ség"-elvét (ha ugyan szabad ezt a kifejezést
használní l) nem annyira Szent Tamástól és ra- jogászoktól tanulta, rnínt inkább
Szent Benedek regulájából (5.73). Aztán igen részletesen (573-589) mutat rá azokra
a nyomokra, amelyek a mű parmonhalmi keletkezését valószínűsítik.

Hely hiányában mellőzve itt most már Csóka bírálatát Kézai Simon művéről

és a Képes Krónikáről, helyesebben a Budai Minorita krónrkájáról, - kissé bő

vebben kell megemlékeznünk szerzőnk Anonymus-elméletéiOO. Amikor ennek tár
gyalásahoz fu, színte megilletődötten áll meg egy pillanatra. Mert nemcsak am
jelenti ki, hogy "töI'1:étnetírásunJ{ történetének legvitatottabb problémája az Ano
nymus-kérdés" (427), hanem nagy gonddal, bár az eddigi elfogadható elismek fel
használásával. egyéni, minden eddígJitől eltérő saját véleményt konstruál. Szerinte
4.nonymus nem III., hanem II. Béla notártusa (így Jakubovich, Pais és Kniezsa
is). Keletkezési helye nem a k.irádyí udvar, vagy valamelyik főpapi aula, hanem
Pannonhalma. Szerzője S€II11 azonos az eddigi vélemények egyetlen Péterével sem:
P. esztergomi, - P. óbudai, - P. fehérvári préposttal. vagy legújabbanP. győri

püspökkel, hanern valamelyuk pannonhalmi szerzetessel, azzal, aki II. Béla udva
rában alkalmi notáríusí szerepet ds töltött be. A mű keletkezési ideje pedig 1150
körül van. A kérdést, horderejéhez képest, nagy körültekintéssel dolgozza ki. Ez
már a 86 lapnyi terjedelemből is kitűnik. Bizonyítási sorrendje: cáfolja a III. Béla
jegyzője mellett:i érveket, köztük a legmeggyőzőbbeket, a Szilágyi Lótándéit és a
Győrffyéit; - köV'e1Jkezilk Jakubovich II. Béla jegyzője mellett szóló érveinek bírá
lata ("lényegében helytállónak tartjuk Jakubovich felfogását és bizonyítását ... A
szerző személyére vonatkozó elgondolását azonban nem tudjuk elfogadni" 449).
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A maga elmélete szerínt: "a Gesta Hungarorum szerzoje, a P. dictus magister,
mímden bizonnyal pannonhalrní bencés szerzetes volt, aki a pannonhalmi iskolát
igazgatta" (453). Érvei: azon kor irodalmát nem a királyi udvarban, hanem a ben
cés monostorokoan művebték; - a rnűben a honfoglalás során szerepeltetett kb.
25 SZJeIDély utódai szinte lkivétel néükül olyan bencés apátságok ~egyurai a XII. szá
zadban, amely apátságok alapítása III. Béla uralkodása előtt történt; - az Ano
nymus-féle honfoglalásnak alig van olyan fejezete, melynek ne lett volna helyi
vonatkozása bencés apátságokkal: - a stílus bencés színezetű; - !ha Anonymus
prépost, vagy püspök lett volna, azt fel ils tűntette volna (ahogyan tett például
Mór pécsi püspök műve megtrásakor ; "Ego quidem Maurus' nunc episcopus, tunc
autem puer scho~asticus"). Ezek a valószerűsitésí érvek. Majd igy folytatja: "Em
a valószínűséget a Gesta Hungarorum és a pannonhalmi OIklevelek szövegének ösz
szevetése által igyekszünk a történeti bizonyosság fokára emelni". És most 10
Iapon keresztül (482-492) ezen szavak és szővegek "bizonyitó"párhuzama követ
kezik. Végrnegállapítás: "a G. Hung, szerzője a pannonhalmi rnonostorból 1139-ben
került a iimrá1yi udvarba, ahol mínt notaríus szolgált II. Béla haláláig (114J.). Az új
király, II. Géza, 11j notariust hozott, rnire ő visszatért Ph-ra, ahol a monostorí is
kola keretében dolgozott s ezen állásában írta meg az 1150--es évek elején a G.
Humg.-ot. .. , P. betűvel kezdődő nevét nem tudjulk megmondani, de a XI-XII.
századból egyetlen történetíró bencés nevét sem lÍsmerjük" (495). Érdeklődésre tart
hat még számot, hogy Anonymus ekífejezését: "dum olim in scho~ClITi studio simul
essemus", nem a párizsi egyetemre vonatkoztatja, mínt korábban míndenki, ha
nem a pannonhalmí iskolára! (u.o.) GYŐ1'Y J. és Horváth J. nézetével szemben
hangsúlyozza, hogy "Anonymus nem egyszeruen a feudális társadalom előjogart

igyekezett kétségtelenné tennd, hanem elsősorban a bencés monostorok . alapítólnak
és donátorainak kívánt a honfoglalás keretében hasznos és hálás monumentcmot
áIllftani" (504).

Bár Csóka az Anonymus-kérdésben dolgozik a legnagyobb gonddal és appará
tussal, bár egyes részletei és érvei meggyőzőern hatnak, a belőlük kialakított össz
képet és végköve!lkeZJtetést a magunk részéről nem tartjulk elfogadhetónak, S mire
építjük ellenmondásunácat? Kettős tényre. Az egyiik, hogy az Anonymus-mű össz
képe (szavak, szöveg, történeti helyzet, kulturális kép) túlmutat már va XII. szá
zad közepén, túl a XII-XIII. század fordulóján; Anonymus írása már a kezdődő

XIII. századot revelálja, Másik alapunk pedig: az a sok és mélyrehatoló kutatás,
amit újabban Ls végeztek Amonyrnus körül, azok a nagyon is konkréttá érett érvek,
amelyeket az újabb vizsgálódások tártak elénk, olyanok, hogy meg kell előttük

hajoilJnUJnlk. Ezek pedig a XIII. századra mutatnak. Mi úgy látjuk, hogy Csóka
többi kutatá§ó. eredményei lényegesen reálísabbak, mínt az Anonymus-kérdésben.

Ugyancsalk bíráló megiegyzésünk: a kellőnél erősebb hangsúlyt kap a pán
benediktinl2Jmus. Helyes-e, ha a középkor 4 évszázadának ennyire uníformizáljuk
a magyar szellemiségét? Nem jelerrt-e nagyobb gazdagságot a többszólamúság el
ismerése? (Világi papok és liitterátusok, királyi IkJanccl1ári~ a XII. századtól cisz
terciek és premontreiek, a XIII-iktól ferencesek, domírríkánusok, páJIosok). Nem
is szólva arról, hogy akkor még nem, differencálódott annyira (azaz a kezdetén
volt) a ezerzetesi íntézmény, hogy olyan kífejezetten szólhafnárak bencés szellemi
ségről. mínt IkésÖbó ciszterci, ferences, [ezsuita, piarista stb rendi irányzatról.
Akkor az, amit ma bencés szellemnek mondunk, még egyenlő volt az általános
szerzetesí szeblerranel, ez pedig a Iközépkori keresztény szellemmel' általában. Hang
súlyozzuk: örülünk, hogy középkorí írásaink proveníencíáiát olyan sok eredmény
nyel kon~retizálta Csóka Lajos, annak is, hogy Pannonhalma szellemi tevékeny
sége az őt megihlető hangsúlyt és bizonyítást nyert, csak a pánbenedíktus unifor
mizálás mai értelmezésű hangsúlyát érezzük eltúlzot1Jnak.

Csóka Lajos műve hatalmas színtézís, szédületes ismeretanyaggal és rendkí
vüli eredményekkel. És szerzőie, ezen életműnek b€HIö munkájával, legelmélyül
tebb történeti forrá'Slkutatói.lnksorában vívott ki magának előkelő helyet.
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