
világossággal Imre herceg különös figyelmébe. Ezek a vendégnépek nagy
részben az intézményesen betelepített szerzetes csoportokkal érkeztek. Sze
kereikre rakodva mozgatható anyagi javaikat is magukkal hozták. Mit is
kezdtek volna a szerzetescsoportok a nyelvükben ismeretlen magyarokkal
az "imádkozzál és dolgozzál" feladatok bemutatásában és megvalósításában,
ha minden megnyilatkozásukban tolmácsra szorultak volna. Látjuk, hogy
l031-ben a marosvári püspökség alapításakor a királyi körlevél felhívó ha
tására is csak két magyarul beszélő szerzetest tudtak a hazai monostorok
Szent Gellért rendelkezésére bocsátani. Pedig immár harminc esztendő telt el a
királyi koronázás óta. Tehát a szerzeteseknek szükségük volt hazájukból ho
zott segítőtársakra, kik a liturgia és a munkamódszer átadásának vonalán
mintegy "munka mintaiskola" állottak a monostorok és püspökségek segít
ségére, valamint a lakosság felé közvetítő szelgálatra. E szempont alapján
is következtetnünk kell arra, hogy Szent István korában intézményesen
telepítették be az idegen nyelvű csoportokat. Szerit István tehát méltán
óva intette fiát megbecsülésükre, mert e fontos aktualitásnak elhanyagolása
mérhetetlen következményeket jelentett volna az ország további növekedése
szempontjából.

A soknyelvű ország előnyeinek és értékeinek a kor eszmeiségében
nyugvó biztos körülírása és ajánlása, valamint a nemzeti .érdekeknek világos
lefektetése után immár könnyen érthető a VIII. fejezet hangvétele. Itt egy
nemzet és egy haza fennmaradása érdekében a lelki vonatkozású és prak
tikus kormányzásra irányult atyai intelmeinek, valamint a nemzeti hagyo
mányok tiszteletben tartásának követését nem kéri, hanem megparancsolja:
fiának. E fejezetben az őselődők, vagy a királyi elődök követését teszi kö
telességévé fiának.

Szent István korában a vérségi öröklés éppen olyan erős szempont volt, mint
a keresztény szellemi tartalom. Az idoneitas elvének alfája volt a származás
folytonossága, minden más szempontot megelőzve és felülmúlva. Az Arpád
ház Arpádtól III. Endréig tartott, és nem Szent Istvántól III. Endréig. Tehát,
ha Szerit István a pogány ősöket követésre ajánlja fiának, akkor nagyon is
tiszteli azt az életfonalat, mely nélkül ő maga sem lett volna királlyá. Kü
lönben is ez nem mondott ellent e korban a keresztény felfogásnak, hiszen
elég példát ismerhetett, ahogy uralkodók hajtották fejüket a keresztvíz alá
Chlodwigtól Boleszlavig... - Gézáig. E lelki újjászületés ténye nem csök
kenthette az "antecessores maiores" tiszteletét. Igaz ugyan, hogy pogányok
voltak, de a fejedelmi vérség fenntartói is, akik bölcsállásfoglalásukkal
a nemzetté bontakozást lépcsőzetesen előmozdították, továbbá a sorozatukba
beoltódott keresztény szellemiség által még motiváltabb tiszteletet érdemeltek.

A FOREDI MÓLÓN

Csak az egészen kis gyermekek
arca hasonlít a tóhoz. Hiába
nézzük, kevés! Újjá kell születnünlc,
hogy az angina pectoris
rángatódzó riada lma,
üres tekintetű túrista-hordák
sivatagja helyén:
a: arcunk tengerén
tűkröződjön

a tiszta szelídség hatalma.

Németh Géza
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