
érezte és éreztette is az új környezetben. Tőlük a hami lítteratúra elindítását, leg
feljebb Donatus fokán várhatjuk. De nemcsak. ilyen szerzetesek jöttek Itáliából
vagy Nyugatról, Gellértet, például a szeezetest és apátot, a tanultságán lelkesedők

nagy klerikusnak mondják, Tudós, művelt, Iítteratus, azaz "klerikus" bencések is
jöttek ebbe az országba, és derekásan megosztották a munkát az államot és egy
házat a király mellatt szervező klerlkusokkal.

Magyarországi könyvemlékeink liturgíkus kódexekkel kezdődnek, tartalmuk
vizsgálata alkalmas arra, hogy egyházi művelődésünk első inspirálódásának irá
nyait liskiikövetkeztessük. E század harmincas éveinek liturgiatörténeti kutatása,
melynek eredményeit újabban Radó Polikárp ismét emlékezetbe idézte, e kódexek,
tartalmuk és a mögöttük álló kulturális háttér francia jellege mellett nyilatkozott.
De itt a kutató nyilvánvaló félreértésével kell számolnunk. Azok a lotharingiaí püs
pökségek (Verdun, Liege) István király idejében és' még azután sok századon át
nem tartoztak Franciaországhoz. Hierarchikus beosztás szerint az első a trieri, az
utóbbi a kölni érseki tartomány része volt. Az a Iíturgíkus kultúra vagy kultu
ráltság, amit közvetítettek, összhangban áll a hazai bencésség részben lotharingíai
(Gorze) eredetű kezdeteivel, s találkozik a Codex Albensis sanktgalleni énekkultú
rát mutató [ellegzetességeível. Ezek együtt mintegy tükrözik a lotharingtal és né
met területekről elinduló szervező munka lítteratúránkat is alapozni kezdő ha
tását. Oda társul ez XI. századi, oly töredékes és gyér számú egyéb irodalmi em
lékeinkhez. Gellért püspök Deliberatíoí az itáliai remete szerzetesek extatikus len
dületéből éreztetnek valamit. Az Institutio Morum politikai megfontolásai mögött
míntha az aachení Schola Palatina erudíciójából sejtődne valami. A legendaíró.
törvényszövegező feladatok megoldásán edződő hazai Iitteratúra először akkor ke
rül nagyobb erőpróba elé, amikor I083-ban I. László király, szinte a sok évtizedig
tartó egyházszervező munka megkoronázásaként; azoknak kanonizációját I kérte és
nyerte el az apostoli széktől, "akik a hit: magvait Pannóniában hintegették.' István
király egy korábbi életrajzát ekkoriban legendává dolgozzák át két változatban is
(ezt Kálmán idejében követi a harmadik, Hartvíké). De a kanonízált király most
már évenként visszatérő ünnepnapjára munkába kellett állítant a "liturgikus kul
túra" szövegalkotó és zeneszerző munkásait, a dictamen rhythmicum és musícum
hozzáértőit. tgy- jöttek létre az első király érdemeit magasztaló nagy antifonák: az
Ave Beate Rex Stepiume és a Sanctissimus Rex Stephanus. A király attributumai
ezekben a valóban magas' klasszist képviselő klerikus alkotásokban: Apostolus, Doc
tor, Praedicator. Hagyományos !elfogás hajlamos ebben az első "apostoli felség"
megdicsőülését szolgáló, neki kizárólagosan járó magasztaló jelzőket látni. De nem
így van. István király olyan térítője volt népének, keménykezű, céltudatos politi
kus, mint a kora középkori Európában akárhány más újkeresztény uralkodó. Nem
csodálatos, hogy Nagy Károly ugyanilyen epithetonok ékességeivel vonult be a kor
irodalmába. István, aki úgy szervezte országát, hogy a birodalomtól való függat
lenségét, annak intézményeit teljesen el nem utasítva a nagykárolyi erudíciót is
beengedte Pannóniába, méltán kerül László király művelt klerikusainak megfo
galmazásában a nagy nyugati császár mellé. A Rex, apostolus és a doctor creduli
tatis nostrae valóban elvégezte országában azt, amit Károlya maga birodalmában
megvalósított: a litterae collendae programját a püspökségek és monostorok kö
teles szolgálatává tette a király és az ország iránt.

De István király országa e litferae-t a maga számára, a maga hasznára fogal
mazta meg. Az antik örökséget, Prdscianus, Cassiodorus, Boethius és Justinianus
közvetítésével vette át Európa. A négy átadó mindegyikével kapcsolatba jutott las
sanként István országa, mely lassanként így lett - Iitteratúrája szermt - Pannó
niából Hungaria.

A lelkiismeret azt jelenti, hogy az ember erkölcsi felelősséget érez a társa
dalommal, embel·társaival szemben tanúsított magatartásáért.

Sis kin
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