
A MAGYAR IRODALMI MŰVELTSÉG 
KEZDETEI. (Egy hasonló című nagyobb tanulmány eleje.) 

I . 

IRODALOM nincs írott szövegek nélkül ; története a legrégebbről fennmaradt 
írott szövegek vallomásával kezdődik. Pogánykori magyar szövegekről 
semmi nyom, semmi emlékezet : «pogánykori magyar irodalomról» ennél-

fogva nem beszélhetünk. Irodalmunk története csak a keresztyénség felvételé-
vel, a XI. században kezdődik ; azért már ott, mert hiszen a latin nyelvű 
emlékek is a mieink. 

Az irodalom a műveltségnek magasabbrendű, írásbelileg közvetítő formái 
közé tartozik. A műveltség-, sőt szövegközvetítésben primitívebb elődje a 
szóbeli hagyományozás s előzményei is, amennyiben lehetnek ilyenek, abban 
keresendők. Az irodalom-előtti műveltség tényei és formái azonban nehezen 
deríthetők fel s épen azon elemei vesztek el, úgy lehet : örökre, melyek az iro-
dalmi műveltség legrokonabb előkészítői voltak : a nemzedékeken át csak 
emlékezetben őrzött, szóban vagy énekben állandósult s továbbhagyományo-
zott szövegek. Nemhogy egy mondai szerkesztmény, pogány szertartási for-
mula, vagy énekszöveg, de még csak egy mondat sem maradt reánk e homályos 
időkből. 

Maga a nyelv azonban, mindezek egykori anyaga s eszköze, változva 
bár, folytonosan él, és emlékezik az elenyészett multra. Él a nyelv, e csudálatos 
hangjelenség, e röpke tünemény, mit múló légrezdület zendít, némít ezrek ajkán 
s fülében untalan. Por és hamu mind, kik egykoron beszélték : ő él s tud a 
halottakról ; időben, térben millióknak volt alkalmi, rész-tulajdona : s időben-
térben, változva, osztva, egy és ugyanaz maradt ; kiszolgált minden egyéni 
gondolatot, érzést és szándékot, de a maga rejtett törvényeivel folyvást lelki 
közösség megteremtésén munkált s jelképe lett annak. Eszköze volt a primitív, 
a szóbelileg közvetítő műveltségi kornak s eszköze máig az írásbelileg közvetítő 
fejlettebbnek, az irodalomnak. 

A nyelv valóban hiteles tanuja történetelőtti időknek is, de csak kollektív 
műveltségi tényekről képes vallani : nyelvrokonaival közös szókészlete az ősi 
egység primitív műveltségi állapotáról tanuskodik, jövevény-szókészlete pedig 
idegen műveltségekkel való érintkezésekről s köztük a legnagyobb arányúról, 
a bolgártörökség műveltségi hatásáról. Ez alapvető tényekből kiindulva lehet 
ugyan kísérletet tenni (s tettek is) oly részletek kiderítésére, melyek már az 
irodalmi műveltség formaelőzményei voltak, de ily kísérletek többnyire csak 
feltevésekig jutnak el. 

Kísérlet tétetett egyebek közt a nemzeti versalak előzményeinek meg-
világítására, egyrészt a rokonnépekével, másrészt a törökségével való egybevetés 
alapján ; eredmény : a paralellizmus és alliteráció valószínű finn-ugor ősisége, 
a strófás dalszerkezetnek valószínű török származása. A bolgártörökséggel való 
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huzamos együttélés, sőt összeolvadás tényéből kiindulva a magyar mondai 
köztudat némely ősi tartalmának kihámozására tétetett kísérlet ; eredmény : 
feltehető, hogy a beolvadt bolgártörökség oltotta be a magyarságba a magyar-
hún azonosság hitét, mely hagyománnyá öröködvén, alkalmas lett arra, hogy 
idővel nem-magyar húnmondai elemeket is magához tapasszon. Igazoltabbnak 
látszik némely népmesei motívumok és stereotip fordulatok («hol volt, hol nem 
volt», «jól jártál, hogy öreganyádnak szólítottál», «hol jársz itt, ahol a madár sem 
jár?») ősi, még kaukázusvidéki hozomány-volta azon az alapon, hogy ezek 
kizárólag a mai magyar, meg a Kaukázus és Ural-közötti mesefolklore-terület 
tulajdonai. 

Ezek s más, hasonló kísérletek mind az elveszett szövegek hiányát igye-
keznek pótolni s oly műveltségi elemeket kipuhatolni, melyek csak szöveghez 
kötötten létezhettek s hagyományozódtak tovább az élő szó közvetítésével : 
kipuhatolni a már elhangzott, meg nem fogható szöveg helyett legalább alakját 
vagy közleménye magvát. 

Természetes, hogy e búvár-törekvés, mely a szóbeli hagyományozás 
őskorából legalább némi gyöngy-törmeléket szeretne felhozni a már jól látható 
felszínre, hol az irodalmiság kezdődik : mohón ragad meg minden, bármily 
fogyatékos értesítést, mit egykorú kútfőkben az irodalmilag még néma magyar-
ság nyelvi műveltségi formáiról feljegyezve talál. Sajnos, ezek az értesítések 
sem gazdagítják kielégítőleg ismereteinket, holott aránylag már közel korokra 
vonatkoznak. Előkerül néhány szó-emlék, köztük legelsőül (IX. századi arab 
kútfőkből) népnevünk : a magyar ; előkerül egy «együgyü fráter» közlésén ala-
puló értesítés a híres sanktgalleni esetről (926), a bortól felhevült magyarok 
«kiáltozásairól» isteneikhez : de ezt énekre magyarázni, mint felületesen szokták, 
merő önkény volna ; végül már hazai krónikák szólnak a honfoglaló magyarok 
énekeseiről s arról, hogy a hét kapitány énekeket szerzett önmagáról, meg hogy 
az augsburgi hét elítélt utódai házról-házra jártak énekelni, de mindez csak 
visszavetített adat a (már keresztyénkori) krónikás saját korából s részben 
félreértett hagyományok összezavarása. 

A Szent István előtti századokból nincs tehát hiteles adatunk, mely a 
magyarság irodalom-előtti és irodalmat előkészítő nyelvbeli műveltségének 
akár tartalmi, akár formai elemeiről sejtelemnél többet közölhetne. 

Pedig a nyelv nem egyszerre emelkedik irodalmivá. Gyakorlati és irodalmi 
használata között van egy fokozat, mely irodalmivá emelkedését még az ősi 
szóbeliség korában előkészíti. Mindaz, ami kisebb-nagyobb közösség számára, 
vagy részvételével megszerkesztett, emlékezetben és hagyományban megrög-
zített szöveg, ha egyébbel nem, formai megkötöttségével már felülemelkedik a 
hétköznapok gyakorlati nyelvén s ha szertartások függvénye, a profánon is. 
Újonnan megismert, magasabbrendű műveltség pedig az élet nyelvében is 
kitermeli, kidolgozza a maga szókincsét s új vonatkozásokkal gazdagítja, 
nemesíti a kifejezés addigi készletét. 

A mi nyelvünknek is megvolt kétségkívül még a pogány korban ily fel-
emelkedése, voltak rendeltetésüknél, szerkezetüknél, alakjuknál, sőt szókin-
csüknél fogva magasabbrendű szöveghagyományai, mintegy közösségi szellemi 
kincsei. Semmi nyoma azonban annak, hogy megtette volna a következő lépést, 
ily szövegek írásbeli megrögzítését. Újabb vizsgálatok után alig tagadható 
ugyan, hogy a pogány magyarság (vagy legalább valamely törzse) ismert betűt, 
írást, de nem tehetni fel, hogy olvasmány-rendeltetésű szövegek megrögzítésére 
s közlésére is felhasználta volna. 
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Nem az ősi pogány, hanem az idegen, új, keresztyén műveltség hozta 
létre a magyar irodalmat, helyesebben mondva : származtatta át a keresztyén 
latin irodalmat a magyarság tulajdonába is. A magyar irodalom létesülése 
Szent István nagy művének, népe megtérítésének közvetlen folyománya volt. 

A magyar nyelvnek imént említett önerejű emelkedése az irodalmiság 
felé : nem teljesedhetett ki a pogány korban. Mielőtt az bekövetkezhetett volna, 
idegen, már kész irodalmi nyelv, a latin foglalta el a kinálkozó magasabb polcot 
s valamint az új szellem tabula rasát akart csinálni a pogány műveltség helyén, 
úgy képviselője —, a betelepedni kezdő latin nyelvű litteratura mellett, legott 
műveletlenségnek minősült a régi pogány műveltségnek minden, még legemel-
kedettebb szóbeli hagyomány-kincse is ; magának a magyar nyelvnek irodal-
mivá emelkedése pedig immár csak az új műveltséggel való eltelítődése után 
volt várható. A válság elmultáig «népi» alsórendűségben lappangva, irodalom-
alatti megvetettségbe alászorulva tengődött s pusztult az ősi hagyomány, míg 
végre öröklött formáinak legalább egy részét, a legszívósabbakat, nem sikerült 
átmentenie az ősi nyelvvel együtt a jövevény litteraturába. Akkorára az új 
műveltség leszivároghatott a magyar nép lelkébe s újnemű erkölcsi egységbe 
foglalta össze az immár műveltségileg is végképen helyhezkötött népfajt. 

Ez lett a magyar műveltség történetében az első irodalmi szempontú 
rétegeződés : egy irodalmi, meg egy irodalomalatti rétegre hasadás, mely annál 
teljesebb, mert nemcsak az írni-olvasni tudás tekintetében, hanem nyelvileg is 
elkülönülést jelent. A közműveltség írásbeli és szóbeli területei azonban soha 
sincsenek teljesen elszigetelve egymástól. Az írásbeliség terjedésével több-több 
személy vonatik be a felső rétegbe, másrészt pedig az irodalom termékei külön-
féle közvetítéssel (szószék, tanítás, énekmondás útján) leszivároghatnak a 
szóbeliségre utaltak körébe is. 

Latin nyelvű magyar litteratura megindulása ; irodalmi szempontú 
műveltségi rétegeződés ; majd lassú kiegyenlítődés ; a latin nyelvű mellett 
apránként egy magyar nyelvű litteratura kezdetei : a kéziratos irodalom korá-
nak, a magyar középkornak legfontosabb irodalomtörténeti tényei. 

II. 
Az írni-olvasni tudás volt a kulcs, mellyel Szent István századának «euró-

pai» tanultságú élite-je rálépett a Litteratura Hungarica küszöbére s feltárta az 
ajtót egy beláthatatlan fejlődés számára. 

Az írásműveltség ekkori európai színvonala ily kezdeményre alig csábított. 
A két első század, melyet új hazájában élt át a magyarság : az írásbeliség 
elhanyatlásának, az úgynevezett írásreakciónak volt a korszaka Európaszerte 
s a keresztyén világba csak belépni készülő, jövevény magyar vajmi kevés 
tapasztalatot szerezhetett valamelyes írásgyakorlatnak még csak létezéséről is. 
A napi használatú folyóírásnak még Rómától örökölt gyakorlata ekkorára, 
Olaszország kivételével, jobbára kiveszett, a magánélet már mit sem tudott 
róla. Az írás ismerete tudományszámba ment s a papság körére szorítkozott, 
mint könyv- és oklevél-írás, bár ez utóbbi az írásreakció századaiban szintén 
erősen visszaszorult. 

A könyvírás az egész középkorban a papság kezén maradt ; mondhatni : 
rendi tulajdon volt s puszta elsajátítása papi (clericusi) tanultságot tett fel. 
De a papságnak is csak magasabb műveltségű része értett a könyvíráshoz, 
állította elő, másolta az istentisztelethez szükséges vagy tudományos könyveket. 
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A nagy többségnek elég volt, ha el tudta olvasni amazok irományait. A zsinati 
rendelkezések nem is igen emlegetik az írni tudást az egyházi tisztségre pályázás 
feltételei közt. Az 1382-iki, sőt még a XV. század folyamán tartott több eszter-
gomi s az 1515-iki veszprémi zsinat határozatai szerint a felszentelendő pap 
főkép arra nézve vizsgálandó meg, vajjon tud-e jól olvasni és énekelni. Az isko-
lázás, kolostori és káptalani oktatás ehhez képest nem is mai értelemben vett 
tanítás volt, inkább gyakorlati példával s gyakoroltatással való gondoskodás 
a papi és szerzetesi succrescentiáról. S a zsinati rendelkezések az olvasás-
éneklésen kívül valóban csupa gyakorlati, cerimoniális jártasságot kívánnak 
meg a paptól. 

Nem is a könyvírás anélkül is kevesektől művelt területéről, hanem az 
oklevélíráséról indult ki egy újabb folyóírás kiképzése s átterjedése a laikus 
világhoz. Az írásreakció kritikus két százada után a XII. és XlII-ban nagy 
lendületet tüntet fel az oklevélírás technikája Európaszerte. Az oklevelezés a 
jogi tanultság része volt s azt az egyetemeken, különösen a párizsin, szerezték 
meg az eredetileg papi pályára készülő ifjak (clericusok), a rhetorikai tanul-
mányok kapcsán. Az írás mesteribb ismeretét onnan vitték szét hazájukba a 
mindenfelől odagyűlt tanítványok. Míg felsőbb theologiai tanulmányokból a 
magyar papság kevésbbé vette ki részét (1345-ben pl. egyetlen hittudományi 
magister sem volt közte), jogi tanulmányokat már a XIII . században is szívesen 
folytatott ; s a veszprémi káptalani iskolát is mint a jogtudomány tanításában 
nagyhírűt magasztalja Kun László 1276-iki oklevele. Az egyetemekről (főleg 
a párizsiról) kikerült magisterek, mint képzett oklevélírók, itthon előkelő állá-
sokba jutottak, idővel azonban, számuk szaporodásával, szerényebb hivatásra 
is vállalkoztak : egy-egy városban a polgárság fiainak tanítására, terjesztvén 
ekkép a gyakorlati élet egyre tágabb köreiben is a jó folyóírás ismeretét.1 

E folyamat nemcsak terjedését, hanem laicizálását, világi körökbe is 
áthatolását eredményezte az írás-műveltségnek, mely eladdig kizárólag egyházi 
rendi tulajdon volt. Középkorunk második felében, az Anjouk korától fogva, 
az íródeákok kasztja már hovatovább világi ember. A városok fejlődésével 
világiak is mind többen keresik fel az iskolát s az írástudó (litteratus) már nem 
mindig egyértelmű a pappal (clericussal). «Az Anjou-kortól kezdve gyakran 
előforduló litteratus-ok (diákok) javarésze már világi ember, akikkel a királyi 
kancelláriában, a főpapok és világi urak udvarában és váraiban, a hiteleshelyi 
káptalanok és konventek, vármegyék és városok, egyesek és testületek szol-
gálatában mint íródeákokkal, jegyzőkkel, gazdatisztekkel és más efféle minő-
ségben találkozunk».2 Az írástudás e fokozatos elvilágiasodása készíti elő az 
irodalomét s nevel számára apránként egyre több írót s olvasót. 

Az írásbeliség válfajai közül eszerint az oklevélírás Volt az, mely a papi 
rendiség korlátain áttörve, a világiak körében is hódító útra kelt s idővel mint 
napi használatú folyóírás vált közkeletűvé. A könyvírás azonban, tehát az 
írásbeliségnek tulaj donképeni «irodalmi» területe, az egész középkoron át szinte 
kizárólag papi (szerzetesi) kezekben maradt. 

Az «írás» azonban nemcsak papi, egyházi jelleget, hanem latin 
nyelvűséget is jelentett egyszersmind. Még a középkor végéről való Kazinczy-

1 Hajnal István : írástörténet az írásbeliség felújulása korából, Bp. 1921. — 
A magyarországi viszonyokra nézve l. Békefi Remig, A káptalani iskolák története 
Magyarországon 1546-ig, Bp., Akadémia, 1910. 

2 Békefi, id. m. 297. l. 
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kódex magyar szövegezője is ellentétben állónak tartja az irás bármily csekély 
mérvű megtanulását a deákul nem tudással ; egy ifjúról, Szent Anna áhítatosá-
ról, ezt írja : «Megtanulá, jóllehet ne tudna diákul, imez három neveket meg-
írnia : Jézus, Mária, Anna.» Latin eredetijénél — «licet omnino illiteratus 
esset» — határozottabban emeli ki, hogy az írásnak még csak ily csekély mérvű 
megtanulása is a deák nyelv nem ismerése miatt meglepő. 

Kolostori és káptalani iskolákban nem is tanították elemi tudnivalóként 
a betűvetést, hanem csak mint latinul írást. Az írás tehát nem mint ma, betű-
vetést, hanem latinul írni tudást jelentett s deák volt nemcsak az, aki írni 
tudott, hanem a nyelv is, amelyen írni szokott. Egyszerű formális eszköznél 
sokkal többet jelentett az «írás» ; mintegy hozzá van még tapadva a maga 
speciális tartalmához s csak hosszas fejlődés lazítja meg azzal való összefüggését 
annyira, hogy másnemű, profán vagy épen nemzeti nyelvű szövegek megrög-
zítésére is felhasználják. Ily komplex osztatlanságban van együtt az irodalom 
primitív korában mindennemű formaiság, nem csupán az írás, a tartalommal; 
s az irodalmi fejlődés menete olybá tűnik fel, mintha csak fokról-fokra tovább 
haladó feloldása lenne e kezdetbeli komplexségnek s formai értékek kiválasztása, 
tudatosítása és kiképzése volna lényege. Irás a megírt tartalomtól, irodalmi 
nyelv az alkalmi szövegektől, versalak az énektől, stíl-, izlés-, sőt lelki formák 
az összes irodalmi gyakorlattól : formális, de ép azért nagy értékű, közösséget 
képző műveltségi szerzeményként válnak ki és tudatosodnak a fejlődés folya-
mán. Az írás kezdi a sort s egyszerű technikai készségként kiválván, lehetővé 
teszi magyar nyelvű irodalom megindulását is a századokon át kizárólagos latin 
nyelvű után. 

Most még azonban kielemzetlen egységben van nyelvi és tartalmi vele-
járóival : valóságos szimbolum, melynek puszta látása is egyházi jelleg, tudós-
ság és latin nyelvűség összeszövődő misztikumát, a «deákság» misztikumát idézi 
fel az egykorú, írástudatlan ember tudatában. A keresztyénség felvételével az 
írás bármely kis mérvű meghonosodása magával hozta egész szimbolikus értékét 
s egyértelmű volt egy egyházi tanultságon alapuló, latin nyelven menő, tehát 
nemzetek fölötti, nyugateurópai katholikus irodalomnak Magyarországba 
átplántálásával. A Litteratura Hungarica, Révai szerencsés szavával : a Magyar 
deákság, mikor a XI. században szerényen megindul, nem is egyéb, mint egy 
magyarországi különítménye a középkori Európa egyetemes irodalmának, a 
latin nyelven folyó s írásbelileg közvetített keresztyén műveltségnek. 

* * * 

Egy magyarországi litteratura létesülése számára Szent István teremtette 
meg a feltételeket, mikor az új hit rég megindult s atyjától, Géza fejedelemtől 
már támogatott terjedezését hatalmas akarattal meggyorsítva, egy emberöltő 
alatt egész népét belekényszerítette annak, ha nem is mindjárt szellemébe, de 
legalább formái közé. A szervezet, mellyel nagy művét megkötötte, megtette a 
többit ; a fel-felfakadó ellenkezések elültek s az évszázad végén, melynek haj-
nala a magyar népfaj eleddig legnagyobb lelki krízisét láthatta, a «kegyes 
király», Szent László, már egy újjá született, európai magyarságnak lehetett 
vezére. 

A térítés és szervezés munkájában elsősorban idegen papok és szerzetesek 
(bencések) segédkeztek Koppány leverőjének ; azok magukkal hozták könyvei-
ket s közülök került ki Szent Gellért, ki e földön, mióta magyarság lakja, a 
magyarság lelki kötelékében tudtunkra először írt «deáki» művet. Sokan szeret-
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nék magában Szent Istvánban tisztelni az első magyar írót, de az «Intelmek» 
szerzősége, melyet neki tulajdonítanak, teljességgel bizonytalan. 

Nem könyvszerzésben és deákul írásban volt ő az első európai magyar, 
hanem keresztyén szellemű neveltetésben s azzal együtt bizonyos fokig a 
keresztyén «litteratura» ismeretében, ha jobbadán csak szóbeli közvetítéssel is. 
S mindenesetre az első, ki magyar fiak ily szellemű neveléséről (elsősorban saját 
fiáéról), magyar papság s azzal írástudó osztály képzéséről bőkezűleg gondos-
kodott. Pannonhalma, a Szent Benedek-rendnek 1001 októberében felszentelt 
ősi monostora látta és nevelte falai közt Szent Mórt, a későbbi pécsi püspököt, 
ki az 1060-as években megírta a zoborhegyi két lengyel remete, Zoerard és 
Benedek életét, — természetesen deákul. E Szent Mór tudtunkra az első író, 
ki — bár származásáról semmit sem tudunk —, annyiban kétségkívül magyar, 
hogy deákságát immár itthon, az új műveltség hazai tűzhelyénél szerezte meg. 
Még pannonhalmi szerzetessége idején történt a legenda szerint, hogy a király 
és fia a monostort meglátogatván, ez utóbbi, Imre herceg, isteni kegyelem 
sugallatából megismerte Maurus érdemét s hét csókkal üdvözölve tüntette ki 
őt a többiek felett. Maga a király próbatétellel is meggyőződvén erényeiről, 
püspökségre emelé őt nagy dicséretesen. 

Ha kell szimbolum, ha kell kegyeletes emlék, mely ünnepélyes színbe 
öltözteti irodalmunk útnak indulását, akkor ott az ősi monostor képe ; ott áz 
első magyar király, ki a legyőzött pogány Koppány somogyi birtokait a monos-
tor eltartására rendeli ; ott a királyfi, az új hit és tudomány első magyar idealis-
tája, ki az írástudás kiválasztottját, az alázatos barátot, e monostor neveltjét, 
csókkal üdvözöli. 

Mór püspök (méltó, hogy minden mást megelőzőleg szóljunk művéről) 
röviden, egyszerű, tömör előadásban ismerteti a két remete szent életmódját, 
aszkéta buzgalmát ; szép renddel, különösebb szerkesztő mesterkedés nélkül, 
nyugodt, tárgyilagos hangon. Megírására alighanem I. Géza király, László 
bátyja ösztönözte, még herceg korában, mikor egyszer a püspöknél meglátta 
azt a rézláncot, mellyel Benedek sanyargatta volt testét s oly esengve kérte 
azt a püspöktől, hogy nem tagadhatta meg tőle. 

A legenda írója magától az egyik remetétől kapta adatait, részben pedig 
Fülöp zoborhegyi apáttól. Zoerard ugyanis, meg Benedek többször megfordultak 
Pannonhalmán még Mór tanuló korában, Fülöp pedig később, mikor Mór 
maga is már apátja volt Pannonhalmának. Korántsem kell tehát a kolostorokat, 
a keresztyénség ez első gócpontjait egymástól elszigeteltnek gondolnunk, sőt 
igen élénk érintkezést kell feltennünk közöttük. Ez érintkezések nem csupán 
a legendás anyag szóbeli terjesztését s formálódását szolgálták (mint ebben az 
esetben), hanem általuk bonyolódott le az az egész primitív «irodalmi forgalom», 
melyről a kezdet kezdetén szó lehet. 

* * * 

írásbeliség, latinság a szó egész anyagi értelmében «behozatal» volt 
eleinte. Könyveket külföldről kellett hozni, venni ; azon könyveket, melyeket 
Szent István egy-egy általa alapított apátságnak ajándékozott, csak külföldön 
vásároltathatta. Maguk a külföldről jövő szerzetesek is hoztak magukkal mise-
és általában szertartási könyveket s hoztak másolni tudó rendtársakat. Ha volt 
köztük kiválóbb tudós férfiú, azzal külföldi társai fenntartották a tudós érint-
kezést. Igy 1004-ben Radlát, Szent Adalbert iskolatársát látogatta meg a szent 
életírója, Querfurti Brunó, hogy művét az ő segítségével javítsa és kiegészítse ; 
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az 1020-as években Arnold regensburgi bencés, Szent Emmerám életrajzírója 
hat hetet töltött Anastasius kalocsai érseknél ; tudós munkájában támogatást 
keresett nála s bemutatta neki a szent tiszteletére szerzett énekeit ; az érsek 
meg is tanultatta azokat papjaival és szerzeteseivel. Annál inkább keresték 
egymással az érintkezést a már idejöttek. Gellért valami Isingrimus nevű 
barátja kérelmére írta Deliberatióit s részletenként megküldötte neki ; ugyanő 
valamely Andreas testvérnek ajánlta egy művét, aki azidőszerint máshol 
tartózkodott. 

Idő kellett hozzá, míg a betelepülő tudósok magukhoz való társakat s 
még elébb másolni tudó barátokat nevelhettek az itthoniak közül. Lassan az is 
megindult, hiszen e földön s kivált Dunántúl, a keresztyénség nem volt előz-
ménytelen s Szent István idegen munkatársai találtak itt már magyarul tudó 
papokat, kik képesek voltak prédikáció k tolmácsolására. A pannonhalmi apát-
ságnak Szent László korában már 80 könyve volt. Kálmán korában már kisebb 
templomokban, sőt falusi papoknál is meg kellett lennie a misekönyvnek s 
néhány legszükségesebb szertartási könyvnek, kerületi esperesek pedig köte-
lezve voltak megszerezni az egyházi törvények kivonatait. 

Irni azonban aránylag kevesen tudtak, kivált az alsóbb papság körében ; 
sőt volt prépost, kanonok még a XIV. században is, aki nem tudta aláírni nevét. 
Anyakönyv rendszeres vezetését csak az 1515-iki veszprémi zsinat rendelte el 
minden plébános számára. Ehhez képest kell értékelnünk a nagy átlag latin 
nyelvtudását is, mely valószínűleg alig terjedt túl a szertartási szövegek meg-
értésén s önálló nyelvtudásnak nem is nevezhető. 

Nem az egész papság tehát, hanem csak kivételes képzettségű élite-je az, 
mely írja és másolással terjeszti a litteraturát, vagyis amely az egyetemes 
európai deákság meghonosítását átveszi első, még idegen betelepítői kezéből. 
Ez a litteratura pedig természetszerűleg elsősorban az egyház s a papi hivatás 
gyakorlati szükségleteit kívánja kielégíteni s csak ritka esetben alkot eredetit. 
A plébániai, káptalani, rendi, kolostori könyvtáraknak reánk maradt jegyzékei 
szerint missalék, breviáriumok, psalteriumok, antiphonálék, hymnariumok, 
passionálék, evangéliumok ; szerzetesi regulák, káptalani statutumok, formu-
lárék ; vallásos elmélkedések, szent beszédek és legendák ; kánonjogi és orvosi 
könyvek ; törvényszövegek, oklevelek és krónikák teszik foglalatát. Látnivaló 
már e műfaji felsorolásból is, hogy középkori latin litteraturánk nagy része nem 
egyéb, mint egyszerű forgalomba hozatala az egyház hivatalos szövegeinek, a 
keresztyén vallás és műveltség ez alapokmányainak ; van azonban egy bár 
csekélyebb része, mely már amazok talajában gyökerezve a műveltségében 
megújult és megerősödött magyar szellem saját ajándéka. S a mi szempontunk-
ból immár ez a fontosabbik. Horváth János. 

EGY PERC ALATT. 

Egy perc alatt megéreztem, 
Te léssz üdvöm vagy a vesztem! 
Szememből az egész lelkem 
Lépesmézként rád pergettem. 
Benn volt abban minden illat, 
Amit virág kelyhe adhat. 

Elfordultál büszke leány! 
Úgy volt, mintha nagy oceán 
Zúdult volna miközibénk 
S itt se lettél vón az imént. 
— És e percben mégis tudtam : 
Felém van már sorsod útban. 

Réz Gyula. 


