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A BENCÉS REND VILÁGTÖRTÉNETE*
A történetírónak - munkája közben - egyik legjobban sugalló rnúzsája a

magány. E vonatkozásban egyik legszerencsésebb tudósunk Csóka Lajos, akinek
szinte anélkül, hogy kimozdulna szerzetesi cellájából Pannonhalmán, egy három
százezer kötetes könyvtár is rendelkezésére áll. Történetíróink és középkori iroda
lomtörténészeink egy része úgy tekinti, rnínt aka. magányában míntegy csak forrá
saival és önmagával folytat párbeszédet ifjúkora óta; közben-közben kírnozdulva
bár onnét, gyakorlati föladatok végrehajtására, bécsi levéltári kutatásokra vagy
oudapestí hivatali megbízatásra. De utána mindig visszahullva szeretett főmo

nostorába.
üti írta meg, egészen fiatal fejjel, még a harmincon innét, első nagy föltű

nést keltett tanulmányát a magyar kereszténység kezdeteiről, rendjének európai
történetével összefüggően. Azok részéről, akik a Milleniumi Történet megjelenése
óta ezzel toglalkoztak - vagy akár a nagyközönségnek még iskolai tankönyvek
ből - személyről személyra átadódó, meg nem vizsgált előzetes közvélekedés- volt,
hogy a magyarság megtérésé az Európát megtérítő bencés rend cluny irányzatának
munkásságából fakad. O nyúlt hozzá elsőnek ehhez a már-már mágikusnak tisz
telt, megkövesedett Cluny-fogalomhoz, amelyet afféle egyházi imperializmus meg
testesítőjének tekintett a magyar történetírás. Még annak akkor legutolsó modern
szintézise is. Csóka bátran és tárgyilagosan mutatott rá a cluny mozgalom lénye
gére, amely közvétlenül a nyugati szerzetesrend (közvetve az egész klérus és az
egyház) életén belül spirituális reformokra tört és mindenekelőtt az imaélet sze
repét restaurálta. Clunynek persze, hatalmas szereplőkön át, megvolt a maga ha
tása a magyar kereszténység formálásában, amint arra ő szabatosan rá is muta
tott; viszont nemzetünk kereszténységre térése mindenképpen sokkal összetettebb
lelki, politikai és egyházpolitikai folyamatok következménye. Ez ma már köztu
datként ivódott bele történetírásunkba, - sokan talán nem is tudják, hogy az
é érdeméből.

A másik ilyen alapvető jelenség-föltárás volt a fölvilágosodás iskolapolitiká
jának háttér-földerttése Mária Terézia korában. Ebben a tekintetben az addigi 
mondjuk így - ún. "katolikus történetföltogás'' apologetikus módon ítélte meg az
akkor adott történeti helyzetet. Nem vizsgálta a történeti hátteret. Egyoldalúan
ítélte meg Mária Terézia kora egyházellenesnek tekintett világnézetű és általában
tagadhatatlanul szabadkőműves befolyásoltságú főhiyatalnokait; nemzetellenesség
ből és katolikus-ellenességből fakadóaknak tartották iskolapolitikájukat. Csóka
Lajos tapintatosan és kíméletesen egészítette ki alakjuk megítélését, egész sor sze
replőt világítva meg a maga valójában, rámutatva törekvéseikben az indítóokokra.
Az állami iskolapolitikában a korszerűségre törekvő fáradozásaikra, s elfogultsá
gaik nyílt és őszinte megláttatása mellett . ismét csak illúzióktól szabadítva meg
a magyar katolicizmus - és nemcsak a magyar katolicizmus - "iskolakönyv
szemléletét". Tette ezt anélkül, hogy ez a megállapítása bármiféle ellentmondá
sokat válthatott volna ki a magyar katolikus élet akkori "militáns"-apologetikus
korában. Megállapításainak higgadt és szabatos valóságát tudomásul kellett venni;
tényszerűségeit el kellett ismerni. S a történetírás hatásaiban a legnagyobb érde
mek egyike, amikor egy, az addigi közfelfogással ellentétes ítélet mínt igazság fog-
lalja el helyét a köztudatot irányító művekben.' '

De még van egy jelentősége ugyane munkájának, Klasszikus egyszerűséggel

mutatkozott meg benne a történetírás egyik modern résztudományának. az ún. ar
kontológíának fontossága. Az "arkontológia". a minden államélet aktáit kiállító,
az államélet döntéseiben hol mögöttesnek látszó, hol pedig nyíltan előtérben álló

• Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak vüágtörténcte, külöriös tekintettel Magyarországra.
(Budapest, Ecclesia Könyvkiadó, 1971.)
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hivatalnokok szerepét, a hivataloknak mínd önelvű fejlödését, mind irányító egyé
niségeinek személyét, [elentőségét kívánja megállapítani. Eleinte csak mintegy
kivételképpen a szürke eminenciásokét. Például mint amilyen az egészen modern
történelemben a magát tudatosan és szándékosan titokzatossá tevő Holstein szere
pe volt a Bismarck utáni nérriet leülügyek irányításában. Vagy az ugyancsak
magát elfedő kapucinusé, az ugyancsak romantikus József atyáé Richelieu mellett.
Csóka Lajos Mária Terézia iskolapolitikájáról írt műve a magyarság történetében
szereplő, kultúrpolitikát irányító hivatalok és főhivatalnokok markáns arcélét mu
tatta meg, vádak nélkül és panegiriszck nélkül. a maguk roppant Iontosságában.
Es hogy ennek fontosságára rámutassunk: a mai magyar történetkutatás, az Orszá
gos Levéltár anyagának nem kevesebb mínt százhúsz (!) folyómétert elfozlalő

Helytartótanácsi Jegyzőkönyvek gigászi nagy' és kétarasz vastagságú fóliókötetei
nek földolgozásán fáradozik. ÉpP9n háromszáz éven át, 1818-ig, valójában ez
volt a Magyarországot irányító bécsi hivatal, valósággal egy modern miníszter
tanács gyakori ülésezéseivel és kollektív munkájával, minden nagy és kicsiny
ügyben való döntéseivel.

Az e hivatal történetéről ma még folyó, teljesen tárgyilagos kutatómunkát
csak azért említettük, hogy rámutassunk Csóka Lajos előttünk fekv? munkájának
egyik legizgalmasabb részletére: ahol rendje világtörténetének magyarországi rész
letéről szólva kiemeli Pannonhalma sokáig tartó döntő szerepét, égyebek közt az
államügyek írásbeliségének intézésében, és mintegy itt látja a magyar arkontológia
kezdeteit. Főképp azokat a kezdeteket. amelyek a magyarság hagyományai fölött
való ítélkezés szempontjait eldöntötték ; középkorunk latin nyelvű magyar törté
netírásának kezdeteit irányították. Mert ezt is beledolgozza előttünk fekvő művé

he, nyilvánvalóan a magyar történelemben való előzetes kutatásai során szerzett,
tanulságok alapján. De még ne vágjunk a dolgok elébe, - érdeklődésének és mű

veinek fejlődését figyelemmel kisérve, éppen erről lesz szó.
Mert a második világháború után, amikor visszatért monostorába, a középkori

magyar történetírás és irodalomtörténet kezdetei kötötték le teljes érdeklődését,

mínt a pannonhalmi kéziratgyűjtemény őréét is. Véleményeit folyóirat-tanulmá
nyokban publikálta, s ezek tavalyelőtt a Tudományos Akadémia kiadásában könyv
ben összefoglaltan jelentek meg.

Megintcsak a katolikus történetkutatásnak olyan nagy nemzeti témáiról volt
szó, mint például a szentístvání Intelmek szerzőségének kérdése. Meg hogya leg
inkább körülvitatott pontok értelmezését hol lehet keresni? Mi lehet a valóság:'
tartalma Szent István, Szent Gellért és Szent Imre életrajz-Iegendáinak ? Olyan
130 év óta nyílt kérdések, rnint az, vajon ki lehetett Anonymus? Mikor és míért
írt? Milyen előzetes tájékozottságból merítették tudásukat első történetíróink. ~s
- például éppen államéleti működésük kapcsán - rnílyen célok irányították
mondanivalóikat ?

Csóka e tekintetben való véleményeinek kialakulását nem befolyásolta, hogy
milyen eredményre jutottak más kutatók, még akkor sem, ha azok rendtársai kö
zül kerültek ki. Akkor egyébként már készen állott egész rendjének történetérőf

írt munkája, amely a magyarországirendtörténetet is egyenrangúan tartalmazta.
de az eredetí kézirat a második világháború zivatarai folytán elkallódott. A művet

újra kellett írnia, és abba ezeknek az említett kutatásainak tételeit is beléol
vasztotta.

Mindenképpen újnak tekinthető kétkötetes munkája, főképp a nagyközönség
számára írva, tehát már csak azért is igen jelentős mű, mert magyar szempont
ból nem egy fontos újdonságot tartalmaz. Másrészt valóban világtörténelem, mert
a bencés rend története a VI. száradtól kezdve elválaszthatatlanul összenőtt Euró
pa, a XVIII. századtól kezdve pedig az egész világ történetével. Mindjárt előre
lehet bocsátanunk, hogy ez a rész is új és jelentős szemleletnek nemcsak alap
tételeit tartalmazza. de ki is fejti azokat. Azzal a józansággal, világossággal, amely
minden eddigi művének sajátja volt. Most sem akar mást, mínt csak az Igazsáaot ;
adott termetén minden történelmi igaz<ágot. Pedig ezt már előadni 'sem könnvű,
hiszen a bencés. rend története hihetetlen módon szétágazík. Átfogja Európa összes
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országait, valójában mínden egyes apátságot különböző korokban fejlődő és váltakozá
életével. Ezeket a kolostorokat időnkint egyes gócok fogják együvé, különböző irá
nyulásaí szerint. Ezek az irányok másfélezer éven át keletkeztek és elhaltak, vagy
ma is virulnak. Történeti szernélyíségek egész sora jelenik meg a rendtörténetben,
Szerit Benedek előttről egészen ma élő kortársainkig. Teljességliket adni: magába
foglal hauiológiai kérdéseket éppúgy, mint például tudománytörténeti eket : liturgia
történetit vagy éppen egyházpolítikalt. A szerzőnek ábrázolnia kellett fénykorokat
és hanyatlásokat.

Szemléletében Magyarország számára újnak nevezhető tétel _. és ez nagyon
Iontos -, hogy a szentbenedeki életeszmék kibontakozása, története, hatása: nem
korlátozható magára a bencés rendre; Iöldolgozandók ezeknek távolabbi kihatásai
is, mer t csak így kapjuk meg a bencés-gondolat teljes történetét. Ezen belül azon
ban természetesen: "A mi esetünkben a Hegulában látjuic azt a létesítő okot és.
eszmét, amely rendtörténetünket elíndtotta, annak sajátos egyéníségét megadta s
egységét biztosította ..." (L m. 8. old')

Ez az a horizont, amelyre biztos kézzel rajzolja föl rendtörténetének egyetemes.
távlatait. Az olvasó miridig tudja, hogy története mikor szól rendjének szűkebb

kozösségeíről, vagy egészéről, vagy pedig eszméinek a világi köztörténetre való
kiáradásáról. Ugyanez a tudatosság vezérli a történeti előadás egyéb részleteiben
is. Hiszen a tolla alá tolongó számtalan egyéniség míatt, nagyon könnyen válhatott
volna egész műve portrék és életrajzok sorozatává. A másik végletben pedig
eszméknek és azok történeti kihatásainak személyek nélküli történetévé. A kettő

kozött tart egyensúlyt. Mindenki, aki nemcsak maga írt történelmet, de akárcsak
olvasmányok által élte bele magát abba, tudja, hogy ez mekkora probléma. Egyes
nagyegyéniSégeknél - éppen a legnagyobbaknál - pedig különösen az.

Itt van míndenekelőtt magának Szent Benedeknek alakja. A rendhez tartozó
történetírókat esetleg mí sem tévesztheti meg jobban, mint az, hogyalapítójuknak
hagtológiaí nagysága kedvéért mindent neki tulajdonítsanak, ráaggatva a roppant
alakzatra, mínt valami tündöklően főldíszítendő karácsonyfára. a nyugati szer
zetesség alapításának minden érdemét. Csóka Lajos azonban tudja és ábrázolni
merí, hogy neki nagyon sok elődje volt mínd a keleti szerzetesség áttelepítésében,
mind a szerzetes életformának Nyugaton való meggyökereztetésében. Ilyen pél
dául a Tours-i püspök, a Pannóniából való Szent Márton, aki majdnemhogy a nyu
gati szerzetességnek alapítója lett, és maga Benedek is ennek a "majdnem"-nek
értelmezésében tisztelte, őneki ajánlva a montecassinói kolostort. Ugyanakkor
rendkivüli világossággal emeli szemléletessé, hogy nem egyedül Benedek alapította
a bencés rendet, hanem a Regula szellemén belül sokan mások is, mert azt "a·
különböző személyí törekvések, idő és helybeli törekvések folyton változtatták"
(i. m. 8. old.),

Ez minden túlzás nélkül színesen, szemléletesen és markáns módon kerül áb
rázolásra, mert Benedek valóban nem annyira egy szervezetében és szarkezetében.
körülzárt rendet, hanem elsősorban egy szilárd életformát akart alapítani, és a ké
sőbb elvállalandó föladatokra is szabadságot biztosítani. Egyik fő vonása az ihlet
és bátorság, amellyel minden egyes apátságnak megadta a függetlenséget. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni, ó valójában mindenekelőtt a keresztény laikus férfiak
egymás kolostoraitól is teljesen független, szent életű köztársaságait kívánta ala
pítani. Ami a legfontosabbak egyike, Szent Benedeket rendtörténetí cés világtörté
neti távlatbaállítja be, tehát nem szükséges neki tulajdonítani azt sem, ami a
rendalapítás szempontjából másodrendű. igy például ő nem azért alapította a rend
jét, hogy az antik műveltség és irodalom kéziratai megmenekedjenek a pusztu
lástól. Ezt utána és mások kapcsolták be a rendek tevékenységének fő ágai mel-·
lé -és még sok minden egyebet is, ami egyetemes egyház- és 'világtörténelmi
szempontból elsőrendű.

Ha valahol, itt igazán fontos a társalapítók sora. {Ilyen Nagy Szent Gergely,
aki Montecassino majdnem teljes pusztulása után római középpentot ad a Rend
'nek, és míután látja annak a kolostorok zártságán belül való emberformáló erejét,
ennek elsőként nyit kaput s kiömleszti hatását a világba a kelta-brit-angolszász:
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sziget megtérítésére. Ez a rend első nagy világtörténelmi műve. A második hullám
mintegy másfél század múlva a szíget kolostoraiból ömlik ki, alig két nemzedék
alatt, a germán Európa megtérítésére.

A szerző tárgyilagosságát mi sem mutatja jobban, mínt hogy semmit sem
igyekszik szépíteni az azután következő hanyatlási hullámon, és azon, hogy mek
kora szükság volt a harmadik "fő társalapítónak", Aniani Szent Benedeknek
szerepére. Ez a rendkívüli ember öntötte mírrtegy végleges formába a nyugati szer
zetességet mind a keleti, mind a nyugati forrásokból, mind pedig Szent Benedek
őseredeti rendszabályait eggyé munkálva, a már eddig meglévő monostorok vagy
az azokból kisugárzó irányzatok szabályaival. A Karoling-birodalom fölismerte
az egységes nyugati szerzetesrend [eleritőségét,és kötelezte az összes kolostorokat arra,
hogy valamennyien Arnani Szent Benedeknek Nursiai Szent Benedek Reguláiára ala
pozott szabályai szerint éljenek. Egyszóval központ nélkül is helyreállott vagy meg
alkotódott a Rend egysége.

De nincsenek örök életű szabályzatok, azokat maguk az emberek töltik ki;
újabb hanyatlás következett, amely azonban míntha csak arra lett volna jó, hogy
hullámvölgyéből reakcióként fölszálljon az újabb fénykor íve. A cluny korszak.
Ennele az a gondolata, hogy közvetlenül a pápáknak és a pápaságnak rendeli alá
először egy kolostor, majd az ahhoz csatlakozó összes többi kolostorok eddigi
függctlenségét: nem volt ugyanaz a gondolat, mínt később, a XVI. században
Loyolai Szent Ignác sajátos eszméje. De a bencés rend ugyanúgy képes volt visz
szaadni az egyház centralizációjának erőit. Annak számára új korszakot volt képes
teremteni, új egyházias közszellemet. Ez emelte ki a pápaságót Róma apró tiran
nusainak vasketrecéből s először széttörte azt. Majd amikor harcra került sor a
feudalizmus ellen, visszaadta a pápaság erkölcsi függetlenségét. Ehhez a kettős

munkához öt nagy cluny apát következett egymás után a X. és XI. században,
egyik fönségesebb jelenség, mínt a másik. És tőlük függetlenül egymás után öt
nagy papát adott a rend, köztük VII. Gergelyt és az ő munkáját befejező utódokat,
akiknek rnűve megkötötte a Wormsi Konkordátumot, az államokkal való meg
egyezésnek máig is ősmintáját.

Ha egyebeket nem is tartalmazna Csóka Lajos rendtörténete, akkor is önma
gában elég lenne mintegy hétszáz év világtörténetének. De hát amit egy kétkötetes
munka tartalmaz, nem lehet belepréselni néhány oldalas ismertetésbe. Utána még
nyolcszáz év, a föllendülés korszakait váltogatva a hanyatlás hullámvölgyeível. A
mű címe azonban U'" különös tekintettel Magyarországra".

Csóka Lajos elsősorban magyar történetíró, akinek mind a középkorí, mind
az újkori magyar' történelem területén megvannak a maga személyes eredményei
hez is a kutatásai. A cluny vonatkozásokat már szóba hoztuk, de azokkal legalább
is versenyző jelentőségűek a XI-XII. század latin nyelvű magyar irodalmáról
szólók. Van bátorsága, hogy a saját szemével nézzen és lásson, s megállapításai
közül bizonyára nem egy lesz vita tárgya. Imponáló az a tárgyiasság, amellyel első

okleveleinknek, az Istvánról, Imréről. Gellértről szóló életrajzi legendáknak és a
középkori magyar történetírásnak első latin műveivel szembenéz. Ami például
Szerit István Intelmeinek forrásait illeti, nagyon valószínű, hogy az övé az igaz
ság. Az általa földerített bencés források és az Intelmek közötf nemcsak az érte
lernig, hanem a szavakig terjedő egyezéseket mutat ki. És ezekkel hosszú idő

óta tartó vítát dönt el olyan kérdésekben, mínt amilyen az, mit érthetett Szenf
István azon,' hogy az "egynyelvű" ország "törékeny". A "rendtárs" Szent Gellért
ről szóló legenda-életrajzok is a történelmiséget helyreállítaní kívánó kritikát kap
nak. Megkérdőjelezi, hogy Gellért igaz történetében szerepelhetnek-e vajon mint
tények a magyarországi pályafutását elindító híres prédikációk. (Szerintünk ígen.)
De megkérdőjelezi, hogy Gellért valóban a nevelője volt-e Szent Imrének, és
nemcsak a XIV. században induló vélelmezés kapcsolja össze szernélyét Imrével.
A Gellértre vonatkozó konstrukció, úgy tudjuk, még vita alatt áll. Mindenesetre
súlyos fontosságú volna a tárgyilagos döntés történelmünknek e színes alakja és
magyarra lett vértanúja körül. Csóka valószínűleg úgy véli, hogy nagy érdemei
ből akkor is elegendő maradna, ha például megfosztódnek attól, hogy Ő. - vagy
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kizárólag ö' - nevelte Imrét. Anonymus személyére vonatkozó kutatásai eltérnek
rnind ahazal civil, mind a marxista történetírók egymással vitázó véleményeítől,

mínd pedig. rendtársának, Karsai Gézának legalábbis a kódex dominikánus-erede
téről szóló konstrukcióitól. De hát ezek a világnak legérdekesebb dolgai, és sok
víz lefolyik még a Dunán, amíg a viták nyugvópontra jutnak. Egyébként az a
megállapítás, hogy a XI. és XII. században - sőt még a XIII.-ban is - Pannon
halma a királyi udvarral versenyző fontosságú központja volt a magyar nem
zeti eszmélődésnek, az aligha vitatható. És Csóka tárgyilagosságát ebben a tekin
tetben semmiféle rendi sovinízmussal nem lehet megvádolni.

DERKOVITS LINÓLEUM.METSZETEI

Egy rendkívül komoly és tehetséges,
igen sokat ígérő új festő munkálkodásá
nak eredményeiből adnak szép mutatót
Derkovits metszetei. Felfogásukban, élet
érzésükben, melyek bensőséges, ösztönös
erejűek, ezek a metszetek teli áhítatos,
őszinte odaadással az élet dolgai iránt.
Esztétikai szempontból teltek, de ökono
mikusak ; kevés eszközzel sokat beszélők.

minímálís felületen maximális hatásra

Derkovits Gyula:
Krisztus levétele a keresztról
(linóleum-metszet)

törekvők, Stílusukban középútori
állnak a naturalísztíkus felfogás és
a teljes absztrahálás között. És ez
csak előnyükre válik, és éppen
Derkovits őszinteségébőladódik, nem
forszíroz kompozícíót önmagáért a
kompozícióért. így elkerüli azt, hogy
külsőséges, erőszakolt modor lopa
kodjék be képeibe. Ezért mínden
munkájának kompozíciója őszíntén

és belülről adódik, nem kívülről

van rájuk vonva, mint akart stílus
törekvés.

Legabsztraktabb kompozíciója van
metszetei közül a Krisztus levétele
a keresztról címűnek. A kép felső

részétől lefelé hirtelen szélesedő le
pedő szétterjedő fehérségéből csüng
Krisztus elmerevült, súlyos teste.
Ez a tehetetlen súly egy lefelé len
dülő zuhanást ad a képnek, és fel
fokozza a halottvivők tragikus szo
rnorúságát, és erőfeszítésüknek a
kép centruma felé feszülő centri
fugális vonalát.

A képek technikája nem alkal
mazkodik a linóleum anyagának
lehetőségeihez.A kifejezést nem ala
pítja síkhatásokra. mint azt a linó
leum kínálja, és nem is konkrét
lineáris hatásra, mint a fametszet.

Metszeteinek egyáltalán nincs
metszetstílusa. Tusrajzok. amelyek
egy metszési technikával vannak
reprodukálva.

HEVESY IvAN

(Megjelent a Magyar Irás 1921.
évi decemberi számában)
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