
Prohászka Ottokár

A Pilis hegyén

Mennyit jártam-keltem, mennyit méláztam én is a 
Pilis hegyén, akár Szántóról, akár Esztergomból vagy 
Pomázről jövet, a hajdan híres pilisi apátságnak forrásá
nál, Az apátság elpusztult, s romjait sűrű csaliL bontja; 
arculata földbe temetkezett. De van itt valami, ami meg
maradt, s ami el nem pusztult, s aminek a csend ellenére 
is, sőt éppen azért, szava van: az szóba áll velünk s 
kigyűjtja a Pilisen s a Pilist környező halmokon a nagy 
emlékek füzeit: az megérezieti velünk annak az első 
európai renaissance-nak itt já r t fényeit. S mikor szól és 
lángba borul, akkor hétszáz év előtti gondolatok s ötletek 
tűzesőjében látjuk meg a hegyet s meghallhatjuk a régi 
élet idevetődölt hullámainak mormolását.

A Pilisnek történeti levegője van, mert telepe volt 
annak az anúdialektikus szellemnek, mely ütközött az 
aristotelesi előnyomulással s ugyanakkor szent berke volt 
a XII. századbeli misztikának, mely a szeretet fölényét 
hirdette ész és tudás fölött. Ez a testvérpár, vagyis a még 
meg nem bolygatott realizmusnak s a misztikának szel
leme járta itt karonfogva a hegyet s völgyeit, s beszélt 
franciául s latinul a bükkfákkal s tölgyekkel; vonzotta a 
hegy barlangjaiba a remete pálosokat, s valamiféle fehér 
mágiával riasztotta vissza a még pogány erdők haramiáit 
s pásztorait. Mennyire új, csodás világnak színhelye volt 
akkor a Pilis hegye s az az erdős háromszög, melynek 
Buda, Esztergom, Visegrád mindmegannyira védvára.

Nekem a Pilis szent hegy, s szívesen merülök cl 
beszédes s megigéző csendjébe.

Itt állt hajdanában a III. Béla kiváló magyar nemzeti 
királytól alapított pilisi cisztercita monostor. Béla Kons
tantinápolyból jött, s onnan hozta az érdeklődést az élet s 
a szellemi áramlatok iránt; onnan hozta a tudomány 
szereteiéi; de azt párosította azzal az érzékkel, mely őt a 
bizánci merevségtől s Bizánc megmerevedett gondolat
világától a nyugati civilizáció felé fordította. A Pilisen 
érzem meg III. Bélának Nyugat fe lé  való orientálódását. 
Megérezhetném ugyan azt Budán s Fehérváron is, mert 
oda hozta II. Fülöp francia király nővérét, Margitot 
feleségül; de a Pilisen, ahová a francia CJairvaux-t tele
pítette, jobban érzem meg a nyugati szellemet, mely a 
dialektikusokban fészkelődön s Clairvaux-val ütközött.

Mi is történt hál ott Nyugaton, s miféle szellemi 
áramlatok moimolását hallom én meg a Pilisen?

Ha a Nyugatnak akkori szellemi arculatára nézek, az a 
pillanata rögződik meg bennem, mikor ez a nagy alvó 
gyermek, a frank germánság, éppen szemeit nyilogatja, s 
egy új világ fényei tükröződnek rajta. A gyermek még 
torzonborz és fésületlen; de az öntudat hajnalrózsái már 
kivirulnak arcán, s szemében fények villannak meg, melyek

nem kívülről, hanem belülről gyúlnak ki rajta; sokáig 
pihent behunyt szemmel.

Ugyanakkor azonban, mikor a Nyugat így ébredezni 
kezdett, föltámadt a dialcktikusok túlzásával s az akkori 
intellcktuellck szertelenségeivel szemben az egyházi el
lenmozgalom, melyei Széni Bemál képviselt. /// . Béla 
pedig úgy tett, hogy mind a két irányzatot áthozta Ma
gyarországba, s Veszprémben a párisi iskolák mintájára 
főiskolát szervezett, s azzal az akkori számyat-bontogató 
filozofál ásnak ny i tott haj 1 ékot; a Pilisen pedig Szent Bernát 
szellemének,a bátor, erős, kemény hitnek épített monostort. 
A Pilis így szent hegy lett, s rajta emelkedett a magyar 
ciszterci apátságok anyamonostora.

Szeretek a régi apátság csalittól benőtt romjai közt 
járni, mint aki érzi azoknak a régi mozgalmaknak föld
alatti lökéseit.

Itt jártak a magyar párisi diákok. Itt járt Anonymus, 
Béla király névtelen jegyzője. Anonymus is párisi diák 
volt. Az egri völgyben letelepedett francia vallonok küld
hették Párisba, de lehet, hogy odakerült III. Béla francia 
felesége révén, mikor a két ország barátságos viszonyban 
élt, s amikor Clairvaux fénye s a kezdődő párisi iskolák, 
a Notre-Dame, Sainte-Genéviéve, Saint-Victor, Saint- 
Germain, Saint-Martin, Saint-Dénis hímévé Párisba 
vonzották a diákokat. Szeretek itt úgy járni, mint aki az 
erdő fel-felzúgő nyögéseiben régi szellemi csaták ideve
tődött zaját hallom. Az biztos, hogy Pilisen mindarról 
tudtak, ami a Nyugatot foglalkoztatta.

Az a tavaszi napsugár, mely minden év húsvétja körül 
odaszegeződik a Pilis hegyére, a hegyoldalakra s az 
erdőkre, szimbolizálja nekem azt a régi ébresztgetést s 
azokat a kcltcgctő ingereket, melyek hajdanában a görög
mór filozófiából indultak ki s ébresztgették a román
germán őserőt s járlak természetesen a Pilisen is. Mini 
ahogy az a tavaszi napsugár beleszór a hulló lomb alatti 
pihenő magvakba, a hasadó csírákba s a behéjazotl gö- 
bükbe, s azok attól repedeznek, nyiladoznak s ébredez
nek. Úgy volt az akkor, az első reneszánszkor, mikor az 
aristotelesi lilozófia a hit világába s a keresztény élet 
realizmusába belevitte a dialektikai szétszedést s a tudo
mányos szisztematizálást.

Szent Bemámak nem kellett ez a dialektikus vitázó 
kereszténység. Szerinte az Istent nem fölfogni, hanem 
megérinteni s megérezni kell. Ő a szeretet embere volt, s 
nem volt kedve a filozófusok tekervényes útjain botor
kálni. Inkább égni akart s tűznek lenni, mint hidegen 
világítani a filozófia istálló-lámpáival!

Ennek a keresztény nagy élet-akarásnak s valóság- 
átfogásnak építettek a XII. században hazánkban is cisz
terci kolostorokat. S így akik itt aPilis erdőiben hétszáz év 
előtt sétálgattak, azok mind nem fogalmak akrobatái, 
hanem a nagy akarásnak s a szentségnek kialakítói akar
tak lenni.

Lelki világuk olyan volt, mint az erdő, telve valóság
gal s titokzatossággal. Nekik nem theóriák kellettek, 
hanem a valóság, mégpedig a legszebb kiadásban, mini 
szép, tiszta élet s mint tüzes szeretet. Az ő szemükben a 
filozófia csak olyan szürke felhő  volt, mely azért van az
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Könyves Kálmán és öccse. Álmos herceg, az utóbbi állal alapított 
dömösi monostor előtt —  a Képes Krónika miniatúrája.

égen, hogy termékenyítő valóságot, esőt hozzon. Az a 
felhő is, bármily bodros s pompás, s bármily tündérpalás
tot borítson rá a leáldozó nap, csakis az akcióért, a tettért 
van. A legnagyobb tett pedig a szeretet; az a léleknek 
nagy, reális, sőt isteni gesztusa. Szomjasak voltak a Isten
ség csókjára, s a csókot fogadni s viszonozni akarták. De 
a csókhoz szerintük két ajak kell. A léleknek két ajka van: 
az egyik az értelem, a másik az érzelem.

Nekem kimondhatatlanul imponál ez a realizmus, 
imponál a lélek friss, eleven magvának s ösztönének ez a 
kitörése a fogalmak merev s rideg szféráján túlra. S akkor 
úgy szerettem nézni messziről, pl. Pesthidegkútról a Pilis 
hatalmas tömegét; ezt a sötét kolosszust, ezt a fejetlen 
szfinxet, amint a tömeg brutális súlyával terpeszkedik 
szét s karmait az erdők redőibe rejti; ilyenkor megérzem 
a hegynek, s amit az képvisel, annak a pragmatizmusnak 
fölényét s az élet valóságának elsőbbségét minden gon
dolat, fogalom s theória fölött.

A Pilisen tehát ezt a történelmi levegőt szívom, s a 
Nyugatnak e kultúr-lüktetéseit s ébresztgeléseit érzem.

III. Béla látta Bizáncban az aranyos mozaikok moz
dulatlanságába s merevségébe fagyott, glóriás Krisztus
arcot, mely sötéten néz le híveire, s mely az állócsillagok 
mozdulatlanságával s hideg sugárzatával tükrözik az élet 
folyamán, de azt felforralni nem képes. Ezzel szemben 
III. Bélának inkább az az élő, küzdő szellemi élet s annak 
áhítata kellett, mely francia földön izgatta a kedélyeket.

Ha e gondolatoktól köriilrajozva leülök a pilisi romok 
mellett a diófa alatt fakadó forráshoz, mely az egyetlen, 
ami nem változott s úgy bugyborékol most, mint 800 év 
előtt, s ha tükrébe nézek, úgy látszik nekem, mintha 
azoknak a fiatalos, harcias kikezdőknek, Berengámak s 
Abaelardnak s bresciai Amoldnak, azután a komoly 
doktoroknak, no meg a csontvázzá aszott Clairvaux-i

Szent Bemátnak arcát lámám. Ezeket mind ismerték a 
Pilisen; az ő ötleteik s nézeteik, théziseik s disputáik járták 
in az erdőt s az utakat Esztergom és Buda és Visegrád felé. 
Az ő gondolataik cikáztak errefelé, mint láthatatlan har
cosok kardvillanásai.

De fújnak Pilisről hideg, metsző szelek is, ezek az 
egyházi reform-törekvések.

Megérzem itt azt a reform-szellemet az egyház elvi- 
lágiasodása, a nagy s gazdag monostorok jó  élete s a 
feudális grófok, püspökök s apátok világias kénye s uras
kodása ellen. Clairvaux ezekkel s elsősorban Clugnyvel 
is, meg akarta éreztetni az evangéliumot. Nagy gondolat 
bántotta; át akarta volna tenni a Hegyi Beszéd szólamait 
a provence-i s burgundi énekek hangnemére. Voltak a 
Hegyi Beszédnek végig a történelmen mindenféle meg
zenésítő művészei, s mindegyikén megérzik, hogy he
gyekről jön, hogy az Isten Fia lakodalmas házából való, s 
ezt a friss s a virágzó mezők illatát magával hozó szelle
met érezték meg a XII. században azokon, kik Clairvaux- 
ból s Arccy-ből s nálunk a Pilisről jöttek.

A reform közvetlenül Clugny ellen irányult s a fekete 
bencések ellen fordult, s azt külsőleg is kimutatta azzal, 
hogy fehérbe öltözködött. Ezért fehérek a ciszterciek, s 
fehérek az alighanem igézetük alatt álló, a Pilis hegyén 
szerzetté alakult magyar pálosok is. Magyarországon 
Pannonhalma a fekete barátoké. Pilis a fehéreké volt; két 
szent hegy, de a XII. század végén az érdeklődés s a 
figyelem s a lüktető reform élet Pilis körül rajzott, s ezek 
az irányzatok s törekvések mint itt kavarogtak a széles 
hegyhát körül.

Ki néz föl manapság ily meglátással a Pilis hegyére 
Pannonhalmával szemben?

Pedig ha valaha, hát most lenne szükség ezekre a 
meglelkesített meglátásokra s ezekre a meleg megérzé
sekre. Egész Magyarországnak, minden hegy-völgynek, 
minden romnak, várnak és városnak, minden talpalatnyi 
földnek meg kellene elevenedni és lelkűnkben feltámasztó 
erővé válnia. A lelkekben föltám adt Magyarország tá
maszthatná csak föl, csak az állíthatná talpra a területi 
Magyarországot!

MeramiGertrúdot itt temették; látjuk Szent Erzsébetet, 
ki főijével. Lajos thüringiai gróffal, atyja második házas
ságára 1222-ben Magyarországba jön, s anyjának sírjá
hoz lovagol. Ide jártak a szent királyleányok, boldog 
Margit, Kinga és Jolánta. Itt időzött szívesen Nagy Lajos 
király a francia barátok közt. Látni aztán itt magyar sorsot 
is, pusztulást s enyészetet, melyet a tatár, majd meg a 
török hozott ránk.

Az erdők illatába itt a régi misztika kincsei is bele 
vannak keverve. Csendjükben meg-megszólalnak az 
Enekek-énekének szólamai. Szent Bemát kommentár
jain, melyeket az Énekek-énekéről írt [...]

Most is sokan járnak a Pilis hegyén, de fogalmuk sincs 
azokról a lélekrengésekről, melyek hajdanában Codova 
felől Párison és Clairvaux-n át az egész nyugatot megren
gették s itt is jártak. Körülöttünk ott ma is minden énekel; 
az erdők zúgnak, a harangvirágok csendet és szépséget 
harangoznak, a csipkerózsák ki-kigyúladnak, a mécsvi
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rágok világítanak; csak a lelkünk szürke s az érzésünk 
fásult. De álljunk bele a Pilis történetébe, múltjába, vo
nuljunk be az erdő beszédes csendjébe, s talán megtapasz
taljuk mi is azt, hogy mennyivel jobb égni, mint tudni. 
Égni s élni... ez volt Szent Bemát pragmatizmusa. S ezt 
érzem meg a Pilis hegyén; megérzem, hogy a múlt a 
jelenben lüktet, s  hogy az az igazi s gazdag élet, melyben 
a múlt is, a  hagyományok is, az idők s a helyek története 
is mint bútor, erős s  jelenvaló Öntudat él.

A pilist apátság területén föltárt maradványok szintvonalas 
alaprajza. 1. apátsági templom: 2. kolostorudvar; 3. mesterséges tó; 

4. műhelyház; 5. vízi malom és csatornája; 6. vendégház (?); 7. 
mélypince; 8. kapuház és istállók; 9. bejárati kapu. A csillagok a 

korábbi falu kemencéit jelzik, a keresztek a korai falusi (X— XI. sz.)
és a ciszterci temetőt (Egyed E.—Gerevich L. nyomán).

Az 1927-ben írt tanulmány az alábbi kötetben jelent 
meg; Maróthy-Meizler Károly: Új Magyarországot! 
Prohászka, a napbaöltözött forradalmár. Prohászka 
Ottokár eszmevilága, értékelése. Szemelvények össze
gyűjtött munkái 25 kötetéből. Editorial PANNÓNIA, 
Buenos Aires, 1960. 59-65. o.

Sashegyi Sándor

Pomáz—Florentia
/ /

—Sicambria—Osbuda

Pomáz község a római korban érte cl legnagyobb 
jelentőségét akkor, amikor már közelében a Dunán nem
csak átkelő révhely, hanem épített híd is állott Ulcisia 
Castránál, a mai Szentendrénél. A kelet— nyugat keres
kedelmében igen fontos szerephez jutott, az áruk kicse
rélési helyévé vált s egyben erősen megerősített hellyé is 
a barbár betörések ellen.

A Duna hídja Ulcisia Castránál Trajánus császársága 
alatt épült K. u. 98 táján nem csupán a nyugat és a kelet 
kereskedelmének lebonyolítására, hanem a dáciai had
műveletek céljából is. Hadrianus uralkodása alatt ezen a 
fontos stratégiai vonalon a kereskedelem erősen kifejlő
dött s ekkor épült Szentendre és Pomáz között az ősi út, 
amely a Kőhegy aljában vonult. A korai középkorban a 
Kiev felé vezető kereskedelmi út vonult át rajta.

A nyugalom és béke Pomáz földjén ezen időkben is 
csak fogalom lehetett. Az állandó barbár betörések a 
fejlődést nagyban hátráltatták és így jelentős városi ní
vóra nem is tudott emelkedni. A római császárok hiába 
erőlködtek, hogy a Duna túlsó felén táborozó barbár 
törzseket féken tartsák. Jordanes munkájában úgy emlék
szik meg Sicambriárói, mint amely Kr. u. 253-ban telje
sen elpusztult, tehát Gallienus császár idejéig állott fenn.

Az ezen időkben lefolyt barbár pusztítások arra enged
nek következtetni, hogy Sicambria Aquincuminál cgy- 
időben pusztult el. A barbár törzseknek Pannóniából való 
kitisztítása után, Probus császár uralkodása alatt azonban 
már arról nyerünk értesítést, hogy csak a szomszédságá
ban levő Aquicum épült fel. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a régi Sicambria is nem épült volna fel. Tény, hogy 
a római uralom ideje alatt ezután már nem találkozunk a 
Sicambria elnevezéssel. A középkori századok folyamán 
azonban még szerepel a Sicambria név. Ez látszik igazol- 
ni, hogy Sicambria is újra épült, de már fejlődése lassúbb 
volt, mint a szomszédságában lévő Aquincumé. Lehet
séges tehát, hogy Sicambria helyén új elnevezéssel új 
kolónia épült.

Diocletianus és Galerius császársága alatt új fejlődési 
időszak következett be Pannónia ezen vidékén. Uj koló
niák, telepek és villanegyedek épültek környékünk majd
nem minden szép déli fekvésű helyén. Az új kolóniák új 
néven válnak ismertekké és valószínű, hogy a régi Si- 
cambria helyén is hasonló új kolónia keletkezett. Itt merül 
föl az a régen vitás kérdés is, hogy hol állott Florentia? 
Salamon Ferenc és többek szerint a Duna-panján Szent
endre környékén kereshető. [...]

A római uralom idején a Duna vize a mai Pomáz 
ó-holocén teraszai szintjében folyt le s így a keletnek
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