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I. ÜNNEPI BESZÉDEK.
I.

XII. PIUS PONTIFEX VICTIMA.
I r t a :  Scrédi Jusztinján, M a g y a r o r s z á g  b íb o r n o k  h e r c e g p r ím á sa , e s z te r g o m i é r s e k ,  

a S z e n t  I s tv á n  A k a d é m ia  e ln ö k e .

Az apostolok világmentő munkájába szinte lényegesen beletarto
zik az áldozat. Azért most, amikor az egész világon élő katolikus test
véreinkkel együtt mi, magyar katolikusok is szívbéli örömmel és gyer
meki ragaszkodással ünnepeljük az egész emberiség közös Édesatyját, 
dicsőségesen uralkodó XII. Pius pápa Őszentségét, püspökké szentelé
sének XXV. évfordulóján : benne sem jellemezhetnénk jobban az apos
tolutódot, a püspököt és Péter apostolfejedelem 261 -ik utódját, a római 
pápát, mint ezzel a két szóval : Pontifex Victima.

Mert XII. Pius, mint Istentől rendelt főpapunk, nemcsak legfőbb 
tanító és közbenjáró Isten és emberek között, hanem azóta, hogy Is
tenben megboldogult XV. Benedek pápa 1917 május 13-án, a vatikáni 
Sixtusféle kápolnában, a püspökszentelés ősrégi szertartásának kereté
ben a kézfeltétel által apostolutóddá avatta, utána pedig a pápai dip
lomáciában rendkívül nehéz és felelősségteljes megbízatást adott neki : 
olyan életet élt, amely az áldozatok szakadatlan sorozata volt. A hábo
rús Benedek pápa az új apostolutódot a világháború alatt egyik 
hadviselő országba küldötte, ahol nemcsak a háború folyamán fejtette 
ki áldásos munkásságát, hanem jó darabig azután is, mikor már létre
jött ugyan a béke, de nem ért véget a háború.

És amikor földünk látóhatárán egy újabb, az előbbinél is borzal
masabb világháború körvonalai kezdettek kibontakozni, az apostol
utód, mint bíbornok-államtitkár, az egész pápai diplomácia irányítása 
céljából az örök városba rendeltetett. És ha közben az isteni kegyelem 
vigasztalásai mellett voltak életében külső sikerek és olyan felemelő 
mozzanatok is, mint a budapesti eucharisztikus világkongresszus : 
mégis csak a jó Isten a megmondhatója, hogy az apostolutód, aki már

1*



4 S E R É D I  J U S Z T I N I Á N

előkelő családi nevében is a békét hirdeti, címerében pedig az olajágat 
nyújtja az egész emberiségnek, mennyit aggódott, mennyit szenvedett 
lelkében, mennyit imádkozott álmatlan éjtszakákon és mennyit dol
gozott éjjel-nappali kézzel, hogy előmozdítsa az igazságos békét, ame
lyet csak Krisztus adhat az embereknek.

Igen, az apostolutód szenvedett, sőt valóságosan feláldozta magát 
testvéreiért, amikor 1939 március 2-án a konklávéban remegő szavakkal, 
de az áldozatot nagylelkűen vállaló férfiú határozottságával, az igazság 
és béke Istenének segítségébe vetett bizalommal elfogadta Péter apos
tolfejedelem örökét : Jézus Krisztus földi helytartójának szédületesen 
magas, de kimondhatatlanul felelősséges méltóságát !

Mint tapasztalt bíbornok-államtitkár, akkor már világosan látta, 
hogy a világkatasztrófát elkerülni szinte lehetetlen. Tudta azt is, hogy 
a borzalmas katasztrófa már az ő pápaságának idején bekövetkezik, és 
hogy azért neki, mint világegyház fejének, százszorosán megnehezed
nek egyházkormányzati gondjai, mint az emberiség közös Édesatyjá
nak pedig nemsokára sajgó szívvel kell látnia, hogyan támadják és 
gyilkolják egymást az Ő gyermekei is, akiket pedig egyformán szeret, 
akik közül legfölebb azokat szereti még gyengédebb érzelmekkel, akik 
szenvednek. De látta azt is, milyen mérhetetlen anyagi és erkölcsi 
károk, milyen kimondhatatlan testi és lelki szenvedések érik majd az 
emberiséget, mert a múlt háború végén nem akarta meghozni azt a 
most tomboló háború borzalmaihoz viszonyítva igazán csekély áldo
zatot, amellyel pedig akkor könnyen megteremthette volna az igazsá
gos és maradandó békét. Végül látta és fájlalta, hogy az emberek nem 
akarják megérteni és befogadni az Egyház fejének, a közös Édesatyá
nak aggódó és jóakaróan figyelmeztető, kérő és irányító szavait, sőt 
hogy közülük sokan nemsokára csorbítani iparkodnak az Egyház 
jogait és szabadságát, akadályozni üdvös munkásságát és — ami a 
legborzasztóbb — hogy majd mindezzel csak romlásba döntik saját 
lelkűket.

Az apostolutód a tiara elfogadásával vállalta a legnagyobb áldo
zatot, amelyet a lélek aggódása és szenvedése jelent talán egy életen át !

De ha Szentséges Atyánk püspöki jubileumán lehangol is a Pon
tifex Victima gondolata : éppen az áldozat okán annál több vigaszta
lást is nyújt. Mert amint nem volt hiába Krisztus Urunk keresztáldo
zata, amint nem volt hiába Péter apostolfejedelem megrázó vezeklése, 
fáradságos apostoli munkája és isteni Mesterét utánzó keresztáldozata : 
éppen úgy nem lesz hiába Krisztus mostani Helytartójának, Péter 
apostolfejedelem utódjának áldozata sem, mert Krisztus nem hagy
ja el Egyházát és annak látható Fejét, az Ö földi Helytartóját, akinek
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áldozata híveinek és az egész emberiségnek, tehát a magyaroknak igazi 
javára is, előbb-utóbb meghozza majd, vagy legalább előkészíti Krisztus 
békéjét, a jogon, az igazságon és a szereteten alapuló diadalmas békét, 
amelyért mi magyarok évek óta imádkozunk, május hó folyamán pedig 
a Szentséges Atya kívánsága szerint még buzgóbban könyörgünk.

Ám biztos eredmény csak az emberiség komoly közreműködésé
vel remélhető. Igazi és maradandó béke csak akkor lesz, ha majd az 
emberek és a nemzetek ismét kölcsönösen tiszteletben tartják egymás 
jogait, ha komolyan visszatérnek az igazsághoz és ha újra kezdenek 
szeretni ! Reánk magyarokra vonatkozóan pedig mindezt csak akkor 
remélhetjük, ha nem riadunk vissza az egymásért való áldozatoktól, 
ha mind magán-, mind családi, mind pedig állami életünkben gyakorla
tilag is a szentistváni alapokra helyezkedünk és ha egészen átjár ben
nünket az a keresztény lelkűiét, amely a budapesti eucharisztikus világ- 
kongresszus idején tevékeny hitéletre vezette papságunkat és híveinket, 
nemzetünkre és hazánkra pedig szinte csodálatos módon kiérdemelte az 
Isten áldását.

Mikor az apostolutód huszonötéves jubileumát ünnepeljük s az 
apostolfejedelem 261-ik utóda előtt hódolunk, gyermeki szívvei fohász
kodunk a mindenek Urához : «Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, 
Krisztusnak Helytartóját !»

Esztergom, 1942 május 1.
(A M a g y a r  K a t o l i k u s  A k c i ó  1942. évi májusi számából.)



II.

XII. PIUS PÁPA 25 ESZTENDŐS PÜSPÖKI JUBILEUMA.
A Szent István Akadém iának 1942 május 22-én tartott X X V I-ik  ünnepi ülésén 

elm ondotta : P atak y  A rnold tiszteleti tag, másodelnök.

— A műm ellékleten Őszentsége arcképével. —

1. — 1942 máj. 13-án az egész katolikus világ imádságos lelkülettel 
az Örök város felé fordult, ahol az Ür Jézus földi helytartója, dicsősége
sen uralkodó XII. Pius pápa az ő huszonöt esztendős püspöki jubileumát 
ünnepelte. Gyermeki szeretettel vettünk részt Szentséges Atyánk örö
mében, vele együtt adtunk hálát az isteni Gondviselésnek, mely őt 
hosszú papi és püspöki pályáján a természetnek és a kegyelemnek oly 
számos, kiváltságos ajándékával tűntette ki és végre is a pápai trónra 
emelte. A pápai méltóság már magában is oly szédítő magasságban emel
kedik ki minden földi hatalom közül, hogy immár tizenkilenc évszázad 
óta senki sem vonhatta ki magát lenyűgöző nagyságának hatása alól. 
Amióta az Ür Jézus Szent Péterre mint kőszálra építette anyaszentegy- 
házát, amióta az utolsó vacsorán imádkozott Péterért, hogy hite meg ne 
fogyatkozzék, és ő testvéreit is megerősíthesse hitükben, amióta fel
támadása után a Genezáret tava mellett neki megadta a hatalmat, 
hogy juhait és bárányait legeltesse, és amióta — éppen most 1900 esz
tendeje — Szent Péter Rómában felállította kathedráját, a pápaság 
a világtörténelem folyamán mindig olyan páratlanul álló tényező 
maradt, amellyel hívőnek és hitetlennek egyaránt számolnia kellett, 
amely előtt lehetett szeretettel hódolni vagy amelyet lehetett gyűlölni, 
de mellette közönbösen elmenni éppen úgy nem lehetett, mint ahogy 
a pápaság isteni Alapítójával, az Ür Jézussal szemben sem lehet közön- 
bösnek maradni. A kereszténység első három évszázadában a pápai 
székre lépni a biztos vértanuságot jelentette, és Nagy Konstantin óta 
is a pápák sorsa a «sollicitudo omnium Ecclesiarum» ; és mégis : Szent 
Péter után az apostolfejedelem kezéből kihullott keresztet felveszi 
Szent Linus, Linus után Szent Cletus és így tovább mind a mai napig, 
a 261-edik pápáig, XII. Piusig. E szakadatlan sorozat tagjainak nagy
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D icsőségesen  uralkodó XI I .  F iús Pápa Ő szentségének arcképe. 
A fényk ép  R óm ában , 1939 m árcius havában készü lt.





részét az Egyház szentjei között tiszteljük. És napjainkban is a pápai 
hatalom lenyűgöző nagyságának különleges fényt ad az, hogy a leg
újabb idők pápái pusztán személyiségükkel is a világtörténelem leg
nagyobb emberei közé tartoznak. IX. Pius, a nagy tanító, kora áltudo
mányának élesszemű le'eplezője, — XIII. Leó, a «Lumen de caelo», a 
nagy bölcselő és diplomata és a keleti egyház visszatérésének nagy elő- 
harcosa, aki az egész emberiséget Jézus Szentséges Szívének ajánlotta 
fel, — X. Pius, a szentéletű lelkipásztor, az Eucharisztia pápája és 
ugyancsak kora alapvető tévedéseinek a leküzdője, —- XV. Benedek, 
az emberszeretetnek, az irgalomnak a pápája az első világháború alatt 
és az ezt követő gyászos időkben, —- XI. Pius, a tudós kutató és a 
missziók nagy pápája, — az emberi nagyságnak is örökre kimagasló 
ékességei maradnak. És hozzájuk a legméltóbban csatlakozik jelenleg 
uralkodó Szentséges Atyánk, akiben nemcsak a szent főpapot, a nagy 
diplomatát, tudóst és szónokot csodálja a világ, hanem akit mi magyarok 
a hazánk fővárosában tartott eucharisztikus világkongresszus óta egé
szen különös szeretettel a szívünkbe zártunk és aki minket, hűséges 
magyarjait is különösen meleg szeretettel zárt atyai szívébe. Örömmel 
és büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat is, hogy őt, mint a Pázmány 
Péter Tudomány Egyetemnek «honoris causa» doktorát hazánkhoz 
egészen speciális kötelék fűzi.

A Szent István Akadémia a mai együttes ülést elsősorban Szent
séges Atyánk püspöki jubileumának szenteli, és mint Akadémiánk 
másodelnökének, nekem jutott a megtisztelő és nagyon kedves feladat, 
XII. Pius pápánk előtt Akadémiánk fiúi hódolatát és gyermeki szere- 
tetét kifejezésre juttatni és e nagyjelentőségű jubileumról megemlé
kezni. E feladatomnak úgy akarok eleget tenni, hogy az eredeti forrá
sok alapján iparkodom reámutatni azokra a vezető gondolatokra, 
amelyek Szentséges Atyánkat a világegyház kormányzásában irányítják.

* * *

2. Amikor Szentséges Atyánk 1939 március 2-án Szent Péter 
utódainak diszes sorába lépett, Európa már a kitörni készülő újabb világ
háború izzó légkörében élt. Trónralépése után fél esztendővel mintha 
csak az Apokalipszis hatodik angyala megfújta volna harsonáját, 
mintha csak megoldattak volna a háború véres angyalai és a világra 
zúdult volna a háborúnak sok százmilliónyi alvilági lovasa.1 Ennek a 
világtörténelmi vajúdásnak a napjaiban, 1939 október 20-án, nehány 
nappal Krisztus Király ünnepe előtt jelent meg XII. Pius pápának első

M I .  P I U S  P Á P A  2.') E S Z T E N D Ő S  P Ü S P Ö K I  J U B I L E U M A  /

1 Jel. 9, 13— 16.
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enciklikája, a «Summi Pontificatus». Rendkívül jellemző Ő Szentségének 
Istenben bízó optimizmusára, hogy ebben a vérzivataros időben is a 
keresztény világhoz intézett első szavaiban arról a nagy tényről emlé
kezik meg, hogy negyven esztendővel ezelőtt, 1899-ben, amikor ő mint 
újmisés állott az Ür oltáránál, b. e. XIII. Leó pápa az 1900. esztendőt 
jubileumi évnek nyilvánította ki és elrendelte az egész emberi nem 
felajánlását Jézus Szentséges Szívének. Szentatyánknak első hódolata 
a Királyok Királyának és az Urak Urának1 szól, akinek országát min
den törekvésével, tanításával, tevékenységével és áldozatával terjeszteni 
akarja. A Szentséges Szív tisztelete, amely a keresztény világ, sőt az 
egész emberi nem számára mérhetetlen kegyelmeknek a forrása, éppen 
a mai korban oly mérhetetlenül fontos, amikor a világ annyit szenved a 
lélek üressége miatt. A pápa Krisztus királyi zászlajával óhajtja az Üd
vözítőhöz, az Ő evangéliumához visszavezetni a hamis jelszavakat 
követő sokaságot, mely megtagadja és a gyakorlatban megveti a 
keresztény hit üdvös igazságait, összetöri az Isten parancsainak kő- 
tábláit, hogy ezek helyébe más törvényeket állítson, amelyekben vissza
utasítja mind a természet törvényét és a Dekalogust, mind a Krisztus 
keresztjéből és a hegyi beszédből kiáradó evangéliumi törvényt. Vissza 
Krisztus Király zászlaja alá ! Vissza a Krisztustól hozott égi tűzhöz ! 
— ez a pápa felszólítása gyermekeihez ; oda hívja ő azokat is, akik az 
isteni Üdvözítőt még nem ismerik vagy őt szégyenletesen elhagyták. 
Legfőbb feladatának tartja, hogy apostoli bátorsággal bizonyságot 
tegyen az igazságról; e hivatásának teljesítésétől semmiféle földi 
tekintet : bizalmatlanság, ellenmondás, elutasítás, a megértés hiánya 
sem fogja őt eltéríteni. És a pápa már ekkor reámutat minden romlás 
gyökerére : sokaknak arra a törekvésére, hogy Krisztus Urunkat 
kiűzzék országából és megtagadják a Tőle adott igazság és szeretet tör
vényét. De a Szentatya hiszi és reméli, hogy a háború sokak számára 
«az Ür átmenete»2 lesz, és megnyílnak majd olyan lelkek is a kegyelem 
hívó szavának, amelyek egyébként zárva maradnának előtte. A bajok 
további forrását a pápa az általánosan kötelező erkölcsi törvénynek, a 
természet törvényének a tagadásában látja. Amikor az Ür Jézust meg
feszítették, sötétség borult a földre ; ugyanígy sötétség hatalmasodik 
el mindazoknak a lelkében, akik az Ür Jézust a maguk számára újra 
megfeszítik. Az evangéliumi tanítás elutasításával nem a szolgaság 
megszűnése következett be, hanem az Istenben és Krisztusban való 
hit meggyöngülése, a lelkekben az erkölcsi elvek világosságának az 
elhomályosodása, és megingott az emberi szolidaritásnak és biztonság-

1 Tim. I. 6, 15 ; Jel. 19, 16. s Móz. II. 12, 11.
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nak egyetlen szilárd alapja a nemzetközi életben is. XII. Pius pápa 
már ebben az első enciklikájában reámutat olyan fontos tételekre, 
amelyekre később is gyakran visszatér : az egész emberiség egységére a 
közös származás folytán, amely alapvető egység keretein belül minden 
egyes nemzet féltő gonddal és büszkeséggé1 megőrizheti sajátos és jelleg
zetes tulajdonságait ; hangsúlyozza, hogy mint nagy elődje, b. e. XI. 
Pius pápa, ő is rendkívül fontosnak tartja, hogy a bennszülött népeket 
az ő vérükből származó püspökök és papok tanítsák Krisztus hitére. 
Ugyancsak hangsúlyozza, hogy az emberiség egyetemes testvériségé
nek a gondolatával gyönyörűen összhangban állhat a hazának lángoló 
szeretete. Rendkívül nyomatékozza a pápa, hogy minden emberi jog 
a Legfőbb Lénytől függ, és az államhatalomnak az isteni jogtól való 
függetlenítése, illetve minden ilyen törekvés, a legnagyobb szerencsét
lenségeknek lesz szülőokává. Márványba kívánkozó szavakkal emlékezik 
meg az állam feladatáról, melyet azért rendelt a Teremtő, hogy a társa
dalmi életet irányítsa az általános elveiben megváltozhatatlan rend elő
írásai szerint, hathatósabbá tegye az emberi személy fizikai, szellemi 
és erkölcsi tökéletesedését a természet rendjében és segítse őt természet
fölötti céljának elérésében. Az államot nem szabad végső célnak tekin
teni, amelynek mindent alá kell rendelni ; ez a felfogás csak árthat 
a nemzetek igazi és tartós jólétének. A Szentatya a család jogainak a 
megvédését apostoli hivatásából folyó súlyos kötelességének tartja, 
hiszen ma valóban bátorságra és az egyszerűségben is csodálatos, 
tiszteletreméltó hősiességre van szükség, hogy a mindennapi gondok 
súlyát elviselhessük. Csak aki a lelkeknek gondját viseli, aki belelát a 
szívekbe, az ismeri az anyák elrejtett könnyeit, az apák lemondó fáj
dalmát, a rengeteg keserűséget, amelyről semmiféle statisztika sem 
beszél. Nagyon világos szavakkal emlékezik meg a pápa a lelkiismeret 
jogairól, a gyermekeknek vallásos neveléséről, melyet semmiféle külső 
hatalom sem ragadhat magához a szülők kezéből azok szent jogainak 
és kötelességeinek súlyos megsértése nélkül. Az államok tekintélyét is 
magasabb erkölcsi törvények szabályozzák, amelyeken magát túltenni 
semmiféle hatalomnak sincsen joga. Óva figyelmezteti a Szentatya a 
hatalom birtokosait, hogy a háború végén a békeszerződéseket az igaz
ságosság és a mindenki iránt való egyenlőség sugalmazza, különben 
siralmasan megismétlődnek a régi és az üj tévedések. Kizárólag a há
ború és annak végső befejezése nem oldhatja meg a nemzetek vitás kér
déséit. Azoknak az erőknek, amelyek a föld színét megújíthatják, belül
ről, a lélekből kell fakadniok ; a nemzetközi élet új rendje csak a ter
mészeti jognak és az isteni kinyilatkoztatásnak megingathatatlan kő
szikláján épülhet fel, ha tartós akar maradni. Bár a mai világkrízisnek
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részben gazdasági okai is vannak, a lelkek újjászületését megvalósítani 
leginkább az Egyház anyai hivatásának a kötelessége. És ebben a 
munkában nemcsak az egyháziakra, hanem a laikusokra is gyönyörű 
hivatás vár ; hiszen ma is áll, hogy az aratás sok, de a munkás kevés.1 
Senkinek sincsen joga az Egyházat megakadályozni az Istentől reá
bízott hivatásának a teljesítésében. Szent Péter kathedrája ma is az 
egységnek a középpontja. Az Egyháztól távol áll, hogy ki akarná moz
dítani az államhatalmat sarkaiból avagy meg akarná nyirbálni annak 
jogait ; az Egyház tanítja és hirdeti a földi hatalmaknak járó engedel
mességet és tiszteletet ; nem nyomja el az emberi erőket, hanem fel
emeli. nagylelkűségre, nemességre neveli az egyéneket. A gondterhes 
jelenben Szentséges Atyánk mélységes részvétet érez minden szenvedő 
gyermeke iránt, az árvák, özvegyek és mindazok iránt, akiket a háború 
borzalmai sújtanak. Atyai szavakkal emlékezik meg a háború első ál
dozatáról, a szerencsétlen Lengyelországról. «Számtalan embernek ki
ontott vére és nemcsak fegyveres harcosoknak kiontott vére megrázó 
panasszá emelkedik, különösen azé a szeretett népé, Lengyelországé, 
amelynek hűsége az Egyházhoz és a keresztény kultúra megmentése 
körül szerzett érdeme kitörölhetetlen betűkkel van beírva a történelem 
könyvébe és jogot ad neki az egész világ emberi és testvéri együtt
érzésére, és amely bizakodva várja Szűz Mária, a keresztények Segítsége 
hatalmas közbenjárása által az igazság és az igaz béke elveinek meg
felelő feltámadás óráját.» A Szentatya elmondja, hogy semmit sem 
mulasztott el, hogy az emberiségtől távol tartsa a borzalmas világégést, 
de a hatalom birtokosai «nem ismerték meg, amik békességükre szol
gálnak, most pedig el vannak rejtve szemük elől».2 De ha már nem sike
rült megakadályozni a világégést, a háború áldozatainak a megsegítésé
vel mindenképpen enyhíteni iparkodik a megpróbáltatások szörnyű
ségeit, és nem mulaszt el semmit sem, hogy siettesse azt a napot, ame
lyen a béke galambja újra leszállhat a földre. Az Isten mindenhatóságá
ban az akadályok is eszközökké lesznek az események kialakítására, s 
az Isten az emberek értelmét és szabad akaratát a maga céljaira hasz
nálja fel. Ezért imádkozzunk, imádkozzunk szünet nélkül az irgalom 
Istenéhez, hogy «mindnyájan egyek legyenek».3

3. — Ezek a gondolatok, amelyeket Szentatyánk a «Summi Pontifi
catus» kezdetű enciklikában oly mesteri formában kifejtett, többször is 
visszatérnek allocutioiban és a különböző testületek és magánszemélyek 
fogadása alkalmával hozzájuk intézett szavaiban, de amellett lépten-

1 Mát. 9, 38 ; Luk. 10, 2.
3 Luk. 19, 42.
3 Ján. 17, 21.



nyomon felemeli apostoli intő és figyelmeztető szózatát a katolikus 
erkölcstannak más, életbevágó kérdéseiben is. 1939. évi karácsonyi 
allocutiojában a nemzetek jogairól, nevezetesen a kis nemzeteknek is 
az élethez való jogairól, a lefegyverzésről, a békeszerződések erkölcsi 
biztosítékairól, a nemzetek igazságos kívánságainak a teljesítéséről 
beszél. Nagy gondot fordít a háború befejezését követő problémákra, 
amelyeket az igazságosság, az erkölcs, az állandó harmónia szempontjá
ból kell megoldani, mert ezek nélkül lehetetlen az igazságos béke. Ezzel 
kapcsolatban reámutat a nemzetek sorsát irányító vezetőknek a rette
netes felelősségére Isten és a történelem előtt. Amikor 1940 október 
6-án Olaszország női ifjúságának a képviselőit fogadta, arról beszélt, 
hogy a családot helyre kell állítani a kereszténység alapján, vissza kell 
állítani az evangéliumnak és az evangéliumi erkölcsnek a megbecsü
lését a családi életben, újra érvényre kell juttatni a házasság szent
ségét, a társadalomban helyre kell állítani a tekintélyt, a fegyelmet, 
a társadalmi rendnek és a kölcsönös jogoknak a tiszteletét. Szent
atyánknak az a valóban atyai gesztusa, hogy oly gyakran fogadja az 
új házasokat, szintén azt a nagy célt szolgálja, hogy lelkűkben meg
erősítse a házasság szentségi kegyelmeit és őket a legnyomatékosabban 
figyelmeztesse istenadta fölséges hivatásukra. A Jézus-társaság kép
viselőinek 1941 április 27-én az ifjúság neveléséről beszélt.

Amilyen meleg hangon emlékezett meg első enciklikájában a pápa 
a szerencsétlen Lengyelországról, époly részvéttel intézett sürgönyt 
1940 május 10-én Belgium, Hollandia és Luxemburg uralkodóihoz. 
1940 június 29-én, a francia fegyverszünetet közvetlenül követő időben 
részvétét fejezte ki a francia püspöki karnak és fájdalmukban együtt
érzéséről biztosította őket. Hasonló iratot intézett Ő Szentsége a belga 
püspöki karhoz is. De nem mulasztotta el a francia nemzetet arra inteni, 
hogy a szomorú jelenből okuljon a jövőre vonatkozólag (1940 dec. 9.). 
Az olasz Actio Catholica 1940 szeptember 4-i fogadása alkalmával reá- 
mutatott a keresztény ember kötelességeire hazája iránt. A Congregatio
S. Officii 1940 december 2-án kiadott dekrétumában kárhoztatta azok
nak az embereknek a megölését, akik fizikailag már nem hasznosak a 
társadalom számára. A pápa, mint Krisztus misztikus testének első 
tagja, jól ismeri feladatát, hogy közvetítőnek kell lennie az Isten és 
az emberek között ; ezért maga is sokat imádkozik és állandóan imád
koztát a békéért. 1940-ben és 1941-ben a gyermekeket szólította fel 
az imádság keresztes hadjáratára, hogy az ő ártatlan szívük könyör
gése hozza meg a szörnyű vérengzésnek az elmúlását ; 1940 november 
24-ét pedig az egész világon az imádság napjául rendelte el a békéért. 
Ebbe a tevékenységi körébe tartozik az is, hogy a legkülönbözőbb
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nemzetek képviselőit fogadja, hogy a különböző nemzetek menekültjeit 
maga is segélyezi és követei révén mind lelki, mind anyagi szempontból 
nagy gondot fordít a hadi foglyokra. A Szentatyától felállított «Ufficio 
d'informazioni della Città del Vaticano» már számtalan családnak fájó 
szívére csepegtette a megnyugtatás balzsamát . . . Nagy gondot fordít 
XII. Pius a megszállott országokra, ez országok népeinek vallásukhoz 
való jogaira. Kimondja, hogy ezeknek a népeknek is joguk van nyel
vükre, az istentiszteletre, a vallásos nevelésre, egyházi javaik bizton
ságára ; a püspököknek joguk van szabadon levelezni papjaikkal és 
híveikkel. Lépten-nyomon hangsülyozza az erkölcsösséget, az igazsá
gosságot még a háborúban is, nevezetesen a fegyverek használata és 
a legyőzöttekkel, főleg a nem hadviselő lakossággal való bánásmód 
terén. Az Egyháznak örök dicsősége marad, hogy a mai korban, az 
eszmék zűrzavarában van egy minden emberi erő fölött álló erkölcsi 
hatalom, amely tud, mer és akar irányt jelölni, amely reá tud és akar 
mutatni az igazságra, mert ő maga is nem az erőszak fegyvereire támasz
kodik, hanem kizárólag az igazság fegyvereivel küzd . . .

4. — Azok a hatalmas allocutiok, amelyeket Ő Szentsége az Egyház 
legmagasabb méltóságai előtt az esztendő legnagyobb ünnepein szokott 
tartani, biztos kézzel nyúlnak a mai idők legégetőbb kérdéseihez. 1940 
karácsonya alkalmával a Szentatya figyelmeztette hallgatóit, hogy 
óvakodjanak a túlzott optimizmustól, de ne adják át magukat a pesz- 
szimizmusnak sem. Hiszen az Egyház életében az Ür Jézus élete ismét
lődik meg : amint most az Egyházat üldözik ellenségei, úgy üldözték 
egykor az Üdvözítőt is, már születése óta. De amint a betlehemi csillag 
akkor az Ür Jézushoz mutatta meg az utat, úgy ma is ugyanaz a csillag 
a tévedésből az igazsághoz, a tévelygésből az Üdvözítő Krisztusban 
való hithez vezet. A pápa nem győzi eléggé hangsúlyozni a rendít
hetetlen bizalmat Krisztus végső győzelmében ; ezért Izaiás prófétá
val odakiáltja a világnak : «Confortate manus dissolutas et genua 
debilia roborate l»1 A gyönge lelkek kompromisszumra gondolnak, jó 
lábon szeretnének állni az Egyházzal, Pilátussal és Heródessel egyaránt. 
A Tábor-hegyi órákban közel érzik magukat Krisztushoz, de a Getsze- 
máni-kertben nagyon hamar az alvó tanítványok példáját követik, sőt 
ha a külső hatalom ellenük foglal állást, meg is futamodnak. A Szent
atya reámutat arra, hogy mivel a háború borzalmai a világon mindenen 
végiggázolnak, az apostolkodás is új, eddig nem ismert óriási igényeket 
támaszt : a hadifolyoknak és a menekülteknek a segélyezése, nem véve 
ki a «nem áriákat» sem. A pápa igazságos békét akar. Európában új

1 íz. 35, 3. 4.
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rend vajúdik, de az Egyház nem csatlakozhatik valamely politikai 
irányhoz ; ez ellenkeznék az Egyház céljával és hivatásával, mert az 
Egyház a hit és az erkölcs tanításának az őre. Még a fájdalmak és a 
csapások is az Isten tervei szerint javukra szolgálnak azoknak, akiket 
sújtanak, hiszen Izaiás prófétának szava szerint sok ember számára 
«tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui».1 A megszülető 
új rendnek az erkölcs normáin kell felépülnie, nem pedig a puszta 
erőszakon. Tartós béke csak akkor jöhet létre, ha az illetékesekben 
megvan az őszinteség, a megegyezésnek és az igazi békének a komoly 
vágya. Félre kell tenni a gyűlöletet, mely egymástól széjjel választja a 
nemzeteket ; félre kell tenni azokat a rendszereket, amelyek a gyűlö
letet táplálják, félre kell tenni a hamis propaganda jelszavait és hazug
ságait ; az emberekbe ismét bele kell oltani az igazságnak, az igazságos
ságnak, az együttműködésnek és főleg a természetfölötti testvéri sze
retetnek az eszméit. Félre kell tenni az egymással szemben való bizal
matlanságot, az önző haszonelviséget, mely szerint az erőszak a forrása 
a jognak. Le kell győzni az önzést, ki kell egyenlíteni a világgazdaság
nak égető problémáit. Végül a Szentatya imádságra szólít fel mindenkit, 
hogy majd a béketárgyaláson érvényesüljön az elv : «Bis vincit, qui 
se vincit in victoria !»

A Szentatya 1941. évi húsvéti allocutioja teljesen a keresztény 
Caritas jegyében áll, mely emberségesebbé akarja tenni még a had
viselést is, mindenütt enyhíteni akarja a fájdalmakat, megsegíteni 
kívánja a háború áldozatait és megjelöli a jövendő béke alapjait. 
Hiszen a pápa semlegessége nem közömbösség ; leikéből állandóan 
feltör a kiáltás : «Misereor super turbam», — és ő is elmondhatja az 
apostollal : «Quis infirmatur, et ego non infirmor?»2 Szüntelenül figyel
mezteti híveit, hogy ők Krisztus Egyházának a gyermekei, sőt az összes 
embereknek is eszébe juttatja, hogy ők mindnyájan ugyanannak a 
mennyei Atyának a fiai. A háború áldozatait a pápa atyai szeretettel 
kéri : ne csüggedjenek el ; a győzteseket pedig komolyan figyelmez
teti : ne kívánjanak olyasmit a legyőzöttektől, amit hasonló körül
mények között magukra nézve igazságtalanságnak tartanának. A világ 
általános megpróbáltatásai között az üldözött, keresztre feszített, de 
azután dicsőségesen feltámadt Krisztusra irányítja az emberiség figyel
mét, hiszen Ü a feltámadás és az élet !

Az 1941. évi pünkösdi allocutio egészen XIII. Leó pápának 
ötven esztendővel azelőtt kiadott, korszakot alkotó nagy enciklikájá- 
nak, a «Rerum novarum»-nak a gondolataival foglalkozik. Ezt a pápai

1 íz. 28, 19. 3 Kor. II. 11, 29.
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tanítást itt csak röviden érintem. Az anyagi javak használatára nézve 
a Szentatya azt az elvet állítja fel, hogy az Isten minden ember számára 
egyformán teremtette meg a föld javait, tehát az igazságosság és a 
szeretet megköveteli, hogy ezekben mindenki egyformán részesülhessen. 
Az anyagi javak használatával össze kell kötni a munkát. Minden ember
nek természetes joga van a munkához, hogy a saját életéről és családja 
jólétéről gondoskodhassék. A magánvagyonhoz való jog szorosan oda
tartozik az emberi társadalomhoz és a családhoz, és a nemzetnek is a 
családban van a gyökere. Végül ebben az allocutiojában a pápa a nemze
tek között és a társadalmi osztályok között szükséges békességről beszél.

Még egy allocutioról óhajtok megemlékezni : arról a nagyszerű 
beszédről, amelyet Szentséges Atyánk 1941-ben Szent Péter és Szent Pál 
apostolok ünnepén tartott. Ez az allocutioja teljesen az isteni Gond
viselésről szól. Szent Péter és Szent Pál apostolok idejében a keresz
ténység sorsa a vértanuság volt, minden emberi számítás szerint úgy 
látszott, hogy Nero császárnak sikerül kiirtania a keresztény vallást. 
Ámde Péter után jött Linus, Linus után tovább jöttek a szent pápák
nak százai . . .  A mai világban is látunk hősies erényeket, minden 
áldozatra kész lelkeket, — mondja ö  Szentsége, — de velük szemben 
ott áll az emberi gonoszság, ott állnak a háború borzalmai. . . Sok 
ember fölveti a kérdést : hogyan engedheti meg az Isten azt a sok, 
sok szörnyűséget, amely ma a világon történik? A pápa reámutat az 
egyedül helyes feleletre : míg az emberek, még a legbölcsebbek is, 
a maguk rövid életének a szemüvegén keresztül nézik az eseményeket, 
az Isten az örökkévalóság szemszögéből nézi és intézi a történelmet . . . 
Mi emberek hagyatkozzunk teljes szívvel-lélekkel az Isten akaratára, 
az Ö gondviselésére, amely nélkül semmi sem történik a világon. A szen
vedés által az Isten megbünteti a bűnt és megtisztítja a lelkeket ; a 
gonoszság diadala csak ideig-óráig tart. Mennyire másként látjuk a 
történelem eseményeit, ha ezeket a Kálvária véres keresztjének a fényé
ben szemléljük, ha tekintetünket a haldokló Üdvözítőre és a kereszt 
alatt a vértanuság gyötrelmeit szenvedő Boldogságos Szűzre szegezzük, 
ha arra az örökké igaz mondásra gondolunk : az Ür Jézus szeretetében 
nem élhetünk fájdalom nélkül ! . . .  De bátorság ! Szent Péter a kereszten 
fejezte be életét, Szent Pál kard által lett Krisztus áldozatává, azonban 
mindkettőjük vértanúhalála nemcsak az ő személyes örök dicsőségük
nek a kezdete lett, hanem egyszersmind záloga lett a kereszténység 
végső győzelmének is a pogány világhatalom fölött . . .

Megrázó gondolatokkal van telve az a rádió-beszéde a Szent
atyának, amelyet nehány nappal ezelőtt, május 13-án, jubileuma alkal
mával az egész világhoz intézett. A pápa érzi, hogy most inkább, mint
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valaha, az Ő atyai kötelessége, hogy híveit, sőt az Egyházon kívül
állókat is az Ő szívében élő szilárd bizalomnak a kenyerével táplálja. 
A mai idők kényszerítőén követelik tőlünk, hogy ugyanaz legyen a 
programmunk, mint az Egyház tavaszán : a rendületlen hit az Isten 
ügye győzelmének megdönthetetlen bizonyosságában, az áldozatnak 
őszinte és fenntartás nélkül való vállalása, az eucharisztikus élet és 
a lelki meg a hierarchikus egység a keresztények között. Krisztus isteni 
alapítása, az Egyház, ma sok államban a létéért küzd. Az istentelenség, 
a módszeres keresztényellenesség és a közömbösség támadásai között 
a hitélet középpontja nem lehet más, mint az eucharisztikus gondolat 
és a hívek egysége. A Szentatya nem szűnik meg figyelmeztető szavával 
a nemzetek vezetőinek a lelkiismeretéhez fordulni, hogy ne mulassza
nak el egy alkalmat sem, amely útját nyithatja a tisztességes békének. 
Atyai aggodalommal szól a család hivatásáról, mellyel ellentétben 
áll, hogy a háború a hitvestársakat állandóan elválassza egymástól, 
és a családot az iskolával együtt a háború előkészítő terévé tegye. 
Végül mindenkit felszólít az imádságra, hogy az irgalom és a bölcseség 
Atyja adja meg az egész emberiségnek a hőn óhajtott békét.

* * *

5. — íme, Tekintetes Szent István Akadémia, egy szerény anthologia 
Szentséges Atyánk gondolataiból, amelyeket a világ-egyház kormány
zásában megvalósítani törekszik. A «Pastor angelicus» az általános erő
szak korában a béke angyala, aki legszentebb feladatának tekinti, 
hogy a világnak visszaszerezze az igazságos és tartós békét ; a fogal
mak átértékelésének a korában, amikor a jót rossznak és a rosszat jónak 
szokás nevezni, ő a változhatatlan isteni tanításnak, a természetjognak 
és az erkölcsnek az Őre ; amikor a lelkek milliói elszakadtak vagy el 
akarnak szakadni Jézus Krisztustól, ő reámutat arra, hogy a világ 
csak a Krisztus Királynak való meghódolástól várhatja az üdvössé
get. És XII. Pius mindenekfelett nem feledkezik meg főpapi hivatá
sáról, hogy ő közvetítő az Isten és az emberek között ; ezért ő az 
imádságnak az embere és híveit is folytonosan az imádságra szólítja 
fel. Mi, az ő gyermekei, a mostani jubileum alkalmával nem hódol
hatunk szebben Szentséges Atyánknak, mint ha megfogadjuk atyai 
tanácsait és útmutatásai szerint cselekszünk. De egyúttal lelkünk egész 
mélyéből hálát adunk az isteni Gondviselésnek, hogy a mai világ- 
történelmi időkben XII. Pius pápát állította az Egyház élére. Buzgó 
imádságban kérjük az Ür Jézust, hogy hűséges Helytartója minél előbb 
láthassa az igazságos és tartós békének megvalósulását, az Egyház
nak és vele együtt a jó ügynek tökéletes diadalát !



III.

AZ EMBERI SZABADSÁG A KÁNONJOGBAN
Irta és a Szent István Akadém ia X X V II. ünnepi ülésén 1942 december 13-án elnöki 
m egnyitó gyanánt elm ondotta : Scrédi Jusztinján, bíbornok hercegprím ás, eszter

gomi érsek.

Az emberi jogok között egyik legértékesebb jog az emberi szabad
ság. amelyért az emberiség sok ezei éves története során talán a legtöbb 
küzdelem folyt és folyik most is, mert, amilyen természetesnek látja 
az ember, hogy a szabadságot magának megszerezze, annak birtoklását 
és használatát pedig biztosítsa : éppen olyan természetesnek tartja azt is, 
hogy a szabadságot embertársaitól elvegye, vagy őket annak birtoklásá
ban és használatában korlátozza, más szóval, hogy őket valóságos rab
szolgaságba döntse, illetve ú. n. szervilizmusba kényszerítse.

Bár Julius Caesar is megállapítja, hogy természeténél fogva minden 
ember szabadságra törekszik, a szolgaság állapotát pedig gyűlöli,1 az 
ókorban a nemzetközi jog mégis meghonosította a szabad emberek 
és a rabszolgák közötti különbséget, úgyhogy a római jog szerint is : 
«Omnes homines aut liberi sunt aut smu».2 Milyen más ezzel szemben 
Krisztus egyházának tanítása, melyet Szent Pál apostol olyan fenséges 
szavakkal hiidet, mikor a Rómaiakhoz írt levelében3 a teremtmények 
romlásával szemben az Isten fiainak szabadságát hangoztatja, mikor a 
Korintusiakhoz írt II. levelében az Ószövetség szolgalelkű merevségével 
szembeállítja az Újszövetség szabadságát : «Ahol — úgymond — az í r 
Lelke, ott a szabadság»,4 vagy mikor a Galataiak előtt kifejti, hogy az 
Újszövetségben mem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadé, amely 
szabadsággal Krisztus szabadított fel bennünket».5

Magát a szabadság fogalmát a római jog ekkép határozza meg : 
«Libertás est naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi si quid vi, 
aut iure prohibetur»,6 Ez a meghatározás, amely szerint a szabadság 
a mi emberi természetünkből folyó olyan képességünk, amelynél fogva 
mindent megtehetünk, amit akarunk, hacsak erőszak, vagy a törvény 
nem akadályoz bennünket : az Isten akaratában gyökeredző természeti,
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a pozitív isteni és emberi, egyházi és állami törvényekre átértékelve az 
Egyház tanítása szerint is helyes, mert egyfelől csak azt ismeri el szabad 
cselekedetnek, amely kényszer nélkül jön létre, másfelől pedig megadja 
a lehetőséget, hogy akár személyekre, akár tárgyakra, akár cselekede
tekre vonatkozóan gátlás nélkül választhassunk, amennyiben a válasz
tást az említett törvények nem tiltják. Ha ugyanis a választás az emlí
tett és az Isten akaratában gyökeredző törvények szerint tilos, akkor 
nyilván nem egyezik Isten akaratával, tehát erkölcsileg nem lehet jó, 
hanem rossz ; márpedig az erkölcsi rossz választására nem terjed ki 
a szabadság, amint Szent Pál a Galataiakhoz írt levelében világosan 
hirdeti : Ti szabadságra vagytok hivatva, Atyámfiái, csakhogy a szabad
ságol ne adjátok atkáimul a testnek, hanem a lélek szeretete által szolgáljatok 
egymásnak».' Tehát a szabadsággal tilos volna visszaélni a gonosz kíván
ságok felébresztésére és végrehajtására. Ezért az egyházi törvénykönyv 
szerint8 nem keletkezhetik törvényerejű jogszokás a természeti, vagy 
a pozitív isteni törvények ellen. Hasonlóképen nem terjed ki a szabadság 
az igaz hittel, az egyház iránt köteles engedelmességgel, az Egyház 
jogaival.9 valamint a szentmisével és a szentségekkel1-0 ellentétes csele
kedetekre sem.

Krisztus egyháza egyéni és kollektív vonatkozásban kezdettől 
fogva hirdette az emberi szabadságot, amely tehát — mint kifejtettük — 
illetéktelen megkötöttségtől való mentesség, vagy választási lehetőség 
azokban a dolgokban (gondolat, kívánság, szó, cselekedet, személy, 
tárgy), amelyeket a természeti, a pozitív isteni és emberi, egyházi és 
világi törvény megenged, amelyek egyeznek Isten akaratával, vagyis 
erkölcsileg nem rosszak. Az emberi szabadságot tehát az Isten akarata 
szerint csak a most említett törvények korlátozzák, vagyis ezek ellenére 
nincs választási lehetőség annak részére, akit ezek a törvények kötelez
nek. Viszont, amire ezek a törvények valakinek választási lehetőséget, 
vagyis szabadságot engednek, azt az Isten akarata szerint elméletben 
és gyakorlatban mindenkinek tiszteletben kell tartania, mert az egyik 
embernek a szabadsághoz való joga korrelativ a többi embernek azzal 
a kötelességével, hogy azt elméletben elismerje, a gyakorlatban pedig 
ne akadályozza.

Minthogy a szabadság legsúlyosabb sérelme a valóságos rabszolga
ság és a szervilizmus, azért Szent Pál tanítása szerint11 Krisztus egyháza 
is mindkettőnek hadat üzent. Ezért egyfelől iparkodott a társadalmi 
és gazdasági rend hirtelen felforgatása nélkül, lépésről-lépésre meg
szüntetni a rabszolgaságot, másfelől meg a társadalmi különbségek okos 
kiegyenlítésével törekedett a szervilizmus mérséklésére és kiirtására is. 
Ehhez képest az egyházi életben nem tett különbséget rabszolga és úr,

A Szent István  A kadém ia É rtesítő je . (1942.) 2
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egyszerű és előkelő között, mert mindkettőben Isten fiait látta, akiket, 
mint Isten teremtményeit, Istentől való egyforma származásuk, egy
forma emberi természetük, egyforma életfunkcióik, valamint azonos 
természetes és természetfölötti céljuk miatt, továbbá, mint a közös 
mennyei Atya gyermekeit, egymás között pedig testvéreket, valóságos 
egyenlőség, egyforma jogok és egyforma szabadság illeti meg.

Az Egyház tehát a szabadok és szolgák, az előkelő és egyszerű 
származású emberek között egyformán hirdette az igét ; egyformán 
részt adott nekik az egyházi életben, a közös imában és a szentmisében, 
amelyet egyformán felajánlott érettük ; egyformán szolgáltatta ki 
nekik a szentségeket és a szentelményékét ; egyformán részesítette őket 
a hívek jogaiban, sőt az egyházi rendbe és az egyház kormányzatába is 
egyformán megnyitotta nekik az utat, amivel a rabszolgákat ipso facto 
kiemelte a szolgaság állapotából, az egyszerű származásúakat pedig 
alacsonyabb sorukból, és sokszor a legmagasabb méltóságú szabadokkal, 
vagy előkelőkkel tette egyenlőkké őket, mert, amint a Zsoltáros mondja, 
az Ür a mennyekből a legkisebbre is letekint, felemelvén a földről a 
nyomorultat és a szemétből felmagasztalván a szegényt, hogy a fejedelmek 
közé ültesse őt!12

Valóban az Egyház a papi rend feladásánál, a püspöki méltóság 
osztogatásánál, vagy a legfőbb pápai méltóság betöltésénél sem a fajt, 
sem a nemzetiséget, sem a születési előjogokat, sem a vagyoni cenzust 
nem tekinti, hanem csak a hivatást és a rátermettséget. Ezért az Egyház 
papjai, püspökei és pápái között igen sokan voltak és az előbbiek között 
most is vannak, sőt a többséget alkotják olyanok, akik egyszerű, vagy 
szegény ember gyermekei voltak, s akik később igen sokszor akár ese- 
tenkint, akár alapítványaikon keresztül intézményesen, a saját vagyo
nukból számtalan szegény család gyermekeit kiemelték egyszerű sorsuk
ból és magasabb társadalmi, vagy gazdasági elhelyezkedést tettek 
lehetővé számukra, amivel üdvös társadalmi kiegyenlítő és felfrissítő 
munkát is végeztek. A számtalan régi, de az idők mostohasága miatt 
legtöbbször elértéktelenedett ilyen diáktaníttatási és diákjóléti püspöki 
és papi alapítványokat nem is említve, legyen elég rámutatnom, hogy 
esztergomi főegyházmegyénknek a cseh uralom alá került részén derék 
papságunk a komáromi Marianum-ban egyházunk és hazánk javára 
igen sok szegény gyermeket iskoláztatott és neveltetett, és ennek a 
területnek hazánkhoz való örvendetes visszacsatolása óta a főegyház
megye többi papjával karöltve most is taníttat és neveltet. Azért azok, 
akik most minálunk mindent népinek neveznek, amit ezelőtt úgy mon
dottunk, hogy magyar, és akik papságunk népi jellegét szeretnék le
tagadni, hogy annál könnyebben szembeállíthassák a néppel : jól ten-
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nék, ha megfontolnák, hogy származása szerint népibb, mert magyarabb 
nincs, mint a mi papságunk. De jól tennék azok a szegény félrevezetett 
emberek is, akik Krisztus egyházával és annak papságával divatból 
szembehelyezkednek, ha észrevennék, hogy ezzel saját maguk és gyer
mekeik, illetve egyszerű magyar testvéreik kulturális, társadalmi és 
gazdasági előmenetele ellen hadakoznak és csak saját jobb jövőjüket 
akadályozzák, mert a magyar papság példaadó nagylelkűségét bajosan 
fogják a saját jövedelmük terhére gyakorlatba venni azok, akik annak 
népiségét olyan könnyen kétségbevonják.

Hogy már most a katolikus Egyház mind egyéni, mind kollektív 
vonatkozásban, vagyis mind a fizikai, mind pedig az erkölcsi személyeket 
illetően mennyire elismeri, hirdeti, biztosítja és védelmébe veszi az 
emberi szabadságot, azt a most hatályban levő egyházi törvénykönyv 
számtalan régi jogforrással alátámasztott kánonjainak nemcsak általá
nos, hanem részletes rendelkezései is meggyőzően bizonyítják.

I. A fizikai személyek emberi szabadsága a kánonjog szerint kiterjed 
azok természetes és természetfölötti életére, valamint az élethez mindkét 
vonatkozásban szükséges jogokra.

1. Ehhez képest Krisztus Egyháza egyéni vonatkozásban elsősor
ban is védelmébe veszi az embernek a természetes életre irányuló szabad
ságát és a bűntett súlyosságának megfelelő büntetéssel sújtja azt, aki 
szándékos emberölést követ el,13 aki magzatelhajtással akár csak pilla
natnyi emberi életet olt ki, vagy ebben közreműködik,14 továbbá azt, 
aki párbajozik, vagy a párbajban bármikép közreműködik,15 mert a pár
bajból könnyen gyilkosság, vagy öngyilkosság, vagy pedig csonkítás, 
illetve sebesülés származhatik. Ugyancsak a természetes élet védelme 
céljából az egyházi temetés megtagadásával bünteti azokat, akik szán
dékos öngyilkosságot követnek el16 és természetesen azokat is, akik 
párbajban, vagy a párbaj következtében halnak meg,17 hacsak haláluk 
előtt legalább valami jelét nem adják a bűnbánatnak. Hogy mennyire 
védi az egyház az embernek az élethez való szabadságát, mutatja az a 
rendelkezés is,18 amely szerint— kivált hirtelen halál esetén — olyan 
hosszú ideig várni kell a temetéssel, amíg minden kétség el nem oszlik, 
hogy a halál valóban beállott.

2. Hasonlóképen védelmébe veszi az Egyház az embernek testi 
egészségére és épségére vonatkozó jogát és szabadságát is. Azért a bűntett 
súlyosságához mért büntetést ró ki azokra, akik másnak testi épsége 
ellen csonkítással, vagy megsebesítéssel vétkeznek.19

3. Az Egyház továbbá elismeri az embernek az anyagiakra (táplálék, 
lakás, ruházat, vagyon) vonatkozó szabadságát is. Ezért egyfelől a külső 
erőszak, súlyos megfélemlítés, vagy tévedés esetén is biztosítja az ide

2*
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vonatkozó szerződések szabadságát,20 valamint a bűntett súlyosságával 
arányos büntetést szab ki azokra, akik lopás, rablás, uzsora, gyújtogatás, 
vagy idegen vagyon elpusztítása által sértik másnak ide vonatkozó 
szabadságát,21 másfelől meg sürgeti, hogy mindenki megfelelő munkabért 
fizessen munkásainak, gondoskodván róla, hogy a kívánt munka meg
feleljen azok testi erőinek, korának, nemének és hogy a munka miatt 
ne kelljen elhanyagolniok saját lelkűket és családjukat.22

4. Mivel az emberi jogok kiterjednek az ember szabad mozgására 
és szabad életére is : azért az Egyház a szabadság védelmében a bűntett 
súlyosságához mérten bünteti azokat, akik más embert elrabolnak, 
valóságos rabszolgának, vagy más célra eladnak, illetve, akik mást 
mozgási szabadságától megfosztanak.23

5. Igen értékes kincsünk lévén a becsület, az Egyház büntető tör
vényekkel támasztja alá azt, mikor szigorúan megtorolja a jó hírnév 
megsértését,24 valamint a női erény ellen elkövetett bűntetteket,25 akár 
hajadon, akár férjes nő, akár özvegy esik nekik áldozatul.

6. Szellemi javainkra, nevezetesen a tudományok megszerzésére és 
művelésére vonatkozó szabadságunkat azzal támasztja alá az Egyház, 
hogy kezdettől fogva hirdeti, hogy neki veleszületett joga van minden
féle irányú és fokú iskolákat alapítani és fenntartani, úgyhogy híveinek 
lehetőséget nyújthasson ilyen iskolák látogatására.26

7. Isten akarata szerint, minden ember a termeszeljölötti eleire van 
hivatva. Ennek következtében joga van a természetfölötti életnek 
Krisztustól rendelt osztogatójától, az egyháztól, megkövetelni, hogy 
azt valóban mindenki elnyerhesse, aki maga is akarja. Erőszakkal tehát 
senkit sem szabad a katolikus hit befogadására rábírni27 és a keresztség 
erőszakos feladásával az egyház tagjává tenni.28 Ezért azok, akik eszük 
használatával bírnak, csak saját szabadakaratukból vehetik fel a kereszt- 
séget;29 az akarat hiányát azoknál, akik eszüket használni nem tudják, 
a szülők, a gyámok vagy maga az egyház pótolják.30 Aki nem tagja az 
egyháznak, arra nézve természetesen nem kötelezők az egyházi törvé
nyek:31 az egyház tagjaira nézve azonban általában kötelezők, de a hét 
éven aluli tagok szabadságát,32 valamint a jogok szabad gyakorlását 
korlátozó törvények szoros értelmezését biztosítja az egyházi törvény- 
könyv.33 Az egyház tagjai, amennyiben nagykorúak, teljes szabadsággal 
gyakorolhatják jogaikat ; ha még kiskorúak, akkor a jogok gyakorlásá
ban rendszerint szülőiktől, gyámjuktól stb. függnek.34 Az egyház tagjai 
illetékes fellebbvalóiktól szabadon szerezhetnek különféle rescriptumo- 
kat, jogokat és kiváltságokat, de akár maguk szerezték őket, akár tud- 
tukon kívül más szerezte nekik, nem kötelesek azokkal élni.35

8. A lelki élet fönntartására, fejlesztésére, vagy — ha elveszett —



visszaszerzésére a megkeresztelteknek, vagyis az egyház tagjainak, 
szabadságukban áll az egyháztól, illetve annak papságától mindazokat 
a lelki javakat kérni és igényelni, amelyek a mondott célra szükségesek;36 
igényelhetik ezeket kivált saját püspöküktől37 és saját plébánosuktól.38

9. Nevezetesen igényelhetik az Istentől kinyilatkoztatott hit- és 
erkölcstani igazságok hirdetését a templomban39 és az iskolában.40 Azért 
a püspök azt a plébánost, aki ezt a kötelességét akár a templomban, 
akár az iskolában elhanyagolja, a mulasztáshoz mért büntetéssel, sőt 
a plébániáról való elmozdítással is sújthatja.41

10. Ugyancsak biztosítja az egyházi törvénykönyv kinek-kinek 
saját szertartásához való szabadságát is, egyben pedig tiltja a más szer
tartásra való csalogatást.42

11. Hogy az egyház tagjai lelki életük ápolása céljából minél 
könnyebben és szabadabban járulhassanak a szentségekhez, a kánonjog 
elrendeli, hogy ezeket ingyen kell kiszolgáltatni.43

a) A keresztség szentségének felvételére vonatkozó szabadságról 
már az imént szólottunk.

b) A bérmálás felvételét illetően a szabadságot azzal biztosítja 
a törvénykönyv, hogy mind a megyéspüspököknek, mind pedig más 
illetékes főpásztoroknak szoros kötelességükké teszi, hogy ezt a szent
séget kiszolgáltassák híveiknek, feltéve, hogy azok észszerűen kérik.44 
Ennek a két szentségnek kiszolgáltatásánál szükséges kereszt-, illetve 
bérmaszülő csak az lehet, aki ezt a tisztet szabadon óhajtja elfogadni.48

c) A szentáldozáshoz mindenki, akár egészséges, akár beteg, sza
badon járulhat és oda is bocsátandó, akit a törvény nem tilt el tőle.46 
Ezt a szabadságot annyira biztosítja az Egyház, hogy az egyik szer
tartáshoz tartozó katolikusnak megengedi, hogy a másik katolikus 
szertartás szerint is áldozhatik, vagy veheti magához a Viaticumot.47

d) De különösen tiszteletben tartja az Egyház a lelkiismeret 
szabadságát a bánat szentségével kapcsolatban. Ha tehát a hívek ész
szerűen óhajtanak a szentgyónáshoz járulni, akkor a lelkipásztor, 
halálos veszedelem idején pedig minden pap köteles ennek az óhajnak, 
illetve kérésnek eleget tenni,48 hogy a lelkek üdvösségét minél jobban 
biztosítsák. Ennek az üdvösségnek érdekében az Egyház tolmács útján,49 
vagy más szertartás szerint is megengedi a szentgyónást.50 Rendkívüli 
esetekben, mint pl. tengeri úton,51 legkivált pedig halálos veszedelem
ben52 maga a törvény megadja a gyóntatáshoz szükséges joghatóságot. 
Hasonlóképen bizonyos körülmények között (pl. ha a beteg nem mehet 
ki a házból, vagy ha a jegyesek esküvőjükre gyónnak), a súlyos bűnök 
fenntartását is felfüggeszti az Egyház,53 csakhogy biztosítsa hívei 
részére a gyónási lehetőséget, Hogy a lelkiismeret szabadságát magában
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a szentgyónásban is minél jobban érvényesülni engedje, minden olyan 
körülményt iparkodik eltávolítani, amely annak őszinteségét és érvé
nyességét esetleg veszélyeztetné. Ezért nem helyesli, és csupán súlyos 
okból és csak a gyónók kifejezett kérésére engedi meg, hogy egy ház
ban élő alattvalók ugyanott élő elöljáróiknál : a noviciusok a novicius- 
mesternél vagy helyettesénél, a papnövendék a szeminárium vagy kol
légium elöljárójánál, a szerzetesek saját elöljáróiknál,54 a konviktusok 
tanulói ugyancsak elöljáróiknál55 gyónjanak. És bár az Egyház ajánlja, 
hogy a hívek, kivált a papság és a szerzetesek, külön gyóntatóatyát 
válasszanak s azért a férfiszerzetek házaiban több, a nőszerzetek házai
ban pedig rendszerint egy rendes gyóntatóatyát jelöltet ki,56 mégis 
megengedi, hogy saját lelkiismeretük nyugalmára —- kivált, ha súlyos 
betegről van szó — más lelkiatyánál is elvégezhessék szentgyónásukat57 
és szigorúan bünteti azt a főnöknőt, aki ezt a lelkiismereti szabadságot 
alattvalóinál akadályozni merné.58 Egyébként ebben a szentségben a 
feloldozást senkinek megtagadni nem szabad, aki méltóképen végezte 
szentgyónását.59

e) Mivel a hívek szabadsága az utolsó kenet szentségének felvéte
lére is kiterjed, azért a lelkipásztorok kötelesek azt nekik kiszolgál
tatni60 még akkor is, ha valaki betegség vagy egyéb ok miatt kifeje
zetten már nem tudja is kéini, feltéve, hogy kérési szándéka legalább 
valószínű.61

/) Akinek Isten papi hivatást ad, azt nem szabad visszatartani 
az egyházi rend szentségének, felvételétől ; viszont, akinek hivatása 
nincs, azt meg súlyos büntetés terhe alatt tilos annak felvételére kény
szeríteni.62 Az egyházi rend szentségének felvételére irányuló szándékot 
a püspök előtt kell kifejeznie a szentelendőnek.63 Az emberi szabadság 
megbecsülése miatt azt, aki magasabb rendeket felvenni nem hajlandó, 
sem erre kényszeríteni, sem a már felvett rendek gyakorlásától eltiltani 
nem szabad.64 Akit súlyos megfélemlítéssel kényszerítettek az egyházi 
rend felvételére, azt bírói ítélettel a laikusok sorába kell visszahelyezni, 
ha a kényszert meggyőzően bizonyítani tudja.65 Azért a szentelés 
érvénytelenségének kimondására irányuló keresetlevelet mindenkinek 
szabadságában áll benyújtani, akinek erre alapos oka van.66

g) Különösen őrködik Krisztus egyháza, hogy alattvalói teljesen 
szabadon köthessék meg szentségi házasságukat. Ezért a házasság meg
kötése előtt a jegyesek vizsgálata során meg kell állapítani, megvan-e 
a jegyesekben a szükséges szabad elhatározás,67 amelytől a házasság 
érvényessége függ és amelyet a felek helyett senki sem pótolhat.68 
Érthető tehát, hogy az Egyház a felek bizonyos tévedése esetén,69 vagy 
ha a felek súlyos, kívülről jövő és igazságtalan kényszer, illetve félelem
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hatása alatt esküdtek,70 kezdettől fogva érvénytelennek tartja a házas
ságot, és — amennyiben az érvénytelenség két egybehangzó és meg 
nem fellebbezett bírói ítélettel kimondatik — a felek a második ítélet 
kézhezvételétől számított tíz nap letelte után új házasságra léphetnek.71 
Ugyancsak megköveteli az Egyház a felek házassági akaratát a házas
ságnak mind egyszerű, mind pedig gyökerében való orvoslásánál is.72 
Viszont a házasságra irányuló szabadságot azzal is lehetővé kívánja 
tenni, hogy megokolt esetekben megbízott vagy tolmács útján,73 vagy 
egész titokban74 történhessék, sőt a kötés rendes külső formája75 is el
maradhasson.76 Az érvényesen megkötött házasságon belül pedig bizto
sit ja az Egyház a feleknek a hitvestársi jogok gyakorlására vonatkozó 
szabadságát. Ezért elítéli és szigorúan tiltja a sterilizációt is.77

12. Minthogy a lelki életben való előmenetelt a búcsúk elnyerése 
nagyban elősegíti, azért az egyházi törvénykönyv, a hívek szabadsá
gát biztosítandó, világosan kimondja, hogy a búcsúkat ingyen kell 
osztogatni ; következőleg a búcsúkkal ellátott tárgyak (érmek, keresz
tek, rózsafüzérek, stb.) elvesztik a hozzájuk kapcsolt búcsúkat, ha 
ezeket a tárgyakat később eladják.78 A búcsúkat azonban csak az 
nyerheti el, akinek legalább általános szándéka van azokat elnyerni.79

13. Lelki életünket nagyban elősegítik a különböző istentiszteletek 
és a közös ima is. Ezért — kivált istentisztelet idején — a híveknek 
szabad belépést kell biztosítani templomainkba és helyről is kell gon
doskodni számukra ugyanott.80

14. Ugyancsak alátámasztják egyházi törvényeink a magdnfoga- 
dalomra, valamint az esküre vonatkozó szabadságot is ; de érvény
telennek, illetve hatálytalaníthatónak nyilvánítják ezt a két istentisz
teleti aktust, ha igazságtalan és súlyos megfélemlítés hatása alatt 
jött létre.81

15. Már most azoknak a fizikai személyeknek, akik az egyházi 
rend felvétele által Krisztus papságának tagjaivá lettek, a kánonjog 
szabadságot biztosít egyházi hivatalok és javadalmak megszerzésére is ; 
viszont azoknak a tényezőknek, amelyeknek az egyházi hivatalok és 
javadalmak adományozásában kinevezés, választás, bemutatás útján 
részük van, szintén körülbástyázza idevonatkozó szabadságát.

a) Ezért az Egyház látható fejének, a pápának választása alkal
mából a konklávéban csodálatos gondossággal : a választó bíbornokok 
szigorú esküjével, a választás szabadságának megsértőire igen súlyos 
büntetések kilátásba helyezésével s a világi hatalomnak a választásba 
való illetéktelen beavatkozásának (veto, exclusiva) megszüntetésével82 
biztosítja a választók szabadságát.83 Viszont a megválasztott szabadon 
elfogadhatja a választást, de el is háríthatja magától ezt a félelmes



24 S E R É D I  J U S Z T I N I Á N

terhet, bár X. Pius most idézett constitutiója84 megható szavakkal kéri 
öt, hogy Isten akaratát lássa a választás eredményében, s azért Isten 
segítségében bizakodva mégis csak fogadja el : mám Deus, qui imponi! 
onus, manum etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar». Ugyancsak 
gondoskodik róla a kánonjog, hogy széküresedés alatt olyasmi ne tör
ténhessék, ami csorbíthatná a jövendő pápa jogait és szabadságát.85 
Az uralkodó pápának legfőbb joghatósága gyakorlásában szükséges 
szabadságát hangoztatja és — ha kell — a legsúlyosabb büntetések 
kiszabásával is biztosítja az egyházi törvénykönyv.86 Ugyancsak alá
támasztja a pápának szabadságát az egyházkormányzattal kapcsola
tos kinevezéseknél is : A bíbornokokat teljesen szabadon kreálja,87 
a püspököket átlalában szintén szabadon nevezi ki,88 de tiszteletben 
tartja a főkegyúr bemutató és bizonyos káptalanok vagy más ténye
zők választójogát is.

b) A püspöki és a kisebb egyházi hivatalok, valamint javadalmak 
osztogatására és elnyerésére, úgyszintén a kapcsolatos jogok gyakor
lására vonatkozó szabadságot is gondosan biztosítják egyházi tör
vényeink.

c) Ezért saját helynökét, a kanonokokat, espereseket, plébáno
sokat, káplánokat és más lelkipásztorokat, a hittanárokat és hitoktató
kat, saját aulistáit, stb. szabadon nevezi ki a püspök, kivéve, ha valaki
nek bemutató joga van, mert ezt a püspöknek tiszteletben kell tar
tania. Ha pedig valamely egyházi hivatalt (pl. a káptalani helynökét. 
stb.) választás útján kell betölteni : törvényeink körülbástyázzák és 
büntető szankciókkal is védik a választók szabadságát.89 Azért érvény
teleníthető, illetve érvénytelen a választás, ha a választásra való meg
hívásnál a választók közül bárkit, illetve azok harmadrészénél többet 
jogtalanul mellőztek,90 érvénytelen az egyházi választás, ha annak 
szabadságát laikus emberek azzal sértették meg, hogy azon résztvet- 
tek;91 maguk az egyes szavazatok pedig érvénytelenek, ha olyanok 
adják le őket, akiknek erre joguk nincs,92 vagy akiket ilyen vagy olyan 
szavazat leadására kényszerítettek.93 A püspök joghatósági és egyház
kormányzati szabadságát védi az egyházi törvénykönyv, mikor ki
mondja, hogy sede vacante nihil innovetur,94 vagyis, hogy székürese
dés alatt semmi olyan újítást nem szabad eszközölni, amely a jövendő 
püspök jogait és szabadságát csorbítaná ; továbbá, hogy a pápai legá
tusok és nunciusok a megyés főpásztorok kormányzati szabadságát 
ne akadályozzák ;95 vagy mikor büntetéssel sújtja azokat, akik a püspöki 
joghatósággal szemben engedetlenek,96 ellene szervezkednek,97 vagy azt 
akadályozzák.98 Hasonlóképen biztosítja a lelkipásztorok szabadságát 
is jogaiknak gyakorlásában és állásuk kötelességeinek teljesítésében.
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K tekintetben senki mástól nem függnek, csak az egyházi főhatóságtól.99 
Ezért az eskető pap szabadságának védelmére méltán kimondja a tör
vény, hogy a házasság érvénytelen, ha erőszakkal vagy megfélemlí
téssel kényszerítették őt a felek házassági beleegyezésének kikérde
zésére.100

d) Minthogy azoknak, akik egyházi hivatalt viselnek, ezen a 
címen joguk van a megfelelő javadalmazásra, azért egyházi törvényeink 
idevonatkozóan is teljes szabadságot nyújtanak. Kimondják tehát, 
hogy szabadsága korlátozásával, akarata ellenére senkinek egyházi 
javadalmat adományozni nem lehet ;101 viszont azt, akit a kegyúr be
mutat, ha különben alkalmas, el kell fogadnia a püspöknek, úgyhogy 
az illetőnek az elfogadás után joga van a kérdéses javadalomhoz.102 
A javadalmas pedig szabadon élvezheti a javadalmával kapcsolatos 
jogokat és jövedelmeket, amennyiben ez utóbbiak saját fenntartására 
szükségesek.103 Amint az egyházi hivatalról szabadon lemondhat annak 
birtokosa, de súlyos, jogtalan megfélemlítés, megtévesztés, valamint 
a lényegre vonatkozó tévedés esetén érvénytelen a lemondás :104 éppen 
ügy a javadalmas is szabadon lemondhat javadalmáról, de a főpásztor 
csak akkor fogadhatja el a lomondást, ha az illetőnek megfelelő fenn
tartása más módon biztosítva van.105

16. Az Egyházban létező fizikai személyek ----- ha egyéb feltételek 
megvannak —• szabadon tagjai lehetnek az Egyház kebelén belül kánon- 
jogilag felállított és fizikai személyekből álló erkölcsi személyeknek is, 
amilyenek a káptalanok, a szerzetek, a szerzetek életét utánzó alakula
tok, a harmadrendek, a jámbor társulatok, stb.

a) A káptalanokról az egyházi hivatalok és javadalmak kapcsán 
már volt szó.

b) A szerzetbelépés szabadságának biztosítására az egyházi tör
vénykönyv kimondja, hogy a szerzetes elöljáró érvénytelenül veszi fel 
a noviciátusba azokat, akik erőszak, súlyos megfélemlítés vagy meg
tévesztés hatása alatt jelentkeznek;106 a kényszer okozóira pedig a ki
közösítés büntetését szabja ki.107 Viszont annak, aki érvényesen lépett 
be, megadja a szabadságot, hogy — ha akar — kiléphessen a novi- 
ciátusból.108 Hasonlóképen biztosítja a kánonjog a szerzetesi fogadalom 
letételének szabadságát is. Azért érvénytelennek mondja ki a fogadal
mat, ha erőszak, súlyos félelem vagy megtévesztés alapján jön létre ;109 
azokat pedig, akik a kényszert okozták, kiközösítéssel sújtja.110 Ha 
azonban az ideiglenes fogadalom lejár, készségesen biztosítja a világi 
életbe való visszatérés szabadságát.111 A világi életbe való visszatérés, 
vagy más szerzetbe való átlépés szabadságát azoknál a szerzetesnők
nél, akik hozományt visznek a szerzetbe, azzal is alátámasztja, hogy
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a hozományt a szerzetes főnöknőjét fenyegető büntetés terhe alatt112 
mindaddig őrizni kell, míg a szerzetesnő meg nem hal,113 különben 
pedig bármi okból távoznék a szerzetből, kamatok nélkül, de a maga 
egészében vissza kell adni neki.114 A szerzetben pedig kiki azokat a jogo
kat és azt a szabadságot élvezi, amelyeket annak szabályai vagy 
statútumai részére megállapítanak. De a szerzetre vagy annak életét 
utánzó alakulatra káros, vagy oda nem való tagok eltávolítási lehető
ségét is megadja az egyházi törvénykönyv. Azonban akár közigazga
tási, akár peres úton történik az elbocsátás : minden esetben gondos
kodik a szerzetes szabadságáról, mert egyfelől az elbocsátás előtt elő
zetes figyelmeztetéseket rendel el,115 másfelől pedig megadja a szerzetes
nek a védekezés,116 valamint a felfolyamodás, illetve a fellebbezés117 
lehetőségét.

c) Minthogy a különböző kulturális, vallásos, karitatív, stb. tár
sulatok, melyek természetük szerint a tagok szabad egyesülése alapján 
jönnek létre (societates voluntariae), igen hasznos munkát fejtenek ki 
az Egyházban, a kánonjog szerint ezekbe is szabadon beléphetnek a 
fizikai személyek,118 bennük jogaikat a statútumok szerint szabadon 
gyakorolhatják,119 de szabadon ki is léphetnek belőlük ; elégséges ok 
nélkül azonban el nem távolíthatók.120

17. Amennyiben az egyház tagjai szabadságukban vagy jogaik
ban sértve érzik magukat, az egyházi elöljárónak adminisztratív, illetve 
az egyházi bíróságnak peres eljárását is igénybe vehetik.1*1 Ide vonat
kozóan az egyházi törvénykönyv minden, az eljárás során a szereplő 
személy szabadságát tőle telhetőleg még büntető rendelkezésekkel is 
biztosítja.

Ehhez képest az illetékes bíró nem tagadhatja meg szolgálatát 
attól, aki azt törvényszerűen kéri.122 Ugyancsak szabadságában áll a 
perelni kívánó félnek maga helyett megbízott vagy ügyvéd szolgálatát 
igénybevenni a bíróság előtt.123 Tanuk,124 valamint szakértők125 és okmá
nyok126 igénybevétele is szabadságában áll. Ha pedig a fél az ítéletet 
jogtalannak tartja, szabadságában áll jogorvoslást keresni fellebbezés127 
vagy semmisségi panasz128 útján. Viszont, hogy a bíráskodás minél 
igazságosabb legyen, az egyházi törvénykönyv védelmébe veszi a per 
folyamán szereplő személyek szabadságát is. Ezért figyelmezteti a 
bírót, hogy legyen pártatlan. Tehát közeli rokonai ügyében tartózkod
jék a bíráskodástól,129 mindig óvakodjék ajándékok elfogadásától.130 Ezek 
felajánlóit külön büntetéssel is sújtja.131 Ha pedig akár a bíró, akár más 
elöljáró erőszak vagy súlyos megfélemlítés hatása alatt szüntetné meg 
a büntetést, intézkedése érvénytelen volna.132 Ugyancsak biztosítja a 
törvénykönyv az ügyész és a kötelékvédő szabadságát is. Azért ipar-
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kodik őket távoltartani a közeli rokonok perében való szerepléstől ;133 
nekik is tiltja az ajándékok elfogadását ;134 azt pedig, aki ajándékkal 
akarná őket megvesztegetni, megfelelően bünteti.135 Hasonló védelem
ben i észesíti a törvénykönyv a szakértők136 és a tanuk137 szabadságát is 
a megvesztegetés és a megfélemlítés ellen. De különösen vigyáz a peres 
felek, valamint helyettesük és ügyvédjük tökéletes szabadságára is. 
Ehhez képest általános szabályként kimondja, hogy mind a polgári, 
mind a büntető perekben fel kell menteni az alperest, ha a felperes 
bizonyítása nem sikerül.138 A bűnvádi eljárás során gondosan ügyel az 
Egyház arra is, hogy a vádlott szabadságán csorba ne essék, ha a rová
sára írt bűntett neki teljesen be nem számítható.139 De azt sem engedi, 
hogy a büntetést egyik személyről átvigyék a másikra,140 és gondosan 
vigyáz arra is, hogy a büntetés kiszabásánál és alkalmazásánál igazság
talanság ne essék.141 Sőt magát a büntetést meg is szünteti, mikor az 
elítéltnek joga van rá, mert pl. a javító büntetés esetén már megjavult,142 
vagy mert halálos veszedelem, illetve más ok miatt örök üdvössége is 
veszélynek volna kitéve az egyházi büntetés miatt, amennyiben annak 
cenzúra-természete143 akadályozná a bűnök alól való feloldozást.144 
Hasonlóképen kíméli a kánonjog valamely terület ártatlan lakóinak, 
illetve valamely testület ártatlan tagjainak a szabadságát is, úgyhogy 
ezeket lehetőleg mentesíti a területre, illetve a testületre kiszabott 
interdictum következményeitől.145 Még meg kell említeni, hogy a kánon
jog a megvesztegetés ellen a peres fél helyettesének és ügyvédjének 
szabadságát is védelmébe veszi.146

18. Végül az Egyházban levő fizikai személyeknek általában 
joguk van ahhoz, hogy holtuk után katolikus temetésben részesüljenek ; 
következőleg saját plébánosuk nem tagadhatja meg nekik az egyházi 
temetést,147 kivéve, mikor az Egyház törvényei tiltják:148 Akit szabad 
eltemetni, az az egyházi törvények szerint maga választhatja ki magá
nak azt a templomot, ahol beszentelik és azt a temetőt, ahol eltemetik.149

II. De a kánonjog nemcsak a fizikai, hanem az erkölcsi személyek 
szabadságát is elismeri, hirdeti, biztosítja és védelmébe veszi.

1. Valóban Krisztus rendelése alapján a kánonjog is megállapítja, 
hogy az Anyaszentegyháznak minden földi hatalomtól függetlenül sza
badságában áll az evangéliumot az egész világon hirdetni,150 keresztelni, 
s ezzel az Egyházba új tagokat beiktatni,151 azt terjeszteni és fennmara
dását biztosítani. Ugyancsak szabadságában áll minden rendű és fokú 
iskolákat,152 továbbá szemináiiumokat153 nyitni és fönntartani, valamint 
ezekben és bármely más iskolában a hit- és erkölcsi igazságokat taní
tani,154 végül hit- és erkölcsi szempontból bárminő iskolákat ellenőrizni.155 
Az Egyház szabadon létesíthet,156 egyesíthet, szétoszthat, szétdarabol-
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hat157 és adományozhat158 egyházi hivatalokat és javadalmakat ; hasonló
képen felállíthat kegyuraságokat159 is. Hogy híveitől távoltartsa a hit- 
és erkölcsellenes vagy egyébként veszedelmes nyomdatermékeket, 
ezekre nézve szabadon elrendelheti az előzetes cenzúrát és megtilthatja 
a már kinyomtatott sajtótermékeket,160 amit különben manapság az 
államok a maguk szempontjából szintén megtesznek. Az Egyház 
továbbá szabadon építhet vagy engedélyezhet templomokat, kápolná
kat, létesíthet és birtokolhat temetőket,161 s ezekben a világi hatóságok
tól függetlenül gyakorolhatja saját joghatóságát.162 Krisztus egyháza 
saját célján belül szabadon létesíthet különböző kulturális, vallásos és 
szeretetintézményeket is.163 Ugyancsak a saját céljaira a világi hatóság
tól függetlenül vethet ki adót,164 valamint veleszületett jogán a világi 
hatalomtól függetlenül szerezhet, megtarthat és kezelhet ingó és ingat
lan vagyont;165 de szeiezhetnek, megtarthatnak és kezelhetnek ingó és 
ingatlan vagyont az Egyház kebelén belül törvényesen felállított 
erkölcsi személyek is, akár fizikai személyekből állanak, akár nem.166 
Szabadságában áll az Egyháznak a felmerülő peres ügyeket magán-, 
köz- és büntetőjogi viszonylatban,167 valamint házassági168 és az egyházi 
rend érvényességét érintő169 vonatkozásban saját törvényszékei előtt 
letárgyalni és ítélettel befejezni. Ugyancsak arra is kiterjed a szabad
sága, hogy alattvalóira peres eljáráson kívül, vagy azon belül igazsá
gos büntetést szabjon ki és azt foganatosítsa.170 Közigazgatási eljárással 
elintézheti a plébánosokra és a klérusra vonatkozó kontroverziákat.171 
Végül lefolytathatja a világ legszigorúbb peres eljárását a boldoggá- 
és szenttéavatási ügyekben.172

2. Az egyházjog alátámasztja és védelmezi az Egyházon belül 
felállított erkölcsi személyek (bíbornokok, római prelátusok kollégiuma, 
káptalanok, szerzetesek, társulatok, szemináriumok, iskolák, java
dalmak, kulturális és szeretetintézmények. alapítványok stb.) szabad
ságát alattvalóikkal és másokkal szemben. Az ide vonatkozó pozitív 
rendelkezések legnagyobbrészt az illető erkölcsi személyeknek az ille
tékes egyházi hatóságoktól jóváhagyott szabályaiban és statútumai
ban, tehát partikuláris törvényekben találhatók.

3. Végül az Egyház alátámasztja és védi az államok szabadságát 
is. Tiszteletben tartja, sőt lelkiismeretben is kötelezőknek hirdeti ezek 
törvényeit, ha az evangéliumi tanításon alapuló keresztény vallással 
és erkölcstannal nem ellenkeznek ;173 és magának az Ap. Szentszéknek 
fönntartott kiközösítéssel sújtja azokat, akik szabadkőműves vagy más 
olyan egyesületbe lépnek, amelyek a törvényes világi hatalom ellen 
fondorkodnak.174 A nemzetközi jog szerint—-legalább gyakorlatilag 
sajnálatosan elfogadott represszáliákat, vagyis a bűntettnek olyano-



kon való megtorlását, akiknek abban semmi részük nem volt, az Egyház 
nemcsak a fizikai személyek, hanem az államok szabadságának védelme 
céljából is helyteleníti a kánonjogban.175

Krisztus egyházának az emberi szabadságot egyéni és kollektív 
vonatkozásban, minden faji, nemzeti, születési, társadalmi és vagyoni 
különbségre való tekintet nélkül mindenkire nézve elismerő, alátámasztó 
és védelmébe vevő törvényeit azért tárgyaltuk ilyen részletesen, hogy 
az ő magasztos példájára mi is elismerjük és tiszteletben tartsuk ember
társainknak, kivált az emberi jogokra, nevezetesen az élethez, testi 
épségükhöz, vagyonukhoz, mozgásukhoz, becsületükhöz, szellemi és 
lelki igényeik kielégítéséhez való jogukra vonatkozó szabadságát. De 
egyúttal azt is kívánjuk, hogy ugyancsak az Anyaszentegyház elméleti 
és gyakorlati útmutatása szerint az államok szintén tiszteletben tart
sák alattvalóiknak emberi jogaikra vonatkozó, valamint más államok
nak és az Egyháznak szabadságát is. Kívánjuk ezt nemcsak azért, 
mert nem szeretnénk okot adni az emberi jogaikban és szabadságuk
ban sértett, s azért méltán elkeseredett emberek vagy államok kegyet
len bosszújára, amely legtöbbször az ártatlanokat szokta sújtani : 
hanem elsősorban és legfőképen azért, mert ez az Isten akarata, aki 
azzal, hogy az egyik embernek, az egyik államnak vagy az Egyháznak 
bizonyos szabadságot adott, megköveteli, hogy ezt a szabadságot a 
többi ember vagy állam, illetve az Egyház elméletben is elismerje, 
a gyakorlatban pedig tiszteletben tartsa.

Az emberi szabadság hirdetésével ünnepi ülésünket megnyitom.

F Ü G G E L É K
(A jeg y zetek  soroza ta .)
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IV.

JUBILÁLÓ MAGYAR SZERZETESRENDEK.
A Piaristák 300, a Domonkosok 700, a Ciszterciek 800 éves működé

sének méltatása.
A Szent István Akadémia 1942 december hó 13-án tartott ünnepi ülésén felolvasta  

Vargha Daniján rendes tag.

A Szent István Akadémia tisztelettel és melegen üdvözli azokat 
a szerzetesrendeket, amelyek hivatalos munkásságuk teljesítésében 
kereken százados határhoz értek, és pedig a Kegyes-Tanítórend 300, 
a Domonkos-Rend 700 és a Ciszterciek 800 éves magyarországi — nagy
értékű hazafias, vallásos, tanító-nevelő, ii odaírni, tudományos — szol
gálataik alapján.

A jubiláló szerzetesrendek érdeme hivatásuk teljességében rejlik.
Mind a három rend a nagy Isten dicsőségét, tagjainak lelke üdvét, 

embertársaik tanítását és nevelését, így tehát szellemi-lelki javát 
szolgálta. Ezért végezték kötelességeiket Isten és ember előtt becsü
lettel, maradéktalanul. Örök jutalmat fölülről várnak, földi elismerésre 
nem számítanak. Szent István Akadémiánk mégis kötelességet telje
sít, amikor ezeknek a Rendeknek emberileg megbecsülhetetlen, áldo
zatos munkássága előtt meghajtja az elismerés zászlaját, mert köte
lességüket mindenkor tiszteletreméltó férfias öntudattal teljesítették 
és bizonyára sok nagy jellem, önmegtagadó, tanító, író, tudós és szent 
volt közöttük.

A Kegyes-Tanítórend : Ordo Pauperum Matris Dei Scholarum 
Piarum 300 évvel ezelőtt, 1642-ben Podolinban, egészen közel az 
akkori lengyel határhoz, vetette meg lábát hazánkban ; —- a Szent 
Domonkosrend : Ordo Praedicatorum 1241-ben alapítja vasvári kolos
torát és ez évben hal vértanúhalált Magister Paulus Hungarus ; — 
a Cisztercirend: Sacer Ordo Cisterciensis pedig 1142-ben Cikádoron, 
Tolna megyében telepedik le szép hazánkban. — Az első és harmadik 
rend szent Alapítói még éltek akkor, amikor Magyarországra a bejöve
telük megtörtént ; Szent Domonkos pedig éppen 20 évvel előbb köl-
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tözött át a másvilágra. Mind a három Rend hivatását töretlenül és 
első buzgóságában, szentnek vett, isteni küldetést sugárzó öntudattal 
hozta Magyarországba és művelte állhatatosan — a katolikus Anya- 
szentegyház fejétől megerősített — Rendje szellemét. Mind a három 
Rendnek magyarországi letelepedése égi áldással és földi eredménnyel 
járt ; mind a három igen gyorsan elterjedt, pedig mind a három nehéz 
időben terjeszti ki munkássága székhelyét Magyarországra.

Szerencséseknek érezzük magunkat, hogy a Szent István Aka
démia jelen évi ünnepi ülésén erről a három nagy Rendről a nekik ki
járó tisztelet őszinteségével és szívünk melegével emlékezhetünk.

*  *

1. A Kegyes-Tanítórend nevelő-tanító munkásságát nem a rideg 
betűk szép zengéséből, a róluk szóló meleg tanulmányok vagy könyvek 
ékes lapjairól, hanem az élet eleven valóságából ismerjük, mert büsz
kén valljuk magunkat tanítványuknak. Nemcsak a tudományt vagyis 
a gimnáziumi tanulmányok alapismereteit tanultuk szerencsésen tőlük, 
hanem fegyelmezett, mindig jóindulatú nevelés-rendszerüket is szemé
lyesen élvezhettük. Áldjuk is őket és még sok százan és sok ezren, sok 
százezren, mindnyájan, akik a 300 év alatt Magyarországon tanítvá
nyaik lehettünk. Lélekben idézzük is mindazokat, akik a magyar 
Piaristák, mint Mesterek lábainál ülhettünk és igazságot szomjúhozó 
lélekkel hallgathattuk világos magyarázataikat, sóvárgó szívvel egyé
nileg magunkon tapasztalhattuk okos nevelő rendszerüket. Mérhetet
len áldás származott a 300 év alatt és származik ma is — magvai- 
honi tanító-nevelő munkásságukból.

A Kegyes-Tanítórend egyenesen és kizárólag az ifjúság nevelé
sére alakult ; ez az egyetlen Rend, amely eredetileg az ifjúság nevelé
sére és tanítására jött létre. Eddigi 300 éves — és még sok száz évre 
kívánatos jövő — munkásságukat, tanításukat és nevelésüket Calasanci 
Szent József szelleme ihleti. Szent Alapítójuknak uralkodó és vezérlő 
jellemvonása az egyszerűség, szerénység, a kevésigényűség. Az elha
gyott szegény gyermekek nevelését és tanítását kívánta szolgálni. 
Ez volt életének evangéliumi célja. Ez az apostoli szép szeretet tette 
tanítóvá. Összegyűjtötte az utcákon kóborló, gondozatlan gyermekeket, 
mert sajnálta őket. Segíteni kívánt rajtuk. Jót akart velük cselekedni. 
A Piarista Rendet mindvégig —- és ma is — ez az egyszerűség, ez a 
nemes és úri igénytelenség jellemzi ; tagjainak szelleme azonban lán
goló és ihletett : egész egyéniségükkel, férfi öntudattal szeretik, gon
dozzák és tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Ügy tartják, Isten



vezeti tanítványaikat iskoláikba. A kegyesrendi tanár nem ül elefánt
csonttoronyban.

A 300 év alatt teljesített, megmérhetetlen értékű tanításuk-neve- 
lésük igen sok érdekességet rejt magában. «Galilei mellé maga a Rend
alapító, Calasanci Szent József, küld piaristát munkatársul. Newton 
tételeit piarista iskolákban tanítják először. Magyarországon az első 
légi gömb piarista kezek műve. Első fizikai szertáraiknak csodájára 
jártak ; kísérleteiknek a magistratus tagjai is állandó vendégei voltak. 
A matematika magyar nyelvét piarista teremti meg. Ugyancsak piarista 
tervezi először az első klasszicizáló templomot, a váci székesegyházat. 
Az első hazai kereskedelmi iskolát egy piarista gondolja el, ők is nyit
ják meg. Mindez valóban azt mutatja, hogy szellemük friss, gyakor
lati, korszerű, kezdeményező, az élen haladó és ezért nem vár indítást 
a hatalomtól vagy másoktól.»1

Sokat mond, hogy «Pestre maga a város hívja meg a piaristákat, 
Vácra Kollonicz Zsigmond püspök, Debrecenbe, Kecskemétre gróf 
Koháry István országbíró, Veszprémbe maga a püspök, Tatára az 
Eszterházy grófi család, Nagykanizsára gróf Batthyány Lajos nádor».2

A Kegyes-Tanítórend iskoláit a korszerűség, a természetesség, 
a haladás és az újszerűség, továbbá a gyakorlatiasság és sokáig az 
ingyenesség jellemzi. A Szent Rendalapító kiváló gondot fordított a 
gyakorlati életben annyira szükséges és fontos mennyiségtan tanítá
sára. Főtárgyuk azonban a hittan volt és maradt is. Fontos a lélek- 
nevelés. Már nevükből is következik céljuk, amely szerint tanítvá
nyaikban a jámborságot, a pietast, mélyen meggyökereztetik. Céljuk 
tehát Isten dicsősége és embertársaik java. Idők jártával iskoláikba 
bevitték a bölcseletet, a kereskedelmet, a földművelést, sőt az építke
zést is ; helyesebben ilyen iskolákat alapítottak és bennök ők tanár- 
kodtak. Egyébként «a készen kapott elméleti kereteket mindig ki tud
ták szellemmel tölteni ; a paragrafusokat csak annyira értékelték», 
hogy tanító egyéniségüket és eredeti célkitűzésük irányát béklyókba 
ne verjék. Járvány esetén a betegápolásban és ingyen gyógyszerkiosz
tásban apostolkodtak.

Egy-egy gimnáziumukba néha három vármegye ifjúsága gyűlt 
össze, éspedig nemcsak magyarok, hanem németek, tótok, szerbek, 
horvátok, sőt rutén anyanyelvűek is. Magyarországi betelepedésük óta, 
főleg később, a szerencsésebb idők elkövetkeztével, iskoláik mindazon
által a magyarságnak a melegágyai voltak. Mindenkor híven ápolták

1 Idézve Megyer József : A piarista szellem. Magyar Szemle, 1942, 230— 231.1.
* Idézve H avasi Lucius : A K egyes Tanítórend 300-ik éve M agyarországon, 

K át. Szem le, 1942, 322. 1.

A Szent István  A kadém ia É rtesítője . (1942.)
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a szentistváni hagyományokat. Lélekkel voltak a magyarosítás ténye
zői ; amint ismeretes, éppen iskoláikból áradt ki a magyarosítás. Korán 
felismerték magyar nemzeti nyelvünk életfontosságát. Ezért tüzes nem
zeti érzés jellemzi a piarista nemzedékeket. «A magyar nyelvért folyta
tott országos harcban szinte állandóan a piaristák voltak az élen.» 
Ezért is, meg a helyes nevelés céljából is, szerették az iskoladrámákat, 
amelyek a piarista iskolákban nem ritkán saját rendi tanárszerzőik 
műveinek előadásában szépen virágoztak és saját rendi jellegre emel
kedtek. «A piarista múlt csak a Rend és a Nemzet szívének harmonikus 
összedobbanásában színeződhetett olyan gazdaggá és változatossá. 
A piaristaság és a magyarság nagy időkön át mint szerető és megértő 
testvérek jártak egymás oldalán», írja Balanyi György. Magunk is 
tapasztaltuk, hogy a történelmi múlt megbecsülésének, különösen a 
magyar nyelv okos és lelkes szeretetének valóban édes otthonai a 
piarista iskolák. Ezért azonban sokat kellett nekik szenvedniök, 
éspedig nemcsak a XVIII. században, hanem a trianoni megszállás 
idején is ; mert ők ekkor sem voltak hajlandók az utódállamok uta
sításaihoz mindenben alkalmazkodni.

Sok és nagy keresztény magyar került ki a piarista iskolákból. 
Hogy csak keveset említsünk : Virág Benedek, Katona József, Vörös
marty Mihály, Petőfi Sándor, Klapka György ; Madách Imre, Ábrányi 
Emil, Rákosi Viktor ; id. Andrássy Gyula, gróf Széchenyi István, Deák 
Ferenc, gróf Teleki Pál és még igen sokan. Nemcsak ők, hanem mi, 
sok száz és sok százezer mások, kisebbek is hálásak vagyunk és ma
radunk.

Gazdag anyag áll még rendelkezésünkre a piarista Rend és iskoláik 
jellemzésére. De elhagyjuk. Hiszen szívünkbe van írva a piaristák 
keresztény, magyar, hazafias és tudományos érdeme. A keresztény 
magyar életre neveltek és nevelnek-tanítanak. Nemcsak tanítottak és 
neveltek, hanem az élet nehézségeit ismerve, ahol csak lehetett, anyagi
lag jutalmakkal is segítettek bennünket.

A lélek és szív hálája megilleti őket. Ki is fejezzük. Az 
egész ország benső tisztelettel emlékezik meg róluk és a lélek mély
ségeivel köszönti őket, hálát adván az isteni Gondviselésnek, hogy a 
Kegyes-Tanírórendet Magyarországra vezette, és mi, olyan sokan és 
boldogan az ő iskoláikba járhattunk. Atyáink voltak, szerettek bennünket. 2

2. A Szent Domonkos-rend vasvári kolostorának és a tudós Magyar 
Pál vértanúhalálának 700 éves évfordulója alkalmával a Szent István 
Akadémia tiszteletét és meleg emlékezését juttatjuk kifejezésre. Ennek 
a nagy hitszónok Rendnek mindazokban az országokban elévülhetetle-
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nek az érdemei, amelyekbe az isteni Gondviselés elvezérelte őket, 
tehát Magyarországon is. Ezért ünnepeljük most ezt a szent és tudós 
Rendet.

Szent Domonkos és Rendje — Szent Ferenccel és ennek Rendjé
vel együtt — isteni küldetéssel jelenik meg a földön.1 Kódexeinkben 
is megtalálható, ahova a XIII. századi Domonkos-aktákból került a 
szép gondolat és szöveg, ez isteni küldetésre vonatkozólag.2

«Megtérvén Szent Domonkos atyánk, Rómában áll vaia szünet
len Honórius pápánál az szerzetnek konfirmálásáért. Szent Domonkos 
atyánk némely éjjel imádságban lévén, vigyázván — elragadtatásá
ban — látá Atya-Istennek jogjára Ür Jézust felkelni ő haragjában, 
hogy földnek menden bínesit megölnéje és elvesztenéje, eltékozlana 
minden álnokság mielködőket. Áll vaia kedég a Fiú-Isten az Égben. 
Tekintete rettenetes az gonozban vetett velágnak ellene. — Három 
lándzsákat tart vaia . . . mely lándzsáknak egyikével vagy elsővel 
kevélyeknek felemelt szarvokat általvernéje ; az másikkal, hogy fes- 
vényeknek, telhetetlenöknek beleket kiontanája ; az harmadikkal testi 
kévánságokra adottakat általvernéje.

Kinek haragjában mikoron ellene senki nem állhatna, eleiben 
futamék az kegyelmes Szíz Mária és Ő szent Fiának lábait megölelvén, 
kéré, hogy az bíneseknek megbocsátna, kiket az ő keserű kényjával 
megváltott ; —• és az ő igazságát irgalmassággal elegyítené.

Kinek mondá az ő szent Fia : — nemde látod-e ezt, szent Anyám, 
mennyi sok bosszúságok tétetnek énnekem. Az én igazságom nem szen
ved el ennyi sok gonoszságokat gyötrelem nélkül.

Tehát az ő szent Anyja, az irgalmasságnak szent Szileje, Szíz 
Mária, mondá az ő szent Fiának : — Te tudod szerető Fiam, ki minde
neket tudsz, mert ez az út, kinek miatta az bíneseket tehozjád meghozod, 
megtéríted, mert : vagyon énnekem egy hü szolgám melyet bocsáss ez 
velágba, hogy te igéidet hirdesse az bíneseknek, és megfordulnak tehozjád, 
mindeneknek idvezejtéjéhez. — Más szolgám is vagyon, melyet őneki 
segédeimül adok, hogy ő is azonképen mielködjék.

J U B I L Á L Ó  M A G Y A R  S Z E R Z E T E S R E N D E K

1 Öt magyar kódexünk em liti az ú. n. három lándzsa példáját, am ely szerint 
a F iú-Isten a mennyországban a föld bűnöseit 3 lándzsával el akarta pusztítani 
és pedig az elhatalm asodottan kevélyeket, a féktelen paráznaság bűnében fetren- 
gőket és a fösvényeket. Szűz Mária kérésére isteni irgalm ával tek intett a bűnö
sökre és elküldötte Szent Domonkos és Szent Ferenc atyákat és ezek m egalapítván  
R endjöket, hirdették a penitenciát. így  a Fiú-Isten haragja m egengesztelődött.

2 Öt kódexíró em líti meg ezt a látom ást, a három lándzsa példáját. Ennek  
a középkori irodalomban, a különböző nyelvek kézirataiban is, m egtaláljuk a 
följegyzését. Magyar kéziratosaink közül megvan Lobk.—  k. 272— 273 ; Bod.-k. 
4 ; Domonkos-k. 176— 179 ; Teleki-k. 325— 328 és a Tihanyi-k. 150 1. Belekerült 
Kapisztrán Szent János beszédeibe is. Tárgya a festészetnek is. Leghosszabb a 
Dom onkos-kódexünkben. Innen idéztük szószerint a szöveget.

3*
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Mondá Fiú-Isten szent Szilejének : — íme én szerető Szilém, 
megengesztelvén vettem te orcádat azaz meghallgatlak, demaga mutas
sad meg énnekem, kiket akarsz ilyen nagy dolgokra bocsátanod.

Tehát Asszonyunk Szíz Mária előmutatá Urunk Jézus 
Krisztusnak Szent Damankos atyánkat. És mondá Urunk Jézus az ő 
Anyjának : —- Jó és szerelmest megteszi azt, amit mondái, én szerel
mes anyám.

Előmutatá asszonyunk Mária Szent Ferencet is, melyet Uronk 
meg ezenképen dicsére, mint Szent Damankos Atyánkat.»1

Elgondolhatóan ennek a látomásszerű és az égben lejátszódó 
jelenetnek lett az eredménye Szent Domonkos — és Szent Ferenc — 
földrejövetele. Itt mindkettő megalapítja a Rendjét szóval és példájával 
hirdeti a bünbánatot—amire sokan megtérének. Ez tehát a Domonkos- 
és ferencesrend hivatása a földön és Magyarországon.2

a) A Domonkos-Rend vasvári kolostorának megalapítása az 1241. 
évhez, a tatárjárás és pusztítás nemzeti gyászához fűződik. Az ezer- 
kettőszáznegyvenben Bolognában tartott káptalani ülésen a Domonkos
rendi atyák öt tartományban új kolostorok építését engedélyezték, a 
magyar tartománynak, kivételesen, kettőt : ezek egyike a vasvári. 
Időben így összetalálkozik a Domonkos-Rend vasvári kolostorának 
a megalapítása, mint jótétemény a tatár-invázióval, mint nemzeti 
pusztulás gyászával. IV. Béla királyunk a domonkosrendieket alázatos 
és áldozatos szolgálataikért, előkelő és nagy tudományukért, lelkes 
és eredményes hithirdetésükért szerette őket. Őt tekinthetjük a vasvári 
kolostor alapítójának is. Vasvár mellett a dunántúli részeken Győrött, 
Székesfehérvárott, utóbb Pécsett stb. voltak még Domonkos
rendiek.

A magyar domonkosoknak magyarországi sokágú érdemeit nagy 
kötetekben is nehéz volna elszámlálni. Hit- és igehirdetők, gyóntatok 
és elmélkedők, írók és bölcselkedők, kutatók száma és érdeme nem is 
kívánkozik mind ide a holt betűkbe ; földi jutalmakra sem vágyód-

1 Van ebben az égi jelenetben vallási és esztétikai szépség, drámai és lírai 
elem , de van elbeszélő is ; rettenetes kétségbeesés és gyengéd m egnyugvás : isteni 
íté let az emberek gonoszságáról és igazságszolgáltatás ; anyai szív és részvét : 
irgalom , közbenjárás és szeretet-cselekedet. Ez a m ennyben lejátszódó drámai jelenet 
m egdöbbent, mert az isteni m indenhatóság a h it és az erkölcs igazsága alapján  
halálos büntetéssel kívánja sújtani a bűnös em beriséget ; de az anyai részvét 
és ennek alapján az irgalmas közbenjárás áhítattal vigasztal. Benne van ebben  
a jelenetben a középkori ember egész gondolkodása, hite a vallásban és emberi 
bűnös hajlandósága a földi élet jellemzésére ; benne jjan Szűz Mária édesanyai 

s zeretete.
2 Lélekben m egható kedvességgel teszi hozzá kódexünk írója a m egszentelt 

szeretet egyszerűségével, gyerm ekdeden : «Azért ez látásban Szent Dam ankos 
A tyánk szerelmesen m egnézé az ő társát, Ferencet, m elyet először nem esmért vaia».
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nak, mert angyalkezek írták és írják lelki és szellemi öntudatos szol
gálataikat magába az élet könyvébe ; hasonlóképpen nehéz volna elso
rolni érdemeiket a hősi áldozatok, súlyos önmegtagadások, nemkülön
ben a művészetek és nemzeti irodalmak teréir. Az egész világ tele van 
a domonkosok érdemeivel. Mindenki boldogan látja, akinek szeme van, 
a domonkosok hősies erényeit, tapasztalja buzgóságukat, lélekmentő, 
ember-testvért boldogító és hazafias területeken még ki sem kutatott 
szerzett érdemeiket és végzett szolgálataikat. A Domonkos-Rend magyar 
fiainak fel sem jegyzett és kivételesen nagy érdemeik vannak a magyar 
irodalom el- és megindításában is. Már évekkel ezelőtt módunk
ban volt éppen a Szent István Akadémia osztályülésén' rámutat
nunk «A Domonkosrend érdemeire a magyar irodalom megalapozá
sában».1

A negyvenkilenc magyar kódexünknek közel egynegyede 
Domonkos-rendi írói műhelyből került ki. Vagy Domonkos-szerzetes 
írók írták az eredeti műveket, amelyeknek fordítása ezekben a kéz
iratosokban magyar nyelven megtalálható, avagy Szent Domonkos 
fiai és leányai a másolók ; az ő kezök munkája örökítette meg és 
hagyományozta ránk ezeket a nagybecsű kéziratokat. Annak a bizony
sága ez, hogy Szent Domonkos magyarországi kolostoraiban egyaránt 
édes otthonra talált a megszentelt és a nemzetinek mondható irodalom. 
Szent Margit legendájában, az 1260—1270. évek kolostori adatai alap
ján, olvassuk, hogy Margit szűz «eszében forgatja vaia gyakorta és 
néha egyebekkel is beszéli vaia az ő nemzetinek eleinek életöket és 
életűknek szentségét : azaz Szent István királynak életét, ki vaia 
magyeroknak első királya és apostola, kinek hitit és keresztyén hitnek 
prédikációját, mivel az ő nemzetét, az pogány magyarokat, megfordítá 
az bálványoknak imádástul, miképpen az Anyaszentegyház hirdeti, 
jelenti vaia».2

Kódexeink lapjaira írták és arról olvasták azokat a magyarra 
fordított müveket, amelyekre a magyar szerzetes élet buzgósága növe
lésében szükség volt. Méltán lehetünk büszkék magyarországi Szent 
Domonkosrendünk fiainak és leányainak betűvető, másoló, írói és 
irodalmi munkájára és ez már önmagában is elegendő ok és alap, hogy

1 Szent István Akadém ia III. oszt. ülésén. 1916 október 6-án.
2 Margit-legenda 46— 47. lap. Reuoluebat crebrius secum et conferebat cum  

aliis interdum progenitorum suorum uitam et uite sanctitatem , beati sc. Stephani 
primi regis et apostoli ungarorum, cuius fidem et catholice fidei praedicationem  
qua suam conuertit gentem ab idolorum cultura, ecclesia narrat.» Idézve a bolognai
I. számú kézirat 145. lapjáról. —  így  emlékezik meg Boldog Margit Szent Imre 
herceg, Szent László király és Szent Erzsébet asszony erényeiről és érdemeiről, 
amelyekről hasonlóképpen hosszan és boldogan elmélkedik másokkal együtt.

J U B I L Á L Ó  M A G Y A R  S Z E R Z E T E S R E N D E K  3 7
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Szent Domonkos-Rendjét, vasvári házának alapítása 700 éves fordulóján, 
illő tisztelettel köszöntse a Szent István Akadémia.1

b) Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a jubileumi szűkszavú 
megemlékezésünkben helyet juttathatunk a mi boldogemlékű Domonkos- 
rendi testvérünknek, a «szó mesterének, a kunok apostolának», a hitéért 
és magyarságáért vértanú halált halt Magyar Pálnak, Magister Paulus 
Hungarusnak, akinek 700 éves martír-halála fordulóját ünnepli a magyar 
Szent Domonkos-Rend, vele a magyar nemzet és külön az irodalom.2

A Domonkosrendben előkelő hivatás várt M. Paulus Hungarusra. 
A Szent Alapítótól azt a nagy megbízatást kapta, jöjjön Magyar- 
országba és itt honosítsa meg rendjét ; ennek szellemével töltse be 
a magyarok földjét ; terjessze a keresztény ismereteket és művelődést ; 
térítse meg a pogány kúnokat. És Magya. Pál M., a tudós Domonkos
szerzetes engedelmeskedik. Négy társa kíséretében, éppen pünkösd nap
ján, lépett magyar földre ; útközben még három más, szabad művé
szeteket : septem artes liberales-t, tanuló ifjú csatlakozott hozzá. Magyar 
Pál mester hazajött Magyarországba. Győr volt az első állomása. 
Utána Veszprémbe tért. Az első kolostort azonban Székesfehérvárott ala
pította. Mindkét helyen, de később egyebütt is, Pécsett stb. kolostort 
alapított. Hamarosan oly elterjedésnek örvendett magyar hazánkban 
Szent Domonkos Rendje, hogy még a szomszéd Ausztriába is innen 
telepedtek át az atyák (1226-ban).

M. Paulus Hungarus, a Domonkosrend tudós tagja, szellemi és 
irodalmi dicsőséget hozott nevére és magyarságára. A kánoni törvény-

1 A Dom onkos-rendi jelesebb kódexírók, illetve másolók :
1. Váczi P ál: Paulus de W aczia, kézírása és eredeti fordítás-fogalm azványa  

az ú. n. Birk-kódex 1474-ből ; ez őrizte meg számunkra Szent Á goston regulájának  
első m agyar fordítását.

2. R áskai Lea  m ásolásában m aradtak reánk : a M argit-legenda 1510-ből, 
a N yulak szigetén m ásolva, a Példák könyvének 1— 46 lapja, szintén 1510-ből, 
u. o. m ásolva, a Cornides-kódex, 1514— 1519. évekből, a Dom onkos-legenda 1517-ből 
és a H orvát-kódex 1522-ből.

3. Sövényházi/ M árta, ugyancsak Dom onkos-rendi apáca, m ásolta az Érsek- 
újvári-kódexnek m integy 413 lapját 1529— 1532. években, éspedig részben a Nyulak  
szigetén, részben, a tö lök  elől m enekülve, N agyváradon, és a Thewrewk-kódex egy  
részét 1534-ben.

4. Garay Pál m ásolta a Kriza-kódexet 1532-ben.
2 Magister Paulus Hungarus itt Magyarországon, 1180 táján, magyar nemes 

szülőktől szárm azott. Tanulm ányait a híres bolognai egyetem en fejezte be. Ott 
1221-ben már az egyházjog tanára. Szerencsére éppen akkortájt járt Szent D om on
kos Bolognában és ő, a világi tudom ányok nagynevű m estere, belső lelki kényszer
től in d ítta tva , m eghallgatja a nagy R endalapítónak jelesen lángoló szónoki beszé
deit. E zek szívét-lelkét m élységesen átjárják. Ez a világhírű egyházjog-professzor 
magára ölti a Domonkosrend egyszerű fehér ruháját. Ez lett lelke öröme, szíve  
boldogsága, sőt erényeinek forrása és így  érdeme. M. Paulus Hungarus egyike 
a szent R endalapító leghívebb, legtudósabb és legszentebb életű  rendtársainak, 
így m éltán dicsősége és büszkesége a m agyar nem zetnek és irodalomnak.
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tár néhány részének a magyarázata az ő saját fogalmazásában és kéz
iratában maradt ránk : Notabilia Primae et Secundae Compilationis 
és a harmadik Compilatio magyarázata.1

Nehéz megmondani, vájjon M. Paulus Hungarusnak jogtudo
mánya és ennek eredetisége — vagy tanításának világossága és lelke- 
sültségc — avagy hogy éppen vértanúhalála nagyobb-e? I Mind a három 
előtt tisztelettel meghajolva, az ő boldogemlékű életét is ünnepelve, 
dicséretet mondunk a Szent Domonkos-Rendre és áldjuk az Urat 
a bolognai egyetemi nagynevű tanárnak, a szentéletű Domonkos-rendi 
szerzetesnek magyarországi származásáért is. Hiszen nemzetünknek, 
a tudománynak és a 700 éves évfordulót ünneplő Rendjének, -— hozzá
tehetjük, — a katolikus Anyaszentehgyáznak szentségben és tudomá
nyában kitűnő, századokra világító tagja volt. Benne önmagában 
fényesen jut kifejezésre a Domonkos-rend jelmondata : lucere et 
ardere : tudományával világított, életével és mártírhalálával lángolt.

3. A magyarországi Ciszterci-Rend mindenkor méltán és örömmel 
emlegeti, különösen pedig most, Boldog Margit szenttéavatása ünnepi 
országos vágyában, a Margit-legenda 121. lapjának a következő szövegét : 
«.. . hallván pápa István királnak alázatos könyörgését, kegyesen 
meghallgatá és parancsolá esztergomi Filep érseknek és váci pispeknek 
és bakonyi APÁTÚRNAK, hogy eljönnének Boldogasszonynak klast- 
romához Nyulaknak szigetében, másképen Boldogasszony szigetében és 
megtudakoznának nagy erős bizonysággal és nagy hitnek alatta Szent 
Margit Asszony nak jószágos mívelködetiről, erkölcsiről és csodatételiről».2

A magyarországi letelepedésének 800. évfordulóját ünneplő Cisz
tercirend számára tiszteletet parancsoló és ünnepi ez az irodalmi emlék
adat, mert a bakonyi (rakonyi) vagy máskép zirci apátúra váci püspök
kel és ami még ennél is nagyobb, Filep esztergomi érsekkel, egyazon pápai 
kii ldetéssel szerepel a történelemben és ebben a becses irodalmi emlékünk
ben. íme ez a mi számunkra a legelső magyar kódexirodalmi kapcsolat 
a jubiláló Ciszterci-és Domonkos-Rendek között a XIII. századvégéről.

Másodikul emlegethetjük azt a nevezetes tényt, hogy a Nagy 
Lajos királytól alapított pécsi egyetemen a hivatalos — feltevésünk 
szerint Domonkos-rendi — hitszónoktól fogalmazott és elmondott 
szentbeszédek között, amelyek szerencsénkre reánk maradtak, a leg-

1 Kéziratai sajnálatunkra nincsenek Magyarországon, hanem részint a lipcsei 
egyetem i könyvtárban, részben az anghersi városi könyvtárnak X III— X IV. szá
zadban írt kódexeiben, részben pedig a bambergi könyvtár X IV . századi hártya  
kéziratában maradtak ránk.

2 III. István m agyar király, boldog Margit testvér-öccse, kérte a pápától 
Margit soror szenttéavatását. L. N yelvem léktár V III., 43. 1.
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nagyobb ciszterci szentről, Clairvauxi Szent Bernátról, a mézajkú 
Doktorról, is találunk külön beszédet. Bár e beszédeknek latin a nyelve ; 
de Magyarországon, magyar ember írta és magyar a lelkisége ; ép
pen Pécsett, egyetemi tanárok és magyar hallgatók számára készültek 
e beszédek ; közöttük találjuk a XIV. század végéről származó tör
ténelmi, irodalmi és szónoklat-történeti második irodalmi emlékada
tunkat, amelyek a két vagyis a Ciszterci- és Domonkos-Rendet 
újabb szellemi kapcsolattal fűzi össze.1

Harmadik tisztes irodalmi öröm számunkra, hogy Sövényházv 
Márta, jeles képzettségű és szorgalmas kezű Domonkos-apáca, az 
Érsekújvári-kódexnek mintegy 100 sűrűn beírt lapján magyar nyelven 
a clairauxi Szent Bernátnak tulajdonított és századokon át az ő neve 
alatt is ismert : «De modo bene vivendi, «A jó élet módjáról» c. nagyon 
elterjedt és sok nyelvre lefordított munkáját, helyesebben ennek 73 feje
zete közül 34-et megörökített.2

A Ciszlercirend magyarországi letelepedésének 800 éve lelki 
íhletettséggel tölt el mindannyiunkat és ez tette ünnepivé az Ür 1942. 
esztendejét. «A magyarságnak és a ciszterci léleknek első találkozása 
óta 800 esztendő telt el», írja az egyik ünnepi iratunk. «Azóta a találko
zás még egyre tart. A ciszterci lélek ez alatt még nem tudott mindent 
elmondani és odaadni a magyarságnak ; ez pedig még nem tudott 
mindent megtanulni és befogadni tőle. Az elmúlt nyolc század kevés 
volt ahhoz, hogy az teljesen kiáradjon és ez egészen beteljék. A történe
lem szeretetté vált közöttük. Ez pedig mindig kevesli az időt, mert 
mindig van — az elfogyott és jövő időn felül és túl is — mondani- és 
visszhangozni valója.»3

A ciszterci-rendi szerzetesek 1142-ben, II. Géza magyar király 
idejében lépték át a magyar határt és Cikdáoron, a mai Bátaszék 
helyén, Tolna vármegyében, ölelték magukhoz először a magyar földet. 
Lelkűk és szellemük megnemesítette és megtermékenyítette ezt. 
Viszont a keleti magyar nép szívének romlatlan teljességével szívta 
magába a magáéinak, szerető atyáinak, ismert ciszterci szerzetesek 
ajkáról az örök igazság igéjét vigasztalásul és lelki gyönyörűségül. 
Akkor még egyik sem tudhatta, milyen mélységes titkok kapcsolják 
még majd őket össze 800 éven át, sőt még ezen túl is. Az elmúlt 800

1 Nagy Lajos királyunk pécsi egyetem én elm ondott beszédek k ó d e x é t  a 
M üncheni Nem zeti K önyvtár őrzi. Jelzete : W indberg 173b Cod. Lat. Mon. 
22.363.b A Szent Bernát-beszéd jelm ondata: «Beati pauperes spiritu». (Mt. 5. 
3.) A Szent Istvánról szerkesztett ötödik beszéd után következik.

* N yelvem léktár IX. kötet, 144— 221. 1. ; — 169— 256. kódexlap.
8 Idézve a Ciszterci-Rend pécsi N agy Lajos-gim názium ának É vkönyvéből. 

K özli Kühn Szaniszló igazgató. Pécs, 1942, 5. 1.
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évnek sok titkos ragaszkodó ereje, szelleme és lélekből-szívből kiáradó 
kapcsolata fűzi őket egymáshoz, és szenteli meg ezt a lelki-szellemi 
egységüket. A szent Kereszt által a tisztító és nemesítő szenvedések 
diadala mindkettőjük boldogságává vált. A középkori liturgia közép
pontjában ekkor még nem az Eucharistia, hanem a Passio gondolata 
állt. Sok és szent, mély és igaz, benső és titokzatos ez a kapcsolat a cisz
terci és a magyar lélek között ; a szeretetnek, a hitnek és az Istenhez 
felemelkedésnek megszentelt kapcsolata ez : vinculum charitatis, 
vinculum fidei et vinculum Dei.

Az Érdy-kódex 504 lapján az isméietlen nevű karthauzi szerzetes, 
amikor az esztendő folyamán az ünnepekről és szentekről egyénileg 
már megfogalmazta a beszédeket és eljutott az első magyar apostol, 
Szent István király ünnepéhez és ennek szép beszédét és legendáját is 
megszövegezte már : akkor még ugyanerre a napra, vagyis augusz
tus 20-ra, az úgynevezett Legenda Aurea adatainak felhasználásával, 
Bódogságus és mézzel szóló Szent Bernáld doktornak szentséges életé

ről, tisztességéről és mennyen-földön való méltóságáról emléközvén», 
megemlíti «ez ország krónikáját», arra való hivatkozással, hogy «Magyar 
Országban másod Geysa kereszttyen kyral . . . uralkodek, ky vaia vak 
Bela kyralnak elsew zyluette», — amikor Szent Bernát Atyánk meghalt.1

A ciszterciek nyolcszázéves magyarországi életében három állomás
hely volt és van ma is : ezek az anyaföld —, amelyet műveltek ; az oltár 

, ahol áldoztak ; és a katedra —, amelyről tanítottak. Minden élet
erői, lelki-szellemi és anyagi területen az Ür oltárától és a magyar föld
től ihletődve gyűjtöttek magukba és ugyancsak minden lelki-szellemi 
kincset a szószékről vagyis a katedráról árasztottak szét sok magyar 
száz esztendőkön át és sok állomáshelyen. Azzal a hűséges szolgálattal, 
amellyel gondozták a szántások rögét, irtották az erdőt és csapolták 
a vizeket, nevelték és oktatták a plébániákon és iskolákban a gondjaikra 
bízott magyarságot, ugyanazzal a hittől megtisztított és a hitből 
növekedett erővel tanították a hitvallás örök igazságait és szolgál
tatták ki a szentségeket. Nem volt se kisebb, se nagyobb bennük 
a keresztény vallás tanítása a magyar hazafias érzés rendületlenségénél.

De önmagában is termelt értékeket a Cisztercirend. éspedig — 
amint mások állpították meg — apostoli lendületű és szociális ihletésű 
lelkipásztorokat, önmagukba mélyen elmerülő és szemlélődő szerzetese
ket, kitűnő gazdákat, tudományfejlesztő tudósokat, nagyszabású taná
rokat az Egyháznak és a magyar hazának.

1 Karthauzi írónk Szent Bernát halálának évét kapcsolja össze II. Géza  
magyar királyunk uralkodásával e helyen, de ő alatta jöttek  be a ciszterciek Magyar- 
országba.
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A magyar nemzetben annyira mélyen gyökerező Mária-tisztelet 
gyönyörűen és testvél -érzésként ölelkezett a ciszterciek lelki buzgóságá- 
val. Szent Bernát az egyház atyák, írók és szónokok között is kivált, 
mint Szűz Máriának egyik legjelesebb, leglángolóbb lovag-vezére. 
A ciszterci szerzetesek Szűz Mária fiaiként ismeretesek e földön, 
főleg itthon Magyarországon, hiszen éppen ez egyik fő lelki, szellemi 
ékességük és létezésük — messze elterjedésök — oka és érdeme.

Amikor clairauxi Szent Bernát atyánk lelke erényekbe öltözve 
1053-ban az Égbe röppent, már 343 monostort töltöttek meg Európá
ban a ciszterciek, éspedig Spanyolországtól Oroszországig, a Balkántól 
Norvégiáig. Cikádor csak az első magyar állomáshely volt. III. Béla 
közvetetlenül Franpiaországból kérte és hozta hazánkba a cisztercieket 
és Egresen, Pilisen, Szentgotthárdon, majd Zircen : Nova dara vallis- 
ban telepítette le őket. Nem sok idő kellett és a ciszterci monostorok 
száma nagyon megnövekedett hazánkban : Pásztó, Borsmonostor, 
Kercz, Tapolca, Pozsega, Bélakút, Schavnik, Bélháromkút, Szentegyed- 
sziget, Pornó, Ábrahám látja őket külsőleg szegényesen és önmegtaga- 
dóan, de lelki buzgósággal telítetten meleg, szerető otthonukban. 
Azok jöttek Magyarországba, «akiket Szent Bernát áhítata nevelt 
arra, hogyan szenteljék meg a magyar földet, hogy’ ékesítsék fel 
az imádságnak Égbe könyörgő ívét a lélek szépségeivel, amikor 
majd először emelik fel szemüket a magyar földön az egek magasságába».

A magyar cisztercieknek 800 év alatt, nem éppen ritkán, 
akkora tekintélyük volt, hogy «mint pápai békebírák, teljes jogú 
pápai meghatalmazottak, jog- és igazságvédők, állami követségbe 
járók, szenttéavatási megbízottak, visitatorok, a Szentföldre induló 
keresztes hadak kísérői, az aacheni magyar kegykápolna építői», és 
századokon át még több más fontos egyházi-állami megbízatásokat 
teljesítenek.

Az 1245-ben rendi nagykáptalan előírja, hogy minden ország 
ciszterci monostorai állítsanak fel hittudományi iskolát ; majd az 
1387-iki elrendeli, hogy minden 12 szerzetesből legalább egyet küldje
nek a párisi főiskolára . ..

Ma Előszálláson, Zircen és Szentgotthárdon jelesen képzett gaz
dák művelik a magyar földet és buzgólkodnak eredményesen a mai 
nehéz időben annyira szükséges és fontos földmívelés és állattenyésztés 
körül és talán mintául szolgálhatnak — így szeretnék — minden hasonló 
munkakörben foglalatoskodó keresztény magyar testvérünknek. Viszont 
Eger, Székesfehérvár, Pécs, Baja és Budapest gimnáziumaiban nevelik- 
oktatják a mai időkben is sokat szenvedő szegény, de széplelkű és 
tehetséges magyar ifjúságot ; 15 plébánián gondozzák a modern idők
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kívánta minden téren és formában a Szentszéktől sugalmazott és szük
séges alakulatok szerint a reájuk bízott híveket.

*  *  *

De nem folytatjuk tovább. Magyarországon cisztercinek lenni 
önmegtagadás, szolgálat, erénygyakorlat, lelki hivatás és öröm, érdem- 
szerzés a jelen és a jövő élet számára clairvauxi Szent Bernát Atyánk 
szellemében Isten dicsőségére és az embertestvérek javára. Legyen 
ez után is.

Megtisztelés volt számunkra, hogy a Szent István Akadémia 
ünnepi ülésén mindezeket elmondhattuk. Hisz mindannyiunkat meg
hat a nagy : háromszáz, hétszáz és nyolcszáz esztendő napjainak és 
pillanatainak keresztény, magyar, hűséges szolgálata. Ha az Ür-Istennek 
tetszik, ha segít a magyarok Nagyasszonya és támogatnak a magassá
gokból a magyarországi kegyes tanító-rendi, Szent Domonkos-rendi 
és a Ciszterci Szentek : tovább éljük a szép magyar földünkön 
benső szerzetes életünket. Imádjuk Istent és így tovább teljesítjük ön
magunk és szerető keresztény, magyar embertársaink javára imádkozó, 
önmegtagadó, tanító-nevelői kötelességünket, — még tovább járjuk az 
elődeinktől is taposott, de mindig köves és mindig szűk utat az 
evangélium igazságai és a hármas fogadalom szellemében. Faxit Deus.

A három nagy Rend majd az új berendezkedésű Magyarország 
áldozatos és apostoli munkájából is részt kér önmaga számára keresz
tény magyar testvérek boldogítására a következő századokban . . .



V.

JELENTÉS A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA 1942. ÉVI 
MŰKÖDÉSÉRŐL.

A Szent István Akadém ia 1942. évi december hó 13-án tartott X X V II. ünnepi 
ülésén előterjesztette Papp K ároly  főtitkár.

A) A Fraknói-díj és az akadémiai jutalom kiadása.

Főmagasságú Bíboros Hercegprímás Elnök Ür !
Mélyen Tisztelt Ünnepi Ülés !

Amiként múlt évi ünnepi ülésünkön jelentettem, Fraknói Vilmos 
címzetes püspök és nagyváradi kanonok az 1921. évben 2 1/? millió 
koronás alapítványt tett, amelynek egy részét Fraknói-jutalom néven 
tudományos munkák jutalmazására jelölte ki. Akadémiánk a jutalma
kat 6 éven át ki is adta, azonban az alapítvány elértéktelenedése 
miatt a jutalmazást az 1932. évben beszüntette.

Anyagi viszonyaink javulása a múlt esztendőben már lehetővé 
tette a jutalom felújítását és bevételeinkből 500 pengőt kihasítva, 
Akadémiánk az elmúlt évben a Fraknói-díjat Alszeghy Zsolt egyetemi 
tanár úrnak, a III. osztály buzgó tagjának adta ki a XVII. század 
magyar irodalomtörténetéről szóló munkája jutalmazásául.

Az idei polgári évben anyagi viszonyaink még kedvezőbben ala
kultak, úgyhogy a Fraknói-díj mellett egy akadémiai jutalom kiadása is 
lehetővé vált. Ugyanis egyrészt Serédi Jusztinián Bíboros Herceg
prímás Ür Őeminenciájának egyéni adományából, másrészt Szénái) 
Károly székesfővárosi Polgármester Ür Öméltóságának segélyéből 500 
500 pengőt kihasítva, az előbbit Fraknói díj gyanánt, az utóbbit 
akadémiai jutalom címén használtuk fel.

Szabályzataink szerint a jutalmazás joga az idén Akadémiánk 
IV. osztályának természettudományi csoportját illeti. Ennek alapján még 
a tavasz folyamán felkértük Wodetzky József osztályelnök és Dudich 
Endre osztálytitkár urakat, hogy az 1934—1941. évek közé eső 8 évk
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bői a szóbajövő munkákat jelöljék ki. Az összehívott 7 tagú bizottság 
a természettudományi, orvosi és műszaki tudományok körét áttekintve, 
arra az eredményre jutott, hogy a Fraknói díjra Entz Géza egyetemi 
tanár úrnak a Balaton hidrobiológiái kutatásairól szóló munkáját, 
míg az akadémiai jutalomra Horusitzky Henrik nyugalmazott földtani 
intézeti igazgató úrnak Budapest hidrogeológiájáról szóló monográfiáját 
javasolja. Ezt a javaslatot Akadémiánk október 30-án tartott együttes 
ülése egyhangúlag elfogadta. A kitüntetett munkák tárgyköréről és 
szerzőik érdemeiről röviden a következőket jelentem :

«I. Ifjabb Entz Géza, idősebb Entz Géza zoológus tanár fia, édes
atyja nyomdokain kezdetben az állatvilág legalacsonyabb rendű lényei
vel, a protistákkal foglalkozott s ezen a téren európaszerte elismert 
nevet vívott ki. Az első világháború után, 1920 és 1934 között a hollan
diai Utrecht egyetemén dolgozott. Az 1934. évben a Pázmány Péter 
Tudomány-Egyetem bölcsészettudományi karán boldogult édes atyjá
nak, illetőleg Méhely Lajosnak, a világhírű zoológusnak állattani tan
székét foglalta el, s ez idő óta, mint a tihanyi biológiai intézet vezetője, 
a Balaton vízi életét tanulmányozta. Éhik Gyula zoológus tagtársunk 
terjedelmes jelentésben számol be Entz Géza tudományos működéséről. 
Az elmúlt 8 évkörben Entz Géza 40 ilynemű munkát írt a Balaton 
növény- és állatvilágáról, részben munkatársak, társszerzők segítségé
vel, azonban a saját neve alatt megjelent értekezései is egy kötetet 
tesznek ki.

Már idősebb Lóczy Lajos balatoni kiadványai között is megjelen
tek a Balaton növény- és állatvilágát tárgyaló munkák, amelyek 580 élő 
fajt sorolnak fel, míg Entz Géza és munkatársai újabb kutatásai csak
nem 1000 fajban állapítják meg a Balaton-vidék állatvilágát. A Balaton 
egysejtű szervezeteit plankton kutatásaival derítette ki, majd az Unió 
pietorum festő kagylót és Anodonta cygnea békateknő kagylót írta le. 
Legnevezetesebb felfedezése az, hogy az orosz kagyló vándorlását 
mutatta ki. Ugyanis a Dreissensia polymorpha nevű aldunai kagyló, 
amelyet Pallas Péter orosz kutató már 150 évvel ezelőtt leírt s ábrázolt, 
az 1932. évben váratlanul megjelent a Balatonban, s néhány év múlva 
millió számra hemzsegett a kikötők és turzások oldalain. Ezen kicsiny 
vándorkagylónak, a jövevény állatnak a magyar tengerbe való beillesz
kedését, a Balaton partjára kivetett csiga- és kagylóhéjaknak úgy
nevezett turzásait mesteri módon ismerteti, a tónak halakban való 
gazdagságát a hínárban fejti meg. Entz Gézának köszönjük a Balaton 
növény- és állatvilágának hidrobiológiái kutatásait, amelyek alapján 
méltóvá vált a Fraknói-díjjal való kitüntetésre.

Minthogy a Fraknói-jutalom szabályzata szerint, amely a Szent
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István Akadémia Értesítője 1923. évi VIII. kötete 1. számának 71—72. 
oldalain jelent meg, jutalmat csak magyar nyelven írt eredeti, egymagában 
befejezett tudományos munka nyerhet, s nem részesülhet jutalomban 
oly munkálat, amely többek együttes munkájának az eredménye, azért 
az 1934—1941. évkörből Entz Gézának a következő munkáját tüntetjük 
ki : A Balatonnak és vízkörnyékének puhatestéi faunája. Megjelent a 
Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkálatai XIII. kötetének 35—56. 
oldalain, egy térképpel és öt táblázattal, Tihanyban, az 1941. évben.

Sajnos, hogy Entz Géza kartársam gyengélkedése miatt ünnepi 
ülésünkön nem jelenhet meg, s általam, illetőleg Dudich Endre titkár
társam által küldi mély tiszteletét és köszönetét a Szent István Aka
démiának.

Reméljük, hogy a kitüntetéssel járó lelki öröm kedvezően fog hatni 
beteg tanártársunk egészségi állapotára, s a jó Isten meg fogja gyógyí
tani nemes lelkű akadémiai tagtársunkat.

II. Az akadémiai díj nyertese Horusitzky Henrik nyugalmazott föld
tani intézeti igazgató úr.

Munkásságának első időszaka az első világháború előtti időkre esik.
Nevéhez fűződik az első magyar agrogeológiai térkép szerkesz

tése, amelyet Magyar-Szölgyén és Párkány-Nána vidékéről a múlt 
század végén adott ki.

Ez az 1 : 75.000 mértékű térkép az 1900. évi párisi világkiállítás 
tudományos osztályán érmet nyert ugyanakkor, amidőn idősebb Lóczy 
Lajosnak a Nagy Magyar Birodalomról készített 1 : 360.000 mértékű, 
44 színben ábrázolt nagy geológiai térképét aranyéremmel tüntették 
ki. Ugyanezen évben épült fel a m. kir. földtani intézet Stefánia-úti 
palotája, amelyet I. Ferenc József apostoli király Őfelsége 1900 május
29-én személyesen nyitott meg ; a gazdag múzeum megszemlélése 
figyelmét annyira lekötötte, hogy egyórás látogatását fél órával meg
hosszabbította, ami a legnagyobb ritkaság volt Őfelsége életében. 
Ebben az intézetben működött Horusitzky Henrik, mint az agrogeológia 
egyik első úttörője.

Amikor idősebb Lóczy Lajos átvette az intézet igazgatását, azon
nal megsejtette, hogy a talajtani kutatásokban a cári Oroszország és 
a császári Németország mellett Magyarországnak is vezető szerepe 
leend. Ezért csakhamar összehívta az első nemzetközi agrogeológiai 
konferenciát, amelyen 1909 tavaszán hét szomszédos állam tudósai 
jelentek meg. A Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter és Semsey 
Andor balmazújvárosi nagybirtokos anyagi támogatásával rendezett 
kongresszuson az akkor még nagyobbrészt szakállas osztrák, német és 
orosz tudósok olyan magasfokú tudományos eredményeket állapítot-

4 (i
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tak meg, hogy innét számítjuk a tudományos lalajtan megalapítását. 
A konferencián a klímazónákon alapuló talajosztályozás elmélete győ
zött, amelyben nagy része volt Cholnoky Jenő geográfus tanártársunk 
érveinek. Ugyanezen konferencia állapította meg az agrogeológia helyett 
a pedologia elnevezést, úgyhogy az 1924 tavaszán Rómában összegyűlt 
IV. konferencia már a pedologia nevet használta.

Az agrogeológia magyar úttörői közül három tudós neve emelkedik 
ki : Inkey Béla, aki a Nagy Magyar Alföldet, Treitz Péter, aki a Duna— 
Tisza közét és Horusitzky Henrik, aki a Kis Magyar Alföld agrogeoló- 
giai viszonyait kutatta.

Horusitzky Henrik munkásságának ezen első időszakában 93 agro- 
geológiai értekezéssel gazdagította a természettudományi irodalmat. 
Horusitzky Henrik munkásságának második szakasza az első világ
háború után következő időkre esik.

Ugyanis, amikor 1927-ben a m. kir. földtani intézet igazgatói 
állásából nyugdíjba lépett, nekifogott székesfővárosunk hidrogeológiai 
kutatásához, s ezt a vállalkozását tíz év alatt be is fejezte. Munkájának 
bevezető füzetében az 1933-ik évben vázolja munkakörét, majd az
1. kötetben 1935-ben elénk tárja a pesti oldal, és a II. kötetben 1939-ben 
a budai oldal talajtani és hidrogeológiai viszonyait. A vaskos köteteket 
42 melléklet és a székesfőváros határának 1:10.000 mértékű geológiai 
térképe díszíti, amely kiterítve több méter hosszúságú lapon tárja 
elénk Budapest székesfőváros geológiai és hidrológiai viszonyait.

A nagy munkából megismerjük a pesti oldalon a keleti dombok
ról lezúduló talajvizek útját, az ú. n. terrasz-vizek szivárgó forrásait, 
a régi Duna medrét, amely a mai Nagykörút táján haladt, majd a 
Duna mentén feltörő hév-forrásokat.

A budai oldalról közli a várkerti 248 méteres fúrás leírását, amely 
langyos vizével a királyi vár fürdőit táplálja és amely fúrás végső 
szükség esetén a királyi vár vízellátását is biztosítja.

Ha a nagy világvárosok után székesfővárosunk is áttér a föld
alatti vasútak rendszerére, úgy Horusitzky térképei biztos útmutatást 
nyújtanak a tervező műszaki férfiaknak arra, hogy miként kerüljék 
ki a feltörő talajvizeket és a Duna mentén felszökő hév-vizek veszé
lyes helyeit.

Horusitzky Henrik kartársunkat a Szent István Akadémia a 
maga tudósának tartja. Ugyanis ezelőtt tíz esztendővel nemcsak a ter
vezetet mutatta be előttünk, hanem az egyes részek elkészülése után 
IV. osztályunkban kutatásainak eredményeit nyilvános üléseken ismer
tette a székesfőváros vezető műszaki férfiainak megtisztelő jelenlétében.

Ha valaki felvetné a kérdést, hogy Akadémiánk talán kissé el-
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fogult saját tudósával szemben, ennek cáfolásául hivatkozom Lóczy 
Lajos egyetemi tanár úrnak, a m. kir. földtani intézet igazgatójának 
véleményére — akinek kezében országunk geológiai kutatásainak 
szálai összpontosulnak —, Öméltósága már több alkalommal teljes el
ismeréssel szólt Horusitzky Henrik székesfővárosi forrástanulmányairól. 
Ha még hozzáteszem, hogy tudós kartársunk élete alkonyán ajándé
kozta meg ezzel a nagy munkával székesfővárosunkat, valóban példa
képen állíthatjuk őt az ifjú nemzedék elé. Kérem a jó Istent, hogy 
árassza el kegyelmével életének hátralevő útjain, amely kívánságommal 
a magyar geológusok zászlaját meghajtom szeretett Nesztorunk, Horu
sitzky Henrik Öméltósága előtt».

A főtitkár jelentése után elnöklő Bíboros Hercegprímás Ür 
Őeminenciája köszönti a kitüntetett tudósokat : a betegsége miatt 
távollevő Entz Géza egyetemi tanárt, Akadémiánknak 1923 óta ren
des tagját és a jelenlevő Horusitzky Henrik nyugalmazott földtani 
intézet igazgatót, Akadémiánknak 1921 óta rendes tagját s további 
munkálkodásukra a jó Isten áldását kéri.

Horusitzky Henrik a következő beszéddel köszönte meg úgy a 
maga, mint Entz Géza nevében a kitüntetést :

«Főmagasságú Bíboros Hercegprímás Elnök Ür !

Tekintetes Szent István Akadémia !

Mélyen meghatódva mondok köszönetét ezért a nagy kitünte
tésért, amellyel csekélységemet a Szent István Akadémia megtisztelni 
szíves volt. Váratlan meglepetés volt ez számomra, mert magam 
érzem a legjobban, hogy azt —- teljes mértékben — nem érdemeltem 
meg. Az 1933. évben kapcsolódtam bele a székesfővárosi hidrogeológiai 
munkálatokba s azóta a munkát — kis megszakításokkal — mond
hatni állandóan folytathattam, állandóan bírva a Főváros Vezetőségé
nek bizalmát. Ezért hálás köszönettel tartozom a székesfőváros Polgár- 
mesterének, Szendy Károly úr Öméltóságának és dr. Morvay Endre 
alpolgármester úrnak, valamint Zaitz László, Király Kálmán székes- 
fővárosi tanácsnok uraknak, Pap Ferenc úrnak, a vízművek vezér- 
igazgatójának, akik mindenkor a legnagyobb készséggel segítettek és 
jelenleg is támogatnak az előkészületben levő nagy munkában. Külső 
munkálataim közben szükségesnek láttam a Királyi Várkert alsó részén 
egy mélyebb fúrás mélyesztését az ottani hidrológiai viszonyok tisztá
zása céljából, amely fúrás értékes adatokhoz juttatott.

Urai Uray István úr, a Kabinetiroda főnöke őexcellenciája volt 
szíves a Kormányzó Ür Őfőméltóságánál ehhez az engedélyt kieszkö-
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zölni, amire Szendy Károly polgármester úr a fúrás megindítását el
rendelte. Az eredményesen végződött fúrás a Királyi Vár számára 
elegendő mennyiségű thermális gyógyvizet szolgáltat és ez az ered
mény még tökéletesebbé tehető. Szerencsémnek tartottam, hogy Buda
pest székesfőváros Duna bal- és jobboldali részének hidrogeológiai 
viszonyairól és a város érdekében végzett egyéb munkálataimiól a 
Szent István Akadémián röviden beszámolhattam.

Engem a kitüntetés boldoggá tett. Örök emlék marad ez nékem 
egészen a sírig. Köszönöm mégegvszer az akadémiai jutalom nekem 
való ítélését.

Amikor a katolikus tudósok Akadémiájának eme szép és értékes 
kitüntetését megköszönöm, azt nemcsak a magam nevében teszem, 
hanem a kitüntetésben osztozó akadémikus társam, dr. Entz Géza 
egyetemi professzor úr nevében is, akit gyengélkedése akadályoz abban, 
hogy a kitüntetést személyesen átvehesse és megköszönje.

Mindkettőnk nevében fogadja a Szent István Akadémia őszintén 
átérzett hálánkat és ígéretünket, hogy iparkodni fogunk — tehetsé
günkhöz képest -— a Szent István Akadémia bizalmához méltóak 
maradni».

B) A Szent István Akadémia elhunyt tagjai az 1942. évben.

Titkári jelentésemet elhúnyt tagjainkról való rövid megemléke
zéssel kezdem.

1. Mindjárt az év elején, 1942 január 15-én elhúnyt Hanauer 
Árpád István m. kir. titkos tanácsos, pápai trónálló, váci megyés
püspök 73 éves korában. A Megboldogult még a Szent István-Társulat 
tudományos és irodalmi osztályából került Akadémiánk I. osztályának 
tagjai sorába. Temetésén a gyászszertartást január 19-én, hétfőn dél
előtt Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás úr őeminenciája, illetőleg 
gróf Mikes János érsek úr őnagyméltósága végezték öt püspök segéd- 
kezésével. Emlékét Pataky Arnold másodelnök úr méltatta az április 
10-i együttes ülésen. Megjelent az Emlékbeszédek III. kötetének 9. 
számában, 1—12 oldalon, arcképpel.

2. Nemsokára követte őt Székelij Károly Nándor cisztercirendi 
vasmisés áldozópap, középiskolai igazgató, aki február hó 25-én 93 éves 
korában Baján elhúnyt. Ő ugyancsak a Szent István-Társulat tudomá
nyos és irodalmi osztályából került a IV. osztály tagjai sorába. Bár 
Akadémiánk ezen tagjai nem kötelezhetők székfoglaló tartására, kitűnő 
fizikusunk mégis megtartotta 1924 április 11-én székfoglaló értekezését 
«Az éter és a gravitációd címen. Kivonata megjelent Értesítőnk IX. köte-

A Szent István Akadémia Értesítője. (1942.) 4
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tének 51—-53. oldalain. Temetése február 28-án volt a bajai Szent Rókus 
kápolnából a rendi sírboltba. A temetésen Akadémiánkat Brisits 
Frigyes igazgató úr képviselte.

3. Zeitiger Alajos aranymisés áldozópap, nagyszombati prépost
kanonok március 27-én, 79 éves korában elhunyt. Ugyancsak a Szent 
István-Társulat irodalmi osztályából került a II. osztály tagjai sorába. 
Minthogy egyrészt Nagyszombat Tótországhoz tartozik Tyrnava néven 
s másrészt haláláról elkésve értesültünk, temetésére Akadémiánk kép
viselőt nem küldhetett.

4. Szarvasy Imre, a kir. József-műegyetemen az elektrokémia 
tanára, május 15-én 71 éves korában Balatonfüreden elhunyt. Akadé
miánk IV. osztályának 1916 január 20-a óta rendes tagja, majd Zemplén 
Győző osztálytitkár hősi halála után osztálytitkára volt az 1919. év 
végéig. Temetése május 20-án az Esztergom vármegyei Kirván volt, 
sírjára Akadémiánk koszorút helyezett.

5. Kincs István címzetes apát, pápai prelátus, Kőszeg város 
nyugalmazott plébánosa, június 2-án 75 éves korában elhúnyt. A neves 
katolikus író a Szent István Társulat irodalmi osztályából lépett át 
a III. osztály tagjai sorába és 1941 óta tiszteleti tagunk volt. Temetése 
június 4-én Kőszeg város Jézus szent szívéről nevezett főtemplomából, 
Vas vármegye közönségének impozáns részvételével történt. Három 
püspök és a vármegye egész közönsége kísérte utolsó útjára a nemes
lelkű főpapot. A sír fölött egyetlen beszéd hangzott el, Várdai Béla 
osztályelnökünk megrázó gyászbeszéde. Működését ugyancsak Várdai 
osztályelnök úr méltatta az 1941. évi Értesítőnk 71—06. oldalain. 
Elhúnyt tagtársaink emlékét együttes üléseink jegyzőkönyveiben 
örökítettük meg.

A Mindenható Úristen adjon nekik nyugodalmat s az örök vilá
gosság fényeskedjék nekik.

C) Akadémiánk új tagjai.

Eme veszteségekkel szemben Akadémiánk testületé több új taggal 
gyarapodott. Az 1942 február 20-án tartott együttes választó ülésen 
titkos szavazással a következő új tagok kerültek Akadémiánkba :

Az I. osztályba rendes tagokul:

1. Gálos László egyetemi magántanár, a pécsi püspöki papnevelő 
intézet r. tanára, teológiai író ;

2. Kemenes Illés bencés áldozópap, a budapesti vidéki tankerület 
királyi főigazgatója.
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A II. osztályba rendes tagul:

3. Kniezsa István, egyetemi ny. r. tanár, történetíró.

A III.  osztályba tiszteleti tagul;

4. Viszota Gyula, nyugalmazott tankerületi főigazgató, a Szent 
István Akadémiának 5 éven át másodelnöke.

Rendes tagokul:

5. Vitéz József Ferenc királyi herceg költő és drámaíró ;
6. Baránszky Jób székesfővárosi tanár, esztétikus ;
7. Várkonyi Nándor pécsi magántanár, író.
A IV. osztály az idén nem választott új tagot. A felsorolt 7 új 

tagot Bíboros Hercegprímás Ür Őeminenciája, mint Akadémiánk 
fővédője, 1942 március 5-én kelt 1784. sz. leiratával megerősítette. 
Az elhunyt 5 tag és megválasztott 7 új tag számbavételével jelenleg 
Akadémiánknak 7 tiszteleti, 8 külső és 191 rendes, összesen tehát 
206 tagja van.

D) Ülések és kiadványok.
Miként az előző években, úgy az idén is mind a négy osztályunk 

egymással versenyezve iparkodott felolvasó üléseinket változatossá tenni. 
A nyári hónapok kivételével minden hónapban minden osztály felol
vasó ülést tartott, amelyeken gyakran 2—3 tagtársunk is szerepelt eredeti 
tanulmányokkal. Ezenkívül 5 együttes ülést tartottunk, amelyeken az em
lékbeszédek elhangzása után, Akadémiánk fejlesztéséről tanácskoztunk.

Idei üléseink sorába május hó 22-én egy ünnepi ülést is beiktattunk, 
amelyen Pataky Arnold másodelnök úr dicsőségesen uralkodó XII .  Pius 
Pápa Ószentségének 25 éves püspöki jubileumáról tartott magasröptű 
megemlékezést. Megjelent Értesítőnk jelen kötetének 6-15. oldalain.

Ezzel a beiktatott XXVI-ik ünnepi üléssel kiegyenlítettük azt a 
hiányt, mely ünnepi üléseink sorozatában mutatkozott. Ugyanis a 
kommunizmus évében, Akadémiánk üldözése miatt, az ünnepi ülés 
elmaradt s így idáig fennállásunk évszámánál 1 üléssel kevesebbet 
számoltunk. Az idei közbeiktatott ünnepi üléssel elértük azt, hogy a mai 
napon az alapítás 27-ik évében a XXVII - i k  ünnepi ülést tarthatjuk.

Kiadványainkra áttérve, az 1942. évben a következő munkák 
jelentek meg :

1. Az /. osztály Értekezései sorából a III. kötet 7. száma : Takács 
Ince r. tag ; Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok, 
különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra, 12 ábrával, 105 oldalon.

4*
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2. A II. osztály Értekezései közül III. kötet 1. száma : Fehér 
Mátyás vendég : A hétszázados vasvári Szent Domonkosrendi kolostor 
története 1241—1941. 14 ábrával, 270 oldalon.

3. A IV. oszlály Értekezései sorából III. kötet 8. száma : Néhai 
Schilberszky Károly rendes tag : Az Amygdalaceae gyümölcsfák guta
ütésének okairól 32 oldalon, az elhúnyt szerző arcképével.

4. III.  kötet 9. száma : Néhai Treitz Péter r. t. : Talajtérképek 
és hasznuk a mezőgazdaságban, 40 oldal, az elhünyt szerző arcképével.

5. III.  kötet 10. száma: Skrop Ferenc r. tag: A szívműködés 
elektromos jelensége 7 ábrával, 23 oldal, latin, német és angol nyelvű 
kivonattal. Hozzácsatolva bekötés céljából az I., II. és III. kötet 
tartalomjegyzéke.

6. A IV. kötet 1. száma : Johan Béla r. tag : Egészségügyi és szociális 
gyermekvédelmünk bírálata, az I. és II. sz. műmelléklettel, 16 oldalon.

7. Az Emlékbeszédek III.  kötetének 8. száma : Kühár Flóris r. tag : 
Emlékbeszéd Bitter Illés (1868—1939) r. tag felett, 18. oldalon arcképpel.

8. A III.  kötet 9. száma : Pataky Arnold másodelnök : Emlékbeszéd 
Hanauer Árpád István váci megyéspüspök fölött, 12 oldalon, arcképpel.

9. Végül a Szent István Akadémia Értesítőjének 1941. évi XXVI. 
kötete, négy műmelléklettel, 8 ábrával, 14 ív terjedelemben, 224 oldalon.

5 2

E ) Akadémiánk vagyoni viszonyai.
Az alapítványok állása:

1. Az Országos Földhitelintézetben őrzött Fraknói alapít
vány 1942 június 30-án..............................................  3.043—  P

2. A Szent István-Társulat kezelésében :
a) Kollányi Feienc alapítványa............................... 3.379-— «
b) Lukcsics József veszprémi kanonok alapítványa 1.000—  «
c) Tower Vilmos prelátus adománya, Kőszeg . . . .  800—  «
d) Várady Lipót kalocsai érsek hagyatéka ............ 50—  «

Összesen . . . 8.272—  P

Forgótőkénkben nagyobb összegű bevételek:
1. A Katolikus Vallás- és Tanulmányi alap segélye.......  10.000—  P
2. Szendy Károly : Budapest Székesfőváros segélye........ 2.000—  «
3. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás egyéni adománya 1.000—  «
4. Badalik Bertalan tartományfőnök segélye : A Szent

Domonkosrend 700 éves emlékére........................... 1.000-— «
5. Tudományos Társulatok szövetsége ............................. 900—  «

Összesen . . . 14.900-— P
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Mindezen támogatásokért mély köszönetét mondok Scrédi Jusz- 
tinirín bíboros hercegprímás úr Őeminenciájának, Hóman Bálint volt 
m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr Őexcellenciájának, Stolpa 
József államtitkár, Beresztóczy Miklós miniszteri tanácsos úr Öméltó
ságáiknak, továbbá Szendy Károly székesfővárosi polgármester úr
nak, az Olasz Koronarend Nagykeresztje tulajdonosának s végül 
Főtisztelendő Badalik Bertalan Szent Domonkosrendi tactománv- 
főnök úrnak.

F) Az Akadémia tagjait ért kitüntetések.

Mindjárt az év elején, január havában első osztályunk három 
tagját tüntette ki a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 
előterjesztése alapján a Kormányzó Úr Őfőméltósága. Nevezetesen :

1. Főtisztelendő Horváth Sándor urat, a Szent Domonkosrend 
tagját a kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemen az alapvető 
hittani tanszékre nyilvános rendes tanárrá nevezte ki ;

2. Kemenes Illés budapestvidéki tankerületi királyi főigazgató 
úrnak a IV. fizetési osztály jellegét és

3. Váradi József igazgató úrnak, az Országos Közoktatási Tanács 
jegyzőjének, a tanügyi tanácsosi címet adományozta.

Ugyanezen időben negyedik osztályunk három érdemes tagja 
kapott kitüntetést, ú. m. :

4. Zsivny Viktor úr magyar nemzeti múzeumi igazgatóvá ;
5. Éhik Gyula úr nemzeti múzeumi igazgató őrré ;
6. Scherf Emil úr m. kir. I. osztályú geológussá lépett elő.
À IV. osztály tagjai közül, továbbá februárban :
7. Vendi Aladár műegyetemi tanár úr, a m. kir. József nádor 

műszaki és gazdaságtudományi egyetem volt rektora a Magyar Érdem
rend középkeresztjét kapta ; míg

8. Horusiizky Henrik nyugalmazott földtani igazgató úrnak a 
királyi várkertben meleg vizet adó fúrás létesítéséért Magyarország 
Főméltóságú Kormányzója elismerését fejezte ki.

9. XII .  Pius Pápa Őszentsége március 27-én Rómában kelt 
elhatározásával Scheffler János kolozsvári egyetemi tanár urat, Akadé
miánknak 1920. óta buzgó tagját, szatmári megyéspüspökké nevezte ki. 
Őnagyméltóságának püspökké szentelése május 12-én történt.

10. 1942 április 2-án töltötte be Sziklay János úr, III. osztályunk 
kiváló tagja, életének 85-ik évét, amely alkalomból Várdai Béla osztály
elnök úr az osztály 1942 május 8-i ülésén melegen köszöntötte.

11. Ugyanezen ülésén üdvözölte Finta Sándor szombathelyi tag- 
társunkat, a neves költőt, akit 34 éves igazgatótanítói működése alkal-
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mából a Magyar Tudományos Akadémia, néhány más jeles tanítóval 
együtt, a báró Wodianer-jutalómmal tüntetett ki.

12. Nagy megtiszteltetésben részesült P. Takács Ince 0. F. M.
I. osztályunk tudós tagja, akit a Szent Ferencrend budapesti rendháza 
házfőnökké választott meg.

13. A kir. magy. Pázmány Péter tudomány egyetem bölcsészet
tudományi kara júniusi ülésén Szekfü Gyula tagtársunkat az 1942— 
1943. tanév folyamára dékánná választotta.

14. Június hó 3-án töltötte be születésének 60 éves fordulóját 
Gerevich Tibor egyetemi tanár úr, Akadémiánk oszlopos tagja. Ez 
alkalomból az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
melegen ünnepelte elnökét. Az ünneplésen Akadémiánk küldöttsége is 
résztvett s jókívánságait fejezte ki az olasz-magyar tudományos kap
csolatok rajongó ápolójának s a latin szellem művelőjének.

15. Június 16-án ünnepeltük szeretett Másodelnökünk, Pataky 
Arnold pápai prelátus úr Öméltósága születésének 60 éves fordulóját, 
amikor mind a négy osztályunk tisztikara megjelent a Pázmány- 
Egyetem szentírástudományi szemináriumában, hogy átadja akadé
mikus tagtársaink üdvözlő iratát.

Akadémiánk összesége nevében köszönjük két cikluson át osztály
elnökünk, jelenlegi másodelnökünk és tiszteleti tagunk buzgó munkás
ságát, s ez alkalommal is üdvözöljük Másodelnök Ül Öméltóságát, aki 
Bíboros Hercegprímás Elnök Ür Őeminenciája mellett a 200 főnyi 
tudományos testület irányításában vezető szerepet tölt be.

16. A nyár kezdetén, június hó 24-én, dr. Johan Béla belügy
minisztériumi államtitkár úrnak a Főméltóságú Kormányzó Ür a 
magyar királyi titkos tanácsosi méltóságot adományozta. Akadémiánk 
IV. osztályának egyik fiatal tagját érte ez a magas kitüntetés, amely 
mindannyiunkban örömet keltett.

17. Július hó 4-én a Kormányzó Ür Őfőméltósága Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak, lemondása alkalmából, közel 
egy évtizeden át viselt minisztersége teljes elismeréséül a Magyar 
Érdemrend Szent Koronával ékesített nagy keresztjét adományozta. 
Ezzel Akadémiánk II. osztályának buzgó, régi tagját, egykori osztály
titkárát és tiszteleti tagját érte ez a magas kitüntetés.

18. Ugyanezen kelettel a m. kir. Miniszterelnök Ür Ő nagy méltóságá
nak előterjesztésére Magyarország Főméltóságú Kormányzója Szinyei 
Merse Jenő m. kir. titkos tanácsos urat, a magyar országgyűlés képviselő
házának alelnökét magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterré 
kinevezte. Őnagyméltósága kinevezése osztatlan örömet keltett a 
Szent István Akadémia minden tagjában és tisztikarában, minthogy



már miniszteri titkár korában is melegen érdeklődött Akadémiánk 
iránt, és alelnöki méltóságában is mindig részt vett ünnepi üléseinken. 
Adja a Mindenható, hogy nagy elődjei nyomán Önagyméltósága minél 
magasabbra fejlessze Magyar Hazánk és Egyházunk kultúráját.

Az ősz folyamán Akadémiánk tagjai sorából ismét két magas
rangú egyházi férfiú kinevezése keltett örömet a katolikus hívek között. 
Ugyanis XII. Pius Pápa Őszentsége szeptember 24-én

19. Glattfelder Gyula pápai trónálló, Csanádi püspök úr őnagy- 
méltóságát kalocsai érsekké, és

20. Pétery József egri plébános urat váci püspökké nevezte ki.
Glattfelder Gyula önagyméltósága 1938 óta a II. osztály tiszteleti

tagjai sorába tartozik és azóta üléseink egyik legszorgalmasabb látogatója.
Pétery József önagyméltósága még régebbi tagja Akadémiánknak, 

amennyiben az I. osztály Petró József néven már 1931 február havában 
rendes tagjává választotta. Székfoglalóját 1932 január 29-én tartotta 
Pázmány Péter teológiájáról. Mint az egri érseki szeminárium vezetője, 
akinek több mint 100 kispap volt gondjaira bízva, tanítványai részére, 
saját költségén, kiadta Pázmány Péter prédikációit. A jó Isten áldása 
kisérje Ő nagy méltóságát a váci egyházmegye nehéz, de magasztos 
célú kormányzásában.

21. Még az év elején olvastuk az örvendetes hírt, hogy a Kor
mányzó Ür Őfőméltósága Schütz Antal hittudósnak a magyar tudomá
nyok terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül a Corvin-láncot 
adományozta, továbbá hogy

22. Bognár Cecil pécsi egyetemi tanár urat a szegedi Horthy 
Miklós-tudományegyetem bölcsészettudományi karán a lélektan nyilvá
nos rendes tanárává nevezte ki.

23. Végezetül néhány szóval legyen szabad megemlékeznem azon 
eseményekről is, amelyek Főmagasságú Elnök Urunk személyével kap
csolatosak.

a) A nyár folyamán az egész magyar katolikus világ örömére szol
gált Bíboros Hercegprímás Ür Őeminenciájának 40-ik római zarándok
úba. Június 14-én utazott el Őeminenciája Budapestről Rómába s bár 
Őszentsége éppen ezidőtájban magas lázban betegeskedett, június 17-én 
mégis külön kihallgatáson fogadta őeminenciáját.

Dicsőségesen uralkodó XII .  Pius Pápa Őszentsége ez alkalommal 
is tanujelét adta a Magyar Nemzet iránt érzett szeretetének, úgyhogy 
Bíboros Hercegprímás Ür Őeminenciája kedvezően intézte el mindazon 
ügyeket, amelyek a magyar Haza és a katolikus Egyház szempontjából 
annyira fontosak. Tíznapi távoliét után visszatérő Főpásztorunkat 
a magyar katolikus világ hódoló tisztelettel fogadta.
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b) November hó 30-án volt 15-ik évfordulója annak, hogy boldog 
emlékű X I. Pius Pápa Őszentsége Fötisztelendö Serédi Jusztinidn bencés 
tanár urat, a római főiskolán az egyházjog tudós tanárát, esztergomi 
érsekké kinevezte. A kinevezést rövidesen követte püspökké való fel
szentelése, amelyet Őszentsége személyesen végzett, majd bíbornokká 
való avatása. Ezen kinevezés úgy Hazánk, mint Egyházunk szempontjá
ból korszakos események kiinduló pontjául szolgált, mert az azóta eltelt 
15 esztendő alatt őeminenciájának magasztos működését a katolikus 
világ nemcsak hazánkban, hanem az egész földkerekségen a legnagyobb 
elismeréssel fogadta.

A kinevezést követő napon, 1927 december hó 1-én, a Szent István 
Akadémia akkori elnöke : gróf Apponyi Albert, sürgönyön hódolattal 
köszöntötte Egyházunk első főpapját, a tudományok kimagasló munká
sát, és a magyar katolikus tudósok Akadémiájának fővédnökét. Az 
üdvözlő sürgönyre őeminenciája 1927 december 5-én a következő 
táviratban válaszolt Rómából : «A Szent István Akadémia meleg 
üdvözletét szívből köszönöm. Az akadémia tudományos munkásságához 
lankadatlan kitartást kívánok. A tudományok helyes művelése az örök 
igazsághoz vezet, Serédi».

Őeminenciájának ezen megállapítása az örök igazsághoz vezető 
tudományról azóta mindannyiunk munkásságának vezércsillagául szol
gál, s emez ünnepi ülés alkalmából kérjük a Mindenható jó Istent : 
árassza el kegyelmével Főmagasságú Bíboros Főpásztorunkat, Fővédnö
künket és Akadémiánknak 10 év óta buzgó Elnökét, hogy a nehéz idők
ben továbbra is sikeresen vezethesse a magyar katolikus tudósoknak 
Szent István királyról nevezett Akadémiáját.

Jelentésem végeztével Akadémiánk mind a négy osztálya nevében 
mély köszönetét mondok házigazdáinknak : 1. gróf Mailáth György
úrnak, a Szent István-Társulat elnökének ; 2. Erdösi Károly pápai 
prelátus úrnak, a Szent István-Társulat alelnökének és 3. Takáts Ernő 
pápai kamarás úrnak, a Szent István-Társulat vezérigazgatójának azon 
szívességükért, hogy Akadémiánknak hajlékot adni és pénztárunkat az 
elmúlt évben is díjtalanul kezeltetni méltóztattak.

Ugyancsak köszönettel adózom Akadémiánk számvizsgáló bizott
ságának, névszerint Oswald István Elnök Ur őexcellenciájának, dr. Preszly 
Elemér, dr. Várdai Béla, dr. Schmidt Sándor és Voit Lajos bizottsági tag 
urak Öméltóságáinak alapos és gondos munkájukért.



II. ÉRTEKEZÉSEK.

AZ I. HITTUDOMÁNYI ÉS BÖLCSELETI OSZTÁLY 
FELOLVASÁSAIBÓL.

I. Á llam ió  küzd elem , — v é g ső  g y ő z e le m .
A Szent István Akadémia 1942 december 13-án tartott X X V II. ünnepi ülésén 

elm ondotta Pataky Arnold pápai prelátus, m ásodelnök.

A világtörténelemnek minden lapja beszél különböző népfajok, 
nemzetek, világnézetek és éidekek összeütközéséről, de még eddig a 
történelemben sohasem domborodott ki oly világosan, mint ma, hogy 
a küzdelem végeredményben az Isten országa és az Antikrisztus biro
dalma között folyik. E küzdelem nehéz óráiban szeretnénk a jövőbe 
látni, szeretnénk vigasztalást találni, hogy erőt merítsünk a további 
áldozatokra a végső győzelem reményéből.

A nemzetek nagy apostola azt mondja, hogy minden Istentől 
sugalmazott szentirat hasznos az oktatásra és okulásra. Mi, a husza
dik század emberei is őseink példájára vegyük elő a Szentiéleknek 
sugalmazott emberek írásába foglalt tanítását, merítsünk vigasztalást 
a régi és mégis mindenkor új Szentírásnak a tanításából. Két olyan 
korszakra találunk abban, amikor az istenellenes hatalmak egészen 
különös módon, teljes dühükben és vadságukban támadtak az Isten 
országa ellen ; amikor minden hatalom az Isten ellenségeinek a kezé
ben volt, a jó ügy védtelennek és már-már elveszettnek látszott, — és 
íme, egy hirtelen és váratlan fordulat minden emberi reménység elle
nére meghozta az igaz ügynek tökéletes diadalát. Az egyik korszak 
az ószövetség idejére esik, a másik az apostoli kor végére. Mindkét kor
szaknak megadta a Gondviselés a buzdító, bátorító szózatot : az ószövet
ség embereinek Dániel próféta könyvében, az üldözött őskereszténység
nek pedig Szent János Jelenéseiben. De mindkét könyvnek a tanítása 
egyaránt szól minden idők minden emberének is.
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I.

Az ószövetségi kinyilatkoztatott vallást, mely az Isten rendelése 
szerint útját készítette az újszövetségnek, sohasem fenyegette nagyobb 
veszedelem, mint IV. Antiochus Epifánesz szeleukida szír uralkodó 
(Kr. e. 175—163) idejében. Izrael népét az ószövetségi történelem 
folyamán számtalanszor sújtotta háborús veszedelem, számtalanszor 
legyőzték ellenségei, sőt az asszír és a babiloni fogság a zsidóságnak 
a nemzeti létét is végső veszedelemmel fenyegette. De szorosan vett 
vallásüldözésröl Antiochus Epifánesz idejéig nem beszélhetünk. Senki 
sem kívánta ő előtte a zsidótól, hogy őseinek a vallását megtagadja, 
sőt nem egy zsidó megtiszteltetésben részesült a pogány uralkodók 
részéről is. Jeremiást nagyrabecsüli Nábukodonozor, Babilónia királya, 
Dániel magas méltóságot tölt be Babilónia és Perzsia királyainak az 
udvarában, Círus perzsa király szabadon bocsátja és hazájába vissza
engedi a zsidóságot a babiloni fogságból, és utódjával, I. Dáriusszal 
együtt engedélyt ad a jeruzsálemi templom felépítésére, II. Artaxerxes 
perzsa király nagy jóakarója Ezdrásnak és Nehemiásnak, Achasveros 
(Assuerus, Artaxerxes) perzsa király (valószínűleg Xerxes) a zsidó 
Esztert főfeleségévé teszi, Mardokeust pedig országa egyik főemberévé 
nevezi ki. A Kr. e. VI. században élt babiloni Muraszu tell-abibi bank
jának romjai közül előkerült ékiratos adás-vételi szerződéseken, köte
lezvényeken feltűnően sok a zsidó név, ami azt igazolja, hogy a zsidók 
Babilóniában a fogságban is mihamar folytatták a kereskedő életet. 
A Dániel könyvében szereplő Joákimnak (13, 1) háza, kertje van, és 
Júda népe fölött a saját bírái ítélkeznek. Senkinek sem jutott az eszébe, 
azért üldözni a zsidókat, mert ezek az igaz Istent, Jahvét imádták, 
nem pedig a pogányok hamis isteneit.

Minden megváltozott, amikor IV. Antiochus Epifánesz elfoglalta 
Szíria trónját. Ő, a hellenizmus rajongója, hellénekké akarta tenni 
összes alattvalóit, és velük együtt a zsidókat is. Törekvése sikerének 
alapfeltétele volt : megszüntetni Jahve vallását, a jeruzsálemi templom 
istentiszteletét, a mózesi törvényt. IV. Antiochus Epifánesz tehát irtó 
hadjáratot kezdett minden ellen, ami az igaz vallásra emlékeztetett. 
Halálbüntetés terhe alatt megtiltotta az újszülött fiúgyermekek körül
metélését, halálbüntetés terhe alatt megsemmisíttette a szentkönyve
ket, sőt hogy a zsidók istentiszteletét lehetetlenné tegye, a jeruzsálemi 
templom égőáldozati oltárát a leggaládabb módon megszentségtelení- 
tette : 167 Kiszlev havának 15-én Jupiter Capitolinus tiszteletére oltárt 
állított fel rajta és tíz nappal később azon bemutatta az első sertés
áldozatot. Hasonlóképen bálványoltárokat állíttatott fel egész orszá-
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gában. A Makkabeusok I. könyve (1, 31—-67.) megrázó szavakkal fog
lalja össze azokat a kegyetlenkedéseket, amelyekkel a király rendeleté
nek végrehajtása a hitükhöz hű zsidókra járt, Makk. II. 6—-7. fejezetei 
pedig az ősz Eleázárnak és a hét Makkabeus-testvérnek meg édes
anyjuknak vértanúhalálában a hithez való hősies ragaszkodásnak ma 
is csodálatraméltó példáit örökítette meg. A jámborok szünet nélkül 
könyörögtek az Űrhöz, hogy a nehéz megpróbáltatásnak minél előbb 
hozza el a végét ; több zsoltárban (43., 73., 78., 82.) mindmáig fenn
maradtak azok a megható imádságok, amelyek e nehéz kornak a meg
próbáltatásaira vonatkoznak.

A szabadulást, a nemzeti függetlenséget és a teljes vallásszabad
ságot az Ür Matatiás pap és fiai által hozta meg a választott népnek, 
a nagy ellenségnek, Antiochus Epifánesznek a bukását pedig Dániel 
próféta könyve, nevezetesen e könyvnek második fele (7—12. fej.) 
jövendölte meg.

Dániel könyvének ez a része az első sugalmazott apokalipszis, 
vagyis jelképes látomásokba öltöztetett kinyilatkoztatás. Dániel pró
féta a Kr. e. VI. században élt a babiloni, majd a perzsa királyok udva
rában, könyve második részének a jövendölései azonban elsősorban 
Antiochus Epifánesz vallásüldözésének az idejére szólnak. A 7. fejezet 
négy csodálatos vadállat (sasszárnyú oroszlán, medve, négyszárnyú 
párduc és egy rettenetes, eddig nem látott vadállat) jelképe alatt 
a történelem folyamán egymásután fellépő asszír-babilon, méd-perzsa 
és makedón világbirodalom, valamint a Szeleukida szír birodalom 
szereplését írja le, mely birodalmakat majd felváltja az Emberfia, 
vagyis az Isten választott népe és a Messiás világbirodalma és örökké 
tartó országlása. A negyedik vadállat kegyetlenkedését Dániel bőveb
ben írja le, mint a többiekét, mert ennek zsarnokságát a zsidók népe 
a többiénél kegyetlenebből érezte : nagy vasfogai és rézkörmei voltak, 
falt és rágott és a maradékot lábaival összetaposta ; tíz szarva volt, 
ezek között még egy kis szarv támadt ; az előbbi szarvak közül három 
kitépetett, a kis szarvon pedig az ember szeméhez hasonló szemek 
voltak, és száj, mely nagy dolgokat beszélt. Ez a szarv hadat viselt 
a szentek, vagyis az Isten választottal ellen és diadalmaskodott is 
rajtuk, mig el nem jött az Űsöreg — ez Dániel könyvében az Istennek 
jellegzetes neve — és igazságot nem szolgáltatott a Fölséges szentjei
nek, az ő híveinek. E negyedik vadállatot a látomást értelmező angyal 
így magyarázza meg Dánielnek : «23A negyedik vadállat egy negyedik 
ország lesz a földön, mely nagyobb lesz minden országnál ; ez fölfalja, 
összetiporja és összezúzza az egész földet. 24Ennek az országnak tíz 
szarva pedig tíz király lesz ; és utánuk egy másik támad, és az hatal-
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masabb lesz az előbbieknél, és három királyt megaláz. 25Sokal beszél 
a Fölséges ellen, és tiporja a Magasságbelinek szentjeit ; azt hiszi, 
hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényeket ; és kezébe 
adatnak egy ideig, időkig és egy fél ideig. 26Aztán leül a bíróság, hogy 
az ő hatalma elvétessék, összetiportassék és mindörökre megsemmisít- 
tessék, 27és az ország, a hatalom és az ország nagysága az egész ég 
alatt átadassék a Magasságbeli szentjei népének ; az ő országa örökké
való ország lesz, és majd neki szolgál és engedelmeskedik minden 
király».

A negyedik vadállat leírása a szír királyságra, ennek III. és II. 
századbeli történelmére, és főleg IV. Antiochus Epifáneszre vonatkozik, 
aki azonban előképe az Antikrisztusnak és az összes istenellenes hatal
maknak a világtörténelem egész folyamán keresztül. A próféta szemé
ben és leírásában összeolvad egyrészt Antiochus Epifánesz és az Anti- 
krisztus alakja, másrészt az Isten szentjeinek (a Makkabeus-felkelés 
hőseinek) Antiochus felett aratott győzelme és az Istennek az Anti- 
krisztus fölött a világ végén aratandó tökéletes diadala. A próféta azt 
a nagy gondolatot domborítja ki, hogy a messiási ország (az Egyház) 
végleges diadala a végítélet alkalmával fog bekövetkezni, de az Isten 
oltalma az Ő egyházát egész földi életén keresztül, az üldözések között 
is végigkíséri. A Dániel szövegében említett egy idő, idők és egy fél 
idő betű szerint három és fél esztendőt jelent, Antiochus Epifánesz 
kíméletlen vallásüldözésének kezdetétől (167 nyarától) a jeruzsálemi 
templom megtisztításáig a Makkabeus Judás alatt, 164 Kiszlev havá
nak 25-ig, a mi időszámításunk szerint körülbelül december közepéig ; 
előképes értelemben pedig az Antikrisztus vallásüldözésének egész ide
jére vonatkozik, anélkül, hogy ennek időtartamát pontosan meg akarná 
határozni. Antiochus elég hatalmasnak gondolta magát arra, hogy el
törölje a mózesi törvényben előírt ünnepeket, sőt magát az egész 
mózesi törvényt, de minden igyekezete csúfos kudarcot vallott : 
a Makkabeus Júdás egymásután leverte Antiochus hadvezéreit, újra 
helyreállította a jeruzsálemi templomban a törvényes istentiszteletet, 
Antiochus Epifánesz pedig idegen földön, súlyos és fájdalmas beteg
ségben nyomorúságosán elpusztult . . A

Ugyanezt a gondolatot domborítja ki'Dániel könyvének 8. feje
zete is, mely a kos és a kecskebak küzdelmének a szimbóluma alatt 
a perzsa III. Dárius Kodomannus és a makedón Nagy Sándor hábo
rúit (333—330 között) írja le, majd a jelképes leírás folytatásában el
mondja, miként bomlott fel Sándor halála után az ő birodalma ; 1

1 Makk. I. 6 ; II. 9.



a kecskebak nagy szarva letörik, belőle négy új szarv nő ki, az egyikből 
pedig egy kis szarv támad : Antiochus Epifánesz. E kis szarv gonosz
ságainak a leírása kiegészíti a 7. fejezet leírását : a kis szarv az ég 
seregéig felnő és levet néhányat az ég seregéből, a csillagokból a földre, 
összetapossa őket (a szent szerző a Makkabeusi kor vértanúiról beszél), 
a fölséges Istentől pedig elveszi a szüntelen való (mindennapi) áldo
zatot kétezerháromszáz napra, aztán újra tisztává lesz a szentély. 
E 2300 nap hat és fél holdévnek felel meg. Antiochus Epifánesz vallás
üldözése voltaképen már 170-ben megindult, a jámbor III. Óniás főpap 
megölésével, és 164 december közepéig tartott. Az elbizakodott kis 
szarv «a fejedelmek Fejedelme ellen is támad ; de elpusztul anélkül, 
hogy emberi kéz illetné».1 Antiochus Epifáneszt tényleg nem emberi 
hatalom, hanem maga az Isten büntető ítélete sújtotta a porba . . .

Al l .  fejezet naplószerű rendben leírja a Ptolemeus és a Szeleukida 
uralkodók hadjáratait a Kr. e. III. századon és a II. század első év
tizedein keresztül Antiochus Epifáneszig ; újra és még részletesebben 
elmondja Antiochus Epifánesz kegyetlen vallásüldözését és az őrületig 
menő gyűlöletét az igaz Isten ellen ; az ő imádásának helyébe Jupiter 
Capitolinus tiszteletét akarja állítani . . .  A fejezet végén (40—45. v.) 
a leírás eszchatologikus (világvégi) jelleget vesz fel : Antiochus Epi
fánesz alakja újra összeolvad az Antikrisztussal. Amikor az egyik is, 
a másik is a végleges győzelmet már teljesen biztosra veszi, akkor éri 
el mindkettőt, egy pillanat alatt, az elkerülhetetlen isteni büntetés . . .
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II.

És most tegyünk egy nagy lépést a világtörténelem országútján, 
az első keresztény század végére. Ebben az időben az ifjú keresztény
ség válságos időket élt. Domitianus római császár alatt (81—96) fel
új ii 1 tak a Nero-féle véres keresztényüldözésnek a rémségei. Az aposto
lok legnagyobb része a keresztények ezreivel együtt már vérével tett 
tanúságot Jézus istenségébe vetett hite és az evangélium mellett. 
Szent János volt az egyedüli, aki az apostolok közül még életben 
maradt, de ő is Patmosz szigetén a száműzetés keserűségeit szenvedte ; 
az Egyház szántóföldjén a jó búza mellett már felütötte fejét a konkoly 
is az ellanyhulás és különböző eretnekségek képében ; Krisztus kisded 
nyájának semmiféle külső hatalom sem fogta pártját, az ellenséges 
római birodalom pedig, mely a keresztényeket a haza és az emberiség 
ellenségeinek tekintette, politikai, anyagi és szellemi hatalmának tető- 1

1 8, 25.
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pontján állott. Az Egyház melyik gyermekének a hitét nem tette volna 
szinte emberfölötti próbára az egyenlőtlen küzdelem? . . .

De az Ür nem hagyta el egyházát a legsúlyosabb megpróbáltatás 
idejében. Domitianus keresztényüldözése alkalmával is felhangzott a 
bátorító jövendölés, mely szinte kézzelfoghatóan szemléltette az 
Üdvözítőnek még földi életében tett ígéretét : «Ne félj, te kisded nyáj ! 
mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot !» A máso
dik véres üldözés idejében a vigasztaló szót Jézus szeretett tanítványa, 
Szent János apostol kiáltotta oda a kereszténységnek az Apokalipszis- 
ban, a Jelenések könyvében.

E jövendölésnek nem az a célja, hogy részleteiben is feltárja 
előttünk a jövendő századok történelmének titkait ; a szent szerző nem 
akarja előre kinyilatkoztatni a jövőnek egyes eseményeit, de rámutat 
arra a nagy és vigasztaló igazságra, hogy bár az Egyház és az egyes 
jámborok élete e földön nem zavartalan diadalút, hanem állandó harc 
és nem egyszer vértanuság, az Isten sohasem hagyja el sem egyházát, 
sem az egyes híveket, és a nagy harcnak végső befejezése a jó ügynek 
a tökéletes győzelme lesz.

Mellőzve a Jelenések könyvének bővebb ismertetését, csak a 12. 
és a 13. fejezetről emlékezem meg. E két fejezet reámutat az Isten 
országa ellen vívott küzdelemnek legmélyebb okára : a sátán mérhe
tetlen gyűlöletére az Isten ellen, az Egyház ellen és az Egyház gyer
mekei ellen.

A sátánnak ez a harca a jó ellen már akkor kezdetét vette, amikor 
kevélysége miatt az égből letaszíttatott, és ez a harc a világtörténelem 
egész menetén keresztül szünet nélkül tartott és mindmáig tart. E har
cában a gonosz lelket két csatlósa támogatja, a 13. fejezetben említett 
két vadállat : az istentelenségnek brutális, anyagi ereje és az áltudo
mány, az álbölcselet, mely útját szokta készíteni a nyilt egyházüldözés
nek. Az Apokalipszis szerzőjének a korában a pogány Rómának katonai 
és politikai ereje, valamint a pogányság eszmevilága voltak a gonosz 
léleknek emberi szövetségesei e harcban ; általuk vívta a sátán a 
szörnyű harcot az Egyház ellen, mint azt a Jelenések könyvének
17. fejezete világosan kifejezi. De mi lett, illetve mi lesz a vége ennek 
az ádáz küzdelemnek? «Elesett, elesett Babilon» — az Egyházat üldöző 
pogány Róma, —- hirdeti az angyal a bámuló világnak (18, 2), majd 
megragadtatik a két vadállat és a kénkővel égő tüzes tóba vettetik 
(19, 20.), a végítélet alkalmával pedig az ördög is véglegesen a tüzes 
és kénköves tóba vettetik (20, 9.). Az Isten ügyének a diadala tökéle
tessé lesz . . .



Lucius Caelius Firmianus Lactantius, a harmadik században és 
a negyedik század elején élő keresztény író «De mortibus persecutorum» 
című munkájában megrázó módon leírja azt, hogy mindazokra, akik 
az Isten Egyháza ellen támadni merészeltek, szörnyű büntetés várt. 
Felvonulnak előttünk a keresztényüldöző Nero, Domitianus, Decius, 
Valerianus, Aurelianus, Diocletianus, Maximinianus, Galerius, Severus 
és Maximinus római császárok, és a szerző mindenütt kiemeli, mily 
súlyosan nehezedett reájuk a büntető Isten keze, mily rettenetes véget 
értek. A névsort folytatni lehetne a történelem folyamán Julianus 
Apostatán és annyi sok más néven keresztül mind a mai napig ; az 
Apokalipszis két vadállata különböző nevek alatt vívja könyörtelen 
harcát az Isten országa ellen. Nem tudjuk, milyen küzdelmeket, milyen 
áldozatokat hoz a jövendő még a mi számunkra is. De ezekben a nehéz 
időkben nekünk is szólnak Dániel könyvének és az Apokalipszisnak 
vigasztaló jövendölései, hogy a gonoszság ügyének ideig-óráig tartó 
látszólagos győzelme után az Isten hatalma el fogja hozni a jó ügynek 
végleges, örök diadalát ! . . .
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II. M eg em lék ezés  Á rpádházi B o ld og  M argitról.
A Szent István Akadémiának 1942 április 10-én tartott együttes ülésén elm ondta  

Pataky Arnold tiszteleti tag, másodelnök.

Szent Imre herceg és Szent István királyunk halálának kilencszáz 
esztendős jubileuma után újabb jubileumot ünnepelünk : Árpádházi 
Boldog Margit születésének hétszázadik évfordulóját. Első szent kirá
lyunk e késői unokájának élete olyan, mint egy bájos hősköltemény : 
egy csöndes, Isten szeretetébe elmerült léleknek hősies áldozata. 
Az 1242. esztendő kezdetén született Znióváralján. Mintha az isteni 
Gondviselés ezt a bájos virágszálat csak azért akarta volna rövid 
huszonkilenc esztendő tartamára beleültetni IV. Béla családjába, hogy 
királyi atyja a kedves gyermeket mint drága áldozatot rögtön vissza
adhassa az Istennek, hogy elhárítsa a tatárjárást egyszer már átélt 
országáról az újabb tatárjárás borzalmait. Régi krónikáink leírják, 
hogy Margitot már születése előtt atyja fogadalommal az Istennek 
ajánlotta fel, és így Margit már életének első pillanatától kezdve az 
isteni haragnak villámhárítója és a magyar nemzetnek áldozati aján
déka volt. Szülei a kis leányt már egészen zsenge ifjúságában beadták 
a veszprémi Szent Domonkos-rendű nővéreknek Szent Katalinról neve
zett zárdájába, ahonnan tíz esztendős korában tizennyolc társnőjével 
együtt a Nyitlak szigetén levő dominikánus kolostorba került. Tizenkét 
éves korában teljesen és örökre az Istennek szentelte magát. Azonban 
ezt a neki oly kedves áldozatát drága áron, sok lelki szenvedéssel kel
lett megvásárolnia. Már nyolc esztendős korában egy lengyel herceg 
kérte meg a kezét, de szülei nem egyeztek bele ebbe a házasságba. 
Tizennyolc éves korában azonban II. Ottokár cseh király, aki IV. Bélá
val együtt meglátogatta Margitot, szerelemre gyulladt iránta és fele
ségül óhajtotta venni. Margitra most nehéz küzdelem várt : válasz
tania kellett az Istennek szentelt élet és atyjának akarata között, aki 
azt gondolta, hogy Margitnak és a cseh királynak a házassága Magyar- 
országnak a javát fogja szolgálni. És Margit hősiesen kitartott a szer
zetesi élet mellett. Pedig IV. Béla mindent megkísérelt, hogy Margitot 
megnyerje terveinek : még Marcellus dominikánus provinciális főnököt
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is megnyerte, hogy Margitot e házasságra rábeszélje. Margit azonban 
inkább elviselte atyja haragját is, csakhogy Istennek meghozott áldo
zatához hűséges maradhasson. Tizenkilenc esztendős korában végre 
nagy pompával letehette ünnepélyes fogadalmát. Az ünnepélyes foga
dalom nem hozott lényeges változást Margit életébe, mely addig is az 
isteni szeretetnek, a keresztény és főleg a szerzetesi erényeknek szaka
datlan láncolata volt. Consummata in brevi explevit tempora multa : 
rövid idő alatt befejezte élete nagy művét, lelki életének tökéletes 
kialakítását. 1271 január 18-án, egy szombati napon, huszonkilenc 
esztendős korában az isteni Jegyes magához vette hűséges menyasz- 
szonvát.

Nem akarok kitérni e helyen e tiszta liliom lelkiéletének bővebb 
kifejtésére ; gazdag lelkivilágából csak egy mozzanatot emelek ki : 
Margit személye és élete áldozat volt Magyarország fennmaradásáért. 
A Mohi-pusztán elszenvedett borzasztó vereség könnyen Magyarország
nak és vele együtt talán az egész nyugati keresztény kultúrának a teme
tője lehetett volna. Valóban a népek történelmét irányító Istennek 
különös oltalmára volt szükség, hogy hazánk és nemzetünk e szörnyű 
csapást túlélje, sőt rövid időn belül újra megerősödjék és egy évszázad 
múlva Közép-Európának legtekintélyesebb nagyhatalma legyen, és 
mint ilyen a XIV. század dereka óta évszázadokon keresztül a saját 
testével fedezze és védje az európai kereszténységet a félhold támadá
saival szemben. Amint egykor Jeremiás, az ószövetségnek «legtöbbet 
szenvedett prófétája», életében és halála után Isten előtt közbenjáró 
volt az ő bűnös népéért, úgy Margitnak és a hozzá hasonló lelkeknek 
áldozata egy egész nemzetnek a javára szolgált, egy egész nemzetnek 
a megmentője és felvirágoztató ja lett. A mai idők nem kisebb vesze
delemmel fenyegetik hazánkat és az egész keresztény Európát ; és 
hogy nemzetünk nem veszett el az első világháború gyászos befejezése, 
a vörös rémuralom és a trianoni szörnyűség ellenére sem, és hogy a 
most dúló világháborúban is még viszonylagos nyugalmat élvezhetünk, 
abban bizonyára igen nagy része van hazánk Nagyasszonya és dicső 
magyar szentjeink közbenjárásán kívül azoknak a földön élő jámbor 
lelkeknek is, akik imádságaikkal, áldozataikkal az isteni harag villám
hárítóivá lettek és lesznek. Valljuk meg őszintén : a nemzeti imádság
nak ez a sora : «Hiszek egy isteni örök igazságban» számtalan honfi
társunk ajkán rettenetes káromlássá és valósággal az isteni büntető 
ítéletnek a kihívásává lehetne, ha ez az isteni «igazság» nem találna 
hazánkban ma is a mi drága Margitunk nyomdokaiba lépő, áldozatos 
lelkeket. . .

Mint Boldog Margit krónikája megemlíti, Margit halála után
A Szent István A kadém ia É rtesítője (1942). 5
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közbenjárására mihamar megkezdődtek az imameghallgatások és a 
csodák. Lépőid Antal esztergomi kanonok legújabb kutatásai azt 
mutatják, hogy Margit hősi erényeinek és a közbenjárására művelt 
csodáknak bizonyítására az első tanúvallomásokat Szentgiróti Fülöp 
esztergomi érsek és Monoszlói Ladomér váradi püspök, később szin
tén esztergomi érsek vette fel. Ezek a tanúbizonyságok oly kedvezők 
voltak, hogy már 1276-ban megindult Margitnak a szenttéavatási pőre.
V. Ince pápa Blanca és Corre veronai kanonokokat küldte Magyar- 
országba, hogy a tanúvallomásokról szabályszerű jegyzőkönyvet vegye
nek fel. E bizottság tagjai a két említett veronai kanonokon kívül 
Ladomér püspök, a váci püspök és a ziici apát voltak. A bizottság 
Margit szent életének színhelyén, a Boldogasszony szigetén (a mai 
Margit-szigeten) ülésezett. Megható vonás, hogy hazánk legtávolabbi 
vidékeiről, sőt Szlavóniából is érkeztek tanuk. A bizottság 65 nőnek 
és 45 férfinek a vallomását vette jegyzőkönyvre. E jegyzőkönyvek 
egyik példányát Margit ereklyéivel együtt Lósy Imre prímás találta 
meg 1641-ben, a pozsonyi Klarissza-apácák zárdájában ; másik példá
nyát Rómába, majd Avignonba vitték, de ott elkallódott. Az ereklyék 
1855-ben az esztergomi székesegyház kincstárába kerültek.

Az idők viszontagságai nem engedték meg a szenttéavatási pör- 
nek a befejezését. Több mint ötszáz esztendő telt el, míg végre a Szent 
Domonkosrend kérésére VII. Pius pápa megengedte, hogy Boldog 
Margit halálának évfordulóját e rend mint «festum duplex»-et külön 
papi zsolozsmával és szentmisével megünnepelje. Ezt a kiváltságot 
azóta Magyarország minden egyházmegyéje szintén megkapta. De 
minden igaz magyar ember nemcsak katolikus, hanem hazafias köte
lességet is teljesít, ha ezekben a nehéz időkben bensőséges imádságával 
csatlakozik azokhoz, akik a kedves Árpádházi Boldog Margitnak 
szenttéavatását, a földi embert érhető legnagyobb felmagasztalást, 
kieszközölni iparkodnak. Adja a jó Isten, hogy Boldog Margit jubi
leumi esztendejének a végén már Árpádházi Szent Margit legnagyobb 
megdicsőítéséért mondhassuk a hála Te Deumát ! . . .
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III. M eg em lék ezés  S zen t L ászló  k irá lyu n k  sz ü le té sé n e k  
9 0 0  é v e s  ju b ileu m áról.

A Szent István Akadém iának 1942 május 22-én tarto tt együttes ülésén elm ondotta  
P a ta k y  Arnold tiszteleti tag, másodelnök.

Tekintetes Szent István Akadémia !

Szent István királyunk és Szent Imre herceg 900 esztendős jubi
leuma után, Boldog Margit királyleánynak 700 éves jubileuma eszten
dejében még egy jubileumot ünnepelhetünk. Tekintetünk a középkor
nak legnemesebb lovagjára, Szent László királyunkra esik, akinek az 
idén szenttéavatása 750-ik esztendeje van. És ha tovább lapozunk 
a történelemben, azt látjuk, hogy most hatszáz esztendeje, 1342-ben, 
uralkodása első évében az akkor még csak tizenhét éves Nagy Lajos 
királyunk Szent László városába, Váradra zarándokolt el Szent László 
sírjához, kit példaképéül, védőszentjéül választott, hogy oltalmát és 
pártfogását kérje uralkodására. Itt fogadalmában megismételte koro
názási esküjét, hogy az ország épségét és jogait minden ellenséggel 
szemben meg fogja védelmezni, a törvényeket tiszteletben fogja tar
tani és másokkal is megtartatja ; de — mint a nagyváradi székes- 
egyház javára kibocsátott adománylevelében mondja — azt is meg
fogadta, hogy követni fogja mindazoknak a példáját, akik hazájukért 
vérüket ontani és életüket is feláldozni készek voltak. És érdekes 
találkozása a történelmi dátumoknak : az idén van 250 esztendeje 
annak, hogy Szent László városa, Nagyvárad, a török uralom alól 
felszabadult.

Szent László királyunknak az volt a történelmi hivatása, hogy 
hazánkat megvédje a keleti barbárság betörései ellen, hogy legyőzze 
a pogány besenyőket és kunokat, de emellett törvényeivel és jóságával 
végleg megszilárdítsa népét a kereszténységben, és így méltóképen 
fejezze be Szent Istvánnak immár egy évezredre szóló hatalmas művét. 
Személyes példájával megmutatta, hogy a kereszténység és a magyar
ság nem állnak egymással ellentétben, sőt a kettőnek gyönyörű har
móniájában a kereszténység megnemesíti a magyarságnak minden szép 
és jó tulajdonságát.

5*
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A mai nehéz időkben, amikor a magyarság újra élet-halálharcot 
vív a rettenetes keleti veszedelem ellen, mely a keresztény műveltséget 
egész Európában megsemmisítéssel fenyegeti, mily biztatás számunkra 
annak a tudata, hogy a súlyos küzdelemben nemcsak a magunk anyagi 
és erkölcsi erejére támaszkodunk, hanem a harcban mellettünk állnak 
nagy égi pártfogóink is. Az a fényes ünnepség, amelynek e hó 3-án 
Nagyvárad a tanúja volt, beszédes szimbólum volt mindazok számára, 
akik hisznek a világtörténelem eseményeit irányító isteni Gondviselés
ben . . . Amikor az első szent királyunk Jobbját hozó aranyvonat 
megállt a nagyváradi honvéd hadapródiskola előtt és Szent Lászlónak 
huszonkét esztendőn keresztül idegen uralom alatt szenvedő városá
ban a katonazenekar hangszerein felcsendült a magyar Himnusz és 
utána az «Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga», — amikor Szent 
István áldott Jobbját ünnepélyes körmenetben végigkísértük Szent 
László városán, mindnyájan, akik oly boldogok voltunk, hogy részt 
vehettünk ebben a felejthetetlen élményben, megerősödtünk abban 
a szent hitünkben és reménységünkben, hogy Szent István és Szent 
László nemzete nem veszhet el, amíg nagy és szent királyaink hagyo
mányaihoz hívek maradunk . . .

Amikor az ószövetségi történelemnek egyik nagy hőse, a Makka- 
beus Júdás a Nikanorral megvívandó döntő csata előestéjén volt, rend
kívül vigasztaló látomást kapott az Istentől. Az egykori főpap, Óniás 
mellett megjelent neki egy másik, csodálatosan ragyogó férfiú, Óniás 
pedig így szólt Júdáshoz : «Testvéreinek és népének barátja ez. Ő az, 
aki sokat imádkozik a népért és az egész szent városért : Jeremiás, 
az Isten prófétája». Jeremiás pedig e látomásban aranykardot nyújtott 
át Júdásnak, hogy vele tönkreverje népének ellenségeit.1 — Mintha ez 
a látomás már nem egyszer megismétlődött volna édes hazánk törté
nelmében. A Mohi-pusztán elszenvedett borzalmas vereség, — Mohács, — 
Trianon mindmegannyi sírköve lehetett volna a magyarságnak. És a 
magyar nemzet mindannyiszor — csekély számú barátainak és annál 
nagyobb számú ellenségeinek csodálatára — feltámadott a számára 
megásott sírból. Ezt pusztán emberileg megmagyarázni aligha lehet, 
— digitus Dei est hic, — itt magasabb erők beavatkozására kell gon
dolnunk, a Magyarok Nagyasszonyának és a magyar nemzet védő
szentjeinek oltalmára . . . Drága magyar szentjeinknek az utóbbi évek
ben szinte szakadatlan sorban következő jubileumai a mi számunkra 
is vigasztalást és bátorítást jelentenek : «Si Deus pro nobis, quis contra 
nos? !». . .

1 Makk. II. 15, 12— 16.
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TUDOMÁNYI OSZTÁLY FELOLVASÁSAIRÓL.

IV. S zen t L ász ló  anyja.
A Szent István Akadém ia II. osztályának 1942 március hó 13-án tartott ülésén 

felolvasta Horváth Jenő rendes tag.

Riehcza királyné arcképe.

Feladatomat, hogy Szent László anyjának képét megalkossam, 
nem teszi könnyebbé az, bogy róla keveset írtak. Mert ugyanakkor 
fölötte megnehezíti az is, hogy ennek a kevésnek az alapján az ő szemé
lyéről alig tudunk valamit.

Ha ennek ellenére bátorságot veszek magamnak, hogy a feladatra 
vállalkozzam, úgy inkább erőt ad hozzá a kitűzött cél, mint a rendel
kezésre álló forrásanyag. Inkább ad kedvet az, hogy megfessem egy 
magyar királyné arcképét és elhelyezzem azt a magyar királynék díszes 
galériájában. Teszem azonban ezt nemcsak azért, mert ismeretlen 
probléma megfejtése minenkor kell, hogy érdekeljen ; teszem azt főként 
Szent László király iránt érzett tiszteletből, aki előtt anyjának személye 
annyira tisztelt volt és aki jó néven veszi tőlünk, ha Szent István 
Akadémiájában az ő anyjáról kegyelettel emlékezünk.

Arról, akiről én sem tudok adni mást, mint néhány ecsetvonást. 
Hogy mégis kielégítsem a jogos érdeklődést és a problémát közelebb 
vigyem a megoldáshoz, a festők hatáskeltését utánzóm abban, hogy 
a hátteret és a környezetet, a körülményeket és a milieut fogom kiemelni.

Boldog leszek, ha ki fog emelkedni ebből a háttérből Richeza 
királyné arcképe is ; hogyha gyér adataink mellett gyarló ecsetvoná
saink megmutatják nekünk az ő egyéniségét és őt a magyar királynék 
tündöklő sorozatába illeszthetjük.

I.
Kénytelen vagyok a képhez sötét keretet választani, mert minél 

tovább tűnődöm, annál kevésbé tudok szabadulni attól a benyomástól



70 H O R V Á T H  J E N Ő

és érzéstől, hogy Szent István alkotása végzetes pusztulásnak esett 
áldozatul.

À tragédiának mindenféle szépítése hiábavaló fáradozásnak látszik.
A romok között imbolygó alakként jelenik meg előttünk Péter 

király, akinek minden reménye III. Henrik német-római császárban van.
Hogy hová lett és merre tűnt el a nagy tragédiában Szent István 

özvegye, Gizella királyné, azt senki sem tudja megmondani. Hogy hol 
van Szent István nővére és Péter anyja, Gizella hercegnő, azt eddig 
nem állapították meg a gondos kutatások. Azt sem, hogy valóban Ő 
volt-e minden bajnak az oka, mint egyesek hiszik ; hogy ő volt-e az, 
akitől szabadulni kívántak, mert vele szemben hívták be azokat a 
hercegeket, akiknek apját, Vazul herceget, Szent István szemevilágától 
fosztotta meg.

A behívott András herceg ime Kievből jön, de nem kíséri őt kievi 
hadsereg. Egy asszony kíséri, aki a felesége és akit Anasztáziának 
hívnak. Feltehetőleg nagy kísérettel jönnek, mert abban az időben ez 
volt a szokás ; de a kíséret még nem hadsereg. A hercegi párnak egy 
leánya van, Adelhaid.

Mikor Magyarországba érkeznek, András szemben találja magával 
Péter királyt, mögötte pedig Henrik császárt. Mindenesetre ott van 
Gizella hercegnő is, mert érdeke neki, hogy a jövevényekkel szemben az 
ő fia, Péter maradjon a kiiály. Henrik hatalmas uralkodó ; nem olyan, 
aki visszaretten a meglepetésektől, mint amilyen Vazul fiának meg
jelenése az orosz síkság felől. Megfelelő katonai erővel rendelkezik, 
hogy szembenézzen a legnagyobb európai problémákkal ; vele szemben 
András semmiféle külső segítségre nem számíthat az országén kívül, 
amelyben Péternek is vannak hívei. A császár ezúttal nagyobb eshető
ségekre felkészült és birodalmának távolabbi részeiből is volt össze 
csapatokat ; úgy mint annak idején atyja tette. Mindezekről András 
is értesülhetett, mert kevés idő múlva Béla öccsét hazahívta, hogy neki 
segítségére legyen. Ha nem lett volna szüksége rá, ügy aligha tette volna, 
mert a testvérével, akire rászorult, birtokban és hatalomban is osztoz
kodnia kellett.

Vazul kisebbik fia nem a kievi, hanem a lengyelországi normannok, 
nem a Rurikidák, hanem a Piastok védelme alatt vonta meg magát 
Szent István vagy Gizella hercegnő haragja elől. Azoknak szolgálatában 
védelmezte a pomerániai partokat a normann kalózok ellen.

Egyéni kiválóságában is keresnünk kell annak okát, hogy hozzá, 
a hontalan vitézhez ment feleségül az 1034-ben elhalt Mieszko lengyel 
fejedelem leánya, Richeza hercegnő. Aligha volna elég ehhez az, amit 
mindenesetre nem hagyhatunk figyelmen kívül : hogy Béla és Richeza
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két-két oldalról is rokonságban voltak egymással ; bár nem olyanban, 
hogy az házasságuknak akadályául szolgálhatott.

I. Táblázat.
Szem oniszláv

I. Mieszko Adelhaid
1 Miciszláv] 973. Géza
966— 992. magyar fejedelem

lengyel fejedelem
I

972— 997.
I

1
Chrobry Boleszláv

1
Judith

992— 1025. 984. Chrobry
lengyel fejedelem Boleszláv

984. Judith  
m agyar hercegnő

lengyel fejedelem

II. Mieszko 
(Miciszlávj 

1025— 1034. 
lengyel fejedelem

Kázmér Richeza
1034— 1058. Béla herceg

lengyel fejedelem

Voltak azonban a családnak egyéb rokonai, akik nem voltak szám- 
űzöttek és földönfutók, hanem hatalmas fejedelmek. Ilyen volt Richeza 
közeli rokona, Nagy Kanut, helyesebben Knut, ki a dán és norvég 
királysághoz Angliát is megszerezte.

11. Táblázat.
I. Mieszko 
[Miciszláv]
966— 992. 

lengyel fejedelem

Chrobry Boleszláv  
992— 1025. 

lengyel fejedelem  
984. Judith  

magyar hercegnő

II. Mieszko 
[Miciszláv] 

1025— 1034. 
lengyel fejedelem

Richeza  
hercegnő 

Béla herceg

Sigrid
1. G yőztes Erich 

svéd király 
2. Sweyn dán és 

angol király

I
2. N agy Knut 

[Lambert] 
1018— 1035. 
angol király
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A lengyel Piastok ehhez a gazdag és előkelő rokonsághoz igazod
tak. Már itt meg kell említenünk, hogy Nagy Knutnak Lambert volt 
a keresztneve és hogy Béla és Richeza legkisebb fiukat szintén Lambert 
névre keresztelték. Csak mellékesen jegyezzük meg, mert eltérő rész
letekbe nem bocsátkozhatunk, hogyha Knut királynak lengyel anyja 
útján, kinek Szent István Judith nevű nővére rokona volt, a magyar 
udvarral is voltak összeköttetései, akkor lengyel közvetítéssel is kerül
hettek Szent Istvánhoz azok az angol hercegek, akik Nagy Kanutnak 
Angliában útjában voltak.

Ez a hatalmas Knut-Lambert azonban a német-római császárral, 
a frank II. Konráddal fogott össze. Leányát, Gunhildát már korán 
eljegyezte Konrád fia Henrik, 1025-ben ; Knut maga is jelen volt 
Konrád római koronázásán, 1027-ben ; Gunhilda dán-angol hercegnő 
1036-ban már Henriknek volt a felesége és a németek a Kunigunda nevet 
adták neki. A házasság azt jelentette, hogy szövetség jött létre Anglia, 
Dánia és Németország királyai között. Akkor még senki sem tudta 
ugyan, hogy mi lesz Mieszko fejedelem árváiból, akik a lengyel forra
dalom elől, anyjukkal együtt elmenekültek és Lengyelországtól távol, 
idegen földön éltek. Igaz, hogy Knut már 1035-ben, leánya pedig 
1038-ban elhaltak, de Konrád fia Henriknél mégis meghallgatást vár
hattak Knut rokonai.

A kép hátterét azért kellett sötétre vennünk, mert Mieszko és 
Szent István halála után lengyel és magyar területen forradalmak 
voltak, teljes zavar uralkodott.

Még azt sem vonhatjuk kétségbe, hogy Mieszko halála 1034-ben, 
Szent István halála 1038-ban úgy lengyel, mint magyar földön közel 
egyforma, talán közös ellenhatást váltott ki a nyugathoz való csatla
kozás ellen.

Nemcsak a pogány visszahatásra kell itt gondolnunk, mint azt 
általában hiszik, hanem társadalmi és politikai visszahatásra is. Nem 
pusztán azért, mert ilyenek szintén voltak, hanem azért, mert a lengyel 
és magyar forradalmaknak a kievi fejedelem örült a legjobban. 
Márpedig ő nem a pogány felkelésnek örült, hanem a nyugat ellen 
észrevehető visszahatásnak, mert azt a maga céljaira használ
hatta fel.

Az orosz történetírás ebből fejtette ki azt az elméletet, hogy ha 
Kievtől nyugat felé a magyar és lengyel államok összeomlottak, akkor 
ez a kievi nagyfejedelmet a magyar és lengyel államok fölé emelte, neki 
azok fölött előnyös helyzetet biztosított.

Ebben erősítette meg Bölcs Jaroszláv kievi fejedelmet az a tudat, 
hogy családjából Mária hercegnő Mieszko fiának, Kázmér lengyel fejede
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lemnek, Anasztázia pedig András hercegnek, a magyar trón várományo
sának lett a felesége.

A két hercegnő útján a két fejedelem fölött — kievi felfogás sze
rint — a kievi nagyfejedelem főhatalmának, egy kievi védőségnek kör
vonalai lettek láthatókká.

Ha valóban így állott a dolog vagy ez volt a látszat, úgy az elől 
sem térhetünk ki, hogy a Szent István nővérétől, Gizella hercegnőtől 
keltett zavarok nemcsak a nyugat ellen való visszahatást váltották ki, 
hanem egy kelethez való csatlakozásnak, mondjuk igazodásnak is 
okaivá lettek. Legalább ebben reménykedett Bölcs Jaroszláv akkor, 
mikor leányait már a lengyel és a magyar trónokon látta.

Kievben úgy gondolkodtak, hogy a lengyel és a magyar területek 
bekapcsolásának biztosítékát III. Henrik megnyerése képezi.

Jaroszláv követei egymás után kínálták fel neki egyik leányát 
Goslarban, de a császár tartózkodónak mutatkozott. Knut veje akkor 
már kibontakozott a keleti szövetségek hálójából és a nyugathoz csat
lakozott. Lelkét clunyóta szemlélet fellángolása kapta meg, amely 
akkor már Lotaringiában is hatalomra került és ezzel közelebb jutott 
a német területhez. Ha Henriknek Lotaringiára szüksége volt, akkor 
annak az ellenzékhez csatlakozott vezéreivel szemben az Egyházhoz 
kellett csatlakoznia. Henrik művelt ember volt ; burgundi anyja vére 
nyugat felé vonzotta őt ; mikor a kievi követek Goslarban meg
jelentek, ő Stablóban vitte vállain a szentek ereklyéit. Már akkor 
látszott, hogy kelet helyett nyugat felé vonzotta őt a lotaringiai reform- 
mozgalom ; mikor Jaroszláv követei 1042-ben újabb ajánlatokkal 
jöttek, az aquitániai herceg leányát, Ágnest kérte feleségül. A sváb és 
burgundi Karolingoknak ebben az időben nem voltak eladó leányaik, 
de az aquitániai házasság is azt mutatta, hogy Henrik ragaszkodott 
a Karolingokhoz, kikből anyja származott. Csak annyiban volt változás, 
hogy feleségének délfrancia rokonsága helyett a lotaringiai reform- 
mozgalommal keresett közelebbi kapcsolatokat.

Mikor András herceg 1046-ban Magyarországba érkezett, már nem 
volt szó házasságról és szövetkezésről Goslar és Kiev között. Inkább 
arról, hogy Henriket a lotaringiai Egyház útján lehetett elfordítani 
velencei Pétertől, visszatartani Magyarország megtámadásától. II.

II.

Ha feltesszük, hogy erre a közvetítésre Béla herceg személye 
alkalmas volt, úgy azt is fel kell tennünk, hogy András király többet 
várt ettől, mint amennyi segítséget kievi apósától vagy attól a katonai
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segítségtől várhatott, melyet a menekült Béla hozhatott magával 
a lengyelektől. Kázmér lengyel fejedelem is a kievi házból nősült ; 
ha tehát András lengyel-orosz katonai támogatás helyett mégis inkább 
öccse megjelenésére helyezett súlyt, akkor feltehetőleg nem olyan kievi 
segítséget várt, amelyet sem ő, sem Kázmér nem kaptak meg, hanem 
a magáé helyett inkább öccsének családi összeköttetéseit vette figye
lembe. Ha nem erre gondolt volna, miben alaposán kételkedünk, akkor 
sem tehetnénk, hogy figyelmen kívül hagyjuk Béla feleségét, kinek 
Richeza volt a neve.

A «Rieh» törzsbeli női személynevek eredetét általában a svábok
nál keresik. Annál a törzsnél, mely a Felső-Rajna körül élt és a leg
hatalmasabb volt valamennyi német törzs között. Ennek ellenére a 
svábok sorsát páratlanul tragikusnak kell tekintenünk. Mert erejüknél, 
műveltségüknél és előrehaladottságuknál fogva ők voltak — a kora
beli források legalább ezt mondják — a leghivatottabbak Németország 
vezetésére, de azt sohasem tudták magukhoz ragadni. Csak egyes 
családok emelkedtek ki soraikból : a Hohenstaufok, a Habsburgok, 
a Hohenzollernek. Csak e nevekből állapítható meg, hogy a svábok 
nagyobb szerepre voltak hivatva, mint amilyent a valóságban be
töltötték.

A vezetést a frankok és a szászok ragadták magukhoz ; csak a 
sváb hercegek leány rokonai voltak keresettek gazdagságuk és családi 
összeköttetéseik, Karoling-származásuk és örökségképen férjeiknek és 
gyermekeiknek vitt jogigényeik folytán.

Szent István feleségének, Gizella királynénak is kiterjedt sváb 
rokonsága volt. Maga Szent István azokra támaszkodott Ausztiiában 
és Karintiában ; ennek a rokonságnak volt a birtokában a sváb her
cegség, a leghatalmasabb német fejedelemség is.

Azért igyekeztek azt megszerezni Gizella királyné frank rokonai : 
elsősorban a burgundi-sváb Gizellának, a magyar király rokonának 
férje, Konrád német császái, aki Burgundiát megszállotta és a sváb nép 
vezéreiből vértanukat csinált.

Alemann-sváb leány volt az a Richeza is, aki még 963-ban a köz
nyelven Ezzónak hívott Erenfried alemann grófnak lett a felesége. 
Az Ezzo név az alemannok útján került forgalomba, éppen úgy, mint 
az Adalbero név Azzo változata.

Ezzo-Erenfrid akár a maga, akár feleségének összeköttetései útján 
az új császár kitüntető kegyeit élvezte. Tudjuk, hogy Nagy Ottót csak 
egy évvel azelőtt, 962 karácsonykor koronázták meg Rómában, és hogy 
akkor keletkezett a német-római császárság. A következő évben vette 
nőül Richwarát Ezzo-Erenfrid. Nem állhatott messze a házasságtól a
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burgundi, alemann-sváb eredetű Adelhaid császárné sem, mert később 
Ezzo fiait, Ezzót és Hezelint, más nevükön Erenfridet és Henriket párt
fogásába vette, őket a lotaringiai palotagrófság méltóságába segítette.

A német birtokba került Lotaringia nevének említésénél sohasem 
szabad felednünk, hogy az nem tartomány, hanem Karoling-birodalom 
Reynum Lothar ing iae —, melyben tovább éltek a Karolingok és amely 
külön igazgatását is megtartotta. Palatínusa — németül Pfalzgraf — 
ennek folytán szélesebb hatáskörrel, befolyással és hatalommal rendel
kezett, fontos és kedves személy volt a császári udvarban, mert fontos és 
bizalmi állást töltött be : ő gondoskodott Lotaringia igazgatásáról és 
hűségéről a császár iránt, ragaszkodásáról a birodalomhoz. Ha Ezzo 
családja egy évszázadon át megtartotta e méltóságot, úgy érdemeinek 
is kellett lennie, mert az máskép nem lett volna elképzelhető.

Ezt mutatja egyébként az is, hogy Ezzo fia Ezzo, Adelhaid 
császárné neveltje, 991-ben II. Ottó leányát és III. Ottó császár nővé
rét, Matild császári hercegnőt vette feleségül.

Most már értjük, hogy amikor Adelhaid leánya, Matild császári 
hercegnő, Quedlinburg apátnője 999-ben elhalt, miért ruházta Ottó 
német császár a Matildtól vitt németországi helytartóságot Chrobry 
Boleszláv lengyel fejedelemre. Azzal kívánta kárpótolni őt a királyi 
koronáért, melyet a pápára hallgatva István magyar fejedelemnek 
engedett át.

Boleszláv fia Mieszko Ezzo és Matild leányát, Richezát vette 
feleségül. Az apa, Boleszláv egyébként annyira beilleszkedett az új 
családba és a lotaringiai rokonságba, hogy az Egyháztól szentté ava
tott Ezzo-Erenfrid leányával, boldog Richezával együtt ő maga is 
szentség hírébe került. Feltehetőleg nejének, Richezának erős vallá
sossága hatotta át őt, ki olyan messze nyugatról kapott feleséget. 
Az alkalmat ehhez a házassághoz egyébként az adhatta meg, hogy a 
lengyel határ közelében levő saalfeldi uradalom a lotaringiai palatínu
sok, tehát felesége családjáé volt és azok az év egy részét a lengyel 
határ közelében töltötték.

Mieszko Richeza személyében nemcsak gazdag feleséget kapott, 
hanem a német udvarban is új kapcsolatokat szerzett, házasságával 
a császár védelmét és támogatását biztosította. Két gyermeke közül 
az egyiket Nagy Károly császár után nevezte Kázmérnak, leányát 
anyja után Richezának keresztelték : mindkettő neve nyugati hatásra 
mutatott.

A két Richeza nevében a «Rieh» tő egyformán sváb hagyomá
nyokra emlékeztet.

Alemann-sváb hagyományok voltak megállapíthatók Gizella
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magyar királynénál is ; a magyar és a lengyel udvarokban tehát ebben 
az időben a nyugati hatások mindegyike : a német császárral való 
érdekközösség — szemben Kievvel és Bizánccal —, valamint a lotarin- 
giai és burgundi hatások együtt kimutathatók voltak.

Ugyanígy mutatható ki azonban a visszahatás a nyugati befo
lyással szemben is.

Mieszko fejedelem halála után özvegye, Richeza, két gyermeké
vel együtt ezért menekült a császárhoz. A fejedelmi jelvényeket magá
nak Konrádnak adta át és ebből nemcsak azt lehetett volna következ
tetni, hogy azokra nem tartott igényt, lemondott a maga és családjá
nak lengyel igényeiről, hanem arra is, hogy Konrád német-római 
császárt tartotta illetékesnek arra, hogy elhalt férje utódjáról gondos
kodjék. Ő maga Köln és Aachen felé sietett, hol családjának egyéb 
tagjai éltek és ahol felnevelni, elhelyezni szándékozott árván maradt 
gyermekeit.

Ezek után zárdába vonult és 1063-ban mint apáca végezte 
életét.

A forradalomba merült, nyugat ellen fordult Lengyelország 
problémájának megoldását a német császártól várták.

Ez a forradalom és pusztulás volt az, mi a háttérnek sötét alap
színt adott.

III.

Fölötte érdekel bennünket, hogy milyen irányú és jellegű neve
lést adott Richeza gyermekeinek : Kázmérnak és két leányának, akik
nek egyike, az ifjabbik, Richeza volt.

Ha boldoggá avatta őt az Egyház, akkor az általa nyújtott neve
lés szelleme alig lehetett eltérő attól a szellemtől, mely akkor egész 
Lotaringiát áthatotta.

Mert azt figyelembe kell vennünk, hogy Richeza családja min- 
denekfölött ragaszkodott szőkébb hazájához, Lotaringiához, amelyet 
ősi fészkének ismert. Erre vonatkozólag bőven találunk adatokat és 
bizonyítékokat Richeza királyné életében.

Abban az időben a császári udvart is lotaringiai hagyományok 
töltötték el, Lotaringia birtokával együtt Ivaroling-hagyományokat 
vett át, a Karoling-hagyományok központja Nagy Károly temetkezési 
helye volt : Aachen, hol a lotaringiai palatinus működött, és Köln, 
hol a palatinus Ezzo fia, Hermann érsekké lett. Nagy Ottó özvegye, 
Adelhaid császárné, aki csak 999-ben halt el és a család árváit maga 
mellé vette, talán az idősebb Richezát is a császári udvarban nevelte, 
a Karoling-hagyományokat még inkább megerősítette, mert ő maga
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is Karoling hercegnő volt. Ugyanezeket a Karoling-hagyományokat 
képviselte mindenekfölött III. Ottó császár, aki egyenesen Nagy Károly 
birodalmát kívánta helyreállítani. Ő volt az, aki patrícius méltóságra 
emelte Boleszláv lengyel fejedelmet, kinek fia, Mieszko, Richezát 
később feleségül vette.

Míg a császári család férfitagjainál nagyratörő Karoling-hagyo- 
mányok voltak megállapíthatók, addig a család nőtagjai Cluny eszméi
nek hódoltak. Azok Aachen és Köln vidékén lotaringiai változatban 
jelentek meg, lotaringiai szűrőn keresztül hatottak azon a vallon vidé
ken, amely Köln és Lüttich-Liége vonalán elterült.

Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagynunk, hogy ez a nagy 
lotaringiai reformmozgalom, amelynek összefoglaló történetével mind
eddig nem rendelkezünk, Clunyból táplálkozott, Cluny mozgalmának 
Lotaringiában elkövetkezett kivirágzása volt.

Több fonál vezette át azt Burgundiából, ahol Cluny feküdt, 
Lotaringia említett vidékére.

Mikor Nagy Ottót 962-ben római császárrá koronázták, felesége 
pedig az ő oldalán császárnévá lett, Adelhaid császárné anyja, Berta 
sváb hercegnő, Burgundia királynéja, hálából Cluny bencései részére 
alapított kolostort a burgundi Peterlingenben, mely a mai Svájc terü
letén fekszik és Payerne nevet visel. Oda zarándokolt röviddel halála 
előtt is, még 999-ben, leánya, az akkor már öreg Adelhaid császárné 
is, mert Peterlingent családja szentélyének tekintette.

Peterlingen-Payerne bencései nem sokkal azután új telepet alkot
tak és leánykolostort építettek az elszászi Colmarban, az Eggisheim 
grófok kastélya mellett. A clunyota mozgalom ezen az úton a Rajna 
és a Maas mentében vándorolt észak felé.

Ott, Colmarban kapta nevelését és lépett be a bencések közé 
Eggisheim Hugónak és feleségének, Hedvignek fia, Brúnó, kinek isme
retlen nevű nővére Ezzo palatinus és Matild császári hercegnő fiának, 
Ottónak volt a felesége.

Akkori felfogás szerint az Eggisheim család volt az, melyet ez 
a házasság felemelt, mert Brúnónak sógora, Ottó, III. Ottó császár 
nővérének volt a fia és innen kapta nevét is ; Brúnó ezen az úton 
jutott a császári udvarral közelebbi kapcsolatba. Ottó előkelő ember 
volt, a császár kegyéből lotaringiai palatinus, a svábok hercege, a leg
hatalmasabb német törzs fejedelme, kinek hatásköre és befolyása ki
terjedt az Alpokig. Nagy méltóságok vártak volna még rá, ha várat
lanul el nem hal 1047-ben. Akkor, amikor András herceg már Magyar- 
országon volt és abban fáradozott, hogy hazahívja öccsét, Béla her
ceget, kinek felesége a nagy befolyással rendelkező Ottónak unoka
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nővére volt, és akitől ezen az úton is remélhette a császár visszatartá
sát Magyarország megtámadásától.

Ottó herceg özvegyének, Eggisheim grófnőnek fivére, Brúnó viselte 
gondját, aki már fiatalon, még 1026-ban püspökké lett a lotaringiai 
Toulban és aki családi összeköttetéseinek köszönhette, hogy III. Hen
rik császár azt a kegyet, amelyet már nem tudott kimutatni az 1047-ben 
elhalt Ottó iránt, 1049-ben Brúnó touli püspöknek juttatta osztály
részül és a pápai méltóságra emelte őt.

Bicheza tehát olyan összeköttetésekkel rendelkezett, hogy And
rásra nézve, akinek kievi felesége nyugat felé akkor nem bírt ilyen 
kapcsolatokkal, Béla herceg hazatérése és Béla feleségének, Richeza 
hercegnőnek Henrik császárnál való közbenjárása fölötte kívánatos
nak látszott.

Nem hisszük ugyanis, hogy ha Béla herceg családjával 1048-ban 
költözött Magyarországba, nem értesült és nem tudott volna arról, 
hogy feleségének közeli rokona volt az, aki Szent Péter trónjára került. 
Ellenkezőleg, abban a felfogásban vagyunk, hogy erről még András 
király maga is értesült, ezért sürgette öccse és Richeza beköltözését. 
Örült annak, hogy kievi feleségének magáramaradottságát öccsének 
családi összeköttetései hatásosan ellensúlyozhatják. Feltehetőleg már 
akkor gondolt arra, hogy IX. Leo pápa személyén keresztül tarthatja 
vissza III. Henriket attól, hogy ellenfelének, velencei Péternek védője- 
ként Magyarország ellen támadjon, az ő királyságát Péter miatt és 
Péter kedvéért tönkretegye.

Mindez még inkább érthetővé lesz, ha figyelembe vesszük, hogy 
Richeza hercegnő nemcsak Béla feleségeként jött Magyarországba, 
hanem a maga családjának képviselőjeként is ; annak, amelynek köz
pontja ekkor már nem a császári udvar volt, inkább Köln, és a her
cegnő nagybátyja, Hermann kölni érsekfejedelem.

Hermann 1036-ban, atyja halála után, Ottó sváb herceg és lota
ringiai palatinus virágkorában kapta meg az érseki széket ; bizonyí
tékaként annak, hogy a család akkor teljes mértékben élvezte a császár 
kegyeit.

Ottó herceg özvegye és Mieszko fejedelem özvegye mellett ő tar
totta össze a családot és annak birtokait, melyekből a lotaringiai és 
lengyelországi rokonok éltek.

Ő segítette Richeza gyermekeit is, mikor azok — a fiatal Kázmér 
és annak fiatal nővére, az ifjabbik Richeza hercegnő — menekültek
ként érkeztek Saalfeldből Kölnbe. Évekkel azután Saalfelden át indul
tak ismét a lengyel trón visszafoglalására. Mikor ugyanis Kázmér 
herceget a lengyelek visszahívták, csatlakozott hozzá nővére, Richeza
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is. Nemcsak ott volt benne a testvéri szeretet és ragaszkodás, a családi 
összetartás érzete, hanem ott kellett lenni a vállalkozási kedvnek és 
a bátorságnak is, mert fiatal leány létére ismeretlen világnak vágott 
neki ; olyan útra vállalkozott, amelynek végét előre nem láthatta, mert 
azt mások sem látták előre.

Talán azt sem tudta, hogy visszatérhet-e még anyjához, amint
hogy nem is tért vissza többé, meit Lengyelországban egy idegen her
cegnek lett a felesége. Nem is olyan hosszú idő múlva, mert a házasság 
Bélával még a 30-as években létrejött. Gyermekeivel együtt jelentek 
meg a gondok is, a gyermekek pedig egymás után születtek. Mindehhez 
járult a kettős házasság 1043-ban Kázmér fejedelem és Bölcs Jaroszláv- 
nak Mária nevű leánya, Kázmér nővére és Jaroszlávnak Szvjatopolk 
nevű fia között. Richeza talán még inkább megbarátkozott azzal a 
gondolattal, hogy férjével Magyarországba költözködik ; András király 
ugyanis az ország keleti felét ajánlotta fel nekik és látszott, hogy 
nagyon kívánja jelenlétüket.

A család felkészült és 1048-ban átkelt a Kárpátokon.
Richeza új vállalkozás előtt állott.
Látta, hogyan tört ki a forradalom Lengyelországban atyja 

halála után.
Segített bátyjának a lengyel trón megszerzésében és Lengyel- 

ország helyreállításában.
Most Magyarországba sodorta őt a végzet, hol András kiiály 

egyik kezével a forradalom pusztításait takarította el, a másikkal 
Henrik császár ellen védekezett. Ügy látszik, azért hívta őket, mert 
a vállalt feladat felülmúlta erőit. A két kievi asszony, Anasztázia és 
Mária ebben a helyzetben alig segíthettek férjeiknek ; a két lotaringiai 
— Kázmér meg Richeza — nyugati nevelésük folytán inkább a nyugat 
felé húzódtak.

Richeza lotaringiai kolostorból került keletre, a két kievi asszony, 
Anasztázia meg Mária közé.

Béla volt neki egyedüli támasza és reménye. Bélát lovagnak 
ismerte ő is, a hagyomány is ; mindenki szerette s ezért nekünk sem 
lehet őt verekedő, nehéz természetű embernek tartani azért, mert 
pugil nevet adtak neki. A név jelentett bajvívót, de lovagot is ; olyan 
férfit, akire ráillett az akkor nyugatról megjelent lovag név, lovag
eszmény, a lovag fogalma. Nevének szláv, inkább elszlávosított alakja 
viszont a belo név után nemcsak fehéret jelentett, hanem fényeset is. 
A középkorban a fehér és a fényes jelzők nem szláv eredetre mutattak, 
hanem tündöklő jellemre, jóságos természetre, áldott kezekre : a szépkezü, 
íehérkezü jelzőket jóságos embereknél, áldásos kezeknél alkalmazták.
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Béla herceg vallásos felesége és szentté lett fia, László közt állva, 
ismert alakja lehetett a lovagi elképzelésnek : bátor és jószívű, lovagias, 
harcrakész ember volt.

Másként nem szerette volna meg őt Richeza hercegnő és nem 
követte volna őt, hogy harmadszor is újra kezdje az életet valahol 
Magyarországban.

III. Táblázat.
N agy Ottó 

962— 973. császár

II. Ottó Matild
973— 983. császár megh. 999.

patricia III.

III. Ottó Matild
983— 1002. császár megh. 1025

991. Ezzo-Erenfrid  
lotaringiai 
palatinus 

megh. 1034 
[Szent Ezzo]

Ezzo-Erenfrid  
alem ann gróf 

963. Richwara

Henrik 
[Hezelin] 

1032. lotaringiai 
palatinus

Ludolf Ottó
megh. 1031 megli. 1047. 

Matild lotaringiai
zutpheni palatinus

grófnő 1045— 47.
sváb herceg 

Eggisheim  N. 
grófnő

Hermann Boldog Henrik Konrád Richwara
1036— 56. R icheza megh. 1060. m egh.1061 Bertold  

kölni m egh. 1063 Matild 1056— 61 Zähringen 
érsek 1013. Mieszko lotaringiai karintiai grófja

1025— 34. hercegnő herceg megh. 1078
lengyel megh. 1060 1061— 67.

fejedelem  karintiai
herceg

IV.

Az öreg Hedvig grófnő, IX. Leó anyja, meg az öreg Richeza 
fejedelemasszony Lotaringiában éltek. Ha ott érezték jól magukat, ott 
voltak otthon, életük végére oda kívánkoztak visszavonulni, úgy ebből 
azt következtethetjük, hogy közelebbi szálak fűzték őket Lotaringiához.

Ott nőttek fel, és ott feküdtek a család ősi birtokai a Rajna vona
lán, a vallon vidéken, Flandriában.

Stavelot és Nivelles, hol Richeza kisebbik leánya, Richeza húga, 
Adelhaid, az ősi kolostor apátnője volt, a kölni érsekség érdekkörébe 
tartoztak. Azon a vidéken volt Ezzo-Erenfrid palatinus grófja Huynek, 
valamint Stablo kolostornak. A család lelkiatyja Stablo-Stavelot híres 
apátja, Poppo (megh. 1048), meg Lüttich-Liége püspöke, Wazo (megh. 
1048) voltak ; jóbarátai Hermann érseknek és egész családjának.

Ha Poppo apát, Wazo püspök és Hermann jóbarátok voltak
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és ha ők voltak nevelői Boldog Richeza gyermekeinek, akkor ez nem 
jelentett kevesebbet, mint hogy a lotaringiai szellemi mozgalom vezetői 
és legkiválóbb képviselői nevelték Richeza hercegnőt — Boldog Richeza 
leányát és Szent László anyját, Béla feleségét.

Köln mellett volt a brauweileri uradalom is, melyet valamikor 
Ezzo-Erenfrid ajándékozott Matild császári hercegnőnek, mikor ez 
hozzá ment feleségül. Ezt a tekintélyes uradalmat azután 1024-ben 
ők ketten adták a staveloti bencéseknek ; a lotaringiai szellemi 
mozgalom diadallal vonult be Kölnbe, mely annak egyik középpont
jává lett.

Ott, Brauweilerben épült fel Ezzo apátsága és annak hattornyú 
temploma, melynek alapját Poppo és Wazo halála évében, 1048-ban, 
Hermann érsek tette le.

A stavelot-lüttichi szellem térfoglalása így vonta bele a kölni 
érsekfejedelemséget annak a nagy szellemi mozgalomnak az érdek
körébe, amely Lotaringiában életre kelt, de amely csak folytatása volt 
Cluny mozgalmának.

Richeza hercegnő kis leány volt még akkor, amikor saját szemei
vel láthatta, mint hódolnak ennek a reformszellemnek és reformmozga
lomnak Lotaringia papjai ; mint hordják szét annak hírét és eszméit 
észak, kelet és dél irányában ; mint keresnek mindenütt lotaringiai 
papokat, olyanokat, akik ennek a szellemnek a képviselői és hirdetői ; 
milyen keresettekké váltak a lotaringiai liturgikus könyvek minden
felé. Láthatta, hogy ennek a vallásos szellemnek hódol anyja és az 
egész család, Biauweiler papjai és apácái ; mindenki, az egész Köln 
és annak élén az ő nagybátyja, Hermann érsek, Németország legtekin
télyesebb főpapja.

Nagyon messze vinne bennünket annak a sok részletnek az el
mondása, mit a korabeli források erről a lotaringiai mozgalomról el
mondani tudnak. Annál inkább, mert ez adatok tömege a közelmúlt
ban jelentékeny módon megnövekedett.

Azt is csak érinthetjük, hogy IX. Leó pápa e mozgalomnak 
nemcsak híve, de kimagasló képviselője és vezére volt.

Messze vezetne bennünket az, ha elmondanánk, miként jött 
Magyarország felé, a liturgikus könyveken kívül, egyes szentek tiszte
lete. Pedig ez a középkori történelemben fontos szerepet játszik még 
akkor is, ha mi eddig nem sok figyelemben részesítettük ; így lett fon
tossá Béla családjával kapcsolatban Szent Lénárt, majd Szent Egyed 
tisztelete.

Most mindössze annak megemlítésére szorítkozunk, hogy amikor 
Béla herceg 1048-ban családjával együtt Magyarországba költözött,

A Szent István  A kadém ia É rtesítője . (1942.) 6
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a neki jutott keletmagyarországi (erdélyi) birtokuk központjául Bihart 
választotta.

Nem ok nélkül tette azt, mert Bihar püspöke — a püspökséget 
még Szent István alapította — lotaringiai ember volt. Az alapítás fel
tehetőleg 1029-ben, a bizánci háború kezdetén történt, amikor Szent 
István Biharban és Erdélyben szedte össze csapatait és azok élén a 
Maroson át vonult Bizánc magyarországi hívei ellen. Fel kell azonban 
tennünk, hogy Béláék érkezésekor már Bihar püspöke, Leodvin várta 
és fogadta őket és hogy a lotaringiai Richeza megtudván, hogy Leodvin 
is Lotaiingiából származik, rajta volt, hogy az ő bihari székhelyén 
telepedjenek meg. Béla herceg így Bihart állandó lakhelyül válasz
totta és a gyermekek, tehát Szent László nevelését is, Leodvin püspök 
vette át.

Az a nevelés, amelyet Richeza és Leodvin László hercegnek 
adtak, haláláig meglátszott Szent Lászlón : ő lett az a fejedelem, aki
nek lelkületén, egész jellemén és egyéniségén leginkább hagyta rajta 
bélyegét az a nagy szellemi mozgalom, amelynek otthona és központja 
Lotaringia volt.

Hozzá kell még tennünk, hogy amint Richeza hercegnőt már 
Lengyelországba való költözésekor kísérték lotaringiai emberek, úgy 
elkísérhették ilyenek Magyarországba is, hol ekkor már nagyobb szám
ban éltek lotaringiaiak.

A kérdés magyarázatát újabban többféleképen adják.
Legelfogadhatóbbnak látszik az, hogy Lotaringia népe az elemi 

csapások és a polgárháborúk miatt fogott vándorbotot, még Szent Ist
ván idejében. Csak Magyarország felé terelhette, de nem indokolhatta 
meg a Magyarországba vándorlást az a körülmény, hogy Konrád 
császár seregében 1030-ban lotaringiai csapatok is résztvettek a magyar
országi hadjáratban. Ugyanez áll Verdunre nézve is, honnan a forrá
sok szerint nagyobbszámú bevándorló érkezett ; a legtöbben ugyanis 
Verdun—Luxemburg—Lüttich irányából indultak el kelet felé.

Nem annyira Konrád és Henrik, a frank császárok birtokain át 
a Duna mellett, mint ahogyan általában véve gondolják, hanem kelet 
felé. Mert igaz, hogy a Duna folyó mindig és akkor is a népek ország- 
útja volt, de figyelembe kell vennünk a növekvő ellentétet Lotaringia 
és a császár között ; valamint azt, hogy a lotaringiai vándorlás iránya 
német területen nyugat-keleti volt, Lengyelország irányában ; onnan 
viszont észak-déli volt a Szepességen át Erdély felé. El kell tehát tekin
tenünk attól, hogy a Xl-ik század német-magyar háborúival egyidő- 
ben a Duna folyó békés vándorlás útvonala lehetett. A vándorlás 
nyoma és iránya is kimutatható szász földön keresztül Saalfeld és a
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lengyel határ irányában. Szászokkal gyarapodva jutottak el Szilézián 
és lengyel földön át Magyarországba ; így telepedtek meg — a vándor
lás folyama tovább tartott egy évszázadnál — a Szepességben, a folyók 
mellett alászállva Tokaj, Eger és Bihar vidékén, majd Erdély keleti 
és déli határvidékein.

Innen van az, hogy a lotaringiai bevándorlók a Szepességben és 
Erdélyben szászoknak nevezték magokat, mert feltehetőleg uralkodó 
volt közöttük a lotaringiai-luxemburgi német elem, a flamand (innen 
a Flandrenses elnevezés) és még inkább a szász. Ebben a keretben 
látjuk megoldva tehát az erdélyi szászok bevándorlásának és eredeté
nek sokat vitatott kérdését is. A keret kissé széles ugyan, de a részlet- 
kérdések maradhatnak és mint ilyenek nem változtatnak a kereteken. 
Ugyanígy lehetett Bihar déli részében Tamáshida tekintélyes német 
város akkor, mikor a tatárok 1241-ben a földdel egyenlővé tették. 
Végül ennek a XI—-XII. századra kiterjedő lotaringiai bevándorlásnak 
a keretébe tartozik a lotaringiai francia-német prémontreieknek az 
ország keleti részében, így Váradon történt megtelepedése is.

A latin elem kisebb csoportokat alkotott és latin, vallon elneve
zések alatt fordul elő (Wallendorf, Szepes-Olaszi, Várad-Olaszi ; e sza
vakban az olasz latint jelent, mert a korabeli olaszok neve Italus és 
Lombardus volt). Bihar a Szepességen és a Tisza felső vidékén át, észak 
felől, inkább vallonokat, francia nyelvű lotaringiai* bevándorlókat 
kapott ; ez összefüggésben volt azzal, hogy Leodvin származásánál, 
Bicheza pedig nevelésénél fogva Lotaringia franciáihoz, a vallonokhoz 
állottak közelebb.

Az elmondottak új színt adnak nekünk Bicheza hercegnő arc
képéhez.

Mert íme látjuk, hogy amikor Leodvin püspököt megtalálja 
Bicheza, Biharba viszi egész családját, ott telepedik meg, ott neveli 
gyermekeit, azok ott nőnek fel. A hercegnő Leodvin székhelyét választja 
központjául annak a nagy birtoktestnek, amelyet férje, Béla herceg 
bátyjától, András királytól adományként kapott. A bihari udvar lett 
első központjává a lotaringiai szellemi mozgalomnak is. Arra húzódtak 
a lotaringiai telepesek és majd oda fognak jönni azok a lotaringiaiak, 
akiket Leodvin püspök 1050-iki lotaringiai útjáról magával hozott, 
vagy maga után hívott, hogy a vidék újjáépítését avatott kézzel esz
közöljék.

Az a munka ugyanis, amelyhez Béla herceg és felesége fogtak, 
Keletmagyarország és Erdély külső képét, szellemét átalakította.

Ennek a munkának lelke és irányítója Richeza hercegnő volt, 
más nem is lehetett.

6 *
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A munka viszont sokkal jelentősebb és nagyobb arányú volt, 
mint azt a történetírás észrevette és gondolta.

Itt ugyanis a keleti részek újjászületéséről van szó, a Tisza vona
lától a Kárpátokig ; annak egyes részleteit az alábbiakban még érin
teni fogjuk.

Itt egy hercegnőről van szó, aki a korabeli Nyugat magasabb 
szellemének és kiműveltebb világának képviselőjeként jelenik meg ; 
aki maga vezeti, maga irányítja, maga foimálja át annak az egész terü
letnek a képét, amelyet a sors az ő gondjaira bízott. Az a szeretet, 
amely e vidék iránt, Erdély iránt, Keletmagyarország iránt az ő fiá
ban, Szent Lászlóban később felismerhető, anyja lelkének volt csodá
latos tükrözése, annak öröksége, annak legendákban és művészi alko
tásokban, csodatettekben és zarándoklatokban való megnyilatkozása.

V.

Az az aggodalom, amellyel András király öccsét segítségül hívta ; 
az a készség, mellyel Béláék a hívó szónak engedelmeskedtek, vala
mint az a szíves fogadtatás, mely őket mérhetlen birtokkal ruházta 
fel : várakozást jelentettek. Olyan várakozást, amelynek Béla és 
Richeza legjobb tehetségük szerint igyekeztek megfelelni.

András király helyzete valóban nem volt könnyű, sőt jogilag 
sem volt tisztának vagy tisztázottnak tekinthető.

Törvényes királynak ugyanis a Szent Istvántól utódjául tett 
Orseolo Pétert kell tekintenünk ; méltatlansága ellenére is nehéz volna 
mást mondanunk. A nemzet megelégelte ugyan őt és mást akart király
nak, de csak kétféle uralkodó között választhatott : vagy a leányágak 
mellé kellett állani, és így léptette fel Aba nádort, vagy az ifjabb ág 
oldalára, és így hívta be Kievből András herceget.

Andrással szemben tehát az örökösödésnek akkor bevett formája 
állott, az ő oldalán egy ki nem próbált erő : a nemzet akarata ; vele 
szemben Péter király védője, III. Henrik császár, mellette a forrada
lomban kiégett országnak még összeszedhető ereje.

Ügy látszik, hogy András és tanácsadói ez erőt nem tartották 
elegendőnek a királyság megtartásál a, Vazul ágának elismertetésére, 
mi magában véve is nagy probléma volt.

Legalább erre kell gondolnunk, ha Henrik támadó erejével szem
ben a fegyverkező király inkább tárgyalásokra és közvetítésre gondolt : 
arra, hogy Henrik hadait nem fegyverekkel állítja meg.

Az, aki erre alkalmasnak mutatkozott a császárral szemben, a 
pápa lehetett ; ha pedig IX. Leo pápának Richeza hercegnő közeli
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rokona volt, úgy kéznél fekszik a feltevés, hogy András király Richeza 
segítségéhez ezért folyamodott.

Nem Kievhez és Bölcs Jaroszlávhoz, kinek egyik leánya Lengyel- 
ország, a másik Magyarország trónján ült, és aki arról álmodott, hogy 
a két szomszédos ország a két vő útján az ő vezetését fogadja el. Anasz
tázia és Mária hercegnők azonban nem kaphattak olyan támogatást 
Kievből, amelynél nem látszott nagyobbnak az, amit férjeik, Kázmér 
fejedelem és András király nyugat felől kaphattak. Magyarország 
ugyanis 1048-ban, a clunyóta Kázmérral egyetéitőleg, nyugaton keres
ték a maguk és országaik biztosítását.

Arról értesülvén, hogy a pápa Lotaringiába készül, György kalo
csai érsek és Leodvin bihari püspök 1050-ben, amikor hírét vették 
annak, hogy Henrik csapatai a határ felé közelednek, a király küldöt
teiként indultak Lotaringia felé, hogy Vazul ágának elismertetését 
biztosítsák, a pápa útján III. Henriket Magyarország megtámadásától 
visszatartsák, Péter iglényeinek elejtésére bírják.

IV. Táblázat.

Taksony  
m egh. 972 

magyar fejedelem

Géza
972— 997. 

magyar fejedelem

Mihály
magyar herceg

István Gizella N.- Vazul
997— 1001. Orscolo Aba m agyar here

fejedelem Ottó nádor
1001— 1038. megh. 1031. [Sámuel]

király velencei 1042— 1044.

I
doge király

1
Imre

1
Péter

megh. 1031. 1038— 1046. András Béla
királv 1046— 61. 1061-- 6 3 .

király király

Levente  
megh. 1047.

Nem hisszük, a hogy küldötteknek elutazásuk idején egyéb érv 
állott volna rendelkezésükre, mint az, hogy a nemzet Andrást és nem 
Pétert akarja királynak és hogy ez utóbbit nem lehet az országra 
kényszeríteni.

Nem hisszük, hogy idegen példákra hivatkozhattak, bár nincsen 
kizárva, hogy Béla és Richeza ismerték Richeza rokonának, Nagy 
Kanutnak trónrajutását Angliában, hol választás emelte trónra őt 
a törvényes ellenében.
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Az az idő, amely András meg Béla beköltözése és a követküldés 
között eltelt, mégis megengedi azt a következtetést, hogy a küldöttek 
nem utaztak üres kézzel, mert nem hagyhatták kétségben azokat, 
akikhez fordultak és akiktől segítséget reméltek, az iránt, hogy mit 
akarnak.

Andrásnak meg kellett mutatnia, hogy Szent István nyomdo
kaiba lép, a kereszténységet és a nyugati egyház, Róma tekintélyét 
fogja ismét helyreállítani. Összegyűjtötte a szent király okleveleit, írá
sait és ezzel bizonyította jószándékát, állításai valódiságát.

Ha egy pillanatra megállunk e pontnál, akkor azt is meg tudjuk 
állapítani, hogy kelet és nyugat közül az utóbbi győzött : Kiev helyett 
Lotaringia. Nemcsak azért, mert a király küldöttei Kiev helyett Lota- 
ringiába mentek, hanem azért is, mert a nyugathoz, Szent István 
politikájához való visszatérés mellett határoztak.

A küldöttek ajándékokat is vittek magukkal : így Szent György 
ereklyéit, amelyeket még István király maga hozott Ochridából, 
a bizánci hadjárat idején. Az ereklyék megerősítették Szent György 
tiszteletét nyugaton és hozzájárultak a sárkány ellen küzdő lovag 
eszményének kialakulásához.

Különös világot vet a helyzetre az a körülmény, hogy amikor 
Leodvin püspök Namurba érkezett, a Saint Albans-kolostorban hagyta 
Szent István iratait. Ebből azt következtethetjük, hogy Andi ás kül
döttjei meglepetésekre is el voltak készülve, vagy nem nagyon bíztak 
abban, hogy Szent István királyságát Vazul fiai fogják visszaállítani.

Már az elmondottakból következik, hogy Leodvin leveleket és 
üzeneteket vitt magával Richeza rokonaihoz, kiktől azokra válaszokat 
várt. Beszámolás volt ez Richeza sorsáról, anyjának és érsek-nagy
bátyjának megnyugtatása, támogatásukhoz való folyamodás, azoktól 
várt üzenetek és tőlük remélt megnyugtatások.

A két főpap nem a császártól elzárva tartott nyugati határon, 
tehát a Duna mentében, utazott Lotaringiába, hanem a szlavóniai 
erdővidéken át, Itálián és Szavóján keresztül, a Simplon-hágón át 
Besan^on irányában. Ennek az útvonalnak a megállapítása még itthon 
történt meg, tehát fel kell tennünk, hogy a választandó utat kellően 
ismerték Magyarországon.

IX. Leó pápa trónralépése óta ekkor másodízben utazott Lota
ringiába. 1049-ben Henrik udvarában jelent meg és átok alá vetette 
az ellenzék vezéreit, V. Balduin flandriai grófot, Szakállas Gottfried 
lotaringiai herceget. Segítségére ment a császárnak, aki harcban állott 
Flandria és Lotaringia rendjeivel : a Rajna mögött elterült országok
kal, melyek nem voltak megelégedve a császár politikájával, Most,
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amikor 1050 nyarán ismét útra kelt, már vártak rá mindazok, akik vele 
találkozni kívántak, többek között a magyar küldöttek is.

A burgundi Besan^onban lefolyt megbeszélések (1050 október 3.) 
a források szerint fontosak lehettek, mert a nyugati fejedelmek meg
bízottai a szóban forgó kérdések egész sorát a pápa elé terjesztették.

András király követei szintén ott kerültek Leó pápa elé. Ott mon
dották el küldetésük célját, ott hallott a pápa Richeza hercegnő, az 
általa jól ismert rokon sorsáról és körülményeiről ; ott vette annak ké
rését olyan kéidésben, amelynek eldöntésétől a hercegnő sorsa is függött.

Hogy IX. Leó nem döntött azonnal, mert a kérdést fontosnak 
látta és annak sikeres elintézése szívén feküdt, azt abból következtet
hetjük, hogy a követeket nem bocsátotta el, magánál tartotta őket, 
több ízben tárgyalt velők azon az úton, melyet a korabeli források 
diadalmenetként írnak le : a lotaringiai pápa diadalmenete volt ez 
a lotaringiai Toulba, hol egykor püspök volt és ahová elődének, Szent 
Gerardnak emléke hozta el. Toulban ünnepiesen fogadták és akkor 
emelték fel Szent Gerardus csontjait, mi az ünnepségek fénypontja volt.

A besan^on-touli megbeszélések eredményeire leginkább azok 
személyiségéből következtethetünk, akik jelen voltak.

Az első mindenesetre IX. Leó pápa, ki nemcsak a magyar király 
kérését vette, de Richeza hercegnő folyamodását a hatalmas rokon
hoz. Ott értesült Magyarország helyzetéről, belső viszonyairól ; And- 
rásékról és Béláékról, az ő jó szándékukról, mely hiábavaló lesz, ha 
Henrik császár velencei Pétert kívánja királlyá tenni, akit senki sem 
akar. A probléma viszont nehéz, mert a császár az Egyháznak hű fia, 
és nem természete a megalkuvás.

Jelen van Cluny apátja, Szent Hugó, előkelő burgundi nemes, 
fejedelmi sarj, őmaga is rokon. A két rokon — az apát és a pápa — 
határozza el, hogy vállalják a közvetítést III. Henriknél. Ezt abból 
következtethetjük, hogy 1052-ben együtt indultak el Magyarországba, 
Henrik császár pozsonyi táborába. Cluny apátjának megjelenése azért 
fontos, mert megerősítette a pápát abban az elhatározásában, hogy 
nem zárkóznak el a közvetítés elől.

Találunk a jelenlevő személyek között olyant is, aki később jut 
fontos szerephez, de akinek fontosságát már akkor megadta jogi 
készültsége. Éppen azért nem hihető, hogy nem kérték ki véleményét 
a római Hildebrandnak, aki VII. Gergely pápa néven tette ismertté 
nevét és a főhatalom kérdésében vallott felfogását. Ha ez a felfogása 
nem pillanatnyi volt, akkor fel kell tennünk, hogy Hildebrandnál akkor 
is meglehetett. Annál inkább gondoljuk ezt, mert az újabb kutatások 
szerint Hildebrand a Karolingoktól származott, nemcsak tudása vagy
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rangja folytán tartozott Leó és Hugó szűkebb köréhez, hanem szárma
zásánál fogva is.

A három főpapban tehát, akik a magyar király előterjesztésével fog
lalkoztak, hálom fejedelmi személy volt jelen ; az ő elhatározásuk jelenté
keny hatalmak döntését jelentette : a nyugat hatalmainak állásfoglalását.

Mellékszemélynek látszik a jelenlevők sorában Worcester püspöke, 
Aeldred, kinek nevét a források megemlítik.

Aeldred személyisége több okból válik fontossá. Mindenekelőtt 
azért, mert a császárral szembenálló Balduin flandriai grófnak rokona, 
Hitvalló Edvárd angol király volt az, ki őt a pápához küldötte. Fontos 
azért is, mert az ő székhelye, Worcester az, hol Angliában a kontinen
tális ügyekkel leginkább foglalkoznak. Végül pedig azért, mert Edvárd 
király az utolsó szász uralkodó. Bátyjának, Vasbordájú Edmundnak 
fiairól, Edmundról és Edvárdról semmit sem tudtak. Merész dolog 
lenne talán azt állítani, hogy a magyar küldöttek mondották el Aeldred 
és társának, Lupusnak (Wulfstannak) azt, hogy egy angol herceg 
Magyarországban él, mert már csak Edvárd van életben. Mégis ekként 
kell a dolgot elképzelnünk, mert attól kezdve, hogy Wulfstan hazatért, 
állandó és egyre fokozódó érdeklődés nyilvánult meg Angliában Edvárd 
herceg iránt.

Aeldred volt az, akinek kezeiben attól kezdve a kérdés szálai 
összefutottak. Valamennyien együtt vettek részt a touli zsinaton és 
Szent Gerardus tetemének ünnepélyes felemelésén.

Az érdeklődés érthető volt, ha megnézzük az angol királyi család 
viszonyait, mert Készületlen Aethelred király fiai közül az első ágból 
már csak Edvárd herceg élt, a másodszülött Edvárd király az oldal
ágakra támaszkodott, azok közt pedig Vilmos normandiai herceg, a 
későbbi Hódító Vilmos mutatott egyre nagyobb érdeklődést az angol 
trón iránt.

V. Táblázat.
K észületlen Aethelred  

978— 1016. angol király
2. neje 1002. norm andiai Emma 

megh. 1052
2. férje N agy K nut (1017.]

[K nut— Lambert]
1018—35. angol király

1. Vasbordájú 1. H itvalló  Edvárd 2. Hardknut 2. Gunhild 2. Harold  
Edm und 1016— 66. angol 1035— 1042. K unigunda 1035— 1039.

1016. angol király király angol király megh. 1038. angol király
1036. Henrik  

ném et herceg,
1039. császár

Edm und  
megh. 1048.

Edvárd  
megh. 1057
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A magyar követek a fentiek szerint már Besan^on-Toulban elér
ték küldetésük célját, de a pápa kíséretében tovább utaztak Reims 
felé, ahol szintén szemtanúi voltak a lefolyt ünnepélyeknek.

Onnan Leodvin tovább ment Namurba, hol Szent Albanus kolos
torát kereste fel. A reánk maradt feljegyzés — Fundatio Ecclesiae 
Sancti Albani Namucensis — azt mondja, hogy Leodvin bihari püspök, 
származására nézve lotaringiai — genere Lotharinsis — Szent Albanus 
egyházában misét mondott ; azután Szent György vértanúnak azon 
csontdarabjait adományozta és tette le, amelyeket Szent István a 
bizánci hadjáratból magával hozott. Hogy a szent király miseruhái 
közül származott-e az, melyet a lotaringiai Metzben őriznek és hogy 
Leodvin maga vitt-e ajándékba ezek közül valamit, amint ez az idé
zett forrásból kivehető, azt nem tudjuk megállapítani.

Fontosnak látszik előttünk, hogy Leodvin II. Albert namuri 
grófot felkereste és hogy az szívesen fogadta őt (honorifice susceptus 
est et habitus cum amicis).

Fontos pedig nekünk ez az adat azért, mert abból látjuk, hogy 
Leodvin Reimsből visszautazott Lotaringiába és Namurban állapodott 
meg. Oda Richeza hercegnő irányította őt, mert Albert gróf sógora 
volt Henrik lotaringiai palatínusnak, Richeza unokafivérének.

Ebből arra következtetünk, hogy Richeza egész rokonságát — 
IX. Leó után a pápa rokonát, Albert namuri grófot is — mozgósította 
Magyarország érdekében. Csak éppen megemlítjük e helyen, hogy 
Albert felesége viszont Szakállas Gottfried lotaringiai hercegnek, a 
császár nagy ellenfelének volt a sógora, tehát Richeza ezen a ponton 
már erősebb és hatásosabb eszközökkel is rendelkezett, mert a lotarin
giai palatínusok és a lotaringiai hercegek háza itt egy frontban egye
sült a frank Henrikkel szemben.

Az a körülmény, hogy Richeza felvette velők az érintkezést, első
sorban a rokonokkal való kapcsolatok felelevenítését jelentette, de itt 
már számolni kell azzal, hogy az összeköttetés Magyarország új vezetői

VI. Táblázat.
Gocelo-Gothelon  

megh. 1044. 
lotaringiai herceg

Szakállas
Gottfried

1044— 69.
lotaringiai

herceg

Matild 
megh. 1060.

Henrik  
megh. 1060 
lotaringiai 
palatinus

Ragelinda  
1030. II. Albert 

1012— 64. 
namuri gróf
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és a lotaringiai Karolingok között a császár szempontjából komoly 
problémát jelentett.

Nem találunk ugyan adatot arra vonatkozólag, de biztosra vesz- 
szük, hogy Leodvin püspök Brauweilert és Kölnt is felkereste. Mert 
nem tehetjük fel, hogyha Richeza székhelyéről, mint annak földije és 
bizalmas embere, gyermekeinek nevelője Itálián és Lotaringián keresz
tül Namurba érkezett, a hercegnőnek a közelben élő anyját és nagy
bátyját, Hermann érseket, akiknek Richeza talán mindent köszönhe
tett és akikre a hercegnő mindennap gondolt, fel nem kereste volna, 
nekik leveleket, üzeneteket ne vitt volna.

Megerősíti feltevésünket az a körülmény, hogy Aeldred és Wulfstan 
hazatérése után angol követek jelentek meg a császárnál és Hermann 
érsek vendégeiként egy éven át Kölnben tartózkodtak. Feltehető, hogy 
annak közbenjárását kérték, tehát a pápa elé vitt ügyek szálai Köln
ben futottak össze.

Hajlandók vagyunk elmenni addig a feltevésig, hogy úgy Richeza 
megbízása folytán, mint pedig Leó távozása után és az ő helyeslése 
mellett, Hermann érsek, Leó anyjának és Richeza hercegnő anyjának 
támogatója lett az ki a szóban forgó kérdések további szorgalmazását 
kezébe vette. Ha pedig így áll a dolog, akkor Leodvin püspök kölni 
útját is fel kell tételeznünk.

Nem volna könnyű cáfolatát adni e feltevésnek már azért sem, 
mert a küldetésnél a küldőt és annak szándékait figyelembe kell vennünk.

Mindig a küldő az, ki a célt megadja és akinek a küldött csak 
eszköze, szócsöve. Azonkívül a családhoz annyira közelálló Leodvin 
mindenesetre méltó képviselője volt a gondjaira bízott család érdekeinek.

Ennél a küldetésnél kapjuk meg azokat a színeket, amelyek
Riehezát a nyugat fejedelmeinek körébe emelik.

%
Nem áll magában, mint Anasztázia királyné, aki egyedül Kiev- 

hez fordulhat és az is kívül esik az események körén, mert a íendezésre 
váró kérdés nem kelet, hanem nyugat felé mutat.

Nyugatról jött Richeza, nyugaton élő rokonai a legelőkelőbb 
fejedelmi családok sarjai. Egyenrangúak azzal, akivel András kiráh 
szemben áll, III. Henrikkel.

Ennek a rokonságnak a tükrözése látszik majd meg Richeza fián. 
Szent Lászlón is, kit már a kornak élő emberei, nem kizárólag a legenda 
és a hagyomány emeltek az európai uralkodók első sorába. Egészen 
a keresztes hadak vezérletéig, amelyet nem vállalt el, de amely azután 
rokonának jutott. Ennek a rokonságnak volt előkelő tagja Richeza her
cegnő ; fiának, Szent Lászlónak hírnevét is ő alapozta meg, annak 
helyét is ő kereste meg Európa uralkodóinak élén.

DO
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VI.

Henrik császár vonakodása, hogy az angol követeknek Edvárd 
herceg trónjelölt hazautazása, német földön való átutazása iránt ked
vező választ adjon, azt mutatja, hogy a kérdés, tehát végeredmény
ben a magyar követség, vagy ha úgy tetszik, Richeza közbelépése, 
mélyebb vizeket mozgatott meg. Olyanokat, amilyeneket András meg 
Anasztázia nem tudtak volna nyugaton mozgásba hozni.

Lotaringia hercegének ellenséges magatartása Henrik családjá
val, a száli frankokkal szemben ; Flandria grófjának csatlakozása Lota- 
ringiához ; Balduin angol rokonságának közbelépése egymás után lep
ték m^g III. Henriket.

Az 1051-re tervezett magyarországi hadjárat Péter érdekében és 
András ellen még meg sem indult és már is nehézségekbe ütközött. 
Olyanokba, melyeket csak akkor mérlegelhetünk, ha Richeza rokon
ságát, a rokoni érdekek egybekapcsolódását, az egész Nyugat meg
mozdulását figyelembe vesszük. Henrik viszont nem volt az az ember, 
akit útjában meg lehetett állítani. Nem is az, aki félúton megállóit.

Még 1051-ben megindult András ellen, de csak Pozsonyig jutott 
el, mert a pozsonyi táborban váratlanul megjelent IX. Leó pápa és 
Cluny apátja, Szent Hugó — Richeza rokonai. Henrik erre visszavonult.

Eszébe jutott a birodalmi ellenzék szervezkedése — Lotaringia 
és Flandria összefogása. Mikor távozóban visszafordult, a magyar 
táborban ott látta Béla herceg lotaringiai feleségét, és eszébe jutott 
neki Szakállas Gottfried herceg, a harcias Karoling ; talán Edvárd 
herceg is eszébe jutott, flandriai Balduin. Maga mellett látta Róma és 
Cluny főpapjait, kik tekintélyük magaslatán állottak, mögöttük pedig 
nemcsak híveik foglaltak helyet, hanem hatalmas rokonok is, akik 
a száli frankok elsőbbségét vitatták.

A császár határozott és egyelőre visszavonult.

VH. Táblázat
IV, Szakállas 

Balduin  
988— 1035.

Godwine 
megh. 1053.

flandriai gróf

V. Balduin 
1035— 1067. 

flandriai gróf
1051. Tostig  
megh. 1066. 

Northumberhard  
grófja

Judith  
megh. 1094.

Harold 
megh. 1066.

Edith
megh. 1072.

1045. H itvalló  Edvárd  
angol király
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VII.

III. Henrik 1051-iki felkészülése és 1052-ben történt visszafordulása 
olyan fordulatokat vont maga után, amelyek egész Európára kihatottak.

Ha meg akarjuk tartani az időrendet, akkor az 1051 -i felkészüléssel 
egy időbe kell tennünk azt az eseményt, amely Angliában lejátszódott.

Aeldred worcesteri püspök 1050 végén értesülhetett arról, hogy 
az ősi angolszász uralkodóház utolsó sarja, Edvárd herceg a távoli 
Magyarországban él, és hogy III. Henrik császár az, akihez fordulni 
kellene, hogy bocsássa őt saját Oiszágán keresztül Angliába.

Vilmos normandiai herceg — Róbert herceg természetes fia — 
éppen abban az időben, 1051-ben látogatta meg rokonát, Edvárd 
angol királyt, ki látván azt, hogy Anglia védelemre szorul a skandináv 
és normannok ellenében, a nyugati, már elfranciásodott normannok 
hercegének ígérte oda, halála esetére, Anglia trónját.

A következő 1051-ik évben már elterjedt a híre annak, hogy 
Eduárd herceg életben van és a szászok elhamarkodottnak tekintették 
a király lépését. A francia normannok hercegével, Vilmossal szemben 
Vasbordájú Edmund fiát, az elveszettnek hitt Edvárdot tekintették 
a korona törvényes örökösének. A szász közvélemény irányító vezére 
a királyné apja, Godwine volt, aki nyomban felvette a harcot Vilmos 
ellen és rajta volt, hogy Edvárd herceg mielőbb hazajusson.

VIII. Táblázat.
I. Richárd  
megh. 966. 

Norm andia hercege

II. Richárd  
megh. 1026. 
Norm andia  

hercege

III. Richárd II. Róbert 
1026— 1028. 1028— 1035.
Norm andia Normandia 

hercege hercege

[H ódító Vilmos] 
megh. 1087 
1035— 1066.
Norm andia  

hercege 
1066— 1087. 
angol király

Em m a  
megh. 1052.
1. Aethelred  

978—-1016. angol király  
2. N agy K nut 

1016— 1035. angol király

1. Vasbordájú  
Edm und

1016. angol király

1. H itvalló  
Edvárd  

1016— 1066. 
angol király

2. H ardknut 
1035— 1042. 

angol király.
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Godwine tanácsára Edvárd király egyes források szerint Magyar- 
országba küldötte Aeldred worcesteri püspököt és arra kérte András 
királyt, hogy bocsássa haza Edvárd herceget. Ha ez valóban meg
történt, akkor Aeldred volt az első angol, ki Edvárd herceggel talál
kozott és megismerte annak családját, megígérte nekik, hogy angol 
részről mindent meg fognak tenni hazatérésüknek kieszközlése végett. 
Ennek az adatnak a valódiságát megerősíti az, hogy bár Godwine 
1053-ban elhalt, két fia, Tostig és Harold, atyjok halála után még 
nagyobb buzgalommal fáradoztak Edvárd hazahozatala körül. Tostig sze
mélye külön említést érdemel, mert 1051-ben a flandriai gróf nővérét, Ju- 
dithot vette feleségül, a flandriai grófokat pedig Karolingoknak tartották.

A flandriai és lotaringiai Karoiingok egyesülése (1051 óta) szin
tén gondolkodóba ejtette Henrik német császárt.

Tostig személye fontos volt azért is, mert feleségét Northumbriába 
vitte haza és mert Northumbriát tette központjává, a szászok, mond
hatjuk a szász legitimisták központjává.

Henrik császár minden baj okozójának Richezát hitte, mert 
annak unokafivérét, Konrádot, 1053-ban, tehát a magyarországi had
járatból való visszatérése és a triburi fegyverszünet megkötése után, 
a bajor hercegségtől megfosztotta.

Egyes történetírók ezt az eseményt, meg az utána következő dol
gokat is, megmagyarázhatatlanoknak neveziR. Mi meg fogjuk kísé
relni, hogy ezeknek kielégítő magyarázatát adjuk ; mert meg kell elé
gednünk azzal a megállapítással, hogy ha Henrik császár András király
ival fegyverszünetet kötött, Richeza rokonát pedig mindenéből kifor
gatta, úgy különbséget tett András király és Réla herceg között. Abban 
a feltevésben volt, hogy neki a királlyal van dolga, nem a herceggel ; 
hogy a herceg a király alá tartozik és ennélfogva nem tekinthető ille
tékesnek, vagy mellőzni lehet a vele fenntartott viszonylatban ; hogy 
a királyt megerősítve annál könnyebben fegyverezheti le a herceget, 
kinek felesége a birodalomban kiterjedt rokonsággal rendelkezett — 
az ellenzék oldalán.

Az elmondottak alapján már nem érthetetlen az, hogy Konrád 
herceg a császár elől Magyarországba, és pedig Richezához menekült. 
Inkább az lephette meg a császárt, hogy a triburi fegyverszünetet 
ezek után András bontotta fel és csapataival betört Karintiába.

Nem lehetett különös és meglepő ezek után az sem, hogy a császár 
saját fiát, Henrik herceget tette hajói herceggé, ezzel a Magyarország
gal szomszédos bajor területet frank igazgatás alá vonta. Ellenben 
különös volt az, hogy Konrád hívei szaporodtak és hogy vezérüket 
kívánták a császári trónra ültetni.
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A találgatásoknak végül is 1055-ben Konrád herceg haiáia 
vetett véget.

Ha visszatérünk az események fonalához, akkor meg kell emlí
tenünk, hogy 1054-ben Aeldred püspök Ramsey apátjával, Aelfwine- 
nel együtt Edvárd király nevében megjelentek III. Henrik előtt és 
arra kérték a császárt, engedje meg Edvárd hercegnek német földön 
át való hazatérését.

Az angol udvarban tehát a jelek szerint megváltozott a helyzet. 
A szászok kerültek felül, a hangulat a normannok ellen fordult. Godwine 
fiainak sikerült megnyerniük nővérüket, Edith királynét ; Edvárd 
király kénytelen volt figyelembe venni, hogy a szász közvélemény 
Vilmossal szemben Edvárd herceg mellé sorakozott.

Henrik szívesen fogadta Edvárd király követeit. Nem tagadta 
meg az átutazást, de nem is adott rá engedélyt. A két főpap egy évig 
várakozott a császári elhatározásra, mely nem akart megérkezni. 
Hermann kölni érsek viszont ennek ellenére vendégszerető házigazdá
nak bizonyult, mert az angol követek az ő vendégei voltak. A követek 
is, küldőik is szászok voltak és mint ilyenek ők képviselték Angliában 
a németbarát irányzatot, melyet a császárnak figyelembe kellett ven
nie. Ha nem tette, más dolgokban kell keresnünk ennek okát. Ha ezt 
keressük, akkor észrevesszük, hogy ez az 1054—55. év érlelte meg III 
Henrik hatalmának aláhanyatlását.

A követek 1055-ben válasz és eredmény nélkül tértek haza 
Nyomban azután Edith királyné fivére, Harold gróf, Rómába utazott. 
Nyilvánvaló volt, hogy a fordulat következtében a pápa közvetítését 
kívánta igénybe venni. Az sem lehetetlen, hogy Hermann érsek maga 
hívta fel a követek figyelmét arra, hogy IX. Leó rokonságban van 
a magyar királyi házzal és ő segíthetne az engedély kieszközlésében.

III. Henrik a dolgot másként látta.
Talán bántotta őt, hogy Leó pápának rokona Richeza hercegnő ; 

még inkább alattvalója, Konrád herceg, ki előle Magyarországba futott 
és Richezánál halt meg 1055-ben.

Talán ezeknél is jobban bántotta őt az, hogy Szakállas Gottfried 
lotaringiai herceg, az ellenzék harcias vezére, még 1054-ben Tuscia, 
a későbbi Toscana őrgrófjának, montferrati Konifácnak özvegyét vette 
feleségül. Ennek a Reatrix hercegnőnek anyja Matild sváb hercegnő, 
a karintiai herceg özvegye volt. A császár szemei tehát a sváb-lotarin- 
giai-tusciai vonalon akadtak meg, mert abban a sváb törzs megmozdu
lását vette észre. Az ő szemében sváb volt IX. Leó pápa is, aki a sváb 
Richezát, Károly frank-római császár feleségét (megh. 900) kanoni
zálta ; sváb volt Welf karintiai herceg, aki Konráddal szövetkezett,
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sőt Gebhard regensburgi püspök is, aki Konrád herceg oldalára állott ; 
végül sváb ősöktől származott Richeza hercegnő is, aki sváb rokonok
kal keresett összeköttetést. Harold grófnak a pápához való folyamo
dása ezek után Henrik szemében szintén a sváb ellenzék erősödését 
jelentette ; még inkább jelentette azt Hildebrand követelése, hogy a 
váratlanul elhalt Leó pápa utódául a sváb Gerhardot fogadja eL 
Henrik egy ideig ellenkezett és csak akkor adta meg hozzájárulását, 
amikor 1055-ben Itáliába vonult, a lotaringiai herceg feleségét Beatrix 
hercegnőt, valamint leányát, Matild grófnőt elfogatta. Még jobban 
elárulta félelmét azzal, hogy 1055 végén a szavójai grófnak és Adelhaid 
turini grófnőnek leányát kérte meg fia számára ; ezzel kívánta elzárni 
az összekötő utat Magyarország és Lotaringia, Richeza hercegnő és 
nyugati rokonai között.

Csak a következő évben beállott elbetegedése bírta engedékeny
ségre III. Henriket, aki most már hozzájárult ahhoz, hogy az összes 
kérdéseket a megbékülés szellemében rendezzék el.

II. Viktor pápa maga kelt útra, hogy a vonatkozó megbeszélé
seken részt vegyen, de mikor megérkezett, már csak a császár szemeit 
foghatta le (1056 október 5.)

Az összes érdekeltek Hermann érsek székhelye, Köln felé igye
keztek, ahová eredetileg a császár maga is készült. A hely megválasz
tása mutatta, hogy a megbeszélésben Richeza nagybátyját fogja meg
illetni a döntő szerep.

Jelen volt Ágnes özvegy császárné, II. Viktor pápa, Balduin 
ílandriai és Harold angolszász grófok. A szabadon bocsátott lotarin
giai herceg nem jelent meg.

A tanácskozás eredményeként Ágnes császárné kiskorú fia,
IV. Henrik császár nevében kibékült Balduin flandriai gróffal ; hozzá
járult Edvárd angol hercegnek német földön át való hazatéréséhez ; 
kész volt arra, hogy András magyar királlyal megbéküljön és Harold 
gróf kíséretében Regensburgba utazott, hogy felvegyék a tárgyalást 
a magyar udvarral.

Ennek a megbékülésnek volt az eredménye 1057-ben Edvárd 
angol hercegnek és családjának Magyarországból német földön át 
Angliába való visszatérése, valamint 1058-ban a Morvamezőn létrejött 
német-magyar békekötés ; annak zálogául Judith császári hercegnő
nek, III. Henrik leányának András király fiával és örökösével, Sala
mon herceggel való eljegyzése.

Nem lehet kétség az iránt, hogy ez a nagy diplomáciai siker 
Richeza hercegnő érdeme volt.

Ha ezt az érdemet az ő arcképén szemléltetni kívánjuk, akkor



alakját ki kell emelnünk a magyarországi események és helyi fontos
sággal bíró személyiségek sorából és olyan magaslatra kell állítanunk, 
melyen az említett eredmények valóban egyedül voltak elérhetők.

96 H O R V Á T H  J E N Ő

VII.

Említettük, hogy a lotaringiai befolyás annakidején Angliában 
is érezhetővé vált. Annyira, hogy erős visszahatást keltett a szászok 
között, akik a lotaringiai franciák helyett a németeket látták volna 
szívesebben.

Hitvalló Edvárd király a lotaringiai Leofric jobbját, Edith 
királyné Leofric balkezét fogva iktatták be őt 1050-ben az exeteri 
püspöki székbe, melyből az új főpap általa ismert lotaringiai minták 
alapján indította meg az angol egyházban, az általa időszerűnek tar
tott reformot, bevezette a lotaringiai szellemet és a lotaringiai liturgiát. 
Leofric angol származása ellenére olyan nevet viselt, amely a kölni 
érsekség érdekköréhez tartozó lotaringiai vidéken volt használatos, 
őmaga Lotaringiában élt és a lotaringiai mozgalom képviselőjeként 
szerepelt Angliában.

Ez a lotaringiai szellem uralkodott és ez a lotaringiai liturgia 
volt használatban Kölnben is, hol a lotaringiai hatás már előbb ura
lomra jutott.

Tudott dolog, hogy Angliának a kontinenssel folytatott kereske
delmét nagyrészt Kölnön át bonyolították le. Köln volt központja 
úgy a kontinens felé irányuló angol, mint az Angliával folytatott 
kereskedelemnek, közvetítője a szellemi kapcsolatoknak Anglia és a 
kontinens között.

Nem pusztán Anglia és Köln városa között, hanem Anglia és 
a Köln város mögött elterült országok, tehát Németország, Lengyel- 
ország és Magyarország felé is.

Szent Orsolya legendája Kölnbe teszi angol szüzeknek a hunoktól 
szenvedett vértanuságát ; azzal kapcsolatban szerepelteti együtt az 
angolokat és a hunokat, ott, ahol Hermann érsek az angolokkal és a 
közhit szerint hunoktól származó magyarokkal egyformán kapcsolat
ban állott.

Hermann érsek volt az, aki 1042-ben Kölnben, a maga szék
helyén megte'epítette a skót-ír szerzeteseket. Azok közül vitte magá
val a Kölnből Lengyelországba utazó Kázmér herceg Áron bencést, 
épített neki és társainak kolostort a forradalomban elpusztult Gnesen 
helyett Krakkóban, ahol angol és lotaringiai bencések telepedtek meg.

A források szerint Lüttichből is vitt magával bencéseket Lengyel-
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országba. Ha tehát Richeza ezekkel a bencésekkel együtt kísérte bátyját 
Lengyelország felé, úgy később magával vihette őket Magyarországba 
is, hol az Egyház helyreállításának és a pogányok megtérítésének mun
kájában azokra szüksége lehetett, azok neki segíthettek. Segítséget 
jelentettek azok Leodvin bihari püspöknek is, ki addig egymagában 
képviselte a lotaringiai szellemet és műveltséget. Krakkó a magyar 
határ szomszédságában feküdt ; a krakkói bencések annál könnyeb
ben eljuthattak Magyarországba, mert onnan sokkal távolabbi terü
letre, igy Kievbe is eljutottak ; oda, ahonnan Kázmér 1043-ban fele
séget kapott és ahová ugyanakkor nővére férhjez ment. Az 1043-ban 
létrejött kettős házasság feltételezni engedi, hogy Krakkó és Kiev 
között élénk volt az összeköttetés.

Az Anglia és Lotaringia között fennálló kapcsolat egyik további 
emléke Dunstan apát nevéhez fűződik.

Az előkelő angolszász családból született Dunstan Lotaringiában 
élt és Edgár király trónralépésekor, 957-ben tért vissza hazájába ; 
eltelve Cluny eszméivel, amelyek hamar utat találtak Lotaringia felé 
Igv lett annak egyik kiváló képviselőjévé Gerardus touli püspök,
IX. Leó pápa előde is.

Hazatérése után Dunstan Worcester püspökévé, majd Canterbury 
érsekévé lett ; az ő nyomában viszont Oswald lett Worcester püspökévé, 
majd York érsekévé.

A két főpap nevét azért említjük meg, mert a két worcesteri 
főpap együtt szerepelt — Dunstan mint Canterbury érseke, Oswald 
mint Worcester püspöke — Edgár király 973-iki koronázásán. Oswald 
volt az, akitől egy Ramseyben élő bencés adatokat kért Szent Oswald 
király életrajzának megírásához és így jött létre a Vita Sancti Osváldi 
mely a 973-ban lefolyt koronázás részleteit megörökítette. Hozzá kell 
tennünk az elmondottakhoz, hogy 978-ban Aethelred királyt is Dunstan 
és Oswald koronázták meg.

Egy lépéssel tovább visz bennünket az az adat, hogy a 973-ikí 
koronázás leírásáról új szöveg készült az arrasi Saint Vaast kolostorban 
és hogy erről a szövegről készült az, amelyet kölni koronázási rendnek, 
ordának ismernek. Ezt az ordát tehát nemcsak angol területen ismerték, 
hanem Lotaringiában, sőt Kölnben is. Mi több, ugyanezt az ordát vette 
fel a maga exeteri misekönyvébe Leofric püspök és ebből az a követ
keztetés vonható le, hogy az ő idejében az volt irányadó Angliában és 
Lotaringiában. A közbenső Flandriában Dunstan később nagy tisztelet
nek örvendett, mi azt mutatja, hogy neve és működése általában 
ismert volt a kontinensnek Angüa felé eső részeiben.

Nekünk az a fontos, hogy ezen az úton juthatott el Kölnbe
A Szent István Akadémia Értesítője (1942). 7
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Szent Oswald tisztelete és hogy onnan haladt tovább, dél és 
kelet felé.

Ha Worcesternek ilyen összeköttetése volt Kölnnel, akkor ezt 
még erősebbé tehette az, hogy a Leofric püspököt beiktató Edvárd 
király követei egy teljes éven át voltak vendégei a kölni érseknek. 
Miután ezek a követek Toulban és Reimsben IX. Leó pápa fogadásán 
is jelen voltak, kézenfekvő a közvetlen kapcsolat Köln, Lotaringia és 
Anglia között ; de az is, hogy mindez Hermann érsek idejében történt.

Szent Oswald király ereklyéi 1038-ban, Szent István halála évé
ben a hollandi Berg-en — Zutphen bencés kolostorába kerültek, 
Onnan terjedt szét az ő tisztelete, amint ezt az Oswald nevek és temp
lomok, a hollós címerek és pecsétek — a gyűrűs holló Szent Oswald 
madara volt — mutatják.

Szent Oswald tiszteletére mutat az a gyűrűs holló is, amely 
Szent István idejéből került elő a brauweileri ásatásokból. Hozzá
tehetjük, hogy Richezának igen korán, már 1031-ben elhalt nagybátyja, 
Ludolf, aki Brauweiler vogtja volt, azt a Matild zutpheni grófnőt vette 
feleségül, akinek birtokán éppen Berg feküdt és ahová Szent Osw'ald 
ereklyéi kerültek.

Nem hallgathatjuk el azonban azt sem, hogy Szent Oswald nem
csak egyházi vonatkozásban örvendett különösebb tiszteletnek, hanem 
a fejedelmek körében is. A korabeli fejedelmek hatalmuk jogforrásának 
a Nagy Ottótól megalapított német-római császárságot ismerték ; azon 
fejedelmek azonban, akik magokat a német-római kötelék alól kivonni 
törekedtek, olyan uralkodókat vettek mintául, kik a német-római 
érdekkörön kívül gyakoroltak hegemóniát velők szomszédos fejedelmek 
és országok fölött. Ilyen volt Oswald király is, aki egész Anglia, tehát 
az összes angol királyságok fölé kiterjesztette hatalmát ; egész Albion, 
Regnum Albionis Totius, fölött uralkodott.

Ha figyelembe vesszük, hogy annak a Ludolfnak, aki zutpheni 
grófnőt vette feleségül, volt a fia Konrád herceg, aki III. Henrik trónját 
magának igényelte, akkor arra is gondolhatunk, hogy a maga céljainak 
eléréséhez Szent Oswald életrajzaiban és tiszteletében talált bátorítást. 
Konrád herceg ugyanis a római viszonylatban lekötött, római kapcso
latban megjelenő és elképzelhető német-római császárság ellen lépett 
fel és annak hatáskörén kívül talált mintát Szent Oswaldban.

Ugyanazt kereste később Szép Fülöp francia király is, ki azért 
verette a maga pénzeit Szent Oswald király képével, mert hegemónikus 
terveit ő is a német-római birodalom érdekkörén kívül kívánta meg
valósítani.

Oswald tisztelete Zutphenből jövet megállapodott- Kölnben, a
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közeli Aachenben, Nagy Károly temetkező helyén, mert ott írták le a 
Xll-ik században azt a feltehetőleg korábban keletkezett vagy átvett, 
mert Angliában jól ismert hagyományt, hogy Oswald király leánykérésé
nél gyűrűs hollót használt küldönc gyanánt.

Nem esik tehát messze az elmondottaktól az a feltevés, hogy a 
lotaringiai palatínusok háza Szent Oswald jegyében kereste a maga 
politikai érvényesülését, mert azt a frank császárok oldalán nem keres
hette. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a család általában 
szoros összeköttetésben volt a svábokkal és alemannokkal. Nemcsak 
Konrád bajor hercegnek a karintiai svábokkal való összefogása mutatta 
ezt, hanem az is, hogy Luzernben már 1036-ban állott egy Oswald- 
templom és hogy az Oswald védősége alatt álló egyházak éppen a bajor- 
osztrák-karintiai, tehát azon az útvonalon szaporodtak el, amely sváb 
földről vezetett Magyarország felé.

Amikor Béla herceg 1048-ban Magyarországba költözött, még 
nem láthatta előre a dolgokat.

Nem gondolt meg nem engedett politikai érvényesülésre sem, mert 
András király trónjának ő volt jogszerű örököse. András maga ismerte 
el öccsét a maga örökösének akkor, amikor őt családjával együtt segít
ségül hívta. Fia, Salamon csak 1052-ben született. A király csak 1058- 
ban gondolt, előbb nem is gondolhatott arra, hogy öccsét az örökségből 
kirekeszti ; csak akkor, mikor ehhez fiának eljegyzése kellő alátámasztást 
nyújtott és lehetővé tette, hogy öccsével, annak családjával, fia jogai 
érdekében felléphessen.

A következő 1059-ik évben fiát megkoronáztatta és a koronázási 
ünnepélyen Leofric misekönyve alapján énekelték a Szentírásnak azt 
a szakaszát, melynek a krónikás csak első részét idézte : esto dominus 
fratrum tuorum, holott a Bélának szóló hadüzenet a második részben 
volt elrejtve : et incurventur ante te filii matris tuae. András anyjának 
ugyanis fiai András, Béla és Levente voltak.

Richeza hercegnő megérte, hogy az a testvér zárta ki a testvért 
az örökségből, aki férjét segítségül hívta és a maga örökösévé tette.

Ezért maradt távol Béla herceg az 1058-iki morvamezei talál
kozástól és jutott neki a korona helyett a — kard.

VIII.

Történetírásunk eddig megelégedett András és Béla küzdelmével, 
a testvérek harcával, az idősebbik halálának, az ifjabbik rövidéletű 
dicsőségének ismertetésével.

Ma már ezt nem tarthatjuk elegendőnek, mert nem tudjuk, mit
7*
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hagyunk el történetünknek abból a részéből, amelynek Béla herceg 
családjának élete részét alkotja.

A kevésbé ismert részletek Keletmagyarország és Erdély társa
dalmi, gazdasági és politikai rendjének helyreállítására vonatkoznak. 
Bár ezek a részletek csak részben vannak felkutatva és ennek folytán 
azoknak egységes, szakszerű egybefoglalásáról sem beszélhetünk, mégis 
rá kell mutatnunk arra, hogy a terület Béla családjának Szent László 
haláláig birtokát, domíniumát képezte.

Ilyen körülmények között Béla hercegnek és feleségének a kez
deményező, nehezebb munka jutott.

Ennek a kezdeményezésnek a nyomai látszanak meg új lotaringiai- 
francia és német-telepek alakulásában (vallonok) ; a lotaringiai egyház 
hatásában ; a nyugaton már megszokott kőépítkezés meghonosításában.

Ez a korszak honosította meg a lotaringiai liturgikus könyvek 
használatát és a magyarországi bazilikajellegű román, valamint a gót 
építészet közé beékelődő, francia szabású egyházi építkezést. Egyenesen 
arra mutatnak a Lotaringia és a Rajna felől jelentkező Szent Lénárd- 
templomok Krakkóban és Brassóban, a kolozsmonostori apátság és a 
gyulafehérvári székesegyház, valamint a Székelyföldön napfényre került 
román templomok láncolata.

Mindezek azt mutatják, hogy Béla herceg családjának gazdálko
dása nemcsak birtokainak összetartásában nyilvánult meg, hanem azok
nak szellemi és egyéb kulturális felemelésében is.

Bár ezen működésüknek adatai és még inkább a gyermekeiknek, 
Géza és Lászlónak uralkodása idejére vonatkozó adatok nem teljes 
egészükben állnak rendelkezésre, hiányosak lennének az ő életükre és 
működésükre vonatkozó ismereteink, ha rá nem mutatnánk arra, hogy 
ezek egyrészt hozzátartoznak Richeza életrajzához, másrészt pedig, 
hogy az ő munkájok Keletmagyarország és Erdély gazdasági és szellemi 
életének olyan fellendülését indította meg, amely gyermekeik alatt a 
nyugati részek fellendülésére is kihatott. Különösen fontos e helyen 
annak megállapítása, hogy az ő gazdaságos gondoskodásuk folytán 
jutottak el a magyar telepek a természetes határokig : Richeza fia Szent 
László idejében töltötték meg a Dunamedencét a Kárpátoktól kezdve 
a Duna—Száva vonaláig. Az elhanyagolt keleti vidékek felemelésével 
helyreállott az egyensúly a keleti és nyugati részek között. Azért volt 
természetes az, hogy ennek a gondoskodásnak az emléke a mai napig 
megmaradt a keletmagyarországi és erdélyi területeken, amelyek ma is 
Szent Lászlónak, Béla házánaK védelmét élvezik, gondoskodó kezét 
áldják, annak tagjait megrendíthetetlen és megingathatatlan tisztelet
ben részesítik.
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Ezek az adatok adják Richeza képéhez azokat a vonásokat, 
melyek őt Keletmagyarország és Erdély népének gondviselő anyjaként 
mutatják be.

Szent László jelleméből anyjának szerető gondoskodása tükrözik, 
népe körében való élete, a szegények és segítségre szorulók támogatása.

Hogy keleti vidékeink messze kerülése a forradalom és a pogány
ság pusztításaitól Richeza hercegnő érdeme volt, azt a tisztántúli és 
erdélyi egyházi építkezés korabeli emlékeinek feltárása, ma még inkább 
csak sejtett, mint ismert történetének egybeállítása fogja megmutatni.

IX.

Jóval ismertebb a történelemben Béla szembekerülése királyi 
bátyjával, a korona és kard meséje és az a testvérherc, mely Vazul fiai
nak pusztulásához vezetett.

Attól kezdve, hogy az ismert hagyomány szerint Salamonnak a 
Leofric-féle misekönyvben megőrzött angol-lotaringiai ordo szerint 
való megkoronázását, a Szentírás idézett mondatát Béla herceg had
üzenetnek vette, a testvérek útja elvált egymástól.

András és Anasztázia ettől kezdve Béláék helyett IV. Henrikre 
támaszkodtak ; Bélának és Richezának új támasz után kellett nézniök. 
Nem szükségképen azért, mert Béla herceg az ismert hagyomány 
szerint a korona és a kard közül az előbbit kívánta választani, hanem 
inkább azért, mert András király kívánt megszabadulni a Bélának adott 
Ígérettől, a trónt a császári udvar segítségével saját fiának akarta 
juttatni.

Béláék védekezése még nem volt tárgya közelebbi vizsgálatnak. 
Éppen azért, mert az ő magatartásukban Béla oldalán Richezának 
nemcsak szerepe, hanem súlyos szava is lehetett, nem tekinthetünk el 
attól, hogy azt közelebbről megtekintsük.

Mindenekelőtt fontos az, hogy Konrád herceg III. Henrikkel mint 
egyenjogú fél kívánta felvenni a harcot. Fontos pedig azért, mert ez a 
harc nem pusztán egyéni lázadás lehetett ; lehetett az a család szembe
fordulása Henrik családjával, a lotaringiai házé a frankokéval.

Hasonlóképen fontos az, hogy Henrik trónörökösnek, III. Henrik 
fiának koronázását Hermann kölni érsek «ismeretlen minták szerint» 
eszközölte Aachenben (1054). A minták talán azok előtt lehettek szokat
lanok és ismeretlenek, kik annak szemtanúi voltak. A család két tagjá
nak, Konrádnak és Hermannak eljárásában azonban hasonlóságot 
láthatunk, ha mindketten valóban Szent Oswald példáját vették alapul.

Fontos az, hogy Salamon király megkoronázása 1058-ban ugyan
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ezen ordo szerint megy végbe, tehát ugyanez a politikai felfogás jutott 
el Magyarországba is.

Ezt a felfogást emelte hatalomra III. Henrik ellenében Richeza 
hercegnő és ezt látta most maga ellen fordulni Béla herceg, mert András 
királyi bátyja él vele, hogy fivérét az öröklésből kizárja.

Béla küzdelme tehát védelmi harc volt, mert az immár jelenté
kenyen megerősödött királyi hatalommal került szembe és mindenét 
elveszíthette. Nyugat felé IV. Henrik és András összefogása olyan erős 
vonalat mutatott, hogy annak áttöréséről Béla családjának le kellett 
mondania.

Sokat veszített a család azzal is, hogy Hermann érsek 1056-ban 
meghalt és hogy már csak az oldalág tagjai, a még 1032-ben elhalt 
Henrik lotaringiai palatinus gyermekei voltak életben : Konrád 
karintiai herceg, Henrik gróf és Richwara grófnő, valamint az öreg 
Richeza lengyel királyné, aki Brauweilerban élt.

Richeza nem látott más megoldást, mint a rokon Konrád karin
tiai hercegsége felé való igazodást, Konrád segítségével a meglevő 
nyugati kapcsolatok felhasználását.

Ezért olvassuk, hogy két fia, Géza és László Karintiából nősíült ; 
az elsőszülött a sváb Eppenstein Markvardnak, Karintia leghatalmasabb 
urának és későbbi hercegének ismeretlen leányát vette feleségül, a 
kisebbik, László pedig a sváb Zähringen Bertoldnak ismeretlen nevű 
leányát.

A svábokkal való összefogás megfelelt a család hagyományai
nak, de más oldalról is megmagyarázható.

Richeza hercegnő ugyanis kellő módon értesült a nyugati esemé
nyekről és fordulatokról.

Hallotta, hogy Henrik császár a sváboktól tart és ezért válasz-, 
tóttá feleségül a turini grófnő leányát, Bertát. Matild császári hercegnőt 
viszont a Svábföld leghatalmasabb birtokosa, Rudolf rheinfeldeni gróf 
vitte magával. Ágnes császárné erre Matild kezével Rudolfnak adta át 
a sváb hercegséget, amelyet elhalt férje, III. Henrik valamikor Zähringen 
Bertoldnak ígért oda és ígérete zálogául gyűrűt adott neki. Bertold a 
gyűrűt későn mutatta fel a leányáról gondoskodni akaró Ágnes császárné 
előtt és így történt, hogy Henrik fia Konrád karintiai herceg halálakor 
(1061) csak a karintiai hercegság jutott Bertold grófnak. Bertold nem 
volt megelégedve a megoldással és nem kormányozta Karintiát ; leá
nyát azonban Richeza fiának adta feleségül, mert az ő felesége viszont 
Henrik leánya, Richwara volt. Henrik fiai, Richwara fivérei egymás 
után haltak el, —- Henrik 1060-ban, Konrád 1061-ben, — és ezért 
Richeza reményeit most már inkább a lotaringiai hercegi családba
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helyezte. Henrik fia Henrik özvegye ugyanis Szakállas Gottfried lota- 
ringiai herceg nővére volt. Nővére volt neki Ragehnda, II. Albertnek, 
a namuri grófnak felesége és ebből érthetők azok a kapcsolatok, melyek 
Szent Lászlót a svábokhoz és Lotaringiához fűzték. Ha Richeza Henrik 
és András összefogásával szemben Lotaringia felé törekedett, akkor 
érthető ebből a namuri összeköttetés fenntartásán kívül az is, hogyan 
vette át a harcot a frank császár ellen Lotaringia hercege ; hogyan 
állott Szakállas Gottfried mellé a harcban a Karoling Hildebrand, ki
VII. Gergely pápa néven az egykor III. Henriktől elfogott tusciai 
Matild canossai várában törte meg IV. Henrik ellenállását ; hogyan 
keletkezhetett az a legenda, hogy a nyugati fejedelmek Richeza fiát, 
Szent Lászlót kívánták a keresztesek élére állítani és hogy lett azok 
fővezérévé azután ő helyette Szakállas Gottfried lotaringiai herceg 
unokája, GottLied lotaringiai herceg, akit Rouillon Gottfried néven 
ismernek. Érthetővé teszi ezeket a dolgokat az, hogy Richeza össze
köttetései Henrik és András ellenében is hatalmasok maradtak.

Rélának és Richezának Zsófia nevű leányát Ullrich krajnai és 
isztriai gróf vette feleségül és ez a házasság új távlatokat nyit meg. 
Igaz, hogy Ullrich nagybátyja, nordheimi Ottó Henrik oldalán Béla 
ellen fogott fegyvert és ezért Anasztázia özvegy magyar királyné Attila 
kardját ajándékozta neki, de Ottó felesége viszont a lotaringiai rokon
sághoz tartozott és vele szemben a családban Zsófia befolyása erősödött 
meg. Zsófia mögött ugyanis két fivérének karintiai házasságán kívül 
ott állott később Ilona nevű nővérének Szvinimir horvát főúrral kötött 
házassága is, Ilona férjének a horvát trónra emelése, a délkeleti részek
nek Béla háza mögött való felsorakozása.

A horvát, karintiai, krajnai területek felé való törekvés annak 
az útvonalnak a biztosítására mutat, amely útvonalon Richeza hercegnő 
férje oldalán a frank császárral és magyar védencével, András fia 
Salamon királlyal szemben a maga összeköttetései útján védekezett.

Ez a védekezés olyan hatalmas távlatokat nyújt, amilyen távlatok 
egyedül Richezánál, a császárokkal küzdő és Rómától támogatott 
család tagjánál állapíthatók meg vagy képzelhetők el.

A harc nem volt könnyű, mert bármint álljanak a dolgok, Richeza 
tisztában volt azzal, hogy sem Andrással szemben az ő férje Béla, sem 
András fia Salamonnal szemben az ő fiai, Géza és László nem voltak 
és nem lehettek törvényes királyok, addig, amíg Salamon életben volt.

Sem Béla, sem Géza, sem László soha nem mondották, hogy ők 
az országnak törvényes királyai, hanem egybehangzóan azt vallották, 
hogy Salamon a törvényes király, annak nyomban átadják helyöket, ha 
megváltoztatja politikáját, felesége rokonai helyett a nemzet oldalára áll.
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Richeza hercegnő a maga családjának történetéből ismerte Nagy 
Kanut esetét, aki atyjának támogatója volt és akiről legkisebbik fiát 
Lambertnek kereszteltette. Knut 1016-ban a még élő angolszász her
cegekkel, törvényes királyokkal szemben választás útján emelkedett 
a trónra. Ugyanígy lett uralkodóvá 1042-ben fia, Hardknut és ugyanígy 
állott szemben a Magyarországból Angliába visszatért legitim Edvárd- 
dal és fiával a normandiai Vilmos herceg. III. Henrik császár is tudta 
ezt, mert 1043-ban követeket küldött a winchesteri koronázásra, sőt 
szövetkezett az új angol királlyal.

Richeza hallhatott arról, hogy a legitim uralkodók mint mene
kültek és szóródtak szét Knuttal szemben : Edvárd herceg Normandiá- 
ban talált menedéket, Edmund fiai talán éppen lengyel földön át, 
Richeza családjának segítségével jutottak el Kievbe és Magyarországba.

Mindez azt mutatta, hogy a Lotaringiában és Kölnben ismertté 
vált angol ordo szerint választás előzte meg a koronázást, a választás 
előfeltétele volt a királyságnak és hogy ennélfogva mennyire fontos 
volt a királyválasztás.

Magyarországban mindenki Réláék mögött állott ; András elve
szítette híveit, Salamont nem vállalta senki.

Kézenfekvő volt a gondolat, hogy azokkal szemben, kiket a 
nemzet és a nép nem vállalt, az legyen a király, kit az ország meg
választott : Béla és Béla fiai, Géza és Szent László, az ország igazi 
birtokosai.

Róma támogatása tehát magyar szemmel nézve nemcsak azt 
mutatja, hogy a pápa, VII. Gergely, a császár, IV. Henrik ellen küz
dött ; még kevésbé mutatja nekünk a pápaság és a császárság küz
delmét és elvi harcát, amelynek gazdag irodalma van. Nekünk állás- 
foglalása inkább azt mutatja, hogy IX. Leó hűséges társa, Hildebrand- 
Gergely Andrásnak megváltozott politikájával szemben is kitartott 
Leó pápa rokonai, Richeza családja mellett. Fel kell tennünk, hogy a 
család Róma elé terjesztette a maga ügyét, Róma viszont észrevehetett 
és láthatott az előterjesztett kérdésben olyan dolgokat is, amelyek 
előttünk ismeretlenek. így észrevehette, hogy a frank császár hatás
körén kívül eső országoknak Róma felé fordulása nem jelenti egyben 
a fennálló renddel való szembenfordulást, mert annak számtalan egyéb 
példája volt.

András és fia egyébként nem is tudták felmutatni Róma előtt 
azt, amivel nem rendelkeztek : nem mondhatták, hogy övék az ország, 
mert az ország Béla mögé sorakozott. Bélát ismerte annak, akinek 
királyi bátyja maga ígérte oda a trónt ; Béla munkáját értékelte és 
Bélát ajándékozta meg a maga bizalmával.



N

Nem szabad felednünk, hogy Róma 1066-ban azért állott Hódító 
Vilmos mellé, mert Hitvalló Edvárd király már előbb odaígérte neki 
az angol trónt ; a legitimnek tartott Edvárd herceg Magyarországból 
való megérkezése után elhalt ; fia, Edgár herceg, a szász uralkodóház 
utolsó sarja pedig nem tudta maga mögé sorakoztatni az angolokat. 
Az angolszász nép ugyanis akkor már többet várt Godwine fiától. 
Harold gróftól, aki évek óta vezére volt a közvéleménynek. Harold 
azonban elesett, Edgár pedig nem tudta felvenni a harcot Hódító 
Vilmos normann seregével.

Béla, Géza és László, tehát Richeza férje és fiai a maguk részéről 
elismerték, hogy formailag Salamon a törvényes király, de mindenki 
tudta, hogy Salamon csak Béla házával együtt, annak fiaival és fiai 
által, nem azok ellenére uralkodott. Azok nélkül és azok ellenére nem 
rendelkezett azzal az országgal, amely jog szerint volt az övé. Az ország
nak csak egy vékony kis szalagját uralta nyugaton ; Pozsony és Sopron 
vonalától eltekintve az egész Kárpátmedence Béla házának volt a 
birtokában.

Ezek szerint Béla házának védekezése jóval erősebb volt András 
házának támadásánál.

Mutatta ezt később Richeza fiának, Szent Lászlónak a burgundi 
Rudolf sváb herceggel való szövetkezése, kit a német rendek a frank 
Henrik ellenében királlyá választottak. Richeza fiának a svábok mellé 
való állása világosan mutatja, hogy anyja szándékai szerint járt eL

Itt is találunk azonban valamit, ami megfontolásra int bennünket.
Szent Oswald tisztelete ugyanis burgundi-sváb földön Szent Zsig- 

mond burgundi király tiszteletével olvadt egybe. Nemcsak a vonatkozá 
képeken ábrázolják együtt a két királyt, hanem a középkor szellemét 
ismerve lassanként a két király hagyományait is egybeolvasztották -

Ha Szent Zsigmond burgundi király lándzsája — Szent Mauritius 
lándzsája—volt az, amely IV. Henriknél a hatalmat jelképezte, akkor 
a burgundi ősnek, akitől a burgundi Karolingok jogait élvezték, Szent 
Oswalddal való összefogása itt első, de nem utolsó esetben jelenik 
meg egy magyar király előtt. Luxemburgi Zsigmond királyt nem ok 
nélkül nevezték burgundinak, de azonfelül Zsigmond nem ok 
nélkül hozta el Szent Zsigmond burgundi király hamvait és temette 
őket Szent László sírja mellé a váradi székesegyházban. Talán annak 
is meg fogja valaki találni az okát, hogy Zsigmond király hozta be a 
gyűrűs hollót a magyar címeres használatba és hogy ez nem kizárólag 
a Cilleiek nyomán történt. Legalább nem arra enged következtetni a 
szepeshelyi egyház főoltára, mely az Anjouház egyik szentjének kezébe 
a gyűrűs holló címerét adta (1478).
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Nekünk inkább az a benyomásunk, hogy itt a régi lotaringiai 
bevándorlás útvonalán állunk, amely Béla házának szempontjából 
nagy fontossággal bírt, mert észak felől is megkerülte a frank-német 
császári udvarra támaszkodó Henrik és Salamon vonalát.

Nem lehet alaptalan a feltevés, hogy amint a lotaringiai beván
dorlásnak ezen az északi útvonalán, tehát a Szepességen át a Tisza- 
vidék (Eger), Bihar és Erdély irányában még egyéb gyűrűs hollók és 
Oswald-emlékek is akadhatnak a Lénárd-templomok Krakkó—brassói 
vonalán ; éppen úgy a szlavón vidéken át a sváb föld és Burgundia 
felé vezető úton is megszaporodhatnak a korabeli burgundi kapcsolat 
emlékei.

Ez a két útvonal : a lotaringiai és a burgundi útvonalak ugyanis 
a frank császárokra támaszkodó András és fia, Salamon védő nagy 
támadó vonalának megkerülését mutatták.

Még egy fontos mozzanatot nem szabad kihagynunk a kuta
tásokból.

A missziós gondolat mindig kedves volt Róma előtt.
Ezt a missziós gondolatot képviselték a szász-német császárok, 

az töltötte ki az Ottók politikáját a lengyel és magyar területek felé.
Mikor e gondolat képviseletét a Dunamedencében Szent István 

vette át, akkor a frank-német császárok megelégedtek a missziós gon
dolatnak a lengyel-orosz-balti területek felé való érvényesítésével.

Szent István missziós politikáját eltemette a forradalom, amely
nek nem volt missziós politikája, mert az visszahatás volt a nyugati 
eszmék és hatások ellenében.

Nem képviseltek ilyen missziós gondolatot Péter és András 
királyok sem. Az előbbi gyenge volt hozzá, az utóbbi pedig a nyugat 
ellenében került a magyar trónra.

Béla házának történetében a nyugat ellen való visszahatás nem 
a missziós gondolat ellen irányult, mert az ő missziós tevékenységük 
már akkor kezdetét vette, amikor Magyarországba költöztek.

Amíg András figyelme a III. Henrik császárral szemben való 
védekezésre irányult, addig öccsének, Béla hercegnek bihari udvara 
messzemenő missziós tevékenységnek lett a központjává.

Onnnan állították helyre Keletmagyarország és Erdély felbomlott 
társadalmi rendjét, megingott hitéletét ; ott alakította át a lelkeket, 
ott nyomta rá mindenre a maga bélyegét a lotaringiai mozgalom.

Ennek a reformmozgalomnak a lelke Magyarországon Richeza volt.
Míg András és fia, Salamon, a nyugati határszélre szorultak, 

addig Béla háza képviselte a nyugati latin kereszténységet és civilizá
ciót kelet felé. Nem volt az véletlen dolog tehát, hogy Richeza fia,
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Szent László verte vissza később a besenyőket és a kunokat ; sem az 
nem volt véletlen, hogy ő védelmezte meg a Kárpátokat, egész Magyar- 
országot a keletről jövő támadások ellenében ; sem az, hogy Kelet - 
magyarországon és Erdélyben ma is mindenki Richeza fiához fordul, 
tőle kér és vár segítséget, mikor az ország biztonságát veszedelem 
fenyegeti ; sem az, hogy Szent Lászlóra gondoltak Európa hatalmai 
akkor, amikor a Szentföld felszabadításának gondolata fölmerült.

Mindez azt mutatta, hogy a missziós gondolat Richeza körében 
otthon volt.

IX. Táblázat.
I. Lam bert 

megh. 1015. 
Louvain grófja

II. Lambert 
megh. 1062 

Louvain grófja 
Oda

lotaringiai hercegnő

II. Henrik 
megh. 1078 

Louvain  
grófja

Adelhaid
weimari

[nordheimi]
Ottó

megh. 1067.

X . Táblázat.

Matild 
I. Eustache  

Boulogne 
grófja

II. E ustache  
megh. 1080

1. 1050. Guda angol hercegnő 
2. 1057. Ida lotaringiai 

hercegnő

Bouillon Gottfried 
megh. 1100. 

lotaringiai herceg

I. Gozelo-Gothelon  
megh. 1044. 

lotaringiai herceg

Szakállas 
Gottfried  

megh. 1076. 
lotaringiai 

herceg
2. 1054. tusciai 

Beatrix

Púpos Gottfried Ida
megh. 1069 II. Eustache

tusciai megh. 1080
Matild boulognei gróf

canossai grófnő

Oda
IL Lam bert 
megh. 1062. 

Louvain  
grófja

Ragelinda  
II. Albert 

megh. 1064. 
Nam ur grófja

III. Albert 
megh. 1102 

Namur grófja

Bouillon Gottfried  
megh. 1100.



1 0 8 H O R V Á T H  J E N Ő

Missziós gondolat tűntette ki azonban Szent Oswald királyt is, 
akit éppen missziós politikája emelt a szentek közé. Missziós gondolat 
erősödött meg azon az útvonalon is, amelyen Szent Oswald tisztelete 
a lotaringiai bevándorlókkal együtt magyar földön megjelent. Missziós 
gondolat volt az, amely a német-balti missziós politikától délre ki
alakult : a magyarság elhelyezkedett a Kárpátok vonalán ; olyan 
birodalom alakult, amely kelet felé, a kunok felé vitte a missziós gon
dolatot.

Azon a területen, amely Béla családjának dominiumát alkotta, 
nemcsak a forradalom pusztításai tűntek el és nemcsak helyreállott 
a rend, hanem új eszmék és felfogások alakultak. Egy birodalmi gon
dolat kialakulását kísérhetjük nyomon, mely a Xl-ik század második 
felének új felfogásához igazodott.

Ebben az új Európában kiváló helyet foglalt el az a Magyar- 
ország, amelynek átalakítása és kiépítése Béla házának érdeme volt.

Messze mögöttünk van már Szent István kora, de mögöttünk 
van a forradalom is a maga rombolásaival együtt.

Elmúlt a harc IV. Henrik császár körül. 1085-ben elhalt Salamon 
király, leomlott az egyetlen akadály, azon az úton, mely a Bélának 
odaígért királyi trónt Béla fiaitól megtagadta. Szent László az egész 
országnak osztatlanul és ellenmondás nélkül urává lett. Nem volt 
benne harag vagy bosszúérzet ; ő maga nyújtott békejobbot IV. Hen
riknek, mert nem Németország ellen harcolt, hanem Salamonnak állott 
ellen, kiben Henrik saját nővérének férjét támogatta.

A Lászlóban megállapítható nemes vonások fénye anyjára 
esett vissza.

Bichezára, ki 1061-ben férje oldalán a magyar királyi trónra 
került. Nem tudjuk, hogy élt-e még Béla halálakor, 1063-ban ; lehet, 
hogy közei egy időben egymást követték a sírba. Tragikus fináléjaként 
egy család történetének, amely család maga is rövidéletű volt. Hirtelen 
emelkedett fel és elérhetetlen magasságokba jutott ; azután kihalt és 
csak a leányágak sarjaiban tükrözött vissza régi fénye : Szent László
ban, Barbarossa Frigyesben, Oroszlán Henrikben.

A család utolsó nagy alakja Bicheza magyar királyné volt : 
Boldog Bicheza és Szent László között, egy szent anya leánya és egv 
szent fiú anyja.

Egy magyar királyné, akinek homlokán semmi folt, arcának csak 
nemes vonásai vannak.

A korabeli Európának legnagyobb nőalakjai között Nyugat 
virága Keleten.

Egy kép áll előttünk, amely megfestésre méltó és érdemes. Voná
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saiban egyszerre van meg a mélység és a magasság ; színeiben együtt 
látjuk a komolyságot és a derűt ; hatásában együtt mutatkozik a nyu
galom és a diadal, a tisztelet és az elmélyedés.

Boldog lennék, ha ezekben a gyenge kéztől megvont nagy voná
sokban ráismerne fia is, aki olyan csodálatos szeretettel csüggött anyján 
és aki anyja példája nyomán emelkedett a szentek közé.

Mert ez az anya Szent László királynak volt az anyja.

• : /
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A III. NYELVTUDOMÁNYI ÉS SZÉPIRODALMI 
OSZTÁLY FELOLVASÁSAIBÓL.

V. A f in n o rszá g i L otta  Svárd  m o zg a lo m  é s  irod alm i
v o n a tk o zá sa i.

Irta : dr. Bán Aladár rendes tag. F elolvasta a III. osztály 1942 máj. 8-án tartott ülésén.

Alig múlik el nap, melyen a most dúló világháború hírei között 
ne olvasnánk valamit finn testvéreink hősi harcairól, melyeket Orosz
ország ellen a tengely-népekkel együtt vívnak. Nem csoda, ha e háború 
kockájára mindenüket fölteszik ; hisz nem kevesebbről van szó ; mint 
az engesztelhetetlen halálos ellenség visszaszorításáról, mely nyolc 
század óta ostromolja Suomi keleti határait. A XII. évszázad közepe 
táján kezdődött Svéd- és Oroszország között a hatalmi versengés, 
melynek tárgya a finn föld birtoklása volt, azé a soványtalajú, sziklás 
országé, mely ha gazdaságilag nem is, de stratégiai szempontból Észak- 
Európának legfontosabb területe. Aki Finnország ura, az megszerezheti 
az összes skandináv országokon való hatalmat s fenyegetheti nagyobb, 
erősebb népek függetlenségét is, mint ezt Svédország története bizo
nyítja. Ezért és nem a terméketlen, zordon föld birtoklásáért erőlkö
dött a két hatalmas szomszéd Suomi megszerzéséért s e versengésben 
hét évszázadon át kulturális fölénye folytán a nyugati lett a győztes. 
Ám a nyers erőre támaszkodó keleti szomszéd sohasem adta fel a 
reményt, hogy a finnek országát megszerezve úrrá legyen egész északi 
Európán. Nem volt egyetlen évszázad sem, melyben Oroszország több
kevesebb sikerrel kísérletet ne tett volna a finnek meghódítására s e 
véres harcok alatt rengeteg szenvedést zúdított a finn népre, főkép ennek 
keleti ágára, a karjalaira. Attól kezdve, hogy Svédország nagyhatalmi 
állása a pulta vai vereség után (1709) megdőlt, az oroszok mind nagyobb 
területeket ragadtak magukhoz Kelet-Suomiból, sőt 1742-ben az egész 
országot meghódították. Ezúttal azonban még nem lett állandó az 
egész országon való orosz fennhatóság — ez csak később következett 
be, midőn két évi háború után 1809 február 25-én I. Sándor cár — nem
zeti autonomia ígérete mellett — birodalmához csatolta Finnországot.
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Az orosz uralom első száz éve Finnországra nem hozott nagyobb 
megpróbáltatásokat, sőt I. Miklós és II. Sándor cár alatt áldásosnak 
volt mondható. Az elnyomás csak a szerencsétlen sorsú II. Miklós 
alatt kezdődött, s épp a világháború kitörésekor érte el tetőpontját 
a Finn- és Oroszország közti meghasonlás. Ismeretes, hogy mire vezetett 
ez a viszály. Midőn Oroszország belső rendje megrendült, finn test
véreink megragadták az alkalmat, hogy lerázzák az orosz igát, s 1917 
december 6-án kimondották hazájuk elszakadását Oroszországtól s 
hosszas harcok után megalapították a független, modern Suomit. Ez 
volt az első finn szabadságharc a jelen században, melyet még kettő 
követett : az egyik volt az 1939—40-iki téli háború, mely az egész 
világ bámulatát és tiszteletét vívta ki, a harmadik pedig a most folyó 
iszonyú küzdelem, mely a végsőkig próbára teszi az alig négymilliónyi 
kis nemzet életerejét az orosz kolosszus ellen, mely vérszomjas Moloch- 
ként századok sora alatt sok áldozatot követelt e számra kicsi, de hősi
erényekre nézve nagy nemzettől. A borzalom, mely e szabadságszerető 
kulturnép lelkében a durva ellenfél iránt él, méltán szólalt meg a finn 
költők lantján. Ennek az érzésnek adott hangot az újabb finn költészet 
egyik legjelesebb lírikusa, az 1932-ben ifjan elhúnyt Uuno Kailas
következő versében :

A határon
Határunk nyílt ; előtte  
van Ázsia : K elet.
Európa : N yugat m ögötte —  
őrt állok én közepeit.

De sírból lóra pattan  
apáink serege 
s kopj át ragadva bátran 
ront a határ fele . . .

Tündéri föld m ögöttem  ; 
rajt’ falvak, városok. 
H azám , én drága kincsem, 
védlek : fiad vagyok !

«Halljátok, síri lelkek, 
am it m ost fogadok, 
s ha m egszegem, m it eskek, 
sújtson le bosszútok :

Éjjel süvöltve tám ad  
szél o tt tú l s hord havat.
—  Uram , atyám  —  s anyám nak  
adj csöndes álm okat I

nem fog tapodni ellen 
nyugalm atok helyén, 
nem lép e hantra kegyetlen’ — 
a Végeken őr leszek én ;

Töltsed be csűreinket, 
nyájunk számos legyen, 
áldjad meg földeinket 1 
—  Én őrt állok híven.

idegen nem lesz soha úrrá 
azon, mi szent örökünk, 
bár m int ebhad zúdul rá, 
sírt ás neki kezünk.

K eleten téli éj dúl 
árasztva zord fagyot.
Csak szolgaság van ott tú l ; 
tanuk a csillagok.

Bősz m edveként dühödve 
kiállók a tőrök elé, 
hogy áldást hozzak a nőkre 
s a kis bölcsők fölé.»

Árny leng a m essze pusztán : 
Iván, a szörnyeteg.
V észjóslat kél az ajkán : 
Véres reg közeleg I

N yilt a határ ; előtte  
van Ázsia : Kelet.
Európa : N yugat m ögötte —  
őrt állok én közepett.
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Finnország tudvalevőleg az 1808—9-iki svéd-finn-orosz háború 
folytán jutott a maga egészében orosz uralom alá. E háborúban finn 
részről mintegy 20.000 főnyi sereg vett részt. A rohamosan hanyatló 
Svédország nem bírta megvédeni a majdnem hét évszázadig kötelékébe 
tartozó társországot. A finn hadsereg elképzelhetetlenül sokat szenve
dett a hiányos ellátás és felszerelés következtében, mindazonáltal kemé
nyen ellenállt az orosz túlerőnek és megritkult soraiban leonidászi hősök 
támadtak. Ezeknek a hősöknek emlékét örökíté meg a finneknek mind
máig legnagyobb költője, Johan Ludwig Runeberg (1804—77). Runeberg 
az akkori idők szokásaként svéd nyelven irt ; ezen a nyelven írta összes 
műveit, melyek két nemzet irodalmának legértékesebb gyöngyei. Nem 
alaptalanul szokták őt Vörösmartyhoz hasonlítani, mert valóban több 
rokonvonást találunk e két nagy ember életében és műveiben. Az egyik 
az, hogy mindkettejük élete kb. egyenlő hosszúságú volt, mert bár 
Runeberg 73 évet élt, de 14 évig, mint szélütött ember, élőhalott volt, 
s így csak 59 évre terjedhet tulajdonképeni élete. De nagyobb a hasonló
ság költői egyéniségükben és működésükben. Mindketten annak a 
komoly, tartalmas, fenkölt iránynak művelői, melyet legtalálóbban 
reálromantikusnak nevezhetnénk. Ez az irány legillőbb a nemzeti hősök 
és eszmék kifejezéséhez és magasztalásához. Ezt az irányt láthatjuk 
megtestesülni Vörösmarty époszaiban, főleg a Zalán Futásában, drá
máiban és lírájában, legjellemzőbben itt a Szózatban, amelynek hatását 
a magyar nyelvet tanulmányozó Runebergre Csekey István részletes 
tanulmányban kifejtette. Runeberg szintén művelte a költészet mind
három ágát s a formájában is — a hexameter és pentameter, valamint 
a rímes és rímtelen jambus alkalmazásában — hasonló Vörösmartyhoz. 
De míg Vörösmarty a nemzet régi múltjából merít tárgyat, Runeberg 
— a finn nemzet nagy szerencséjére — a közelmúlthoz fordul s ezzel 
megalapítójává lesz — idegen nyelven — a legszorosabb értelemben 
vett nemzeti epikának. Tárgyunknál maradva, most csak egy idetartozó 
alkotásával foglalkozunk, a «Sztól zászlós regéi» című gyűjteménnyel, 
mely két részben jelent meg : 1848-ban és 1860-ban s 34 elbeszélő költe
ményt tartalmaz a bevezetésül szolgáló «Hazánk» c. versen kívül, mely 
utóbbi a finnek nemzeti himnuszává lett. Ez a gyűjtemény valóságos 
apotheozisa a finn katonának. Találó képekben vezeti elénk a hadsereg 
tipikus alakjait a közlegénytől a vezérig, valamint a velük érintkezésben 
levő polgári egyéneket. A második rész negyedik verse, a Lotta Svárd 
című költői elbeszélés. Ez a költemény valósággal történeti nevezetes
ségű lett, mert ez adta a gondolatot, hogy a nőket is intenzíven bevon
ják a nemzetvédelem munkájába. A vers névadó személye költött alak, 
habár bizonyos, hogy Runeberg a benne említett öreg zászlós elbeszélésé-
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bői értesült egy hasonló nő létezéséről s ennek alapján írta meg ezt a 
szép költeményt. Ügy hiszem, érdekelni fogja t. hallgatóimat, ha ezt az 
egész világon ismert költeményt bemutatom saját fordításomban.

«Lotta Svärd.»1
A mécs kedélyes fénye m ellett, 
mikor leszáll a csöndes est 
és fölmerül a Lotta Svärd név, 
az agg vitéz beszélni kezd.

És a m ogorva a ie  ilyenkor 
csodálatosan felderül, 
s szelíd m osoly sugára játszik  
a szürkülő bajusz körül.

Eszébe jut, ha jö tt a harcból 
a véráztatta réten át, 
hűs kortyért hányszor fölkereste 
Lottónak rozzant sátorát.

S mi hátra vo lt, a harmadikkal 
már nem törőde maga sem : 
az belefúlt a könnypatakba, 
hogy Svärd m eghalt a harctérén . . .

Midőn kitört a harc újólag 
és ő m egint beállt közénk, 
hogy szépség is vo lt rajta egykor, 
maga is elfeledte rég.

De mégis szép volt, bárha máskép, 
a katonák szemében ő ; 
bár nem virágzott úgy, m int régen, 
szerintük kedves volt s dicső.

S a jó asszonyra! elm esélget 
egv-egy derűs történetet, 
és fölkacag, de megharagszik, 
ha ajkam gúnyosan nevet.

Mert gyöngy vo lt az a harcmezőkön, 
a legvalódibb gyöngy, mi van ; 
bár elm ulattak néha rajta, 
de tisztelték  m indannyian . . .

Kérdezgetem : szép volt-e s ifjú? 
Felel : húszéves volt talán, 
midőn e néven harm adikként, 
G usztáv ült Svédhon trónusán.

Mikor Gusztáv F innhonba’ harcolt, 
ő Svärd v itéz  arája lön, 
s hogy hadba ment az, ő követte  
s vele maradt a harcmezőn.

Az volt, habár redők boríték  
az arcát lágy m osoly h elyett, 
s nem csak szeme vo lt barna éjfél, 
de képe is fekete lett.

A változékony hadszerencsét 
híven követte mi velünk, 
velünk, m egőszült harcosokkal —  
ezért vo lt oly kedves nekünk !

Híres vo lt, hogy el nem feledte 
Svärd társit, a vén fiukat ; 
ha a sors összehozta vélük, 
színig tö lté poharukat.

A büszke hősök nyomdokában  
így járt ő bátran, lelkesen ; 
hol puska szólt s golyó süvöltött, 
nem űzte hátra félelem.

És Lotta szép volt. Ajka, álla, 
m int fakadó viráglevél ; 
hej, sok katona elvakúla  
sötét szemének fényinél !

Ám a tavaszt, m int rózsa, múló ; 
bíz nála sem késett sokat ; 
három részben, de gyorsan elszállt, 
s a szépségből nem sok maradt.

Egy részt az első tél ragadt el, 
amely korán jött s zord vaia ; 
a m ásikat a nyár vivé el, 
a perzselő nap sugara.

Mert a legények hősisége 
nagy örömmel tö ltö tte  el ; 
ha tűzben állt, az bíztatá, hogy  
«itt vannak mind hozzá közel».

O tt á llította  föl butikját, 
hol legnagyobb vo lt a veszély, 
hogy enyhülést kapjon a csüggedt, 
gyógyírt, k it fegyver éle ér.

S ki sátrát m egszem lélte, lá tta  : 
hogy rongy ; folt hátán rajta folt ; 
golyók szaggatták össze-vissza —  
s ő erre szörnyen büszke v o l t . . .

1 Az agg zászlós, Sztól regél it t  a költőnek. A vers szerint Lotta két háború 
alatt vo lt harctéren m int m arkotányosnő : az 1788— 90. évi finn-orosz háború 
alatt, mikor férjhezment Svärdhez és az 1808— 9. évben Svärd özvegyeként.

A Szen t István  A kadém ia É rte sítő je  (1942). 8
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H a érdekel, m ég elm esélek  
—  m ondá Sztól —  egy tö r té n e te t ... 
Midőn Oravais harcteréről 
visszavonult a finn sereg,

velünk jö tt  L otta  összeszedve  
nagy bajjal kisded készletét : 
a sátrat és a hordócskákat, 
vén , sánta m énjét, s szekerét.

Pihenő vo lt. Ő sürgölődött, 
te tt-v e tt , am int szokása volt.
E gy vén  fenyő v o lt a butikja, 
ahol rá árnyas lomb hajolt.

Bús vo lt ő is, m iként a hősök, 
de nem m utatta  bánatát, 
m osolygott, bárha barna arcát 
t ito k b a ’ könnyek áztaták .

S ím odalép az asztalához 
egy ifjú , hetyke dragonyos, 
tekintetén jókedv sugárzik, 
szava kevély  és gúnyoros.

N o, m it szepegsz —  kiált —  ita lt adj I 
estére árát megkapod.
Van it t  arany, s lesz cimborám sok, 
neked is lesz egy jó napod.

A hencegőre néz haraggal 
s szól : «Ismerlek régóta már ; 
szegény anyádat védni jöttél, 
s hol kóboroltál, jó madár?

Itt sátram ban feküdve m ondtad, 
hogy seb gyötör, s a láz e p e sz t . . .  
és m ost piros vagy, im nt a rózsa ; 
nem látok rajtad sebhelyet !

Ne m ondd, hogy anyád sírba tért rég, 
nem érte szálltál hadba hát.
K it elhagyál gáládul, íme 
ez ősi föld a te  anyád 1

S habár kincsed tengernyi volna  
és mind elémbe öntenéd, 
nem adnék, Istenemre, néked 
egy csepp ita lt, te  söpredék I»

K ezét csípőre te tte  ekkor 
szokásaként jó L otta Svärd, 
s a martalóc ím közeledni 
hozzája egy lépést se m ert . . . S

S az út m entén, nem m essze onnét  
egy ifjú elhagyottan ült.
Feléje nézett Lotta közben 
s szem e csillagként felderült.

S am int jobban m egnézte, lá tta , 
hogy fegyverére dől, s remeg, 
nem bír a többivel rohanni, 
s vérázott rajt’ a köpenyeg

S tek intete, am int pihen rajt’, 
oly áldó, tiszta , anyai ; 
látszik , hogy minden te lt  pohárkát 
felé szeretne nyújtani.

S am int az ifjú egyre jobban  
belémerül fájdalm iba,
Svärd L otta nem habozva többé, 
nevén szólítja őt oda :

«Jöjj —  m ondja néki részvevőén —  
pár csepp ital m ég van, fiam  ; 
jöjj, ez talán v igasztalást ad, 
azt várunk m ost m indannyian.

R östelkedel tán? én tudom  jól, 
hogy nincs tenéked aranyad ; 
az erdőből jövél te  hadba, 
s a pusztaság kincset nem ad.

Te első voltá l, hol a vér fo lyt, 
láttam  Lappónál ezt magam, 
s a hídon álltái Ruonánál, 
hol legvadabb v o lt a roham.

Itt a pohár ! a fizetésre, 
fiam, gondod ne légyen it t .
Igyál Lappóért egy pohárkát 
s R uonáért kettőt, te lit.

H a it t  vón  Svärden fegyverével 
s szelíd, de hősi lelkivel, 
s m egtudná, hogy te  vérben állva 
m int küzdél, nem csüggedve el,

hozzád szegődnék nyom ba’, m int az 
apa fiához, azt tudom , 
s ily  hősi pár a nagy világon  
nem volna m ég egy, fogadom  I»

O dalépett a hős, s az asszony  
te lt  poharat n yú jto tt felé ; 
kis híja vo lt, hogy ráadásul 
pár könnye nem csordult belé . .

Biz L ottát rég nem láttam  én már, 
de nem felejtem  el so’sem.
A m int érdem li, hű szívéért 
örökre rá em lékezem .

Mert gyöngy volt ő a harcmezőkön, 
valódi drágagyöngy, fiam ; 
bár elm ulattunk néha rajta, 
de tiszteltü k  m indannyian.
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S most vessünk egy pillantást magára a Lotta Svárd mozgalomra.
Ez a mozgalom, mondhatjuk, a finn nőkérdés kiteljesedése ; nem 

idegenből átültetett intézmény, hanem a népies nemzeti élet évszázados 
fejlődésének eredménye. Más nemzeteknél is előfordul s előfordult a 
múltban is, hogy a nők egyes esetekben, a körülmények kényszere alatt 
segítségére siettek a harcoló férfiaknak, mint pl. nálunk az «egri nők», 
de ez csak elszigetelt jelenség. A finneknél ez a viszonyokból magya
rázható ; ez a nép számra nézve mindig kicsiny volt s nagy veszély 
idején, mely mindenkor orosz részről jött, rászorult a nők támogatására, 
hogy megőrizhesse életét és szabadságát a keleti zsarnoksággal szem
ben. Ez a helyzet a mai viszonyok között tízszeresen nehezebb, mint 
volt a múltban. De az említett körülmény magában még nem elég 
magyarázat a valóban csodával határos tökéletességgel szemben, 
amelyre e kis rokonnépnél ez a mozgalom emelkedett. Ennek nyitja 
a finn nő természetében, jellemében rejlik. Ez a nő sok oly erénnyel 
ékeskedik, amilyen más népeknél csak ritkán tapasztalható. Szerény, 
szorgalmas, józan és erkölcsös, főörömét nem a divathajhászásban, 
hanem a családi életben találja. Bár mélyen érez, de a gyönge érzel
gősség távol áll tőle ; férjéért, gyermekeiért, szüleiért sok áldozatra kész, 
de a majomszeretetnek és a túlságos gyöngédségnek nem híve. Az igazi 
finnek között a minden szíre-szóra való csókolgatás, ölelkezés és kéz
csók ismeretlen fogalom. A finn leányok és fiúk évtizedek óta koeduká
cióban nőttek fel s mégis sokkal tisztább köztük az érintkezés, mint 
más, még északi népeknél is. Csakis ilyen nők között fejlődhetett ki a 
Lotta Svárd mozgalom.

A finn honvédelem ma három hadiintézményre támaszkodik. 
Ezek : a rendes hadsereg ; továbbá az ú. n. soujeluskunta (honvédőség), 
magyarul kb. nemzetőrség s végül a szóbanforgó Lotta Svárd mozga
lom. Ez utóbbi régi hagyományok alapján tulajdonképen már a múlt 
világháború vége felé született, midőn a finn nemzet kivívta független
ségét. Lényegében, fő vonásokban már akkor megvoltak azok a tevé
kenységek, amelyek ma feladataik a finn hadsereg-támogató nőknek. 
Hivatalos szervezetet azonban csak 1921-ben nyert ez a mozgalom 
s ekkor kapta a Lotta Svárd nevet, bár e nők már előbb is Lottáknak 
(Charlotte) nevezgették magukat. Ekkor hozták be a törvényes tag
felvételt tizenhat éves életkortól kezdődőleg, melyet szent fogadalom 
pecsétel meg, melyben a felavatott megfogadja, hogy a suojeluskuntát 
azaz nemzetőrséget, amelyhez ez a szervezet tulajdonkép tartozik, 
«a vallás-, az otthon- és a hazáért vívott védelmi harcban becsületesen 
és lelkiismeretesen fogja támogatni.»

Az újonnan alakult s az egész országra kiterjedő szervezet életre
8*
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valóságának első nagy próbája az 1939—40. évi rettenetes finn-orosz 
háború volt, melynek története mindannyiunknak friss emlékezetében 
van s amelynek lélekzetfojtó eseményei lelkünket borzalommal és fél
téssel töltötték el. Ezt a háborút 105 véres napnak szokták nevezni, 
mert annyi ideig tartott az egyenlőtlen küzdelem —- 1939 november
30-tól 1940 március 12-ig.

De ismerkedjünk meg legalább vázlatban e mozgalom akkori szer
vezetével, amely alapjában ma is ugyanaz.

Az egész testületet 4 sectióra, azaz osztályra osztották több 
alosztállyal. Ezek a következők : 1. a gyógyosztály, mely főkép a sebesül
tek ápolását, gondozását végzi s fő segítőeszközei a tábori kórházak. 
Tagjainak száma 1940-ben kereken 18.000 volt. 2. Az élelmezési osztály- 
mély a tábori konyhákat kezeli s gondoskodik a katonaság s a kiüresí- 
tett területekről visszaáramló polgári lakosság, sőt a hadifoglyok élel
mezéséről is ; tagszáma kereken 60.000. Óriási munkásságának illusztrá, 
lására megemlítjük, hogy némely napon 100.000 kiló kenyeret sütöttek.
3. Harmadik a fölszerelési osztály, mely főkép a ruházat rendben és 
tisztán tartásával foglalkozik; tagszáma kereken 11.000. 4. Az irodai 
osztály, mely óriási munkakört tölt be ; alosztályai a légvédelmi, a hír- 
szolgáltató, a jelentéstevő stb. alakulat. Számuk 20.000. Ezen kívül 
külön csoportot képeznek a legkiválóbb, válogatott egyéniségek, az 
ú. n. harctéri lották, kik egészen a frontig hatolnak s a legkényesebb és 
legveszélyesebb vállalkozásokból is kiveszik részüket ; közülük szá
mosán életüket áldozták hivatásuknak. Ezek száma kb. 10.000 volt. 
E 4 osztályon kívül még voltak ú. n. pártoló tagok, akik személyesen 
nem vehetvén részt a honvédelmi munkában, másmódon, főleg anyagilag 
támogatták a mozgalmat. Ezeknek száma 21.000-re tehető, úgyhogy 
az egész Lotta Svárd testület létszáma 1940-ben 133.000 volt. Meg
jegyezzük, bogy a lottáknak legalább fele előzőleg szakszerű kiképzés
ben részesült.

Az 1940 március 13-i kényszerbékekötés után sem pihentek a 
lották. Intenzíven vettek részt a kiüresített területekről beözönlő 
karjalaiak ápolásában, fölsegítésében. Ezenkívül folytatták előkészüle
tüket, szervezkedésüket arra az időre, midőn a haza újra tettre szólítja 
őket. S ez az óra nem késett soká — alig tovább egy évnél. 1941 június 
havában megkezdődött az új orosz háború, de most sokkal reinény- 
teljesebb és biztatóbb auspiciumokkal, mert most nem egyedül áll a 
finn nemzet a nála ötvenszerte számosabb szovjettömeggel szemben, 
hanem a Tengely hatalmas és vitéz nemzeteinek társaságában. Most 
még nagyobb lelkesedéssel és számban siettek a hős finn sereg támoga
tására és a diadalmas előnyomulás folytán felszabaduló megszállt
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területek lakhatóvá tételére. «Férfiak szabadították fel e tartományt, — 
szokták mondani a lották —, mi nők hozzuk rendbe és szépít
jük meg.»

A Lotta Svárd mozgalom a jelenleg dúló háborúban 34 körzetből 
áll s tagjainak száma kereken 200.000-re rúg. E hatalmas szervezet élén 
Fanny Luukkonen asszony áll, ki mint vezető (johtaja) 13 év óta irá
nyítja annak ügyeit. Ez a kiváló nő, akit az egész finn nemzet hálával 
vesz körül, a múlt hónapban köztünk töltött néhány napot s megláto
gatta a hasoncélú magyar női egyesületeket. Bár hatná át az ő szelleme 
a magyar nőket, hogy a finnekhez hasonlóan ők is minden erejüket 
népüknek szentelnék, bekötve hőseink sebeit s megszépítve a visszatért, 
sokat szenvedett területeket. Szavaimat egy kis verssel, epigrammával 
fejezem be, mely e megemlékezés írása közben született lelkemben :

G r á n it sz ik lá k o n  te r ü l e l a z  ő s i  S z u ó m i,
G r á n it te r h e k  a la t t  k ü z d  k ic s i n é p e  d ic s ő n ,
É s  m íg  a h ő s e i v é r t  á ld o z n a k  a sz ö r n y ű  M o lo c h n a k ,
N y í l t  s e b ü k e t  b e k ö t ik  h ív e n  a L o t ta -k e z e k .



A IV. MENNYISÉGTANI ÉS TERMÉSZET- 
TUDOMÁNYI OSZTÁLY FELOLVASÁSAIBÓL.

VI. M egjegyzés a Doppler—Fizeau-féle elvhez.
A S z e n t I s tv á n  A k a d é m ia  IV . o s z tá ly á n a k  1 9 4 2  fe b r u á r  1 3 -á n  t a r t o t t  ü lé sén  e lő a d ta  

Wodetzky József t i s z t e le t i  t a g ,  o s z tá ly e ln ö k .

Ismeretes, hogy a klasszikus D o p p l e r —F i z e a u -féle elv szerint 
valamely csillag színképében a F r a u n h o f e r -féle abszorpciós vonalak 
eltolódást mutatnak a földi fényforrás megfelelő vonalaihoz viszo
nyítva, mely eltolódás csupán a csillag és a földi észlelő viszony
lagos sebességétől és a fény sebességétől függ. A klasszikus relatív 
eltolódás hullámhosszban, ha csillag és észlelő, mindkettő köze
ledik (felső előjel), vagy mindkettő távolodik (alsó előjel) :

A k (v  -f- ez)
k c -f- a

hol k =  a F r a u n h o f e r - v onalnak megfelelő hullámhossz a föld 
spektrumban, A k  =  a vonaleltolódás a csillag színképében, u =  a 
csillag abszolút radiális sebessége, c =  a fény sebessége, a  =  az 
észlelő abszolút sebességének a csillag irányában eső komponense. 
Ha a csillag közeledik és az észlelő távolodik (felső előjel), vagy 
a csillag távolodik, az észlelő pedig közeledik (alsó előjel), akkor :

=  +  (p_— a)..................................  (2)
k c + a

A fény terjedéssebessége kereken 3 x 1010 cm sec-1 ; tehát
— igen kicsiny, és ezért az (1) és (2) a közönségesen használt

A k _  _  £
k ~  c

(3)

képletre redukálódik, mely akkor is adódik, ha a  =  o, azaz ha 
az észlelőt nyugvónak tekintjük és csak a csillagot relatív moz
gásban.

Az (1), (2), (3) relációk bevezetése bizonyos feltevéseken
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nyugszik. Ezek a következők. A fénysebesség c, a fényforrás sebes
sége V és az észlelő sebessége a mindmegannyi állandó. Ennek 
következtében, ha a A hullámhossz megváltozik pl. A'-re, úgy 
megváltozik a v frekvencia is, pl. v'-re olyformán, hogy

c =  lv  =  AV (4)
Egyik korábbi munkámban1 bebizonyítottam, hogy a fény 

terjedéssebessége nem csak azért nem állandó, mert a gravitáció 
hatásának van alávetve ( S o ld n e r—P o i s s o n - e ffektus), hanem a loká
lis hatáson kivül kozmikus sebességváltozást is kell szenvednie. 
Másik munkában pedig bebizonyítottuk,2 hogy a fénysebesség 
változásával c-ről pl. c'-re csakis a hullámhossz változik, a Való
ságos frekvencia v pedig változatlan marad.

Ennélfogva a (4) helyébe
c =  Ar, ili. c' =  A 'v ............................ (5)

lép, és a D o p p l e r —F i z e a u - e f t e k t u s  megfelelően módosul. A csil
lagból kiinduló monokromatikus fény frekvenciája v állandóan 
ugyanaz. A csillagból kiinduló fény sebessége =  c, az észlelőhöz 
érkező fény sebessége c' — c +  A c, ha Ac — az útközben létrejött 
sebességváltozás.

A csillag és az észlelő mozgását az elektromágneses, ill. gravi
tációs energiasűrűséggel bíró térre vonatkoztatjuk. A klasszikus 
felfogás szerint a D o p p l e r —Fúeau-effektus más nyugvó észlelő és 
mozgó fényforrás esetében, és más nyugvó fényforrás és mozgó 
észlelő esetében. Az észlelő szemébe érkező látszólagos hullám
frekvencia a két esetben különböző. Ha az észlelő nyugalomban 
van, a csillag pedig közeledik (—) vagy távolodik (+ ), akkor 
a látszólagos frekvencia v' :

V _ (c +  A c) V

l + ü  ~  c A c  +  v  
c - j -A c

---------  (6)

és ennélfogva a megváltozott hullámhossz :
«, / i l i i  c ~h A c  c +  A c  + v . .A
X — A l  +  A =  —4 — =  —1---------- =  (c +  A c  + v ) — »

V V c
és igy

A  A _  A c  + v  
A ~  c (7)

1 Uber L ic h ts tr a h le n k r ü m m u n g , S p e k tr a ll in ie n v e r s c h ie b u n g  e tc .  A s tr .  M a ch r. 
2 1 7 . k ö t e t ,  1 9 2 2  ; 3 9 7 — 40 4 . la p .

1 Z ur F r a g e  d e r  s o g e n a n n te n  B o tv e r s c h ie b u n g  d e r  S p e k tr a llin ie n . A s tr .  
N a c h r . 2 2 3 . k ö t e t ,  1 9 2 5  ; 2 3 3 — 2 3 6 . la p . (M o h o r o v ic ic -c sa l) .
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Ha ellenben a fényforrás nyugszik, az észlelő pedig köze
ledik (—), vagy távolodik (+ ), akkor a látszólagos frekvencia, mely 
az észlelő szemét éri :

v ' =  V -f- d,
hol

tehát

c T A c  

Továbbá :

d  a
V c T A c

- - Í1 +  — ]
X ' c -(- A c

/ c +  A c  — a 
' c +  A c

i- =  m  +  i  =  c- ± ^  =
V c ( c  +  Zie +  a)

AX  (c -f- zlc)2 
X c ( c  +  A c  4- a)

Ha a (6)-ban a jobboldali r helyébe a (8) v ' - é i  tesszük, úgy meg
kapjuk a látszólagos frekvenciát arra az esetre, mikor fényforrás 
és észlelő egyszerre mozgásban van :

Következőleg :

(c +  A c  + a) V 
c T -de + V

(10)

X " = A X  +  X c +  Ac X(c-j-Ac) (c +  zie + u) X (c -f- zlc) (c +  zlc + d)

es

AX
X

v ( c  +  zlc + a)

— ) ( Ac  + ü)

c ( c  T ■de -  a )

A c   ̂
c / 

c T A c
(ID

Ez a legáltalánosabb reláció, melynek az (1), (2), (3), (7), (9) spe
ciális esetei, amint ez közvetlenül látható.

A zlc a fénysebesség abszolút változása a csillagtól az ész
lelőig, mely lehet pozitív vagy negatív, és e szerint veendő számí
tásba. Az 1. alatt említett munkámban kimutattam, hogy a gravi
táció hatása alatt a fénysebesség a csillagtól való távolodásnál 
csökken, a következő összefüggés szerint :

c2 =  c* (l + y ) >  ............................  (12)
hol

a
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Itt k 2 =  a gravitációs állandó, m =  a csillag tömege, a — a 
csillagból kiinduló fénysugarak hyperbolikus trajektorriáinak 
reális fél tengelye. Az előbbi (6)—(11) összefüggésekben ennél
fogva Av abszolúte negatív.

A vonaleltolódás nem okvetlenül radiális sebességet jelent ; 
mert, amint említett munkámban kimutattam, két égitest között 
fennálló potenciálkülönbség is vonaleltolódást idéz elő a spektrum
ban, úgy hogy

A l  =  k ‘ í m  ................... (13)
l  c2 \r0 ró '

hol m és m' a fénykibocsátó, ill. az észlelőhelyül szolgáló csillag 
tömege, r 0 és r0' pedig rendben a sugara.

dsMinthogy általában a sebesség =  azért pl. a (ll)-ben

a számlálónak és nevezőnek dí-vel való szorzása által a sebességek 
helyébe úthosszák kerülnek. (Hubble-fenomén.)

Ha észlelő és csillag távolodik, a (11) a következő alakot ölti :

(l +  ») +  « v  +  a + ^ - A e ( í + ü- )
—  — -----------------------------------------------— ----------------------------------------------------(1 4 )
À c — Ac — a c — (Ac +  a)

Látható, hogy a nevező csökkenése idővel nagyobbarányú, míg 
a számláló növekszik.

Változó csillagokon szűrőkkel meg lehetne állapítani, hogy 
különböző hullámhosszúságú fény különböző sebességekkel terjed-e.

A vonaleltolódás tehát komplex tünemény, mely többféle 
hatásból tevődik össze :

1. a tulajdonképeni Doppler—Fizeau-effektus ;
2. a fény sebességváltozása ;
3. észlelő és fényforrás sebességváltozása ;
4. kozmikus fénysugárgörbület ;
5. potenciálkülönbség hatása.



VII. Újabb adatok a vérszegénység kórtanához és
kezeléséhez.

A Szent István Akadémia IV. osztályának 1942 november hó 27-i ülésén előadta
Szentk láray János.

A vérpálya a szervezet országútja. Egyfelől gondoskodik arról, 
hogy az élethez szükséges anyagokat eljuttassa a szervezet minden 
sejtjéhez, másfelől biztosítja a sejtek életműködése kapcsán keletkezett 
anyagcseretermékek, az úgynevezett salakanyag elszállítását.

Az elmondottakból tehát természetszerűen következik, hogyha 
bárhol a szervezetben betegség jelentkezik, ez a vérben elváltozásokat 
fog maga után vonni. A betegségek legnagyobb része igen jellemző elvál
tozásokat okoz a vérben, úgyhogy annak vizsgálata a betegség minemű- 
ségének megállapítása, kezelése és a kórjóslat szempontjából döntő 
fontosságú lehet.

Tulajdonképeni vérbetegségekről akkor beszélünk, ha a vér és 
vérképzőszervek kóros elváltozása a lényege a kórképnek. A vér a folyé
kony vérnedvből és a benne úszkáló alakelemekből áll. Az alakelemek : 
a vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék.

A vér megbetegedéseit alakelemeinek mennyiségi és minőségi 
elváltozásai alapján osztályozzuk.

Mai előadásom keretében, a vörösvérsejtek, illetőleg a vörösvér- 
sejtképző rendszer megbetegedéseinek egyik fejezetével, a vérszegény
séggel fogok részletesebben foglalkozni.

Vérszegénységnek nevezzük általában azt az állapotot, midőn 
a vér összetétele úgy változik meg, hogy az egységnyi vér kevesebb 
haemoglobint tartalmaz, mint normálisan.

A vérszegénység elsősorban vérfesték szegénység és másodsorban 
vörösvérsejt szegénység, miután rendszerint a vérfesték hordozójának, 
a vörösvérsejteknek száma is csökken. A vörösvérsejtképzés a csont
velőben történik, az egyes vörösvérsejtek átlagos élettartama kb. 2—3 
hétre tehető. Állandó vörösvérsejtpusztulás és termelés folyik, tehát 
kb. 2—3 hét alatt vörösvérsejtjeink mintegy felcserélődnek.

A vérképzés szerve a csontvelő. A vérkép granulocytáinak és 
erythrocytáinak elváltozása, a csontvelő különböző izgalmi állapotokra
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bekövetkező histológiai változásainak következménye. Naegeli szavá
val élve : «a peripheriás vérkép a csontvelő-működés tükörképe». Ezen 
összefüggés azonban inkább a csontvelő regeneratív reactióinál pl. 
leukocytosis, polyglobulia, kifejezett, ahol a vérkép regeneratív jellegű 
változása a velőállomány hyperplasticus változását követi.

A csontvelő egy egységes, az egész szervezetben szétosztva helyet 
foglaló, legfontosabb vérképző szerv, melynek vérképző anyaga az egész 
emberi testben kb. 1.5—2 kg-ra tehető. Ezen velőállományban három 
különböző systema sejtjei — nevezetesen az erythropoetikus, a leuko- 
poetikus és a trombopoetikus systemáé — foglaltatnak, melyek egy
séges reactiót adnak. így polycythemia veránál leucocytosist és a vér- 
lemezkék felszaporodását is észlelhetjük.

Anatómiailag a csontvelő egy zárt rendszer. Ezzel szemben a lép 
és a máj is egy, a vérárammal közlekedő systemának tekinthető. 
A csontvelőt elhagyó sejteknek egy bizonyos, az előrehaladó érés útján 
nyert motilitással kell rendelkezniük. Ezért a csontvelőt csupán a 
leukocytáknak jugend, stab és segmentált alakjai, továbbá a mag 
nélküli vörösvérsejtek és a trombocyták képesek elhagyni. Ezen sejtek 
előzetes fejlődési alakjai, mint kötött sejtek kiáramlásra képtelenek 
(Rohr). A vérben található fiatal alakjai a myelo-, erythro- és trombopo- 
esisnek, tehát a myeloblastok, myelocyták, erythroblastok és meg- 
akaryocyták, nem a csontvelőből származnak, hanem az extramedul- 
laris vérképző rendszerből, nevezetesen a lép-, máj-, esetleg a mirigyek
ből. Histológiailag a három systema sejtjei egymástól jól megkülönböz
tethetően, de mégis mintegy elkeverten helyezkednek el.

Miután előadásom tárgyát a vérszegénység, illetőleg az erythro
poetikus rendszer termelte sejtek megkevesbedése által jellemzett meg
betegedés képezi, helyénvalónak tartom, hogy ezen sejtek eredetének 
és fejlődésének kérdésével is foglalkozzam.

A fötalis életben valamennyi csontvelő-elem a fix reticulum sejtek
ből fejlődik, miként normális körülmények között felnőtt embernél a 
vérben keringő leukocyták és erythrocyták is messzemenően differen- 
tiált myeloblastokból és erythroblastokból képződnek.

A kicsiny haemoglobin tartalmú normoblastokból képződnek az 
erythrocyták, azonban, hogy az átalakulás során a normoblastok miként 
vesztik el a sejtmagot és a sejtmag anyagának mi a további sorsa, még 
ma is teljesen tisztázatlan kérdés. Az ép csontvelőben is jelentős meny- 
nyiségben találunk sejteket, melyek bár nagyságban és szerkezetben a 
normoblastoktól jelentősen különböznek, azonban az erytropoetikus 
fejlődési sorozathoz való tartozásuk kétségtelen. Ezen sajátos maggal 
rendelkező, homogen, többé-kevésbé haemoglobintartalmú proto-
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plasmájú sejtek, vitális festés mellett túlnyomóan vital-granulátiót 
mutatnak. A vitalgranulatio megjelenése és foka — Seyfarth vizsgálatai 
szerint — élesen egybeesik a kezdődő haemoglobin képződéssel. Ezen 
körülmény azon feltevésre késztet, hogy ezen granulatiónak bizonyos 
szerepe van a haemoglobin képzésben. Az erythroblastokat érési fokuk 
alapján két csoportban osztályozhatjuk, akár a sejt nagysága, akár a 
mag érettsége, akár a plasma festhetősége szerint. Leghelyesebb, ha a 
beosztás alapjául a sejtek nagyságát és a plasmaérettséget vesszük és 
orthochromatikus vagy oxyphil normoblastokról és polychromatikus 
makroblastokról beszélünk. Normális körülmények között az erythro- 
blastok két csoportba való osztályozása aránylag könnyen kivihető, 
azonban pathológiás esetekben gyakran igen nehéz. A vörösvérsejt 
fejlődési fokozatai — a fentiek szerint —- következőleg alakul : pro- 
erythroblastok, makroblastok, normoblastok és végül az érett vörösvér- 
sejtek : az erythrocyták.

Az erytropoetikus rendszer működése egyesek szerint centrális 
gangbon szabályozás (Denecke), mások szerint a véráram útján, belső 
secretiós módon történik. Carnot a haemopoetinnek, Verzár és Zih a 
bilirubinnak tulajdonít erythropoetikus hatást. Mindenesetre a vér 
bilirubin-concentratio változásoknak a vérképzésben jelentős szerepe 
van. Erre vonatkozó kísérleteim tanúsága szerint, melyekről részletesen 
a Magyar Élettani Társaság VII. Vándorgyűlésén számoltam be, a vér 
bilirubin tartalma és a vérkép között összefüggés észlelhető. A vér 
biürubin concentratio változását a vörösvérsejtszám változása kíséri, 
abban az értelemben, hogy egy bizonyos bilirubin concentratio erythro- 
poesist, azon felüb bilirubin concetratio erythropeniát okoz. Kísérleteim 
tanúsága szerint embernél az erythropoetikusan ható biürubin con
centratio 1—-3 mg%-ra tehető, míg a 3—4 mg%-on felüli serumbilirubin 
érték erythropeniát eredményez. A vérkép változása, a serum bilirubin- 
tartalmának kocentratio változását 1-—2 nappal követi. Ezen kísérle
teim megerősítették azon feltevésemet, hogy az epefestékek a vörösvér
sejtszám szabályozásában fontos szerepet játszanak, és pedig nem csupán 
az állati szervezetben (Verzár és Zih), hanem az emberi vérképzésben is.

A haemoglobin, illetőleg biürubin fontos szerepét a vérképzésben 
bizonyítják a friss és haemolysált vérinjectiókkal végzett kísérleteim is. 
Vérzések után létrejött vérszegénységnél feltűnő, hogy a létrejött vér- 
szegénység gyógyulása sokkal gyorsabban következik be, ha a vérzés 
befelé, zárt testüregbe történt, mint a kifelé irányuló vérzéseknél. Itami 
1910-ben kísérletekkel bizonyította, hogy a vérlebocsátás útján létre
jött anaemiáknál a regeneratio lassabban következik be, mint a haemo- 
lytikus hatású mérgek által létesített vérszegénységnél. Véleménye



szerint — tévesen —- ennek oka abban volt keresendő, hogy a széteső 
vörösvérsejtek új vörös vérsejtek képézéséhez anyagul szolgálnak. 
Kapinow kísérleti vizsgálatai szerint transfusiónál kis mennyiségű vér 
alkalmazásával ugyanazon eredményt érhetjük el, mintha jelentősen 
nagyobb mennyiséget transfundálunk. Vérszegénységnél alkalmazott 
tranfusiók eredményessége nem a bevitt vörösvérsejteknek a regenera- 
tióra gyakorolt kedvező hatásán, hanem a bevitt széteső vörösvér
sejteknek a csontvelőre irányuló hatásán alapul. Tehát transfusiónál 
a szervezetbe juttatott vér nem anyagul szolgál a vérképzéshez, hanem 
mint a vérképző rendszer ingere szerepel. Jervell volt az első, ki bebizo
nyította, hogy a bevitt vörösvérsejtek élettartama sokkal rövidebb, 
mint a normalis, saját vörösvérsejteké és a transfusio nyomán fellépő 
fokozott regeneratio a széteső vörösvérsejtek stimuláló hatásán alapul. 
Ez az oka annak, hogy az anaemiás állapotok azon eseteinél, hol a 
vörösvérsejtek szétesési termékei a szervezeten belül maradnak, a vér- 
szegénység sokkal gyorsabb gyógyulása következik be, mint a kifelé 
irányuló vérzések után.

Elsőnek Benczúr próbálkozott 1885-ben vérszegény betegeinél 
oldott vérbefecskendezéssel. Rossz eredményeinek oka methodikájában 
keresendő. Ügy ő, mint a hasonló methodikával dolgozó Starck, Barrott 
és Yorké súlyos gyulladásokat, sőt halálos kimenetelt is észleltek gyógy- 
eljárásuk következményeként. Foix és Salin az erythrocyták stroma- 
állományának eltávolítása által a súlyos következményeket minden 
esetben el tudták kerülni. Számos szerző mesterséges haemolysis útján 
ért el jó eredményeket. így Jeney : desztillált víz ; Le Blanc : vörösvér- 
sejteket oldó vérserum ; R. Hertz és M. Ehrlich : toluylendiamin : 
Bunting : ricin alkalmazásával. Mindezen esetekben az erythropoetikus 
hatás, egy, a szervezetben létrejött vörösvérsejt szétesés következménye 
volt. Röntgenbesugárzás kis adagban erythropoetikus, nagy adagban 
erythropéniás hatást fejt ki. Az előző esetben a kis fokban fellépő vörös- 
vérsejtszétesés játssza a vérképzés ingerének szerepét.

Kísérleteimben vizsgálat tárgyává tettem a vörösvérsejtek visel
kedését, egyfelől sajátvéí izomba történő befecskendezésénél, másfelől 
haemolysált vér intravénás alkalmazásánál. Mindkét esetben figyelem
mel voltam arra, hogy a vérképzőrendszer reactiója mennyiben függ 
az alkalmazott vér mennyiségétől.

A sajátvér-injectiókat kétféle mennyiségben, éspedig 2 és 20 
ccm-nyi adagokban alkalmaztam, naponta, 10 napon át. Az első adago
lási mód — 2 ccm-es adagok — esetében, az eredmények középértékét 
véve, erythropoesist, a 20 ccm-es napi adagok után erythropeniát 
találtam.
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A kísérleti egyének második csoportjánál haemolysált vért alkal
maztam intravénás injectiók formájában, éspedig részben 2 ccm, rész
ben 15 ccm-es adagokban, három napon át nyújtva. Az intravénás 
injectio céljára szolgáló készítményt a következőképen állítottam elő : 
steril fecskendőbe steril 3.8%-os citrat-oldatot és vért szívtam fel oly
módon, hogy 1 rész citrat-oldatra 9 rész vér esett. Az ilymódon vett vért 
azonnal steril centrifuga csőbe ürítve centrifugáltam. Centrifugálás után 
a csövecske felső részében összegyűlt folyékony részt eltávolítottam és 
a visszamaradt vértestekhez kétszeres mennyiségű steril desztillált 
vizet adtam. Összerázás és félórás állás után nagy fordulatszámmal 
erélyesen lecentrifugáltam, majd a felső folyadékréteget steril fecsken
dőbe leszíva, intravénásán befecskendeztem. Ilymódon, a vörösvér- 
sejtek stromája az injectióhoz nem használt üledékben maradt. Ezen 
kísérleteim eredményéként megállapítottam, hogy haemolysált vér 
10 ccm-t meghaladó adagokban, három egymást követő napon történt 
intravénás befecskendezése után az erythrocyta szám átlagban 6—- 
800.000-el csökken, míg 2 ccm-es dosisoknál, ugyancsak három egymást 
követő napon át nyújtva, a vörösvérsejtszám nagyjából hasonló mér
tékben — az előzőekkel ellentétben — emelkedik.

A hatás okát és mechanismusát úgy a friss vér intramuscularis, 
mint a haemolysált vér intravénás alkalmazásánál, azonosnak kell 
tekintenünk. Az intramuscularis befecskendezés alakjában bevitt friss 
vér az alkalmazás helyén lebontást szenved és ilymódon a széteső 
vörösvérsejtek gyakorolnak a csontvelőre ingerlő hatást. A hatás ki
fejlődésének fokára és gyorsaságára vonatkozólag a kétféle methodus 
között különbség van, mégpedig abban az értelemben, hogy a friss vér 
intramuscularis alkalmazásánál a hatás fellépése lassabban következik 
be és tovább áll fenn, mint a haemolysált vér érbe történt befecskende
zésekor. Mindkét esetre vonatkozólag meg kell állapítanunk, hogy nem 
egy substitutiós eljárással állunk szemben. A bevitt haemoglobin, már 
kis mennyiségénél fogva sem szolgálhat építőanyagként. A substitutio 
felvétele ellen szól az adagolástól függő ellentétes hatás, továbbá — 
főleg az erythropoesis esetében —- az erythrocyták számának, a bevitt 
haemoglobin mennyiséget messze felülmúló szaporodása. Mindezek oly 
körülmények, melyek egy specificus, a vérképző rendszerre irányuló 
hatásra utalnak.

Fentiekben előadott — emberen végzett — kísérleteim eredmé
nyeihez hasonló eredményeket közöl Zih, tengeri nyulakon végzett 
kísérletei alapján.

Érdekesek Naswitis megfigyelései, mely szerint defibrinált vér 
befecskendezése után az erythrocyták megszaporodnak, azonban ha
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előzőleg a kísérleti állat lépét exstirpáljuk, a vörösvérsejtszám emelke
dése nem észlelhető. Ezen tényből arra lehetne következtetni, hogy a 
haemoglobin adagolásra fellépő, az erythropoetikus systemára gyako
rolt hatás bekövetkezésénél, mint fontos tényezőre a lép hormonalis 
szerepére is gondolnunk kell, noha ezen esetben a lèpre mint vörösvér- 
sejt reservoirra is tekinthetünk. A Naswitis-féle eredmények mérlege
lésénél azt is felvehetnénk, hogy a hatás kimaradásának oka, a lép 
vörösvérsejt, illetőleg haemoglobin-oldó működésének kiesésében kere
sendő. Mindenesetre azon körülmény, hogy sajátvér injectiók alkal
mazásánál a kezdeti stádiumban a'hatás csaknem valamennyi esetben 
a festődési index bizonyos fokú növekedésében nyilvánul, valószínűsíti 
azon feltevésemet, hogy a hatás kezdeti fokán, egy, a vörösvérsejti 
reservoirra, így elsősorban a lèpre irányuló mobilisatióval állunk szem
ben. Hogy azután a későbbiekben, a haemoglobin és valószínűleg a 
belőle képződő bilirubin szerepe miként kapcsolódik a lép általam fel
tételezett hatásához, ez egy kérdés, melynek felderítése a kísérleti vizs
gálatok hosszú sorát teszi még szükségessé. Mindenesetre a haemolysált 
vér 2, illetőleg 15 ccm-es adagainak alkalmazásakor ^észlelhető ellen
tétes irányú hatás nem vezethető vissza a bevitt haemoglobin, ille
tőleg bilirubin mennyiségi hatására.

Az adagolás kétféle módjánál fellépő különböző bilirubincon- 
centratio változás, melyet mint ingert tekinthetünk, a kétféle adagnál 
nem mutat olyan jelentős különbözőséget, hogy ezen az alapon, az 
adagolástól függő ellentétes irányú hatást magyarázni tudnánk. Miként 
az előbbiekben már említettem, a bilirubinconcentratio és a vérkép 
közötti összefüggéseket vizsgáló kísérleteim tanúsága szerint, a két 
ellentétes irányú hatás egymástól jelentősen különböző bilirubin
concentratio jelenlétét, helyesebben kifejlődését tette szükségessé. 
A haemolysált vér befecskendezésekor valószínűleg a hirtelen fellépő 
haemoglobin, illetőleg bilirubin inger és azonkívül talán egyéb össze
függések, nevezetesen más systemára gyakorolt hatás következtében 
létrejött befolyásolása a vérképzőrendszernek, talán a lép útján, játszik 
szerepet.

A lép szerepét, mint hormonahs faktorét, mely a vérképzést, 
nevezetesen az erythrocyta-képzést szabályozza, közel háromszáz egyé
nen folytatott, egy teljes évet igénybe vett kísérleteim bizonyítják. 
Ezen kísérleteimről részben az I. nemzetközi haematológiai kongresz- 
szuson, Münster i. Westf.-ban, részben a Magyar Belorvosok Egyesüle
tének VII. Nagygyűlésén számoltam be. Ezen kísérleteim eredményei, 
kiegészítve az azóta szerzett tapasztalatokkal, az alábbiakban foglal
ható össze.
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A vörösvérsejtképzést szabályozó ingert szolgáltató hatóanyagot 
már az 1800-as években a szerzők a lépben keresték. Azóta is a kutatók 
tekintélyes tábora foglalkozott a lép szerepével a vörösvérsejtképzés 
szempontjából. Egyesek haemolytikus, erythropeniás hatást (Eddy és 
társai), mások (Leake, Zih) erythropoetikus hatást tulajdonítottak neki 
s voltak olyanok is (Verzár, Kokas), kik mindkét irányban ható, két 
különböző hatóanyagot tételeztek fel a lépben. Az első lépkészítményt 
(lépextractum physiologiás NaCl. oldattal készítve) Leake állította elő 
és alkalmazta therapiás célból.

Kísérleteimben vizsgálat tárgyává tettem az általam előállított 
léppraeparatum adagolására bekövetkező vérképelváltozás irányát, 
figyelemmel egyfelől a hatás bekövetkezésének gyorsaságára, másfelől 
annak tartósságára. A vizsgálatokat ugyanazon betegnél minden 
kontrolinál ugyanazon körülmények között és parallel két számlálással 
végeztem. A kettős számlálással nyert értékek közötti különbség az 
1—2%-ot soha nem haladta meg. Vizsgálataimnál mindenkor ugyan
azon adagot, naponta 3x0.5 gr lép-pulpa port használtam.

A feldolgozott beteganyagot az alábbi csoportokban osztályoztam :
1. Hypochrom, a régi nomenclatura szerint, ü. n. secunder 

anaemiák : 160 eset.
2. Polyarthritis rheumatica kapcsán létrejött anaemiák : 34 eset.
3. Rosszindulatú daganatokat kísérő anaemiák : 20 eset.
4. Tuberculoticus betegek anaemiája : 24 eset.
5. Néhány belső secretiós megbetegedést kísérő anaemia : 16 eset.
6. Különböző, a fenti csoportokba nem sorolható betegségekkel 

egyidejűleg fennálló anaemiák : 18 eset.
Az idő rövidsége miatt az egyes csoportok részletes tárgyalását 

mellőzhetőnek tartom és csupán a conclusiók ismertetésére szorítkozom.
Hypochrom anaemiában szenvedő betegeinknél minden esetben 

elég gyorsan — 7-—44 nap alatt —- bekövetkező és hosszú időn át — a 
kontroll átlagban 6 hónapra terjedt — tartósnak mutatkozó hatást 
sikerült elérnem.

Polyarthritis rheumatica kapcsán fellépett anaemiák, még azon 
esetben is, amidőn az alapbetegség, miként azt a végzett vörösvérsejt 
süllyedési vizsgálatok bizonyítják, még a progressio stádiumában van, 
jelentős javulást mutatnak.

Rosszindulatú daganatokat kísérő anaemiáknál, az esetek több
ségében, a lépkészítmény szedésének ideje alatt, a vérkép kifejezett 
javulását észleltem. Figyelemreméltó volt egyik gyógyíthatatlan, nem 
operálható gyomorrákban szenvedő betegünk, kinek vörösvérsejt- 
számát 1,900.000-ről sikerült jelentékenyen felvinnünk és még a gyógy
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szerelés 12-ik napján, közvetlenül halála előtti napon is a vérkép 
d,000.000-ós értéket mutatott. Tehát ezen kórképek, rosszindulatú 
daganatok, kapcsán végzett vizsgálatok azt bizonyítják, hogy még oly 
súlyos, a vörösvérsejtekre toxikusán ható kórképeknél is, mint amilye
nekkel a rosszindulatú daganatok esetében állunk szemben, midőn a 
daganatsejtek productumai és a széteséskor keletkező bomlástermékei 
oly nagyfokú vörösvérsejt ártalomként szerepelnek, sikerül a lép- 
készítmény adagolásával ezen toxicus noxát — a vörösvérsejteket ille
tően — kompenzálni. Jelentősége : a beteg subjectiv állapotának javu
lása és amellett, leromlott beteg operábilis tumorja esetén, a műtét 
esélyeinek —- az erőbeni állapot javulásával parallel — kedvezőbbé 
tétele.

A lépadagolás a tuberculoticus és belső secretiós megbetegedésben 
szenvedő betegek anaemiáját is kedvezően befolyásolta. Ezen körül
mény fontossága, főleg a tbc-s betegek oly annyira szükséges erőbeni 
állapotának szempontjából bír különös jelentőséggel. A thyreotoxicosis- 
ban szenvedő beteg kísérő jelenségként jelen volt anaemiájának javu
lása műtéti esélyeihez előnyösabb feltételeket teremtett.

Anacid betegeinknél, a vérkép értékével parallel a savérték javu
lását is észleltük. A haemopoetikus rendszerre gyakorolt egységes hatás 
jeleként kell felfognunk trombopéniás betegünknél észlelt vérlemezke- 
szám gyarapodást, ami arra mutat, hogy a lép a csontvelő trombopoe- 
tikus systemájára is befolyást gyakorol. Purpura rheumaticánál a 
purpurák csökkenését észleltem.

A normalis és hyperglobuliás vérképpel kapcsolatban végzett 
kísérleteim tanúsága szerint a lépkészítmény adagolása practice normá
lisnak nevezhető vérkép esetén is hatást fejt ki abban az értelemben, 
hogy erythropoesist indít meg, illetőleg erythropeniás hatást fejt ki és 
a szükségnek megfelelően a vérképet az adott szervezet optimális vérkép 
állapotára hangolja át. Ilymódon jogos készítményünket a vérképzést 
szabályozó tényezőnek tekintenünk, különös figyelemmel azon körül
ményre, hogy úgy a + , mint a — irányú hatást mindenkor ugyanazon 
adagok alkalmazása mellett értem el.. Ezért nem fogadhatom el Downs 
és Eddy feltevését, amely a lépben két különböző — erythropoetikus és 
haemolytikus — anyag jelenlétét feltételezi. Ugyanezen okból nem 
tartható fenn Kokas E. megállapítása sem, ki a feltételezett két külön
böző hatóanyagot azok különböző oldódási viszonyaival vélte elkülö
níthetőnek ; hiszen bemutatott kísérleteim tanúsága szerint, ugyanazon 
adagok alkalmazása mellett, a hatás a fennálló vérkép értékétől függően 
változott.

Zih azon megállapítása, hogy a lép etetése két faktortól : egyfelől
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az adag nagyságától, másfelől a kísérleti állat individualitásától függ, 
emberre vonatkoztatva úgy módosítható, hogy a léppraeparatum ugyan
azon adagja mellett a hatás iránya a vérkép és a csontvelő állapotától 
függ. A hatóanyagot, mely főleg a haemoglobin és annak hasadási ter
mékeiben, talán elsősorban a bilirubinban keresendő, sem erythro- 
poetikumnak, sem erythropeniát előidéző anyagnak, hanem a csont
velő működését physiológiás körülmények között is szabályozó faktor
nak : hormonhatásnak kell tekintenünk.

Itami már 1907-ben, majd később Molon és Taufani is, a vér- 
regeneratiós ingert a vörösvérsejtek szétesésekor keletkező bomlási 
termékekben keresték. Mindenesetre, a lépkészítmény hatóanyagának 
megvitatásánál ezen hasadási termékeken kívül, egyéb — valószínű
leg — specificus faktor jelenlétére is gondolnunk kell.

Azon kérdés eldöntésére, vájjon az anaemiás esetekben valódi 
erythropoetikus hatást észlelünk-e, szükségesnek tartom az alábbiak 
figyelembevételét.

A gyógyszerhatás kezdetén valószínűnek látszik, hogy a hirtelen 
jelentkező nagy értékkülönbségek lépkontractiókra, a vérreservoir 
mozgósítására vezethetők vissza (a betegek léptáji szenzációkról tesz
nek említést), azonban tekintettel arra, hogy a kontractiók csupán idő
szakos megnyilvánulások lehetnek, a későbbiekben a vérregeneratio 
fokozódásában keresendő a vérkép nagyfokú javulása. Emellett szól, 
hogy a kellő ideig alkalmazott gyógyszerelés után, a gyógyszermentes 
szakban, igen hosszú időn át változatlanul magas marad a vérkép. 
A valódi erythropoesist bizonyítja azon körülmény is, hogy a vérsavó 
refractiója, a vérkép értékének változásával parallel, semmi olyan elvál
tozást nem mutat, mely a vér besűrűsödésére vagy hígulására, tehát 
egy esetleges relatív vörösvérsejt felszaporodásra vagy csökkenésre 
utalna. Bizonyítékul szolgálhat még azon kísérleti megállapításom is, 
mely szerint erythropoesis alkalmával a reticulocyták száma 4—8-szoro- 
sára emelkedik ; míg az erythropeniás hatásnál a reticulocyták számá
nak csökkenését észleltem. A reticulocyták ezen viselkedése is igazolja 
azon feltevésemet, hogy a lépkészítmény a hatás mechanismusát ille
tően, a csontvelő — főleg — erythropoetikus működésére bir hatással 
abban az értelemben, hogy mint reguláié faktor, annak functiójára, 
a szükségnek megfelelően bénító, illetőleg fokozó hatást gyakorol.

Az anaemiák rendszerbefoglalása évtizedek óta foglalkoztatja a 
szakirodalmat. A kezdetbeni primaer és secundaer anaemiákra való 
osztályozás tarthatatlannak bizonyult és helyét a pathogenesis és 
klinikai és haematológiai ismérvek alapján történő felosztás foglalta el. 
Miután azonban a klinikai és haematológiai ismeretek még hiányosak
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voltak, a beosztások egyre áttekinthetetlenebbek és zavarosabbak let
tek, mind több és több ellentmondást mutatva. Érdekes Naegeli fel
osztása, ki megkülönböztet konstitutionális, konditionális és exogén 
anaemiákat. Az utóbbi évek kísérleti eredményei sok világosságot 
derítettek e kérdésben, azonban egy egységes alapön történő, kielégítő 
osztályozása az anaemiáknak, különösen etiológiai alapon, még ma sem 
vihető keresztül. Hiszen ugyanazon ok haematológiailag teljesen külön
böző anaemia-féleségeket okozhat. így pl. az emésztőrendszer bizonyos 
betegségei hol egyszerű hypochrom anaemiához, hol vészes vérszegény
séghez vezet. A jelen helyzetben egy kombinált beosztási elvet kell 
követnünk az anaemiák rendszerbe foglalásánál mindaddig, míg későb
ben szerzendő ismereteink egy egyszerűbb rendszer felállítását lehetővé 
teszik. Fő irányító szempontok : a pathogenesis, továbbá a klinikai és 
haematológiai ismérvek.

A pathogenetikai, klinikai és haematológiai ismérvek alapján leg
könnyebben elkülöníthető a pernitiósus anaemia, mely ugyan aetioló- 
giailag nem egységes kórkép, azonban a vér- és csontvelőkép, valamint 
a klinikai lelet alapján egységesen elkülöníthető betegség. Israel és 
Wilkinson által felvett májresistens achrestikus anaemia kórképe, mely 
az anaemia pernitiósa kórképének, a jelzett szempontból felvett egy
ségét volna hivatva vitathatóvá tenni, legalább is kétséges.

Castle ismert hypothesise az anaemia pernitiósa pathogenesiséről 
három faktorral foglalkozik. Ezen három anyag, vagy más szóval 
principium :

1. a gyomormirigyek által elválasztott gyomor-faktor, vagy 
Castle-l'éle «intrinsic factor»,

2. a táplálékból származó principium : a Castle-féle «extrinsic 
factor» és

3. a májban készen található máj-factor.
Az anaemia parnitiósa pathogenesise a három principium műkö

dési zavarából adódik. Lényege : normális egyén gyomrában egy 
enzimaszerű anyag képződik, amely a táplálék bizonyos elemeivel egy, 
vagy talán több anyagot képez, mely a bélből felszívódva, főleg a máj
ban, de egyebütt is lerakódik és innen a csontvelő és a központi ideg- 
rendszerhez jut, melyeknek működéséhez ezen anyag, illetőleg anyagok 
szükségesek. Embernél a pernitiósus anaemia akkor jön létre, ha az 
enzymaszerű anyag, az «intrinsic factor» a gyomorból hiányzik.

Rendkívül nagy jelentőségűek Bence Gyula kísérletei, kinek 
sikerült bebizonyítani, hogy az anaemia perniciósában hatékony máj 
hatóanyagának kiinduló helye a gyomorban van. Ugyancsak az ő 
kísérletei hoztak közelebb a réz szerepének tisztázásához az anaemiák

9*
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pathogenesisében. Bencze a máj, illetve a gyomor hatóanyagát belső 
secretiós eredetűnek tartja és — kísérletei alapján — a réz vagy alkat- 
íésze ezen hormonnak, vagy mint katalyzator szerepel.

Az anaemia pernitiósa pathogenesisében szereplő három prin
cipium chemiailag ezidőszerint nem identifikálható.

A gyomorfaktor szerepe az anaemia pernitiósa pathogenesisében 
a legnagyobb, mondhatnánk domináns fontossággal bír, miután a 
Castle theoria értelmében ez a pernitiósus anaemiában szenvedő 
betegeknél a hiányzó anyag, mely azonban — Goldhammer kísérleteinek 
tanúsága szerint — nem mindenkor absolut értelemben hiányzik, hanem 
quantitativ megkevesbedés is elegendő a kórkép létrejevéséhez. A gyo
morfaktor egy thermolabilis, enzimaszerű anyag, mely csupán a táp
lálékból származó «extrinsic factor» hatására válik activvá. Hogy 
mely mirigyelemek termelik a gyomorprincipiumot, minden kétséget 
kizáróan eldöntve még nincsen. A szerzők rendkívül nagy tábora, eltérő 
eredményeikkel nagy bizonytalanságot teremtettek e kérdésben. 
Meulengracht és munkatársai a fundus mirigyeket tekintik a sósav 
termelési és a gyomor ú. n. activ területének. Előbbit Lindersroem-Lang 
és munkatársai minden kétséget kizáróan be is bizonyították. Henning 
és Brugsch szerint a gyomor antruma a legactivabb. Mai álláspontunk 
szerint, az antianaemiás faktort a pylorus mirigyrendszere termeli.

Az «extrinsic faktor» egy B-vitaminkomp'exumot tartalmazó, 
chemiailag nem identifikált, thermostabilis komplexum.

A májprincipium chemiailag nem identifikálható, valószínűleg, 
egy egyszerű kötésben, relatíve kis moleculával bíró, eléggé thermo
stabilis komplexum.

Az anaemia pernitiósához hasonlóan önálló anaemiaféleségnek 
tekinthetjük, a maga klinikai-haematológiai egységével, öröklékeny- 
ségével és egyéb konstitutionális rendellenességekkel való összefüg
géseivel a haemolyticus icterust, illetőleg haemolytikus anaemiát.

A hereditaer anaemiák között, a vörösvérsejtek alakját véve 
alapul, megkülönböztethetünk -— Kleinschmidt szerint főleg a gyer
mekkorra vonatkoztatva — golyó-, sarló- és oválsejtü anaemíákat. 
Elsősorban a golyósejtes formát értjük a haemolytikus ikterus alatt, 
melynél azonban hiányozhat az ikterus, úgyhogy sokkal helyesebb, ha 
a haemolytikus ikterus elnevezés helyett, a haemolytikus constitutio 
megjelölést használjuk. Naegeli szerint a jelenlevő vörösvérsejt elvál
tozás, a spháro-mikrocytosis, mutatio útján jön létre és domináns 
jelleggel öröklődik. Az orvos gyakran az epeutak és epehólyag meg
betegedéseivel téveszti össze a kórképet, annál is inkább, miután a 
kardinális symptomák : a vörösvérsejtek resistentia változása, ikterus,
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léptumor — gyakran hiányozhatnak. A néha jelenlevő feltűnő myeloid 
reactio acut leukaemia gyanúját keltheti. Itt emlékeztetek Meyer 
esetére, ki egy haemolytikus icterusban szenvedő betegénél, 142.000-es 
fehérvérsejtszámot talált, 70% mikromyeloblasttal a qualitativ vér
képben. Az előforduló bőrvérzések esetében nem csupán a vérlemezkék 
száma csökkent, hanem — miként azt Catel vizsgálataiból tudjuk —- 
azok morphológiai és functionális elváltozása is észlelhető. Mindezekből 
láthatjuk, hogy a konstitutionális csökkentértékűség nem csupán a 
vörös vérsejtekre szorítkozik, hanem előadásom elején vázolt, a csont
velő mindhárom — erythro-, leuco- és trombopoetikus — systemájának 
működészavarában nyilvánul. Az erythrocyták osmotikus resistefi- 
tiájának csökkenése, valamint a mikrosphárocytosis — részben — a 
lép pathológiás működése következtében létrejöttnek is tekinthető. 
Ezen feltevést Heyimeyernek a lép artériás és vénás vérének össze
hasonlító vizsgálatai is bizonyítják, valamint azon körülmény, hogy 
lépexstirpatio után a haematológiai tünetek practice eltűnnek, az 
osmotikus resistentia nagy mértékben javul, a sphárocytosis meg- 
kevesbedik. Heylmeyer kísérletei az általam feltételezett vérképzést 
szabályozó szerepét a lépnek látszanak bizonyítani. Ezek szerint, 
haemolytikus anaemiánál valamely — valószínűleg hereditaer, kon
stitutionális oknál fogva — részben a lép reguJáló működésének patho
lógiás változásával is állunk szemben. A haemolytikus anaemia sarló
sejtes alakjánál a lép nem nagyobb és az osmotikus resistentia nem 
mutat elváltozást. A sejtek sarló vagy félhold alakjának létrejöttében 
az oxygénfeszültség foka játszik szerepet. Az oválsejtű alaknál a vörös- 
Vérsejtek az oválistól a keskeny pálcikaformáig változnak és a vérkép 
megnövekedett reticulocyta értéket mutat ; haemolytikus anaemiával, 
lépduzzanattal és ikterussal jár. Lépkiirtás után a tünetek, mindhárom 
alaknál practice eltűnnek, azonban a vörösvérsejtek alakváltozása 
(golyó-, sarló-, oválforma) szempontjából csak kisebb mértékben 
következik be.

Hogy haemolytikus icterusnál az elsődleges zavar a vörösvérsejtek 
abnormis structurájában, a vérképzés zavarában rejlik, vagy pedig 
egy fokozott haemolysisben keresendő, még nem tisztázott. Hogy a 
betegség lényege nem tisztán a Naegeli-féle sphárocytosisban keresendő, 
az már abból is kitűnik, hogy a lépkiirtás után rendszerint igen nagy 
fokban visszafejlődik, de nem teljesen. Egy öröklődő konstitutionális 
alak mellett van egy exogen tényezők által létrehozott alakja a haemoly
tikus anaemiának, mely az előzővel teljesen azonos képet mutat és 
pathogenetikai mechanismusuk is egyezik. Az, ami öröklődik, nem az 
erythrocyták morphológiai változása. A haemolytikus ikterus kelet
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kezésénél a lépben és talán a reticuloendotheliális rendszer egyéb 
részeiben jelenlevő különleges haemolysinekre és egy különleges kons- 
titutionális anyagcsere zavarra is gondolnunk kell.

Külön csoportot képeznek az ú. n. hypochrom vagy vasszegény 
anaemiák, melyeknek három cardinális tünete : a vérlelet, a bőrtünetek 
és az általános gyengeség. Lényege : a szervezet vasszegénysége, 
miként azt Heilmeyer, Moore és munkatársaik a plasma vastartalmának 
vizsgálataival kétséget kizáróan bebizonyították. Legegyszerűbb alakja, 
az egy, vagy ismételt vérzések után fellépő vasszegénység, illetőleg 
anaemia. Egy liter vér átlagban 500 mgr vasat tartalmaz. A vérveszteség 
után létrejövő vasszegénység foka nem csupán az elvesztett vérmennyi
ségtől, hanem a vasdepotok helyzetétől is nagymértékben függ. Tehát a 
vasszegény anaemia nem a csontvelő sejtjeinek kimerülése vagy bénu
lása, hanem az építő anyag hiánya folytán létrejött, a csontvelőnek 
vérképzésre való képtelensége miatt áll elő. Cruz, Charvaria és Rotter 
vizsgálatai bebizonyították, hogy a féreg-anaemiák oka nem a férgek 
által termelt ismeretlen toxinok, hanem az okkult vérzésnek megfelelő 
állandó vérveszteség következtében létrejött vasszegénység. Menstrua- 
tiós vérzések — Heilmeyer szerint — 50—100 mgr vasveszteséggel járnak. 
Mindezen esetekben a vasveszteség szerepelt az anaemia okaként. 
A csökkent vasbevitel is eredményezheti a kórképet. Máskor a bevitt 
vas mennyisége elegendő, azonban a vas megfelelő felszívódásához 
szükséges, ú. n. kísérő faktorokban van hiány. Ez utóbbiak közül 
legnagyobb jelentőséggel bír a C-vitamin, melynek szerepe a scorbutos 
anaemiánál közismert. Heilmeyer vizsgálatai alapján a B2-komplexum 
is a vas resorptiora fokozó hatással bír. A negyedik módja a vasanaemia 
keletkezésének a vas szervezeten belüli helytelen elhelyeződése lehet, 
amivel fertőző betegségek esetében találkozunk. így pneumoniánál a 
vér vasszintje erősen alászáll és a leláztalanodás után ismét felemel
kedik. Hasonló jelenségeket észleltek Thoenes és Aschaffenburg scarlát 
és diphteriában szenvedő gyermekeknél végzett vizsgálataiknál. A vas, 
épúgy mint a vitaminok, a sejtanyagcsere aktivátoraként szerepel. 
Hiánytünetek nem csupán a vérben észlelhetők, hanem az ú. n. hámló 
sejtekben, így a bőr- és a nyálkahártyák epithel sejtjeiben is. Wal
denstrom nagyszámú esetet észlelt, hol csupán epithel-tünetek voltak, 
anélkül, hogy a vérben elváltozásokat talált volna és ezen esetek vas- 
therápiára azonnal gyógyultak. Maláriánál a vas nagy tömegben a 
reticuloendotheliális rendszerbe vándorol, talán a védekező folyamat 
katalitikus activátorául.

Az anaemiák negyedik nagy csoportját képezik az aplastikus 
anaemiák, melyek azonban az újabb vizsgálatok s főleg a csontvelő
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lelet szerint csak kevés azonosságot mutatnak. A legkülönbözőbb 
állapotok, mint leukaemia, osteosclerosis, daganat-áttétek, a velő
állomány előrehaladó zsíros degeneratiója eredményezhetik a kórképet. 
Az aplastikus anaemiák közös vonása, hogy valamennyi arregenerativ 
anaemia.

Igen nagy csoportot képeznek az ú. n. symptomaticus anaemiák. 
Ezeknek megjelölésénél leghelyesebben akkor járunk el, ha a haema- 
tológiai osztályozással együtt a kiváltó okot is megnevezzük. így pl. 
beszélhetünk terhességi pernitiosáról, gyomorkiirtás után fellépett 
chloranaemiáról, stb.

Az anaemiák rendszerbe foglalása, a pathogenesis, a klinikai és 
haematológiai sajátosságok alapján, különös figyelemmel a csontvelőben 
lejátszódó változásokra, ezidőszerint még szigorú rendszeresítés útján 
nem eszközölhető. Meg kell elégednünk a fentiekben előadott, a lehető
séghez képest kielégítő irányelvekkel.

Az anaemiák modern therápiája az utóbbi évtized klinikai és 
kisérleti kutatásainak eredménye. A májtherápia az anaemia per- 
nitiosa pathogenesisének felderítését tette lehetővé, a vas szerepének 
kutatása az anaemiák igen nagy csoportjának pathogenesisét és gyógyí
tását segítette elő, a lép-bilirubin probléma vizsgálata a vérképző
rendszer physiológiás és pathológiás működésének megismerését moz
dította elő, abban az értelemben, hogy egy szabályozó, talán hor
monális tényező jelenlétére hívta fel a figyelmet és azonkívül új, jó 
eredményeket biztosító lehetőséget hozott az anaemiák therápiája 
terén.

A legújabb irodalmi adatok és saját kísérleti vizsgálataink 
szerint az anaemiák modern therápiája, a pathogenesisre vonatkozólag 
az előbbiekben elmondottakra figyelemmel, a következőleg alakul.

Alkalmazkodva a vérszegénység különböző alakjainak vázolt 
osztályozásában feltüntetett csoportosítás sorrendjéhez, elsősorban a 
vészes vérszegénység kezelésének kérdésével fogok foglalkozni.

Az anaemia pernitiosa kezelése, miként az ismeretes, kezdetben 
tisztán empirikus volt. A therápia teoretikus alapjainak megteremtése 
és magyarázata sokkal később következett be : előadásom elején 
ismertetett princípiumok, a táplálék-, gyomor- és májfaktorok fel
ismerésével. A therápia lényege ma is a Minot és Murphy által felismert 
máj hatáson és a Castle-féle tanon alapul. A kezelés kivitelével kapcsolat
ban egymástól többé-kevésbé ellentétes, helyesebben eltérő állásfog
lalások vannak az irodalomban. Vannak egyesek, kik bizonyos meg
gondolásoktól vezettetve, még ma is a peroralis májtherápiát részesítik 
előnyben, mások az anaemia pernitiosa minden esetében parenterálos
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májkezelést alkalmaznak. Vannak nyersmáj-etetők, vannak gyári por-, 
vagy tabletta-alakban forgalomba hozott készítményeket kedvelők. 
Nagy az eltérés a parenterálós adagolás időközeiben és az egyes alkal
mazandó adagok nagyságában. Vannak, akik mindenkor a normál 
concentratiójú extractumokat használják, állandó, vagy különböző 
adagokban, míg mások különlegesen koncentrált készítményekkel 
gyógyítanak, hol állandó, hol depotkezelés formájában. A tendentia 
mindenesetre a magas koncentratiójú injectiós készítmények felé tendál. 
A tisztítása és koncentrálása az injectiós máj praeparatumoknak, a 
májkészítmények fractionálása ma már oly messzire haladt, hogy pl. 
Strandell, Poulsen és Shartung-Hansennek sikerült egy végproductumot 
nyerniök, melynek 0’35 mgr-ja 100 gr májnak felel meg és amelynek 
egyetlen egy, 07 mgr-ot tartalmazó injectiója után maximális reti- 
culocyta-crisis jelentkezik. Azonban bizonyos határok között a kisebb, 
vagy nagyobb concentrálása az activ anyagnak, a gyakorlat szem
pontjából túlzott jelentőséggel nem bír. Ezen készítményeknek - - Klíma 
szerint — főként a soha nem kezelt, súlyos állapotban levő pernitiósás 
betegek esetében van különösebb jelentősége. Azonban Gánslen ezen 
esetekben már a rendes, nem különösen concentrált készítmények 
meglepően kis adagai után is, úgy a hatás kezdetén a reticulocytacrisis, 
mint a későbbiekben a vörösvérsejtszám emelkedésében feltűnő ered
ményeket ért el. Gänslen eredményeit a szükséges minimális adagok 
megállapítására folytatott kísérleteim mindenben alátámasztották. 
Ezen kísérleteimben vizsgálat tárgyává tettem anaemia pernitiósás 
betegeknél, egyfelől a nyers máj —- sósav-pepsin, a nyers máj nor
mális emberi gyomornedv, másfelől az injectiós májkészítmény külön
böző adagai és sósav-pepsin, illetőleg normális emberi gyomornedv 
peroralis adagolására bekövetkező reactióit az erythropoetikus systemá- 
nak. A vizsgálati egyének részben már régebben májjal kezelt betegek 
voltak, részben olyanok, kik májkezelésben még soha nem részesültek. 
Ezen kísérleteim eredményei a következőkben foglalhatók össze :

1. Máj resistens anaemia pernitiósát egy esetben sem találtam. 
Máj-resistentia esetén a beteg nem szenvedett vészes vérszegénységben ; 
az anaemiának más oka volt.

2. Normacid emberi gyomornedv egyidejű parenterálós máj- 
therápia mellett, úgy a subjectiv panaszok, mint — kisebb mértékben
a vérkép javulását illetően jobb eredményeket ad, mint a máj-therápiá- 
val együtt alkalmazott sósav-pepsin adagolás.

3. A gyomornedvvel thermostatban kezelt (emésztett) máj készít
mény peroralis alkalmazása, a vérregeneratióra gyakorolt hatását 
tekintve, egybevetve a peroralis májtherápia régebbi tapasztalataival.
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annál (máj etetés) sokkal gyorsabban bekövetkező, nagyobbfokú javu
lást eredményez.

4. Feltűnő a májkezelésben még nem részesült betegek már az 
első kis mennyiségű májadagokra bekövetkező gyors javulása, illetőleg 
gyógyulása.

Ezen kísérleteim tanúsága szerint, a vészes vérszegénység keze
lésénél alkalmazott máj-therápia különböző alkalmazási lehetőségeinek 
hatásossága az alábbi sorrendbe foglalható :

a) Depot-kezelés emberi gyomornedv egyidejű perorális adagolá
sával. A máj lökés alkalmazandó adagának nem kell — szemben a 
régebbi eljárásokkal — túl nagynak lenni. Megfelelően gyakorolt vérkép 
kontroll mellett, gyakran igen kismennyiségű májjal érhetünk el teljes 
remissiót. Ezen ténynek gazdasági szempontból is nagy jelentősége van.

b) Depot-kezelés egyidejű sósav-pepsin peroralis adagolással.
c) Injectiós májtherápia chronicus alkalmazása, emberi gyomor- 

nedv egyidejű peroralis nyújtásával.
d) Chronikus injectiós májtherápia sósav-pepsin adagolás mellett.
e) Emberi gyomornedvvel thermostatban emésztett friss máj 

peroralis adagolása. Erősen felfokozott májhatás.
I) Gyomornedvvel thermostatban emésztett gyári készítmény 

peroralis adagolása.
y) Friss máj peroralis alkalmazása,egyidej ű sósav-pepsin adagolással.
h) Egyszerű májetetés.
Meulengracht az injectiós májtherápiát csupán a még nem kezelt 

súlyos pernitiósáknál és azon ritka esetekben tartja indokoltnak, ahol 
felszívódási nehézségekkel (súlyos gastrointestinalis zavarokkal) állunk 
szemben ; egyébként az állandóan, naponta alkalmazott kis peroralis 
májadagokat részesíti előnyben, gyomorkészítménnyel kombináltan, 
vagy anélkül. Régebbi, fentiekben ismertetett kísérleteimet követve, 
állította elő Reimann a Hepamult-nevű készítményt, mely gyomor
nedvben előemésztett máj, az emésztés útján kb. harmincszorosára fel
fokozott hatásértékkel.

Anaemia pernitiósánál a vastherapia is alkalmazást nyerhet. 
Kezeletlen eseteknél a vas hatástalan, miután a vérben elegendő vas 
kering. Azonban a májkezelés során a haemoglobin építéshez nagy 
mennyiségű vas felhasználása válik szükségessé. Ennek következtében 
a vérsavó vasszintje igen alacsony értékre száll alá. Ilyenkor annak elle
nére, hogy a májtherápiát tovább folytatjuk, a haemoglobin érték nem 
emelkedik és csupán vas adagolásra következik be újabb emelkedése.

Domarus pajzsmirigykészítmények adagolását ajánlja az anaemia 
pernitiosa azon eseteinél, midőn minden kezelés ellenére, a vérkép
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3 milliós vörösvérsejtszám fölé nem emelkedik. A kedvező hatás oka 
analog lenne a Mannafred-féle kísérletekkel, melyek szerint thyreoidek- 
tomizált állatok csökkent vérregeneratiója pajzsmirigyadagolással 
kompenzálható.

Néha észleljük, hogy pernitiosás betegeink májjal szemben túl
érzékenységet mutatnak. Ezen túlérzékenység nem az antipernítiosás 
anyaggal, hanem a készítményben jelenlevő úgynevezett kísérő
anyagokkal szemben áll fenn.

A máj és készítményeinek, valamint gyomorkészítményeknek a 
pernitiosus anaemiát kísérő idegrendszeri zavarokra gyakorolt hatása, 
melyeknek előterében a funicularis myelosis áll, már nem oly kifejezett. 
Castle feltevésének megfelelően, mely szerint anaemia pernitiosánál 
a B-vitaminszegénység játszik jelentős szerepet, a funicularis myelosisok- 
nál, a szerzők túlnyomó többsége a vitaminkezelést ajánlja ; nevezete
sen a B2 csoportból a Laktoflavint és újabban egyre inkább a Bx- 
vitamint : az Aneurint.

Ami a Bj therápiát illeti, úgy gondolom, hogy az csupán a 
peripheriás idegzavaroknál bir jelentőséggel, a gerincagyiaknál azonban 
nem fejt ki különösebb hatást. Jellemző, hogy a pernitiosus anaemiánál 
gyakran észlelhető polyneuritisek, centrális medulosisok és a psychia- 
terek által csak kevéssé ismert, gyakran a valódi psychosisig fokozódó 
zavarok, a kezdeti stádiumban gondosan alkalmazott májtherápiára. 
gyakran promt javulnak, sőt teljesen vissza is fejlődnek. Ezen ideg- 
rendszeri tünetek pernitiosás vérkép nélkül is, vagy annak teljes javu
lása után is fennállhatnak, utalva az antipernitiósás princípiumnak az 
idegrendszerre relative független jelentőségére.

Előadásom elején részletesen foglalkoztam a lépnek az ervthro- 
poesisre gyakorolt hatásával, kísérleteimmel, melyek a lépnek a vér
képzést szabályozó hormonalis szerepét látszanak bizonyítani. Ezek 
szerint lép adagolásakor valódi erythropoesist észlelünk. Ezen kísérletek 
tanúsága szerint a lép a vérregeneratiót fokozza, olymódon, hogy vér- 
szegénység esetén a csontvelőt egy fokozott vörösvérsejt és haemoglobin- 
képzésre serkenti. Evans és Leake a lép adagolás indikatióit és kontra- 
indikatióit vizsgálva, arra a megállapításra jutottak, hogy a lépadagolás 
ellenjavait mindazon esetekben, midőn a vérsejtképző központok 
sérülés, vagy túlterhelés, vagy — miként azt vészes vérszegénységnél 
látjuk — egy kóros működés, functionális zavar folytán betegek. Kísér
leteim azon kérdés vizsgálatára irányultak, hogy az anaemia pernitiosa 
mely eseteiben és mily módon alkalmazható a lépkészítmény, ezáltal 
ki akarva használni a lépnek a csontvelő erythropoetikus működésére 
irányuló hatását a vészes vérszegénység gyógykezelésénél.
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A kísérleti célra felhasznált 28 vészes vérszegénységben szenvedő 
betegnél mindig ugyanazon adagot, nevezetesen naponta háromszor 
fél gr pulpa lienist alkalmaztam. Kísérleteimnél a következő elgondolás 
vezetett. Anaemia pernitiosánál a kórkép lényege a vörösvérsejtek 
csökkent értékűségében, illetőleg az ezt előidéző Castle faktor hiányá
ban, vagy megkevesbedésében keresendő. A vérregeneratio fokozott, 
azonban a termelt vörösvérsejtek csökkent értékűek. Megfelelő máj- 
(gyomor)-készítmény bevitelével a vörösvérsejtek pusztulását akadá
lyozni, az egyidejűleg nyújtott lépkészitménnyel a termelést fokozni 
igyekeztem. Ezen két irányú therápia megfelelő alkalmazásával gyor
sabb és tartósabb hatást véltem elérhetőnek, mint az anaemia pernitiosa 
eddigi gyógymódjától. A lépkészítménynek a csontvelőre gyakorolt 
hatásán kívül figyelembe vettem, a kísérleteimmel igazolt, a gyomornedv 
elválasztásra gyakorolt hatását is.

A kísérletek konklusiója röviden a következőkben foglalható 
össze :

1. Súlyos állapotban megfigyelésre került anaemia pernitiosa 
eseteknél (2,000.000-ón aluli vörösvérsejtszámmal) a léppraeparatum 
adagolására rövid ideig tartó javulás észlelhető. Ezután a vérkép az 
eredeti értékére, vagy az alá esik. Az erősen felfokozott ingerület álla
potában levő, de már csaknem kimerült csontvelő a lépkészitménnyel 
még egy rövid ideig tartó plusz-ingerületbe hozható. Ezen állapotban 
alkalmazott májtherápia lassabban bekövetkező hatékonysággal bir, 
mint a hasonló állapotban levő, de léppel nem kezelt anaemia pernitiosa 
eseteknél.

2. Középsúlyos és könnyű anaemia pernitiosa esetek. Ezen bete
gek a lépkészítményre igen jól reagálnak. Minden májkezelés nélkül a 
vérképet feljavítani és a felemelt értéken jó időn át megtartani tudtam. 
A lépkészitmény ezen eseteknél, a jelenlevő nem súlyos vérképzőszervi 
kórállapotot, helyesebben mondva a normálisnál fokozottabb vörös- 
vérsejt szétesést, a léptherápia eredményezte fokozott termelés, az 
aránylag még ép és jó reactióképességű csontvelőre gyakorolt hatással 
tökéletesen kompenzálni képes. A vérkép normális értékeket mutat, az 
1-nél magasabb festődési index az 1 alá száll és a betegek subjective 
jobban érzik magukat : panaszmentesek. Az állapot huzamosabb időn 
át, a léptherapia beszüntetése után, tehát gyógyszermentesen is fenn
tartható. Ezen kórképeknél, a léptherapiától semmiféle káros követ
kezményt nem észleltem.

3. A harmadik csoportba tartozó, különböző súlyosságéi anaemia 
pernitiosa eseteknél, kombinált : máj-lépkezelést alkalmaztam. Vala
mennyien úgynevezett régi anaemia pernitiosa esetek. A gyógykezelés
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lényege abból áll, hogy a betegek májlökést kapnak, majd néhány nap 
múlva, mihelyt a reticulocytakris jelei mutatkoznak, lépkészítményt 
szedetek velük, mindaddig (8—14 napig), míg maximális remissiót 
érek el. Egybevetve ezen eljárás gyógyeredményeit ugyanezen betegek 
régebbi gyógykezelésének eredményeivel, minden esetben kétségkívül 
sikerült megállapítanom, hogy az általam bevezetett és alkalmazott 
kombinált gyógykezelés eredményessége, úgy a hatás kifejlődésének 
gyorsasága, mint annak tartóssága szempontjából, felülmúlja az 
anaemia pernitiosa minden eddigi therapiájának hatásosságát.

Még néhány szót kell szólanom az egyéb anaemia-félfeségek gyógv^ 
kezelése kérdésének mai állásáról.

A haemolytikus ikterusnak ma is leghatásosabb therapiája a lép- 
kiirtás. Az egyesek által ajánlott transfusio kérdésében óvatosnak kell 
lennünk, mert néha árt. Ha alkalmazzuk, szigorú vérkép, serum-bilirubin 
és vörösvérsejt resistentia kontroll mellett, ismételten nyújtott kis ada
gokkal próbálkozzunk.

A hypochrom, vagy vasszegény anaemiák kezelése — Heilmeyer 
szerint -— lehet causalis és substitutiós therápia. Az első esetben a vas
szegénység okát szüntetjük meg (vérzések, gyomor-bélzavarok, vita
minhiány stb.), a második esetben vasat juttatunk a szervezetbe. Ez 
utóbbi célra — Starkenstein vizsgálatai nyomán — csupán a resorptióra 
képes kétvegyértékű vasat alkalmazzuk, lehetőleg a resorptiót fokozó 
C-vitaminnal együtt, Maurer kísérletei nyomán az ascorbinsavas vas 
alakjában. A therápia hatásosságát a serum vas-szintjének vizsgálatával 
ellenőrizhetjük. A ferrum hydrogenium reductum adagolásakor néha 
fellépő gyomorpanaszok arra mutatnak, hogy készítményünk nem volt 
vegyileg tiszta, hanem egy minimális mennyiségű arsennel, vagy 
phosphorral szennyezett, mely a gyomorban -— ha csak nyomokban 
is — arsen-, illetőleg phosphorvegyületet alkotva, kellemetlen pana
szokat okoz. A vas peroralis alkalmazásának megnehezítettsége esetén 
(vérző gyomorfekélynél), az ascorbinsavas vasat intravénás injectio 
formájában adhatjuk. Ez esetben kis adagokat adunk, lassan injiciálva, 
az esetleg fellépő histamin hatáshoz hasonló érreactiók elkerülése 
céljából.

Az aplastikus anaemiák a kiváltó ok és az adott haematológiai és 
klinikai tüneteknek megfelelően kezelendők. Ugyanez áll az úgyneve
zett symptomatikus anaemiák kezelésére is. Utóbbiaknál újból fel kell 
hívnom a figyelmet a lép erythropoetikus szerepére és rendkívüli hatá
sosságára.

Előadásomban igyekeztem röviden ismertetni az erythropoesisre, 
annak phisiológiás és pathológiás működésére az utóbbinak követkéz-
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tében fellépett anaemiáknak nevezett kórképek pathogenesisére, vala
mint ezek gyógykezelésére vonatkozó legújabb kísérleti adatokat. 
A kísérleti orvostudomány az utóbbi évek során számos eddig érthetet
len jelenséget tett világossá, azonban a finomabb mechanismusok és 
összefüggések teljes megismeréséhez, a maguk tökéletes egyszerűségé
ben, még nem jutottunk el.

Előadásomat A. Carrelnek a vérre vonatkozó szavaival zárom : 
«Szerveinknek és idegközpontjainak minden életnyilvánulása, gondola
taink, indulataink, a világ kegyetlensége, csúnyasága és szépsége, 
puszta létezésünk, minden a nedveink fizikokémiai állapotától függ».

•A. Carrel ezen szavai —- emberre értelmezve — természetesen 
csupán a szigorúan vett, mérhető anyagra vonatkozhatik. A gondol
kodás és általában az emberi lét rugóit mozgató erő létezése éppen olyan 
alapvető valami, mint például a vérserum fizikokémiai egyensúlya. 
Ennek felismerése, a valóban spiritualis dolgok, a halhatatlan fölébe 
helyezése a materiálisnak, adja azt a csodálatos harmóniát és erőt, 
mellyel az ember a civilizációt, a világ megismerését tovább vinni képes.
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Irta : I)r. Vereby Károly. Székfoglaló gyanánt előadta a IV. osztály 1942 március
27-én tartott ülésén.

Amidőn a XVIII. században a biológia tudománya nagy virág
zásnak indult, az élőszervezetek fejlődésének problémáját illetőleg két 
egymással homlokegyenest ellentétes nézet alakult ki. A természet- 
búvárok nagy része, Albrecht-tel, Haller-rei, Bonnet-tel és Buffon-nal 
az élen, azt állította, hogy a leendő ember és állat minden része, 
minden szerve kicsinyben megvan már a petében és a fejlődés nem 
egyéb, mint ennek a kicsinyben preformált embernek, állatnak a növe
kedése. Ezen ú. n. evolúciós vagy preformációs tant igen sokáig általá
nosan elfogadták. Csak arról vitatkoztak, mégpedig meglehetős heves
séggel, hogy a pete-e vagy a Hamm által felfedezett hímcsirasejt-e a 
miniatűr ember, illetve állat.

A másik nézet Wolff Gáspár Frigyes-tői származott, aki az 
1759-ben megjelent munkájában, a Theoria generationisban és későbbi 
dolgozataiban is azt fejtegette, hogy az élőlények kezdeménye szerve
zetlen nedv, amely az általa feltételezett vis essentialis hatására válik 
organikussá. Ez volt az epigenezis tana. Amivel Wolff mindörökre 
beírta nevét a fejlődéstan történetébe, azonban ntm ez a bizonytalan 
elmélet volt, hanem, hogy neki sikerült első ízben embriókon tett meg
figyelések alapján kétségtelen és döntő bizonyítékokat szolgáltatni az 
evolúciós elmélet ellen. Bebizonyította ugyanis, a De formatione 
intestinorum (1768) című munkájában, hogy a szervek mint olyanok 
nincsenek meg kezdettől fogva a petében, hanem lassacskán, fokozatos 
egymásutánban fejlődnek ki.

A későbbi, Pander-rei és különösen Baer Károly Ernö-vel meg
induló rendszeres fejlődéstani vizsgálatok nyomán az evolúció tana 
lassacskán teljesen háttérbe szorult, hogy az elmúlt század végén, 
különösen Roux kísérletei alapján, amelyekhez Weismann-nak a 
determinánsokról szóló tana adta meg az elméleti alapot, kifinomult 
alakban újra életre keljen. Természetesen senki sem vallotta többé a 
régi evolucionisták ama felfogását, hogy a pete az összes szerveket
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készen, de kicsinyben kezdettől fogva magában tartalmazza, hanem 
úgy képzelték el a dolgot, hogy a megtermékenyített petesejt mozaik- 
szerűen egymás mellett helyet foglaló részekből áll, és minden egyes 
résznek pontosan és végérvényesen megszabott a sorsa, azaz mind
egyikből csak meghatározott szerv, illetve szervrészlet fejlődhet. Ezen 
ú. n. szervképző csiraterületek (organbildende Keimbezirke) egymástól 
teljesen függetlenül fejlődnek tovább, minek folytán, ha valamely 
csiraterületet a környezetéből kiszakítanánk, az a petétől függetlenül is 
tovább fejlődnék éspedig a benne lévő képességeknek megfelelő szervvé, 
vagy ha felcserélnénk az egyes csiraterületeket, azok az új helyükön 
is a nekik megfelelő szervvé alakulnának ki.

A kísérletes fejlődéstan nagyjából az evolúció tanának ezt az újabb 
alakját is megdöntötte. A számos vizsgálat közül elegendő talán, ha 
csak Spemann-nak és iskolájának híres kutatásaira utalok. Spemann 
kimutatta, hogy ha korai fejlődési szakban, pontosabban a gastrulatio 
beállta előtt a tarajos gőte-pete azon részét, amelyből a helyén hagyva 
bőrhám (epidermis) fejlődött volna, az idegrendszer területére ültetjük 
át, akkor nem a bőrhám, hanem idegrendszerrészlet fejlődik belőle és 
megfordítva. Az említett embrionális részletek sorsa tehát nem a bennük 
lévő képességektől függ, hanem attól a helytől, ahova kerülnek. További 
kísérletei során Spemann megállapította, hogy a kicserélt leendő 
epidermis- és idegrendszerdarabkák csak a kora ébrénykorban visel
kednek a mondott módon. Később és pedig az ú. n. gastrulatio meg
indulása után, a leendő epidermisdarab epidermissé, a leendő ideg
rendszerkezdemény pedig idegrendszerrészletté fejlődött, bárhová is 
ültette át. Csak mellékesen említem, hogy Mangold Ottó azt észlelte, 
hogy a gastrulatio előtt nemcsak az idegrendszer- és epidermiskezde- 
mény cserélhető fel egymással a jelzett eredménnyel, hanem ha ezek 
akármelyikét pl. a leendő ősvese területére ültetjük át, akkor ősvese- 
részlet fejlődik belőlük. Azonban ez is csak a gastrulatio előtt készített 
transplantátumokban következik be.

Mindez azt mutatja, hogy a külső csiralemez (ektoderma) említett 
részeinek, az epidermis- és idegrendszerkezdeménynek a sorsa valami
képpen a gastrulatio alatt dől el véglegesen. Ebben, Spemann vizsgálatai 
szerint, döntő jelentősége van a gastrulatio alatt a pete belsejébe 
törődő ú. n. ősbéltetőnek. A külső csiralemez azon része ugyanis, 
amely alá az ősbéltető kerül fejlődik most már végérvényesen és vissza
vonhatatlanul idegrendszerkezdeménnyé. Az ősbéltető nemcsak a 
normális helyen fejt ki ilyen hatást, hanem — és ez éppen a bizonyító — 
bárhol növesztjük is a pete belsejébe, a vele érintkezésbe kerülő ekto- 
dermarészlet idegrendszerkezdeménnyé lesz. Hogy az ősbéltető a vele

A T ÁM ASZTÓ  S Z Ö V E T E K  F E J L Ő D É S É N E K  P R O B L É M Á I



1 4 4 D R .  V E R E B Y  K Á R O L Y

érintkezésbe kerülő ektodermarészlet fejlődését milyen módon tereli 
az idegrendszer irányába, azt nem tudjuk. Egyelőre teljesen kibogoz
hatatlan folyamat ez, melynek megindításában úgy látszik az ősbél- 
tetőben lévő bizonyos anyagoknak, éspedig valószínűleg sterineknek 
van igen fontos szerepe.

Ügy vélem, az eddig elmondottak világosan mutatják az újabb 
preformációs tan tarthatatlanságát. Szó sem lehet arról, hogy a pete 
összes részei kezdettől fogva olyanok lennének, hogy csak meghatá
rozott irányban fejlődhetnek. Ellenkezőleg, minden kísérlet amellett 
szól, hogy a részek kezdetben sokkal több irányú fejlődési lehetőséggel 
rendelkeznek, mint amennyi tényleg megvalósul. Driesch terminológiája 
szerint a peterészek prospektiv potenciája jóval tágabb, mint a pros
pektiv jelentősége. A külső csíralemeznek pl. a gastrulatio előtt igen 
tág a prospektiv potenciája : epidermis, idegrendszer vagy akár 
ősvese is fejlődhet belőle és hogy ténylegesen mivé lesz, azt a hely és a 
környezet hatása szabja meg. A fejlődés előrehaladtával a részek ezen 
több irányú fejlődési lehetősége megszűnik, vagy legalább is beszűkül. 
Innét van, hogy a gastrulatio megindulta után már hiába cseréljük fel 
a leendő epidermist a leendő idegrendszerrel, mindegyik a neki meg
felelő irányban fejlődik tovább az idegen környezetben is.

E kísérleti eredményeket összegezve a következőképpen képzel
hetjük el a pete fejlődésmenetét. Kezdettől fogva megvan benne az 
a képesség, hogy belőle új egész egyed fejlődjék. A részei azonban 
többé-kevésbé indifferensek és különböző dolgok lehetnek belőlük, 
vagyis nincsenek preformálva képességeikben sem, hanem epigene- 
tikusan fejlődnek, még pedig úgy, hogy az egyes fejlődési folyamatok 
újabb más folyamatokat indítanak el, melyekre mintegy reakcióképpen 
az addig indifferens vagy sokirányú fejlődési lehetőséggel rendelkező 
részek meghatározott fejlődési irányt vesznek.

A továbbiak szempontjából igen nagy jelentőségűek a szervek és 
szövetek újbóli képződésének, regenerációjának, valamint a szokatlan 
helyen kórosan vagy kísérletes körülmények között képződő szervek, 
illetőleg szövetek fejlődésének jelenségei. Ismeretes, hogy a regene
rálódó képességnek különböző fokai vannak. Egyes alacsonyrendíi 
állatok jelentéktelen kis részükből egész testüket képesek regenerálni. 
A tarajos gőte levágott végtagja még újból kinő, más szerve azonban 
vagy egyáltalában nem képes regenerálódni, vagy csak igen kis fokban. 
A magasabbrendű állatoknál, valamint az embernél pedig csak egészen 
kis fokú regeneráció lehetséges. Kérdés, hogy a fejlődési folyamatok 
fent vázolt akció-reakciós felfogásával hogyan magyarázhatók meg a 
regeneráció ezen sajátosságai. Ha a fejlődés részletjelenségeit reakciók
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ként fogjuk fel, akkor azok megindulásához kell kiváltó ok és valami, 
aki erre a kívánt irányú fejlődéssel reagálni képes. Ha tehát valamely 
szerv nem regenerálódik, az vagy azért van, mert az ok, amely az illető 
szerv újbóli fejlődését megindítaná, többé nem jelentkezik, vagy nincs 
ami reagáljon, vagy mind a két feltétel hiányzik. Ha pedig van rege
neráció, akkor meg kell lennie mind a kiváltó oknak, mindaz arra reagálni 
képes szervnek, illetve szövetnek.

A regenerációhoz hasonlóan lehetne magyarázni az idegen helyen 
akár az embrionális életben, akár később kóros vagy kísérletes úton 
létrejövő szervek, illetve szövetek fejlődését is. Itt is fel lehet tételezni 
kiváltó okot és végrehajtó, reagáló tényezőt.

A regeneráció, valamint a kóros és kísérletes körülmények között 
létrejövő szerv-, illetve szövetfejlődés tanulmányozásának különösen 
embernél és emlős állatoknál van igen nagy jelentősége. Emberi petén 
ugyanis kísérleteket nem végezhetünk. Mivel hiányzanak a megfelelő 
módszerek, egyelőre az emlősök petéi is hozzáférhetetlenek a kísérlet 
számára. Viszont a regenerációt és számos szövet, illetve szerv fejlődését 
a már megszületett állaton is könnyen tanulmányozhatjuk kísérletes 
körülmények között és ezek jelenségeinek a normális fejlődéssel való 
összehasonlításából értékes következtetéseket vonhatunk az utóbbiakra 
vonatkozólag is.

Jelen előadásomban a támasztó szövetek és a vörös csontvelő 
(ez utóbbi, mint ismeretes, a vörösvérsejtek és a fehérvérsejtek jó részé
nek termelője) regenerációjával, illetve kísérletes körülmények közti 
fejlődésével óhajtok foglalkozni abból a szempontból, hogy abban a 
fent jelzett okszerűség mennyiben mutatható ki.

A támasztó szövetek csoportjába sorolt különböző képződmények 
közül most csak a porc- és csontszövet kísérletes körülmények közti 
fejlődésére leszek tekintettel.

Porcogó létrehozására aránylag kevés sikeres kísérlet történt. 
Első helyen kell említenem Nageotte vizsgálatait. Nageotte nyúl fül
kagylójának bőre alá alkohollal elölt porcdarabkákat ültetett és azt 
észlelte, hogy a beültetett porcdarab mellett új porcszövet fejlődött. 
E kísérletet sokra nem használhatjuk fel, mert ismeretes, hogy a fül
kagylóban már eredetileg is van porc és ennek a felszínén porcképző 
hártya. Nem bizonyítható tehát, hogy a beültetett porcogó a környe
zetében új, tehát addig nem létező porctermelő képességet hozott volna 
létre. Az új porc képződése ugyanis jól megmagyarázható a porc
hártyának a beültetett porcogó, valamint a sebzés okozta izgalmával. 
A porcképződés okozati viszonyaiba igen értékes betekintést nyújtanak 
Krompecher István észleletei. Ő különösen a csonttörések gyógyulását

A Szen t Istv á n  A kadém ia É rte sítő je  (1942). 10
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tanulmányozta kísérletesen, és azt találta, hogy a törvégek közé növő 
sarjszövetből porc fejlődik, ha ezt a sarjszövetet a törvégek nyomják. 
E kísérletekből, melyek eredményeit mástermészetű vizsgálataim alapján 
megerősíthetem, kiderül, hogy nyomás, helyesebben gyúrás alatt a sarj
szövetből porcszövet lesz. Nem merném azonban azt állítani, hogy a 
porcszövet fejlődéséhez minden esetben szükséges, hogy a képző 
szövetre nyomás, illetve gyúrás hasson. A porcszövet kísérletes fejlő
désére vonatkozólag számbajöhető több adatunk nem is igen van.

A csontszövet fejlődése ellenben rengeteg kísérletes és morphologiai 
vizsgálat tárgya volt. Ez érthető is, ha meggondoljuk a kérdés nagy 
gyakorlati fontosságát a csonttörések gyógyulásánál és csontpótlások
nál. Az ide vonatkozó alapvető vizsgálatok a múlt század híres francia 
sebészétől, OZZier-től származnak. Ollier egészben vagy apró részletekben 
lehántotta a csont felszínét borító kötőszövetes hártyát, a csonthártyát, 
és azt azon melegében visszaültette a kísérleti állatba. Az eredménv 
az lett, hogy a visszaültetett csonthártya mellett új csontállomán\ 
termelődött. A további kutatásokból, melyeknek, mint említettem, 
se szeri se száma, az a felfogás kristályosodott ki, hogy a csontképző
déshez mind a csonttörések gyógyulásánál, mind a csontpótlás céljaira 
történt transplantatumokban már eredetileg megvolt csontképzó 
szövetre van szükség, mert az embrionális élet után új csontképző 
szövet nem keletkezhetik. Csontképző szövet nélkül pedig nem forr 
össze az eltört csont és nem képződik élő, maradandó csontállomány 
transplantátumokban. Csontképző szövetnek azt nevezzük, amelyben 
csontképző sejtek vannak. Ilyen a csonthártya, a csontok ércsatornáiban 
levő kötőszövet és csontvelő.

Azzal a felfogással, hogy csontképző szövet az embrionális élet 
után nem képződhetik, igen nehezen voltak összegyeztethetők azok az 
esetek, amidőn, többnyire kóros körülmények között, az említett 
csontképző szövetektől távol is keletkezett csont. Az orthodox felfogás 
hívei ezeket az eseteket a csontképző szövetek csiráinak szétszóró
dásával és szokatlan helyekre való jutásával s egyéb hasonló bizony
talan feltevésekkel igyekeztek megmagyarázni. Nagyon érdekes, hogy 
az utóbbi időben Leriche és Policard megismételték Ollier említett 
kísérleteit és azt tapasztalták, hogy ha pusztán a csonthártyát ültették 
vissza, csont nem keletkezett. Csonttermelést csak akkor észleltek, ha 
a csonthártyával együtt apró csontdarabkákat is leválasztottak a 
csontról és azokkal együtt ültették át a csonthártyát. Ügylátszik tehát, 
hogy a csonthártya egymagában nem elegendő a csonttermeléshez. 
(Erre a kérdésre később még visszatérek.)

A csontfejlődés kísérletes tanulmányozásában igen jelentős lépés



I
volt Sacerdotii és Frattin 1901-ben közölt azon észlelete, hogy ha 
nyúlnál lekötötték a vese ereit, a vesemedence körül csontszövet kép
ződött. Ez a kísérlet sokáig megmagyarázhatatlan volt. Hiszen csont
képző szövet a vesemedence körül közismerten nincs, csiraszóródásról 
pedig szó sem lehet. A dolog csak lassanként kezdett tisztázódni. 
Neuhoff fasciadarabokat ültetetett a vesemedence és a húgyhólyag 
hámja közelébe és nagy meglepetésre abban csont keletkezett. Ennek 
nyomán Huggins, majd Leriche tanítványai, Lucinesco és Jung, valamint 
a német Welcker húgyhólyaghámot ültettek át élő állapotban az 
izomzatba. Eredmény : a hólyaghám mellett csont fejlődött. Más 
hámmal, sőt elölt hólyaghámmal is, a kísérlet mindig negatív ered
ménnyel járt. Valószínű tehát, hogy a húgyutak hámja, mint az a 
Sacerdotti és Frattin-féle kísérletekben az erek lekötése által, a Huggins 
stb. vizsgálatainál pedig a transplantálás folytán olyan módon vál
tozott meg, hogy valamilyen tényezők jelentek meg benne, amelyek a 
környezetet csontképzésre késztették. Mégpedig olyan környezetet 
is, amely eredetileg csontképző nem volt.

Az utóbbi évek során magam is nagyszámú kísérletet végeztem 
a csont, valamint a csontvelő fejlődésére vonatkozólag. A továbbiakban 
ezekről szeretnék egész rövid áttekintést nyújtani. Eredetileg csak a 
csontvelő fejlődését akartam tanulmányozni, de a vizsgálatok során 
kiderült, hogy ez oly szoros kapcsolatban áll a csontéval, hogy a kettő 
egymástól el nem választható.

Vizsgálataim megindítója a csont és a benne levő csontvelő 
ereinek tanulmányozása során nyert észleletem volt. Megállapítottam, 
hogy a hosszú csöves csontok (felkarcsont, combcsont stb.) közép
részében, mely lényegében egy csontosfalú cső, a belsejében, a velő- 
iiregben (kutyában, macskában, nyúlban, sőt a gyermekkorban ember
ben is) vörösvérsejteket és fehérvérsejteket termelő csontvelővel, a 
csontban levő hajszálerekből összeszedődő gyüjtőerek a velőüreget 
kitöltő velőbe mennek és ott a már régebben ismert tág hajszálerekre 
oszlanak el. A csonton átáramló vér tehát először a csontvelő hajszál
ereibe kerül, ezáltal benső kapcsolatba jut a vérsejttermelő csontvelő 
képződményeivel és csak azután hagyja el a csontot.

Olyan gyiijtőeret, amely újból hajszálerekre oszlik, emberben 
és az emlősökben jó ideig csak egyet ismertünk : a májkapu gyüjtőerét 
(v. portae), amely a páratlan hasüri zsigerek vérét gyűjti össze, viszi 
a májba és ott hajszálerekre oszolva közvetlen kapcsolatba hozza azt 
a májsejtekkel. Ismeretes, hogy a kapuvéna azért oszlik a májban 
újból hajszálerekre, hogy a benne keringő vér azon anyagait, amelyek 
a páratlan hasüri zsigerekben kerültek belé és amelyek a máj műkő

id*
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déséhez szükségesek, a májsejtekhez eljuttathassa. Kézenfekvő volt 
ennek alapján az a feltevés, hogy a minden csontban ezerszeres kiadás
ban meglevő vena portaeszerü vénák is azért oszlanak a csontvelőben 
újból hajszálerekre, mert a bennük folyó vér a csonton való átáramlása 
közben olyan anyagokat vett fel, amelyek a csontvelő működéséhez, 
azaz a vérsejtek termeléséhez szükségesek, sőt talán egyenesen a vérsejt- 
termelés ingeranyagai. Ezt a feltevést kellett kísérletesen bizonyítani.

A kísérleteket a következők megfontolása alapján végeztem :
1. Ha igaz az, hogy a csont olyan ingeranyagokat termel, amelyek 

a vérsejtképzéshez szükségesek, akkor ha valamely csontból kiirtom 
a csontvelőt, a helyére benövő sarjszövetnek ezen ingeranyagok hatá
sára vörös csontvelővé kell átalakulnia.

2. Ha ilyen ingeranyagok tényleg jutnak a csontból a csont
velőbe, akkor abban, ha nagy kiterjedésben eltávolítóm róla a csontot, 
a vérsejttermelésnek meg kell szűnnie.

A csontvelőkiirtásos Kísérleteket nyulak felkarcsontján végeztem. 
Mivel a csontvelőt csakis a csont középrészéből lehet maradéktalanul 
eltávolítani, úgy jártam el, hogy először lefürészeltem a felkarcsont két 
végrészét, azután az eredeti összeköttetéseiben meghagyott közép
darabból teljesen eltávolítottam a csontvelőt.

A középrész ércsatornáiban levő kötőszövet hamarosan szapo
rodni, burjánozni kezdett és érdús sarjszövet képében belenőtt a ki
ürített velőüregbe és azt hamarosan kitöltötte. Ez a sarjszövet, miköz
ben a csont ércsatornáibói előtört, ezen ércsatornáknak a falát alkotó 
csontállományt erőteljesen oldotta (rezorbeálta), miáltal e csatornák 
tágabbak lettek a rendesnél. Ezen csontfelszívódásnak, mint majd látni 
fogjuk, igen fontos szerep jut a továbbiakban. A velőüregbe nőtt sarj
szövet hamarosan vékony csontgerendákat termelt és pedig kezdetben 
csak a régi, fokozatosan felszívódó csont közelében, később mindenütt 
a velőüregben. E csontgerendák igen rövid életűeknek bizonyultak. 
Alighogy kifejlődtek, máris megindult a felszívódásuk. Roppant fontos 
már most az, hogy ott, ahol a csontgerendák felszívódása megkezdődött, 
a közöttük levő laza rostos kötőszövetben, amely ugyancsak a fent 
említett sarjszövetnek a származéka, apró sejtcsoportok jelentkeztek, 
amelyek pontosabb vizsgálatkor fejlődő vörösvérsejteknek és szemcsés 
fehérvérsejteknek, ú. n. granulocytáknak bizonyultak. E vérsejteket 
termelő gócok abban a mértékben növekedtek, szapoiodtak, ahogy 
az előzetesen termelt csontgerendák felszívódtak, úgy, hogy mire a 
csontgerendák felszívódtak, a velőüreget egységes, vérsejttermelő vörös 
csontvelő töltötte ki.

Ekísérlet azt mutatja, hogy a csontvelő, ez a fontos vérképzőszerv,
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kiirtása után tökéletesen újdonképződik, regenerálódik. Ebben még 
nincs semmi új. Ezt már régen megállapították mások is. Üj eredmény 
ezekben a kísérletekben a regeneráció módjának megismerése. A régebbi 
vizsgálók ugyanis a csontvelőnek csak egy darabkáját távolították el 
és a regeneráció a szomszédos csontvelőrészletek felől történt. Lényegé
ben tehát az eltávolítottal mindenben azonos képződmény egyszerű 
szaporodása pótolta a hiányt. Az én kísérleteimben azonban a csontvelő 
teljesen eltávolíttatott, tehát az nem csontvelőből regenerálódott, 
hanem olyan sarjszövetből, amely a csont ércsatornáiban levő kötő
szövetből származott, olyan forrásból tehát, mely maga nem vérképző. 
A sarjszövetet tehát valaminek vérsejtképzővé kellett tennie.

összegezve a kísérletek eredményét, megállapíthatjuk, hogy a 
csontvelő kiirtása után a csont ércsatornáiban levő kötőszövetből sarj- 
szövet nő a csontvelő helyére. Ez a sarjszövet az eredeti csontszövet 
jórészét feloldja, a velőüregben csontgerendákat termel, ezeket hama
rosan szintén feloldja, amivel egyidejűleg vérképző csontvelővé 
alakul át.

Kérdés, hogy ez a sarjszövet honnét kapta a képességét csont- és 
csontvelőtermelésre. Az itt ismertetett kísérletek alapján nem lehet 
teljes bizonyossággal kizárni azt, hogy e képességek talán már eredetileg 
is megvoltak benne. Különösen áll ez a csonttermelésre vonatkozólag. 
Hiszen közismert, hogy a csontbeli ércsatornák kötőszövete csontképző 
elemeket is tartalmaz, vagy tartalmazhat. Egyáltalában nem lehetetlen 
tehát, hogy a sarjszövet e csontképző elemeket magával hurcolta a velő
üregbe és az ottani csonttermelés az ő munkájuk eredménye. Ami pedig 
a vérsejttermelő képességet illeti, nincs ugyan semmi bizonyítékunk 
arra, hogy a sarjszövet forrása ilyennel rendelkeznék, mégis oly szoros 
e forrás és a vöröscsontvelő közötti kapcsolat, hogy számolnunk kell 
ezzel a lehetőséggel is. Mielőtt tehát egyáltalán gondolkozni kezdenénk 
arról, hogy a sarjszövetet mi késztette csont-, illetve később csontvelő
termelésre, ki kell zárnunk annak a lehetőségét, hogy ezek a képességek 
már eredetileg is megvoltak benne. Ez pedig az eddig ismertetett kísér
letekben jelentkezett sarj szövetnél, különleges forrásánál fogva, nem 
lehetséges. Olyan kötőszövetből eredő sarjszövetet kellett tehát a 
csontba növeszteni, amely biztosan sem nem csontképző, sem nem 
vöröscsontvelőképző. Technikai okokból a legalkalmasabbnak bizo
nyult erre az izombeli kötőszövet, amely tényleg biztosan nem csont
képző és vöröscsontvelővé sem alakul át. De ismeretes az is, hogy nem
csak maga az izombeh kötőszövet nem rendelkezik ezekkel a képességek
kel, de a belőle közönséges körülmények között, pl. sérülés, fertőzés 
után előtörő sarjszövet sem szokott csontot vagy csontvelőt létrehozni.
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Érdekes volt tehát megnézni, hogyan viselkedik az izombeli kötő
szövetből származó sarjszövet, ha csontba növesztjük belé.

Ennek eldöntése céljából a következő kísérletet végeztem. Nyúl 
felkarcsontját kipreparáltam, két végét lefűrészeltem, középrészéből 
pedig eltávolítottam a csontvelőt, lehántottam róla a csonthártyát és 
az így kiürített, illetve lecsupaszított csőalakú csontot azonnal vissza
ültettem vagy az eredeti helyére, vagy máshova az izomzatba.

A csontvelő és csonthártya eltávolításával a két legfontosabb 
csont-, illetve csontvelőképző részétől megfosztottam ugyan a vissza
ültetendő csontot, de benne maradt az ércsatornák kötőszövete, az a

«
szövet tehát, amely esetleges csont-, illetve csontvelőt termelő képes
ségénél fogva az előző kísérletek megítélésében oly nagy nehézséget 
okozott. Ennek a körülménynek azonban a jelen kísérletekben semmi 
jelentősége sem volt. Az ércsatornák tartalma ugyanis az egész vissza
ültetett csonttal együtt, a csontvelőkiirtásos kísérletektől eltérőleg, 
pár nap alatt mindenestől elhalt. Ez természetes is. Hiszen a csontot 
kivettem az eredeti helyéről, következésképpen annak a tápláló vér
keringéssel való összeköttetése megszakadt. A csontvelőkiirtásos kísér
letekben pedig a csont eredeti helyén maradt és így a vérkeringés foly
tonossága benne zavart nem szenvedett.

A minden részletében elhalt csőalakú visszaültetett csont velő
üregébe a környező izomzat kötőszövetéből érdús sarjszövet nőtt és 
pedig részben a két végén lévő nyíláson át, részben pedig — és ez igen 
fontos — a cső csontos falán át. A sarjszövet, miközben a csonton áttört, 
természetesen erőteljesen oldotta is azt. A velőüreg tehát éppen úgy, 
mintáz előző kísérletekben, hamarosan sarjszövettel telt meg, amely itt 
is csontgerendákat termelt, majd azok felszívódása után ugyancsak vér
képző csontvelővé alakult át. Pontosan ugyanazon jelenségek voltak tehát 
észlelhetők, mint egyszerű csontvelőkiirtás után. Ugyanúgy és ugyan
olyan mennyiségben termelődött csont és később csontvelő, mint akkor, 
jóllehet ezekben a kísérletekben a visszaültetett csont-, illetve csontvelő
képző elemei részben előzetesen eltávolíttattak (csontvelő, csonthártya), 
részben (a csont ércsatornáiban lévő kötőszövet) a visszaültetés után 
hamarosan, és pedig még mielőtt bármily produktív folyamat megindult 
volna, elpusztultak. A csont és a csontvelő tehát kétségtelenül abból a 
sarjszövetből fejlődött, amelynek a forrása, az izombeli kötőszövet, 
eredetileg csont- és vérsejttermelő képességgel nem rendelkezett.

Hogy a csont- és csontvelőképzéshez egészen bizonyosan nincs 
szükség előzetesen is meglevő csont-, illetve csontvelőképző elemekre, 
hanem azok adott körülmények között bármely sarjszövetből kifejlőd
hetnek, talán az eddigieknél is kétségtelenebbül mutatják a következő
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kísérleteim. Ezekben ugyanúgy, mint az előző kísérletekben, a felkar- 
csont középrészét megfosztottam csontvelejétől és csonthártyájától, 
de nem ültettem azonnal vissza, hanem 1—5 napra 96%-os alkoholba 
helyeztem, a benne levő összes élő elemek biztos elpusztítása céljából. 
E kísérletek eredménye roppant érdekes. Az esetek egy részében ugyanis 
az alkohollal elölt, visszaültetett csonton esetleg hónapok múlva sem 
volt semmiféle felszívódás, csontoldódás észlelhető. Sajátságos, hogy 
a velőüreg ilyenkor is megtelt a két végén levő nyílás felől sarjszövettel, 
de az sem csontot, sem csontvelőt nem termelt. Más esetekben viszont 
a visszaültetett csont — bár sokkal kisebb fokban, mint az előző kísérle
tekben — részben felszívódott és ekkor mindig volt egy kevés csont
képződés és vérsejttermelés is a velőüregbe nőtt sárjszövetben.

Mindezek az adatok, úgy vélem, eléggé megbízhatók és világosak 
ahhoz, hogy útmutatásuk mellett most már megkíséreljük a csont
képződés és a csontvelőfejlődés oki kapcsolatainak kikutatását. A csont 
és csontvelő valamennyi kísérletben sarjszövetből fejlődött. E sarj- 
szövet a kísérletek java részében olyan forrásból eredt, amely csont-, 
illetve csontvelőtermelőképességekkel biztosan nem rendelkezett.

A sarjszövet fejletlen, indifferens képződmény, amelyből, mint 
láttuk, kötőszövet, porcogó, csontszövet, vöröscsontvelő, sőt való
színűleg síma izomszövet is lehet. Eme sokoldalú fejlődési képességénél 
fogva hasonlít tehát a korai embrionális képződményekhez, pl. a be
vezetésben többször emlegetett külső csíralemezhez, amely szintén 
igen sok mindenné fejlődhet és hogy ténylegesen mivé lesz, azt a kör
nyezet hatása szabja meg. Ugyanez a helyzet a sarjszövet esetében is. 
Közönségesen a sarjszövetből egyszerű kötőszövetes heg lesz, ha nyomás 
alá kerül porccá alakul át, ha pedig csontba növesztjük belé, akkor 
csontszövet és később vérképző szövet fejlődik belőle. Az indifferens 
sarjszövet tehát nem önmagától, hanem bizonyos irányító hatás alatt 
lesz ezzé vagy azzá. Ezek a hatások, tényezők ébresztenek benne meg
határozott fejlődési képességeket.

Kérdés, mik azok a tényezők, melyek a sarjszövetet csont-, illetve 
vérsejttermelésre késztetik? Maradjunk először a csontszövetnél. A sarj
szövet, mint láttuk, akkor termelt csontot, ha csontba nőtt belé, külön
ben nem. A csonttermelésre késztető tényezőknek tehát valamiképpen 
a csontban kell lenniök. Láttuk továbbá azt is, hogy a csontba nőtt 
sarjszövet is csak akkor hozott létre csontállományt, ha az eredeti csont, 
amelybe belenőtt, legalább részben felszívódott, feloldódott. A régi 
csont felszívódása és az új csontállomány termelődése között tehát 
kapcsolat van. Ez a kapcsolat annyira szoros, hogy a termelt csontállo
mány mennyisége egyenes arányban áll az eredeti csont felszívódási
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fokával. Mindez amellett szól, hogy azok a tényezők, amelyek a sarj- 
szövetet csonttennelésre késztetik, az eredeti csontállomány felszívódása 
során keletkeznek, illetve szabadulnak fel. Ezek az egyelőre ismeretlen 
tényezők mindenek szerint a vér útján jutnak el a sarjszövetbe.

Megállapíthatjuk tehát, hogy tulajdonképpen a csontképződés is 
reaktív folyamat. Kiváltó tényezői kísérleteimben a felszívódó régi 
csontból származtak, megvalósítójuk pedig indifferens sarjszövet volt, 
amely a kiváltó tényezők hatására csontképzővé lett. Nem volt tehát 
szükség e kísérletekben eredetileg is meglevő csontképző szövetre, ez a 
jelzett körülmények között a sarjszövetből keletkezett.

Ezzel a megállapítással talán tárgytalanná válik az a sokszor éles 
vita is, amely a körül forgott, hogy az eltört csontot összeforrasztó 
csontállomány honnét származik, a csonthártyából-e, vagy a csont
velőből. Mint csontképző szövetre, a fent ismertetett vizsgálataim alap
ján egyikre sincs szükség. Egyes-egyedül az kell, hogy a törvégek közé 
sarjszövet nőj jön (ez persze származhatik a csonthártyából, a csont
velőből, vagy bárhonnét a környezetből) és ezt a sarj szövetet csont- 
képzésre ingerlő tényezők érjék. Nagyon fontos e szempontból az a 
mindenki által észlelt, de kellőleg sohasem méltányolt körülmény, hogy 
a csonttörések gyógyulásakor a csontok törvégeiben mindig erőteljes 
csontfelszívódás észlelhető. A csonttörés gyógyulása tehát lényegében 
ugyanúgy megy végbe, mint a csontképződés a transplantumokban : 
sarjszövet keletkezik, ez benő a törvégek közé, a törvégekben erős 
csontfelszívódás támad, melynek során a sarjszövetet csontképzésre 
késztető faktorok keletkeznek, illetőleg szabadulnak fel a csontból.

Az ismertetett kísérleti adatok kétségtelenül mutatják tehát, 
hogy új csontállomány képződésénél fontos szerepet játszanak a már 
meglévő csontból származó tényezők. Kérdés, hogy áll a dolog az 
embrionális életben, amikor a csontok fejlődni kezdenek, tehát még 
nincs csont, amelyből a csontképző tényezők származhatnának. Ez 
irányban, sajnos, kísérleteink nincsenek. Az embrionális életbeli csonto- 
sodás magyarázatánál azonban segítségünkre jönnek Sacerdotti és 
Frattin fentemlített híres kísérletei, amelyekben a veseerek lekötése 
után a vesemedence körül képződött csont, valamint Huggins, Jung és 
Welcker vizsgálatai, amelyek során kiderült, hogy a frissen átültetett 
húgyhólyaghám új környezetében csonttermelést tud kiváltani. Mind
ezek ugyanis azt mutatják, hogy a csontosodást kiváltó tényezők nem 
specifikusan a csont tulajdonai, hanem a csontoktól függetlenül is kelet
kezhetnek. összefoglalva megállapíthatjuk tehát, hogy a csontképződés 
az arra alkalmas szövetben, így az embrionális életben a mesenchymá- 
ban, később a legkülönbözőbb eredetű sarjszövetben, mely lényegében
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úgy látszik azonos a mesenchymával, egyelőre még ismeretlen ténye
zők hatására indul meg. Ezek a tényezők azok, melyek a mesenchymát, 
illetve a sarjszövetet csontképzővé teszik. Hogy az embryonális fejlő
dés során e tényezők hol keletkeznek, azt biztosan nem tudjuk. Később 
a már meglévő csontokban, valamint több más szövetben is vannak 
ilyenek, illetve azokból bizonyos körülmények között keletkezhetnek. 
A kísérletes vizsgálatok további feladata már most ezen faktoroknak 
a kivonása és pontosabb meghatározása. Jelenleg ilyen természetű 
vizsgálatokat végzek, az eredmények azonban közlésre még nem 
alkalmasak.

Vegyük most szemügyre a vérsejtképző vöröscsontvelő kialaku
lását. A bevezetőben már említettem, hogy a csont és csontvelő saját
ságos érellátásának láttán arra gondoltam, hogy a csontvelő a vérképzés
hez szükséges ingeranyagokat, illetve tényezőket a csontból kapja. 
Ha ez igaz, úgy joggal feltehető, hogy ha a csontvelőt kiirtom és helyére 
a csontba sarjszövetet növesztek, a sarjszövet ezen ingeranyagok hatá
sára vérképző vöröscsontvelővé fog átalakulni. A kísérletek bebizonyí
tották, hogy ez tényleg be is következik. Azaz, ha valamely sarjszövet, 
bármily eredetű legyen is, csontba nő bele, akkor vérsejtképző szövet 
lesz, vagy lehet belőle. Miután ezt a jelenséget sarjszövetnél soha máskor 
nem észleljük, csak ha csontba nő belé, feltehető, hogy a csont az, ame’y 
a sarjszövetben vérsejtképző képességeket ébreszt.

Ha már most azt kérdezzük, milyen módon ébreszt a csont vér
sejtképző képességeket a sarjszövetben, két lehetőségre kell gondolnunk. 
1. A csont védőtokot alkot a sarjszövet körül és ezáltal lehetővé teszi, 
hogy a sarjszövet egyéb, tehát a csontoktól független tényezők hatására 
vérképző szövetté alakuljon át. Ez esetben a csont szerepe bár fontos, 
mégis alárendelt jelentőségű lenne. 2. A másik lehetőség, hogy a csont 
bizonyos eddig közelebbről nem ismert anyagokat, tényezőket tartal
maz, melyek valamilyen módon felszabadulva, a csontba nőtt sarj
szövetet csontvelővé való átalakulásra késztetik. Kérdés, szolgáltatnak-e 
az ismertetett kísérletek olyan adatokat, melyek az említett lehetőségele 
közül az egyiket vagy a másikat bizonyítják? Erre igennel válaszolhatok.

Ha a csontnak csak az lenne a szerepe, hogy védő tokot alkot a 
sarjszövet körül és ezáltal tenné lehetővé annak csontvelővé való át
alakulását, akkor minden egyes esetben végül is vöröscsontvelőt kellett 
volna találnom az operált csontokban. Ez azonban, mint láttuk, nem 
így volt. Csontvelő csak akkor keletkezett, ĥa előzetesen újdonképzett 
csont felszívódott. Sőt a fejlődött vérsejtképző szövet mennyisége egye
nes arányban állt a csontfelszívódás intenzitásával. Egyszerű csontvelő- 
kiirtás után, valamint a kezeletlen replantátumokban igen erőteljes
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csontképződés és csontfelszívódás volt, aminek megfelelően oly nagy 
mennyiségű csontvelő keletkezett, hogy az egész velőüreget kitöltötte. 
Alkohollal elölt csontokban azonban csak kisfokú új csontképződés és 
csontfelszívódás és ennek megfelelően csak kevés vérsejtképző szövet 
termelése volt észlelhető. Minden amellett szól tehát, hogy frissen ter
melt csontállomány felszívódása során keletkeznek azok a tényezők, 
melyek a sarjszövetet vérsejtképző szövetté, vöröscsontvelővé való 
átalakulásra késztetik.

Nem volna teljes a kép, ha nem mutatnék rá arra az érdekes körül
ményre, hogy a vöröscsontvelő normális fejlődése lényegében ugyanígy 
megy végbe. Ott ugyan mesenchymális kötőszövet van a fejlődő cson
tokban, ez azonban szerkezetében és fejlődési képességeiben azonos a 
sarjszövettel. Ez a mesenchyma a normális fejlődésnél is először csont
gerendákat termel, majd midőn ezek felszívódnak, alakul át vörös- 
csontvelővé.

A kísérletek tehát igen valószínűvé tették, hogy a csontvelő 
fejlődésekor bizonyos egyelőre ismeretlen ingeranyagok szerepelnek, 
melyek a csontból származnak. Kérdés már most, hogy állunk a kifej
lett csontvelő vérsejtképzésével? Vájjon itt is szükségesek-e ezek a 
csonteredetű ingeranyagok a vérképzés megmaradásához? Ennek el
döntése céljából végeztem el a kísérletek második csoportját, mely 
lényegében abból állott, hogy nyúl, illetve kutya valamelyik hosszú 
csöves csontjának középrészén a csontállományt jó darabon elvékonyí
tottam annyira, hogy a csontvelő ugyan ne sérüljön, de a vérsejtek 
fejlődéséhez szükséges ingeranyagokat esetleg szolgáltató csontállomány 
lényegesen megkevesbedjék.

Ezen kísérletek eredménye az volt, hogy az elvékonyított csont
állománnyal határos csontvelőrészletekben a vérsejtképzés megszűnt, 
az érintetlenül hagyott csontállománnyal határosán pedig változatlanul 
tovább folytatódott. Ez a kísérlet azt bizonyítja, hogy a csontból szár
mazó faktorok a kifejlett csontvelő vérképzésénél is nélkülözhetetlenek. 
E faktorok a szivacsos csontállományban közvetlenül, a csöves csontok 
középrészében pedig mindenek szerint a vér útján kerülnek a csontból 
a csontvelőbe. Ez utóbbit a csont és csontvelő vérkeringésének a beveze
tésben említett sajátossága teszi lehetővé. A csont a benne levő vörös- 
csontvelővel tehát mind a fejlődés idején, mind a kifejlett korban szoros 
működésbeli egységet képez. A csont szolgáltatja azokat a faktorokat, 
amelyeket ugyan még nem ismerünk, de amelyeknek a vérsejtképződés- 
nél döntő jelentőségük van.

Ezen a csontból származó, lokális ingeranyagokon kívül természe
tesen szükség van a csontvelőbeli vérsejttermelésnél egyéb tényezőkre
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(vitaminok, hormonok, vas stb.) is. Ez utóbbiakat a vérképződés általá
nos tényezőinek nevezhetjük. Az általános tényezők önmagukban nem 
elegendők a vérsejtképzéshez. Mert ha elegendők lennének, a mesen- 
chymában mindenütt lenne vérsejtképződés, hiszen láttuk, hogy arra 
alapjában véve a kötőszövet mindenütt képes. Elengedhetetlenül szük
ségesek tehát a lokális tényezők, amelyek normálisan a csontból szár
maznak. Ismeretes azonban, hogy bizonyos körülmények között a cson
tokon kívül is fejlődnek myelogén vérsejtek (embryo, kóros állapotok). 
Ügy látszik tehát, hogy a lokális tényezők, bár normálisan, felnőtteknél, 
csak a csontban találhatók, mégsem csontspecifikusak.

Hogy a lokális és általános tényezők hogy kapcsolódnak egymásba, 
arról egyelőre semmit sem tudunk. E tényezők közelebbi megismerése 
azonban talán lehetővé teszi majd a vérsejttermelés okozati viszonyaiba 
való mélyebb betekintést és a vérsejtképzés zavaraival járó betegségek
nél gyakorlatilag is felhasználható lesz.



III. TÁRSULATI ÜGYEK.
A)  A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA ÜLÉSEI.

I. Jegyzőkönyv a Szent István Akadém ia I. hittudományi és bölcseleti osztályának
1942 január 23-án, pénteken délután 5 órakor tartott felolvasó üléséről.

Elnök : A i s t l e i t n e r  J ó z s e f  osztályelnök. M egjelentek : A lszeghy Zsolt, Horváth  
K onstantin , Jajczay János, Nékám  Lajos, Papp K ároly, Pataky Arnold, P. Takáts 
Ince O. F. M. dr. Városi István akadémiai tagok.

Továbbá Balkányi Ernő, Bòli Géza, dr. B ozóky K elem en, Falusi Károly, 
Fehér József, báró Gudenus Gézáné, Fr. Hajdú Am adé O. F. M., P. Hársligethv 
Viktor O. F. M., dr. Kolos Endre, K ovács Zoltán, P. Pócza Salvátor O. F. M., 
Bónai Ferenc, Schrotty Pál O. F. M., Szalóczy János, P. Szalóczv Pelbárt, Fr. 
Tornyos Kálmán O. F. M., vendégek.

A i s t l e i t n e r  J ó z s e f  osztályelnök az ülést m egnyitja és kegyeletes szavakkal 
em lékezik m eg H a n a u e r  I s t v á n  váci m egyéspüspök, Akadém iánk I. osztálya nagy
érdemű tagjának f. évi január hó 15-én történt elhúnytáról.

E m lékét jegyzőkönyvben örökítjük meg és a róla szóló em lékbeszéd m eg
tartására felkérjük Pataky Arnold másodelnök úr Öméltóságát, aki még ez év folya
mán meg fogja tartani az em lékbeszédet.

Elnöklő osztályelnök ezután felkéri főtisztelendő P. Szalóczy Pelbárt vendég  
urat bejelentett előadásának megtartására.

P .  S z a l ó c z y  P e l b á r t  vendég m egtartja « T e m e s v á r i  P e l b á r t  S l e l l a r i u m a « című 
előadását.

Elnök köszönetét m ondva az előadásért s m egköszönve a hallgatóság s z ív e s  
érdeklődését, az ülést délután 6 órakor bezárja.

K elt B udapesten, 1942 január 23-án. Jegyezte : H orváth K onstantin  osztály
titkár. II.

II. Jegyzőkönyv a II., történelem ', jog- és társadalomtudományi osztály 1942 január
30-án, pénteken, délután 5 órakor tartott üléséről.

E ln ök : D ő r y  F e r e n c  osztályelnök. M egjelentek: Balanyi György, Czeltler 
Jenő, Gerevich Tibor, Jajczay János, Láng Nándor, M eszlényi A ntal, Nékám  Lajos, 
Papp Károly, P ataky Arnold akadémiai tagok és 60 vendég hallgató.

Elnök az ülést m egnyitván , felkéri Jajczay János m egválasztott rendes tagot 
székfoglaló előadásának megtartására.

J a j c z a y  J á n o s  m egtartja v e títe tt  képekkel illusztrált előadását : Az eszter
gomi K eresztény Múzeum Báti-képének ikonográfiájáról.

Elnök köszönti az előadót értékes előadása alkalm ából, am ellyel széket foglalt, 
s őt a Szent István Akadém ia teljesjogú tagjának jelenti ki.

Egyéb tárgy híján az ülést 6 órakor bezárja.
Kelt Budapesten, 1942 január 30-án. Jegyezte : M eszlényi A ntal osztálytitkár.
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III. Jegyzőkönyv a IV. osztály. 1942 február 13-án tartott felolvasó üléséről.

Elnök : W o d e t z k y  J ó z s e f  tiszteleti tag, osztályelnök. M egjelentek : Dudich  
Endre, Éhik Gyula, K ratochwil Károly, Marek József, Mosonyi János, Papp Károly, 
Pataky Arnold, R éth ly A ntal, Skrop Ferenc, Tower Vilm os, Zsivny Viktor akadémiai 
tagok. Továbbá: dr. Balás Júlia, Balkánvi Ernő, Csada Imre, dr. Detre László, 
dr. Flveton Kunó, Gervai Gerzson, Gúman István, Haaz István, dr. Hoffm ann Ernő, 
dr. Kolbenhaver Tibor, dr. K övesligethy István, dr. Lassovszky Károly, Palugyai 
György, Strommer Gyula vendégek.

Elnöklő osztályelnök üdvözölve a tagokat és vendégeket, az ülést m egnyitja. 
Majd felkéri Mosonyi János rendes tag  urat székfoglaló előadásának m egtartására.

1. M o s o n y i  J á n o s  rendes tag : «Üj adatok a hypophysis működéséhez» címen 
m egtartja székfoglaló előadását.

Elnök üdvözli Mosonyi János rendes tag urat, s őt teljesjogú tagnak jelenti ki.
A székfoglaló m egjelent a IV. osztály Értekezései IV. kötetének 2. szám á

ban 1— 15 oldalon.
2. W o d e t z k y  J ó z s e f  tiszteleti tag m egtartja «Megjegyzés a Doppler Fireau-féle 

elvhez» című előadását. Megjelent jelen Értesítőnk X X V II. kötetének 118— 121. 
oldalain.

K elt Budapest, 1942 február 13. Jegyezte : D u d i c h  E n d r e  osztálytitkár.

IV. Jegyzőkönyv a Szent István Akadémiának 1942 február 20-án tartott együttes
választó üléséről.

Elnök : TJa t a k y  A r n o l d  tiszteleti tag, m ásodelnök. M egjelentek : A istleitner 
J ó z s e f ,  Alszeghy Zsolt, Balanyi György, Bán Aladár, Bartha József, Bártfai Szabó 
László, B ozóky Géza, Brisits Frigyes, Czobor Alfréd, Dőrv Ferenc, Erdey Ferenc, 
Erdősi Károly, Gáspár Jenő, György Lajos, Hajós József, H altenberger Mihály, 
Horger A ntal, H orváth Jenő, Horváth K onstantin , Horváth Sándor, Ibrányi 
Ferenc, Jajczay János, Kecskés Pál, K um orovitz Bernát, Kühár Flóris, Láng N án
dor, Marczell Mihály, Marek József, M eszlényi A ntal, Mócsy János, Mosonyi János, 
Neubauer Gyula, Padányi Frank A ntal, Pakocs Károly, Papp Károly, P itrofí Pál 
Ödön, Badò Polikárp, R éthly A ntal, Schmidt Ferenc, Szántay Szémán István, 
Sziklay János, Szunyogh Ferenc, Takáts Ernő, Takáts Ince, Vargha Dam ján, Várady 
J ó z s e f ,  Várdai Béla, Városi István, Voinovich Géza, W odetzky József, Zaymusz 
Gyula akadémiai rendes tagok, összesen 52-en.

1. E l n ö k  az ülést m egnyitván, m indenekelőtt m egem lékezik arról az országos 
esem ényről, am ely tegnap hazánk életében történt. U gyanis február hó 19-én, 
csütörtökön délelőtt a magyar országgyűlés m indkét háza közfelkiáltással Magyar- 
ország korm ányzóhelyettesévé választotta  v i t é z  H o r t h y  I s t v á n  urat, v itéz H orthy  
Miklós főm éltóságú Korm ányzó Pírunk elsőszülött fiát.

Szeretett hazánkat Istennek és Magyarország N agyasszonyának oltalm ába  
ajánlja.

2. Elnök elrendeli a t a g v á l a s z t á s t .  M indenekelőtt felkéri az osztályelnök  
urakat, hogy a tagjelölésekről a jelentést előterjeszteni szíveskedjenek. Em e fel
hívásra az I .  o s z t á l y  elnöke jelenti, hogy a hittudom ányi és bölcseleti osztály r e n d e s  

tagokul jelölte :
1 G á l o s  L á s z l ó  egyetem i m agántanárt, a pécsi püspöki papnevelőintézet 

rendes tanárát, teológiai írót és
2. K e m e n e s  I l l é s  bencés áldozópap tanárt, a Budapestvidéki tankerület fő 

igazgatóját, pedagógust.
A I I .  o s z t á l y  e l n ö k e  jelenti, hogy a történelm i-, jogi és társadalom tudom ányi 

osztály rendes tagul jelölte :
K n i e z s a  I s t v á n  e g y e t e m i  n y .  r. t a n á r t ,  t ö r t é n e t í r ó t .
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A I I I .  o s z t á l y  e l n ö k e  jelenti, hogy a nyelvtudom ányi és szépirodalm i osztáh  
t i s z t e l e t i  t a g u l  jelölte V i s z o t a  G y u l a  nyug. tankerületi főigazgatót, Akadém iánk volt 
m ásodelnökét, r e n d e s  t a g o k u l  jelölte

1. d r .  v i t é z  J ó z s e f  F e r e n c  királyi herceg őfenségét, lírai költőt és drámaírót ;
2. B a r á n s z k y  J ó b  L á s z l ó  székesfővárosi tanárt, esztétikust ;
3. V á r k o n y i  N á n d o r  pécsi egyetem i m agántanárt, esztétikus írót és költőt.
Ellenben H o r v á t h  ( V á t h )  J á n o s  jeles katolikus író, akit 6 tagtársunk ajánlott.

ez alkalom m al sem nyerte el a jelöléshez szükséges kétharmad többséget.
A jelentések m egtétele után az Elnök elrendeli az osztályok által jelö lt egyé

nekre a titk os szavazást, a szavazatok összeszámlálására felkéri H o r v á t h  K o n s t a n t i n  

és M e s z l é n y i  A n t a l  osztálytitkár urakat.
A főtitkár sorrendben felolvassa a m egjelent akadémiai tagok neveit, akik az 

összehajtott szavazólapokat egyenkint szem élyesen nyújtják át az Elnöknek. 
A szavazatok összeszám lálása után Elnök jelenti, hogy titkos szavazással a k ö v et
kező jelö ltek  kerültek be Akadém iánk tagjai sorába :

R e n d e s  t a g o k u l  a z  I .  o s z t á l y b a :

1. G á l o s  L á s z l ó  49 szavazattal egyhangúlag ;
2. K e m e n e s  I l l é s  47 szavazattal 2 ellen.

A I I .  o s z t á l y b a  r e n d e s  t a g u l :

K n i e z s a  I s t v á n  49 szavazattal egyhangúlag.

A I I I .  o s z t á l y b a  t i s z t e l e t i  t a g u l :

V i s z o t a  G y u l a  49 szavazattal egyhangúlag.

R e n d e s  t a g o k u l :

1. V i t é z  J ó z s e f  F e r e n c  királyi herceg 45 szavazattal 4 ellen,
2. B a r á n s z k y  J ó b  L á s z l ó  47 szavazatta l 2 ellen,
3. V á r k o n y i  N á n d o r  49 szavazattal egyhangúlag.
Elnök a felsorolt jelö lteket m egválasztott tagokul jelenti ki, akiket m egerősí

tés végett fel fogunk terjeszteni Bíboros H ercegprím ás Elnök Ür Ő em inenciájához 
m int Akadém iánk Védnökéhez.

3. E l n ö k  m élységes fájdalom m al jelenti H a n a u e r  Á r p á d  I s t v á n  váci püspök  
úrnak, A kadém iánk I. osztálya rendes tagjának halálát. A m agyar katolikus világot 
ért súlyos veszteségről f. évi április 10-én em lékbeszédet fog tartani.

Majd felkéri a főtitkárt, hogy a Püspök Ür halálával kapcsolatos in tézkedé
sekről jelentését terjessze elő.

P a p p  K á r o l y  főtitkár a következőket jelenti : «H a n a u e r  I s t v á n  váci m egyés
püspök úr őnagym éltósága 1942 január 15-én reggel 73 éves korában a váci püspöki 
palotában elhúnyt. A M egboldogult m ég a Szent István Társulat tudom ányos és 
irodalmi osztályából lépett tagjaink sorába és így 1916 január 20-a óta volt az I 
osztály buzgó tagja.

Tem etése január 19-én, hétfőn délelőtt vo lt a váci Székesegyházból, ahol a 
tem etési szertartást Serédi Jusztinián Bíboros Hercegprímás Elnök urunk Ő em inen
ciája végezte 4 püspök segédkezésével. A kadém iai tagjaink sorából a tem etésen m eg
jelentek  : Czettler Jenő m. kir. titkos tanácsos, Stolpa József vallás- és közoktatás- 
ügyi állam titkár, Marczell Mihály egyetem i tanár, Pakocs K ároly szatm ári püspöki 
helynök, Sárközy Pál bakonybéli apát urak Öméltóságái. A M egboldogult ravatalára  
koszorút helyeztünk, szalagján a következő felírással : A z  Igazság Apostolának  
a Szent István Akadémia».

Elnök felkéri az A kadém iai E gyüttes Ülés tagjait, hogy tiszteletünket és rész
vétü nk et felállással fejezzük ki. Ennek m egtörténte után Elnök javaslatára az 
E gyüttes Ülés Hanauer István Püspök Ür őnagym éltóságának  em lékét jegyző
könyvben örökíti meg.
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4. Főtitkár m ég egy gyászesetről emlékezik meg. Ez év január 2-án elhunyt 
R o t t e n b i l l e r  F ü l ö p  d r .  nyugalm azott állam titkár, aki bár nem volt tagunk, azonban  
m int a Szent István Társulat szám vizsgáló bizottságának tagja, Akadém iánk pénz
ügyeinek ellenőrzésében Várdai Béla osztályelnök úrral együtt éveken át részt- 
vett. Tem etése január 4-én vo lt a budai Farkasréti tem etőben, ahol Akadém iánkat 
Várdai Béla osztályelnök úr képviselte.

’ A M indenható adjon örök nyugodalm at Neki.
5. P a p p  K á r o l y  főtitkár az elm últ hetek esem ényei közül fölem líti, hogy  

Á r p á d h á z i  B o l d o g  M a r g i t  születésének 700 éves fordulója alkalmából a jubileum i 
ünnepségek sorozatát Főm agasságú Elnök Urunk : S e r é d i  J u s z t i n i á n  Bíboros Herceg- 
prímás őem inenciája n y itotta  meg. Az A ctio Catholica felkérésére ugyanis a Szent 
Domonkos-rend Thököly-úti tem plom ában január hó 25-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor Őeminenciája Angelo R otta  apostoli nuncius úr őexcellenciájának jelen lété
ben ünnepi m isét pontifikáit és szentbeszédet m ondott. A havazással párosult viharos 
idő dacára is m egtelt a tem plom  a villanegyed előkelő és a zuglói telep egyszerű lakói
val, akik őem inenciájának m agasztos beszédét áh ítattal hallgatták és leborulva  
könyörögtek Boldog Margit szenttéavatásának kegyelm éért. A Szent István A ka
dém iát a szentm isén Papp Károly főtitkár képviselte.

6. E gy másik örvendetes esem ény ugyancsak a S z e n t  D o m o n k o s - r e n d  Thököly- 
úti székházához fűződik. U gyanis a m. kir. Vallás- és K özoktatásügyi M iniszter Űr 
Őnagym éitóságának előterjesztésére M agyarország főm éltóságú Korm ányzója 1942 
január 24-én a budapesti kir. magyar Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  h ittudo
m ányi karán d r .  H o r v á t h  S á n d o r  főtisztelendő urat, a Szent Dom onkos-rend h ittu d o
mányi főiskolájának igazgatóját az üresedésben levő alapvető hittani tanszékre 
egyetem i nyilvános rendes tanárrá kinevezte.

Szívből köszöntjük Öm éltóságát, aki 1921 február 25-e óta tartozik az I. 
osztály rendes tagjai sorába, a jó Isten áldását kérve tanári működésére.

7. Az I. osztály tagjai közül k itüntetés érte V á r a d i  J ó z s e f  állami tanítóképző, 
intézeti igazgató urat, aki m int az Országos K özoktatásügyi Tanács jegyzője és szak
előadója, a tanügyi tanácsosi cím et nyerte el.

8. A mai napon olvastuk a hírt, hogy a Korm ányzó Ür Ő főméltósága S c h ü t z  

A n t a l  hittudósnak a magyar tudom ány terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül 
a Corvin-láncot adom ányozta.

9. A IV. osztály tagjai közül K orm ányzó Ür Ő főméltósága B o g n á r  C e c i l  pécsi 
egyetem i tanár urat a szegedi H orthy Miklós T udom ányegyetem  bölcsészettudo
m ányi karán a lélektan nyilvános rendes tanárává ;

10. továbbá ez év január 8-án Z s i v n y  V i k t o r  Magyar N em zeti Múzeum osz
tá lyigazgatóját az V. fizetési osztályba m úzeumi igazgatóvá ;

11. É h i k  G y u l a  magyar nem zeti m úzeumi őrt múzeumi igazgatóvá,
12. míg a Földm ívelésügyi M iniszter Ür Őnagym éltósága január 8-án d r .  

S c h e r f  E m i l  II. osztályú főgeológust I. osztályú főgeológussá nevezte ki.
13. Kapcsolatban eme kinevezésekkel, meg kell em lékeznünk azokról a nagy  

munkákról, am elyek IV. osztályunk buzgó tagjainak tollából nem régen jelentek  
meg. Ezek W o d e t z k y  J ó z s e f  osztályelnökünknek a C s i l l a g o s  É g r ő l  szóló, R é t h l y  

A n t a l  tagtársunknak a L é g k ö r t  tárgyaló, H o r u s i t z k y  H e n r i k  érdemes öreg tagunk
nak Buda hidrogeológiájáról szóló, L ó c z y  L a j o s  tagtársunknak a m. kir. Földtani 
Intézet évkönyveiben lefek tetett többkötetes m űvei s egyéb tagjainknak hatalm as 
kiadványai, am elyeknek létrehozásával és szerkesztésével Akadém iánk illusztris 
tagjai dicsőséget hoztak a m agyar term észettudom ányok mezejére.

14. A F r a k n ó i - j u t a l o m  ügyében Főtitkár a következőket jelenti :
Az elm últ évben felújított 500 P jutalm at a III. nyelvtudom ányi és szép- 

irodalmi osztály tagjai közül az 1928- 1936. évkorból A l s z e g h y  Z s o l t  tagtársunk  
nyerte el. Az idei 1942. évben a jutalom  kiadása a IV. osztályt illeti. A IV. osztály  
utolsó jutalm át S u t á k  J ó z s e f  tagtársunk : «A felületelméletre» vonatkozó m unkáival
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nyerte el az 1917— 1925. évkörből. A jutalm at a W odetzky József elnökletével 
m űködött 5 tagú b izottságnak 1926 február 20-án kelt jelentése alapján ítélte  oda 
együttes ülésünk.

M inthogy ez a jutalom  akkor a m atem atika köréből m egjelent legjobb m un
kára vonatkozott, azért az idén —  osztályaink kettős tagozódása alapján —  a ju ta 
lom a IV. osztály  term észettudom ányi és orvosi szakcsoportjának terjedelm es 
tárgykörét illeti.

Em e javaslat alapján az E gyü ttes Ülés elhatározza, hogy a Fraknói-jutalom  
az 1942. évben a IV. osztály term észettudom ányi és orvostudom ányi csoportjában  
a m egelőző nyolc év a latt, tehát az 1934—-1941-ik évkörben m egjelent legjobb  
m unkának ítéltessék  oda. Az 500 P -t k itevő Fraknói-jutalom m al díjazandó munka 
szerzője csakis katolikus vallású tudós lehet.

Em e határozat a IV. osztály E lnökével közlendő, azzal a kéréssel, hogy a 
bírálóbizottság kiküldéséről saját hatáskörében gondoskodni, s a javaslatot 1942. 
év október hó 31-ig az E gyü ttes Ülés elé terjeszteni szíveskedjék.

15. Végül a mai választásokkal kapcsolatban az Elnökség köszönetét fejezi 
ki az E gyüttes Ülés buzgó tagjainak. A m egválasztott tagok közül különösen két 
férfiú em elkedik ki. E gyik  V i s z o t a  G y u l a ,  Akadém iánknak egyik alapítója, éveken  
át osztályelnöke, majd m ásodelnöke, aki odaadó m unkásságával m aradandó érdem e
ket szerzett Akadém iánk felvirágoztatása körül. T iszteleti taggá való m egválasztásá
val Öméltóságának m egadtuk azt a legm agasabb k itüntetést, am it A kadém iánk adhat.

A másik férfiú d r .  v i t é z  J ó z s e f  F e r e n c  királyi herceg őfensége, akinek m eg
választásával a katolikus tudósok Akadém iája némi m ulasztást hozott helyre, 
ü g y a n is az i d ő s e b b  J ó z s e f  k i r á l y i  h e r c e g  őfensége valahogyan m indm áig kim aradt a 
Szent István A kadém ia tagjai sorából, holott őt a Magyar Tudom ányos Akadém ia
III. osztálya már 1906-ban tagjai sorába választotta , sőt 1936 óta a Magyar Tudo
m ányos A kadém ia elnöki m éltóságát tö lti be.

A mai napon eme m ulasztást a Szent István Akadém ia E gyüttes Ü lése azzal 
hozta helyre, hogy a m indannyiunktól tiszte lt J ó z s e f  f ő h e r c e g  őfensége kiváió fiát : 
d r .  v i t é z  J r y z s e f  F e r e n c  királyi herceg urat a III. osztály rendes tagjául választotta .

Ez a gondolat B a r t h a  J ó z s e f  és E r d ö s i  K á r o l y  akadémiai tag urak Öméltósá
gáiktól eredt, hogy azonban ez a választás ilyen eredm ényesen végződött, ebben 
nagy érdeme van V á r d a i  B é l a  osztályelnök úrnak, aki fáradhatatlan buzgalm ával 
az itt-o tt  m utatkozó ellenvélem ényeket áthidalva, a jeles lírai költőt tagjaink  
sorába segítette.

Am időn az Elnökség ezért V á r d a i  B é l a  osztályelnök úrnak köszönetét m ond, 
egyben üdvözli őt azon alkalom ból, hogy ' R a b  m a g y a r  t á j a k o n » című könyve a Szent 
István Társulat kiadásában m egjelent, am elyet Eperjes nagynevű fiának, D ivald  
Kornél boldogult tagtársunk em lékének ajánlott.

Elnök köszönetét m ondva az E gyüttes Ülés m egjelent buzgó tagjainak, s a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Erdősi Károly pápai prelátus és Takáts Ernő pápai 
kamarás, rendes tag  urakat kérve fel. az ülést bezárja.

Kelt B udapesten. 1942 február 20-án.
Jegyezte : P a p p  K á r o l y  főtitkár. L átta : P a t a k y  A r n o l d  m ásodelnök. H ite lesí

tik : d r .  E r d ő s i  K á r o l y ,  d r .  T a k á t s  E r n ő  rendes tagok.

V. Jegyzőkönyv az I. osztály 1942 március hó 6>án, pénteken délután tartott üléséről.

Elnök P a t a k y  A r n o l d  tiszteleti tag, másodelnök. M egjelentek : A istleitner  
József az I., h ittudom ányi és bölcseleti osztály elnöke, Balanvi György, Bartha 
József, Bártfai Szabó László, Brisits Frigyes, Czettler Jenő, Erdősi K ároly, Gímesi 
Nándor, H orváth K onstantin , Horger A ntal, Johan Béla, Kühár Flóris, Meszlényi 
A ntal, Mócsy János, X izsalovszkv Endre, Papp K ároly, Padányi Frank A ntal, 
R éth ly  A ntal, Schwartz Elemér, Sziklay János, W agner József akadémiai tagok.
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Továbbá : G évay W olf Nándor, Oswald István, Ripka Ferenc, Tóth Jenő és 
125 vendég hallgató.

P a t a k i / A r n o l d  másodelnök a következő beszéddel nyitja meg az ülést, am ely  
beszédet a nagyszám ú hallgatóság felállva hallgatja végig :

«Tekintetes Szent István Akadém ia !
Mint amikor a sivatag fáradt vándora m egpihenhet az üdítő oázison, úgy 

érzi m agát a mi lelkünk is, amikor a mai vérzivataros időkben évről-évre visszatér  
március 2-a, Szentséges A tyánknak, X I I .  P i u s n a k  m e g v á l a s z t á s a  a z  E g y h á z  f e j é v é ,  

és március 12-e, m e g k o r o n á z t a t á s á n a k  ü n n e p e .  Három esztendeje annak, hogy Szent
séges A tyánk á tvette  Szent Péter hajójának korm ányát, olyan időkben, amikor a 
világtörténelem  legnagyobb háborúja már előre v e títe tte  árnyékát, és alig félesztendei 
békés korm ányzása után eddig sohasem tapasztalt m éretekben már felszabadultak a 
háború rémségei. A «Pastor angelicus» a hármas koronának százszorosán inkább  
érzi a sú lyát, m int a belőle Reá sugárzó dicsőséget és m éltóságot. De minden 
bizonnyal az isteni Gondviselés terveibe tartozik, hogy a m ost dúló világháború  
pápája éppen olyan férfiú, akit m éltósága és egész egyénisége nemcsak a világ  
katolikusai előtt, de minden nem esen érző ember előtt is a legm agasabb piedesz- 
tá lra  emel.

Nekünk, m agyaroknak különleges örömünk minden alkalom, amikor gyermeki 
hódolatunk szállhat szeretett Szentatyánk felé. A budapesti eucharisztikus világ- 
kongresszus óta, m ely előreláthatólag hosszú évekre bezárta e világúrnapok soroza
tát. m indnyájan a szívünk m élyébe zártuk Pacelli Jenő bíboros-legátus szem élyét. 
Mint a Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  díszdoktorát, szintén különleges szálak  
fűzik őt hazánkhoz. És akik az utolsó esztendőkben Róm ában járhattak, egytől- 
egyig tanúi lehettek  annak, hogy Ő is m ennyire szívébe zárta M agyarországot és 
hűséges m agyarjait.

Most még nem láthatunk az isteni Gondviselés terveibe. Még nem tudjuk, 
hogy az Apokalipszis lezárt könyvének pecsétjeit feltörő isteni Bárány m ilyen világ- 
történelm i szerepet szánt X II. Pius pápának a m ost dúló háború romjainak az el
takarításában. Annál nagyobb a feladatunk nekünk, a katolikus Egyház gyerm ekei
nek, hogy im áinkkal és áldozatainkkal tám ogassuk Szentatyánkat a Reá váró 
em berfölötti m unkában. M indnyájan hisszük és reméljük, hogy a m ost folyó óriási 
mérkőzés a világot m eg fogja szabadítani a bolsevizm ustól és a modern újpogány
ságtól, és elő fogja készíteni a talajt arra, hogy K risztus országa újra elfoglalja helyét 
olyan szívek millióiban is, ahonnan Őt a történelem  viharai már hosszú idő óta  
szám űzték. Az ószövetségnek ama prófétái, akik nagy világégések közepette hirdet
ték az Ür akaratát, épúgy m int Szent Pál (Róm . 9.) és a Jelenések könyvének sugal
m azott szerzője, megrázó szavakkal em elik ki azt az igazságot, hogy az Isten tervei
nek senki sem állhat ellen, és még azok is, akik szívüket az ő  hívásával szemben m eg
kem ényítik, akaratuk ellenére is eszközei lesznek az Ő gondolatainak. Nekünk, hivő  
katolikusoknak, kim ondhatatlan m egnyugvást adhat az a tudat, hogy a végleges 
győzelem az Isten ügyéé lesz ! De ebben a győzelem ben vagy a győzelm et követő  
világtörténelm i újjáéledésben a Gondviselés föltétlenül nagy szerepet szánt az 
E gyház fejének. Mindnyájunk szívének hő im ája száll fel az Ür Jézushoz, hogy szere
te tt  H elytartója, X II. Pius pápa Őszentsége m ég tevék en y , nagy részt vehessen  
az Isten országának ebben az új diadalm enetében 1»

Elnöklő másodelnök felkéri K ü h á r  F l ó r i s  rendes tagot, hogy em lékbeszédét 
B i t t e r  Illés rendes tag felett m egtartani szíveskedjék. Egyben bejelenti, hogy Endrédy 

Vendel zirci Apát Úr távolm aradását k im entve, képviseletével B r i s i t s  F r i g y e s  buda
pesti házfőigazgató, tanügyi főtanácsos urat bízta meg.

Ezután K ü h á r  F l ó r i s  rendes tag m egtartja em lékbeszédét B i t t é r  I l l é s ,  a 
budapesti cisztercita gimnázium nyug. igazgatója, az Emericana m egalapítója,
I. osztályunk elhúnyt tagja felett. Az em lékbeszéd m egjelent a Szent István

A S zent István  A kadém ia Értesítője (1942). 11
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Akadém ia Em lékbeszédei III. kötetének 8. száma gyanánt 1— 18. oldalon, 
arcképpel.

A szabadon tartott nagyhatású em lékbeszédet Elnök m egköszönve, s a m eg
jelent rragyszámú hallgatóságnak köszönetét m ondva, az ülést bezárta.

K elt B udapesten, 1942 március 6-án. Jegyezte : P app  Károly  főtitkár.

VI. Jegyzőkönyv a II. osztály 1942 március 13-án, pénteken délután 5 órakor tartott
felolvasó üléséről.

Elnök : Dőry Ferenc .osztályelnök. M egjelentek : Balanyi György, Bártfai 
Szabó László, Czobor Alfréd, H orváth Jenő, M eszlényi A ntal, Papp Károly aka
démiai tagok, továbbá Falusy K ároly, Fehér M átyás, Gábriel Asztrik, báró Gudenus 
Gézáné, Heiner Irma, B id d er Aranka vendégek.

Elnök az ülést m egnyitván , jelenti, hogy P ataky Arnold m ásodelnök úr 
a lelkigyakorlatok vezetése m iatt a mai ülésről k im entette m agát.

Elnök felkéri Horváth Jenő  rendes tagot bejelentett előadásának megtartására.
Horváth Jenő  rendes tag m egtartja «Szent László any ja» című történelm i 

tanulm ányát. M egjelent É rtesítőnk jelen kötetének 69— 109. oldalain.
Elnök m egköszöni előadónak nagyértékű előadását.
A felolvasó ülés után következő zárt ülésen P app  Károly  főtitkár jelenti, 

hogy a Szent István Társulat tegnapi közgyűlése után Serédi Jusztinián  bíboros
hercegprímás Elnök Ür Őeminenciája levelet nyú jtott át, am elyben 1000 P volt 
m ellékelve. Az összeget Őeminenciája a Szent István Akadém ia céljaira egyéni 
hozzájárulás címén adom ányozta. A nem eslelkű adom ányért az Akadém ia vezető
sége hálás köszönetét nyilvánítja.

Papp  Károly  főtitkár jelenti, hogy tegnap felkereste Badalik Bertalan fő
tisztelendő úr, a Szent Dom onkos-rend tartom ányfőnöke s bem utatta Páter Fehér 
Mátyás  értekezését : A hétszázados vasvári dominikánus kolostor története 1241—  
1941 című 300 oldalas m unkáját. A munka kiadása ügyében az osztály úgy határoz, 
hogy a monográfiát Akadém iánk abban az esetben kiadja, ha a Kend a kiadás 
költségeinek felét viseli. Ez meg is történt, am ennyiben Badalik Bertalan tartom ány
főnök úr 1000 pengőt adom ányozott a mű kiadására.

Egyéb tárgy híján, Elnök az ülést este 7 órakor berekeszti.
K elt Budapesten, 1942 március 13-án. Jegyezte : Meszlényi Antal  oszt.-titkár.

VII. Jegyzőkönyv a III. osztály 1942 március 20-án tartott üléséről.

Elnök : Várdai Béla osztályelnök. M egjelentek : A lszeghy Zsolt, Bartha  
József, Erdősi K ároly, Papp K ároly, Pataky Arnold, P itroff Pál, Vargha Dam ján, 
Zaymusz Gyula akadémiai tagok. Továbbá : Balkányi Ernő, Barsy Irma, Baum - 
garten Melánie, dr. Döm e Jánosné, Forgács István, Gábriel Asztrik, báró Gudenus 
Gézáné, Gyenesi András, H ajnóczy Iván, Harmann Béla, Harmann Béláné, H egedűs 
Erzsiké, K övecses Ferencné drné, Legény Elem ér, M asztig Em il, dr. Morva Györgyné, 
Ném edy János, N ém edy Jánosné, Papp Magdolna, Ságody Ferencné, ifjú Ságody 
Ferenc, özv. W inter Győzőné vendégek.

Elnök az ülést m egnyitja s jelenti, hogy Tímár Kálmán  rendes tag Kalocsáról 
sürgönyileg bejelentette, hogy váratlan akadály m iatt mai előadását nem tart
hatja meg.

Elnöklő osztályelnök m egnyitván az ülést, köszönti a februári tagválasztó  
ülésen m egválasztott új tagokat : Viszota Gyula tiszteleti tagot, a kitűnő Széchenyi- 
kutatót, Akadém iánk nagyérdem ű volt m ásodelnökét, továbbá az értékes költői 
m unkásságáért m egválasztott József Ferenc királyi herceg Ő fenségét, Baránszky  
Jób László esztétikust és Várkonyi Nándor  irodalom történészt, rendes tagokat. 
K ifejezést ad annak a rem ényének, hogy az új rendes tagok m unkálataikkal :
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elsősorban is székfoglalójuk m egtartásával, majd a körükbe vágó egyéb dolgozataik
kal is értékesen fogják tám ogatni többször is Akadém iánkat.

P i t r o f f  P á l ,  a  III. osztály titkára a következő jelentésben számol be az elm últ 
hónapok esem ényeiről :

»Tekintetes Akadém ia !
O sztályunk m ultévi története is gazdag árnyban és fényben. Mély m eg

hatottsággal em lékezünk meg Z l i n s z k y  A l a d á r  elhunytáról. Akadém iánk nevében  
Alszeghy Zsolt búcsúzott tőle és a sír felett röviden összefoglalta élete és m űködése 
ragyogó értékeit. Jó félszázadig k u tatott, tanult és tan ított. Ez a hármas m űködése 
em eli őt a m agyar tanárság legjelesebbjei, időálló értékei közé. A p ozitiv ista , raciona
lista irodalom szem léletet átem elte valam i kezdő spirituális területre. Finom esztéta  
lelkülete itta  a költészet szépségeit és ezzel a pozitívum ok, racionális útjelölések fölé 
dicső égfényt font. «A magyar líra szem elvényeit» úgy m agyarázta, hogy u tat  
n y ito tt a költő leikéhez és elvezette az olvasót a költőhöz. K öltem énym agyarázatai 
máig a legjobbak az ifjúság és a nagyközönség számára ; de a szaktudós is sokat 
tanulhat belőlük. E lévülhetetlen érdeme van abban, hogy két em beröltőt m eg
tartott az irodalom szeretetében. W undt és társai lélektani m unkássága, a francia 
irodalom stíluskutatása az ő lelkében magyar szem léletű lett. Éppen ezen a helyen  
fejtette  ki székfoglalójában, hogy m indig valam ely új világszem lélet az, am ely  
kifejező formákat kíván. «Kiindul azon társadalm i viszonyokból, m elyek ez irányo
kat szükségképpen létrehozták, s számukra a m űvészi kifejezés m ódját m egterem tet
ték.» (K lasszicizm us és rom anticizm us.) K u ta to tt, tanult és tan íto tt —  s ezt a legtelje
sebb idealizmussal, a szépségért való rajongásával, a gerinces ember erkölcsével te tte . 
Világszemlélete keresztény és magyar volt. Hűséges tisztelettel áldozunk em lékének.

A sírból nyújtja felénk P i n t é r  J e n ő  élete fő és századokig nélkülözhetetlen  
m űvének utolsó részét. «M a g y a r  I r o d a l o m t ö r t é n e t e » úgyszólván szerzője haláláig  
foglalja össze és rendszerezi szellemi életünk literális vetü letét. N agy tudósunk  
történelem - és földrajzszakos volt, de már diákkorában beleízlelt a költészetbe  
s amikor vidéki m agányában elébe kerül a Tudom ányos Akadém iának irodalmunk  
H etét átfogó műre hirdetett pályázata, a jól felszerelt jászberényi gimnázium  k önyv
tára segítségével m egoldja a nagy kérdést. Valószínűleg igazuk van azoknak, akik 
azt állítják, hogy ha irodalomszakos lett volna, nem meri belevágni fejszéjét. 
Akkorára az irodalom történetírás módszere m essze m eghaladta a pozitivizm ust, 
am ellyel könnyebben leh etett rendszerezni. Mire anyagát szerkeszteni kezdi, már 
tudja ezt ; és a m egkezdett m unkát kitartó szorgalommal és elm élyedő tanulással 
folytatja. 1909 és 13 közt jelenik meg K azinczy haláláig feldolgozott anyaga. Ekkor 
világosan látja, hogy a m űvet újjá kell írnia. És nem lankad : —  elvben következe
tesen kitart a pozitivizm us m ellett, de ez az irány is «magasabbfokú, szellem ibb  
értelm ű és jelentőségű» nála. Pintérnek összefoglalásai m ellett is a legnagyobb  
érdeme az, hogy a lázas módszerbeli újítás idején egyes fejezetei végén külön adja 
«a teljes apparátust». Ezzel felm enti a kutatót az adatok újrakeresése alól és fegyel
mezi az eredetieskedőt, aki idegen módszerekkel indul azoknak nem való m agyar 
területre. H orváth János szellem történeti m űvei m ellett P intér hatalm as anyaga  
szabályozza az irodalom történetírás folyam ának sodrát és árterét. Az utolsó rész, 
a két könyvvé nőtt V III. kötet tartalm a —  teljes tisztelettel mondjuk —  írója és 
rendszerezője fölé terebélyesedett. E zt ő nagyon jól tudta . De azt is tudta , ha nem  
adja m eg «az apparátust» à tisztázó folyam athoz, sok-sok energia válik hiábavalóvá  
és téved  könnyen helytelen csapásra. H atalm as m unkájának ezzel a részével ter
m észetesen még jobban lehet vitatkozni, m int a többivel ; de egyszersmind a 
hódolat és a hála babérát kell neki átnyújtani.

Lelkes és kiváló tehetséggel dolgozó szépíró tagjaink munkáiról egyelőre csak 
egy kis adatsort m utatok be. O sztályelnökünk, V á r d a i  B é l a  «Rab magyar tájakon» 
címmel szatm ári és sárosi képeket vonultat elénk. Minden képe finom pasztell-

11*
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hangulatú, a táj és a m űvészet varázsos m egelevenítése. P a k o í s  K á r o l y  két novellás- 
kötete : «A lélek elindul» és «Különös emberek» a mai irodalom nak legm élyebben  
katolikus szellemű elbeszéléseit köti füzérbe. Z a y m u s  G y u l a  m eleg szívvel m ond  
m esét a családi élet válságáról (üres fészket himbál a szél), H a r s á n y i  L a j o s  pedig  
modern beállításban eleveníti meg Boldog Margit égi szerelm ét (Égi és földi szere
lem ). Szívből örülünk a szép term ésnek !»

Az osztálytitkári jelentéshez fűzve, e l n ö k  köszönti T ó t h  L á s z l ó  rendes tagot, 
a K isfaludy-Társaság tagjául m egválasztása alkalmából. Legrégibb és legelőkelőbb  
szépirodalmi társaságunk részéről értékes elismerése ez nem csak költői, közelebbről : 
elbeszélő talentum ának, ebből fakadt m űveinek, hanem tagtársunk am a nem  
közönséges érdemének is, hogy m int publicista -— újabb elnevezéssel : közíró -— 
is ura, m űvésze a formának, am elyre ügyelés nélkül pedig —  a m últ tanulsága  
szerint —  nincs m aradandóság. Örömében annál inkább résztveszünk, m ert ez a 
kifejezetten katolikus írót érte, aki pedig —  jól tudjuk — éppen nem elkényezte
tettje  az egyéb irodalmi fórumoknak.

Elnöklő osztályelnök ezután felkéri Z a y m u s  G y u l a  rendes tagot bejelentett 
előadásának megtartására.

Z a y m u s  G y u l a  rendes tag  m egtartja felolvasását, am elynek címe : E l b e s z é l é s .  

Elnöklő osztályelnök köszönetét m ondva az előadónak, a tagoknak és vendégeknek  
szíves érdeklődésükért, egyéb tárgy híján az ülést bezárja.

K elt B udapesten, 1942 március 20-án. Jegyezte : P i t r o f f  P á l  osztálytitkár.

VIII. Jegyzőkönyv a IV. osztálynak 1942 máreius 27-én tartott felolvasó üléséről.

Elnök : W o d e t z k y  J ó z s e f  tiszteleti tag , osztályelnök. M egjelentek : báró 
Andreánszky Gábor, Dudich Endre, Erdősi K ároly, Gimesi Nándor, H orusitzkv  
Henrik, H orusitzky Ferenc, K ratochvil K ároly, Marek József, Mosonyi János, 
Mödlinger Gusztáv, Nékám  Lajos, Papp K ároly, P ataky Arnold, Skrop Ferenc. 
Szabó Zoltán, Vereby K ároly, W ágner János, W olsky Sándor, Zsivny Viktor aka
dém iai tagok. Továbbá : dr. Apor László, báró Gudenus Gézáné, H ajós Nándor. 
H alász Ferencné, dr. H arsányi Móric, dr. H uzella Tivadar, Lukács József, dr 
Mudrány Artúr, R einer Irma és dr. Zimmermann G usztáv vendégek.

Az ülés m egnyitása előtt szót kér P a t a k y  A r n o l d  tiszteleti tag  m ásodelnök, 
s az Akadém ia összessége nevében köszönti W o d e t z k y  J ó z s e f  tiszteleti tag, osz tá ly
elnök urat, aki 1942 március 15-én tö ltö tte  be életének 70-ik évét és március hó 
18-án ülte nevenapját.

U tána P a p p  K á r o l y  d r .  főtitkár az Akadém ia IV. osztálya nevében üdvözli 
W odetzky József tiszteleti tagot s osztályelnököt. A beszédet Értesítőnk jelen  
szám ában az Ü dvözlő beszédek rovatában, 206— 207. oldalakon közöljük.

Az üdvözlésekre W o d e t z k y  J ó z s e f  osztályelnök m egható beszédben válaszol, 
s kijelenti, hogy am eddig a jó Isten életét m egtartja, állandóan szolgálni fogja 
A kadém iánkat és a keresztény irányú tudom ányt.

E l n ö k  ezután az ülést m egnyitja, s felkéri az előadó urakat székfoglaló elő
adásuk megtartására.

1. K r a t o c h v i l  K á r o l y  rendes tag  m egtartja «Hadiművészet, hadászat, hadi 
repülők» című székfoglaló értekezését, am elyet számos rajzzal illusztrál.

2. V e r e b y  K á r o l y  rendes tag  m egtartja «A t á m a s z t ó  s z ö v e t e k  é s  a  c s o n t v e l ő  

f e j l ő d é s é n e k  p r o b l é m á i » címen székfoglaló értekezését, m elyet v e títe tt  képekkel 
m agyaráz. Az értekezést É rtesítőnk jelen kötetének 142—-155. oldalain közöljük.

Az előadások után Elnök köszönti a székfoglalójukat tartó rendes tag  urakat, 
s őket teljesjogú akadémiai tagokká avatva, működésükre a jó Isten áldását kéri.

Elnök m egköszönve az akadémiai tagoknak és a vendégeknek szíves érdeklő
dését, az ülést este 8 órakor berekeszti.

K elt B udapesten, 1942 március 27-én, Jegyezte : D u d i c h  E n d r e  osztálytitkár.
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IX. Jegyzőkönyv a Szent István Akadémiának 1942 április 10-én, pénteken délután 
5 órakor, tartott együttes üléséről.

Elnök : Pataky Arnold  tiszteleti tag, másodelnök. Jelen voltak : A istleitner  
József, Andreánszky Gábor báró, Balanyi György, Bartha József, Czapik Gyula, 
Czettler Jenő, Dőry Ferenc, Horger A ntal, H orváth Sándor, Szentkereszti K ratochvil 
K ároly, Marczell M ihály, M eszlényi A ntal, Mosonyi János, Szőkefalvi N agy Gyula, 
Papp K ároly, Radó Polikárp, Schwarz Elemér, Sziklay János, Váradi József, Várdai 
Béla, Zaymus Gyula és Zsivny Viktor akadémiai tagok. Továbbá : Bahalyné Beke 
K atalin, Balkányi Ernőné, Bálint József, Baum garten Melanie, dr. Bencze Lajos, 
P. Bőhle Kornél, Czelsz Mária Debrecen, dr. E vetovics K unó, Fallenbüchl Ferenc dr., 
P. Fehér M átyás, dr. Galla Ferenc, a Pázm ány-egyetem  h ittudom ányi karának  
dékánja, Gálné Sári, dr. Geszti Lajos, báró Gudenus Gézáné, Győré" Paula, Hanauer 
Jenő, Hanauer Jenőné, Jaross László, K arlovitz Adolf, K arlovitz Adolfné, K arlovitz 
Béláné, Kezsinár Józsefné, dr. K ovács Vince váci segédpüspök, Krebs Ernőné, 
Krebs Szerén, Krywald Ottó pápai prelátus, Lantos Lajos, özv. dr. Lindemann  
Istvánná, dr. Málnai Mihály és neje, Mályné Marton Irma, dr. Medvei Elemér, 
dr. N agy József, dr. Nagy Sándorné, N yéki Kálmán, dr. Papp Károlyné dr. Balogh  
Margit, Reiner Irma, Roboz Margerita, Schweighoffer K olos, Simon K ároly, 
Sipőcz Pál, Szántó Menyhért nyug. állam titkár, Szommer Miklósné, Tóth Zsuzsánna, 
Vági Sándor, dr. Vaszary Mihály váci kanonok, Vayer Lajos igazgató, P. Vlasich  
Béla O. P. S., Zibolen Endre és Zsengeri Ilka vendégek.

1. Pataky Arnold  m ásodelnök az ülést m egnyitván, üdvözli a szép számm al 
m egjelent akadémiai tagokat és vendégeket, akik m egjelenésükkel A kadém iánkat 
m egtisztelték. »

1. Pataky Arnold  másodelnök m egtartja em lékbeszédét Hanauer A. István 
(1869— 1942) váci m egyéspüspök, akadémiai rendes tag  felett.

M egjelent az Em lékbeszédek III. kötetének 9. szám ában, 12. oldalon.
2. Pataky Arnold  másodelnök elm ondja m egem lékezését Árpádházi Boldog  

Margitról. Megjelent É rtesítőnk jelen kötetének 64— 66. oldalain.
3. Pataky Arnold  m ásodelnök jelenti, hogy utolsó együttes ülésünk óta több  

örvendetes és gyászos esem ény történt, am ely közvetlenül érinti Akadém iánk életét.
K ezdem  a szomorú esem ényekkel. U tolsó együttes ülésünk óta az Istenhez  

költöztek Székely Károly Nándor  bajai cisztercitarendi főgim názium i igazgató és 
Zeitiger Alajos nagyszom bati pápai prelátus. M indkettőjüknek em lékét kegyelettel 
őrzi Akadém iánk.

a) Székely Károly Nándor  ciszterci rendi vasm isés áldozópap, középiskolai 
igazgató, életének 93-ik évében, a betegek szentségével m egerősítve 1942 február 
25-én Baján az Urban elhunyt. Tem etése február 28-án a bajai Szent Rókus-kápolná- 
ból vo lt, am elyen Akadém iánkat Brisits Frigyes cisztercirendi gim názium i igazgató  
úr Öméltósága képviselte, aki Akadém iánk nevében a M egboldogult ravatalára  
koszorút helyezett.

Székely Károly Nándjjr még a Szent István-Társulat tudom ányos és irodalmi 
osztályából került Akadém iánk tagjai sorába 1916 január 20-án, s m inthogy a fizika 
tanára vo lt, a IV. osztály keretébe nyert beosztást.

Székfoglaló értekezését 1924 április 11-én tartotta  : «Az éter és a gravitáció»  
cimen. Értekezése, sajnos, az akkori nehéz viszonyok között nem jelent m eg, azon
ban kivonatát a Szent István Akadém iai Értesitő 1924. évi IX . kötetének 51— 53. 
oldalán közöltük.

M egboldogult buzgó tagtársunk em lékét a m aUülés jegyzőkönyvében örö
kítjük meg.

b) E lhúnyt Zeitiger Alajos  aranym isés áldozópap, nagyszom bati prépost
kanonok, pápai prelátus, cím zetes apát úr 79 éves korában 1942 március 27-én.

A megboldogult még a Szent István-Társulat tudom ányos és irodalmi osztá
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lyából lépett át 1916 január 20-án a II. osztály rendes tagjai sorába. Székfoglaló 
értekezését «Nagyszombat bibliográfiája» címen tartotta . A zonkívül em lékbeszédet 
tarto tt Jehlicska Pál r. tag  felett az 1918 április 26-i ülésen. Ez m egjelent az E m lék
beszédek I. kötetének 2. száma gyanánt 13. oldalon 1922-ben.

E lhúnytáról csak később értesültünk, m inthogy N agyszom bat Tyrnava  
néven Szlovákia, vagyis Tótországhoz tartozik.

Érdem eit jegyzőkönyvünkben örökítjük meg.
4. Az örvendetes esem ények között időrendben az első, hogy Horváth Sándor  

budapesti Szent Dom onkos-rendi h ittudom ányi főiskolai igazgató urat Magyar- 
ország Főm éltóságú K orm ányzója 1942 január 24-én a Pázm ány Péter E gyetem  hit- 
tudom ányi karán az alapvető h ittan  nyilvános rendes tanárává nevezte ki, m iután  
őt a h ittudom ányi kar erre a tanszékre egyhangúlag m eghívta. E kinevezés nagy  
tudom ányos érdem eknek m éltó elism erése és jutalm a volt. H orváth Sándor nemcsak  
m int rendi tartom ányfőnök (1918— 1922), majd később, 1938 óta, m int a budapesti 
rendi h ittudom ányi főiskola igazgatója, hanem a közbeeső években m int teológiai 
főiskolai, illetve egyetem i tanár Grácban, Chieriben, R óm ában, Freiburgban becsü
le te t szerzett rendjének, a m agyar hazának és a m agyar tudom ányos életnek egy
aránt. Tudom ányos m űködése a bölcselet, a dogm atika és az erkölcstudom ány terén  
m ozog. Tizennyolc könyve és ugyanannyi nagyobb terjedelm ű értekezése magyar, 
ném et, latin  és olasz nyelven jelent m eg és szerzőjének nevét nem csak Magyar- 
országon, hanem a külföldön is ism eretessé és tiszte ltté  tette .

Akadém iánk őszinte szívvel vesz részt H orváth Sándornak és egész rendjének 
örömében, hogy kerek ötszáz esztendő óta ő az első, aki Szent Dom onkos rendjéből 
M agyarországon ism ét egyetem i kathedrán ül, és szeretettel kívánja reá és további 
tudom ányos munkásságára az Istennek legbőségesebb áldását.

5. A m ásodik örvendetes hír egészen újkeletű.
M indnyájunknak legőszintébb örömére szolgál, hogy X II. Pius pápa Ő szent

sége 1942 március 26-án Szatmár püspöki székére A kadém iánknak egyik jeles 
tagját és a m agyar tudom ányos életnek egyik legkiválóbb m unkását, dr. Scheffler 
János  kolozsvári egyetem i professzort nevezte ki. Az új püspök a budapesti Pázm ány  
Péter Tudom ányegyetem nek sub auspiciis Regis doktorrá avatott büszkesége. 
Papi, tudom ányos és irodalmi m unkásságát teljesen beleállította  a mai nehéz idők 
követelm ényeibe. V olt káplán, teológiai tanár, majd a legnehezebb körülmények  
között a sem m iből m egalkotott új szatm ári kát. gim názium  igazgatója, nagv- 
m ajtényi plébános, majd újra teológiai tanár Szatm árott és Nagyváradon ; a román 
m egszállás a latt Erdély katolikus m agyarságának szám talan lelkigyakorlatot 
tartott, az erdélyi katolikus nagygyűléseknek, Erdély tudom ányos és irodalmi 
életének állandó vezető egyénisége volt. Irodalmi m unkássága egyaránt felöleli 
a hittankönyveket és aszketikus m űveket, de annak főtere az egyházjognak és az 
egyháztörténelem nek a tudom ányos m űvelése. Érdemeiért legfelső helyről m egkapta  
a Corvin-koszorút és a kolozsvári egyetem  egyházjogi tanszékét. Ebből a m éltó
ságából em elte őt m ost fel az isteni Gondviselés m ég magasabbra : az apostol
utódok díszes rangjába és helyezte egy nagy egyházm egye élére.

A Szent István Akadém ia szeretettel és hódolattal köszönti Scheffler János 
püspököt új m éltóságában és főpásztori munkásságára az Ür Jézusnak legbőségesebb  
áldását és kegyelm ét kívánja. Érezze a püspöki h ivatásnak necsak a terheit, hanem  
az Isten dicsőségére és a lelkek javára irányuló ernyedetlen munkája biztosítsa neki 
már itt  a földön is a jól te ljesíte tt kötelességnek boldogító tudatát és m unkatársai
nak, híveinek osztatlan szcretetét. Ad plurimos et felicissim os annos !

Örömteljes híreink közül fölem lítjük, hogy három kiváló tagtársunk részesült 
legutóbb magas kitüntetésben :

6. A m. kir. M iniszterelnök úr előterjesztésére M agyarország Főm éltóságú  
Korm ányzója dr. Vendi Aladár  egyetem i nyilvános rendes tanárnak, a m. kir. 
József-nádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetem  v o lt rektorának a m agyar
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tudom ány szolgálatában szerzett kimagasló érdemei elism eréséül a Magyar Érdem 
rend középkeresztjét adom ányozta. (Budapesti K özlöny 1942 február 22.)

7. A m. kir. földm ívelésügyi M iniszter úr előterjesztésére Magyarország 
főm éltóságú K orm ányzója Horusitzky Henrik  nyugalm azott m. kir. földtani in tézeti 
igazgatónak a királyi várkert területén fúrt term ális v izet szolgáltató m élykút 
létesítése körül szerzett érdemeiért elism erését fejezte ki. (Budapesti K özlöny  
1942 április 3-án.)

8. A vallás- és közoktatásügyi M iniszter úr őexcellenciája dr. Vargha Damján  
egyetem i ny. r. tanárnak, a pécsi m. kir. Erzsébet-tudom ányegyetem  e. i. rektorá
nak az 1941. évben a pécsi m. kir. Erzsébet-tudom ányegyetem en rendezett tanítói 
továbbképző tanfolyam  sikerének előm ozdítása érdekében végzett értékes és 
eredm ényes m unkásságáért elism erését és köszönetét fejezte ki.

Fogadják kiváló és buzgó tagtársaink k itüntetésük alkalmából Akadém iánk  
összességének jókívánatait.

9. Serédi Jusztinián  bíboros-hercegprímás Elnök Ür Őeminenciája 1942 
március 12-én a Szent István-Társulat közgyűlése után a következő levelet nyújtotta  
át a főtitkárnak :

«Méltóságos Főtitkár Űr ! A Szent István Akadém ia céljaira egyéni hozzá
járulás címén van szerencsém az ide m ellékelt 1000 P összeget M éltóságodnak tisz 
te lette l átnyújtani. Fogadja M éltóságos Főtitkár Ür igaz tiszteletem  és hálám őszinte 
nyilvánítását. Esztergom , 1942 március 12-én. Serédi Jusztinián bíboros-herceg
prímás, elnök».

A főtitkár az 1000 P összeget m ég aznap befizette a Szent István-Társulat 
pénztárába, s Másodelnök Ür Öm éltóságával együtt hálás köszönetüket fejezték  
ki a nagylelkű adom ányért.

Ez alkalomm al együttes ülésünk nevében m ondunk köszönetét Főmagasságú  
Elnök Urunk érdeklődéséért s k itüntető figyelm éért.

10. M ár az 1941 május 16-án tartott együttes ülésen jelen tettük, hogy Szendy  
Károly  székesfővárosi polgárm ester úr azon kérelmünkre, am elyben a Székesfőváros 
részéről 5000 P évi tám ogatást kértünk, a legm elegebben válaszolt. ígéretét, hogy  
a katolikus tudósok A kadém iáját állandó tám ogatásban fogja részesíteni, be is 
vá lto tta . U gyanis már a m últ évben Akadém iánk 25 éves fennállása évében 2000 P  
támogatást ju tta to tt el számunkra.

A jelen évben újból engedélyezte ezt a 2000 P tám ogatást, am elyet 1942 
március 21-én a Polgármester Ür Öm éltóságának m egbízásából N ém ethy tanácsnok  
úr már ki is u ta lt a következő átiratban : «Budapest Székesfőváros Polgármestere 
221.748/1942. X I. ü. o. T árgy: A Szent István Akadém ia 1942. évi tám ogatása. 
H atározat. A Szent István Akadém ia részére a székesfőváros 1942. évi költség- 
vetésében b iztosíto tt 2000 P tám ogatást kiutalom . U tasítom  a központi pénztárt, 
hogy a Szent István Akadém iának a polgármesteri X I. ügyosztály vezetője, vagy  
helyettese által láttam ozott nyugtájára, az Akadém ia pénzfelvételre jogosult m eg
b ízo ttja  kezeihez, tám ogatás címén 2000 P -t, azaz : kettőezer pengőt fizessen ki és 
helyezze ezt az összeget az 1942. évi költségvetés X I. fejezet, X V I. cím, 2. rovat,
12. alrovatán, a Szent István Akadém ia segélyére fe lvett hitelösszeg terhére kiadásba. 
Erről a polgármesteri X I. ügyosztályt, a szám vevőséget és a Szent István A kadém iát 
(B udapest, V III., Szentkirályi-u. 28.) értesítem , a központi pénztárhoz pedig 
utalványt intézek, Budapest, 1942 március 12. A polgárm ester m egbízásából : 
dr. N ém ethy s. k. tanácsnok. 1078/1. A kiadm ány hiteléül : Budapest, 1942. évi 
március hó 13-án. Szabó s. k ., s. h iv. igazgató. P. H.»

Fogadják a szíves tám ogatásért Szendy Károly  polgárm ester úr és Némethy 
Károly  tanácsnok úr Öméltóságái Akadém iánk összességének hálás köszönetét.

11. A m .  kir. oallás- és közoktatásügyi Miniszter úr Őexcellenciájától, az elm últ 
év  folyam án, Akadém iánk 25 éves fennállása évében, 25.000 P évi segélyt kérel
m eztünk. Őexcellenciája, tek intve a nehéz pénzügyi viszonyokat, 10.000 P évi
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segélyt engedélyezett a K atolikus Vallás és Tanulm ányi Alapból. E h elyütt is hálás 
köszönetünket fejezzük ki Hóman Bálint  m. kir. vallás- és közoktatásügyi M iniszter 
úr őexcellenciájának, aki m int régi tiszteleti tagunk, m indig élénken érdeklődött 
Akadém iánk ügyei iránt. U gyancsak köszönjük Stolpa József m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi Á llam titkár úr tám ogatását, aki m int A kadém iánk II. osztályának  
buzgó tagja , ugyancsak szívén viseli magas m éltóságában is A kadém iánk ügyeit.

Em e segély I. részletét meg is kaptuk a következő átirattal : «Magyarország 
hercegprímása. 620— 1942. A Szent István Akadém ia T. Elnökségének, Budapest. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 42.101— 1942. I. ü. o. szám alatt 
kelt rendeletével a m agyar katolikus vallásalapból a szokásos évi segélyösszeg első 
részlete címén 5000 pengőt u ta lt ki. E zt az összeget 37 P 50 f bélyeg és 9 P 35 f 
átutalási illeték  levonásával egyidejűleg m egküldöttem  az A kadém ia címére. 
Tisztelettel. Esztergom , 1942 január hó 29-én. Drahos János, érseki'általános helytartó».

12. Serédi Jusztinián  bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek úr Ő főmagassága, 
m int Akadém iánk fővédője, 1942 március hó 5-én kelt 1784. számú leiratával a 
Szent István Akadém ia február 20-i ülésén m egválasztott tagokat m egerősítette.

I. A h ittudom ányi és bölcseleti osztályba rendes tagnak :
dr. Gálos László egyetem i m agántanárt, a pécsi püspöki papnevelő in tézet 

rendes tanárát, teológiai írót,
dr. Kemenes Illés bencés áldozópap-tanárt, a budapest-vidéki tankerület 

királyi főigazgatóját ;
II. a történelm i, jogi és társadalom tudom ányi osztályba rendes tagnak : 

dr. Kniezsa István egyetem i ny. r. tanár történetírót ;
III. a nyelvtudom ányi és szépirodalmi osztályba tiszteleti tagnak, m eleg

hangú köszönőirat kíséretében :
dr. Viszota Gyula nyug. tankerületi főigazgatót, a Szent István Akadém ia  

volt m ásodelnökét ;
ren d es  ta gn ak ,

dr. vitéz József Ferenc királyi herceget, lírai költőt, drámaírót,
dr. Baránszky Jób László székesfővárosi tanárt, esztétikust,
dr. Várkonyi Nándor  egyetem i m agántanárt, pécsi könyvtárost, esztétikus 

írót és költőt.
A m egválasztott és m egerősített hét új tagot Elnök úr Őeminenciája szem é

lyesen értesítette , azzal a kéréssel, hogy Ügyrendünk 33. §-a alapján harminc nap 
alatt írásban nyilatkozzanak a választás elfogadásáról. A m egválasztást mind a hét 
tag elfogadta. A főtitkár jelentését az együttes ülés tudom ásul veszi.

Elnök az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Aistleitner József osztály
elnök és Marczell M ihály  rendes tag  urak Öméltóságáit.

Majd m egköszönve az akadémiai tagok és vendégek szíves érdeklődését, 
az ülést bezárja.

K elt B udapesten, 1942 április 12-én.
Jegyezte : P a p p  Károly  főtitkár. L átta : Pataky Arnold  tiszteleti tag, m ásod

elnök. H itelesítik  : Aistleitner József osztályelnök és Marczell M ihály  rendes tagok.

X. Jegyzőkönyv a II. osztálynak 1942 április hó 24-én tartott üléséről.

Elnök : Dőry Ferenc osztályelnök. M egjelentek : B alanyi György, Bártfai 
Szabó László, Czettler Jenő, Czobor Alfréd, Friedreich Endre, Horger A ntal, Mesz- 
lényi A ntal, Kniezsa István, Pataky Arnold m ásodelnök, Papp Károly osztálytitkár, 
akadémiai tagok. Továbbá : András K. Fülöp, Ardó Mária, Balázsi Ferenc, dr. B e
nedek Margit, dr. Csapodi Csaba. Csapodi Vera, Fallenbüchl Ágnes, dr. Fallenbüchl 
Ferenc, Fallenbüchl Tivadar, Fallenbüchl Tivadarné, Fallenbüchl Zoltán, P. Fehér 
M átyás, dr. Felkay Ferenc székesfővárosi tanácsnok, dr. Forgács János, Forgács



A SZ E N T  IST VÁ N  A K A D É M I A  Ü L É S E I 1 6 9

Vilm os, dr. Genthon Mária, dr. Gerelyi Ernőné, báró Gudenus Gézáné, dr. HaiczI 
K álm án, Hirsch József, V. K rüzsely Barnáné, özv. dr. Lindemann Istvánné, dr. Móra 
Mihály, N yáry Boldizsár, dr. Ottó Ilona, R elkovics D avolka, dr. Relkovics N édar 
Sim onyi Ella, Szüllő Géza felsőházi tag, Tasnády Ödönné, Vághi Rajm und vendégek.

Elnök üdvözölvén a m egjelent tagokat és vendégeket, az ülést m egnyitja , 
majd felkéri az előadó vendégeket felolvasásuk megtartására.

1. Fallenbüchl Ferenc dr. vendég felolvassa «A budai ágostonrendiek szent- 
iváni birtokpere» című tanulm ányát.

2. HaiczI Kálmán dr. vendég felolvassa «A m agyarság ősi településének  
határai a nyugati Felvidéken» című tanulm ányát. A felolvasás m egjelent a l l .  osztály  
Értekezéseinek III. kötetében 2. szám alatt 1— 33. oldalon.

Elnök köszönetét m ondva az előadó vendégeknek nagybecsű tanulm ányaiért, 
s m egköszönve a tagoknak és vendégeknek szíves érdeklődését, az ülést bezárja.

Kelt Budapesten, 1942 április hó 24-én. Jegyezte : Meszlényi Antal  osztály
titkár.

XI. Jegyzőkönyv a III. osztály 1942 május 8-án tartott üléséről.

Elnök : Várdai Béla osztályelnök. Jelen vannak : Pataky Arnold m ásod
elnök t. tag, Bartha József, Bán Aladár, Sziklay János és Zaymus Gyula r. tagok. 
Továbbá : Baum garten Melanie, F inta Cecilia, báró Gudenus Gézáné, dr. Gruber 
Miklós, Kiss Ernőné, Reiner Irma, Szemző Aladár, dr. Sziklay Jánosné, Sziklay 
Magdolna, dr. Várdai Béláné és még többen mások.

Elnök az ülést m egnyitja, bejelenti, hogy Papp Károly főtitkár és P itroff 
Pál Ödön osztálytitkár m ásirányú sürgős elfoglaltságaik m iatt az ülésen nem veh et
nek részt. Az osztálytitkári teendők ellátására Zaymus Gyula r. tagot kérte fel. 
Elnök ezután Sziklay János születésének 85. évfordulója alkalmából m éltatta  m un
kásságát és m ég ma is töretlen friss m unkakészségét. Várdai Béla elnök köszöntő  
beszédét az üdvözlő beszédek sorában közöljük Értesítőnk 207— 209. oldalain.

Elnök felkérésére Bán Aladár  felolvasta : A finn Lotta Svärd-mozgalom 
és ennek irodalmi vonatkozásai c. m unkáját, m elyért az elnöklő osztályelnök m ondott 
köszönetét. Az értekezés m egjelent jelen É rtesítőnk 110— 117. oldalain.

Az ülés következő tárgya Finta Sándor r. tag költem ényei, m elyet a vidéken  
élő szerző helyett Bartha József r. tag  m utatott be.

Elnök úgy a szerzőnek, m int a felolvasást vállaló Bartha József r. tagnak  
köszönetét m ondott.

Sziklay János r. tag megható szavakkal köszönte meg az ülés elején elhangzott 
szavakat, (1. jelen Értesítőnk 209. lapján) végül az elnök az ülés bezárta, köszönetét 
m ondva a megjelent tagoknak és vendégeknek.

K elt Budapesten, 1942 május 8-án. Jegyezte : Zaymus Gyula.

XII. Jegyzőkönyv a IV. osztálynak 1942 május hó 15-én tartott felolvasó üléséről.

Elnök : Wodetzky József tiszteleti tag, osztályelnök. Megjelentek : Dudich 
Endre, Ehik Gyula, H orusitzky Ferenc, H orusitzky Henrik, H orváth K onstantin , 
HültI Dezső, Ibrányi Ferenc, Johan Béla, Kühár Flóris, Mócsy János, Mosonyi 
János, Mödlinger Gusztáv, Nékám  Lajos, Papp Ferenc, Papp K ároly, Pataky Arnold, 
R éthly A ntal, Skrop Ferenc, Várdai Béla, Zsivny Viktor akadémiai tagok. 
Továbbá Vitéz Keresztes Fischer Ferenc titkos tanácsos, m. k. belügym iniszter, 
Petry Pál  m. k. titkos tanácsos, nyug. m. k. vallás- és közoktatásügyi állam titkár, 
Ugrón Gábor m. k. titkos tanácsos, dr. Alföldy Zoltán, A ntalffy Agnes, dr. Bacsó  
Nándor, dr. Baján Ernő, dr. Barabás Zoltán, Bartos Szerén, dr. Benda Ferenc, 
dr. Béli Béla, dr. Berkes Zoltán, Bogner Rozina, dr. Bojánszky Béla, Breem Olga, 
dr. Czanyuga György, Csizringley Márta, dr. Dávid Henrik, Dús Ida, Dobozi Zoltán, 
dr. Dregovszky Andor, Erdei László, dr. Erdőss György, Fábiánics Ferenc, F ischer
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Andorné, dr. Földváry Béla, Girányi Tibor, báró Gudenus Gézáné, dr. Grosch 
K ároly, Győry Tibor, dr. H idegpataky Brúnó, dr. H ollós István, dr. Jam otay  
László, dr. Jaross Ferenc, dr. Jánosi Zoltán, Johan Béláné, Johan E dit, Kárpáti 
K álm án, dr. Kéri M enyhért, dr. Kondor A ntalné, dr. K ovács Ervin, K öhlerstein  
Márta, K reycsik Pál dr., K ulin István, Kun József, Lázár Mária, M adarassy László, 
dr. Manninger Dezsőné, dr. Manninger Vilm os, Marczell György, M ártonffyM arianne, 
Mártonffy K ároly, M áthé Lajos, dr. M edgyasszay Jenő, dr. Medvei Elem ér, Maudrám  
Aladár, dr. Mészáros Ferenc, dr. Micseh Gábor, dr. Molnár Ákos, dr. N agy Gyula, 
Neubrand András, Pankotai Niederm ann Gellért, dr. N yom árkay Kázmér, Obláth 
Richárd, dr. Oláh Andor, dr. Ormányi Zsigmond, Páris László, dr. Pélián Alajos, 
Petes József, dr. Petrányi Győző, Pinkert András, dr. Pölzel Jenő, R ada H edvig, 
dr. R akovszky Gyula, dr. R éth ly  A ntalné, R éth ly  Ede, V itéz R ozsonoky A ntal, 
dr. Sass Ernő, Sándor Jenő, Schemlek Ernő, dr. Scholtz Kornél, dr. Somogyi Gyula, 
dr. Sós József, dr. Steller Mária, dr. Szarka Ödön, dr. Székely Ferenc, Szeleczky  
László, dr. Szem erjay-K ovács Dénes, dr. Szentgyörgyi Nándor, Szigethy Sarolta, 
Szilaveczky Aladár, dr. Szokolay Leo, Szolnoky István, Szőllősy Zoltán, V itéz 
Takátsy Lajos, Tamás Ilona, dr. T atay Zoltán, özv. dr. Terkán Lajosné, dr. Tom- 
csik Ferenc, Tóth Géza, dr. Tóth Jenő, Vargha Béláné, dr. Várdai Béláné, V izv  
Marianne, özv. W emrich Lajosné, W inkler Margit, dr. Zabránszky Ernő, dr. Zim
mermann Frigyes vendégek.

Elnöklő osztályelnök üdvözölvén a nagy számban m egjelent tagokat és ven
dégeket, az ülést m egnyitja, s felkéri az előadó rendes tag urakat székfoglaló elő
adásaik megtartására.

1. Johan Béla rendes tag : «Egészségügyi és szociális gyerm ekvédelm ünk  
bírálata» címen, (m egjelent a Szent István Akadém ia IV. osztálya Értekezéseinek
IV. kötetében , 1. szám alatt, két m űm elléklettel, 1— 16. oldalon),

2. Réthly Antal  rendes tag  : «Budapest éghajlatáról» címen m egtartják szék
foglaló előadásukat.

Elnöklő osztályelnök a székfoglalót tartott tag urakat teljesjogú akadémiai 
tagoknak jelenti ki, s működésükre a jó Isten áldását kéri.

Elnöklő osztályelnök m egköszönve a m egjelent tagok és előkelő vendégek  
szíves érdeklődését A kadém iánk előadásai iránt, az ülést esti 7 órakor berekeszti.

K elt B udapesten, 1942 május 15-én. Jegyezte : Dudich Endre  osztálytitkár.

XIII. Jegyzőkönyv a Szent István Akadém iának a Szent István-Társulat dísztermé
ben 1942 m ájus 22-én, pénteken délután 5 órakor tartott XXVI. ünnepi üléséről.

Elnök : Pataky Arnold  tiszteleti tag , m ásodelnök. M egjelentek : Bartha 
József, Czettler Jenő, Erdey Ferenc, Horger A ntal, H orusitzky H enrik, H orváth  
Sándor, H ültl D ezső, Ibrányi Ferenc, Jajczay János, Szentkereszthegyi K ratochvil 
K ároly, Nékám  Lajos, Papp K ároly, R éth ly  A ntal, Sziklay János, Várdai Béla, 
W odetzky József akadémiai tagok.

T ovábbá Navratil  Ákos,  a kir. m agy. Pázm ány Péter-tudom ányegyetem  
rector m agnificusa, Galla Ferenc, a h ittudom ányi kar dékánja, Czettler Jenő  a József 
nádor műszaki egyetem  képviseletében, Artner Edgár, P. Badalik Bertalan a Szent 
Dom onkos-rend magyarországi tartom ányfőnöke, Baumgartner Melanie, Damkó  
József szobrászm űvész, Detrich Fülöp O. S., Falusi Károly, P. Fehér M átyás  O. P ., 
dr. Fitos Vilmos,  dr. Fóti Ferenc, dr. Früchtl Ede  hírlapíró, báró Gudenus Gézáné, 
Győré Berta, dr. Heinlein István, dr. Heinlein Istvánná  szül. Mauritz M atild, M . Ihász 
Rózsa  I. B. M . M ., Kerekes Imre, Lantos Lajos,  M ályné Márton Irma,  de Màrchi  
Hilda,  dr. Medvei Elemér, Mende László, Mende Lászlóné, Miczbán Izabella, Monostori 
Bánk, Móra M ihály, Navratil  Ákosné,  dr. Osvald István, P a p p  Károlyné,  dr. Balogh 
Margit,  dr. Pfeiffer Miklós  (K assa), Pócza Szalvátor O. F. M., Reiner Irma, Relkovic 
Davorka,  dr. Relkovic Néda, Róka Jeremiás  O. F. M., dr. Sándor Jenő, Schönfeld
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Stella, Szommer Miklósáé,  özv. Szőts Árpádné, Tóth Norbert M. O. P ., Vayer Lajos 
vendégek.

Távolm aradásukat k im entették : dr. Horváth Konstantin,  a cisterci tanár
képző főiskola igazgatója, az I. osztály titkára, dr. Erdősi Károly,  a debreceni
m. k. Tisza István tud .-egyetem  református hittudom ányi karának dékánja, Imre 
Sándor,  a József tiádor műszaki egyetem  rektora s Szász Lajos  állam titkár urak.

Az ünnepi ülés főtárgya :

1. M egemlékezés XII. Pius pápa »szentségének 25 esztendős püspöki jubileu
máról.

Pataky Arnold  tiszteleti tag, m ásodelnök a következőkben ism erteti a n eve
zetes esem ényt :

1942 május 13-án az egész katolikus világ im ádságos lelkülettel az Örök
város felé fordult, ahol az Ür Jézus földi helytartója, X II. Pius pápa az ő huszonöt 
esztendős püspöki jubileum át ünnepelte. A pápai m éltóság már magában is szédítő  
magasságban emelkedik ki minden földi hatalom  közül, de napjainkban a pápaság 
lenyűgöző nagyságának különleges fényt ad az, hogy a legújabb idők pápái : IX . Pius, 
X III . Leó, X. Pius, X V . Benedek, X I. Pius pusztán szem élyiségükkel is a világ- 
történelem  legnagyobb egyéniségei közé tartoztak. H ozzájuk a legm éltóbban csat
lakozik X II. Pius pápa, akiben nem csak szent főpapot, a nagy diplom atát, tudóst 
és szónokot csodálja a világ, hanem akit mi m agyarok a hazánk fővárosában  
tarto tt eucharisztkus világkongresszus óta egészen különleges szeretettel a szívünkbe 
zártunk, aki m inket, hűséges m agyarjait is különösen meleg szeretettel zárt atyai 
szívébe, és akiben a budapesti Pázm ány Péter Tudom ány Egyetem nek «honoris 
causa» doktorát tisztelhetjük.

Pataky Arnold m ásodelnök ezután a «Summi Pontificatus» enciklika és a 
pápának különböző alkalmakkor m ondott allocutiói alapján reám utatott azokra 
a vezető gondolatokra, am elyek Szentséges A tyánkat a világegyház korm ányzásá
ban irányítják. Főcélja : Krisztus Királyhoz és az Ő Szentséges Szívéhez v issza
vezetn i az em beriséget. Apostoli bátorsággal akar bizonyságot tenni az igazságról. 
R eám utat a világra zúduló bajoknak legfőbb forrására : a k iny ila tkoztatott igaz
ságoknak, az erkölcsi törvénynek, a term észet törvényének a m egtagadására. 
A pápa hangsúlyozza az emberi nem egységét, am elynek keretein belül minden  
nem zet m egőrizheti sajátos tulajdonságait. Az állam hatalom  is az isteni jogtól függ. 
A Szentatya a család jogainak a m egvédését is apostoli h ivatásából folyó súlyos 
kötelességének tartja. A nem zetközi élet új rendjének a term észeti jog és az isteni 
kinyilatkoztatás szikláján kell felépülnie. M élységes részvéttel gondol a pápa a 
háború szerencsétlen áldozataira és m indenkit buzgó im ádságra szólít fel.

Allocutiói közül különös módon is kim elkedik az a nagyszerű beszéd, am elyet 
Szentséges A tyánk 1941-ben Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén m ondott. 
Ez a beszéde teljesen az isteni Gondviselésről szól, m ely a m aga bölcs tervei szerint 
irányítja a történelem  esem ényeit. Az apostolfejedelm ek vértanúhalála nem csak  
az ő szem élyes örök dicsőségüknek lett a kezdete, hanem egyszersm ind záloga lett  
a kereszténység végső győzelm ének is a pogány világhatalom  fölött. —  Legutolsó  
rádiószózata még m indannyiunknak élénk em lékezetében van.

A «Pastor angelicus» az általános erőszak korában a békének és az igazságos
ságnak az angyala, ki im áival közvetítő az Isten és az emberek között. Lelkünk  
egész m élyéből hálát adunk az isteni G ondviselésnek, hogy a mai világtörténelm i 
időkben X II. Pius pápát állította az E gyház élére.

Az ünnepi beszéd teljes szövegét jelen Értesítőnk 6— 15. oldalain közöl
jük magyar nyelven, és 224— 234. oldalain olasz fordításban.
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2, Az ülés második tárgya Pataky Arnold másodelnök következő előadása :

Szent László királyunk dicsőséges em léke, születésének 900 éves fordulóján.
M egjelent jelen Értesítőnk 67— 68. oldalain.

3. .Megemlékezés gr. Zichy Gyula kalocsai érsek haláláról.
k

A Szent István Akadém ia 1942 m ájus 22-én tarto tt ünnepi ülésén Pataky  
Arnold  m ásodelnök a következőkben em lékezett m eg a nagy Érsek haláláról :

«Tekintetes Szent István A kadém ia !
Még alig m ásfél hónapja annak, hogy a Szent István A kadém ia kegyelettel 

adózott nagy halottja, Istenben boldogult Hanauer Árpád István váci püspök  
em lékének, és m ost újra ravatal m ellett állunk : gróf Zichy Gyula kalocsai-bácsi 
érsek koporsójánál. Széntéletű püspököt, m elegszívű nagy em bert gyászolunk. 
Zichy Gyula 1871-ben született. A világhírű innsbrucki egyetem en végezte el teo ló
giai tanulm ányait, ott is részesült a papi m éltóságban, de rövid idővel ezután már 
R óm ába került az «Accademia dei Nobili Ecclesiastici» pápai in tézetbe, ahonnan a 
romai doktorátus m egszerzése után 1900-ban X III . Leó pápa őt szolgálattevő  
kamarásai sorába hívta. Igen hosszú idő óta ő vo lt az első m agyar ember, aki ezt 
a bizalmi állást a világegyháznak egyik legnagyobb pápája, a «Lumen de caelo és 
utóda, az Eucharisztia szentéletű  pápája, X. Pius m ellett 1905-ig betöltötte . Aki 
m agyar ember ebben az időben az Örökvárosban járt, sohasem felejthette el azt 
a k itüntető , odaadó jóságot, előzékenységet, am elyet a fiatal pápai kamarás hazánk 
fiaival szemben mindenkor tanúsított. Nekem  m agam nak is kedves emlékem  
marad, hogy amikor 1903-ban, három héttel X III . Leó pápa halála előtt egy ifjú
sági zarándoklattal Róm ában voltam , Zichy Gyula gróf minden szabadidejét 
velünk tö ltö tte  és mindenben a segítségünkre volt.

1905-ben nagy fordulat következett be Zichy Gyula életében : X. Pius pápa 
az ő szeretett kam arását pécsi püspökké nevezte ki és az ugyanakkor kinevezett 
Prohászka O ttokár székesfehérvári püspökkel m eg sipeki Ralázs Lajos rozsnyói 
püspökkel együtt decem ber 17-én a Capella Sixtina-ban püspökké szentelte fel.

Zichy Gyula 1923-ig v o lt a pécsi egyházm egye püspöke. K orm ányzása nagy  
alkotások és nagy szenvedések ideje volt. A nagyszerű pécsi székesegyház restaurá
lásával és feldíszítésével, az ifjúság nevelésére szolgáló in tézetek, m int a pécsi Pius- 
in tézet. a Pécsi Em ericanum  középiskolai internátus, a püspöknádasdi Julián- 
fiúnevelőintézet létesítésével, a «Dunántúl» című nyom da és napilap életrehívásával, 
tem plom ok, iskolák em elésével maradandó m ódon írta be nevét a pécsi egyház
m egye nagyjainak ragyogó sorába. Főgondja m indig a h itélet em elése volt. De 
pécsi püspöksége idejére esik az első világháború sok szenvedése, gyászos befeje
zése, a proletárdiktatúra és Trianon is, amikor a püspök m int jó pásztor vezére és 
példaképe maradt papjainak és h íveinek a legsúlyosabb m egpróbáltatások elvise
lésében is.

1923-ban X I. Pius pápa Zichy G yulát a szintén m egcsonkított kalocsai 
főegyházm egye érsekévé nevezte ki. Érseki m unkássága m éltó fo lytatása  vo lt pécsi 
működésének : minden erejét Isten dicsőségének, a reá b ízott telkeknek és in téz
m ényeknek áldozta fel. Már puszta egyéniségével, finom  lelkületével is felem elt 
m indenkit, aki vele érintkezésbe ju to tt. E m ellett nagylelkű m ecénása is v o lt minden  
jó ügynek. A Szent István Akadém ia hálás szívvel őrzi az 1926-ban neki ju tta to tt  
tízm illió koronás adom ányának em lékét.

Gyönge egészsége állandó súlyos keresztje v o lt, de hősiesen v ise lte  és ez 
semm iben sem volt akadálya önfeláldozó főpásztori m űködésének.

H ivatása teljesítése közben, bérmaúton érte az a betegség, am ely két nap 
alatt k io ltotta  életét, gyászba borítva az egész m agyar katolikus v ilágot, főleg 
azt a két egyházm egyét, am elyeknek életében főpásztora volt.
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Buzgó im ában kérjük számára, hogy a «Princeps pastorum», az Ür Jézus 
adja m eg hűséges szolgájának az örök jutalm at. A Szent István Akadém ia tagjai 
szeretettel és kegyelettel őrzik gróf Zichy Gyula érsek áldott em lékét !

4. Pataky Arnold másodelnök a következőket jelenti :

«Tekintetes Szent István Akadém ia !

M ielőtt P app  Károly  főtitkár úr Ö m éltóságát felkérném arra, hogy A ka
dém iánknak az utolsó együttes ülés óta lefo lyt esem ényeit ism ertetni szíveskedjék, 
m indnyájunk nevében a főtitkár úrnak akarok őszintén gratulálni abból az alka
lom ból, hogy egyházközsége őt képviselőtestületi tagjainak a sorába vá lasz
to tta  be, valam int ahhoz is, hogy több értékes tanulm ánya különlenyom atban is 
m egjelent. Ezek a következők : A Földtani Közlöny  1940. évi L X X . kötetéből 
«I. M egemlékezés Böckh János (1840— 1909) vo lt elnökünkről, születésének 100. 
éves fordulóján. II. Sajóhelyi Frigyes (1848— 1940) vo lt titkár és választm ányi tag  
em lékezete». Magyar és ném et nyelven. —  A Földtani Értesítő 1940. évi évfolya
mának 3— 4. számából : «Keletmagyarország és az erdélyi Mezőség ásványkincsei».

A Hidrológiai Közlöny  «Budapest kötet» című 1940. évi X X . kötetéből : «Marenzi 
Ferenc Károly őrgróf em lékezete (1859— 1940)». Magyar és ném et nyelven. —  És 
végül a Szent István Akadémia Értesítője 1940. évi X X V . kötetéből : «Jelentés a 
Szent István Akadém ia 1940. évi eseményeiről». Ugyancsak m agyar és német 
nyelven.

Mindezek a m unkák ékes szóval arról tanúskodnak, hogy Papp  Károly  nem 
csak a Szent István Akadém ia érdekeiért dolgozik fáradságot nem ismerő ü gy
szeretettel, hanem egyszersm ind szaktudom ányának, a geológiának is lankadatlan  
buzgóságú munkása. M indkét munkatéren továbbra is a jó Istennek áldását kérjük 
számára, hogy még igen sokáig lehessen Akadém iánknak és a m agyar geológiai 
tudom ánynak vezető egyénisége és büszkesége !»

Papp  Károly  hálás köszönetét mond Másodelnök Ür Öméltóságának üdvözlő  
szavaiért. A felsorolt m űveket, m int a 90 éves Magyarhoni Földtani Társulatnak  
az elnöke, a jubileum  évében írta, ugyanakkor, amidőn a Hidrológiai Szakosztály  
elnöki tisztét Horusitzky Henrik  kartársunk tö ltö tte  be. 5

5. A következő együttes zárt ülésen Papp Károly főtitkár terjeszti elő jelen
téseit :

a) Tekintetes Szent István Akadém ia !

Április 10-én tartott együttes ülésünk óta ism ét elköltözött egy tagtársunk  
az élők sorából : dr. Szarvasy Imre m űegyetem i tanár, Akadém iánk IV. osztályának  
rendes tagja és 3 éven át osztálytitkára, f. hó 15-én Balatonfüreden elhunyt.

Életéről és m űködéséről a következő rövid megem lékezésben számolok be :
Szarvasy Imre 1872 január 5-én Budapesten született. Főiskolai tanulm ányait 

a kir. m. József-m űegyetem en végezve, 1894-ben vegyészi oklevelet, majd 1896-ban 
a budapesti tudom ányegyetem en bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. Külföldi 
tanulm ányútja után 1899-ben m űegyetem i adjunktus, 1900-ban magántanár, 
1902-ben rendkívüli és 1905-ben m űegyetem i nyilvános rendes tanár lett. A Magyar 
Tudom ányos Akadém ia 1910-ben levelező és 1922-ben rendes tagjává választotta. 
A m űegyetem  vegyészm érnöki és egyetem es osztályának az 1914— 1917. évi ta n 
években dékánja, majd az 1925— 1927. tanévekben rektora s később az ország- 
gyűlés felsőházának tagja volt. '

A m. kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetem en az elektro
kémia tanítását nyilvános rendes tanáii minőségben élete végéig fo lytatta .

A Szent István Akadém ia megalakulása után, 1916 január 20-án a IV. osztály  
rendes tagjai sorába vá lasztotta  és Zemlén Győző osztálytitkár hősi halála után,
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1916 október 20-án, a IV. osztály titkárává választották , am ely állását az 1919. 
évig viselte. Székfoglaló előadását 1918 április 12-én tartotta  «Nascensoxigén hatása  
nitrogénra» címen.

Tudom ányos m unkássága az elektrokém iai és kém iai ipar körébe tartozó  
m űvekkel gazdagította a m agyar term észettudom ányi irodalm at. Üj eljárásokat 
dolgozott ki, am elyek szabadalm azva gyárüzemi fejlesztésre is alkalm asak voltak  
s a vállalkozásnak új m unkaterületeket n yitottak . K utatásait főkép a gyakorlati 
téren érvényesítette. Ez év május hó 15-én, rövid szenvedés után, 71 éves korában 
hunyt el.

Tem etése május 20-án délután vo lt az esztergom várm egyei Karván, ahol 
Zemplén Géza m űegyetem i tanár úr m egem lékezett Szent István A kadém iai m űkö
déséről is.

R avatalára koszorút helyeztünk, s em lékét mai ülésünk jegyzőkönyvé
ben örökítjük meg.

E lköltözött tagtársunknak és osztálytitkári állásom ban közvetlen E lődöm nek  
érdem eit m éltatva kérem a M indenhatót, hogy adjon neki örök nyugodalm at és az 
örök világosság fényeskedjék neki !

b) Főtitkár jelenti, hogy Csapodi Csaba dr. m úzeum i tisztv iselő  tanár úr 
m unkába vette  a Gombos-féle Catalogus pótkötetét, am elyet 15 ívre tervez.

Akadém iánk 1939 április 28-i együttes ülésének határozata alapján Csapodi 
Csaba dr. írói tiszteletd íját ívenkint 50 pengőben szabja meg.

F őtitkár jelenti, hogy a m unka kiadására a pénztári m aradványokból 1500 
pengőt már tartalékolt. U gyancsak tartalékolt az Akadém iai A lm anach II. köteté
nek kiadására 1000 pengőt.

c)  Főtitkár előterjeszti m ultévi szám adásainkat és az 1942. évi k öltségvetést, 
am elyeket a következő kim utatásokban foglal össze :

A Szent István Akadém ia számadásai :

Az alapítványok állaga 1941 december 31-én:

1. A Szent István Akadém ia vagyona az Országos F öld
h ite lin tézet V ., B álvány-utca 7. sz. kezelésében, Fraknói
V ilm o s-a la p ítv á n y ....................................................................... 2.971-—  P

2. A Szent István-Társulat kezelésében levő K ollányi
F erenc-alapítvány és S tephaneum -részvények ..............  3 .379—  «

3. Lukcsics József a lapítványa, Veszprém ..........................  1.000-— «
4. Dr. Váradi L. Árpád alapítványa, K a lo csa ................... 50—  «
5. Tower Vilm os a lapítványa, Pápa . , .................................  800-— «

Összes vagyon . . . 8 .200—  P
Budapest, 1941 decem ber 31-én.

Dr. P a p p  Károly  
akadém iai főtitkár.

Vagyonm érlegszámla a Szent István-Társulat kezelésében 1941 XII. 31.

Vagyon:

K észpénz ..............................................................................................  7.505-48 P
É r ték p a p íro k .......................................................................................  3.379-44 «
K ö n y v k é sz le t .......................................................................................  1.000—  «

Ö sszesen . . . 11.884-92 P
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Teher:

Alapítványok:
Lukcsics József, Veszprém ...................................... 1.000—
Dr. Váradi L. Árpád, Kalocsa ............................  50—
Tower Vilm os, P á p a . , ............................................  800—  1.850—  P
Tartozás a nyomdai előállításért (Stephaneum ) 716-31 «
Vagyon 1940 X II. 31-én ........................................5.168-52
Szaporulat ......................................................................  4.150 09 9.318-61 «

Ö ssz e se n ... 11.884-92 P
Budapest, 1941 december 31-én.

Dr. Takáts Ernő , 
a Szent István-Társulat 

vezérigazgatója.

A Szent István Akadémia készpénzszám lája 1941 december 31.

Tartozik:
Szem élyzeti költség ..............
P o sta k ö ltség ek ..........................
Nyom dai előállításra fizetés
Berendezési tá r g y a k r a .........
K egyeleti költségekre .........
Vegyes k ö ltsé g e k r e ................
K észpénz ...................................

........................ 2.092-04 P

........................ 328-80 «

.......................  5.248-03 «

.......................  304-13 «

.......................  91—  «

.......................  1.642-41 «

........................ 7.505-48 «

Összesen . . . 17.211-89 P
Követel:

Egyenleg ,1940 X II. 31-én   789-08 P
Szubvenció ...........................................................................................  13.256-62 «
Eladott könyvekért b e f o ly t ........................................................  186-76 «
Em lékkönyvre befolyt (Gombos-Catalogus) .......................  436-94 «
Vargha Damján adom ánya ........................................................  1.000—  «
Dr. Fallenbüchl Ferenc a d o m á n y a ..........................................  1.100—  «
Oszt. szelv. b ev é te l............................ ; ............................................  218-75 «
K am atbevétel ....................................................................................  223-74 «

Ö ssz e se n ... 17.211-89 P
Budapest, 1941 december 31-én.

Dr. Takáts Ernő, 
a Szent István-Társulat 

vezérigazgatója.

Kültséjj vetés az 1942. évre.
A) Bevételek:

1. Készpénzm aradvány az 1941. év rő l...................................  7.505—  P
2. Vallás- és Tanulm ányi Alap 1942. évi segélye .........  10.000—  t
3. Serédi Jusztinián biboros-hercegprímás úr adománya . .  1.000-—  «
4. Budapest Székesfőváros 1942. évi tá m o g a tá sa ............ 2.000-—  «
5. Szent Domonkos-rend 1942. évi adom ánya ................  1.000—  «
6. Tudom ányos Társulatok 1941. évi seg é ly e .....................  1.000—  «
7. Szelvény osztalékokból és k a m a tb ó l................................. 440—  «
8. Eladandó k ö n y v ek b ő l......... .....................................................  520—  i

Várható ö ssz b e v é te l.. .  23.465—  P
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B) Kiadások:

1. Akadém iai Értesítő X X V I. kötetére 1941. é v r e . . . .  4.000—  P
2. Takáts Ince : A Ferenc-rend története. I. oszt. . . . 2.000-—  «
3. Fehér M átyás : A vasvári Dom onkos-rend. II. oszt. 4 .000—  «
4. Schilberszky Károly : A m vgdaláceák. IV. o sz t........... 1.000—  «
5. Treitz Péter székfoglalója : Talajtérképek. IV. oszt. 1.000—  «
6. Pataky Arnold : Em lékbeszéd Hanauer fe le t t ............ 500—  «
7. Kühár Flóris : Em lékbeszéd B itter Illés felett . . . .  500—  «
8. K ülönlenyom atok a szerzők s z á m á r a ............................  800—  «
9. Akadém iai A lm anach k ia d á sá ra ........................................  1.000—  «

10. Fraknói-jutalom díjra a IV. osztály r é s z é r e ................  500—  «
11. Tagajánlások k in y o m a tá sá ra ...............................................  400—  «
12. Öt titkár évi tiszteletd íja  200 P-vel ............................  1.000—  «
13. Báró Gudenus Gézáné havi 50 +  15 P =  6 5 P 1 2 -sz e r . 780—  «

N egyedévi lakbér 60 +  18 P =  78 P n égyszer.........  312-— «
14. Reiner Irma kegy díj a havi 30 P ...................................... 360—  «
15. A ltisztek  havi 30 P d í j a ......................................................  360—  «
16. Postaköltség és m eghívók n y o m ta tá sa .......................... 800—  «
17. K egyeleti költségekre, k o szo rú k ra ...................................  400—  «
18. V egyes k ö ltségekre...................■...............................................  600—  «
19. Előre nem lá to tt kiadásokra ............................................. 800—  *
20. M egtakarított összeg átvitele az 1943. é v r e ..............  2 .353—  «

Ö sszesen .. .' 23.465—  P
B udapest, 1941 december 31-én.

Dr. P app  Károly  
akadémiai főtitkár.

A b em utatott szám adásokat és a költségvetést az együttes ülés elfogadja. 
Elnöklő m ásodelnök köszönetét m ondva az akadém iai tagoknak szíves érdeklő
désükért s egyéb tárgy híján a zárt ülést berekeszti.

K elt Budapesten, 1942 május 22-én. Jegyezte : P a p p  Károly  főtitkár. Látta : 
Pataky Arnold  m ásodelnök. H itelesítik  : VárdaiBéla  és Wodetzky József osztályelnökök.

«

XIV. Jegyzőkönyv az I. osztály 1942 október 2-án, pénteken délután 5 órakor tartott
felolvasó üléséről.

Elnök : Aistleitner József osztályelnök. M egjelentek : Becker Vendel, Horger 
A ntal, H orváth K onstantin , Ibrányi Ferenc, Láng Nándor, Marek József, Noszlopi 
László, Papp K ároly, Pataky Arnold, Sziklay János, Váradi József, Várdai Béla, 
Zaym usz Gyula akadém iai tagok. Továbbá : András K. Fülöp, báró Andreánszky  
Istvánná, Artner Edgárd, gróf Bolza Péterné, dr. Fallenbüchl Ferenc főigazgató, 
Fischer Sándor, dr. Gálos László, dr. Gáspár Pál, Gruber Miklós, báró Gudenus 
Gézáné, H offm ann Károly, gróf Kornis Józsa, Lantos Lajos, P. Mehula Tamás
O. P ., M eszlényi Gina, Ostern R udolf nv. ezredes, dr. Papp K árolyné Balogh  
Margit dr. ny. leánygim názium i tanárnő, dr. Pobozsny Róbert rozsnyói püspöki 
helynök, Rácz Sándor, gróf R évay János, R ichter Aranka, dr. Sáromberky Sándor, 
dr. Simonyi Árpád nyug. tábornokorvos, Vedres János, dr. Zimmermann Ágoston, 
a kir. m agy. Term észettudom ányi Társulat elnöke.

Aistleitner József osztályelnök a következő beszéddel nyitja  m eg az ülést :

«Tekintetes Szent István Akadém ia ! N agyon tisztelt vendégeink !
T isztelettel és szeretettel üdvözlöm  a m egjelent tagtársakat, akik a nyári 

szünet elteltével Isten kegyelm éből egészségben vehetik  fel közös m unkánk egyidőre 
elejtett fonalát.
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Utolsó ülésünk óta főleg két, a tagokat érdeklő örvendetes esem ényt jegyzett 
fel a szakosztály krónikája. X II. Pius pápa Őszentsége Scheffler János dr. tagtár
sunkat szatm ári, és Péteri József dr. tagtársunkat váci m egyéspüspökké nevezte ki. 
Két igen kiváló tagtársunkat érte ezzel magas k itüntetés. Scheffler János 1920 óta, 
Péteri József 1931 óta tagja Akadém iánk h ittudom ányi és bölcseleti szakosztályá
nak. Bár a lelkipásztorkodás terén is szép és m aradandó sikerek fűződtek nevükhöz, 
m űködésük zsengéje és javarésze a hittudom ányoknak ju to tt. Ide fűzte őket fő
iskolai tanári m űködésük és irodalmi m unkálataik túlnyom ó részé is. Akadémiánk
I. osztálya ezért lelkes örömmel üdvözli e kiváló férfiakat a tanító E gyház katedrá
ján és teljes bizalomm al várja, hogy m int egyházfejedelm ek továbbra is szívükön  
hordozzák a katolikus tudom ányosság és a Szent István Akadém ia ügyét.

Az elm últ nyári szünet bizonnyal az Akadém ia m. t. tagjai részére nem jelen 
tette a munka szegreakasztását, hanem szellemi gyüm ölcseik beérését és a készülést 
a/.ok m egfelelő értékesítésére. Az idők ugyan látszólag nem kedveznek az elm élyedő  
szellemi m unkának. A nagy világégés esem ényeinek irama felkavarja a lelket és ki
zökkenti a m egszokott rendes mederből. Munkánknak azonban a nehézségek ellenére 
sem szabad szünetelnie. Nem rég hangzott el egy, az egész világot érdeklő szózatban, 
hogy háborúnk m indinkább a keresztesháború jellegét kezdi ölteni. A keresztény  
világfelfogás és a rajta nyugvó európai m űvelődés védelm e a vallástalanság és a 
barbárság áradata ellen teljesen a mi ügyünk is, s e téren hátrálásra még csak gon
dolnunk sem szabad. De m ialatt a k ivont acélkard fénylik és vívja szörnyű csatáit, a 
szellem  fegyvereinek sem szabad a tétlenségben elrozsdásodniok. Am it véd a háború 
fegyvere és halálra kész harcosaink vitézsége, azt magunknak is meg kell becsül
nünk. ápolnunk, szeretve gondoznunk és másokkal is m egbecsültetnünk.

A totális háború mind a két frontján egyaránt fokozott lelkiség, saját szellemi 
és vallásos értékeink megismerése és m egbecsülése nem kevésbbé szükség, m int a 
gazdasági erőforrások nagym érvű és szoros m egszervezése és kiépítése. Akadém iánk  
munkája mindeme feladatokkal teljesen párhuzamban halad. Ezért legyen szabad 
kifejeznem abbeli rem ényem et, hogy szakosztályunk a m egkezdett ülésszakban  
nemcsak az eddigi méretben, hanem ezen túlm enőleg is eredményesen szolgálja majd 
a keresztéin és európai m űvelődés szent szolgálatát s ezzel az alapítóitól is eléje 
tűzött szép célokat. E reményben nyitom  meg a hittudom ányi és bölcseleti szak
osztály új ülésszakát s egyben első felolvasó ülését.»

Elnök ezután felkéri Noszlopi László rendes tagot bejelentett előadásának  
m egtartására.

1. Noszlopi László rendes tag  m egtartja «A m egöregedésnek és a halál köze
ledésének pszichológiája» című előadását.

Elnök felkéri Becker Vendel rendes tagot bejelentett előadásának m eg
tartására.

2. Berket Vendel rendes tag  m egtartja «A keresztény nem zeti népiskolák  
jövője című előadását. Megjelent az I. osztály Értekezései III. kötetének 8. szá
mában az 1—-66. oldalon.

Elnök köszönetét m ondva az előadóknak m élyenszántó tanulm ányaikért s 
m egköszönve a vendégek szíves érdeklődését, esti 7 órakor az ülést bezárja.

Kelt Budapesten, 1942 október 2-án. Jegyezte : Horváth Konstantin  osztá ly
titkár.

\ \ .  Jegyzőkönyv a II. osztály 1942 október 9-én tartott felolvasó üléséről.

Elnök : Uőry Ferenc otstályelnök. M egjelentek : B alanyi György, Bártfai 
Szabó László, Czobor Alfréd, Gerevich Tibor, H ültl Dezső, Ibrányi Ferenc, Jajczay  
János, Láng Nándor, Lépőid A ntal, M eszlényi A ntal, N izsalovszky Endre, Pataky  
Arnold, Rejtő Sándor. Várdai Béla, Zaymusz Gyula akadémiai tagok. T ovábbá : 
Barkóczy Sándor, Boér Géza, Dániel Károly, Falusy K ároly, F leiszig Józsefné,

A Szent István  A kadém ia Értesítője (1942). 12
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Görög Márton, dr. Gruber Miklós, báró Gudenus Gézáné, dr. Gulyás János, 
dr. H aiczl K álm án, Heim  Istvánné, dr. Jajczay Jánosné, Jávorszky Béla, K ecs
kés Pál, dr. K em enes István, dr. Kun István, Lázár E lek, Lepsényi Miklós, 
M agurányi Sándor, M agurányi Sándorné, ifj . Magurányi Sándor, Molnár István , 
Móra M ihály, N agy Kázm ér, N ém eth István, R affaeli Rafaela, R einer Irma, 
dr. R uzitska Lajos, dr. Simonyi Árpád vezérőrnagy, Szabó Gyula, U jfalussy János.

Elnök üdvözölvén a m egjelenteket, felkéri Lépőid Antal  rendes tagot szék
foglaló előadásának m egtartására.

Lépőid A ntal m egtartja v e títe tt  képekkel élénkített előadását : Esztergomró 
készült metszetek a X V I .  és X V I I .  században.

Elnök köszönti az előadót, s őt a Szent István Akadém ia teljesjogú tagjá
nak jelenti ki. Egyéb tárgy híján az ülést bezárja.

K elt B udapesten, 1942 október 9. Jegyezte : Meszlényi Antal  osztálytitkár.

XVI. Jegyzőkönyv a III. osztály 1942 október 16-án tartott üléséről.

Elnök : Várdai Béla osztályelnök. M egjelentek : A lszeghy Zsolt, Baránszky  
Jób, Bartha József, Brisits Frigyes, Erdősi K ároly, Horger A ntal, H orváth K onstan
tin , Láng Nándor, M eszlényi A ntal, Papp K ároly, P ataky Arnold, Pittroff Pál 
Ödön, dr. R ejtő Sándor, Sziklay János, Vargha Dam ján, Zaym usz Gyula akadé
m ia itagok . Továbbá : özv. Auer Istvánné, Balkányi Ernő, Barsy Árpádné, özv. Bó- 
nitz Ferencné, P. Bőle Kornél, Divald György, özv. D íváid Kornélné, dr. Endes Gá
bor, dr. Endes Gáborné, dr. E vetovics K unó, dr. Éber Lászlóné, Falusy K ároly, 
F itz József, Früchtl Ede, Gergely Jolán, dr. Gorka Sándorné, báró Gudenus Gézáné, 
Gruber Miklós, P. Gyéressy Á goston, dr. Happ József, Jóny Ilykovics István , 
Jónyné B eresztóczy Szerafin, K am eniczky Miklós, dr. K em ény Sándorné, Kerekes 
Imre S. O. M., dr. Kem enes István, dr. K ossalka János, dr. K ossalka Jánosné, 
Preszly Elem ér, R aksányi Anna, Reiner Irma, dr. R om hányi Gyula, P. Schrotty  
tartom ányfőnök, Stéber Jánosné, Steinhübl Kam illo, Steinhübl Andorné, Szarvassy  
Endre, Szentgyörgyi K em ény A ntal, Szentgyörgyi K em ény Ilona, Szécheny Ferenc, 
Várdai Béláné, Várdai Irén, Várdai Erzsébet, W eber Mihály és W eber M ihályné 
vendégek.

Elnöklő osztályelnök üdvözölve a tagokat és vendégeket, az ülést m egnyitja, 
s felkéri Pitroff  Pál Ödön osztálytitkárt jelentésének m egtételére.

Pitroff Pál Ödön osztálytitkár a következő jelen tést terjeszti elő :

«Tekintetes Akadém ia !
Első szavaink szóljanak a kegyeletnek.
Nem rég örömmel ünnepeltük Kincs István tiszteleti tagunk papi s vele együ tt  

két emberöltőre terjedő írói m űködésének jubileum át. A nagyszerű ember, a jeles 
pap és íróm űvész iránt érzett szeretetünket, m agyar és esztétikai értékeléssel 
átszőtt nagyrabecsülésünket szívünk m elegével fejeztük ki. A kőszegi ünnepen 
fájdalm asan lá tszo tt már teste  om ladozása, de szellem ének ragyogása, kedélye, 
derűje mégis azzal b íztatott, hogy az irodalom még mindig nagy értékeket várhat 
tőle. Az isteni Gondviselés azonban máskép határozott : a fáradt testnek  nyugo
dalm at, a nem es, nagy léleknek örök boldogságot adott. K incs Istvánt ez év Űr
napján kísértük ki utolsó földi útjára. Akadém iánkat a tem etésen dr. Várdai Béla 
osztályelnökünk képviselte, nevünkben ő búcsúztatta és helyezte koszorúnkat sír
jára. A Dunántúl édesszavú, tisztalelkű, áldozatosan m elegszívű papja, derűs 
hum oristája, a nyugati végek Isten akaratában m egnyugvó népének hű rajzolója 
m ély nyom ot hagyott a m agyar irodalomban, és nagy űrt olvasóinak, főként pedig 
tisztelőinek és barátainak lelkében. Ad maiorem Dei gloriam élt, m űködött és 
hat tovább.

A másik kegyeletes megem lékezés Auer Istvánnak  szól. Derűs, meleg, valla-
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sósságban biztos lélek hordozta nyugodt, külsőleg szinte prófétai alakját. Szeme 
mindig m osolygott, em bertársait odaadással szolgálta s példájával nevelte. A nehéz, 
a lábat és a szívet véresre törő katolikus újságírói pályán, az ideálokat önzetlenül, 
átfű tö tt elrévüléssel hirdető irodalmi működésében és a kisemberek sorsát intéző  
hivatali íróasztala m ellett egyformán a nagy célokat nézte. Lelkét tükröző hű 
szeme ezt kívülről is m utatta ; belülről pedig írásai. Akár cikket írt, akár csengő
bongó verset, akár elbeszélést, akár pedig m űfordítást adott, lebilincselte az em bert, 
és úgy késztetett gondolkodásra, vezetett a helyes magyar és keresztény útra. 
Mint ember példája vo lt Szent István elgondolásában a nem zeti hűségnek, az 
Aeterna Hungária nagyszerű szintetikájú ősi elgondolásának. A nem zetiségi közös
ségből származók közül kevesen tudtak két nyelven úgy írni és beszélni, hogy  
m indkét nyelven terem tő képzeletük is legyen. Ő tudott. Elforgácsolódott értékei
vel úgy szolgálta hazánkat, mint kevesen azok, akiknek m egadatott a nagyobb  
alkotáshoz szükséges idő és alkalom. —  Folyó hó tizedikén délben avatták  fel a 
soroksár-dunaparti tem etőben felállított síremlékét. Akadém iánkat ezen a kegye- 
letes összejövetelen dr. Várdai Béla osztályelnökünk képviselte, s ő helyezte jeles 
m éltató beszéd kíséretében az első koszorút, a mi koszorúnkat, sírjára. Em lékét 
szeretettel őrizzük. A gyászbeszédek szövegét Értesítőnk 212— 215. oldalain közöljük.

Mélységes tisztelettel adózunk születése 85. évfordulóján m indnyájunk nagy  
tanítóm esterének, Szinnyei József professzornak, a korszakalkotó nyelvtudósnak. 
Az irodalom történet m űvelésével indult el, neve előtt az «ifjú», atyjától m egkülön
böztető jelzővel. De m int Budenz jeles tan ítván ya , hamarosan a finn-ugor nyelvé
szet, a m agyar nyelvhasonlítás lelkes kutatója lett. Ezen a téren hatalm as m unkás
ság őrzi kitartását, m ély tudását és a problémákban való elm eriilését. K ét nem ze
déket gyerm ekkorától nevelt fel gondosan szerkesztett középiskolai magyar o lvasó
könyveivel és nyelvtanaival. Érzületünket és értelm ünket a dicső magyar m últ, 
a magyar szépség, a m agyar nyelv és a népélet csodálatos világába vezette. Mióta 
az először 1882-ben m egjelent «Ezer tó országa» című könyvével nem zedékek érdek
lődését b iztosította a finnek iránt, első tanítóm esterévé lett ifjúnak, öregnek egy
aránt. Az egyetem en lelkes m agyar tanári gárdát nevelt nem csak tudom ányával, 
finn-m agyar szótárával, finn olvasókönyvével, rendezett magyar n yelvtanával, 
a magyarság eredetéről és honfoglaláskori m űveltségéről, s a nyelvhasonlításban  
korszakindító finom m egfigyeléseiről szóló előadásaival és könyveivel, hanem egyéni
ségének sugalló erejével is. Hálásan köszöntjük őt a nagyszerű évfordulón és életére 
Isten áldását kérjük.

Az élet őszének nem es, aranyfénnyel bevont másik jelese Lévay Mihály  
szerbiai vál. püspök, pápai prelátus, «hatvani prépost-plébános úr, aki 80-ik évét  
érte el. Akadém iánk egyik legrégibb tagja ő ; m int jeles egyházi m űvek íróját és 
«Dalok a magányból» című k öte lét kiváló siker kísérte. Verseskönyvének több  
kiadásáról tudunk, ami abban az időben országos elism erést jelentett. H úsz éven  
át volt országgyűlési képviselő, a katolikus politikai életnek kimagasló alakja. 
Papi, politikai és irodalmi érdemei előtt m eghajolva m ély tisztelettel köszöntjük, 
s m eleg szívvel kívánjuk neki Istentől a boldog öregség adom ányait. Ad m ultos 
annos 1»

2. Várdai Héla osztályelnök m egtartja előadását : «Divald Kornél em léke
zete» címen.

3. Vargha Daniján rendes tag : A clairvauxi Szent Bernátnak tu lajdon ított 
«Jó élet módja az Érsekújvári kódexben» címen előadást tart rendjének 800 éves 
honi jubileum ára. Megjelent a III. osztály Értekezéseinek I. kötetében 8. szám  
gyanánt, 1— 17 oldalakon.

Elnöklő osztályelnök m egköszönve a tagoknak és vendégeknek szíves érdek
lődését, az ülést bezárja.

Kelt Budapest, 1942 október 16-án. Jegyezte : Pitroff Pál Ödön osztálytitkár.

12*
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XVII. Jegyzőkönyv a IV. osztály 1942 október hó 23>án tartott üléséről.

Elnök : Wodetzky József osztályelnök, tiszteleti tag. Megjelentek : A istleitner 
József, báró A ndreánszky Gábor, Dudich Endre, Éhik Gyula, Kadics Ottokár, 
László Gábor Mosonyi János, Mödiinger Gusztáv, Nékám  Lajos, Pataky Arnold, 
Papp K ároly, R éth ly  A ntal, Skrop Ferenc, Várdai Béla, W ágner János aladém iai 
tagok. T ovábbá : Antal István,  Aujeszky László, dr. Balkányi Ernő, Ballenegger 
K atalin, dr. Bánó Nándor, Berkes Zoltán, Csizigley Márta, Csőre Pál, dr. D etre László, 
Dobos Zoltán, Fábián M. Ella, Fábián Ferenc, Falusy K ároly, Fehérváry M. Andrea, 
Fraunhoffer Lajos dr., báró Gudenus Gézáné, Kadona Franciska, dr. K okas József, 
dr. K ulin György, dr. Mécs Béla, Neubrand András, Palugyay György, Ponori 
Thewrewk Sándor, Ozorai Zoltán dr. vendégek.

Elnök az ülést m egnyitván , felkéri R éth ly  A ntal rendes tagot, hogy mutassa 
be Berkes Zo.tán vendég dolgozatát.

Berkes Zoltán vendég dolgozata : A H old fényváltozásai és a csapadék járása.
Az előadást Elnök m egköszönve, az előadó-ülést bezárja, s m egnyitja a 

következő zárt ülést.
A felolvasó ülés után zárt ülés volt, am elyen Nékám  Lajos k ivételével a 

fentiek vettek  részt.
Tárgy' : A Fraknói-jutalom odaítélésére kiküldött bizottság jelentése.
Az elnök felkéri az osztálytitkárt, hogy tegye m eg jelentését. Dudich Endre  

osztálytitkár felolvassa a b izottság üléséről szóló jegyzőkönyvet, am ely szerint 
a bizottság a Fraknói-jutalm at Entz Géza r. tagnak óhajtja kiadni a B alaton tud o
m ányos kutatása körül szerzett érdem eiért. Felkéri Éhik Gyula r. tagot, hogy  
szíveskedjék felolvasni vélem ényes jelentését.

Éhik Gyula r. tag  felolvassa E ntz Géza munkásságáról szóló részletes jelentését.
Az elnök felteszi a kérdést, hogy óhajt-e valaki hozzászólni, vagy' van-e  

valakinek m egjegyzése az elhangzott jelentésre. Mivel senki sem jelentkezik  hozzá
szólásra, az elnök felteszi a kérdést, hogy a jelentést elfogadják-e. A jelenlevők  
igenlő nyilatkozatára az elnök határozatilag kimondja, hogy az osztály a bizottság  
jelentése alapján az 1934— 1941. évekre szóló Fraknói-jutalmat Entz Géza r. tagnak 
ítéli oda, egyhangú vélem énynyilvánítás alapján.

P app  Károly  főtitkár bejelenti, hogy kiegészítő javaslatot óhajt tenni 
Javasolja, hogy E ntz Géza m ellett, vele párhuzamosan, Horusitzky Henrik  Budapest 
altalajáról és talajvizéről szóló nagy m unkáját is tüntessék  ki a Fraknói-jutalom m al. 
Ennek nem látja akadályát, m ert Budapest székesfőváros adom ánya révén H oru
sitzk y  Henriknek ugyanolyan összegű jutalom díj volna kiadható.

H osszabb eszmecsere indul m eg, am elyben László Gábor, Éhik Gyula, 
W odetzky József, R éth ly Antal és Papp Károly vettek  részt. Az eszmecsere után  
az elnök javaslatára az osztály úgy határoz, hogy Horusitzky Henrik munkáját  
a Fraknói-jutalommal egyenlő összegű «akadémiai jutalommal» tünteti ki, és felkéri 
László Gábor r. tagot, hogy H orusitzky m unkájáról részletes vélem ényes jelentést 
terjesszen be.

Dr. László Gábor bizottsági tag jelentése az akadémiai jutalom ra ajánlott 
Horusitzky Henrik  tudom ányos munkásságáról :

«Tekintetes Akadém ia !
Am ikor az utolsó tíz évben hazai szerzőktől m egjelent geológiai tárgyú  

m űvek sorát számba vesszük, örvendetes haladást tapasztalunk az előző decen- 
niumm al szemben úgy a m unkálatok száma, m int értéke tekintetében.

A szigorúan tudom ányos, ill. gyakorlati értékű m űvek tek intélyes sora bizo
nyítja , hogy a Föld, és különösen a magyar föld tanulm ányozása az első v ilág 
háború nyom án bekövetkezett elernyedés után újabb örvendetes lendületet vett.

K ülönösen figyelem rem éltó az a jelenség, hogy a földtant m űvelő szakembe-
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rck egy része a geológiának a gyakorlati élettel közvetlenül kapcsolatos kérdéseit 
is tudom ányos alapossággal dolgozta fel, ami a nem zet élniakarásának félreismer
hetetlen bizonyítéka és követelm énye.

Ilyen irányú tevékenységben kimagaslónak látom  Horusitzky Henrik  nyug. 
földtani intézeti igazgatónak székesfővárosunk hidrogeológiáját vizsgáló m unkás
ságát, am inek nyom tatásban is m egjelent eredm énye a következő két ki
advány :

1. Budapest dunabalparti részének talajvize és altalajának geológiai vázlata 
(hét m elléklettel). M egjelent a «Hidrológiai Közlöny» 1935. évi XV. kötetében.

2. Budapest dunajobbparti részének (Budának) hidrogeológiája. E gy 1 : 10.000  
léptékű színes térképpel és 42 m elléklettel, ill. ábrával. M egjelent ugyanazon folyó
irat 1938. évi X V III . kötetében.

E két kiadvány -— m int cím ük is elárulja —  egym ást kiegészítő, egész B uda
pest ta lajviszonyait felölelő monografia szinthetikus term észeténél fogva két elem 
ből tevődik össze, úgym int egyrészt a tárgy előm unkálatainak gondos összegyűjtése 
és értékeléséből, m ásrészt a szerzőnek egy életen át gyűjtött hidrogeológiai tapasz
talataival a látám asztott saját vizsgálatainak közléséből.

Az előm unkálatok tetem es része nem csak a geológusok m egállapításait 
használta fel, hanem a székesfőváros illetékes műszaki szerveinek és egyéb forrá
sok adataiból van nagy gondossággal feldolgozva, geológiai nézőpontból mérle
gelve és m egvilágítva Budapest talajvízviszonyainak fentnevezett valóságos forrás
munkáiban.

Ezért és elsősorban a közegészségnek és a gyakorlati élet kívánalm ainak  
szolgáló munka nagy köszönetét érdemel, aminek —  vélem ényem  szerint —  a 
Szent István Akadém ia is kifejezést adni h ivatott azfcal, hogy H orusitzky Henrik  
szóban forgó két m űvét, m int a nem zeti boldogulás hathatós eszközeit, jutalom 
ban részesítse.

Budapest, 1942 október 23-án. Mély tisztelettel Dr. László Gábor, a 
Szent István Akadém ia r. tagja.»

Dr. Éhik Gyula jelentése a Fraknói-jutalom ra ajánlott Entz Géza tudom ányos 
munkáiról.

«Ifjabb Entz Géza életrajzi adataiban írja dr. Dudich Endre, hogy «neki és 
m unkatársainak köszönhető a Balaton életének korszerű hydrobiológiai k ikuta
tása». Távol áll tőlem , hogy ifj. Entz Géza m unkatársainak érdem eit kisebbítsem , 
de joggal kérdezhetem , vezér nélkül vájjon meddig ju tottak  volna balatonkutatóink  
( lőre? Volnának-e balatonkutatók s beszélhetnék-e korszerű balatonkutatásról?  
E kérdések felvetése után úgy érzem, joggal szűkíthetem  Dudich Endre tágabb  
értelem ben v e tt  m egállapítását, ilym ódon : ifj. E ntz Gézának köszönhető a B ala
ton életének korszerű hydrobiológiai kikutatása.

Á llításom at azonban bizonyítani is kell.
A balatonkutatás nem mai keletű, Daday két közlem ényével kezdődött 

1884-ben, fo ly tatódott Lóczy-ék munkába állásával, m elynek eredm ényeként 
1897-ben m egjelent a Balaton állatvilágát ism ertető nagy összefoglaló m unka, 
s röviddel azután a Balaton és környékének n övényzetét tárgyaló kötet. Közel 
30 évi csend után újból előtérbe lép a balatonkutatás a révfülöpi Biológiai Állom ás 
létesítésével, majd a Balatoni Biológiai K utatóintézet működésének m egkezdésé
vel (1926), m ely különös lendületet v ett 1929-ben, amikor ifj. E ntz Géza v ette  át 
az osztályigazgatói állást.

1884-ben D aday még csak 111 állatfajt ismer a Balatonból. Az 1897-ben  
megjelent «Balaton állatvilága» 580 állatot sorol fel és ifj. E ntz Géza 1937-ben  
már 948 fajt vesz jegyzékbe. Ez a haladásnak csak számokban kifejezett része. 
Sokkal nevezetesebbek ifj. Entz Gézának a Balaton életére vonatkozó m egállapí
tásai s erre vonatkozó 1940. és 1942. évben m egjelent munkái (37, 41). M indkettő



1 8 2 A SZENT ISTVÁ N  A K A D É M I A  Ü L É S E I

korszerű hydrobiológiai kutatás eredm énye, megállásra késztető mérföldkő a Bala
ton életének m egismerésében.

H ogyan érte el ifj. E ntz Géza ezt a bám ulatos eredm ényt aránylag ilyen  
rövid idő alatt?

K ét dologgal ! Egyrészt azzal, hogy tudom ányos m unkásságának javarészét 
a Balaton életének tanulm ányozására szentelte, másrészt azzal, hogy egyetlen  
pillanatig sem szűnt meg a Balatonra gondolni, m ég akkor sem, am ikor őt a köte
lesség m ásirányú munkára szorította. íg y  kieső idejének pótlására lelkes gárdát 
szervez, m unkatársakat keres és talál, irányít szellemileg, ha kell, tám ogat anyagi
lag, mert alkotni vágyó lelkének kínszenvedés az a gondolat, hogy a kutatás egy  
percig is szünetelhet. N em hogy szünetről, de még lassú m unkaütemről sem lehe
te tt  szó ! Az élen állva m unkatársaival m unkába veszi a B alatont, s 12 évi kem ény  
munka után kicsikarja tőle titkait.

Ifj. E ntz Géza a Lóczy-féle B alaton-B izottság m unkájának keretében végezte  
a Balaton életére vonatkozó első v izsgálatát 1903-ban, s így balatoni m unkássága 
40 éves m últra tek int vissza. M unkáit a következőképpen csoportosíthatjuk (lásd  
a m ellékelt irodalmi jegyzéket) :

1. P lanktonvizsgálat (1, 2, 9, 14, 28, 37, 41).
2. Peridineák vizsgálata (1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 24, 32, 33).
3. N ajádok faunisztikai és ökológiai vizsgálata (17, 18).
4. Yándorkagyló tanulm ányok (18, 22, 23, 26, 27).
5. Balaton állatvilága (23, 25, 28, 35, 41).
6. Turzás-tanulm ányok (17, 40).
7. A Balaton m int egységes biotop (29, 34, 37, 41).
8. A  Balaton és környéke (38).
9. Balatonkutatások eredm ényeinek ism ertetése (3, 5, 6, 20, 30, 31).

10. Balatoni adatok (4, 7, 12).
A 20 és ezen felüli számm al jelzett irodalom az 1934— 1941. évekből való. 

M ielőtt az 1934— 1941. évkörre eső m unkásságát ism ertetnők, annak m egértése 
érdekében meg kell ism erkednünk E ntz Géza előbbi tanulm ányaival, am elyek  
előkészítői voltak  a fő munkának. Legcélszerűbb, ha a felsorolt csoportokat külön- 
külön vesszük szemügyre.

E ntz plankton- (seston-) vizsgálatai közben különösen behatóan foglalkozik  
a Ceratium hirundinellával, egy Balatonunkat rendkívül jellem ző kétostoros 
(D inoflagellata) szervezettel. V izsgálatainak kezdetén (1, 2) már m egállapítja a 
balatoni plankton legjellem zőbb sajátságát, nevezetesen, hogy már közepes erejű 
szél a tó  v izét annyira felkavarja, hogy m inden összekeveredik és csak tartósabb  
szélcsend után áll a plankton igazi pelagikus lényekből. K ésőbbi tanulm ányai 
során (9) kiemeli a detritus fontos szerepét a Balaton életében, utal a nagykiterje- 
désü tó nyílt vizének horizontális tagoltságára (biológiai-ökológiai területek), s ki
em eli a Balaton és K isbalaton életének lényeges különbségeit. Mint vezető , első 
feladatának tartja a rendszeres gyűjtések alapján végzendő quantitativ  plankton- 
(seston-) vizsgálatokat, m elyet először egy éven (28), később három éven át végeztet.

E ntz Géza Peridineákra vonatkozó munkái olyan sokrétűek és behatóak, 
hogy rendszeres m éltatásuk külön tanulm ányt igényelne. M indegyik rendkívül 
értékes protistológiai és planktonológiai tanulm ány (8, 9, 10, 11). 1925-ben (8) és 
1927-ben (10) évtizedeken át újabb aprólékos munkájának tudom ányos eredm é
n yeit foglalja össze a Ceratium hirundinelláról. Dolgozatai m intái annak, hogyan  
dolgozandók fel a Balaton egysejtű  lényei biológiai alapon.

Entznek a Balaton őslakó kagylófajaira vonatkozó biológiai és faunisztikai 
tanulm ányai (17, 18) 52 helyen összegyűjtött, hatalm as anyagon végzett vizsgálat 
eredm ényei, m elyek a tó biológiájára is fényt vetnek. Am ikor anyagát biom etriailag  
is feldolgozza (18), a puszta számok csak annyiban érdeklik, hogy m ilyen von at
kozásba hozhatók az élettel.
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Entz vizsgálatai közben a Balaton életének egy történelm i p illanatát is 
m egérte. A vándorkagyló b a l a t o n i  m e g j e l e n é s é r e  gondolok. E ntz nem csak m egbíz
ható krónikása az esem ényeknek, hanem m egfejti azt is, hogy hogyan illeszkedik  
be a z  ú j  j ö v e v é n y  tavunk életébe s hogyan hódít tért a t ó  e d d i g i  életközösségében. 
Nem egyes elszigetelt jelenségeket lát, hanem  látja a jelenségek közötti szerves 
kapcsolatot is (21, 22, 26, 27).

Külön ki kell em elnünk Entznek a Balaton állatéletével foglalkozó, a X II. 
zoológiái kongresszuson elhangzott előadását. Ez a munkája (25) 1897 óta az első, 
m ely áttek in tést nyújt a Balaton állatvilágáról és életéről. Tartalm azza a Balaton
nak, m int egységes biotopnak, az élővilág szem pontjából legfontosabb és legjel
lem zőbb sajátságait, az állatvilágot pedig ökológiai alapon, biotoponként, illetőleg  
biocoenosisonként foglalja össze. Munkája fundam entum a a tó életével és egész 
élővilágával foglalkozó későbbi munkáknak.

Nem csak hazai, de általános lim nológiai tekintetből is úttörők és alap
vetők  E ntz turzástanulm ányai (17, 40), m ert külföldi tavakban hasonló vizsgála
tokat nem végeztek. De nem is végezhettek , m ert a külföldi m ély tavakban az 
elpusztult puhatestűek teknői, a csigaházak a sublitoralis öv «héjzónájában» 
halmozódnak fel, míg a sekélyvizű s nagy terjedelmű Balatonban a víz m indazt 
sok más növényi és állati eredetű anyaggal együtt partraveti. Az így keletkezett 
néha több km terjedelmű turzás a Balatonnak jellemző sajátsága. E ntz turzás- 
tanulm ánya egy évtizedes adatgyűjtés, m egfigyelés és kitartó munka eredménye.

Ifj. Entz kutató tudom ányos m unkásságának legszebb eredm énye a Balaton  
életét összefoglaló m unkája (37, 41). Munkáiból kitűnik, hogy a Balaton életét két 
tényező befolyásolja lényegesen, egyik a sekélysége, a másik vizének fenékig való 
rendkívül gyakori felkavarodása (szélhatás). Jellem zi a Balatont, hogy a szerves 
törmelék anyagforgalmában sokkal fontosabb szerepet tö lt be, m int bárm elyiké
ben az eddig tanulm ányozott tavaknak. Nem is osztható be a N yugaton jól ism ert 
gazdagon termő «euthroph» és a soványan term ő «oligotroph» tavak  közé. Meg
tudjuk azt is, hogy a magyar tenger h a l g a z d a g s á g á n a k  a l a p j a  h í n á r b a n  v a l ó  g a z d a g 

s á g a .  Ifj. E ntz különös érdeme, hogy az összes balatoni adatokat a modern lim nologia  
szem pontjából értékeli és m unkájával lehetővé te tte , hogy a részletkérdésekkel 
foglalkozó balatonkutatók is egységes képet kapjanak eddigi m unkájuk eredm é
nyeiről.

Ifj. Entz hamar felism erte, hogy a kutatás egy vízterület életének feltárá
sában nem szorítkozik csak a vízre, hanem átlépi annak partjait. A szárazföld  
hat a vízre, a víz a szárazföldre. N agy kérdés, m ily módon, és nagy kérdés, hogy  
hol vonható meg a kölcsönhatás határvonala. Ifj. E ntz erre a kérdésre is igyekszik  
feleletet adni (38), a Balaton és környékének puhatestűit véve tanulm ányozás 
alá . Ezzel a munkájával elsőnek veti fel a «balatoni táj» egységének kérdését, s 
kijelöli az utat, melyen haladva ez a sokrétű probléma m egoldható.

Entz Géza balatoni munkáinak szűkszavú, csak a legfontosabb eredm énye
kei tartalm azó ism ertetése után rá kell m utatnom  arra is, m it te tt  m int vezető, 
irányító tudós a balatonkutatás érdekében. F elveti a legsürgősebb problém ákat, 
m elyeket részben ő végez, vagy ha akad rá elegendő m unkatárs, másokkal végez
tet. Munkatársai sokszor szerzőtársai is, anélkül, hogy ezzel szellemi és szerzői 
elsősége csorbát szenvedne.

Ilyen sürgős problémák : 1. a quantitativ  p lanktonvizsgálatok (E ntz, Kot- 
tász, Sebestyén, N agy I.), 2. a bakteriológiai vizsgálatok (H aranghy 1935, 1936, 
1941), 3. a turzásvizsgálatok (E ntz, Sebestyén, Szabó), 4. m eteorológiai vizsgála
tok (folyam atban), 5. agrogeológiai vizsgálatok (Ballenegger) stb. Szakembereket 
kér fel egy-egy növény vagy állatcsoportnak balatoni vonatkozású tanulm ányozá
sára, hogy közelebbi alapja legyen a további kutatásoknak. Így készülnek el a 
Balaton virágos növényei (Soó R. 1938), a balatoni m oszatok (Kol E. 1938), a kova- 
m oszatok (Szemes G. folyam atban), madarak (H om onnay 1938, 1939), halak
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(Lukács K. 1932), m olluskák (E ntz, 1941), szivacsok (Sebestyén 1936). Különös 
sú lyt helyez a rovarfauna megismerésére, annál is inkább, mert a Lóczv-féle Bala- 
ton-B izottság m unkássága annakidején a rovarfaunára nem terjedt ki. Eddigi 
eredm ények : Coleoptera (Székessy), Lepidoptera (Szent-Ivány, Graeser), R ynchota  
(Tóth L.), Trichoptera (Boga L.), Odonata (W eber K .), Diptera (Szilády, Soós, 
Mihály F ., Zilahy-Sebess). Más állatcsoportokon belül R otatoriák (Varga L.), 
Isopodák (K esselvák), Diplopoda, Chilopoda (Szabó M.). Hirudinea (Soós Á.) stb.

Felkérésére a Magyar Kir. Madártani Intézet egy éven át madárvonulási 
m egfigyeléseket végzett a tihanyi félszigeten (K leiner, Vertse, Pátkay 1942).

Mindazokból k itűnik, hogy Entz Géza balatonkutató m unkássága rendkívül 
sokoldalú és különösen dús, áldásos eredm énnyel járt az 1934— 1941. évkörben. 
Entz Géza nem csak m int irányító, vezető állta m eg helyét, hanem m int a Balaton  
életének alapos ism erője, a biológiai tudom ányok fejlődésének szem m eltartója, 
széleskörű irodalmi ism eretekkel rendelkező biológus az utolsó nyolc évben saját 
m unkáival olyan hervadhatatlan és kiem elkedő érdem eket szerzett a magyar ten 
ger életének m egism erésében, m ely m indenképpen m éltó arra, hogy Akadém iánk  
ifj- E ntz Géza ilyiránvú. m unkásságát a Fraknói jutalom m al tüntesse ki.

D r .  E r i t :  G é z a  b a l a t o n i  v o n a t k o z á s ú  t u d o m á n y o s  m u n k á s s á g á n a k  i r o d a l m i  jegyzéke.

1. A datok a Balaton planktonjának ism eretéhez. A Balaton tud. tanulni. 
Eredm ényei II. k. pótlék az I. részhez, p. 1— 26., 11 ábrával és 9 táblázattal. 1903.

2. Beiträge zur K enntnis des P lanktons des Balaton-Sees. R esultate der
wissensch. Erforschung des Balatonsees II. B d., 1. Teil. Anh., p. 1 37. Mit 79
Abbild. —  1904.

3. Die biologischen R esultate der Balatonforschung. Internat. R e\ d. ges. 
Flydrobiol. u. Hydrograph. I. p. 425— 438, 1908.

4. A m agyarországi folyam i rákokról. (N ém et összef.) A llatt. Közi. 8, p. 
37— 52, 93— 110, 149— 163. —  1909.

5. A Balaton biológiájának vázlata. Term.-tud. Közi. 44. p. 793— 794. 
A magyar orvosok és term észetvizsgálók 36. veszprém i vándorgyűlésén elhangzott 
előadások ism ertetése. —  1912.

6. A Balaton biológiájának vázlata. A m agyar orvosok és term észetvizs
gálók 36. vándorgyűlésének tört. vázlata és műnk. p. 172— 173. Előadás kivonata. 
Referálva Term .-tud. Közi. 44. p. 793— 794. —  1912.

7. Über die Flußkrebse Ungarns. M athemat. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. 
Bd. 30. 1914. p. 67— 127. Mit 4 Tafeln u. 58. Textfiguren.

8. Über Cysten und E ncystierung der Süßwasser-Ceratien. Arch. Prot, 
künde 51. —  1925.

9. A Balaton Peridineáiról. Über Peridineen des Balaton-Sees. Archivum  
Balatonicum  I., p. 275— 342., 2 képpel és 7 táblával. -— 1926.

10. Beiträge zur K entnisse der Peridineen. II. resp. V II. Studien an Süß
wasser Ceratien (Morphologie Variation, Biologie.) Arch. Prot, künde 58. p. 344—  
440. —  1927.

11. Über gehem m te Lebens- und Absterbeerscheinungen einiger Dinofla- 
gellaten. —  A D inoflagelalták korlátozott létfeltételek  közötti élettevékenységéről 
és elhalási jelenségeiről. MBKM 3. 1. p. 206— 236, 236— 243. —  1930.

12. Phaenologische Aufzeichnungen und einige m orphologische Beobach
tungen an Chrysomonaden. Folia Cryptogamica I. p. 670— 742. -— 1930.

13. N agy Em il és a biológia. Budapesti Hírlap 1930. V II. 5. p. 6.
13a. Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink . Szent István Akad. Érteke

zései 2. köt. 9. szám. 15 oldal 2 ábrával. —  1931.
14. Bemerkungen über das Protistenplankton der Um gebung von Budapest. 

Verh. d. Internat. Verein, theor. u. angew. Limn. 5, 462— 487. —  1931.
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15. A Ceratium hirundinella növekedése. Mat. és Term észettud. Ért. 48. p. 
535— 548. —  1931.

16. Cytologiai m egfigyelések két, a Balatonban is élő D inoflagellatán. Cytolo- 
gische Beobachtungen an zwei, auch im Balaton vorkom m enden Dinoflagellaten. 
A Magyar Biológiai K utató Intézet I. oszt. Munkái IV. 1., p. 5— 14. 8 rajzzal.
—  1931.

17. A Balaton békateknő-kagylóiról (Unionidae). Über Najadaen des B ala
ton-Sees. A Magy. Biolog. K utató Intézet I. oszt. Munkái. V. p. 1— 14., 10 ábrá
val. —  1932.

18. E n t z  G é z a  é s  S e b e s t y é n  O l g a :  Az Anodonta cygnea (Unionidae) nagysági 
variálása, valószínű életkora, a nem eknek egym áshoz és a teknő vastagsági á t
mérőjéhez való viszonya. Größenvariation von A nodonta cygnea, wahrschein
licher Lebensdauer, das Verhältnis der Geschlechter zueinander und zur trans- 
versa»en Schalendurchmesser. A Magy. Biolog. K utató Int. I. oszt. Munkái. Voi. 
V I., p. 54— 68. 5 ábrával, 4 tábl. —  1933.

19. Über Veränderung v. Volum u. Oberfläche beim W achstum  der Teilung 
u. Encystierung Protisten (Ceratium hir.) Arch. Prot, künde 79. p. 380— 390. — 1933.

20. A Magyar Biológiai K utató Intézet m unkálatairól. Referat tier die 
Arbeiten des biologischen Forschungsinstitutes in Tihany. M athematikai és Termé
szettud. Értesítő 51. k., p. 582— 599. —  1934.

21. E n t z  G é z a  és S e b e s t y é n  O l g a :  Über e>n Gymnodinium m it «deri» Geisseln. 
E gy «három» ostoros Gymnodiniumról. A Magy. Biológiai K utató Int. I. oszt. 
Munkái V II. k. p. 19— 47., 48— 56., 46 ábrával, 16 grafikonnal és 6 táblázattal.
—  1934.

22. V eszélyezteti-e a vándorkagyló a fürdőéletet ? Balatoni Kurír 3. 46. sz. —  
1935 nov. 13.

23. A Balaton faunájáról és flórájáról. V adászat, 1935 május.
24. E n t z  G é z a  és S e b e s t y é n  O l g a :  Morphologiai, biológiai és physiochem iai 

tanulm ányok a Peridinium aciculiferum Lemmermannon, különös tek intette l a 
gym nodium  formára. Morphologische, biologische u. physiochem ische U ntersuchun
gen an Peridinum a. Lem m ., m it besonderer Berücksichtigung der Gymnodinium- 
Form. M. Bioi. K ut. Int. Munk. V III. p. 15— 66.,67— 73. —  1935— 36.

25. Das Tierleben des Balaton-Sees. Compt. Rend. d. X II. Congrès Internat, 
de Zool. Lisbonne. 1935. p. 263— 308. —  1936.

26. Über das A uftreten und die Verbreitung der W andermuschel (Dreissensia  
polymorpha Pall) im Balaton. Mém. du Musée R oyal d’hist. nat. de Belgique 2 ser. 
fase. 3. Mélanges P. Pelseneer p. 283— 293. —  1936.

27. A Balatonban elszaporodott vándorkagylókról. Sporthorgász I. p. 5— 7.
—  1936.

28. E n t z — K o t t á s z — S e b e s t y é n :  Q uantitative tanulm ányok a Balaton bioses- 
tonján. Q uantitative Untersuchungen am Bioseston des B alatons. MBKM. 9. p. 
1— 72, 73— 152. —  1937.

29. A táplálék forgalma a Balatonban. V adászat-H alászat 5. p. 22— 23, 
33— 34. —  1937.

30. Az utóbbi évek Balaton-kutatásáról. M. T. Akad. Mat. és Term. Tud. 
Ért. 57. p. 751— 756. N ém et összefogl. 757—758. —  1938.

31. A tihanyi Biológiai K utatóintézet m űködése. Term.-tud. Közi. 70. p. 
433— 436. —  1938.

32. E n t z — S e b e s t y é n :  Biom elriai variációs tanulm ányok a balatoni Ceratium  
hirundinellán. IV —V II. tábla, egy sz. közti ábra, 7 tábl. Magy. Tud. Akad. Mat. 
Term.-tud. Ért. 58 p. 220— 241. —  1939.

33. E n t z — S e b e s t y é n :  Biom etriai variációs tanulm ányok a balatoni Ceratium  
hirundinellán. Biom etrische Variations-Untersuchungen an C. h. aus dem Balaton. 
MBKM 10 p. 205— 266, 207— 208. —  1939.
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34. A Balaton biológiai viszonyairól. A Tenger 29. p. 38— 42. —  1939.
35. N éhány adat a tarka géb (Gobius marmoratus) biológiájának ism eretéhez. 

Ein kleiner Beitrag zur K enntnis von Gobius marmoratus. MBKM X I. p. 38— 46, 
47— 49. —  1939.

36. Tihany és a term észetvédelem . Magyar Szemle 38 p. 281— 285. —  1940.
37. E n t z  G. és S e b e s t y é n  O . :  A Balaton élete. MBKM 12. 1— 169. —  1940.
38. A  B a la to n n a k  és k ö rn y ék é n e k  p u h a te s tü  fa u n á já r ó l. Die M olluskenfauna 

des Balaton-Sees und seiner Um gebung. (1 térkép, 5 tábla.) MBKM X III . 35— 51, 
52— 53 p. 53— 56 irod. —  1941.

39. In memoriam Aladár Scherffel. Lebenslauf von Prof. A. Scherffei. MBKM 
X III . p. 1— 7, 7— 10. —  1941.

40. E n t z  G . ,  S e b e s t y é n  O . ,  S z a b ó  M . :  Studien über die Driften des Balaton- 
Sees. Turzástanulm ányok a Balatonon. Mit 4 Textabbildungen, 25 Photoaufnahm en  
auf Tafeln I— VI. und 13 Tabellen. MBKM. 14., p. 10— 82, 76— 78. m agyar összef.

—  1942.
41. E n t z  G . — S e b e s t y é n  O . :  A Balaton élete. 44 táblával és 67 szövegképpel. 

Kir. Magy. Term.-tud. Társulat K önyvkiadóvállalat, 124. kötet p. I— V III., 1— 366.
—  1942.

K elt Budapesten, 1942 október 23-án.
Mély tisztelettel d r .  É h i k  G y u l a , a Szent István Akadém ia r. tagja.»

P a p p  K á r o l y  főtitkár az osztály figyelm ét felhívja arra a körülményre, hogy  
a Fraknói-jutalom  szabályzata a jutalm azásból a társszerzőket kizárja.

M inthogy a Fraknói-jutalom  szabályzata szerint, am ely a Szent István  
Akadém ia Értesítője 1923. évi V III. kötetének 1. száma 71— 72. oldalain jelent meg, 
jutalm at csak m agyar nyelven írt eredeti, egym agában befejezett tudom ányos 
munka nyerhet, s nem részesülhet jutalom ban olyan m unkálat, ame y többek együt
tes m unkájának az eredm énye, azért az 1934— 1941. évkörből E n t z  G é z á n a k  a k övet
kező m unkáját tüntetjük  ki :

A  B a l a t o n n a k  é s  v í z k ö r n y é k é n e k  p u h a t e s t ű  j a u n á j a .  M egjelent a Magyar 
Biológiai K utató Intézet M unkálatai X III . kötetének 35— 56. oldalain egy térkép
pel és 5 táblázattal T ihanyban, az 1941. évben. É h ik  G y u la  felsorolásában a 38. 
pont alatt.

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
K elt Budapesten, 1942 október 23-án. Jegyezte : d r .  D u d i c h  E n d r e  osztály

titkár.

XVIII. Jegyzőkönyv a Szent István Akadémia 1942 október 30>án tartott együttes
üléséről.

Elnök : P a t a k y  A r n o l d  tiszteleti tag, m ásodelnök. Megjelentek : A istleitner  
József, B alanyi György, Brisits Frigyes, Dőry Ferenc, Erdősi K ároly, H ajós József, 
H orusitzky Henrik, H orváth K onstantin , Johan Béla, Papp K ároly, R éth ly  A ntal, 
Várdai Béla, W odetzky József akadémiai tagok. Továbbá : dr. Alpár Lucián, 
Früchtl Ede, báró Gudenus Gézáné, Győré Berta, K elecsényi Ákos, Kerekes Imre, 
Mátrai János, dr. Pétergál Henrik, dr. Viker Jeromos vendégek.

1. P a t a k y  A r n o l d  m ásodelnök az ülést m egnyitván , a jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri A i s t l e i t n e r  J ó z s e f  és W o d e t z k y  J ó z s e f  osztályelnök urakat. Majd m eg
tartja a következő előadásokat :

a )  A nyolcszáz esztendős m agyar ciszterci rend ;
b )  A Szent Dom onkos-rend vasvári zárdájának hétszázados fennállása;
c)  M egemlékezés Glattfelder Gyula kalocsai érseki és Pétery Petró József 

váci püspöki kinevezéséről.
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A )  A  n y o lc s z á z  e s z te n d ő s  m a g y a r  c i s z t e r c i  r e n d .

Tekintetes Szent István Akadém ia !
A m ostani vérzivataros időben, amikor úgy látszik , hogy a tudom ány és a 

technika minden találm ánya csak a pusztítást m ozdítja elő, kétszeresen is örömünkre 
szolgál, ha az alkotó m unkának a hőseit —  a legtöbb esetben névtelen hőseit —  
ünnepelhetjük. Az idén van nyolcszáz esztendeje annak, a m agyar katolikus egyház 
életében nagyfontosságú esem énynek, hogy Szent Bernát fiai, a ciszterci rend tagjai, 
hazánkban m egtelepedtek. A ciszterci rend ekkor m ég szinte a gyerm ekkorát élte, 
hiszen m indössze negyvennégy esztendeje m últ csak annak, hogy Szent Róbert, 
a m olesm ei bencés zárda apátja több buzgó társával együtt a Dijon közelében fekvő 
Citeaux-ba vonult és ott 1098 március 21-én kolostort a lapított, hogy ott teljes 
szigorúságában kövesse Szent Benedek szabályát. Szent R óbertnek a Gondviselés 
nagy jó tevőt adott H ugóban, Beaume grófjában, aki a szerzeteseknek adom ányozta  
Citeauxt és környékét, majd Odo burgundi hercegben, aki a m onostor m egalapításá
hoz a szükséges eszközöket szolgáltatta. Molesme szerzeteseinek a kérésére és m agá
nak II. Orbán római pápának a kívánságára Szent Róbert ugyan 15 hónapi távolléte  
után visszatért a molesmei zárdába, de az új alapítás életben m aradt, és Róbertnek  
az apáti m éltóságban utódai : Szent Alberik és Szent H arding István a citeauxi 
kolostort új szerzetesrendnek az anyaházává szervezték. K ét év m úlva már a 
Szentszék is elism erte az új rendet : 1100-ban II. Paschalis C iteauxt a pápa oltalm a  
alá helyezte. Szent Alberik apát «Instituta monachorum Cisterciensium de Molismo 
venientium » cím alatt a Citeauxban élő szerzetesek életrendjét szabályozza, Szent 
István apát pedig a «Charta caritatis»-ban és ennek a bevezetésében, az «Exordium  
parvum»-ban m egállapítja a ciszterci rend alkotm ányát, am elyet az 1118-ban tartott 
nagykáptalan hirdet ki. Az új rendnek első pápai m egerősítését m integy karácsonyi 
ajándékul II. K allixtus adta meg, alig 21 esztendővel a citeauxi apátság m egalapí
tása  után, 1119 december 23-án ; őt e téren követte III. Jenő pápa 1152 augusztus 
1-én, majd később több pápa más rendeknek is ajánlotta a cisztercita alkotm ány  
követését. Ennek az alkotm ánynak jellegzetes vonása a filiatio, vagyis az egyes 
apátságok leszármazása egym ástól, úgyhogy az egyes apátságok egym ástól családi 
függésben élő, egységes szervezetet alkotnak.

Az új szerzetesrend ekkor már á tesett a tűzkeresztségen. A szigorú szerzetbe 
ugyanis egyideig alig m ert valaki belépni, és ehhez 1111-ben ragályos betegség  
járult hozzá, m ely m egtizedelte a citeauxi kolostor lakóit. Amikor azonban már-már 
úgy lá tszott, hogy a citeauxi alapítás önm agától összeom lik, az isteni Gondviselés 
Citeauxba vezette az akkor még csak 22 éves Szent B ernátot és vele harminc rokonát 
és barátját, akik félesztendővel azelőtt Chätillonban szerzetesi életre töm örültek  
össze. A citeauxi kolostor mihamar szűknek bizonyult ; egym ásután alakultak meg 
leánykolostorai La Ferté, Pontigny, Morimond és Clairvaux városokban. E négy  
település —  a citeauxi anyaházzal együtt —  képezte továbbra is a cisztercita rend 
centralista szervezetének a gerincét. Clairvaux apátja —  25 éves korában —  Szent 
Bernát lett ; rövid idő m úlva ehhez az apátsághoz 700 szerzetes tartozott és alig 
50 évvel később már 339 vo lt a cisztercita apátságok száma. A középkor további 
folyam án egész Európa m egérezte a ciszterci rendnek áldásos m űködését. A X IV . 
és a XV. század zűrzavaros történelm e : a pápák avignoni fogsága, a nagy egyház- 
szakadás, a francia-angol százéves háború, a huszita zavarok, a későbbi századok
ban a hitújítás és a nyomában fellépett európai háborúk, az iszlám  előretörése 
a ciszterci rend fegyelm ét is sok tekintetben m egbontották, de a régi szellem ham a
rosan m indig helyreállt, sőt a ciszterci rendnek új hajtásai is tám adtak, am elyek  
közül a legnevezetesebb a trappisták rendje lett.

Az első női cisztercita zárda már 1132-ben lé te sü lt;  itt  is a jully-les-nonnainsi 
bencés apácáknak egy csoportja átvonult a Dijon közelében fekvő Tort-ba, és —  
valószínűleg Szent István apát hatása a latt á tvette  a szigorú cisztercita fegyel-

t
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met és szellem et. Idővel számos újabb cisztercita apácakolostor létesü lt, úgyhogy  
virágzásuk tetőpontján Európa különböző országaiban körülbelül 900 női cisztercita  
zárda létezett. Mint érdekességet m egem lítjük, hogy az 1218-ban Citeauxban m eg
tartott nagykáptalan úgy intézkedett, hogy a női kolostorok a férfiak zárdáitól 
legalább hat órajárásnyira, egym ástól pedig legalább tíz órajárásnyira legyenek.

A ciszterci rend két pápát adott az egyháznak : III. Jenőt (1145——1153) 
és X II. Benedeket (1334— 1342). K anonizált szentje kevés van a rendnek, talán  
azért, m ert az egyszerűség és a szerénység szellemében az életszentségben elhunyt 
tagok szenttéavatását nem szorgalmazták.

Magyarországon az első cisztercita kolostort II. Géza király a lapította a 
tolnam egyei Cikádorban, ahová az első szerzeteseket az osztrák heiligenkreuzi 
zárda küldte 800 évvel ezelőtt, 1142-ben. A rend nagy virágzásra ju to tt III. Béla 
királyunk idejében, akinek második felesége, Margit, V II. Lajos francia király  
leánya, nagyon szerette a hazájában ekkor már nagy tiszteletnek  örvendő ciszter
citákat. Margit királynénak nagy része volt abban, hogy III. Béla m egalapította  
1182-ben a zirci m onostort, 1184-ben a pilisi és a szentgotthárdi apátságokat, 
1190-ben pedig a pásztói apátságot. Zircnek első szerzetesei Clairvauxból jöttek , 
ezért Zircet N ova Claravallisnak nevezték ; Pilisbe A ceyből, Szentgotthárdba  
a «Trium fontium» apátságból jöttek  az első szerzetesek, Pásztó apátsága pedig már 
Pilisnek volt a leánya. E  négy egyesített apátságon kívül idővel m ég számos más 
apátság és női zárda is létesü lt hazánkban, am elyeket azonban az idők viharai, 
főleg a török veszedelem  és a hitújítás egytől-egyig  m egsem m isítettek.

A m agyar ciszterci rendnek új életre keltése a H absburg-királyok érdeme, 
íg y  tám adt fel a négy legrégibb m onostor : Szentgotthárd, Zirc, Pilis és Pásztó. 
Szentgotthárdot H eiligenkreuz á llította  talpra és népesítette be, Zircet a sziléziai 
H einrichau, P ilist és Pásztót a m orvaországi Velehrad. Ezek az apátságok csak a 
m últ században nyerték vissza függetlenségüket, amikor H einrichaut a porosz 
korm ány feloszlatta, és amikor a velehradi apátság m egszűnt. A zirci, pilisi és pásztói 
apátságok 1814 augusztus 19-én egyesültek egym ással ; Szentgotthárd csak 1878- 
ban egyesü lhetett velük, amikor H eiligenkreuztől elszakadt.

Lim ogesi János óta, aki 1208— 1218 között v o lt a zirci m agyar ciszterciták  
apátja, a mai napig negyvenkilenc apát korm ányozta hazánkban e rendet. 1527 - 
1600 között a zirci apátság birtokai királyi engedéllyel világiak kezén voltak, ez alatt 
az idő a latt az apáti szék nem volt betöltve.

E nagy vonásokban m egrajzolt történeti vázlatban nem m utathattunk rá 
részletesebben azokra az érdemekre, am elyeket Szent Bernát rendje Európában  
és nevezetesen Magyarországon az Isten országának terjesztésében, a h ité let ki
m élyítésében, a m ezőgazdaságnak a fejlesztésében, a kézim unka gyakorlásában, 
a m űvészetek istápolásában és a m űveletlen népek tanításában szerzett. Idővel a 
fizikai munka helyébe a lelkipásztorkodás lépett, am elyhez m ihamar hozzájárult 
a tanítás és az irodalom terén való munkásság. A m űvészetek terén a rend főleg az 
építészettel foglalkozott. M agyarország területén a ciszterci rend tanárai öt gim 
náziumban nevelték a magyar ifjúságot, és 15 plébániának voltak  a lelkipásztorai. 
Minden szerzetesrendnek az a közös célja, hogy m egvalósítsa az evangélium i 
tanácsokat és ezzel az emberiség figyelm ét az örök értékekre irányítsa ; de ezzel 
együ tt azokat, akik a kegyelem  segítségével elég erőt éreznek m agukban arra, hogy  
m agukat a hármas fogadalom m al lekössék, felszabadítsa éppen ama kötelékektől, 
am elyek az em bert a legerősebben lebilincselik a földhöz. A szüzesség fogadalm a  
felszabadítja a szerzetest a családi élet kötelességeitől, az engedelm ességi fogadalom  
ú tját állja a rendetlen önzésnek, a szegénységi fogadalom  elveszi tőle a vagyon 
szerzés gondjait. Ezzel pedig K risztus egyháza olyan erőforrásnak jut a birtokába, 
am ellyel korlátlanul rendelkezhetik m agasztos céljainak m egvalósításában az 
em beriség nevelésében, vezetésében földi boldogulása és örök végső célja felé. 
A szerzetesi élet ideálját elhom ályosíthatja az egyes szem élyekben az emberi gyön-
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geség, sőt a történelem nek viharos korszakaiban egész szerzeteknek a szelleme is 
válságba kerülhet ; de a szerzetesi élet gondolata az ü d vözítő  tanításán alapul, 
és amig az Egyház fennáll, m indig lesznek magasra törő lelkek, akiknek nem elég 
a szorosan v ett parancs, akik többet akarnak adni, akiknek csak az elég, ha m agukat 
egészen feláldozzák az Isten dicsőségére és em bertársaik javára és a szerzetesi élet 
m agasztos eszm ényét a hősiességig is m egvalósítják. És a szerzetességnek e közös 
célja m ellett az E gyház történetében minden szerzetesrendnek m egvan a maga 
istenadta szerepe. A ciszterci rendet a Gondviselés arra szánta, hogy más nagy  
rendekkel vállvetve a középkor fergeteges ideje óta példájával, m unkájával, ta n í
tásával reám utasson az igazi ideálok világára : «Quae sursum sunt, quaerite, non 
quae super terram I»1 Kerek nyolc és félszázad igazolta már a ciszterciták rendjét, 
m elynek története immár nyolc évszázad óta egybeforrott a m agyar E gyház törté
nelm ével. Minden igaz magyar ember bensőséges örömmel vesz részt a nagym ultú  
rend jubileum os örömében, és im ádságos lélekkel kívánjuk a rendre a következő  
évszázadokra is az Istennek legbőségesebb áldását !

B) A  S z e n t D o m o n k o s re n d  v a s v á r i  z á r d á já n a k  h é ts zá z a d o s  fe n n á llá s a .

A magyarországi cisztercita rendnek általános jubileum ához egy másik nagy  
rendnek családi ünnepe sorakozik. Múlt vasárnap, október 25-én ünnepelte Szent 
Dom onkos rendje a v a s v á r i  z á r d a  h é té v sz á za d o s  fe n n á llá s á t . A vasvári zárda m eg
alapítása minden valószínűség szerint már 1241-ben történt, úgyhogy a D unántúlon  
a tatárjárás előtt a dom inikánusok már négy kolostorból : a győri, a székesfehérvári, 
a pécsi és a vasvári zárdából sugározhatták ki szám talan lélekbe az evangélium  
világosságát. Az első hármat m egsem m isítették a történelem  viharai, a vasvári 
zárda azonban mind a mai napig megmaradt annak, am inek IV. Béla királyunk  
m egalapította : a szerzetesi élet, a lelkipásztori tevékenység, a szegénygondozás, 
a keresztény szeretet tűzhelyének. A Szent István Akadém ia képviseletében H orváth  
Sándor tagtársunk volt jelen e bensőséges ünnepen, de Akadém iánk legm éltóbban  
P. Fehér M átyás szent domonkosrendi atya nagy monográfiájának a kiadásával : 
«A hétszázados vasvári szentdom onkosrendi kolostor története, 1241— 1941» v ett  
részt a nagym ultu rendnek örömében. Az Ür Jézus áldása áradjon bőségesen a vas
vári zárdára és Szent Dom onkos egész rendjére —■ ez a szívből jövő jókívánsága  
a Szent István Akadém iának !

C) M eg e m lé k e zé s  G la ttfe ld e r  G y u la  kalocsai érseki és P é te r y -P e tr ó  J ó z s e f  váci 
püspöki kinevezéséről. Tekintetes Szent István A kadém ia!

A folyó évi szeptem ber hó 22-e bensőséges, igaz örömöt hozott a Szent István  
Akadém iának. X II. Pius pápa Ő Szentsége Akadém iánk II. osztályának tiszteleti 
tagját, G lattfelder Gyula pápai trónálló Csanádi püspököt kalocsai érsekké, Pétery- 
Petró József prépost, kanonok, egri plébánost, Akadém iánk I. osztályának a tagját 
pedig váci püspökké nevezte ki.

Amikor Glattfelder Gyula nevét em lítem , régi, kedves em lékeim  újulnak fel. 
1900-ban, m int a központi papnevelő intézet növendéke találkoztam  először az 
akkor még csak 26 éves prefektussal. N égy esztendőn keresztül elöljáróm volt, 
közben m int tanárhelyettestől az egyetem en tőle hallgattam  az egyháztörténelm et. 
A prefektus urat megismerni és m egszeretni egy  és ugyanaz vo lt ; nyugodtan  
m ondhatom , nem volt a szeminárium nak növendéke, aki m ásképpen érzett volna  
vele szemben. N egyvenkét esztendő óta közvetlen közelből szem lélhettem  alkotó, 
m indenüvé az Isten lelkét elvivő m unkásságát. G lattfeldem ek első papi esztendei 
abba az időbe esnek, amikor a magyar katolicizm us életére, jobban m ondva : 
élettelenségére a liberalizmus nyom ta reá a bélyegét ; m agát h itvalló katolikusnak  
m utatni egyet jelen tett azzal, m int az ilyen hitvallással járó gúnyt, m egvettetést, 
m ellőzést vállalni. Az egyetem re felkerült világi ifjúsággal szinte senki sem törődött. *

A S Z E N T  I S T V Á N  A K A D É M I A  Ü L É S E I

* Kol. 3, 2.
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És ebben a sivár korban Glattfelderben m egvolt a bátorság, hogy Zichy János 
gróffal együ tt az első Szent Im re-kollégium ot létesítse 1 . . . Még jól em lékszem  
arra az októberi délelőttre, amikor 1902-ben —  m ily szerény keretek között ! —  
ez a Szent Imre-kollégium az Ü llői-úton m egnyílt ! . . .  Ámde it t  is áll, hogy «Deus 
increm entum  dedit !» . . . A szerény diákotthon nem sokára átköltözhetett a budai 
Szent Imre-kollégium díszes épületébe, am elyet néhány évvel később követett a pesti 
Szent Im re-kollégium, majd idővel a vidéki diákinternátusok. A budai kollégium 
nak 1911-ig maga Glattfelder Gyula v o lt az igazgatója, de közben hitbuzgalm i 
irodalmi m unkásságot is fo ly ta to tt és 1910 óta tudom ányegyetem ünkön az egyházi 
szónoklattannak is a tanára vo lt. 1911-ben helyezte őt X . Pius pápa és I. Ferenc 
József királyunk kegye és bizalma az ősi Csanádi püspökség élére. Püspöki m éltósága  
azonban a töviskoronát jelen tette  számára. Három év m úlva kitört az első v ilág
háború, majd ennek gyászos befejezése három részre szakította  Szent Gellért egyház
m egyéjét. G lattfelder sorsát a román m egszállók a lelki vértanuság sorsává tették . 
Ily körülm ények között k ellett korm ányoznia egyházm egyéjét, míg végre is 1923- 
ban erőszakkal elűzték őt püspöki székhelyéről. D iligentibus Deum  om nia coope
rantur in bonum : G lattfeldernek átköltözése Szegedre ezt a Budapest után leg
nagyobb m agyar várost addig nem tapasztalt felem elkedéshez ju tta tta .

G lattfelder, a püspök, elhagyta a tanári katedrát, de azóta is m egmaradt 
annak, am i előbb vo lt : a m agyar katolicizm us oktatójának, tanítójának. Minden 
felszólalása, minden beszéde élm ényt jelent a m agyar katolicizm us részére 
szavára, útm utatására ezrek és százezrek figyelnek fel. Szervező talentum át nem 
csak egyházm egyéje, hanem az A ctio Catholica is áldja, m elynek 1932 óta országos 
ügyvezető elnöke.

Kalocsai érsekké történt k ineveztetése a Szent István Akadém iára is új 
fényt sugároz. M indnyájan szívből kérjük a Princeps pastorum ot, hogy a lelkeknek  
e hűséges jó pásztorát tartsa m eg még igen sokáig töretlen erőben, egészségben, és 
segítse meg, hogy a díszes kalocsai érseki széken m ég igen sokat tehessen az Isten 
dicsőségére, a m agyar E gyháznak és a lelkek százezreinek a javára. És engedje m eg  
a történelem  sorát intéző isteni G ondviselés, hogy Glattfelder Gyula még m egláthassa  
elhagyott egyházm egyéjének dicsőséges egybeforrását !

* * *
Pétery-Petró József szintén a tudom ánynak és a gyakorlati lelk ipásztor

kodásnak az embere. Mint teológiai tanár és tanulm ányi felügyelő, majd lelk iigazgató  
közel három évtizeden keresztül fáradozott az egri papnövendékek nevelésén ; 
buzgó, eredm ényes m unkásságáért, valam int irodalmi tevékenységéért tudom ány- 
egyetem ünk őt 1929-ben bekebelezett doktorainak a sorába választotta . 1932 óta  
tagja a Szent István Akadém iának. 1938-ban tiszteletbeli kanonok, 1939-ben való
ságos kanonok és egri plébános lett. Irodalmi m unkásságát ekkor sem hagyta el, 
külön kiem elem  «Az ősegyház életé»-ről és «A szentm ise történeté»-ről szóló m unkáit. 
N agy apostola az eucharisztikus nevelésnek. Hosszú időn keresztül vo lt a salzburgi 
«Katholische Kirchenzeitung»-nak a m agyarországi tudósítója, és szerkesztője az 
Egri Egyházm egyei K özlönynek és az Egri K atolikus Tudósítónak. Az ő püspöki 
m űködésére is szeretettel kérjük az Ür Jézus bőséges áldását !

* * *
Másodelnök  felhívja a főtitkárt jelentésének m egtételére.
P app Károly  főtitkár a következőket jelenti :
«Tekintetes Szent István Akadém ia ! U tolsó együttes ülésünk óta. am ely  

m ájus hó 22-én vo lt, a következő fontosabb esem ényekről szám olok be :
1. Kincs István pápai prelátus, K őszeg város nyugalm azott plébánosa 1942 

június 2-án 75 éves korában Kőszegen elhúnyt. A neves katolikus író m ég a Szent 
István-Társulat irodalmi osztályából lépett át a Szent István Akadém ia III. osztá
lyának tagjai sorába, s 1941 óta tiszteleti tagunk volt.



A  S Z E N T  I S T V Á N  A K A D É M I A  Ü L É S E I 1 9 1

Várdai Béla osztályelnök úr az 1941. év novem ber 21-i ülésen m éltatta  K incs 
István félszázados írói m űködését, am ely m éltatása É rtesítőnk nemrégen m eg
jelent számában foglal helyet. Em e tanulm ányához m ost már hozzácsatolta elhunyt 
tiszteleti tagunk életrajzát is. Ebben m egem lékezik június 4-én végbem ent tem etésé
ről is, am ely K őszeg városnak gyönyörű főtem plom ából Vas várm egye közönségének  
im pozáns részvételével történt. Három püspök és a várm egye egész papsága kísértei 
utolsó útjára a nem esszívű főpapot. A n yitott sir fö lött egyetlen beszéd hangzott el  ̂
Várdai Béla osztályelnökünk búcsúztatója (É rtesítőnk 212— 214. oldalain).

Amidőn elhúnyt tiszteleti tagunk em lékét jegyzőkönyvben örökítjük meg,. 
Akadém iánk összessége nevében m ély köszönetét mondok V á r d a i  B é l a  osztályelnök  
úrnak, aki már a m últ év nyarán szem élyesen v e tt  részt Kincs István pappá szente
lésének 50 éves fordulóján, s az idén június 4-én, Űrnapján, tem etésén Akadém iánkal 
képviselni, s m egható gyászbeszédével tőle elbúcsúzni szíves volt.

2. A u c r  I s t v á n n a k ,  Akadém iánk III. osztálya tagjának sírkövét 1942 október  
11-én, vasárnap avatták  fel a soroksári tem etőben. A sírkőavatáson Akadém iánkat 
Várdai Béla osztályelnök úr képviselte, aki m egható beszédben m éltatta  a kiváló  
katolikus író és műfordító érdemeit. A katolikus írók és újságírók Pázm ány-egyesü- 
letének koszorúját Früchtl Ede titkár úr helyezte el és fejezte ki a katolikus közönség 
érzelm eit. Ü gy Várdai Béla osztályelnök úrnak, m int Früchtl Ede titkár úrnak 
köszönetét mondok Akadém iánk nevében. Früchtl titkár urat ugyanis csaknem tag- 
társunknak tekintjük, m inthogy üléseinkről állandóan ő tájékoztatja  a hírlapokat.

за. B i t t e r  I l l é s  tankerületi főigazgató elhúnyt tagtársunk sírem lékét 1942 
szeptem ber 27-én, vasárnap délelőtt áldotta meg H am vas Endre általános érseki 
helytartó úr a Kerepesi tem etőben. Az ünnepi beszédet K em enes Illés tankerületi 
főigazgató és Brisits Frigyes tanügyi főtanácsos urak m ondották, míg Akadém iánkat 
főtisztelendő Kühár Flóris úr képviselte, akinek tollából jelent meg a m últ hónap
ban B itter Illés fö lött tarto tt em lékbeszéde (Em lékbeszédek III . k. 8. szám).

зб. P i n t é r  J e n ő  boldogult tagtársunk síremlékét a Kerepesi tem etőben 1942: 
szeptem ber 20-án leplezték le. Bár Akadém iánk elnöksége hivatalosan nem v ett  
részt az ünnepélyes felavatáson, de számos akadémikus tagtársunk m egjelent 
elhúnyt kitűnőségünk sírjánál.

3c. ö z v e g y  g r ó f  A p p o n y i  A l b e r t n é  őnagym éltósága 1942 szeptem ber 1-én 
húnyt el Budapesten.

H alhatatlan emlékű elnökünk, gróf Apponyi Albert az 1921— 1933. évek  
között vezette A kadém iánkat, és ezen 12 év a latt a N agyasszony is buzgó látogatója  
volt ünnepi üléseinknek, sőt később is gyakran láttuk  őt körünkben. A m egboldogult 
N agyasszonyt szeptem ber 3-án gróf Mikes János érsek őexcellenciája tem ette a 
Farkasréti budai tem etőben, ahol A kadém iánkat Pataky Arnold m ásodelnök úr 
képviselte. Szeptember 18-án Akadém iánk a következő levelet kapta :

«Hálás köszönetét mondok úgy saját, m int testvéreim  nevében a szép koszo
rúért. Pálffy Apponyi Júlia».

3d. A gyászos esem ények sorából közelről érintett bennünket V iszota Gyula 
volt m ásodelnökünk nejének halála. U gyanis V i s z o t á n é  P a t a c s i c s  I r m a  úrnő hosszas 
szenvedés után 1942 június 12-én elhúnyt. Tem etésén Pataky Arnold m ásodelnök, 
Várdai Béla osztályelnök urak és a főtitkár vettek  részt.

3c. Bár nem tartozott tagjaink sorába, mégis megem lékezem  Z s e m b e r y  

I s t v á n  doktorról, az A ctio Catholica országos alelnökéről, aki június hó 26-án 63 éves 
korában elhúnyt. A hitéhez hű katolikus férfit Akadém iánk ünnepi ülésein kezdettől 
fogva körünkben tisztelhettük , és sógora László Gábor kartársunk révén am úgy is 
kapcsolatban volt Akadém iánkkal. Június 30-i tem etésén F ő m a g a s s á g ú  E l n ö k  U r u n k  

S e r é d i  J u s z t i n i á n  bíboros hercegprímás, Angelo Rotta .pápai nuncius úr őnagym éltó- 
ságával együtt s z e m é l y e s e n  v ett részt, s azonkívül Akadém iánk igen sok tagja  
búcsúzott el örökre a Kerepesi tem etőben a nem eslelkű férfitól.

Á ldott legyen emlékük.
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Az örvendetes hírek közül jelentem :
4. X II. Pius Pápa Őszentsége G l a t t f e l d e r  G y u l a  pápai trónálló, Csanádi püspök  

úr Ő nagym éltóságát 1942 szeptem ber 24-én kalocsai érsekké nevezte ki. Másodelnök  
úr m egem lékezéséhez kapcsolódva jelentem , hogy illusztris tiszteleti tagunkat 
Akadém iánk elnöksége m ég aznap köszöntötte, am elyre a következő választ 
kaptuk :

«Méltóságos M ásodelnök Ür ! H álásan köszönöm a Szent István Akadém ia  
nevében kifejezett jókívánságot érseki kinevezésem  alkalmából. Örülni fogok, ha 
más polcon is lehet majd az Akadém ia terveit előm ozdítanom , amire teljes készségem  
is nyilvánítom . Fogadja a m élyen tiszte lt Akadém ia őszinte tiszteletem  nvilvá- 
nítását. Szeged, 1942 szeptem ber hó 28-án. Glattfelder Gyula Csanádi püspöki.

5. U gyancsak X II . Pius Pápa Őszentsége d r .  P é t e r y - P e t r ó  J ó z s e f  egri plébános 
urat váci m egyéspüspökké nevezte ki. Ő nagym éltóságát, aki 1931 óta I. osztályunk  
tagjai közé tartozik, elnökségünk Akadém iánk nevében köszöntötte. Erre a k övet
kező választ kaptuk :

«Püspökké történt kineveztetésem  alkalm ából kifejezett szíves jókívánataiért 
hálás köszönetét m ondok, tisztelettel kérve buzgó im áit, hogy nehéz feladatom nak  
Isten segítségével minél tökéletesebben m eg tudjak felelni. Sok szívélyes üdvözlettel 
a Tekintetes Akadém ia m unkájára Isten áldását kívánva.

Eger, 1942 szeptem ber hó 28-án. Dr. Péterv József k inevezett váci püspök'
6. J o h a n  B é l a  belügym inisztérium i állam titkár urat. A kadém iánk IV. osz

tályának buzgó tagját K orm ányzó Ür Ő főm éltósága titkos tanácsossá nevezte ki. 
A kinevezés a Budapesti K özlöny 1942 június 24-i 141. számában a következő
képpen szól :

«Kedves dr. Johan. A magyar királyi m iniszterelnöknek a m inisztérium  n evé
ben te tt  előterjesztésére Önnek a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elism e
réséül a magyar királyi titk os tanácsosi m éltóságot adom ányozom . K elt Budapesten. 
1942. évi június hó 21. napján. H orthy Miklós és K állay Miklós».

Johan Béla Ő nagym éltóságát Akadém iánk nevében köszöntöttem  s július 
8-án kelt levelében hálásan köszönte meg Akadém iánk jókívánságait.

7. A nyár közepén, július 4-én olvastuk a hírt, hogy H ó m a n  B á l i n t  vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr lem ondott, am ely alkalomból K orm ányzó Úr Ő főm éltó
sága közel egy évtizeden át v ise lt m iniszteri működése elismeréséül neki a Magyar 
Érdemrend Szent K oronával ékesített nagykeresztjét adom ányozta.

Hóman Bálint őnagym éltósága 1918 óta tartozik  tagjaink sorába, az 1923— 26. 
évek között a l l .  osztály titkári állásában buzgólkodott, s 1935 óta tiszteleti tagunk. 
Miniszteri m éltóságában m indig megértéssel foglalkozott Akadém iánk ügyeivel s a 
Vallás és Tanulm ányi Alapból, Hercegprímás Ür Ő em inenciájával egyetértőén, 
10.000 pengő segéllyel tám ogatta  Akadém iánkat. Amidőn Akadém iánk tám oga
tásáért köszönetét m ondunk, egyben kérjük Ő nagym éltóságát. hogy a jövőben is 
viselje szívében Akadém iánk ügyeit.

8. Ugyanezen kelettel jelent meg a hivatalos közlem ény, hogy Korm ányzó 
Ür Ő főméltósága Kenderesen 1942 július 3-án kelt elhatározásával d r .  S z i n y e i  

M e r s e  J e n ő  m. kir. titkos tanácsost, az országgyűlés képviselőházának alelnökét
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezte ki.

Szinyei Merse Jenő úr őnagym éltósága , m int a képviselőház alelnöke, minden 
évben résztvett ünnepi üléseinken, s Őt mint régi ism erősünket köszöntöttem  magas 
m éltóságában. Erre már július 13-án válaszolt a következő levélben : «Kedves 
Barátom ! Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi m iniszterré történt k inevez
tetésem  alkalmából mind Magad, mind a Szent István Akadém ia nevében küldött 
jóleső és m egtisztelő jókívánságaidért hálás köszönetét mondok. Szívélyes üdvöz
lettel : Szinyei Merse Jenő».

9. Örömünnepe volt Akadém iánknak a nyár elején. U gyanis 1942 június
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1 fi-án érte meg Pataky Arnold  m ásodelnök Ür Ö m éltósága születésének 60-ik év 
fordulóját. Ez alkalom m al 24 tagtársunk aláírásával ellá tott üdvözlőiratőt adtunk  
át Ö m éltóságának hittudom ány kari szeminárium ában, Akadém iánk összes osztály
elnökei és osztálytitkárai m egjelentek az ünnepélyen, amikor köszöntöttük szereteti 
M ásodelnökünket, akinek működése régóta összeforrott a katolikus tudósok A ka
dém iájával. Jelenleg pedig a 200 főnyi tudom ányos testület irányításában Fom agas- 
ságú Elnök Urunk m ellett, yezetőszerepet tö lt be. A katolikus tanárok nevében  
külön m egköszöntük azt a nemes buzgalm át, hogy 10 év  óta csaknem állandóan 
I’ataky Arnold Öm éltósága m ondja az egyetem i ünnepélyeken a szentm isét, s ez
zel a liitélét terén is lelkesítő példát m utat a katolikus ifjúságnak.

Ez alkalomm al, együttes ülésünk előtt is, megköszönjük M éltóságos Másod
elnök í  rnak fáradhatatlan buzgalm át, s kérjük a jó Istent : árassza el bőséges 
kegyelm ével életének 60 éves fordulóján ; a jövőben pedig adjon neki erőt és egész
séget, hogy nem es m unkálkodását Magyar Hazánk és K atolikus Egyházunk javára  
még igen sokáig folytathassa.

10. Az elm últ vasárnap, október 25-én ünnepelte a S z e n t  D o m o n k o s - r e n d  

Vasváron, letelepedésének 700 éves jubileum át. Erre az ünnepélyre Akadém iánkon  
már m egjelent Fehér M átyás tollából : «A hétszázados vasvári szent domonkos- 
rendi kolostor története» című 270 oldalas m onografia, am ely munka kiadásával 
Akadémiánk már kifejezte a Szent Domonkos-rend iránt érzett tiszteletét és'szere
le ié t . Másodelnök Ür Öm éltósága a 700 éves fordulóról részletesen m egem lékezve, 
csupán azt jelentem , hogy Elnökségünk az ünnepélyen nem jelenhetett meg, mert 
Másodelnök úrral H e h l e r  A n t a l  kartársunk síremlékének leleplezésén voltunk, 
Öm éltósága az egyházi áldást végezte, míg magam a Bölcsészettudom ányi Kar- 
képviseletében voltam  a sirkőfelavatáson, ahol a beszédet K o r n i s  G y u l a  titkos  
tanácsos tanártársunk mondta.

A vasvári ünnepélyen A kadém iánkat M é s z á r o s  H u g ó  szom bathelyi polgár- 
m ester és H o r v á t h  S á n d o r  tanár urak, A kadém iánk tagjai képviselték.

11. K iadványainkra térve át, az idei évben a következő művek jelentek meg :
1. A :  I. o s z t á l y  É r t e k e z é s e i  III. kötetének 7. száma P .  T a k á c s  I n c e  r. tag : 

Magyar Ferences aszketikus élet 105 oldalon 12, ábrával.
2. A II . o s z t á l y  É r t e k e z é s e i  III. kötetének 1. száma P. F e h é r  M á t y á s  vendég : 

A hét százados vasvári szent domonkosrendi kolostor története, 270 oldalon, 
14 ábrával.

3. A 7 V. o s z t á l y  É r t e k e z é s e i  III. kötetének 8. szám a: N é h a i  S c h i l b e r s z k y  

Károly:  Az Am ygdalaceae gyüm ölcsfák gutaütésének okairól, 32 oldal.
4. Ugyanezen kötet 9. száma : N é h a i  T r e i t z  P é t e r :  Talajtérképek és hasznuk 

a mezőgazdaságban, 40 oldal.
M indkét értekezésben elhúnyt akadémikus társaink rövid életrajzát és 

•arcképét közöltük.
5. S k r o p  F e r e n c  r. tag : A szívm űködés elektromos jelensége 23 oldalon, 

7 ábrával. Ezzel záródik a III. kötet, s a három kötetről tartalom jegyzék.
6. J o h a n  B é l a :  Szociális gyerm ekvédelm ünk bírálata, 16 oldal, 2 m űm ellék

lettel. Ez a IV. kötet 1. száma.
7. Az Emlékbeszédek III. kötetének 8. száma : Em lékbeszéd Bitter Illés felett. 

Irta : Kiihár Flóris. 18 oldalon, arcképpel.
8. A III. kötet 9. száma : Pataky Arnold:  Em lékbeszéd Hanauer Árpád 

István váci m egyéspüspök fö lött. 12 oldalon, arcképpel.
A Szent István Akadém ia É rtesítőjének X X V I-ik , 1941. évi kötete teljesen  

készen van, am ely néhány hét m úlva ugyancsak tagjaink kezében lesz.
Benne a kisebb terjedelmű értekezések mind a négy osztály köréből helyet 

kaptak.» :• ,. vie
Pupp Károly  főtitkár jelentését az E gyüttes Ülés tudom ásul veszik
Utána zárt Ü lé s  !

A Szent István  A kad ém ia É rtesítője . (1942.) 13
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Pataky Arnold  m ásodelnök a vendégek távozása után m egnyitja a 
zárt ülést.

Elnöklő m ásodelnök jelenti, hogy a mai zárt ülésnek tárgya a IV. m ennyiség- 
tani és term észettudom ányi osztály jelentésének m eghallgatása és döntés a Fraknói- 
jutalom  odaítélése ügyében.

Felkéri ezért a főtitkárt, hogy ism ertesse a Fraknói-jutalom  odaítélésére 
kiküldött bizottságnak és a IV. osztálynak javaslatát a Fraknói-jutalom  ügyében.

Papp Károly főtitkár a következő jelentést terjeszti elő :
12. A  Fraknói-jutalom odaítélése. «Tekintetes A kadém iai E gyüttes Ü lés ! 

M ultévi ünnepi ülésünkön 9 évi szüneteltetés után felújítottuk  a Fraknói-jutalm at, 
am elyet a IIJ. osztály köréből Alszeghy Zsolt egyetem i tanár úrnak : A X V II. század  
m agyar irodalom történetéről írt munkája nyert el. Am iként az ünnepi ülésen jelen
tettem  : a Fraknói-alap 2800 P -t k itevő összegét érintetlenül hagytuk, m inthogy  
ezt az alapot gyarapítani kívánjuk. Ezért az elm últ évben Szendy Károly  székes- 
fővárosi polgárm ester úr segélyéből hasítottunk ki erre a célra 500 P -t, Az idén 
egyrészt Serédi Jusztinián  bíboros-hercegprímás Ür őem inenciájának egyéni ado
m ányából, m ásrészt Szendy Károly  székesfővárosi Polgárm ester úr Öméltóságának 
tám ogatása révén két forrásunk is van, am ely a Fraknói jutalm at táplálja.

Ennek előrebocsátása után tisztelettel jelentem , hogy az idén a Fraknói 
jutalom  a IV. osztályt illeti, és pedig az osztály kettős tagozódása alapján a term é
szettudom ányi szakot. Ez alapon m ég a tavasz folyam án, március 7-én felkértem  
Wodetzky József osztályelnök urat, hogy a bírálóbizottság kiküldéséről gondoskodni 
szíveskedjék. Az osztályelnök úr Öméltósága Dudich Endre osztálytitkár úr Öméltó
ságát bízta m eg a b izottság vezetésével. Az elnöklete a latt történt javaslatról a 
következő jelentésben számolok be :

Az 1942 május 29-én tartott bizottsági ülésen Dudich Endre elnöklete alatt 
m egjelentek Éhik Gyula, Gimesi Nándor, László Gábor, R ybár István, Skrop 
Ferenc és Zsivny Viktor akadémiai tagok. Az ülésen a következő szem élyek m unkái 
kerültek szóba : az állattan köréből Entz Gézának balatoni kutatásairól szóló 
m unkái, az ásványtanból Náray-Szabó  kristályszerkezeti kutatásai, a term észet- 
tanból Barnóthynak  a kozm ikus sugárzásról írt tanulm ányai, a növénytanból Szabó 
Zoltán örökléstani munkája, míg a földtanból Horusilzky Henriknek  Budapest 
hidrogeológiájáról szóló monográfiája.

A b izottság hosszas eszmecsere után olvkép határozott, hogy a Fraknói- 
jutalm at az 1934— 1941 közé eső évkörből E ntz Géza egyetem i tanárnak, A kadé
miánk rendes tagjának javasolja a Balaton állattani és élettani kutatásairól szóló 
m unkáinak jutalm azásául.

A IV .  osztály 1942 október 23-án tartott zárt ülésén Éhik Gyula bizottsági 
előadó felolvasta terjedelm es jelentését Entz Géza tudom ányos munkásságáról. 
E ntz Géza balatoni kutatásai 40 éves m últra tekintenek vissza. Ifjabb E ntz Gézá
nak és a vezetése alatt m űködő m unkatársaknak köszönhetjük a Balaton életének  
hidrobiológiái k ikutatását. A vándorkagyló balatoni felbukkanásának vizsgálata, 
a Balaton egész élővilágának m egism ertetése a külföldi szakkörökben is figyelm et 
keltett.

A részletesen m éltatott 42 értekezés részben társszerzők neve alatt jelent 
m eg, azonban teljesen az ő tollából is számos munka származik. Bár ákadémiai 
székfoglalója a cikluson kívül esik, m inthogy 1931-ben jelent meg, azonban az ebben 
lefek tetett gondolatok : az élet folyam atáról nagynevű A tyjának m éltó utódjává  
jelölték ki a protisták kitűnő tudósát. Miért pusztulnak ki véglény-tenyészeteink?  
erre a kérdésre felel tudós tagtársunk székfoglalójában.

A 8 éves ciklusba esik a Balaton állati életéről írt ném etnyelvű értekezése, 
am ely a X II. nem zetközi zoológiái kongresszus kiadványai között Lisszabonban  
1936-ban jelent meg. A Balaton békateknŐkagylóiról, uniókról szóló tanulm ánya  
a magyar biológiai kutatóintézet m unkálatai között 1932-ben Tihanyban-, s a leg-
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utóbb írt m űve : a Balatonnak és vízkörnyékének puhatestű faunájáról ugyanitt 
1941-ben jelent meg.

E ntz Géza m unkássága különösen az 1934— 1941-i évkörben sokoldalú. Mint 
a tihanyi biológiai in tézet irányítója s a Balaton életének ismerője olyan érdem eket 
szerzett a m agyar tenger kikutatása körül, hogy valóban m éltó a Fraknói-juta- 
lommal való kitüntetésre.

Éhik Gyula előadó jelentésének m eghallgatása után a IV. osztály olykép  
határozott, hogy a Fraknói-jutalm at Entz Géza egyetem i tanárnak, illetőleg a 
szerző balatonkutatásairól szóló hidrobiológiái munkáinak javasolja.

Az osztály ezen javaslata után a főtitkár kiegészítő vélem ényt terjesztett 
a zárt ülés elé. Felhívta a figyelm et László Gábor bizottsági tag indítványára, 
am ely szerint Horusitzky Henriknek  Budapest hidrogeológiájáról szóló nagy m un
kája éppen a szóbanforgó ciklusba esik, és úgy tudom ányos, m int gyakorlati szem 
pontból m éltó arra, hogy jutalm at nyerjen. H orusitzky Henrik 20 esztendővel 
ezelőtt, főgeológus korában, boldogult Schafarzik Ferenc osztályelnök idején ism er
te tte  Budapest székesfőváros földtani, talajtani és vízi viszonyainak  előzetes leírását, 
am ely 1922 február 17-én akadémiai székfoglalója volt.

Ezen tervezetében vázolt m unkát, már m int a földtani in tézet nyugalm azott 
igazgatója, tízéves szakadatlan kutatásaival befejezte és 1935 novem ber 29-én 
a székesfőváros pesti részének talajvízviszonyait, és 1939 október 20-án a főváros 
budai részének hidrogeológiai v iszonyait a IV. osztály ülésein, a székesfőváros 
vezető műszaki férfiainak jelenlétében ism ertette. H orusitzky Henrik tehát a 
Szent István Akadém ia színe előtt kezdte, majd ugyancsak előttünk fejezte be 
nagy m unkáját, tehát valóban a m agunkénak valljuk az im pozáns m onográfiát.

László Gábor bizottsági tag m éltatja a három részben kiadott m unkát, am ely
nek 1. kötete a Székesfőváros hidrogeológiai viszonyairól 45 oldalon előzetes jelen 
tést ad, II . kötete A székesfőváros pesti részének geológiai és talajvízi viszonyait 
tartalm azza, m egjelent 1935-ben 136 oldalon, 7 m elléklettel. I I I .  kötete Buda  
hidrogeológiáját tárgyalja 404 oldalon, 42 m elléklettel és egy nagy, 1 : 10.000 lép
tékű geológiai térképpel, m egjelent 1939-ben A m agyar geológusok nesztora, m int 
nyugdíjas igazgató, 10 éves szakadatlan m unkával olyan nagyarányú geológiai 
monográfiát n yújtott székesfővárosunknak, hogy ezzel az összes m agyar geológu
sok elism erését v ív ta  ki, és példát m utatott az ifjú nem zedéknek arra, hogy mire 
képes egy akaraterős tudós életének alkonyán.

N agy m unkájában, a száz m eg száz fúrás alapján, temérdek elem zés m ellék
lésével tiszta  képet ad a pesti altalajban m ozgó vizekről, pontosan követi és rész
letes térképeken rögzíti a Duna régi folyását, am ely a mai Nagykörút táján haladt, 
csoportosítja a Duna m entén feltörő hévforrásokat ; a m élyfúrások hévvizeinek  
hőfokáról, mennyiségéről pontos képet nyújt. Leírja a várkerti m élyfúrást, am ely  
248 m éterből 44 fokos meleg v izet ad, s am ely végszükség esetén a budai királyi 
vár vízszükségletét b iztosítja. A várkerti fúrás gondolata, és a sok akadály m el
lett sikeres befejezése H orusitzky nevéhez fűződik.

H a a közeljövőben, amikor a világvárosok után székesfővárosunk is át fog  
térni a földalatti vasutak építésére, akkor H orusitzky Henrik nagy térképe ú tba
igazítja a műszaki férfiakat, hogy merre tervezzék az alagutakat a veszélyes ártéri 
s hévvizek kikerülésével.

A magyar geológusok 90 év óta dolgoznak székesfővárosunk földtani tér
képezésén és tudom ányos feldolgozásán, azonban még egyikünk sem merte az 
adatokat egységes munkába önteni. ím e m ost Horusitzky Henrik  élete alkonyán  
m egajándékozta fővárosunkat és a m agyar geológusokat a régóta várt m unkával.

Am ikor munkája III. kötetét a Szent István Akadém ia 1939 október 20-i 
ülésén bem utatta, előadását a következő szavakkal fejezte be : «Ezzel székesfővá
rosunk nagyérdem ű polgármestere : Szendy Károly úr Ö m éltósága m egbízásának  
eleget tettem  : Finis est rei gratia Dei».

13*



1 9 6 A S Z E N T  I S T V Á N  A K A D É M I A  Ü L É S E I

Köszönjük ludós öreg kartársunknak a nagy m unkát, am ely a szó valódi, 
eredeti értelm ében mindenkor forrásmunkája marad székesfővárosunknak.

László Gábor és P app Károly  vélem énye« jelentése alapján a IV. osztály  
egyhangúlag javasolja a tek intetes együttes ülésnek, hogy Horusitzky Henriknek 
Budapest hidrogeológiájáról szóló m unkáját 500 pengős akadémiai díjjal tüntesse ki

Végeredményben tehát a IV. osztály javaslata a következő :
1. A Fraknói-jutalom  500 P  dija Entz Géza egyetem i tanárnak, akadémiánk  

rendes tagjának adassék a Balaton hidrobiológiái viszonyairól szóló munkái ju ta l
mazásául ;

2. Horusitzky Henrik  nyugalm azott földtani in tézeti igazgató, akadémiai 
rendes tag  500 P akadémiai díjjal jutalm aztassák a Budapest hidrogeológiájáról 
kiadott, munkájáért.»

A főtitkár jelentésének m eghallgatása után az ülés m egvizsgálván a Fraknói- 
jutalom  szabályzatát, am ely a Szent István Akadém ia Értesítőjének 1923. évi 
8. kötete 1. számában a 71— 72. oldalain jelent meg, m egállapítja, hogy a jutalom  
odaítélése a Szabályzat pontjainak szigorú betartásával történt. Ennek alapján 
elnöklő m ásodelnök kihirdeti az ülés határozatát, am ely szerint az együttes ülés 
a Fraknói-jutalom  500 P összegét Entz Géza r. tag a Balaton hidrobiológiái v iszo
nyairól szóló m unkáinak, forma szerint : «A Balatonnak és vízkörnyékének puha
testű faunája» című m unkájának ítéli, am ely a Magyar Biológiai K utató Intézet 
M unkálatai X III . kötetének 35— 56. oldalain jelent meg, egy térképpel és 5 táb lá
zatta l, Tihanyban, az 1941. évben ; míg Horusitzky Henrik  r. tag Budapest hidro- 
yeológiájáról című m unkáját ugyancsak 500 P díjazással jutalm azza. A Fraknói 
jutalom  fedezetét Bíboros Hercegprímás Ür őem inenciájának egyéni adom ányában, 
míg az akadémiai jutalm at a Székesfőváros M éltóságos Polgármesterének tám ogató  
segélyében jelöli meg.

Elnöklő m ásodelnök m egköszönvén az ülés tagjainak buzgó m űködését, 
a? ülést bezárja.

K elt Budapesten, 1942 október 30-án. Jegyezte Papp Károly  főtitkár. Látta : 
Patakij Arnold  másodelnök. H itelesítik  : Aistleitner József és Wodetzky József 
osztályelnökök.

XIX. Jegyzőkönyv az I. osztály 1942 november 6-i üléséről.
Elnök : Aistleitner József osztályelnök. M egjelentek : Hajós József. H orváth  

Sándor, H orváth K onstantin , Iványi János. Pataky Arnold, Papp Károly, Takáts 
Ince, Várdai Béla akadémiai tagok. Továbbá : András Fülöp, dr. Artner Edgár, 
Bálint József, Bánlaki Róbert O. P., dr. Conlegnes József, Csatlós Ferenc, P 
Csertő György O. P., D om onkos Szilárd, dr. Fallenbüchl Ferenc, Fallenbüchl 
Tivadar, Falusi K ároly, dr. Faragó Pálné, dr. Faragó Pál. Fazekas Béla, Fölbe. 
János vezéresperes, H ippich Ferenc, H űvösvölgyi Pál, Jánosy Ilka, Jóföldi Márta, 
K atona Jusztinján, Kem enes Bónita, dr. Kem enes István. Kézai József, P. Kulcsár 
Benedek O. P ., Ladányi A ntal S. P ., Lukács József, Márton H ugó, P. Mihály 
Tamás O. P., M iskolczy K álm án, Nádor Ferenc, N ezbay György, N yéki K álm án, 
R ábey-R ábel Dániel, R adányi Em ilia, Reiner Irma, vitéz Ruta Miklós, dr. 
’Sigmond Raj mund O. P ., Szirmay András, Szirtes János, dr. vitéz Szüts Jánosné, 
Vaszkusz György, Végh Rafael, P. Vlasich Béla O. P. vendégek.

Elnöklő osztályelnök üdvözölvén az I. osztály tagjait és a szép számban 
m egjelent vendégeket, az ülést m egnyitja, s felkéri az előadó urakat felolvasásuk  
m egtartására.

1. P. Horváth Sándor O. P. rendes tag : «Fides ex auditu» cím en,
2. dr. Fallenbüchl Ferenc vendég : «Az ágostonrendiek Magyarországon a 

m ohácsi vész előtt» címen m egtartják előadásaikat.
Elnöklő osztályelnök m egköszönve az előadó urak nagyon értékes előadásait, 

a  felolvasó ülést bezárja.
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A következő zárt ülésen Papp Károly főtitkár jelenti, hogy az I. osztályban  
m egüresedett 1 tiszteleti és 2 rendes tagsági hely. Hosszas eszmecsere után az osztály  
úgy határoz, hogy a tiszteleti tagsági helyet nem kívánja betölteni, míg a rendes 
tagsági helyekre szóba jöhetnek Artner Edgár , Fallenbüchl Ferenc és Galla Ferenc 
tudósok. A két utóbbi tudom ányos munkaköre azonban megoszlik az I. és II. 
osztály szakcsoportja között. A főtitkár jelenti, hogy Fallenbüchl Ferenc bem uta
tott monográfiája teljesen elkészült, s tudós szerzője, m iként a m últban, úgy jelenleg  
is tetem es anyagi segéllyel hajlandó a mű kiadását tám ogatni. A nagyszabású m ono
grafia cim e: A z  ágostonrendiek Magyarországon, 29 ábrával. A J I. osztály Értekezései
III. kötetének 3. száma gyanánt tervezve. Egyéb tárgy híján elnök az ülést bezárja.

Kelt Budapesten, 1942 novem ber ö-án. Jegyezte : Horváth Konstantin  osztály- 
titkár. L átta  : Aistleitner József osztályelnök.

\ X .  Jegyzőkönyv a II. osztály 1942 november 13-án tartott felolvasó üléséről.

Elnök : Háry Ferenc osztályelnök. M egjelentek : A istleitner József, A lszeghy  
Zsolt, Balanyi György, Biró Vencel, Erdősi K ároly, H orváth K onstantin , Mesz- 
lényi A ntal, Papp Károly, Pataky Arnold, P. Takács Ince O. F. M., Scheffler János 
akadémiai tagok.

Továbbá : Alszeghy Erzsébet, A lszeghy Piroska, dr. Balázs András, Bal- 
kányi Ernő, Baum garten Melanie, dr. B áthy Miklós, Biro Imre, Bózi Ferenc, 
Gonlegner József, Csapodi Csaba, Engelm ann F'erenc, Früchtl Ede, báró Gudenus 
Gézáné, dr. H aiczl K álmán, Hall Béla, báró Heim Gézáné, dr. Hirsch József. Kiss 
Gyuláné, dr. Kiss Gyula, Kiss Paula, dr. K ovács Béla, dr. K ovács Béláné, dr. 
K raver Adrienne, dr. Magyar László, Mátrai János, özv. Müller Alfrédné, dr. Müller 
Sándorné, dr. v itéz Nagy Zoltán, dr. Papp László, Pautz K álm ánné, Polónyi János, 
Kelkovics Davorka, dr. Belkovics Néda, Bokka Pál, P. Schrotty O. F. M., Simon 
István, Szűcs János, Varga Béláné, özv. Veres Gézáné, W agner Lajos, Zimányi 
Gyula vendégek.

Elnök az ülést m egnyitja, üdvözli a tagokat és vendégeket, különösképen  
pedig dr. Scheffler János  szatmári püspök úr Ő nagym éltóságát, akit 22 éves távoliét 
után ma tisztelhetünk először körünkben.

BiróVencel rendes tag megtartja előadását «Karácsonyi János emlékezete» címen.
M egjelent az Em lékbeszédek III. kötetének 10. szám ában 1— 22. oldalon, 

arcképpel.
A felolvasó ülést követő zárt ülésen elnök felkéri Balanyi György rendes tag 

Öméltóságát, hogy ism ertesse a Gombos-féle Catalogus kiegészítése gyanánt tör
tént m unkálatokat.

Balanyi György előadja, hogy a Gombos-féle nagy munka kiegészítése  
gyanánt dr. Csapodi Csaba elkészítette az Indexet, am ely nyom dakészen az osztály  
rendelkezésére áll. A négy évig tartó fáradságos munka kiadását javasolja az osz
tálynak. Papp Károly  főtitkár j,elenti, hogy dr. Csapodi Csaba úr munkája körül
belül 15 ívet fog kitenni, am elynek előrelátható nyom dai költsége 3000 P -t igényel. 
A szerzőnek járó tiszteletdíjjal együtt 4000 P -t kell jövő évi költségvetésünkbe  
beállítani a munka kiadása céljából.

Többek hozzászólása után elnök kimondja, hogy a II. osztály egyhangúlag  
javasolja Csapodi Csaba m unkájának kiadását.

Több tárgy híján elnök az ülést berekeszti. K elt Budapesten, 1942 novem ber 
13-án. Jegy ezte : Meszlényi  Antal  osztálytitkár.

XXI. Jegyzőkönyv a III. osztály 1942 november 20-án tartott felolvasó üléséről.

Elnök : Várdai Béla osztályelnök. M egjelentek : A lszeghy Zsolt, Bartha 
József, Czettler Jenő, Erdősi K ároly, Horger A ntal, Küjiár Flóris, Pataky Arnold, 
Papp Károly. Sziklay János rendes tagok.
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Továbbá : dr. Conlegner József, dr. Egri Bónis Pál, Früchtl Ede, báró Gude- 
nus Gézáné, H alm i Bódog, K apcza Imre, dr. Kem enes István, dr. Kolos Endre, 
dr. Margitai Rikárd, R ubinyi Mózes, Solymos Vendel, Sugár Pál, Sziklay Jánosné, 
Szilkay Magdolna, Várdai Béláné vendégek.

Elnök üdvözölve az akadémiai tagokat és vendégeket, az ülést m egnyitja.
Bartha József rendes tag m egem lékezik arról a szomorú esem ényről, am ely  

a m últ héten Várdai Béla osztályelnök urat szeretett édesanyja elvesztésével 
érte. U gyanis özvegy Weissmann M átyásáé  szül. Baubin Vilm a f. hó 10-én életé
nek 84. évében elhunyt. A Mindenható adjon neki örök nyugodalm at, s szeretett 
elnökünknek pedig vigaszt és enyhülést fájdalmára.

Elnök m egköszönvén a részvétet, felkéri Sziklay Jánost  előadásának m eg
tartására.

Sziklay János rendes tag  «Rónay Jácint naplója» címen m egtartja előadását.
Elnök köszönetét m ondva a nagyértékű előadásért, a felolvasó ülést bezárja.
A következő zárt ülésen Bartha József rendes tag  ind ítványt terjeszt elő a 

régi m agyar énekköltészet felkutatására és kiadására, am elyet már 1927-ben  
N égyesy László és Perényi József is sürgettek. Az osztály b izottságot küld ki 
Bartha József elnökletével, Alszeghy Zsolt, Sík Sándor és Vargha Damján  tagokkal, 
akik a katolikus régi m agyar énekköltészet felkutatására javaslatot tegyenek.

A zárt ülés a m egüresedett tiszteleti tagsági helyre Sziklay Jánost  és Vargha 
Damjánt,  m íg a rendes helyre Ijjas Antalt  javasolja.

K elt B udapest, 1942 novem ber 20-án. Jegyezte : P app Károly  főtitkár.

XXII. Jegyzőkönyv a IV. osztály 1942 november 27-én tartott felolvasó üléséről.

Elnök Wodetzky József tiszteleti tag, osztályelnök. M egjelentek : A istleitner  
József, Ábrahám Ambrus, Bartha József, Bártfai Szabó László, Czettler Jenő, 
Dudich Endre, Éhik Gyula, Horger A ntal, H orváth K onstantin , H orusitzky Henrik, 
Kem enes Illés, K ratochvil K ároly, Kühár PJóris, M eszlénvi A ntal, Mócsy János, 
Mosonyi János, Nékám  Lajos, Papp Károly, Pataky Arnold, Schwartz Elemér, 
Skrop Ferenc, Yárady József, Várdai Béla, W olsky Sándor, Zsivnv Viktor akadémiai 
tagok. Továbbá : András K. Fülöp, Balázs Jenő, Balázs Jenőné, dr. Berend Istvánné, 
Berényi Gáborné, ifjú Csizmás Lajos, Dietrich Miksa, dr. Elek Sándorné, dr. Fallen- 
büchl Ferenc, Falusi K ároly, Früchtl Ede, báró Gudenus Gézáné, Kecskésné Lékav  
R ozália, Márkus T im óty Fidél, Márton H ugó, P. M edgyesi Dezső, N ém eth Ferenc, 
dr. Pap Géza, dr. Radnai Pálné, Reiner Irma, Simon Irén, Sim ényiné dr. H ajnis 
Elza, dr. Szentkláray Aurélné, dr. Szentkláray Em il, dr. Szentkláray János, dr. Szenl- 
kláray Jánosné, dr. Szilágyi Ilona, dr. Szlávy Gyula, dr. Zimmermann Aranka 
vendégek.

Eínök az ülést m egnyitván , üdvözli a szép számmal megjelent tagokat és 
vendégeket. Majd felkéri az előadókat bejelentett előadásaik m egtartására.

1. Ábrahám Ambrus  rendes tag  : «Vérnyomást szabályozó készülékek a vér
edények falában» címen m egtartja előadását.

2. Szentkláray János  vendég : «Üjabb adatok az anaem iák kortanához és 
kezeléséhez» címen bem utatja értekezését. Megjelent É rtesítőnk jelen kötetének  
122— 141. oldalain.

Elnök m indkét előadónak köszönetét mond értékes előadásáért.
A felolvasó ülést követő zárt ülésen Elnök jelenti, hogy a IV. osztályban  

1 tiszteleti és 4 rendes tagsági hely üresedett meg.
H osszabb eszmecsere után az ülés olykép dönt, hogy a tiszteleti tagsági helyre 

Entz Géza egyetem i tanárt, a rendes tagsági helyekre pedig : Szökefalvy Nagy Gyula 
m atem atikust, Szebellédy László kém ikust és Vizer Vilmos bányaigazgatót jelöli.

K elt Budapest, 1942 novem ber 27-én. Jegyezte : Dudich Endre osztály-
i tkár.
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XXIII. Jegyzőkönyv a Szent István Akadém iának a Szent István-Társulat dísztermé
ben (Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. sz.) 1942 december hó 13-án, vasárnap 

délelőtt 11 órakor m egkezdett XXVII. ünnepi üléséről.

Elnök : Serédi Jusztinián  bíbornok-hercegprímás, esztergomi érsek, a Szent 
István Akadém ia tiszteleti tagja.

M egjelentek : Aistleitner József, Alszeghy Zsolt, Balanyi György, Balassa 
Brúnó, Birkás Géza, Blazovich Jákó, Bozóky Kálmán, báró Brandenstein Béla, Czettler 
Jenő, Czobor Alfréd, Deseő Dezső, Erdösi Károly,  Fodor Ferenc, Gróh Gyula, Hómon  
Bálint, Horusitzky Ferenc, Horusitzky Henrik, Horváth Konstantin, Hiiltl Dezső, 
Ibrányi Ferenc, Iványi János, Jajczay János, Kecskés Pál, Kenéz Béla, Kühár Flóris, 
Láng .Xándor, Lukinich Imre, Lóczy Lajos, Meszlényi Antal,  Meszlényi Zoltán, 
Mosonyi  János, Mödlinger Gusztáv, Pakocs Károly,  P a p p  Károly,  Pataky Arnold,  
Pitroff Pál Ödön, Rejtő Sándor, Réthly Antal,  Rybár István, Scheffler János, Skrop  
Ferenc, Szabó Zoltán, Szekfű Gyula, Sziklay János, Takáts Ernő, Takáts Ince, T heiss 
Ede, Tower Vilmos, Várdai Béla, Vargha Damján, Vojnovich Géza, Wolsky Sándor, 
Zaymus Gyula és Zsivny Viktor akadémiai tagok. Továbbá Angelo Rotta tébai érsek, 
apostoli nuntius, Kelemen Krizosztom  pannonhalm i főapát, Meszlényi Zoltán eszter
gomi segédpüspök, Scheffler János  szatm ári m egyéspüspök, Hóman Bálint  és Kenéz 
Béla m. kir. titkos tanácsosok, Szinyei Merse Jenő  m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter, dr. Varga József m. kir. ipari és kereskedelem ügyi m iniszter, Ruszkiczay-  
Rüdiger Imre altábornagy, a m. kir. honvédelm i m iniszter képviseletében, Oswald 
István, a Kúria nyug. elnöke, Karafiáth Jenő m. kir. titkos tanácsos, Homonnay  
Tivadar székesfővárosi főpolgármester, dr. Szendy Károly  székesfővárosi polgár- 
mester. dr. Morvay Endre székesfővárosi alpolgármester.

A zonkívül dr. Artner Edgár, a Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  h ittudo
mányi karának tanára, dr. Apor László egyetem i tanársegéd. Balkányi Ernő, dr. 
Balogh Albin, Balogh Rózsa Györgyike egyetem i tanársegéd, Banist Alajos, Baranyai  
Jusztin, a Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  jog- és állam tudom ányi karán az egy
házjog tanára, m int a zirci Apátúr képviselője, Baumann Károly, Bartmann Miklós,  
a Regnum  Marianum egyházközség világi elnöke, Beresztóczy Miklós dr. vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tanácsos, dr. Birnbaum Gyula, dr. Bogsch László geológus, 
Pázm ány-egyetem  m agántanára, Csányi  Dezsőné, Deák Gusztáv, az ungvári Gyön- 
gyössy Irodalmi Társaság főtitkára, Dékány István,  a P ázm ány-egyetem  ny. r. 
tanára, P. Dietrich Imre házfőnök, Divéky Adorján,  a debreceni Tisza Istv á n  Tudo
m ányegyetem  bölcsészettudom ányi karának dékánja, dr. Doktorics Kunó, dr. 
Ént:  Ferenc, dr. Esty Miklós  pápai kamarás, gentiluom o, Fallenbüchl Ferenc pápai 
kamarás, ny. kir. főigazgató, Farkas Norbert, Fekete Márton,  az A. C. igazgatója, 
Fery Tibor miniszteri tanácsos, a m. kir. propagandaminiszter képviseletében, 
Féjia Ferenc, Fodor Ferencné, dr. Földváry Aladár  m. kir. geológus, dr. Gajzágó 
László rendkívüli követ, egyetem i ny. r. tanár, báró Gameria Albert S. J ., Gáspár 
Miklós, Gévay-Wolf Nándor  ny. állam titkár, az A ctio C atholica.kulturális osztályá
nak elnöke, báró Gudenus Gézáné, Gruber Miklós,  Guba Pál  O. S. P., P. Gyéressy Ágos
ton O. S. P., Győré Berta, dr. Haiczl  Kálmán, Hampel Ferenc m. kir. térképészeti in té
zeti őrnagy, Hamvas Endre Budapest székesfővárosi érseki helynök, Hazay Lujza, dr. 
Heinlein István, a Pázm ány-egyetem  bölcsészettudom ányi karának ny. r. tanára, 
Heinlein Istvánná szül. Mauritz Matild, Hitzing Antalné, dr. Hoffmann Ernő  gim 
náziumi tanár, dr. Hoffmann Ernőné, dr. Horusitzky Zoltán székesfővárosi zenetanár, 
Ikrich Auguszta, a Szociális Testvérek képviselőnője, Iványi János,  a budapesti kir. 
m agy. Pázmány Péter Tudom ányegyetem  hittudom ányi dékánja, m int a R ector 
Magnificus képviselője, dr. Jajczay Jánosné, P. Jánosy József, dr. Jaskó Sándor  
egyetem i tanársegéd, geológus, Johan Andor, dr. Kemenes István, K iss  Gyula, K iss  
Jenő, K iss  Ernőné, Környei László, a m. kir. Földtani Intézet szám tanácsosa, Kört-  
vélyessy Ferenc, Lantos Lajos, Lázár Mária, P. Lembravszky Mihály  pálosrendi tartó-
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mány főnök Pécs,, M a isii Ár iám é, dr. Majzon László m. kir. geológus, dr. Málnai  
Mihály, dr. Málnai Mihályné , dr. Mátrai Gyula pápai kamarás, hercegprímási titkár. 
Mátrai József, M ályné Márton Irma, Mártonffy Károly de Marchi Hilda, P. Medgyesi  
Dezső tartom ányfőnök, Miezbán Szilárd, dr. Mihalovics Zsigmond  pápai prelátus, az 
Actio Catholica igazgatója, Mihailich Győző, a József nádor műszaki s gazdaság- 
tudom ányi egyetem  rektora, Mohai Ádám, P. Xapholcz Pál S. ./. tartom ányfőnök, 
Xószlopy László, Nyers Elek, Nyisztor Zoltán pápai prelátus, dr. Orsós Ferenc, a 
Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  orvostudom ányi karának ny. r. tanára, Ortvuij 
Rudolf, a Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  bölcsészettudom ányi karának nv. r. 
Urnára, Pap Ferehc, a székesfővárosi vízm űvek igazgatója, Papp  Károly ne Balogh 
Margit dr. nvug. székesfővárosi leánygim názium i tanárnő. Perneczky Jenő  nyug. 
altábornagy, a szent domonkos-rendi egyházközség világi elnöke, dr. Rávriay  
Tamás, Keiner Irma, Rényi László, Rudnay Pál  nyug. postaigazgató, dr. Sebes
tyén Olga, a Pázm ány-egyetem  zoológiái intézetének tanársegéde, P. Schrotty Pál
O. F. M. tartom ányfőnök, Simonffy Jenő  csornai prépost, Simon Károly, dr. Sirnonyi  
Á rpád  orvos-tábornok, báró Skerlecz Iván  v. belső titkos tanácsos, vo lt horvát bán, 
dr. Sprenger Mária Mercedes, Süss Erzsébet, Steinberg Irén, Szabó Lajos  székesfővárosi 
műszaki tanácsos, báró Szalag Gábor, dr. Szalui Tibor egyetem i m agántanár, geológus. 
Szentkláray János dr. igazgató-főorvos, Széki Tibor, a Pázm ány Péter T udom ány
egyetem  bölcsészettudom ányi karának ny. r. tanára. Székely Ottokár, Szenlpál i  
Gusztáv, özv: Szöts Árpádné, Szommer Miklósáé,  Sztachó Tibor, a József nádor m ű
szaki egyetem  dékánja, Svachulay Ilona, dr. Tápay Szabó Gabriella, dr. Teéry Ferenc,
P. Toponáry J. Ede  tartom ányfőnök, Varga Lajos, P. Vargha Theodorik, a Ferences- 
rend tartom ányfőnöke, Vizer Vilmos, a Magyar Á ltalános K őszénbánya R. T. vezér- 
igazgatója, dr. Z imányi Gyula, a kegyestanítórend magyarországi tartom ányfőnöke, 
Zsengery Ilka vendégek. A m egjelentek száma : 55 akadémiai tag és 125 vendég, 
összesen tehát 180 főnyi hallgatóság.

1. Serédi Jusztinián  bíboros-hercegprímás Elnök Ür Őeminenciája az ülést 
m egnyitja s üdvözli Angelo Rotta apostoli nuncius úr Ő excellenciáját, továbbá a 
nagym éltóságú püspöki kar és á szerzetesrendek képviselőit, Szinyei Merse Jenő  
m. kir. vallás- és közoktatásügyi, Vargha József m. kir. ipar- és kereskedelem ügyi 
m iniszter urak őnagym éltóságait, a m. kir. honvédelm i m iniszter úr képviseletében  
m egjelent Ruszkicai Rüdiger Imre altábornagy úr őexcellenciáját, a m. kir. propa
gandam iniszter úr képviseletében m egjelent Fery Tibor m iniszteri tanácsos úr 
Öméltóságát, Homonnay Tivadar  székesfővárosi főpolgármester, Szendy Károly  pol
gármester és Morvay Endre  alpolgármester urak Öméltóságáit, a budapesti kir. m agy. 
Pázm ány Péter T udom ányegyetem , a kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudom ány- 
egyetem , a szegedi m. kir. H orthy Miklós Tudom ányegyetem , a pécsi Erzsébet 
T udom ányegyetem , a budapesti József nádor műszaki egyetem  képviseletében meg
jelent rektor és dékán urakat, az A ctio Catholica képviselőit, az Akadém ia mind a 
négy osztályának tagjait, s a nagy számban megjelent vendégeket.

2. Sercdi Jusztinián  bíbornok-hercegprímás m egtartja elnöki m egnyitó  
beszédét, am elynek cime : «Az emberi szabadság a kánonjogban«. Az előadás teljes 
szövege a Szent István Akadém ia É rtesítőjének 1942. évi X X V II. kötetében a 
16— 30. oldalakon magyar nyelven, és a 235— 249. oldalakon olasz nyelvű  fordítás
ban jelen t meg.

3. Pataky Arnold  pápai prelátus. m ásodelnök m egtartja előadását, am elynek  
címe : «Állandó küzdelem , végső győzelem». Az előadás teljes szövege az É rtesítő  
1942. évi X X V II. kötetében az 57— 63. oldalakon jelent meg.

4. Vargha Damján  egyetem i tanár, rendes tag ünnepi beszédet tart a k övet
kező címen : «Jubiláló magyar szerzetesrendek. A ciszterciták 800, a domonkosok  
700 és a piaristák 300 éves működésének méltatása». Az előadást jelen É rtesítő  
1942. évi X X V II. kötetében a 31— 43. oldalakon jelent meg.

5. Papp  Károly  főtitkár jelenti, hogy Serédi Jusztinián  bíboros-hercegprímas
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úr őem inenciájának egyéni adom ányából 500 pengőt Fraknói-díj gyanánt, Szendíj 
Károly  székesfővárosi polgárm ester úr Öméltóságának segélyéből ugyancsak 500 
pengőt akadémiai jutalom  címén használtunk fel a IV. osztály term észettudom ányi 
szakcsoportjának jutalm azására. Akadém iánk október 30-án tartott együttes ülése 
a Fraknói-díjjal Entz Géza egyetemi tanár úrnak a Balaton hidrobiológiái viszonyairól 
szóló m unkáját, míg az akadémiai díjjal Horusitzky Henrik  nyugalm azott földtani 
in tézeti igazgató úrnak Budapest hidrogeológiájáról írott 2 kötetes monográfiáját 
j u talm azta.

Elnöklő Bíboros Hercegprímás köszönti mindkét kiváló term észettudóst. 
A betegsége m iatt távollevő Entz Géza és a saját nevében Horusitzky Henrik  köszöni 
meg a kitüntetést.

0. Kapp Károly  főtitkár előterjeszti jelentését a Szent István Akadém ia 
1042. évi m űködéséről: jelentése jelen É rtesítőnk 1942. évi X X V II. kötetének  
14— 5«. oldalain m agyar nyelven , míg a 252— 266. oldalakon ném et nyelvű , és a 
267 280. oldalakon olasz nyelvű  fordításban jeient meg.

Végül a főtitkár a Szent István Akadém ia összessége nevében a jó Isten  
áldását kéri Bíboros Hercegprímás Ür Őeminenciájára, aki ez év novem ber 30-án  
ünnepelte érseki kinevezésének 15 éves fordulóját.

Elnöklő Bíboros Hercegprímás Ür őem inenciája  m egköszönve az előadóknak, 
az akadémiai tagoknak és a vendégeknek szíves érdeklődését, az ülést délután 1 
órakor berekeszti.

Kelt Budapesten, 1942 december 13-án. Jegyezte : Papp Károly  főtitkár.



Az alapítványok állaga 1942 december 31-én.

A) Fraknói Vilmos alapítványa az Országos Föld

B) A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA SZÁMADÁSAI.

hitelintézetben, gróf Teleki Pál-utca 7.............  3167 —
B) A Szent István-Társulat kezelésében

1. Kollányi Ferenc alapítványa.....................  3379'—
2. Lukcsics József, Veszprém .......................  1000’—
3. Tower Vilmos, Pápa..................................... 800'—
4. Váradi Lipót, Kalocsa ............................... 50*—

Alapítványok összege : 8396'-—

Budapest, 1942 december 31-én.
Dr. Papp Károly

főtitkár.

Számvizsyálóbizottsági jelentés. Tisztelt Együttes Ülés ! Alulírott 
számvizsgálóbizottság a mai napon tartott ülésében a Szent István 
Akadémiának a Szent István-Társulatnál kezelt vagyonára vonatkozó 
1942. számadási évre szóló zárószámadását és vagyonmérlegét meg
vizsgálván, azokat helyeseknek, a vezetett könyvekkel egyezőknek és 
a kellő okmányokkal támogatottnak találta.

Megállapítottuk, hogy a Szent István Akadémia vagyonmérlege 
a Szent István-Társulat kezelésében álló vagyonra vonatkozólag 1942 
december 31-én 16.487*98 pengő, az 1941 december 31-én volt 9318*61 
pengővel szemben.

Különösen is hangsúlyozzuk, hogy fenti megállapításaink a Szent 
István Akadémia vagyonának csak arra a részeire vonatkoznak, melyek 
a Szent István-Társulat kezelésében állanak.

Budapest, 1943 március 11-én.
A Szent István Akadémia számvizsgálóbizottsága : ür. Osvald 

István sk. elnök, dr. Preszly Elemér sk., dr. Várdai Béla sk., dr. Schmidt 
Sándor sk., Voit Lajos sk., bizottsági tagok.
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T.
Szent István Akadémia Együttes Ülésének,

Budapest.

Vagyonmérlegszámlája a Szent István-Társulat 
1942 december 31-én.

kezelésében

Vagyon.
Készpénz ................................
Értékpapírok .........................
Könyvkészlet...........................
Alapítvánvok...........................

. 14.720-62 
3.379-44 
1.000’— 
1.850-—

Összesen. . . 20.950-06

Teher.
Alapítványok ellenszámla : 
Lukcsis József, Veszprém . . . .  
Dr. Váradi L. Árpád', Kalocsa
Tower Vilmos, Pápa...............
Hitelezők (Stephaneum)...........
Vagyon 1941 december 31-én 
Szaporulat ...............................

. . . . 1.000'—
50'— 

800'—

.. .  . 9.318-61 

. . . . 7.169-37

1.850-— 
2.612"08

16.487-98
Összesen. . . 20.95006

Dr. Takáts Ernő, 
a Szent István-Társulat 

vezérigazgatója.
\  könyvelésért Katona János  igazgató.

Szent István Akadémia készpénzszámlája 1942 dee. 31-én.

Tartozik.
Személyzeti költség ............................................  2.103.48
Postaköltség.........................................................  408.40
Nyomdai előállításra fizetés............................... 8.326.92
Kegyeleti költség..................................................  154.50
Jutalom, tiszteletdíjak........................................  2.030.—-
Vegyes költség .................................................... 1.462-23
Készpénz .............................................................  14.720'62

Összesen... 29.206'15
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Követel.

Egyenleg 1941 december 31-én.........................  7.505*48
Szubvenció .•........................................................ 20.040'15
Eladott könyvekért-............................................  892*34
Emlékkönyvre befolyt........................................  517*50
Reiner Irma előlegtúlfizetése ...........................  10:—
Kamat .................................................................. 240*68

Összesen... 29.206*15

Budapest, 1942 december 31-én.

Dr. Takáts Ernő.
a Szent István-Társulat 

vezérigazgatója.

A könyvelésért Kalória János  igazgató.

Költségvetés az 1943. polgári évre.

A) Várható bevételek.

1. Készpénzmaradvány az 1942. évről............ 14.720*—
Ebben bentfoglaltatik Főmagasságú Serédi 
.Jusztinián bíboros-hercegprimás úr 1942 dec.
15-i egyéni adománya : 5000 P.

2. Katolikus Vallás- és Tanulmányi Alap 1943.
évi segélye ....................................................  10.000*—

3. Budapest Székesfőváros 1943. évi segélye. . . 2.000*—
4. Tudományos Társulatok 1942. évi segélye 900*—
5. I)r. Fallenbüchl Ferenc egyéni adománya.. . 1.000*—
6. Dr. Becker Vendel Szeged, egyéni adománya 500 -—
7. Dr. Vargha Daniján Pécs, egyéni adománya 500*—
8. Szelvény-osztalékokból és kamatból............ 300*—
9. Eladandó könyvekből ...................................  2.000*—

10. Egyéb bevételekből.....................................  500*—
Összesen .. . 32.420*—
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B) Előrelátható kiadások.

1. Akadémiai Értesítő XXVI. (1941) és XXVII.
(1942) kötete ................................................  8.000 —

2. Csapodi Csaba : Gombos Catalogus Indexe 5.000'—
3. Akadémiai Almanach II. kötetére ............ 1.000'—
4. Becker Vendel I. oszt. Keresztény népiskolák 1.000'—
5. Haiczl Kálmán II. oszt. A magyarság ősi

települése................. .....................................  500*—
0. Fallenbüchl Ferenc II. o. Az ágostonrendiek

települése........................................................ 2.000'—
7. Lépőid Antal II. o. Esztergom régi látképei 2.400'—
<8. Vargha Daniján III. o. A jó élet módjáról 400'—
9. Pitroff Pál III. o. Balassa B álin t............  400'—

10. Az 1943. évi tagajánlások füzete .............  400 —
11. Különlenyomatok a szerzők számára . . . .  1.800'—
12. Fraknói-jutalomdíj az I. oszt. szám ára.... 500'—
13. ö t titkár évi tiszteletdíja 200 P-vel ........ 1.000'—
1 I. Báró Gudenus Gézáné havi 50 +  15 =  65 P,

12-szer ...........................................................  780'—
15. Báró Gudenus Gézáné lakbére, negyedre

60 +  18 =  78 P, 4-szer................................. 312 —
1G. Reiner Irma nyugdíja, havi 30 P, 12-szer 360'—
17. Altisztek jutalmazására havi 40 P, 12-szer 480'—
18. Meghívók s borítékok nyomtatására ........ 1.040'—
19. Postaköltségekre ..........................................  1.000'—
20. Kegyeleti költségekre, koszorúkra.............  400'—
21. Fraknói-emléktábla 500, Reiner János szob

rára 2000 P .................................................... 2.500'—■
22. Megtakarítandó összeg 1944-re...................  1.148'—

Összesen... 32.420'—-
Budapest, 1942 december 31-én.

Papp Károly 
akadémiai főtitkár.
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IV. ÜDVÖZLŐ BESZÉDEK.

1. Wodetzky József tiszteleti tagot, a IV. osztály elnökét, életének 
70 éves fordulója alkalmából, az 1942. évi március 27-i ülésen Papp 
Károly főtitkár a következő beszéddel köszöntötte :

«Méltóságos Osztályelnök Ür !
Nagyrabecsült Tiszteleti Tagunk és Kedves Kartársunk !
A Csillagászati Lapok idei első számában, amely a múlt héten, 

március idusán jelent meg, Méltóságodnak 12 tanítványa gazdag tudo
mányos értekezéseket tartalmazó füzetet adott ki, amelyet Wodetzky 
Józsefnek hetvenedik születésnapjára ajánlott fel. Kétségtelen, hogy a 
tudós tanárnak szívéhez legközelebb állnak tanítványai, akik mesterük 
tanítását továbbítják az utókornak, s valóban tudós mesterük szellemi 
örökösei. Azonban a tanítványok után következünk mi, a Szent István 
Akadémia IV. osztályának tagjai, akik 20 év óta tanúi vagyunk annak 
a magas tudományos működésnek, amelyet Méltóságod Akadémiánk 
keretében kezdettől fogva kifejtett. Az Emlékkönyv nem kevesebb, 
mint 150 tudományos értekezést sorol fel, amikkel Méltóságod az 
1909-től az 1942. évig eltelt 33 esztendő alatt a külföldi és hazai csilla
gászati irodalmat gazdagította. A csillagászatnak a felsőbb matematiká
val dolgozó elméleti része, az égi mechanika, a relativitástan, az üstö
kösök és a világegyetem szerkezete foglalkoztatta főkép Méltóságodat. 
Akadémiánkon 20 év óta nem kevesebb, mint 10 előadással gyönyör
ködtette tagtársainkat és pedig nemcsak budapesti tanári működése 
alatt, hanem azon 12 év folyamán is, amelyet mint a debreceni Tisza 
István-egyetemen a fizika tanára töltött be. Valóban elmondhatjuk, 
hogy Méltóságod Akadémiánk IV. osztályának legbuzgóbb tagja volt, 
s így önként adódott, hogy Suták József nagyérdemű Elnökünk 1938. 
évi lemondása után osztályunk bizalma egyhangúlag Wodetzky József 
egyetemi tanár urat emelte az elnöki méltóságba. Elnökünk, majd tiszte
leti tagunk azóta is mindig tiszteletet és dicsőséget hozott a Szent István 
Akadémiára, s valóban boldog vagyok, hogy tiszteletünket és szerete- 
tünket tolmácsolhatom osztályunk Vezére előtt. Csatlakozom tehát

/
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Pataky Arnold másodelnök Ür Öméltóságának jókívánságaihoz, aki 
az Akadémia összessége nevében köszöntötte Méltóságodat, azon alka
lomból, hogy március 15-én töltötte be 70-ik életévét és március 18-án 
ülte meg nevenapját, a József-napot. Kívánom, hogy a Mindenható 
áldja meg Méltóságodat hosszú élettel, hogy osztályunkat még igen 
sokáig vezethesse a tudományok országútján.»

2. Sziklay János rendes tayot életének 85 éves fordulóján, a Szent 
István Akadémia III. osztályának2942. évi május 8-i ülésén Várdai 
Béla osztályelnök a következő beszéddel üdvözölte :

«Tisztelettel és szíves örömmel köszöntvén mind a megjelenteket, 
kötelességemnek érzem, hogy ez alkalommal igen tisztelt Tagtársaim 
közül kettőről különöskép megemlékezzem.

Sziklay János tagtársunk ezévi április 2-án töltötte be 85-ik élet
évet. Egész pályáján a katolikus irodalmi törekvések zászlóvivője volt. 
Elbeszélésekkel, regényekkel (Tékozló fiú, Testvérek, Irgalmasság Gol
gotája, C.serepesi kastély stb.) indult, érdemesen gyarapítva ifjúsági iro
dalmunkat is, Hány István története, Tisztítótűz és egyéb műveivel. 
Az érdekes mese, magyaros és könnyed előadás s a nemes, keresztény 
életfelfogás népszerűséget szerzett írójuknak. De művelője volt a verses 
költészetnek is. Családi lírája mellett mint Veszprém város szülöttének, 
ahol utcát is neveztek el tiszteletére, a magyar tenger az egyik főtárgya 
költészetének. Balaton (1921) című verskötetének darabjai többek a 
szokott leíró verseknél: cselekvényes, balladás művecskék, melyekben 
ama tündérvidék története is elvonul előttünk, kapcsolódva az irodalmi 
reminiscentíákkal is, Csokonaitól és Berzsenyitől Jókaiig, Blaha Lujzáig 
és Bákosi Jenőig.

1926-ban ünnepelte az Országos Pázmány Egyesület, élén Pro- 
hászka Ottokárral, Sziklay János félszázados írói jubileumát. S ez 
alkalommal is ő volt az ajándékozó : kiadta 24 részből álló epikus művét, 
a Szent László király-1, bensőségesen, festőién keltve életre benne a nagy 
király pályáját, csodatételeit, egész a nagyváradi sírjánál felhangzó 
énekéig az ott meggyógyultaknak. Előadásába bele-belesírnak későbbi 
magyar katasztrófáknak, a mű íratása idejének keservei is. A mű való
ban méltó volna rá, hogy a mai időben, mikor Szent Lászlót annyit 
emlegetjük, ráterelődjék az érdeklődés. De sajnos, nálunk még a kato
likus álláspontot valló kritika is inkább az idegen szellemű jelenségek 
felfedezésében, tanulmányozásában, sőt bámulásában buzgólkodik.

Tíz évre rá, 1936-ban megérte 60 éves írói jubileumát. Tisztelői
nek egy bizottsága, élén Berzeviczy Alberttel, lehetővé tette ez ünnepre
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nagyszabású drámai költeményének, a Magnar végzet-nek kiadását. 
21 képben elvonul előttünk e műben a megjelenített magyar múlt, 
Álmos vezér korától a világháború katasztrófájáig, sőt azontúl egv 
látomásban csonka hazánk újból kiteljesedésének megjóslásáig. A mű 
nemcsak megragadó jeleneteknek, jellemzetes alakoknak, hanem költői 
hangulatoknak, nemes eszméknek is tárháza. Nemsokára rá elkészült 
Miczkievicz halhatatlan verses regényének, a Pan Tddäus-nak mű
fordításával, majd megírta Szabadság, szerelem címmel Petőfi-eposzát. 
Ezek még megjelenésre várnak.

S ma, immár 85. születése napja alkalmából köszönthetjük. Ám 
ez a gyönyörű dátum is újabb munkában töltött évek után virradt reá, 
még pedig működése harmadik, tudományos irányában. Már pályája 
elején írt földrajzi dolgozatokat a Balatonról, köztük doktori érteke
zését is, neki köszönjük a Balatonra vonatkozó irodalom összeállítását is. 
1932-ben kiadta Veszprém város az irodalom és művészetben című gazdag 
tartalmú, 23 ívet kitevő kötetét, élete mostani állomásán pedig meg
jelenik tőle a közelben a Dunántúli Közművelődési Egyesület kiadásá
ban 35 íven Dunántúli kultúrmunkások című nagyszabású műve, 
nemcsak a dunántúli íróknak, hanem a Dunántúllal munkájuk során 
valamikép kapcsolatba jutottaknak is tárgyalása.

Istenáldottán termékeny életpálya az övé, mely, íme, tudni sem 
akar még megpihenésről. Az idővel dacoló, csodálatosan ritka energia- 
forrás az ő egyénisége, s ezt még műveinél is közvetlenebbül szemlél
hetjük katolikus irodalmi mozgalmainkban betöltött lankadatlan 
szerepére tekintve. A katolikus írók és hírlapírók Orsz. Pázmány 
Egyesületének ő volt a millennium utáni időkben felvirágoztatója, 
utóbb a nehéz idők kitermelte közönnyel szemben is életbentartója. 
Csiiggedhetlenségét át tudta sugározni híveire, olykor valóságos csodákat 
ért meg : megindult akárhányszor egy ünnepélyre néhány csüggedező 
emberével s egyszerre csak ráhallgató, lelkesülő tömeget tudott vará
zsolni maga köré. Az ily lelkülettel megáldottak nem ismerik a még oly 
megérdemelt pihenést sem. Sziklay János dolgozni fog, ha Isten is úgy 
akarja, részünkről is hosszúnak kívánt élete végéig. Megértve őt, mi 
sem kívánhatunk neki kedvére valóbbat, mint a munkának őt az 
utolsókig elkísérő édes örömét, ahogy az például Mikszáthnak is jutott. 
Ha a földi jólétet nem is, de a jó harcot harcoltak örök koronáját 
bizonyára ki fogja vívni vele, elidegeníthetlen osztályrészül.

De külön köszöntés illeti ez alkalommal Finta Sándor szombát- 
helyi tagtársunkat is. 34 évi tanítói és igazgatói érdemei elisme
réséül a múlt hó végén a Magyar Tudományos Akadémia a hazá
nak néhány más jeles tanítójával együtt őt is kitüntette a báró
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Wodianer-jutalommal. Ha a magunk lelkiismeretének nyugalmán 
kívül vannak, lehetnek külső bizonyságok is munkánknak jól, köz
haszonra végzettsége mellett, ez a kitüntetés bizonyára azok közül 
való. örvendünk és büszkék vagyunk rá, hogy a magyar művelő
dés szolgálatában, melyet maga nevezett szép köszönőbeszédében 
.szentegységnek, nemcsak mint költő — a legkedvesebb szavú a dunán
túliak közt —, hanem mint a nemzet lelkét megalapozó népoktatás
ügynek érdemes munkása is résztvesz. Nem az első babér ez tanítói 
pályáján ; évek óta elnöke már a Katolikus Tanítók Országos Egye
sületének, megbecsülvén benne társai is a Gárdonyi-szabású néptanítót. 
Bármikor készséges munkatársunk volt ; büszkébbek is vagyunk rá, 
mint azokra a magasabb polcokon fényelgő tagtársakra, akiknek 
minden becsvágyuk a Szent István Akadémia irányában kimerül és 
be végződik — ide be választatásukkal.

2a. Az ünnepelt Sziklay János a következő beszéddel köszönte 
meg az üdvözlést :

«Tekintetes Szent István Akadémia. Igen tisztelt vendégek !
Engedjék meg, hogy néhány hálás szóval köszönetét mondjak 

Yárdai Béla osztályelnök úrnak valóban váratlanul illetett meleg 
méltató szavaiért. Köszönettel tartozom főleg azért, mert működésemet, 
szóval életem történetét mint a munka emberét méltatta. Igaz, dol
goztam sokat, dolgoztam Istentől belém oltott természetemnél és 
hivatásomnál fogva, egyéni ambíciótól sarkalva ugyan, de tudja min
denki, aki ismer, nem egyéni érdekekért, hanem mindig azzal a szán
dékkal és céllal, hogy nemzetünk szellemi művelődésének bármily 
kiserejű, de őszinte lelkű tényezője legyek. Sohasem kerestem jutal
mazást munkásságomért ; nem törekedtem, nem tülekedtem soha, 
mint az elnök úr rámutatott nem egynek eljárására, hogy a nagy 
tusakodás után elnyert kitüntetést megszerezvén, többé nem törődik 
azzal a testülettel, amely kitüntette. Nem verekedtem és házaltam 
tagságokért, tisztségekért; amit elnyertem, azt kiváló jóakaróim és 
méltatóim gondolatának és fáradozásának köszönhettem. Ezért vagyok 
büszke, igenis, a Szent István Akadémia tagságára, mert még akkor, 
midőn még a Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztálya 
volt, választott tudtom nélkül, tehát meglepő kitüntetéssel tagjai 
közé, úgyhogy valóban a Szent István Akadémiának legöreyebb tagjául 
tekinthetem magamat. Akik méltányolták munkásságomat, jól tudták, 
hogy kitüntető bizalmukat nem tekinthetem csak dísznek, hanem 
kötelességnek is, és tovább él bennem ez a kötelességérzet, mert amíg

A SzénI István  A kadém ia É rtesítője (1942). 14
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a Mindenható kegyelme még élni enged, tovább dolgozom, hogy méltó 
munkás tagja lehessek az Akadémiának, elmondhassam én is : bonum 
certamen certavi. Fogadják még egyszer hálás köszönetemet.»

3. Pataky Arnold ünneplése születésének 60 éves fordulóján. 
Pataky Arnold pápai prelátus, a Pázmány Péter Tudományegyetem 
nyilvános rendes tanára 1942 június 16-án érte meg születésének 
hatvanéves fordulóját. Ez alkalomból a Szent István Akadémia tagjai 
meleg ünneplésben részesítették a kiváló tudóst, aki a Szent István 
Akadémiának másodelnöki méltóságát tölti be.

Az ünneplésen megjelentek az Akadémia négy osztályának 
elnökei és titkárai, névszerint Aistleitner .József, Döry Ferenc, Yárdai 
Béla és Wodetzky József osztályelnökök, Horváth Konstantin, Mesz- 
lényi Antal, Pitroff Pál Ödön és Dudieh Endre osztálytitkárok, azon
kívül az Akadémia számos tagja. A hittudományi kar szentírástudo- 
mányi szemináriumában (Szerb-utca 10. szám. 111. em.) egybegyűlt 
akadémikusok nevében Papp Károly főtitkár a következő beszéddel 
köszöntötte a kiváló tudóst :

«Méltóságos Pápai Prelátus, Egyetemi Tanár Ür !
Szeretett Tiszteleti Tagunk és Másodelnökünk !

A Szent István Akadémia tisztikara és tagjai nevében köszöntőm 
Méltóságodat születésének 60-ik évfordulóján. Amióta Méltóságod a 
hittudományi doktori fokozatot sub auspiciis regis kitüntetéssel meg
szerezte, életét állandóan a tudományok művelésének és a katolikus 
hitélet fejlesztésének szentelte. Tanári működését 1907-ben a nagy
váradi püspöki líceumban kezdette meg. Az 1910. év fordulópont volt 
tudományos életében, amikor Jeruzsálem szent városába utazott. 
A világ egyik legrégibb városának tanulmányozása kiindulópontja 
lett gazdag tudományos működésének. Mi, a Szent István. Akadémia 
idősebb tagjai még emlékezünk 1917. évi székfoglaló értekezésére, 
amelyben a bibliai Jeruzsálemet az ásatások megvilágításában ismertette.

Ekkor Méltóságod már első egyetemünk hittudományi karának 
tanára volt, s e méltóságában több mint 25 év óta hirdeti az ó- és 
újszövetségi szentírás tudományát lelkes tanítványainak. Mint a 
Pázmány Péter-tudományegyetem hittudományi karának 3 éven át 
dékánja, majd az 1936—37. tanévben első egyetemünk Rector Magni- 
ficusa elévülhetetlen érdemeket szerzett felső oktatásunk fejlesztése 
terén. Mint a Szent István Akadémiának kezdettől fogva rendes, 
1940 óta pedig tiszteleti tagja, két cikluson át az I. osztály elnöke és
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1941 óta másodelnöke, működése annyira összeforrott a katolikus 
tudósok Akadémiájával, hogy a 200 főnyi tudományos testület irányí
tásában, Főmagasságú Bíboros Hercegprímás Elnök Urunk olda
lán, vezetőszerepet tölt be. Köszönjük Méltóságodnak fáradhatat
lan munkásságát elsősorban a Szent István Akadémia tagjainak 
nevében, de köszönjük másodsorban a katolikus tanárok nevében is 
azt a nemes buzgalmát, hogy 15 év óta csaknem állandóan Méltóságod 
mondja egyetemi ünnepélyeinken a szentmisét, s ezzel lelkesítő példát 
mutat a hitélet terén is a katolikus ifjúságnak.

Mindezek után kérjük a Mindenhatót, hogy árassza el kegyelmével 
Méltóságodat születésének 00 éves fordulóján, adjon erőt és egészséget, 
hogy nemes munkálkodását Katolikus Egyházunk és Magyar Hazánk 
javára még igen sokáig folytathassa.

Örömmel nyújtom át emez üdvözlőiratot, amelyben akadémikus 
tagtársaink jórésze írásban örökítette meg tiszteletét és szeretetét 
Másodelnök Ür Öméltósága iránt.»

Beszédének végén átnyújtotta az üdvözlőiratot, amellyel a 
Szent István Akadémia tagjai Pataki/ Arnold másodelnök urat, a 60 
éves tudóst megtisztelték.
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V. GYASZBESZEDEK.

1. Kincs István temetésén a kőszegi temetőben 1912 június 4-én, 
Űrnapján délután Várdai Béla osztályelnök a következő beszédet 
mondotta :

«A Szent István Akadémia utolsó üdvözletét hoztam el tiszteleti 
tagunk. Kincs István koporsójához. Hogy az elmúlt nyáron, arany- 
miséje alkalmából köszönthessük őt, ezt megakadályozta az ünneplés 
elől elzárkózó szerénysége ; de az örökre elnémult ajkak nem tiltakoz
hatnak már többé !

Irodalmunk maradandó értékű jelesének tiszteltük s valljuk most. 
haló porában is. Benne harmadik tagja száll sírba annak a triásznak, 
mely a múlt század kilencvenes éveitől a kifejezetten keresztén) 
szellemű elbeszélés művelésének szentelte tehetségét. Ő lépett fel 
közülük elsőnek, s most utolsónak távozik. Andor József hozta a lélek
elemzés és stílus finomságát, Tarczai György a színes multat feltámasztó 
mágikus erőt. Kincs István pedig a dunántúli népélet ismeretét, a 
verőfényes humort, a mesterien könnyed előadást, a dús termékeny
séget, valamennyien pedig a művészetük eredőjévé, tengelyévé tett, 
megalkuvás nélküli keresztény világfelfogást.

Kincs István művészetének mindenekelőtt hű és gazdag helyi 
színezete van. A szülőfalu, Felsőőr, életének leghuzamosabban szín
helye Kőszeg, mellettük Szombathely és vidéke, ahogy az Irottkő 
alatt elterülnek, adták szépségeikkel, lakóik jellegzetességével, élet
sorsával költészete ihletőit és mintáit. Mellettük még a zalai táj, 
Göcsej. Szentföldi útirajzain kívül messzibbre Vastól csak egy műve 
játszik : a Szilágyságba elvivő, Romok a rom jelelt című történeti 
regénye.

Irodalmi pályája a diákpadból indult, úgyhogy hosszabb fél
századosnál. Előbb ifjúsági és népi elbeszélésekkel szerezve népszerű
séget, mind magasabbra emelkedik a művészi törekvésű elbeszélés 
terén. Már Tarka világ című elbeszéléskötetében gazdag változatosság, 
mesteri előadás. A magyar ég alatt eredeti színeivel, zamatával a leg-
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szebb novelláskötet a dunántúli népéletből, ezzel vívta ki országos 
népszerűségét. S parasztalakjai, ha vannak is emberi fogyatkozásaik, 
sohasem aljasak ; tudnak Istenről, hitükről, a Dunántúl tisztább 
levegője veszi körül őket. Majd hosszabb novellákat ír, köztük egész 
sorozatot kedvenc időszakából, a kuruc időkből merítve. A leánymamák 
fia a legkitűnőbb magyar víg regény, egyúttal Kőszeg regénye is. 
Jókai örökítette meg úgy Komáromot, Gárdonyi Egert, mint Kincs 
ezt az ódon románcú, bájos várost a múló abszolutizmus multszázadi 
éveiben. S ábrázolta benne méltó-szépen a várost körülölelő tündéri 
hegyvidéket is. Vidám művéből mégis komoly alapeszme sarjad : az 
isteni Gondviselés érvényesülésének vezérelve, s ez végighúzódik egész 
költészetén, így legmélyebb, legátfogóbb művén, A szegénység várá-n 
s a Makula nélkül című, petőfies bájú parasztregényén is. Mintha Man- 
zonit olvasnók. S ott még egész sora a kisebb regényeknek, színdarabok
nak. az ezren jóval felül járó, mindig jóízű novelláknak, melyekből csak 
egy kis részt gyűjtött össze, úgyhogy halála után is jöhetnek még új 
meg új kötetei.

Művészete, saját vallomása szerint is, az élmény és a természetes 
előadás szövetsége. Fordulatos meseszövést tanult Jókaitól, sziporkázó 
előadást Mikszáthtól, anélkül, hogy ezt a fulánkos szatírába is követné. 
De túl a hatásokon meglepő korán rátalál a saját hangjára. Költészete 
egész birodalmát bearanyozza jóságos, megértő, megnyugvó szívéből 
áradó derűs humora. Ez is hitéből, a Gondviselésre hagyatkozásából 
fakad, s ezt a hitét sugározzák művei, tüntető hangoztatás nélkül is. 
Humorával szorosan egybefonódik erős komikai tehetsége, olykor a 
bohózatost is érintve. Ily utakon lett a legkedveltebb katolikus szellemű 
elbeszélőnk, a dunántúli, vasi nép- és kisvárosi életnek Jókai után a 
legkitűnőbb ábrázolója. S nyújtja alkotásait muzsikálóan könnyed, 
zamatosán magyar, mindig ízléses előadásban. Van műveiben valami 
visszahozhatlan ; az örökre letűnt vagy inkább kiölt régi jó világ 
mesterkéletlen vidámsága, s e£ magában is történeti értékűvé, az 
idővel dacolóvá teszi költészetét.

De nemcsak a jeles írót idézem és siratom a nyitott sírnál, hanem 
az aranyszívű embert is, akinek mintha szimbólumául maradt volna 
fenn a Kálváriahegy alatt épült villája, annyi önzetlen, jóságos vendég
látásának színhelye. És újra látjuk lelki szemeinkkel a jó Pásztort, 
aki iránt híveinek szeretete és hálája, uraké és egyszerűeké, öregeké és 
gyermekeké, magyaroké és németeké oly könnyekig megindítóan 
jutott kifejezésre aranymiséje napján, a lakása és temploma közti 
útvonalon, melyet ma utoljára, koporsóban tett meg. Akik körülvették, 
nemcsak hívei voltak, hanem az írcr egykori alakjai, mintái. Nemcsak
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lelkijavakat szolgált, hanem igyekezett gondjaikon is segíteni önzetlen, 
áldozatos intézményekkel.

Amíg a lélek nemes értelemben felíidítését szolgáló irodalomnak 
meglesz az értéke, s nem nyomul felébe a mesterkéltség, Kincs István 
neve, írói hagyatéka élni fog. S amíg a lelki jóság nem lesz ebből az 
önző világból kituszkolt nevetséges figura, hanem kívánt és megbecsült 
orvosa a meggyötört emberszíveknek, az ő szeretetreméltó, biztató 
optimizmust sugalló arcát sem fogja szétmosni az idő azok előtt, akik 
boldogságukra ismerték őt.

Egy kitűnő íróval, egy nemes, krisztusi lélekkel lett Kőszeg 
városa s általa a haza elmúlásakor szegényebb. Neve, dicsősége kedves 
városával mindig összeforrva marad a magyar köztudatban, addig is, 
míg szobra kedves városában állni fog. Köszönjük neki mind, amit 
pazar kézzel osztogatott nemzetének s megindultan mondjuk elszálló 
alakja felé : a viszontlátásra ott túl, egy jutalmazó, boldogabb világ
ban ! Városa őrizze büszkén emlékét ; ha vannak sírok, melyeket lehet 
mindig virágosaknak remélni, az övé közülük való. Nyugodjék benne, 
munkás, jóságos élete után megpihenésül, áldott békességben !"

2. Auer István síremlékének felavatásakor a soroksári dunai 
temetőben 1942 október 11-én elmondta Várdai Béla osztályelnök.

«A Szent István Akadémia tiszteletadását, koszorúját hozom 
néhai drága barátom, Auer István sírjához a mai kegveletes, síremlékét 
avató ünnepségen. Mert ő nemcsak példás családapa, polgártárs és 
tisztviselő, katolikus szervezkedésünknek a század elején élőszóval és 
tollal egyik irányítója volt, hanem — mindezekből táplálkozva 
költő is, s mint ilyen előbb a Szent István-Társulat Irodalmi Osztályá
nak, majd a belőle alakult Szent István Akadémiának választott tagja.

Egész költészetén a vallásos és családias érzés vonul végig együttes 
vezérhangul. Fiatalon szívhezszólóan énekelt korán elhunyt édes
anyjáról — e percekben talán az ő szelleme is e sír körül lebeg — s az 
égi Szűzanyáról, későbbi éveiben az öregedés hangulatait, egyúttal 
pedig a gyermekekhez szóló kedves nagyapai hangot találta meg szépen 
.zengő versformákban. Tüzes magyar érzését sem rejtette verseiben 
véka alá.

Szülőföldje, a Bácska életéből merítette eredeti színezetű és han
gulatú, gyakran a humortól verőfényes novelláit. Ezekben előadásának 
magyarsága még inkább szembetűnő. Mert a bácskai német fiú, amellett, 
hogy kitűnően írt németül, hetilapja, a Christliches Volksblatt hasábjain, 
beléhatolt a magyar nyelv és előadás titkaiba, birtokába vette finom
ságait. Ezért műfordításai is remeklések a maguk nemében. S mindig
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tiszta, nemes írókat tolmácsolt, főkép a németek Gárdonyi-szerű 
íróját, Faul Kellert, akinek Háqár fia c. regénye, a hivatásnélküli pap 
tragédiája, több is mint fordítás, valódi utánköltés az ő átültetésében.

Nagy kára irodalmunknak, hogy betegeskedése miatt később 
már csak ritkán szólalt meg. Töredék maradt utolsó müve, önéletrajza, 
de amit megírt belőle, a gyermekkori emlékek, amily híven tükrözik a 
fajához hűséget, époly tanúságai lélekben a történeti magyarsághoz 
alakultságának is. Sok útmutató volna ezeken a lapokon a mai világ 
zűrzavarosságai közt tévelygők számára.

De nemcsak irodalmi érdemeiért volt ő tisztelt és szeretett a 
Szent István Akadémia karában, hanem vonzó, nemes egyéniségéért 
is. Kiegyensúlyozott, harmonikus, komolyságában is jóízű ember volt, 
vele érintkeznünk oly jólesett, mint nyári forróságban meríteni az üdítő 
forrásvízből. Azt mondhatnám, valami égi derű és jóság övezte őt már 
földönjáró korában, oly távol állt a tülekedő, önző átlagemberektől. 
S ennek alapja egész életén végighúzódó mély vallásossága volt, amit 
oly szépen fejez ki a sírkövére vésett jelmondat : «Jézustól, Jézussal, 
Jézushoz».

Itt pihen már ötödik éve falujának ebben a szerényebbik temetőjé
ben, ahogy maga kívánta. A sírjától bontakozó szép tájkép : a lenn 
hullámosán elterülő falu, melynek oly hű és szeretett polgára volt, a 
felette uralkodó művészi Grassalko.vics-templommal, ahol Túry Gyula 
szépséges freskói alatt annyiszor imádkozott ; lenn a kis Dunaág, 
kedvenc horgászásainak és evezéseinek színhelye, szemben a Csepel- 
sziget, mely fölött egy dicsőséges magyar múlt varázsfátyola leng, — 
mind-mind, mintha egy tekintet volna már az égi hazába, oly illő 
nyugvóhelye egy megfáradt költőnek, szépséges kerete egy gyönyörű 
lelki arcképnek.

Amikép szivünkbe zártuk egyéniségét, amíg élt, ugyanoly híven 
őrizzük drága emlékét is. Azt az emlékezést, amelyet csak az igaz 
ember érdemel meg, s ő azok közül való volt. Ha ád az Isten még jobb 
napokat a boldogtalan emberiségnek, azt az olyan igaz, becsületes, 
jóságos, az () tetszése szerint való lelkekért fogja megtenni, mint 
amilyen Auer István is volt. Homlokát övezi a jó harcot harcoltak égi 
koronája, drágább és hervadhatatlanabb minden földinél. Áldott, és 
hisszük, hogy maradandó az ő emlékezete !»



VI. ELHUNYT TAGTÁRSAINK AZ 1942. ÉVBEN.

1. Hanauer Árpád István pápai trónálló, váci megyéspüspök, az
I. osztály rendes tagja, 1942 január 15-én 73 éves korában Vácott.

2. Székely Károly Nándor cisztercirendi vasmisés áldozópap, 
középiskolai igazgató, a IV. osztály rendes tagja, 1942 február 25-én 
93 éves korában Baján.

3. Zelliger Alajos aranymisés áldozópap, prépost-kanonok, a
II. osztály rendes tagja, 1942 március 27-én 79 éves korában Nagy
szombatban (Tyrnava).

4. Szarvassy Imre kir. József-műegyeterni ny. r. tanár, a IV. 
osztály rendes tagja és 1918—1919 között titkára, 1942 május 15-en 
71 éves korában Balatoníureden.

5. Kincs István c. apát, pápai prelátus, nyug. plébános, a III. 
osztály tiszteleti tagja, 1942 június 2-án 75 éves korában Kőszegen.



VII. A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TAGJAI.
1 9 4 2  d ec . 31 -én .

Elnök: Serédi Jusztinián.
Másodelnök: Pataky Arnold.

Fötilkár: Papp Károly.

Igazgatótanács.
A Szent István-Társulat részéről : A Szent István Akadémia részéről :

Gróf Mailáth György 
Erdősi Károly 
Takáts Ernő 
Simon Ignác 
Gr. Zichy János

Serédi Jusztinián elnök 
Pataky Arnold másodelnök 
Papp Károly főtitkár 
Szinnyei József r. tag 
Balanyi György r. tag 
Várdai Béla osztályelnök

A támogatók közül választott tagok :
Herceg Esterházy Pál Gr. Wenckheim Sándor

Tiszteleti, külső és rendes tagok:

I. H ittudom ányi és b ö lcse le ti osztály .

Osztályelnök : Aistleitner József Osztálytitkár : Horváth Konstantin

Tiszteleti tagok:
Serédi Jusztinián Pataky Arnold

Külső tag:
Kniewald Károly

Rendes tagok:
Huber Lipót Schütz Antal
Csárszky István 5 Schermann Egyed
Sarudy Viktorin Madarász István
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Trikál József 
Martin Aurél 
Scheffler János 

10 Horváth Sándor 
Szent iványi Róbert 
Hajós József 
Magdics Ignác.
Tower Vilmos 

is Czapik Gyula 
Marczell Mihály 
Kühár Flóris 
Várkonyi D. Hildebrand 
Aisleitner József 

2o Mester János 
Tóth Kálmán 
Br. Brandenstein Béla 
Kecskés Pál 
Radó Polikárp 

25 Erdey Ferenc 
Török Mihály 
Takáts Ernő

Padányi-Frank Antal 
Somogyi József 

3o Petró Pétery József 
Felber Gyula 
Balassa Bruno 
Iványi János , 
Schmidt Ferenc 

35 Noszlopi László 
Lippav Lajos 
Ibránvi Ferenc 
Jánosi József 
Szunyogh X. Ferenc 

4o Horváth Konstantin 
Vára di József 
Ivánka Imre 
Blazovich Jákó 
Becker Vendel 

45 Takáts Ince 
Loczka Lajos 
Gálos László 
Kemenes Illés

II. T örtén elem -, jog- és társad a lom tu d om án yi osztály.

Osztályelnök : Dőrv Ferenc Osztálytitkár : Meszlényi Antal

Hóman Bálint

Tiszte leli tagok:

Glattfelder Gyula

Finke, Heinrich 
Kirsch, Giovanni Pietro 
Mercati, Giovanni 
Wilpert, Giuseppe

Notter Antal 
Ujházy László 
Erdélyi László 
Hanuy Ferenc 

5 Angyal Pál 
Németh Ambrus

Külső tagok:
Josi, Enrico 
Tuka Béla 
Gyárfás Elemér

Rendes tagok:
Iványi Béla 
Dőrv Ferenc 
Kiss Albin 

io Láng Nándor 
Balanyi György 
Balás Károly



A S Z E N T  I S T V Á N  A K A D É M I A  T A G J A I 2 1 9

Sipos István 
Gerevich Tibor 

is Holub József 
Heller Farkas 
Erdélyi Aladár 
Kenéz Béla 
Lukinich Imre 

20 Bártfai Szabó László 
Biró Vencel 
Molnár Kálmán 
Pezenhoffer Antal 
Divéky Adorján 

25 Szandtner Pál 
Meszlényi Zoltán 
Mihályi Ernő 
Bozóky Géza 
Szekfü Gyula 

au Irk Albert
Friedreich Endre

Czettler Jenő 
Meszlényi Antal 
Neubauer Gyula 

35 Pázmány Zoltán 
Lépőid Antal 
Egyed István 
Hermann Egyed 
Stolpa József 

io Mihelics Vid 
A ez él Elemér 
Llorváth Jenő 
Jajczay János 
Theiss Ede 

45 Czobor Alfréd 
Genthon István 
Kumorovitz Bern át 
Nizsalovszky Endre 
Kniezsa István

III. N yelvtu dom ányi és  szép iro d a lm i osztály.
Osztályelnök : Várdai Béla Osztálytitkár : Pitroff Pál Ödön

Tiszteleti tag:
Viszota Gyula
Rendes tagok:

Lévai Mihály 
Bartha József 
Bán Aladár 
Sziklay János 

5 Erdősi Károly 
Szinnyei József 
Vargha Damján 
Gr. Vay Péter 
Szántay-Széman István

10 Gulyás Pál 
Horger Antal 
Várdai Béla 
Sík Sándor 
Szinnyey Ferenc

11 Harsányi Lajos

Alszeghy Zsolt 
Klemm Antal 
Voinovich Géza 
Brisits Frigyes 

io György Lajos 
Gyulai Ágost 
Pitroff Pál Ödön 
Birkás Géza 
Schwartz Elemér 

25 Badványi Kálmán 
Mécs László 
Kocsis László 
Finta Sándor 
Eckhardt Sándor 

3o Gáspár Jenő
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Koszó János 
Pakocs Károly 
Koltay-Kastner Jenő 
Timár Kálmán 

35 Farkas Gyula 
Pais Dezső 
Székely László 
Kállay Miklós 
Tóth László 

40 Huszti József

IV. M enn yiségtan i és  term észettu d om án y i osztály.

Osztályelnök : Wodetzky József Osztálytitkár : Dudich Endre

Mészáros Hugó (Ősz Iván) 
Balla Borisz 
Bánhegyi Jól)
Zaymus Gyula 

45 Berze Nagy János 
Városi István
Vitéz József Ferenc főherceg 
Baránszky Jób 
Várkonyi Nándor

Tiszteleti tagok:
Suták József Wodetzky József

Rendes tagok:
Plósz Béla 
Sárközy Pál 
Vörös Cyrill 
Szabó Zoltán 

5 Rybár István 
Gróh Gyula 
Szőkefalvi Nagy Gyula 
Papp Károly 
Marek József 

io Horusitzky Henrik 
László Gábor 
Bognár Cecil 
Entz Géza 
Hült] Dezső 

35 Oltay Károly 
Rejtő Sándor 
Nékám Lajos 
Gimesi Nándor 
Herczog Ferenc 

zó Vendi Aladár 
Kadic Ottokár 
Skrop Ferenc 
Dudich Enpre

Ábrahám A. Ambrus 
25 Éhik Gyula

Haltenberger Mihály 
Angerhn Tivadar 
Vendel Miklós 
Mödlinger Gusztáv 

30 Fodor Ferenc 
Lóczy Lajos 
Deseő Dezső 
Zsivny Viktor 
Papp Ferenc 

35 Soó Rezső
báró Andreánszky Gábor 
Wolsky Sándor 
Mócsy János 
Horusitzky Ferenc 

40 Johan Béla
Kratochvil Károly 
Mosonyi János 
Réthly Antal 
Rőhlich (Vereby) Károly 

45 Scherf Emil 
Wágner János



Vili. FÜGGELÉK.
I D E G E N  N Y E L V Ű  K I V O N A T O K .

DISCORSI SOLENNI, 

i .

P io  Papa XII. P on tifex  V ictim a.
Scrisse' l'Einm o Signor Giustiniano Cardinale Scrédi Principe Primate di Ungheria 

Arcivescovo di Strigonia, Presidente dell’Accadem ia di Santo Stefano.

Dell’opera, con cui gli Apostoli salvarono il mondo, fa parte 
essenziale anche il sacrificio. Perciò, allorquando all’occasione del 
venticinquesimo anniversario della consacrazione episcopale, assieme 
coi nostri fratelli cattolici che vivono dispersri in tutto il mondo, anche 
noi, cattolici ungeheresi, con affettuosa gioia e con filiale attaccamento 
celebriamo il nostro gloriosamente regnante Pontefice Pio Papa XII, 
Gomune Padre di tutta la cristianità: neanche nella Sua Augusta 
Persona potremmo caratterizzare meglio il Successore degli Apostoli, 
il Vescovo, come pure il 261. Successore di Pietro Principe degli Apostoli, 
il Pontefice Romano, che con queste due parole : Pontifex Vidima.

N eramente Pio PP. XII, ordinato Pontifice nostro da Dio, non 
è soltanto-il supremo Dottore e Mediatore tra Dio e gli uomini, ma dal 
momento che Benedetto PP. XV di sa. mem. ai 13 Maggio 1917 nella 
('.appella Sistina con l’antichissimo rito della consacrazione episcopale 
e coH’imposizione delle mani lo ordinò Successore degli Apostoli e 
subito dopo gli affidò nella diplomazia pontificia un incarico estrema- 
mente difficile e pieno di responsabilità : menò una vita, in cui in lunga 
e continua serie si succedevano i sacrifici. Benedetto Papa, ancora 
durante 1' altra guerra mondiale, mandò questo nuovo Successore degli 
Apostoli in un paese belligerante, ove egli non soltanto nel periodo dèlia 
guerra sviluppò la sua salutare attività, ma pure parecchi anni dopo la 
medesima, quando fu già stipulata la pace, però non era ancora finita 
la guerra.
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Quando poi sull’orizonte della terra nostra cominciarono ad 
affacciarsi i contorni di una nuova guerra mondiale, più crudele ancora 
della prima, questo Successore degli Apostoli, fu richiamato alla Città 
Eterna, affinchè da Cardinale Segretario di Stato di S. S., dirigesse tutta 
la diplomazia pontificia. E quantunque in ogni tanto, oltre le consola
zioni della divina grazia, abbia avuto dei grandi successi esterni e dei 
momenti sublimi, come p. e. il Congresso Eucaristico Internazionale di 
Budapest, pur nondimeno Iddio solo potrebbe rivelarci, quali siano state 
le angoscie di questo Successore degli Apostoli che già nel suo nobile 
nome di famiglia predica la pace e nell'arma sua porge il ramo di oliva 
a tutta l’umanità ; quanto nella nobile sua anima abbia sofferto ; 
quanto abbia pregato durante lunghe notti insonni, e quanto abbia 
lavorato giorno e notte per promuovere la giusta pace che soltanto il 
Cristo può dare agli uomini.

11 Successore degli Apostoli ha sofferto molto, anzi si sacrificò per 
i suoi fratelli, quando il 2 Marzo 1939 nel conclave con delle labbra 
tremanti, ma con la ferma risolutezza d’un uomo che generosamente 
accetta il sacrificio e con la fiducia in Iddio della verità e delle pace, 
accettò l’eredità di Pietro, Principe degli Apostoli : l’altissima dignità 
del Vicario di Gesù Cristo su questa terra, dignità a cui è connessa la 
più formidabile responsabilità !

Da Cardinale Segretario di Stato, appoggiandosi sulla lunga 
esperienza, già allora ha visto chiaramente che sotto il suo pontificato 
sarà inevitabile la terribile catastrofe, e che per questa ragione d’una 
parte le cure del governo della Chiesa gravissimamente peseranno su di 
lui, come Capo della Chiesa Cattolica, d’altra parte da Padre Comune di 
tutta l’umanità, fra poco con*cordoglio dovrà vedere, come attacche
ranno ed assassineranno gli uni gli altri anche di suoi e da lui ugualmente 
diletti figli, tra cui egli con più teneri affetti preferisce soltanto quelli che 
soffrono. Ma egli ha preveduto anche gli immensi danni materiali 
e morali, come pure le incredibili sofferenze che dovrà subire l’umanità 
perchè alla fine dell'altra guerra mondiale rifiutò quel sacrificio che 
in paragone agli orrori dell’attuale guerra mondiale sarebbe stato 
veramente piccolo e per mezzo di cui allora avrebbe potuto rendersi una 
pace igusta e duratura. Egli finalmente con vivo dolore ha visto che gli 
uomini non vogliono comprendrere e seguire le nobili parole, con cui il 
Capo della Chiesa, il Connine Padre della cristianità, con angoscia e con 
benevolenza li ammonì, li pregò e diede delle direttive ai medesimi ; 
anzi che fra poco molti di loro cercheranno di impedire i diritti, la libertà 
è la salutare attività della Chiesa, e sopra tutto quello che è più tragico, 
che con ciò prepareranno la rovina delle proprie anime.
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Il Successore degli Apostoli accettando la Tiara, accettò il più 
grande sacrificio, vale a dire le angoscie e le sofferenze deU’anima e 
ciò forse per tutta la vita.

Però, benché nel giubileo episcopale del Santo Padre ci renda 
tristi il pensiero del Pontefice Vittima: precisamente per ragione del 
sacrificio il medesimo ci reca anche una grande consolazione. Poiché, 
come non fu inutile il sacrificio della croce del Nostro Signor Gesù Cristo, 
come non furono inutili la commovente penitenza, l’arduo lavoro 
apostolico ed il sacrificio della croce di Pietro, Principe degli Apostoli, 
con cui questi seguitò le pedate del suo Divin Maestro : così non sarà 
inutile nemmeno il sacrificio dell’attuale Vicario di Cristo, Successore di 
Pietro, Principe degli Apostoli, giacché il Cristo non abbandona la 
Sua Chiesa o il Capo visibile della medesima, il Suo Vicario, il cui sacri
ficio prima o dopo in pro dei fedeli e di tutta 1’ umanità, e per con
seguenza anche al bene degli ungheresi, apporterà o almeno preparerà 
la pace di Cristo, la pace gloriosa, basata sul diritto, sulla giustizia e sulla 
carità, la quale noi ungheresi da tanti anni imploriamo e per cui durante 
il mese di Maggio, secondo le intenzioni del Santo Padre, con maggior 
zelo ancora offriamo le nostre preghiere.

Epperò un successo sicuro possiamo sperare soltanto dalla seria 
cooperazione di tutta l’umanità. Una vera e duratura pace avremo 
soltanto, se gli uomini e le nazioni vicendevolmente rispetteranno di 
nuovo i diritti degli altri, se ritorneranno seriamente alla giustizia e se 
cominceranno di nuovo a fomentare la fraterna carità ! In quanto poi 
a noi ungheresi, tutto ciò possiamo sperare soltanto, se non rifiutiamo 
gli uni per gli altri i sacrifici, se nella nostra vita privata, domestica 
e pubblica, anche praticamente ci basiamo sui principi lasciatici da Santo 
Stefano, se perfettamente saremo penetrati da quello spirito cattolico 
che durante il Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest 
intensificò l'attiva vita cattolica del Clero e del popolo, e che in pro 
della nazione e della Patria nostra meravigliosamente ci meritò la 
particolare benedizione del Signore.

Quando celebriamo il giubileo di venticinque anni del Successore 
degli Apostoli, quando presentiamo al 261. Successore del Principe degli 
Apostoli i nostri deferenti ossequi, di cuore filiale e con le parole del
l’inno papale preghiamo Iddio di tutte le grazie: «Conservate, o Si
gnore, il nostro Santo Padre, Vicario di Cristo ! »

Strigonia, 1 Maggio 1942.
G i u s t i n i a n o  C a r d .  S e r é d i .

(Dal Bollettino : «A Magyar Katolikus Akció», mim. di Maggio 1942.)
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II.

N el v en tic in q u e s im o  a n n iv ersa r io  d e lla  co n sa cra z io n e  
a v e s c o v o  del P apa P io  XII.

Discorso solenne pronunziato in occasione della X X V da solenne Assem blea del 
l'A ccadem ia Santo Stefano del 22 m aggio 1942 dal membro ordinario Arnoldo 

P a ta k y , V ice-Presidente dell’Accadem ia.

I. Il 13 maggio 1942 tutto il mondo cattolico si è rivolto con 
animo devoto verso la Città Eterna, dove il Vicario terrestre di (lesti 
Cristo, il Papa Pio XII gloriosamente regnante, ha celebrato il venticin
quesimo anniversario della sua consacrazione a vescovo. Partecipiamo 
con amore filiale alla gioia del Santo Padre e ringraziamo insieme con Lui 
la divina Provvidenza, che lo ha distinto durante la sua lunga carriera 
sacerdotale e vescovile con tanti doni particolari della natura e nella 
grazia ed infine lo ha elevato alla sede papale. La dignità papale sì 
distingue da tutti i poteri terrestri innalzandosi al disopra di essi per 
altezze vertiginose, tanto che da diciannove secoli nessuno si è potuto 
sottrarre al suo influsso affascinante. Sin da quando Gesù Cristo costruì 
la sua Chiesa su San Pietro, come su una pietra, sin da quando, 
nell’ultima cena pregò per Pietro affinchè questi non perdesse la fede 
e potesse confermare nella fede anche i suoi fratelli, sin da quando, 
dopo la resurrezione, consegnò a lui il potere di pascolare le sue pecore 
ed i suoi agnelli, e sin da quando -— sono ora proprio 1900 anni — San 
Pietro costruì a Roma la sua cattedra, hel corso della storia mondiale, 
il papato è stato sempre, un fattore singolare di cui si sono dovuti 
rendere conto tanto i fedeli quanto gli infedeli, un fattore cioè al quale 
o ci si poteva sottomettere con affetto oppure lo si poteva odiare, 
al quale però mai nessuno poteva rimanere indifferente. Così pure 
non è possibile rimanere indifferenti di fronte al fondatore divino del 
papato, cioè a Gesù Cristo. Nei primi tre secoli del cristianesimo salire 
sul trono papale, come è noto, significò il sicuro martirio, e da Costantino 
il Grande la sorte dei papi è il «sollicitudo omnium Ecclesiarum». Tut
tavia dopo San Pietro, San Lino raccoglie la croce caduta dalla mano



viel principe degli apostoli e, dopo San Lino la medesima passa a San Cleto, 
e così via fino ai nostri giorni, fino al 261° papa, Pio XII. Noi veneriamo 
gran parte di questa serie ininterrotta tra i santi della Chiesa. E anche 
nei nostri giorni il fatto che i papi, dei tempi più recenti, appartengono 
con la loro soia personalità ai più grandi uomini della storia mondiale, 
contribuisce ad illuminare con luce singolare la grandiosità del potere 
papale. Pio IX, il grande educatore, è anche il censore acuto della 
falsa scienza della sua epoca ; Leone XIII, il «lumen de coelo», è anche 
sia il grande filosofo e diplomatico, che il propugnatore del ritorno della 
Chiesa orientale al seno di quella romano-cattolica ; Pio X, il pastore 
dalla vita santa, è il papa dell’Eucaristia e combatte gli errori fonda- 
mentali della sua epoca ; Benedetto XV, è il papa della filantropia 
e della carità nella prima guerra mondiale e nei tristi tempi post-bellici ; 
Pio XI, dotto scienziato, è il grande „papa delle missioni —- così tutti 
rimangono tra i prominenti eterni decori della grandezza umana. 
Degnamente si unisce a questa serie il nostro Santo Padre, che regna 
attualmente. In Lui il mondo ammira oltre al santo pontefice, il gran 
diplomatico, scienziato ed oratore, ma noi ungheresi, sin dal congresso 
eucaristico mondiale, organizzato nella capitale della nostra Patria, 
lo abbiamo chiuso con particolare affetto nel nostro cuore come Egli 
ha chiuso nel cuore suo noi, suoi fedeli ungheresi, con amore particolar
mente caldo, nel suo cuore paterno. Ci riempie di gioia e di orgoglio il 
fatto, che Egli, come dottore «honoris causa» della R. Università delle 
Scienze di Pietro Card. Pázmány è legato alla nostra Patria da vincoli 
del tutto speciali.

L’Accademia Santo Stefano dedica questa odierna seduta generale 
anzi lutto al giubileo vescovile del nostro Santo Padre, ed è toccato 
a me, quale Vice-Presidente della nostra Accademia, il compito a me 
molto caro, di esprimere al nostro pontefice Pio XII la devozione 
e l'affetto filiale della nostra Accademia e di ricordare questo giubileo 
tanto importante. Ho l'intenzione di soddisfare a questo mio compito, 
accennando, in base alle fonti originali, a quei pensieri dominanti che 
guidano il nostro Santo Padre nella direzione della Chiesa mondiale.

2. Quando il 2 marzo 1939 il nostro Santo Padre è entrato -nella 
serie gloriosa dei successori di San Pietro, l’Europa viveva già nell’atmo- 

• sfera ardente di una eventuale nuova guerra mondiale che stava per 
scoppiare. Circa sei mesi dopo che Pio XII ebbe occupato il trono 
papale, scoppiò malauguratamente la guerra, e vi fu una strana, generale 
sensazione, come se il sesto angelo dell’Apocalisse avesse suonato la 
fanfara, come se gli angeli sanguinosi della guerra fossero stati svincolati 
e il mondo fosse stato inondato dai centomilioni di cavalieri infernali
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della guerra.1 In questo travaglio della storia mondiale, il 20 ottobre 
1939, qualche giorno prima della festa del Cristo Re, è stata pubblicata 
la prima enciclica di Pio XII, la «Summi Pontificatus». Essa è molto 
caratteristica per l’ottimismo che Sua Santità mostra col riporre piena 
fiducia in Dio. Il Papa, nonostante questi tempi pieni di bufere di sangue, 
nelle sue prime parole indirizzate al mondo cristiano, volle ricordar, 
il grande avvenimento, allorché quaranta anni or sono, nel 1899, il papa 
Leone XIII di beata memoria dichiarò, mentre Egli era come 
neo-sacerdote davanti all’altare, l’anno 1900 quale anno di giubileo, 
ordinando la consacrazione di tutto il genere umano al Sacro Cuore 
di Gesù. Il primo omaggio del nostro Santo Padre è indirizzato al Re 
dei Re e al Signore dei Signori, il cui regno vuole diffondere con ogni 
desiderio e con tutti gli insegnamenti, attività e sacrifici. La vene
razione del Sacro Cuore, che è la fonte di grazie impondarebili non soli 
per il mondo cristiano, ma per tutto il genere umano, è soprattutto 
importante in un’epoca come la nostra, quando il mondo soffre tante 
per il vuoto degli animi. Il Pontefice ha l’intenzione di ricondurre li- 
moltitudine al Redentore ed al suo Vangelo con la bandiera di Cristo, 
poiché questa gente segue false dottrine, rinnega e disprezza, nella pratica. 
le salutari verità della fede cristiana, e frantuma le tavole di pietn- 
dei comandamenti di Dio per sostituirli altre leggi, per respinger 
così tanto le leggi della natura ed il decalogo, quanto le leggi del Vangeli 
leggi che scaturiscono dalla croce di Cristo e dal discorso della montagna. 
Ritorniamo sotto la bandiera di Cristo Re! Ritorniamo al fuoco eh 
Gesù ci ha portato dal cielo ! — così il Papa incita i suoi figli, e chiama 
anche quelli che non conoscono ancora il divino Salvatore oppure 
lo hanno abbandonato vergognosamente. Considera suo dovere 
principale di dar testimonianza, con apostolico coraggio, della verità 
e non si lascia deviare nel compiere questa vocazione, da nessuna forza 
terrestre, nè da diffidenza alcuna, nè da opposizione, nè dal rifiuto 
o dalla mancanza di comprensione. Fin d’allora il papa accenna alle 
radici di tutte le corruzioni : molti hanno l’intenzione di scacciare ì 
nostro Re Cristo dal suo Regno, negandogli le leggi della verità e 
dell’amore! Il Santo Padre, però, crede e spera, che per molti nomini, 
come pure per molte anime che si apriranno al richiamo della grazia, 
anime che altrimenti sarebbero rimaste chiuse, la guerra sarà «il passaggio 
del Signore». Così pure il papa considera un’altra fonte dei mali il 
rinnegare la legge della natura, e la legge morale obbligatoria per noi tutti 

Quando Gesù Cristo fu crocifisso, la terra venne coperta dal

JApoc., 9,'13—16.
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buio, così si diffonde il buio nell’animo di tutti quelli che crocifiggono 
Gesù Cristo per sè stessi. Col respingere gli insegnamenti del Vangelo 
non cessò la servitù, ma la fede in Dio e in Cristo è stata indebbolita 
negli animi, e si è oscurata la luce dei principi morali, e così è 
incominciato a barcollare anche l’unico sicuro fondamento della 
solidarietà e della sicurezza umana nella vita internazionale. Il papa 
Pio XII accenna già in questa sua prima enciclica ad argomenti 
così importanti, ai quali ritorna spesso anche più tardi : cioè l’unità 
di tutta l’umanità in base dell’origine comune ; nel quadro di questa 
unità fondamentale, però, ogni nazione potrà conservare con cura 
gelosa e con orgoglio le sue caratteristiche qualità nazionali. Rammenta 
anche che, similmente al suo grande predecessore, Pio XI di buona 
memoria, anch’egli ritiene molto importante che i popoli indigeni siano 
istruiti nella fede di Cristo da vescovi e sacerdoti della loro razza. 
Dà rilievo pure al fatto, che l’ardente amore della patria potrà stare 
in perfetta armonia col pensiero della fraternità universale del genere 
umano. Il Papa mette particolarmente in rilievo che,tutti i diritti 
umani dipendono dall’Essere Supremo, e precisa che il voler rendere 
indipendente l’autorità degl' Stati dal diritto divino, come pure ogni simile 
tentativo, sarà fonte delle più grandi disgrazie. Con parole, degne da inci
dersi su marmo, parla dei compiti dello Stato, stato che fu voluto dal 
Creatore per guidare la vita sociale secondo le prescrizioni delle norme 
immutabili dei principi generali, per rendere più soda la perfezione 
fisica, morale e spirituale dell’essere umano secondo la natura e per 
aiutare l’essere umano stesso nel raggiungere il suo scopo soprannaturale. 
Non si deve considerare lo Stato come lo scopo finale, al quale dobbiamo 
sottordinare, tutto ; questa concezione non potrebbe non nuocere ai 
benessere vero e duraturo delle nazioni. Data la sua vocazione apostolica, 
il Santo Padre considera la protezione delle famiglie un suo grave 
compito, poiché ora tutti abbiamo bisogno veramente di coraggio 
e di eroismo meraviglioso e degno di rispetto nella sua semplicità, 
per poter sopportare il peso delle cure quotidiani. Solo colui che cura 
le anime, colui che ha occasione di gettare uno sguardo nei cuori, conosce 
le lagrime nascoste delle madri, il dolore dei padri, le molte calamità di 
cui non parla nessuna statistica. Con parole molto chiare il Pontefice 
parla dei diritti della coscienza, dell’educazione religiosa dei figli, 
che nessun potere esterno potrà togliere alle mani dei genitori senza 
violare i loro sacri diritti e doveri.

Anche l'autorità degli Stati è regolata da sublimi leggi morali, 
che nessun potere ha il diritto di trasgredire. Il Santo Padre 
ammonisce quelli che sono al potere perchè alla fine della guerra i

15*
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trattali della pace siano animati dalla giustizia e dall'uguaglianza dei 
diritti, altrimenti si ripeteranno deplorevolmente tutti gli errori vecchi 
e se ne aggingeranno dei nuovi. Precisa anche che, purtroppo, con la 
guerra non potranno mai risolversi le questioni discusse tra le nazioni. 
Le forze che sono in grado di rinnovare la superficie della terra, devono 
scaturire dal di dentro, dall'anima ; il nuovo ordine nella vita inter
nazionale— se vuole essere duratura — non si potrà basarsi se non 
sulla roccia incrollabile del diritto naturale e della rivelazione divina. 
Benché la crisi mondiale dei nostri tampi abbia in parte anche cause 
economiche, prima di tutto vi è il compito materno della Chiesa 
di far nnrivare le anime. E in questo lavoro spetta non solo ai 
chierici, ma anche ai laici una bellissima vocazione, poiché è vero 
anche oggi che «la messe é molta, ma gli operai son pochi!»1 Nessuno 
ha il diritto di ostacolare la Chiesa nell’adempiere il suo compito 
affidatole da Dio. La cattedra di San Pietro é anche oggi il centro 
dell’unità. Sta lontano dalla Chiesa l’intenzione di voler diminuire 
la potenza statale oppure di togliergli i diritti. La Chiesa anzi deve 
insegnare e proclamare l’ubbidienza e il rispetto alle potenze terrestri. 
Essa non opprime le forze umane, ma eleva gli individui e li educa 
alla nobiltà. Nel momento presente, pieno di preoccupazioni, il nostro 
Santo Padre sente una profondissima pietà verso ognuno dei suoi 
figli soffrenti, verso gli orfani, vedovi e verso tutti coloro che ven
gono colpiti dalle atrocità della guerra. Ricorda con parole paterne 
la, prima vittima della guerra, l'infelice Polonia. «Il sangue versato 
ta innumerevoli uomini e il sangue versato non solo dai combat- 
denti, si eleva come un lamento spaventoso, e soprattutto quello 
del popolo amato, cioè della Polonia, la di cui fedeltà alla Chiesa ed i 
cui meriti per la salvezza della cultura cristiana sono segnati con 
lettere incancellabili nel libro della storia e la rendono meritevole dei 
sentimenti di partecipazione umana e fraterna di tutto il mondo, il 
quale aspetta, mediante l’intervenzione della Vergine Maria, Protettrice 
dei cristiani, l’ora della resurrezione, corrispondente ai principi della 
verità e della giusta pace.« Il Santo Padre afferma di non avere tra
scurato nulla per tenere lontano dal mondo questo orribile fuoco divam
pante, ma coloro che dispongono del potere «non hanno conosciuto quel 
che giova alla loro pace, e ora invece sono divenute cose celate ai loro 
occhi». E se Lui non è riuscito di proteggere il mondo dalla strage 
mondiale, aiutando le vittime della guerra, cerca almeno di attenuarne 
gli orrori e non trascura nulla per sollecitare il giorno nel quale

1 M a tte o ,  9 , 118. L u c a , 10 , 2 .
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la colomba della pace potrà di nuovo discendere sulla terra. Per 
l’onnipotenza di Dio anche gli ostacoli saranno mezzi per for
mare gii avvenimenti poiché Dio si serve della mente e della 
libera volontà degli uomini per i propri scopi. Perciò preghiamo, 
preghiamo senza tregua Iddio della misericordia, perchè «siano tutti 
uno».1

3. Questi pensieri, esposti in forma così magistrale dal Santo Padre 
nella sua enciclica «Summi Pontificatus», ritornano poi più volte nelle 
sue allocuzioni e nei suoi discorsi pronunciati in occasioni delle udienze 
concesse a comunità e persone private. Oltre a questi il Santo Padre eleva 
ogni momento la sua voce apostolica ed ammonitrice nelle altre questioni 
vitali dell’etica cattolica. Così nell’allocuzione per iJ Natale 1939 parla 
dei diritti delle nazioni, soprattutto di quelli delle piccole nazioni, del 
disarmamento, delle garanzie morali dei trattati di pace, dell’adempi
mento delle giuste aspirazioni delle nazioni. Pone grande importanza 
sui problemi postbellici, che sono da risolvere dal punto di vista della 
giustizia, della morale, della costante armonia, poiché senza di queste 
non è immaginabile una giusta pace. In quest’occasione accenna anche 
l’immensa responsabilità davanti a Dio ed alla storia dei Condottieri che 
dirigono la sorte delle nazioni. Quando il 6 ottobre 1940 ha concesso 
un’udienza alle rappresentanti della gioventù femminile italiana, ha 
parlato della famiglia clic bisogna ristabilire sulle fondamenta del cris
tianesimo ; nella vita famigliare il Vangelo e la morale cristiana devono 
riacquistarsi il rispetto dovuto, il sacramento del matrimonio dovrà ria
vere il suo valore; nella vita sociale si deve ristabilire l’autorità, la disci
plina, e il rispetto dell’ordine sociale e dei reciproci diritti. Il gesto vera
mente paterno del Santo Padre che concede ai nuovi sposi così spesse 
udienze, serve pure a questo importante scopo di aumentare nelle loro 
anime le grazie sacramentali del matrimonio e ad ammonirli energica
mente ai loro sublimi doveri voluti da Dio. Così pure ai rappresentanti 
della Compagnia di Gesù il 27 aprile 1941 ha parlato dell’educazione 
delia gioventù.

Come nella sua prima enciclica il- Pontefice ha ricordato con voce 
calda l’infelice Polonia, così ha indirizzato il 10 maggio 1940 telegrammi 
di viva partecipazione ai sovrani del Belgio, dell’Olanda e del Lussem
burgo. Il 29 giugno 1940, nel periodo che segui immediatamente 
l’armistizio, ha espresso pure la sua ompassione al corpo dei vescovi 
francesi, assicurandoli dei suoi sentimenti di conpartecipazione a) loro 
dolore. Sua Santità ha inviato un simile attestato anche ai vescovi belgi.

1 Luca, 19. 42.
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Non ha mancato, però, di ammonire la nazione francese che dal triste 
presente tragga insegnamenti per l’avvenire (9 dicembre 1940).

Va ricordato anche come in occasione dell’udienza concessa il 
4 settembre 1940 all’Azione Cattolica italiana, il Santo Padre ha accen
nato ai doveri del cristiano verso la Patria. Nel decreto del 2 dicembre 
1940 del Santo Ufficio ebbe a biasimare l’uccisione di quegli uomini 
che fisicamente non sono più utili per l’umanità.

Il Papa, come il Capo del corpo mistico di Cristo, conosce 
benissimo quale è il suo compito. Egli dev’essere l’intermediatore tra 
Dio e gli uomini, perciò prega molto e fa anche molto pregare per 
la pace. Nel 1940 e nel 1941 ha invitato i bambini alla crociata della 
preghiera affinchè la voce del loro cuore innocente ponesse fine a quella 
strage orrenda. Ha ordinato poi, che il 24 ottobre 1940 per tutto il 
mondo fosse il giorno di preghiera per la pace. A questa sua attività 
appartengono anche ie udienze concesse ai rappresentanti delle diverse 
nazioni. Egli stesso aiutò i profughi delle diverse nazioni, e medianti 
i suoi nunzi apostolici procura il bene spirituale e materiale dei 
prigionieri di guerra. L’«Ufficio d’informazioni della Città, del Vati
cano», istituito dal Santo Padre, ha già versato il balsamo della 
consolazione sul cuore di molte famiglie . . .

Pio XII ha in cura particolare gli stati occupati e i loro diritti 
religiosi. Afferma categoricamente che anche questi popoli hanno il 
diritto della loro lingua, del servizio divino, dell’educazione religiosa, 
della sicurezza dei beni ecclesiastici ; che i loro vescovi hanno il diritto 
di corrispondere liberamente con sacerdoti e fedeli. Sempre accenna 
alla moralità, alla giustizia, anche nella guerra, particolarmente nell’uso 
delle armi e nel modo di trattare i vinti, e innanzi tutto della popolazione 
inerme.

Sarà eterna gloria della Chiesa il fatto che in quest’epoca nostra, 
nel chaos delle idee vi sia un potere superiore a tutte le forze umane 
che è capace, osa e vuole fissare una direzione, che può e vuole additare 
la verità, poiché questo potere non si appoggia sulle armi della violenza, 
ma combatte esclusivamente con quelle della giustizia . . .

4. Le importanti allocuzioni che Sua Santità soleva pronunciare 
nelle maggiori feste davanti alle più alte dignità della Chiesa, toccano 
con mano sicurissima i problemi più ardenti della nostra epoca. Così al 
Natale del 1940 il Santo Padre ha ammonito i suoi ascoltatori di aste
nersi dall’ottimismo esagerato, ma di non abbandonarsi al pessimismo. 
Nella vita della Chiesa si ripete quanto è avvenuto in quella di Gesù 
Cristo. Come ora la Chiesa viene perseguitata dai suoi nemici, così 
venne perseguitato, sin dalla sua nascita, il Salvatore. Ma come la



stella di Betleemme ha fatto vedere la via che conduce a Gesù Cristo, 
così ora questa stella conduce dall’errore alla giustizia, dalle eresie 
alla fede in Cristo Salvatore.

Il Pontefice non si stanca di accennare abbastanza alla sua 
fiducia incrollabile nella vittoria finale di Cristo : «Confortate manus 
dissolutas et genua debilia roborate!»1 — esclama col profeta Isaia 
verso il mondo. Gli animi deboli pensano ad un compromesso, vorreb
bero stare in buoni rapporti tanto con la Chiesa, quanto con Pilato ed 
Prode. Nelle ore del monte Tabor si sentono vicini a Cristo, ma nel 
giardino Getsemani seguono ben presto l’esempio dei discepoli dor
mienti, anzi quando le potenze esterne sono contro di loro, fuggono. 
11 Santo Padre addita il fatto che le stragi della guerra passano prutroppo 
per tutto il mondo e così l’apostolato ha nuove, finora non conosciute 
esigenze : assistenza a tutti i prigionieri di guerra ed ai profughi, 
inclusi in essi i «non ariani». Il Papa vuole una giusta pace. In Europa 
sta formandosi un nuovo ordine, ma la Chiesa non può seguire nessun 
indirizzo politico, poiché sarebbe contrario allo scopo e alla vocazione 
della Chiesa, che è il custode degli insegnamenti della fede e della 
morale. Secondo i disegni di Dio, anche i dolori e i colpi giovano a 
quelli, che li subiscono, poiché secondo le parole del profeta Isaia per 
molti uomini «tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui ».2

11 nuovo ordine che sta nascendo, deve formarsi sulle norme della 
morale, e non sulla pura violenza. Una pace duratura non potrà conclu
dersi, qualora nei competenti non esista la sincerità e il desiderio serio 
dell’accordo e della vera pace. Si deve mettere da parte l’odio, che 
separa le nazioni, si devono mettere da parte i sistemi che incitano 
all’odio, si devono mettere da parte i motti e le menzogne della falsa 
propaganda. Gli uomini si devono di nuovo pascere con le idee della 
verità, della giustizia, della collaborazione e soprattutto dell’amore 
fraterno sovrannaturale. Si devono mettere da parte la diffidenza, 
i principi dell’egoismo secondo i quali la fonte dél diritto é la violenza. 
Dobbiamo combattere l’egoismo, e dobbiamo risolvere i problemi 
ardenti dell’economia mondiale. Infine il Santo Padre sollecita tutto il 
mondo che nella preparazione dei trattati di pace non venga dimenti
calo il principio «Bis vincit, qui se vincit in victoria!»

L’allocuzione della Pasqua del 1941 del Santo Padre rientra 
interamente nell’ambito della carità, che vuole rendere più umano 
perfino l’arte della guerra. Essa vuole attenuare dappertutto i dolori, 
aiutare le vittime della guerra e determinare le basi della pace futura.

N E L  V E N T I C IN Q U E S I M O  A N N IV E R S A R I O  D E L  P A P A  PIO  X I I .  2 3 1
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La imparzialità del Papa non è indifferenza, poiché dal suo aniinop i r 
rompe sempre il grido : «Misereor super turbam» — ed anche Egli 
potrà dire coll’Apostolo : «Quis infirmatur, et ego non infirmor?»1

Ammonisce senza tregua i fedeli ricordando come tutti sono figli 
della Chiesa di Cristo, anzi viene a precisare a tutti gli uomini come 
tutti si siano figli dello stesso Padre celeste. Con affetto paterno prega 
le vittime della guerra che non perdano il coraggio, ed ammonisce 
seriamente i vincitori che non richiedano cose dai vinti, che, in condi
zioni simili, considerebbero ingiuste perse stessi. Tra l’afflizione generale 
del mondo richiama l’attenzione degli uomini su Gesù ('.risto, persegui
tato, crocifisso, ma gloriosamente risorto, poiché Egli é la resurrezione 
e la vita.

L’allocuzione della Pentecoste del 1941 si occupa degli stessi 
pensieri che il papa Leone XIII ha svolto nella sua grandiosa e 
memorabile enciclica: «Rerum novarum», pubblicata cinquant’anni fa. 
Accenno soltanto brevemente a quest’insegnamento papale. Quanto 
all’uso dei beni materiali,- il Santo Padre pone il principio che Dio ha 
creato i beni della terra per tutti gli uomini in maniera uguale, dunque 
la giustizia e l’amore richiedono che tutti ne abbiano la medesima 
parte. L’uso dei beni materiali lo dobbiamo al lavoro. Ogni uomo ha 
il diritto naturale del lavoro, al fine di potere aver cura della propria 
vita e del benessere della sua famiglia. Il diritto alla proprietà privata 
appartiene strettamente alla società umana ed alla famiglia, e così 
anche la nazione ha le sue radici nella famiglia. Infine in questa sua 
allocuzione il Pontefice ebbe a ricordare quale deve essere la necessaria 
pace tra le nazioni e le classi sociali.

Voglio ricordare ancora un'allocuzione : il grandioso discorso 
che il nostro Santo Padre ha tenuto nel 1941 alla festa dei Santi 
Apostoli Pietro e Paolo.

Questa sua allocuzione riguarda interamente la Provvidenza 
divina. Ai tempi di San Pietro e San Paolo la sorte del cristianesimo si 
sintetizzava nel martirio, e pareva che l’imperatore Nero riuscisse ad 
estirpare la religione cattolica. Ma dopo Pietro venne Lino, dopo Lino 
vennero a centinaia i santi papi . . . Anche nei tempi moderni — dice 
Sua Santità — vediamo virtù eroiche, animi pronti ad ogni sacrifizio, 
ma di fronte a loro Vi sta la malizia umana, vi stanno gli orori della 
guerra . . . Molti uomini si pongono la questione : ma perché Dio 
può permettere tutte queste orrende cose che ora succedono in queste 
mondo? Il Papa accenna all’unica risposta giusta : mentre gli uomini,

( ' .or in i. .  11.,  11. 21).



anche i più savi, considerano gli avvenimenti attraverso le lenti della 
loro breve vita, Dio guarda e dirige la storia dal punto di vista del- 
Feternità . . . Noi uomini, commetiamoci di tutto cuo/e alla volontà 
di Dio, alla sua Provvidenza senza la quale non avviene nulla al mondo. 
Attraverso le sofferenze Dio punisce la colpa, purifica le anime. La 
vittoria del male può durare soltanto per un certo tempo. Noi 
vediamo gli avvenimenti della storia del tutto diversamente, se li 
contempliamo nella luce della croce sanguinante del Calvario, se fissiamo 
il nostro sguardo sul Salvatore moribondo e sulla Beata Vergine che 
soffre sotto la croce le torture del martirio, e se pensiamo a quella 
dichiarazione sempre vera : «nell’amore di Gesù Cristo non possiamo 
vivere senza dolori!» . . . Ma coraggio! San Pietro ha finito la sua vita 
sulla croce, San Paolo è diventato mediante la spada la vittima di 
Cristo, tanto il loro martirio non è diventato solperò il principio della loro 
gloria personale, ma anche il pegno della vittoria finale del cristianesimo 
riportata sul pagano potere mondiale . . .

K ricordiamo ancora il radiodiscorso che il Santo Padre ha indi
rizzato qualche giorno fa (il 13 maggio 1942) al mondo in occasione del 
suo giubileo. Il Papa sente, che ora più che mai, è suo dovere paterno 
di cibare i suoi fedeli, e per di più anche quelli che stanno fuori della 
Chiesa, con quel pane che è simbolo della ferma fiducia che vive nel 
suo cuore. 1 tempi che corrono esigono da noi che il nostro programma 
sia lo stesso che alla primavera della Chiesa : una fede incrollabile 
nella certezza assoluta della vittoria della causa di Dio, la prontezza 
sincera ed incondizionata per ogni sacrificio, una vita eucaristica e 
l’unità spirituale e gerarchica tra i cristiani. La Chiesa di Cristo 
combatte ora in molti stati per la propria esistenza. Tra le offensive 
dell’ateismo, dell’anticristianesimo sistematico e dell’indifferenza, il 
centro della vita religiosa non può essere altro che l’Eucarista e 
l’unità dei fedeli. Il Santo Padre non cessa di rivolgersi con la sua 
parola ammonitrice alla coscienza dei dirigenti delle nazioni, perchè 
questi non trascurino alcun’occasione, che potrebbe aprire la strada 
ad una pace decorosa. Parla poi con preoccupazioni paterne della 
vocazione della famiglia, contro la quale non cessa la guerra che 
separa continuamente gli sposi, contro cui egli intende a fare nella 
famiglia e nella scuola un’azione preparatoria. Infine invita tutti i 
cristiani alla preghiera, afinchè il Padre della misericordia e della 
Sapienza conceda al genere umano la pace tanto ambita.

N E L  V E N T I C IN Q U E S I M O  A N N IV E R S A R I O  D E L  PARA PIO X I I .  21VA
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5. Ecco, spettabèle Accademia Santo Stefano, una modesta 
raccolta dei pensieri del nostro Santissimo Padre, che intende realizzare 
nel governo della Chiesa mondiale. Il «Pastor angelicus» si presenta 
nell’epoca della violenza generale come la colomba della pace, che 
considera suo compito più sacro, ricuperare al mondo la pace giusta 
e duratura. Nell’epoca della rivalutazione dei conceti, quando il 
buono viene chiamato cattivo, ed il cattivo buono, Egli è il custode 
dell’immutabile insegnamento divino, del diritto naturale e della morale. 
Quando millioni di anime si sono staccate e si vogliono staccare da 
Gesù Cristo, Egli accenna al fatto che il mondo non potrà aspettare 
la sua salvezza se non dalla sottomissione al Cristo Re. Nè Pio XII 
si dimentica dei suoi doverii, da Pontefice Massimo, di essere cisè l’anello 
di unione tra Dio e gli uomini. Perciò Egli anzitutto invita assidua
mente gli uomini a pregare. Noi, suoi figli, in occasione del suo giubileo 
non potremmo esprimergli più degnamente la nostra devozione, se non 
seguitanndo i suoi consigli e indicazioni paterne. Allo stesso tempo 
ringraziamo con tutto il nostro cuore la divina Provvidenza che in 
questi tempi storici ha promosso in capo alla Chiesa un papa come 
Pio XII. Con preghiere ferventi chiediamo a Gesù Cristo che il suo 
Vicario fedele possa vedere quanto prima la realizzazione della pace 
giusta e duratura, e la assoluta vittoria della Chiesa e con essa quella 
della giusta causa.
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La libertà deU’uomo secondo il Diritto Canonico.
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Onorevole Assemblea,
Spettabile Accademia !

Fra tutti i diritti umani il diritto alla libertà è uno dei piti preziosi. 
Durante il corso più volte millenario della storia dell’umanità per il 
medesimo si sono verificate e si verificano tuttora le più grandi lotte, 
poiché l’uomo che considera come cosa naturale di acquistarsi questa 
libertà ed assicurarsene il possesso e l’uso, non esita a togliere la mede
sima ai suoi prossimi oppure limitarne il possesso e l’uso, sia facendoli 
veri schiavi, sia costringendoli al cosidetto servilismo.

Quantunque già l’imperatore Giulio Cesare abbia costatato che ogni 
uomo per natura sua aspira alla libertà e odia la schiavitù,1 pur non
dimeno il diritto comune dell’antichità stabilì la diversità fra uomini 
liberi ed uomini schiavi, cosicché anche secondo il diritto romano : 
«Omnes homines aut liberi sunt aut servi.»2

Quale differenza fra il punto di vista del diritto romano e quello 
dell’insegnamento della Chiesa di Cristo,che S. Paolo predica con sublimi 
parole nell’Epistola ai Romani,3 dove esalta la libertà dei figli di Dio, 
come pure nella seconda Epistola ai Corinti, dove oppone alla bassa 
servilità dell’Antico Testamento la libertà della Nuova Legge : »Ubi 
Spiritus Domini, ibi libertas»,4 e finalmente quando ai Galati espone che 
secondo il Nuovo Testamento «non sumus ancillae filii, sed liberae, qua 
libertate Christus nos liberavit.»5

Il diritto romano definisce il concetto della libertà con questi 
termini : «Libertas est naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, 
nisi si quid vi, aut iure prohibetur».6 Questa definizione, secondo cui 
la libertà è una capacità nostra naturale, per la quale possiamo fare 
tutto ciò che ci piace, purché non vi siamo impediti dalla forza o dalle 
leggi in vigore : confrontata con le leggi naturali e positive divine ed
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umane, ecclesiastiche e civili, anche secondo l’insegnamento della 
Chiesa è vera, poiché d'una parte riconosce come azione libera soltanto 
quella che si fa senza violenza, d'altra parte ci accorda la possibilità della 
scelta senza alcun impedimento relativamente alle persone, alle cose, 
ed alle azioni, purché ciò non sia proibito dalle sudette leggi. Se la 
scelta secondo le medesime leggi, radicate nella volontà di Dio, è vietata, 
allora evidentemente non corrisponde alla volontà di Dio, laonde per 
conseguenza moralmente non può essere buona, ma cattiva ; ora alla 
scelta di quello che naturalmente è cattivo, la libertà non si estende, 
come chiaramente l’insegna San Paolo nell’Kpistola ai Galati : « Vos 
enim in libertatem vocati estis, fratres, tantum ne libertatem in occasionem 
detis carnis, sed per caritatem spiritus servite invicem».7 Dunque è vietato 
abusare della libertà per eccitare e compiere i cattivi desideri. Perciò 
secondo il Codice di Diritto Canonico8 non può nascere una consuetudine, 
che abbia valore di legge, contro le leggi naturali e positive divine. 
Parimente la libertà non si estende alle azioni contrarie alla vera fede, 
all’ obedienza dovuta alla Chiesa, ai diritti della medesima,9 final
mente alla Santa Messa ed ai Sacramenti.10

La Chiesa di Cristo annunciò, fin dal principio, il diritto alla 
libertà individuale e collettiva degli uomini, la quale, come abbiamo 
spiegato più sopra, é la possibilità di scelta in quelle cose (pensieri, 
desideri, parole, azioni, persone, cose) che le leggi naturali, positive 
divine ed umane, ecclesiastiche e civili ci permettono e che corrispondono 
alla volontà di Dio, e quindi moralmenten on sono cattive. Dunque 
la libertà dell’uomo secondo la volontà di Dio viene limitata soltanto 
dalle sudette leggi, contro le quali non vi è la possibilità di scelta a chi 
é legato dalle medesime. Viceversa tutto ciò, riguardo a cui le sudette 
leggi dànno la possibilità di scelta, ossia accordano la libertà, secondo 
la volontà di Dio tanto teoricamente che praticamente debbono rispet
tare tutti gli uomini, poiché il diritto alla libertà d’un uomo é cor
relativo nell’altro coll’obbligazione di riconoscere lo stesso teorica
mente e di non impedirlo praticamente.

Siccome la vera schiavitù ed il servilismo sono la più grave offesa 
contro il diritto alla libertà, la Chiesa di Cristo, seguitando l’insegna
mento di S. Paolo,11 lottava contro questo e quella. Perciò d’una 
parte cercò di abbolire man-mano la schiavitù, senza però improv
visamente rovesciare l’ordine sociale ed economico, d’altra parte 
nivellando con prudenza le differenze sociali, poco a poco temperò 
e finalmente sradicò il così detto servilismo. Laonde essa nella vita 
ecclesiastica non fece alcuna distinzione tra il libero e il servo, tra gli 
uomini semplici e nobili, giacché essa considerò in tutti i figli di Dio,
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a cui, quali creature di Dio, per ragione della loro uguale origine, uguale 
natura, uguali funzioni vitali, come pure per ragione del loro identico 
fi ne naturale e soprannaturale, finalmente come a figli al Comune 
Padre, e quindi tra di loro veri fratelli, è dovuta la vera ugualianza, 
i medesimi diritti e la medesima libertà.

Conseguentemente la Chiesa ugualmente predicò le verità rivelate 
tanto ai liberi che agli schiavi, agli uomini d’origine semplice che a 
quelli d’origine distinta ; li fece ugualmente prendere parte nella vita 
ecclesiastica, nella preghiera comune, e nella Santa Messa che ugual
mente offrì per i medesimi ; senza far distinzione, amministrò loro 
i Sacramenti ed i Sacramentali ; li fece partecipare i medesimi diritti 
dei fedeli, anzi aprì la via per tutti agli Ordini, al governo ed all’am
ministrazione della Chiesa e con ciò ipso facto fece uscire gli schiavi 
dalla schiavitù e quelli d' origine semplice, dalla loro condizione bassa, 
c spesse volte li fece uguali ai liberi ed ai nobili di altissima dignità, 
seguitando l'insegnamento del Salmista, secondo cui il Signore dal
l'alto riguarda anche i più umili, et de stercore erigit pauperem, ut col
locet eum cum principibus,12

Veramente nel conferire gli Ordini, compresa anche la dignità 
episcopale, come pure neH’elezione del Papa, la Chiesa fa prescindere 
dalla razza, dalla nazionalità, dai prerogativi di famiglia e dal patri
monio, e tiene conto unicamente della vocazione e dell’idoneità. Per 
questa ragione tra i Sacerdoti, Vescovi e persino tra i Sovrani Pontefici 
della Chiesa c’erano, e tra gli anzidetti ci sono tuttora molti, anzi 
ne formano la maggioranza, che sono nati da genitori semplici e poveri 
( lie però pili tardi in casi particolari o per mezzo delle loro fondazioni 
I>ie, fatte dalle proprie entrate, spesse volte fecero uscire i figli di 
famiglie povere dalla loro umile condizione e gii resero possibile di 
occupare delle posizioni sociali ed economiche più alte e con ciò fecero 
(livellare e ringiovanire la società. Non parlando delle numerosissime 
fondazioni pie che furono fatte da Sacerdoti e da Vescovi per promuovere 
l'insegnamento e per soccorrere ai bisogni degli studenti poveri, che 
però per iniquità dei tempi tante volte perdettero la loro sostanza, 
basti di richiamare l’attenzione sul Convitto Mariano a Komárom, 
nell'Archidiocesi di Strigonia, in cui i nostri bravissimi Sacerdoti 
durante l'occupazione cecoslovacca fecero, ed anche adesso fanno 
studiare ed educare a proprie spese numerosissimi giovani in pro della 
Chiesa e della Patria. Quei poveri che oggigiorno per moda così facil
mente dànno ascolto a certi uomini i quali invidiando la popolarità 
del Clero, agitano contro il medesimo, farebbero bene se ripensassero 
che questi agitatori difficilmente imiteranno a proprie spese la generosità
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di quei nostri Sacerdoti, di cui meriti sociali e patriotici vorrebbero 
mettere in dubbio.

Ora il fatto che la Chiesa riconosce, predica, assicura e protegge 
la libertà dell’uomo individuale e colettiva, vale a dire quella delle 
persone fisiche e morali, viene addimostrato dalle prescrizioni generali 
e particolari dei canoni del vigente Codice di Diritto Canonico che si 
appoggiano su numerosissime antiche leggi, quali fonti dei medesimi.

I. La libertà umana delle persone fisiche secondo il diritto canonico 
si estende alla vita tanto naturale che soprannaturale delle medesime, 
come pure ai diritti che in questi due riguardi loro sono necessari 
alla vita.

1. Conformemente a quello che fu detto sopra, la Chiesa protegge 
la libertà dell’individuo alla vita naturale, e perciò con pene, proporzio
nate al delitto punisce coloro che commettono omicidio volontario,151 
come pure quelli che col procurare l’aborto, spengono una vita umana, 
benché momentanea, o collaborano a simile delitto ;14 inoltre quelli che 
fanno il duello, o in qualunque maniera ne cooperano,15 poiché l’effetto 
del duello può essere facilmente l’omicidio, il suicidio, oppure la mutila
zione o la ferita. Ugualmente per proteggere la vita naturale, la Chiesa 
punisce con la negazione della sepoltura ecclesiastica coloro che volon
tariamente si suicidarono,16 come pure quelli che mciono nel duello o per 
coseguenza del duello,17 purché prima della morte non abbiano dato 
qualche segno di pentimento. Come la Chiesa protegge il diritto del
l’uomo alla vita, si può vedere anche dalla prescrizione canonica,15 
secondo cui — specie in caso di morte repentina -— bisogna aspettare 
con la sepoltura finché non vien escluso ogni dubbio sulla morte.

2. La Chiesa parimente protegge il diritto e la libertà dell’uomo 
all’integrità ed alla salute del proprio corpo. Per conseguenza essa con 
pene relative al delitto punisce quelli che contro l’integrità del corpo 
d’altrui delinquono con mutilazione o ferimento.19

3. Inoltre la Chiesa riconosce la libertà dell’ uomo ad avere anche 
dei beni materiali (la nutrizione, il vestire, la casa, la proprietà) Laonde 
d’una parte in caso di violenza, intimidazione, o errore, assicura la 
libertà dei relativi contratti,20 e punisce proporzionatamente quelli che 
con furto, usura, incendio e distruzione di beni d’altrui offendono 
la loro relativa libertà,21 d’ altra parte sollecita che tutti offrano il salario 
dovuto agli operai, e che abbiano cura che il lavoro assegnato loro 
corrisponda alle forze, all’età, al sesso dei medesimi, finalmente che 
acagione del lavoro non siano costretti a tarscurare la propria anima e la 
famiglia.22

4. Siccome i diritti del’uomo si estendono anche alla libertà di



moto ed alla libertà di vita del medesimo : la Chiesa in proporzione col 
delitto punisce quelli che commettono il ratto di qualche persona per 
farla vera schiava, oppure per altro scopo, come pure quelli che privano 
qualcuno della libertà di moto.23

5. La Chiesa appoggia il preziosissimo tesoro nostro, voglio dire, 
/’onore, e perciò severamente punisce la violazione della buona fama,24 
come pure i delitti commessi contro le virtù femminili,25 non importa che 
cadda vittima ai medesimi una vergine, maritata o vedova.

6. La nostra libertà intelletuale ad acquistare e coltivare le scienze, 
la Chiesa promuove col fatto che essa sin dal principio insiste sul pro
prio diritto nativo di fondare e mantenere delle scuole di ogni grado 
e categoria, afinchè sia in grado di assicurare ai propri fedeli la possibilità 
die frequentare le scuole di questo genere.26

7. Secondo la volontà di Dio tu tti gli uomini sono chiamati alla 
vita soprannaturale. Per coseguenza hanno il diritto di domandare 
questa vita dalla Chiesa, che dietro il precetto di Cristo deve render 
possibile che veramente tutti possano procurarsela che lo vogliono. 
Quindi non è permesso di costringere alcuno ad accettare la fede cat
tolica,27 nè di far membro della Chiesa qualcuno per l’amministra
zione sforzata del battesimo.28 Conseguentemente coloro che hanno 
l’uso della ragione, possono essere battezzati soltanto se di propria 
volontà chiedono questo Sacramento ;29 la mancanza del concorso della 
volontà in quelli che non hanno l’uso della ragione, suppliscono i geni
tori, i tutori, oppure la chiesa.30 Chi non è membro della Chiesa, natu
ralmente non deve osservare le leggi della medesima ;31 invece per 
i membri della Chiesa queste leggi in generale sono obbligatorie, però 
quelle che limitano la libertà dei membri non ancora settenni,32 oppure 
il libero esercizio di diritti, secondo il Codice di Diritto Canonico, sono 
di stretta interpretazione.33 I membri maggiorenni della Chiesa possono 
liberamente far uso dei loro diritti, mentre i minorenni nell’esercizio dei 
loro diritti ordinariamente dipendono dai genitori, dai tutori ecc.34 
Tutti i membri della Chiesa possono liberamente ottenere dai competenti 
superiori ecclesiastici dei rescritti, dei diritti e privilegi, però sia che li 
acquistassero loro stessi, sia che all’ insaputa loro fossero procurati in 
loro favore dai altri, non sono obbligati a farne uso.35

8. I battezzati, ossia i membri della Chiesa, godono della libertà di 
domandare della medesima o dai suoi Sacerdoti tutti i mezzi che sono 
necessari per conservare, per sviluppare — ed in caso che fosse perduta -— 
per ricuperare la vita spirituale;36 possono domandare gli stessi special- 
mente dal proprio Vescovo37 e dal proprip Parroco.38

9. Possono domandare anzitutto che vengano loro communicate
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le verità rivelale da Dio e relative alla fede ed alla morale tanto nelle chiese39 
che nelle scuole.40 Perciò il Vescovo può con pene proporzionate punire 
i Parroci che sia nella chiesa sia nella scuola abbiano trascurato questo 
loro gravissimo dovere, anzi in certi casi può anche privarli della Par
rocchia.41

10. Parimente assicura il Codice di Diritto Canonico a ciascuno 
la libertà di far uso del proprio rito, ed allo stesso tempo proibisce di 
adescare qualcuno ad un altro rito.42

11. Afinchè i membri della Chiesa possano con maggior facilità 
e libertà accostarsi ai Sacramenti e nutrirsi in questo modo la propria 
vita spirituale, il diritto canonico prescrive che gli stessi debbano essere 
amministrati gratuitamente.43

a) Della libertà con cui dobbiamo accostarci al Battesimo, abbiamo 
parlatopoco innanzi.

b) Il Codice di Diritto Canonico anche relativemente alla Cresima 
ci assicura la libertà, poiché ai Vescovi residenziali ed agli altri com
petenti Ordinari prescrive, quale gravissimo loro dovere, di ammini
strare questo Sacramento ai loro sudditi fedeli, supposto che lo doman
dino ragionevolmente.44 I patrini, necessari nell’ amministrazione di 
questi due Sacramenti, possono essere soltanto quelli che accetano 
liberamente tale ufficio.45

e) Tutti i fedeli, sani e ammalati, possono accostarsi liberamente 
alla Santa Comunione, purché non siano proibiti dalla legge.46 Tale 
libertà viene perfettamente assicurata dalla Chiesa, cosicché essa permette 
che i fedeli appartenenti ad un rito cattolico, possano prendere la Santa 
Communione o il Viatico47 anche secondo un altro rito ugualmente 
cattolico.

d) Particolarmente viene rispettata dalla Chiesa la libertà di 
coscienza nel Sacramento della Penitenza. Se dunque i fedeli ragionevol
mente desiderano di reconciliarsi, allora in generale i Pastori delle anime, 
ed in pericolo di morte tutti i Sacerdoti, sono obbligati a soddisfare a tale 
loro desiderio o domanda, 48 per assicurare più perfettamente la salute 
delle anime. Per questo motivo la Chiesa permette la confessione non 
soltanto per mezzo d’un interprete,49 ma anche secondo un altro rito 
cattolico.50 In casi straordinari, per esempio durante un viaggio marit
timo,51 ma specialmente nel pericolo di vita,52 la legge stessa accorda ai 
Sacerdoti la giurisdizione necessaria per poter confessare i fedeli. 
Similmente in derte circostanze (p. e. se l’ammalato non è in grado di 
uscire di casa, oppure se gli sposi si confessano) la Chiesa sospende anche 
la riserva2ione dei peccati gravissimi53 per assicurare più ai suoi sudditi 
la possibilità di confessarsi. Per rendere poi più sicura nella confessione
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stessa la libertà di coscienza, essa cerca di escludere tutte le cisconstanze 
che potrebbero esporre al pericolo la sincerità e la validità della con
fessione. Perciò la Chiesa non approva, e soltanto per garvissime ragioni, 
purché i penitenti espressamente domandino, permette che quei sudditi 
che convivono nella stessa casa con i Superiori, possano confessarsi dai 
medesimi : così i novizi dal loro Maestro, o dal Sostituto di quest’ 
ultimo, i Chierici dal Superiore del Seminario o del Collegio, i religiosi dai 
propri Superiori,54 gli studenti d’un Convitto dai Superiori del mede
simo.55 E benché la Chiesa raccomanda che i fedeli, specie i Chierici ed 
i religiosi, si scelgano un Confessore proprio, e benché per questa ragione 
essa assegna alle case dei religiosi parecchi Confessori, alle case delle 
religiose invece di regola assegna un solo Confessore ordinario,56 pur 
nondimeno permette che per la tranquillità di coscienza —- specie quelle 
che si sono gravissimamente ammalate — possano confessarsi anche da 
un altro Confessore,57 e con gravi pene punisce le Superiore che osassero 
impedire questa libertà di coscienza delle proprie suddite.58 Del resto in 
questo Sacramento non è lecito di negare l’assoluzione a quelli che 
abbiano fatto degnamente la loro Confessione.59

e) Siccome la libertà dei fedeli si estende anche aU’Estrema 
l azione, i Pastori delle anime sono obbligati di amministrare ai medesimi 
questo Sacramento,60 e ciò anche in caso in cui questi per malattia o per 
altre ragioni non possano domandarlo esplicitamente, purché tale loro 
volontà sia verosimile.61

I) Quelli che dal Signore hanno ricevuto la grazia della vocazione 
al Sacerdozio, non possono essere impediti dal ricevere il Sacramento 
deli Ordine ; quelli invece che non hanno tale vocazione, non possono 
essere costretti al ricevere il medesimo.62 L’intenzione di voler ricevere 
questo Sacramento, l’Ordinando deve esprimere al proprio Vescovo.63 
Per rispetto alla libertà dell’ uomo, quelli che non vogliono ricevere gli 
Ordini superiori, non possono a ciò essere costretti, nè è lecito di vietare 
ai medesimi l’esercizio degli Ordini che hanno già ricevuti.64 Quelli che 
con grave violenza furono costretti a ricevere gli Ordini, con la sentenza 
del giudice debbono essere ridotti allo stato dei laici, se con argomenti 
convincenti riescono ad addimostrare che veramente ebbe luogo la 
violenza.65 Perciò, se vi sono delle adeguate regioni, tutti hanno la 
libertà di presentare la querela perchè l’invalidità della loro ordinazione 
venga dichiarata.66

(j) Specialmente sorveglia la Chiesa che i.suoi sudditi possano 
liberamente contrarre il Matrimonio Cristiano. Laonde prima di ammet
terli a questo Sacramento, facendo l’esame degli sposi, bisogna costatare 
se i medesimi abbiano la necessaria libertà di volontà,67 dalla quale
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dipende la validità del Matrimonio e la quale nessuno può supplire.68 
Quindi è naturale che in caso di certo errore delle parti,69 oppure se il 
Matrimonio fosse contratto sotto grave, esterna ed ingiusta violenza 
o timore,70 lo viene considerato invalido sin dal principio, e se l’invalidità 
del medesimo con due sentenze conformi viene dichiarata, allora le parti 
dopo dieci giorni dalla consegna nelle loro mani della seconda sentenza, 
possono contrarre un altro Matrimonio.71 La Chiesa parimente domanda 
il volontario consenso matrimoniale anche in caso di sanazione semplice, 
come pure nella sanazione in radice del Matrimonio.72 D’altra parte per 
assicurare la libertà di contrarre il Matrimonio, purché vi siano delle 
adeguate ragioni, la Chiesa permette di contrarrlo per mezzo di delegato 
od interprete,73 oppure del tutto segretamente,74 anzi che pure la forma 
ordinaria75 del medesimo possa omettersi.76 Entro poi il Matrimonio 
valido la Chiesa assicura alle parti la libertà dell’uso e dei diritti con
nessi del medesimo. Per questa ragione condanna e severissimamente 
vieta anche la sterilizzazione.77

12. Siccome il progresso nella vita spirituale viene molto appog
giato dalle indulgenze, il Codice di Diritto Canonico, volendo salva
guardare la libertà dei fedeli, chiaramente prescrive che le medesime 
bisogna accordare gratuitamente ; e che per conseguenza gli oggetti 
(medaglie, crocifissi, corone, ecc.) che abbiano annesse delle indulgenze, 
le perdano, se vengano venduti.78 Ma le indulgenze possono acquistare 
soltanto quelli, che abbiano almeno l’intenzione generale di lucrarle.79

13. La nostra vita spirituale viene promossa anche per mezzo 
del culto e della preghiera comune. Perciò — specie durante le sacre 
funzioni — bisogna assicurare ai fedeli il libero ingresso alle chiese, 
ove occorre di procurar loro anche il posto conveniente.80

14. Le leggi della Chiesa appoggiano pure la libertà riguardo 
ai voti privati ed al giuramento ; ma dichiarano invalidi, rispettivamente 
rescindibili questi due atti di culto, se avessero luogo sotto grave ed 
ingiusta violenza.81

15. Ora alle persone fisiche, le quali per mezzo dell’Ordinazi
one partecipano il Sacerdozio di Cristo, il diritto canonico assicura 
la libertà di ottenere degli uffici e benefici ecclesiastici ; viceversa 
a tutti quelli che nel conferimento degli uffici o benefici abbiano parte 
per nomina, per elezione o per presentazione, rende ugualmente sicura 
la libertà necessaria.

a) Quindi nell’elezione del Papa, Supremo Capo della Chiesa, 
con particolare sollecitudine assicura in conclave la libertà degli elet
tori : prescrive un severissimo giuramento ai Cardinali elettori, minaccia 
delle pene gravissime ai violatori della libertà dell’elezione, sopprime
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la vietata ingerenza (il veto ossia l’esclusiva) delle potenze civili82 
nella medesima.83 L’eletto invece ha la piena libertà di accettare 
l’elezione, oppure di rifiutare tale onere gravissimo ; però la costi
tuzione di Pio X 84 con delle parole commoventi lo prega di vedere 
nell’elezione la volontà di Dio ed accettarla con fiducia nell’ aiuto 
del Signore : mam Deus, qui imponit onus, manum etiam Ipse sup
ponet, ne ei ferendo sit impar.» Il diritto canonico similmente prov
vede che durante la vacanza della Santa Sede non possa succedere 
niente per menomare i diritti e la libertà del futuro Pontefice.85 Il 
medesimo proclama — e se occorresse — anche con gravissime pene 
assicura la necessaria libertà del Papa regnante nell’esercizio della 
sua suprema giurisdizione.86 Appoggia ugualmente la necessaria libertà 
del Sommo Pontefice anche nelle nomine relative al governo della 
Chiesa. Quindi Egli crea liberamente i Cardinali ;87 ed in generale 
nomina liberamente anche i Vescovi,88 però in questo punto riconosce 
il diritto di presentazione dei Supremi Patroni, come pure quello di 
elezione di certi Capitoli e l’influenza di altri fattori.

b) Le leggi ecclesiastiche ugualmente appoggiano la libertà anche 
relativamente al conferimento dei benefici episcopali e minori, come 
pure ai diritti connessi coi medesimi.

c) Per conseguenza il proprio Vicario Generale, i Canonici, i 
Vicari foranei, i Parroci, i Cappellani ed altri Pastori delle anime, 
come pure i Professori ed altri Insegnanti della dottrina cristiana, 
i membri della propria Cancelleria, ecc. nomina liberamente il Vescovo, 
purché non vi sia in vigore il diritto patronato, perchè questo deve 
rispettare il Vescovo. Se poi a qualche ufficio ecclesiastico (p. e. a 
quello del Vicario Capitolare) bisogna provvedere per elezione canonica : 
le leggi cercano, anche con delle sanzioni penali, di salvaguardare la 
libertà degli elettori.89 Quindi l’elezione è rescindibile, rispettivamente 
invalida, se nella convocazione degli elettori, qualcuno, o più della 
terza parte dei medesimi fossero stati ingiustamente trascurati ;90 
è invalida, se la libertà della stessa venne violata, perchè ne presero 
parte anche delle persone laiche ;91 i singoli voti poi sono invalidi, 
se dati da persone che non abbiano tale diritto,92 oppure che siano 
state costrette di dare i loro voti per questo o per quello.93 La libertà 
di giurisdizione e amministrazione ecclesiastica del Vescovo viene 
sostenuta dal Codice di Diritto Canonico, quando questo prescrive 
che sede vacante nihil innovetur,94 cioè che mentre la sede episcopale 
è vacante, non è lecito di fare alcuna innovazione che potrebbe menomare 
i diritti e la libertà del futuro Vescovo ; come pure quando ammonisce 
i Legati e Nunzi Apostolici di non impedire la libertà agli Ordinari

16*
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di governare ed amministrare le proprie Diocesi ;95 finalmente quando 
punisce quelli che sono disubbidienti alla giurisdizione episcopale,96 
che cospirano contro la medesima,97 o la impediscono.98 Parimente 
assicura la libertà dei Pastori delle anime nell’esercizio dei loro diritti 
e neU’àdempimeiìto dei loro doveri. In questo riguardo i medesimi 
dipendono unicamente dall’Autorità ecclesiastica.99 Perciò per as
sicurare la libertà ai Sacerdoti che assistono al matrimonio, stabilisce 
che questo sarà invalido, qualora il Sacerdote assistente fosse stato 
costretto con violenza a domandare il consenso matrimoniale delle 
parti.100

d) Poiché quelli che coprono qualche ufficio ecclesiastico, per 
questa ragione hanno il diritto ad un corrispondente beneficio: le leggi 
ecclesiastiche pure in questo riguardo assicurano ai medesimi la perfetta 
libertà. Quindi prescrivono che colla limitazione della libertà, contro 
la propria volontà, a nessuno si possa conferire un beneficio ecclesia
stico ;101 quello invece che verrà presentato dal patrono, se del resto 
è idoneo, deve esser accettato dal Vescovo, talché il medesimo dopo 
la sua accettazione ha il diritto al rispettivo beneficio.102 Il beneficiato 
poi può liberamente far uso dei diritti e dei redditi connessi col suo 
beneficio, in quanto questi ultimi sono necessari al suo congruo sostenta
mento.103 Come dall’ufficio ecclesiastico liberamente può rinunziare 
il titolare, però tale rinunzia in caso di grave ed ingiusta violenza, di 
inganno e di errore sostanziale é invalida :104 così pure il beneficiato 
può liberamente rinunziare al suo beneficio, però l’Ordinario non 
può accettare la rinunzia, se il congruo sostentamento altronde non 
viene assicurato a chi rinunzia.105

16. Le persone fisiche esistenti nella Chiesa —- se le condizioni 
prescritte si verificano —- possono liberamente ascriversi alle persone 
morali collegiali canonicamente erette nella medesima, come sono i 
Capitoli, le Religioni, le Socialità che imitano la vita dei Religiosi, 
i Terzi Ordini, le Associazioni pie, ecc.

a) Dei Capitoli abbiamo già parlato in connessione con gli uffici 
e benefici ecclesiastici.

b) Per assicurare la libertà a chi vuol entrare nella Religione, 
Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che il Superiore ammette 
invalidamente al noviziato le persone che si presentassero sotto l’in
fluenza di violenza, di grave intimidazione o di inganno ;106 e gli autori 
della violenza punisce con la scomunica.107 A quelli invece che entra
rono validamente nella Religione, accorda la libertà di poter — se lo 
vogliono —- uscire dal noviziato.108 Il diritto canonico parimente assicura 
anche la libertà della professione religiosa. Onde dichiara invalida la
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professione che fosse fatta sotto l’influenza di violenza, di grave 
intimidazione o di inganno ;109 quelli poi che furono gli autori della 
violenza, punisce colla scomunica.110 Quando però la professione 
temporaria scade, la Chiesa volentieri dà la libertà al religioso di 
ritornare alla vita laica.111 Per quelle religiose che abbiano portato la 
dote alla Religione, assicura la libertà del ritorno al secolo, oppure 
del passaggio in un altra Religione, inquantochè sotto gravissima 
pena prescrive alla Superiora religiosa,112 che custodisca tale dote, 
finché la religiosa vive,113 poiché per qualsivoglia ragione questa ab
bandonasse la Religione, l’intera dote — senza però i frutti -— dovrà 
restituirsi alla medesima.114 Nella Religione poi tutti godono di quei 
diritti e di quelle libertà che loro assicurano le Regole o le Costituzioni 
della medesima. Ma il Codice di Diritto Canonico rende possibile la 
dimissione dei membri, i quali potrebbero recar danno alla Religione 
od alla Sodalità che imita la vita dei Religiosi, come pure di membri 
a cui manca la vocazione. Però tanto nel caso di dimissione ammini
strativa che di quella giudiziaria, salvaguarda la libertà del Religioso, 
perchè d’una parte prima della dimissione prescrive delle monizioni,115 
d’altra parte accorda al medesimo la facoltà di difendersi,116 come 
pure il diritto al ricorso ed all’appellazione.117

c) Siccome le diverse associazioni culturali, religiose e caritative, 
ecc. le quali secóndo la loro natura si formano per libera unione dei 
propri membri (societates volontariae), sviluppano un lavoro molto 
utile nella Chiesa, secondo il diritto canonico anche in queste possono 
liberamente ascriversi le persone fisiche,118 le quali poi nelle medesime 
possono con piena libertà far uso dei loro diritti a norma delle Costi
tuzioni,119 ma possono anche liberamente uscirne; però senza una 
ragione sufficiente non possono essere dimesse.120

17. Qualora i membri della Chiesa si sentissero menomati nella 
libertà o nei propri diritti, possono domandare il procedimento ammini
strativo del Superiore ecclesiastico, ovvero il processo giudiziario.121 
Ir, questi riguardi il Codice di Diritto Canonico possibilmente cerca 
di assicurare anche con pene la libertà di tutte le persone che abbiano 
parte in questi procedimenti.

Quindi il giudice competente non può rifiutare il suo servizio a 
chi legittimamente lo domanda.122 L’attore ha la libertà di far uso 
d un Delegato e d’un Avvocato nel giudizio.123 Gode pure della libertà 
di produrre dei testi,124 di servirsi di esperti,125 come pure di presentare 
dei documenti.126 La parte poi che credesse che la sentenza sia ingiusta, 
ha la perfetta libertà di cercarne il rimedio per mezzo dell’appello,127 
ovvero della querela di nullità.128 Per assicurare poi la giustizia del
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giudizio, il Codice prende sotto la sua tutela anche la libertà delle 
persone che hanno parte nel processo. Perciò ammonisce il Giudice 
di essere imparziale : che si astenga dal giudicare le cause dei pros
simi parenti,129 e che non accetti dei regali.130 Quelli che osassero 
offrire dei regali, saranno puniti con delle pene speciali.131 Qualora 
poi sia il Giudice, sia un altro Superiore ecclesiastico sotto l’influenza 
di violenza o di grave intimidazione facesse cessare la pena inflitta, 
tale atto sarebbe invalido.132 Il codice ugualmente appoggia la libertà 
anche del Promotore della giustizia e del Difensore del vincolo. Perciò 
cerca di farli astenersi dei processi di parenti prossimi ;133 e proibisce 
anche a questi di accettare dei regali ;134 coloro poi che li volessero 
subornare, punisce con delle pene adeguate.135 Il codice difende ugual
mente anche la libertà degli esperti136 e dei testi137 contro la sub
ornazione e l’intimidazione. Specialmente poi appoggia la libertà 
delle parti in causa, dei loro Procuratori e Avvocati. Quindi come 
regola generale prescrive che tanto nei processi civili che in quelli 
penali bisogna assolvere il reo convenuto, qualora l’attore non riu
scisse a provare quello che afferma.138 Durante il processo la Chiesa 
sorveglia anche che la libertà dell’imputato non venga violata, se il 
delitto non gli è perfettamente imputabile.139 Ma non permette nemmeno 
che la pena venga trasferita da una persona all’altra ;140 come pure 
che nella determinazione e nell'applicazione della pena venga com
messa alcun’ingiustizia.141 Anzi essa fa cessare la pena, quando il reo 
ottiene tale diritto, poiché p. e. in caso di pena medicinale egli già 
sì sia corretto,142 oppure perchè a cagione del pericolo di vita o di 
altre cause la sua eterna salute sarebbe esposta al pericolo per ragione 
della pena ecclesiastica, inquantochè il carattere di censura della 
medesima143 impedisce 1’ assoluzione dei peccati.144 Similmente risparmia 
la Chiesa la libertà anche degli abitanti innocenti d’ un certo 
territorio, come pure di membri innocenti d’ una certa persona 
morale, quando questi dispensa dalle conseguenze dell’interdetto 
inflitto sul territorio o sulla persona morale.145 Il diritto canonico 
difende pure la libertà delle parti in causa e dei loro Procuratori 
contro l’inganno.146

18. Finalmente le persone fisiche esistenti nella Chiesa in generale 
dopo la morte hanno il diritto alla sepoltura cattolica; per conseguenza il 
proprio Parroco non può negare loro la sepoltura ecclesiastica,147 
purché le leggi della Chiesa non la proibiscano.184 Coloro che possono 
ottenere la sepoltura eclesiastica, secondo le leggi canoniche possono 
liberamente eleggersi la chiesa per i funerali ed il cimitero per la 
sepoltura.149
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II. Però il diritto canonico riconosce, predica, assicura e 
difende la libertà non soltanto alle persone fisiche, ma anche alle persone 
morali.

1. Veramente secondo il precetto di Christo anche il diritto cano
nico stabilisce che la Chiesa Cattolica indipendentemente da ogni potere 
civile ha il diritto di predicare liberamente il Vangelo in tutto il mondo,150 
come pure di battezzare e con ciò inserire nuovi membri a se stessa,151 
finalmente di espandersi ed assicurarsi la vita fino all’ultimo giorno. 
La Chiesa parimente gode della libertà di fondare delle scuole diqualsiasi 
grado e di categoria,152 aprire e mantenere dei Seminari,153 ed in questi, 
nome pure in tutte le scuole, insegnare le verità della fede e della morale 
cristiana,154 e dal punto di vista della fede e della morale sorvegliare su 
tutte le scuole e di controllare le medesime.155 La Chiesa può liberamente 
eriggere,156 unire, dividere, dismembrare157 e conferire158 degli uffici 
e benefici ecclesiastici ; similmente può creare anche dei diritti patro
nati.159 Per tener lontano dai propri fedegli gli stampati contrari alla 
fede ed ai costumi, oppure altrimenti pericolosi, può liberamente 
prescrivere la previa censura, come pure può vietare la lettura dei 
medesimi già pubblicati,160 ciò che del resto, specialmente oggi, dal 
proprio punto di vista fanno anche gli Stati civili. Inoltre la Chiesa può 
liberamente costruire o permettere la costruzione dei tempi, delle 
cappelle, può farsi e possedere dei cimiteri161 ed esercitare nei medesimi 
la propria giurisdizione indipendentemente delle Autorità civili.162 
La Chiesa di Cristo ha pure il diritto di eriggere liberamente entrò 
i propri fini degli istituti culturali, religiosi e di carità.163 Parimente può 
per i propri bisogni indipendentemente dalle Autorità civili imporre ai 
propri sudditi delle tasse,164 come pure per ragione del proprio diritto 
nativo, indipendentemente dall’Autorità civile, può acquistare, con
servare ed amministrare dei beni mobili ed immobili;165 e ciò possono 
fare anche le persone morali legittimamente erette nella Chiesa, sia che 
siano composte o non da persone fisiche.166 La Chiesa ha la piena 
libertà di trattare nei propri Tribunali e di finire con la sua sentenza 
le cause che riguardano il diritto privato, pubblico e criminale,167 come 
pure quelle che toccano la validità del Matrimonio168 e degli Ordini 
ecclesiastici.169 La sua libertà si estende anche alla possibilità di in
fliggere ed applicare ai propri sudditi delle giuste pene ecclesiastiche 
tanto nel processo ecclesiastico, che fuori del medesimo.170 Essa può 
risolvere via amministrativa le controversie che riguardano i Parroci ed 
in generale il Clero.171 Finalmente può fare il più severo processo 
giudiziale del mondo nelle cause di beatificazione e di canonizzazione.172

2. La Chiesa appoggia e protegge la libertà delle persone morali
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esistenti entro il suo seno (il Collegio dei Cardinali, dei Prelati Romani, 
i Capitoli, le Religioni, le Società ed Associazioni pie, i Seminari, le 
Scuole, i benefici ecclesiastici, gli Istituti culturali e di carità, le Fon
dazioni pie ecc) contro i propri sudditi ed anche altri. Le norme positive 
in questo riguardo in gran parte si trovano nelle Regole e nelle Costitu
zioni della rispettiva persona morale, approvate dalla competente 
Autorità ecclesiastica, vale a dire nelle leggi particolari.

3. Finalmente la Chiesa protegge e sostiene anche la libertà 
degli Stati. Essa rispetta le leggi degli Stati, ed insegna che le medesime 
obbligano i sudditi anche in coscienza, purché non siano contrarie alla 
fede ed alla morale cristiana, come vien esposto nella dottrina cattolica 
basata sui Vangeli ;173 e punisce con la scomunica riservata alla Santa 
Sede Apostolica coloro che si fecero ascrivere alle logge massoniche o ad 
altre società che vogliono rovesciare le legittime Autorità civili.174 Per 
la difesa della libertà delle persone, come pure per quella degli Stati, 
il Diritto Canonico condanna anche le cosidette rappressaglie, ossia 
l’applicazione della pena a delle persone che non ebbero alcuna parte mi 
relativo delitto, rappressaglie che secondo il diritto internazionale 
almeno praticamente — sono purtroppo ammesse.175

Le leggi della Chiesa di Cristo che senza riguardo alle diversità di 
razza, di nazionalità, di famiglia, di posizione sociale e di fortuna sono 
valevoli per tutti ed appoggiano e proteggono la libertà individuale 
collettiva dell’ uomo, abbiamo esposte così minuziosamante, afinchè 
secondo il sublime esempio suo anche noi riconosciamo e rispettiamo 
la libertà dei nostri prossimi, specie quella che riguarda la loro vita, 
l’integrità e salute del corpo, la fortuna, il libero moto, l’onore, i bisogni 
intellettuali e spiritali. Ma noi desideriano che secondo le direttive 
teoriche e pratiche della Chiesa pure gli Stati rispettino la libertà dei 
propri sudditi relativamente ai diritti dell’uomo, come pure la libertà 
di altri Stati e della Chiesa. Desideriamo, quanto sopra, non soltanto, 
perchè non vorremmo essere in causa che gli uomini o gli Stati che nei 
loro diritti e nella loro libertà furono menomati, e perciò sono ragionevol
mente esasperati, possano prendersi una crudela vendetta, che spesse 
volt tocca precisamente gli innocenti : ma anzitutto perchè tale è la 
volontà di Dio, Che dando una certa libertà a un individuo, ad uno Stato, 
o alla Chiesa, necessariamente esige che questa libertà venga teorica
mente riconosciuta e praticamente rispettata dagli altri individui, dagli 
altri Stadi ed anche dalla Chiesa.

Coll’annunzio della libertà dell’uomo inauguro questa nostra 
solenne seduta.
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Vorgetragen in der Festsitzung der Sankt Stephan Akadem ie am 13. Dezember 
1942 vom Vizepräsidenten Arnold von Pataky.

Wir finden in der Offenbarupgsgeschichte zwei Epochen, in denen 
die gottfeindlichen Mächte mit ganz besonderer Wildheit gegen das 
Reich Gottes stürmten. Alle Macht schien in den Händen der Feinde 
Gottes zu sein, die gute Sache war schutzlos ; doch siehe, eine plötzliche 
und unverhoffte Wendung brachte, gegen alle menschliche Erwartung, 
den vollkommenen Sieg der gerechten Sache. Diese zwei Epochen waren 
die tyrannische Regierung des Seleuciden Syrer-Königs Antiochus 
Epiphanes IV. (175—163) und das letzte Jahrzehnt des ersten christ
lichen Jahrhunderts.

Antiochus Epiphanes war der erste Religionsverfolger der Welt
geschichte, der alle seine Untertanen, auch die Juden, zu Hellenen machen 
wollte und deshalb die Ausrottung der mosaischen Religion plante. 
Der apokalyptische Teil des Buches Daniel (Kap. 7—12.) beschreibt 
unter mannigfaltigen symbolischen Visionen die Grausamkeiten des 
Antiochus Epiphanes gegen die Verehrer des wahren Gottes. Die Person 
des Syrer-Königs schmilzt in der Weissagung mit der Gestalt des Anti
christ zusammen. Als sowohl der eine wie der andere seinen endgültigen 
Sieg schon für vollkommen sicher betrachtet, erreicht beide die unver
meidliche göttliche Strafe.

Das 12. und 13. Kapitel der Apokalypse zeigt uns den tiefsten 
Grund des Kampfes gegen das Reich Gottes : den unermeßlichen Haß 
Satans gegen Gott und seine Sache. Satan wird in diesem Kampfe durch 
zwei Helfershelfer gestützt : durch die brutale, materielle Macht der 
Gottlosigkeit und durch die falsche Wissenschaft, die falsche Philo
sophie, welche den Weg zur offenen Kirchenverfolgung vorzubereiten 
pflegen. In der Zeit der Apokalypse, am Ende des ersten christlichen 
Jahrhunderts, waren die militärische und politische Macht des heid
nischen Roms, sowie die Ideenwelt des Heidentums die menschlichen 
Verbündeten des bösen Geistes in diesem Kampfe. Doch was war.

IV.
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beziehungsweise was wird das Ende dieses erbitterten Kampfes sein? 
«Gefallen, gefallen ist Babylon», -— das christenfeindliche Rom, — ver
kündet der Engel der staunenden Welt, dann werden die zwei Bestien 
gefaßt und in den feurigen Schwefelteich geworfen, beim Weltgericht 
aber wird auch der Teufel in den brennenden Schwefelteich geschleudert. 
Der Sieg der Sache Gottes ist vollkommen . . .

Gactantius, ein altchristlicher Schriftsteller des III. und. IY. Jahr
hunderts beschreibt in seinem Werke: «De mortibus persecutorum»in 
erschütternder Weise, daß alle diejenigen, die von den Zeiten Neros bis 
zum römischen Kaiser Maximinus die Kirche Gottes anzugreifen wagten, 
ein schreckliches Ende fanden. Man könnte dieses Namensverzeichnis 
durch den Lauf der Geschichte bis zu den heutigen Tagen fortsetzen ; 
die zwei Bestien der Apokalypse setzen ihren erbitterten Kampf gegen 
das Reich Gottes ununterbrochen fort. In diesen schweren Zeiten sind 
die trostreichen Prophezeiungen des Buches Daniel und der Apokalypse 
auch an uns gerichtet, daß Gottes Macht den endgültigen Sieg hervor
bringen wird !

B E S T Ä N D I G E R  K A M P F  —  E N D G Ü L T I G E R  SIE G



V.
B er ich t über d ie  E r e ig n isse  der  Sank t-S tep lian -  

A k adem ie im  J a h re  J 9 4 2 .

In der am 13. Dezember 1942 abgehaltenen X X V II. Festzitzung der Sankt-Stephan- 
Akademie vorgelegt vom  Generalsekretär Karl von Papp.

A) Die Zuteilung des Fraknói Preises und der Akademie-Prämie.

Euere Eminenz !
Sehr geehrte Festsitzung !
Wie ich es schon in der letzten Festsitzung meldete, gründett 

der Titularbisehof und Domherr von Nagyvárad, Wilhelm Fraknói im 
Jahre 1921 eine Stiftung von 2 Millionen Kronen. Ein Teil der Stiftung 
sollte als Fraknói-Preis nach der Bestimmung des Gründers zu Be
lohnung wissenschaftlicher Arbeiten dienen. Der Preis wurde von der 
Akademie sechs Jahre hindurch tatsächlich ausgeteilt, im Jahre 1932 
mußte aber die Austeilung des Preises infolge Entwertung eingestellt 
werden.

Die allgemeine Besserung der finanziellen Zustände ermöglichte 
uns im vergangenen Jahre die Erneuerung der Stiftung. Die Akademie 
hat daher aus den Einnahmen 500 P zu diesem Zwecke bestimmt und den 
Fraknói-Preis der Arbeit des verdienstvollen Mitarbeiters der III. Klasse. 
Universitätsprofessor Zsolt Alszeghy über die ungarische Literatur
geschichte des XVII. Jahrhunderts erteilt.

In diesem Jahre gestaltete sich unsere finanzielle Lage noch 
erfreulicher, so daß neben dem Fraknói-Preis auch die Ausgabe einer 
eigenen Akademie-Prämie möglich wurde. Die persönliche Schenkung 
Seiner Eminenz des Herrn Kardinals und die des Herrn Bürgermeisters 
Karl von Szendy, je 500—500 P, wurden zu diesem Zwecke, erstere als 
Fraknói-Preis, letztere als Akademie-Prämie verwendet.

Nach unseren Vorschriften kommt heuer das Becht der Erteilung 
des Preises der IV. Klasse der Akademie zu. Dementsprechend wmrden 
die Herren Josef Wodetzky, Präsident der IV. Klasse, und der Sekretär 
Endre Dudich ersucht, die in Frage kommenden Werke aus der Zeit
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1934—1941 zu bestimmen. Der aus sieben Mitgliedern gebildete Aus
schuß kam nach Überprüfung der Werke aus dem Bereich der Natur
wissenschaften, sowie der Heilkunde und der Technologie zum Ent
schluß, den Fraknói-Preis dem Werke des Herrn Universitätsprofessors 
Géza Entz über die hydrobiologischen Forschungen am Balaton, die 
Akademie-Prämie hingegen der Arbeit des Herrn Heinrich Horusitzky, 
Direktor dei Geologischen Anstalt a. D. über die Hydrogeologie 
Budapests zu erteilen. Dieser Entschluß wurde von der Akademie in 
der Sitzung am 30. Oktober einstimmig angenommen. Über den Inhalt 
der prämiierten Werke und die Verdienste der Verfasser möchte ich 
folgendes melden :

I. Géza Entz jun. Söhn des Zoologen Géza Entz sen. beschäftigte 
sich anfangs, seinem Vater folgend, mit den niedrigsten Lebewesen, den 
Protisten und erwarb sich auf diesem Gebiet große Anerkennung in ganz 
Europa. Nach dem ersten Weltkrieg, zwischen 1920 und 1934 arbeitete 
er an der Universität von Utrecht. Im Jahre 1934 folgte er an der 
philosophischen Fakultät der Päzmäny-Universität seinem verstorbenen 
Vater, bzw. dem weltberühmten Zoologen Ludwig vonMéhely. Seit dieser 
Zeit widmete er seine Aufmerksamkeit als Direktor des Biologischen 
Institutes in Tihany der Erforschung des geheimnisvollen Lebens des 
Balatons. Der Zoologe Julius Éhik, Mitglied unserer Akademie, schilderte 
in einer ausführlichen Abhandlung die diesbezügliche wissenschaftliche 
Tätigkeit Géza Entz’s. Er verfaßte während der verflossenen 8 Jahren 
10 Werke über die Pflanzen- und Tierwelt des Balatons, seine, teils mit 
Hilfe anderer Mitarbeiter verfaßten, aber unter seinem eigenen Namen 
erschienenen Abhandlungen bilden einen stattlichen Band.

Während frühere Werke über die Pflanzen- und Tierwelt des 
Balatons, wie jene in der Reihe der Veröffentlichungen von Ludwig 
Löczy sen., nur 580 Arten von Lebewesen kennen, entdeckten die For
schungen Géza Entz’s und seiner Mitarbeiter beinahe 1000 Arten von 
Lebewesen im Bereich von Balaton. Seine Plankton-Forschungen wer
ten auf die einzelligen Lehewesen ein helles Licht, ferner beschrieb er 
die Malermuschel (Unio pictorum) und die Schildkrötenschale (Anodonta 
cvgnea). Seine wichtigste Entdeckung war das Wandern der russischen 
Muschel. Die Dreissensia polymorpha nämlich, die vom russischen 
1'orseher Peter Pallas schon vor 150 Jahren gekannt und beschrieben 
wurde, kam nach unseren Kenntnissen nur in der südlichen Donau vor. 
Entz aber entdeckte sie im Jahre 1932 im Balaton und seit dieser Zeit 
findet man sie in großer Menge in den Landungsstegen und Schürfen 
des Balatons. In genialer Weise erklärt er die Assimilation dieser kleinen 
Wundertiere zum Wasser des Balatons, weiter die sogenannten Schürfen
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der an das Ufer abgelagerten Muscheln und bezeichnet das Wassergras 
als Grund für den Reichtum des Sees an Fischen. Entz’s hydrobiologische 
Erforschung der Pflanzen- und Tierwelt des Balatons ist ein großer 
Verdienst, würdig mit dem Fraknói-Preis belohnt zu werden.

Da nach den Vorschriften des Fraknói-Preises (abgedruckt im 
Jahrbuch der Sankt-Stephan-Akademie 1923 Heft 1, Band VIII,
S. 71—72.) der Preis nur originellen, ungarisch verfaßten, in sich ab
geschlossenen wissenschaftlichen Werken zugeteilt werden kann, wovon 
ein Werk, das das Ergebnis von Zusammenarbeit mehrerer ausge
schlossen ist, wird aus den Jahren 1934—1941 das folgende Werk 
Entz’s mit dem Preis gekrönt : Die Mollusken-Faune des Balatons und 
seiner Wassergegend. Erschienen in der Zeitschrift A magyar Biológiai 
Kutató Intézet Munkálatai (Veröffentlichungen des ung. Biologischen 
Forschungsinstitutes) Bd XIII, S. 35—56, Tihany 1941, mit einer 
Landkarte und fünf Tabellen.

Herr Géza Entz konnte leider in dieser Festsitzung wegen seiner 
Krankheit nicht erscheinen. Er übersendet der Akademie durch meine 
Person und den Herrn Sekretär Endre Dudich seine dankbaren und auf
richtigen Grüße.

Wir möchten hoffen, daß die Freude an der Auszeichnung auf 
den Gesundheitszustand unseres Kollegen heilsam einwirken wird und 
daß er sich bald mit Hilfe Gottes der besten Gesundheit erfreuen wird.

II. Die Akademie-Prämie wurde Herrn Heinrich Horusitzky, 
Direktor der Geologischen Anstalt a. D., zugeteilt.

Die erste Phase seiner wissenschaftlichen Tätigkeit fällt in die 
Zeit vor dem ersten Weltkrieg.

Ihm verdanken wir die erste ungarische agrogeologische Land
karte, die er am Ende des Jahrhunderts von der Gegend Magyar- 
Szölgyén und Párkány-Nána verfertigt hat.

Diese Landkarte, im Maßstab 1 : 75.000 wurde in der wissenschaft
lichen Sektion der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 mit einer 
Medaille ausgezeichnet, wo auch die große, von dem großen Ung. Reich in 
44 Farben, im Maßstab 1 : 360.000 verfaßte geologische Landkarte von 
Ludwig Lóczy sen. die goldene Medaille davontrug. In demselben Jahr 
wurde das Gebäude der kgl. ung. Geologsichen Anstalt fertig gebaut, 
das Seine Königliche Majestät Franz Josef I. am 29. Mai 1900 persönlich 
seiner Bestimmung übergab. Der reiche Inhalt des Museums erweckte 
das Interesse Seiner Majestät dermaßen, daß er seinen, auf eine Stunde 
geplanten Besuch um eine halbe Stunde verlängerte, was im Leben Seiner 
Majestät etwas außerordentliches war. In diesem Institut war Herr Hein
rich Horusitzky als einer der ersten Bahnbrecher der Agrogeologie tätig.
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Als Ludwig Lóczy sen. die Leitung des Institutes übernahm, hat 
er gleich erkannt, daß auf dem Gebiet der agrogeologisc’nen Forschungen 
neben dem zaristischen Rußland und dem kaiserlichen Deutschland auch 
Ungarn eine führende Rolle spielen werde. Darum wurde bald von ihm 
der erste internationale agrogeologische Kongreß veranstaltet, an dem 
im Frühling des J. 1909 Vertreter von sieben Nachbarstaaten teil- 
nahmen. Auf diesem Kongreß, der durch die materielle Unterstützung 
des Ackerhauministers Ignaz v. Darányi und des Großgrundbesitzers 
von Ralmazújvárros Andor Semsey zustandekam, erbrachten die an
erkannten österreichischen, deutschen und russischen Gelehrten so 
wichtige wissenschaftliche Feststellungen, daß die Gründung der 
Agrogeologie als Wissenschaft seit diesem Zeitpunkte zu rechnen 
ist. Auf diesem Kongreß wurde die Einteilung der Bodengestaltungen 
nach den Klimazonen angenommen, wobei die Erörterungen unseres 
Mitgliedes des Geographen Eugen Cholnoky ausschalggebend waren. 
Derselbe Kongreß prägte anstatt des Wortes Agrogeologie das neue 
Wort Pedologie, so daß der im Frühling 1924 in Rom abgehaltene
IV. Kongreß schon diesen Ausdruck anwendete.

Aus der Reihe der Bahnbrecher der Agrogeologie in Ungarn sind 
besonders drei Namen zu nennen : Béla Inkey, der die Große Ungarische 
Tiefebene, Peter Treitz, der die Donau—Theiß-Gegend und schließlich 
Heinrich Horusitzky, der die Kleine Ungarische Tiefebene vom agro- 
geologischen Standpunkte aus erforschte.

Heinrich Horusitzky bereicherte in dieser ersten Periode seiner 
wissenschaftlicher Tätigkeit die Literatur der Naturwissenschaften mit 
93 agrogeologischen Arbeiten. Die zweite Phase seiner wissenschaft
lichen Laufbahn fällt in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg.

Als er im Jahre 1927 die Leitung der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt niederlegte und in den Ruhestand trat, begann er die hydro- 
geologische Erforschung des Hauptstadtgebietes. Diese Arbeit schloß 
er nach zehn Jahren mit Erfolg ab. In der einführenden Abhandlung 
im Jahre 1933 umschreibt er die zum Ziel gesetzte Arbeit, dann 
erscheint im Jahre 1935 im I. Bande die Beschreibung der geologischen 
und hydrogeologischen Verhältnisse der Pester Seite, im II. Band im 
Jahre 1939 die der Budaer Seite der Hauptstadt. Die stattlichen Bände 
werden durch 42 Skizzen, ferner durch eine geologische Landkarte der 
Hauptstadtumgebung im Maßstabe 1 : 10.000 bereichert, welche letztere 
auf einer Fläche von mehreren Metern die geologischen und hydro
geologischen Verhältnisse der Hauptstadt darstellt.

In dem großen Werke werden die Wege der von den Hügeln der 
Ostseite hinabströmenden Grundwässer geschildert, ferner lernen wir
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die triefenden Quellen des sogenannten Terrassen-Wassers, ferner das 
alte Donaubett, das in der Richtung des heutigen Großen-Ringes lief 
und schließlich die entlang der Donau auf brechenden Thermen 
kennen.

Das Buch enthält die Beschreibung der 248 Meter tiefen Bohrung 
im königlichem Burggarten, die die Bäder der Burg mit warmen Wasser 
versieht und wodurch im Notfall der ganze Wasserbedarf der Burg 
gesichert werden kann.

Sollte einmal nach dem Beispiel der großen Weltstädte auch in 
Budapest die Untergrundbahn gebaut werden, so würden die Land
karten von Horusitzky den Ingenieuren die sichere Weisung geben, wie 
die Gefahr des aufbrechenden Grundwassers und der entlang der Donau 
vorkommenden Thermen vermieden werden könnte.

Die Sankt-Stephan-Akademie rühmt sich des Herrn Horusitzky 
als ihres eigenen Gelehrten. Er hat uns nämlich nicht nur schon 
vor zehn Jahren seine Arbeitspläne vorgelegt, sondern schilderte 
auch die Teilergebnisse seiner Forschungen in den öffentlichen 
Sitzungen der IV. Klasse vor den führenden Fachmännern der 
Hauptstadt.

Man könnte uns vielleicht Vorhalten, die Akademie wäre für ihre 
Gelehrten voreingenommen. Dem zu erwidern berufe ich mich auf die 
Äußerungen des Herrn Universitätsprofessors Ludwig Löczy jun. 
Direktor der kgl. ung. Geologischen Anstalt in dessen Händen die 
oberste Leitung sämtlicher geologischen Forschungen liegt. Er äußerte 
sich wiederholt über die Studien von der Hydrogeologie der Haupt
stadt des Herrn Horusitzky mit höchster Anerkennung. Nehmen wir 
noch in Betracht, daß unser Gelehrter die Hauptstadt mit dem großen 
Werke in hohem Alter beschenkt hatte, so können wir ihn der jungen 
Generation als leuchtendes Beispiel hinstellen. Wir bitten Gott, er möge 
ihn in seinem weiteren Lebenslauf reichlich segnen, indem ich die Fahne 
der ungarischen Geologen vor unserem geliebten Nestor Herrn Heinrich 
Horusitzky in tiefster Ehrfurcht senke.

Nach den Erklärungen des Hauptsekretärs grüßt der Präsident, 
Seine Eminenz der Herr Kardinal die ausgezeichneten Gelehrten : den 
wegen seiner Krankheit abwesenden Herrn Universitätsprofessor Géza 
Entz, ordentliches Mitglied der Akademie seit dem Jahre 1923 und 
Herrn Heinrich Horusitzky, Direktor der Geologischen Anstalt a. D., 
ordentliches Mitglied der Akademie seit dem Jahre 1921 und wünscht auf 
ihre weitere wissenschaftliche Tätigkeit Gottes Segen.

Heinrich Horusitzky dankte mit folgender Rede im eigenem, wie 
im Namen Géza Entz’s für die Auszeichnung :



«Euere Eminenz ! Sehr geehrte Akademie !
Tief gerührt danke ich für die große Anerkennung, womit die 

Sankt-Stephan-Akademie meine Wenigkeit ausgezeichnet hat. Sie war 
für mich eine unerwartete Überraschung, denn ich selbst fühle es am 
tiefsten, daß ich sie in vollem Maße nicht verdient habe. Im Jahre 1933 
schloß ich mich den hauptstädtischen hydrogeologischen Arbeiten an, 
die ich — mit kürzeren Unterbrechungen — im Besitze des Vertrauens 
der leitenden Stellen der Hauptstadt ständig fortsetzte. Ich sage dafür 
den innigsten Dank, dem Bürgermeister der Hauptstadt Herrn 
Dr. Karl Szendy, sowie dem Herrn Vizebürgermeister Dr. Endre 
Morvay, den Herren Stadträten László Zaitz, Koloman Király, dem 
Direktor der Wasserwerke Herrn Franz Pap, da sie mir jeder Zeit mit der 
größten Bereitschaft beistanden und mich auch jetzt in meiner Arbeit, 
die sich noch im Werden befindet, unterstützen. Im Laufe meiner aus
wärtigen Arbeiten hielt ich auf dem niederen Abhang des königlichen 
Burggartens zur Klarstellung der dortigen hydrologischen Verhältnisse 
die weitere Vertiefung einer Tiefbohrung notwendig, die schließlich mir 
wertvolle Kenntnisse lieferte.

Seine Excellenz der Kabinettchef, Herr Dr. Stephan Uray von 
I ra, erlangte mir dazu die Zustimmung von Seiner Durchlaucht dem 
Herrn Reichsverweser, worauf der Herr Bürgermeister den Beginn der 
Tiefbohrung angeordnet hat. Die erfolgreiche Tiefbohrung liefert nun 
für die königliche Burg in hinreichendem Maße Thermal-Heilwasser. 
Dieser Erfolg kann noch weiter gesteigert werden.

Ich erachte es als eine große Ehre, daß ich von meinen Arbeiten 
über die hydrologischen Verhältnisse der linken und rechten Donauufer 
und von meinen übrigen Arbeiten um die Hauptstadt der Sankt-Stephan- 
Akademie kurzen Bericht erstatten durfte.

Die Auszeichnung ist für mich eine seltene Freude. Sie begleitet 
mich als ständiges Andenken bis zum Grabe. Ich danke nochmals für 
die mir zugeteilte Auszeichnung.

Als ich für diese schöne und wertvolle Auszeichnung der Akademie 
der katholischen Gelehrten meinen Dank ausspreche, tue ich das nicht 
nur in meinem eigenen Namen, sondern auch im Namen meines Kollegen 
Géza Entz, der diese Ehre mit mir teilt leider aber durch Krankheit gehin
dert ist. die Auszeichnung persönlich zu übernehmen und dafür zu danken.

Im Namen unser beiden möge die Sankt-Stephan-Akademie den 
Ausdruck des wärmsten Dankes entgegennehmen, sowie unser Ver
sprechen, daß wir auch in Zukunft bestrebt sind, nach unserem besten 
Können dem Vertrauen der Akademie würdig zu bleiben.»
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B) Die im Jahre 1942 verstorbenen Mitglieder der Sankt-Stephan- Akademie.

Meine Berichterstattung als Sekretär beginne ich mit einem kurzen 
Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder.

1. Gleich am Anfang des Jahres, am 15. Jänner 1942 verschied 
in seinem 73. Lebensjahr Árpád Stephan v. Hanauer, kgl. ung. Geheim
rat, päpstlicher Thronassistent, Diözesanbischof von Vác. Der Ver
schiedene kam noch von der wissenschaftlichen und literarischen Klasse 
der Sankt-Stephan-Gesellschaft in die erste Klasse der Akademie über. 
Die Trauerfeierlichkeiten hielten am Vormittag des 19. Jänner Seine 
Eminenz der Fürstprimas und Seine Excellenz der Erzbischof Graf 
Johann von Mikes mit der Assistenz fünf anderer Bischöfen. Die Ge
dächtnisrede über ihn hielt der Vizepräsident Arnold von Pataky in der 
Plenarsitzung am 10. April. Sie ist erschienen im Heft 9 des Bandes III 
der Gedächtnisreden.

2. Bald folgte ihm Karl Ferdinand Székely Mitteischuldirektor, 
der schon sein 75jähriges Priesterjubiläum im Zisterzienserorden feierte. 
Er starb am 25. Februar in seinem 93. Lebensjahr in Baja. Auch er tritt 
in die IV. Klasse der Akademie aus der wissenschaftlichen und literari
schen Klasse der Sankt-Stephan-Gesellschaft über. Von diesen, aus der 
Sankt-Stephan-Gesellschaft in die Akademie iibertretenen Mitgliedern 
wird der Antrittsvortrag nicht verlangt, doch hielt unser berühmter 
Physiker am 11. April 1924 seinen Antrittsvortrag mit dem Titel: 
«Der Äther und die Gravitation». Ein Auszug davon erschien im 
Jahresbericht der Akademie Bd. IX, S. 51—53. Er wurde am 28. 
Februar aus der Sankt-Rochus-Kapelle zu Baja in die Gruft des 
Zisterzienserordens beigesetzt. Am Begräbnis wurde die Akademie 
durch Herrn Direktor Friedrich Brisits vertreten.

3. Am 27. März verschied in seinem 79. Lebensjahr Alois '/.eiliger 
Probst-Domherr von Nagyszombat, der schon sein 50jähriges Priester
jubiläum gefeiert hatte. Er kam ebenfalls aus der literarischen Klasse 
der Sankt-Stephan-Gesellschaft in die II. Klasse der Akademie über. 
Da Nagyszombat jetzt als Tyrnava der Slowakei angehört und auch die 
Nachricht von seinem Tode verspätet zu uns kam, konnte sich die 
Akademie am Begräbnis nicht vertreten lassen.

4. Am 5. Mai starb in seinem 71. Lebensjahr in Balatonfüred 
Emmerich Szarvasy Professor der Elektrochemie an der kgl. ung. Josef- 
Polytechnischen Hochschule. Er war seit dem 20. Januar 1916 ordentli
ches Mitglied der IV. Klasse der Akademie, später, nach dem Helden
tod des Präsidenten der Klasse, Victor Zemplén, versah er diese 
Stelle bis Ende 1919. Das Begräbnis fand am 20. Mai in Kirva,



Kom. Esztergom,' statt ; die Akademie legte ihren Kranz an sein 
Grab nieder.

5. Stephan Kincs Titularabt, päpstlicher Prälat, Pfarrer der Stadt 
Kőszeg a. D., verschied am 2. Juni im 75. Lebensjahr. Der berühmte 
katholische Schriftsteller trat aus der literarischen Klasse der Sankt- 
Stephan-Gesellschaft in die III. Klasse der Akademie über und war 
seit 1941 Ehrenmitglied der Akademie. Das Begräbnis fand am 4. Juni 
aus der Herz-Jesu-Kirche zu Kőszeg mit imposanter Teilnahme der 
Bevölkerung des Komitats Vas statt. Drei Bischöfe und eine unabsehbare 
Menge aus dem ganzen Komitat begleiteten den allverehrten Priester 
auf seinem letzten Weg. Am Grabe wurde als einzige Trauerrede die 
vom Herrn Klassenpräsidenten Béla Várdai gehalten. Seine Verdienste 
wurden in unserem Jahresbericht auf S. 66—67 ebenfalls vom Herrn 
Várdai gewürdigt. Das Andenken unserer verstorbenen Mitglieder wur
den in den Protokollen der geneimsamen Sitzungen verewigt.

Der Allmächtige gebe ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht 
leuchte ihnen !

C) Die neuen Mitglieder unserer Akademie.

Gegenüber diesen Verlusten nahm die Akademie an neuen Mit
gliedern zu. In der am 20. Februar 1942 abgehaltenen Generalkomitee
sitzung wurden durch geheime Wahl folgende neue Mitglieder in die 
Akademie berufen :

in die I. Klasse als ordentliche Mitglieder :
1. Ladislaus Gálos Privatdozent der Universität, Professor an der 

theologischen Hochschule von Pécs, theologischer Schriftsteller.
2. Illés Kelemen Benediktinerprofessor, kgl. ung. Oberstudien

direktor des Bezirkes Budapest und Umgebung.
In die I I .  Klasse als ordentliche Mitglieder:

3. Stephan Kniezsa Professor der Pázmány-Universitát, Histo
riker.

In die I I I .  Klasse als Ehrenmitglied:
4. Julius Viszota Oberstudiendirektor a. D., durch 5 Jahre Vize

präsident der Akademie ;
als ordentliche Mitglieder :

5. Seine königliche Hoheit Erzherzog Josef Franz Dichter und 
Dramatiker.

6. Job Bardnszky Professor, Ästhetiker.
7. Ferdinand Vdrkonyi Privatdozent in Pécs, Schriftsteller.
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Die IV. Klasse wählte dieses Jahr keine neuen Mitglieder. Die 
Wahl der erwähnten 7 Mitglieder wurde von Seiner Eminenz dem 
Herrn Kardinal-Erzbischof, oberster Protektor der Sankt-Stephan- 
Akademie am 5. März 1942 unter Nr. 1784 bestätigt.

Die verstorbenen 5 und die neugewählten 7 Mitglieder mitein- 
gerechnet zählt die Akademie zur Zeit 7 Ehren-, 8 Außen- und 191 
ordentliche, zusammen 206 Mitglieder.

D) Sitzungen und Veröffentlichungen.

Wie in den verlaufenen Jahren, so waren auch heuer alle vier 
Klassen bestrebt, unsere Sitzungen mit wertvollem Wetteifer inhalts
reich zu gestalten. Mit Ausnahme der Sommermonate wurde in jeder 
Klasse monatlich eine Vortragssitzung gehalten, wo oft 2—3 Mit
glieder originale Werke vorlasen. Außerdem fanden 5 gemeinsame 
Sitzungen statt, wo nach den Gedenkreden über die Entfaltung der 
akademischen Arbeit verhandelt wurde.

In der Reihe der Sitzungen veranstalteten wir am 22. Mai auch 
eine Festsitzung, in der der Vizepräsident Arnold v. Pataky über das 
25jährige Bischofsjubiläum unseres glorreich regierenden Papstes. 
Seiner Heiligkeit Pius XII, eine tiefgehende Rede hielt,

Mit der Einschaltung dieser XXVI. Festsitzung haben wir die 
Lücke beseitigt, die sich in der Reihe der Festversammlungen zeigte. 
Im Jahre der kommunistischen Revolution blieb nämlich die Fest
sitzung wegen der Verfolgung der Akademie aus,, daher hatten wir 
bisher um eine weniger Festversammlung als die Zahl der Jahre seit 
unserem Bestehen verlangte. Mit dieser Festsitzung haben wir erreicht, 
daß jetzt, im 27. Jahre des Bestehens der Akademie die XXVII. Fest
sitzung abgehalten werden konnte.

Von den Veröffentlichungen der Akademie sind im Jahre 1942 
folgende erschienen :

1. Als Heft 7 des Bandes III von den Abhandlungen der I. Klasse 
erschien : Innocenz Takács dr. : Aszetisches Leben und aszetische 
Werke der ung. Franziskaner mit besonderer Berücksichtigung des 
XVII. und XVIII. Jahrhunderts. 105. S., 12. Abb.

2. Im Heft 1 des Bandes III von den Abhandlungen der II. 
Klasse erschien das Werk unseres Gastes Mathias Fehér : Die Geschichte 
des siebenhundertjährigen Dominikanerklosters von Vasvár, 1241 
1941. 270 S., 14 Abb.

3. Als Heft 8 des Bandes III von den Abhandlungen der IV. 
Klasse erschien von weiland Karl Schilberszky ord. Mitglied das Werk :
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Von den Ursachen des Schlagflusses der Amygdalaceae. 32 S., mit 
dem Bildnis des verstorbenen Verfassers.

4. Im Heft 9 des Bandes III erschien von weiland Peter Treitz 
ord. Mitglied : Landkarten der Bodenkunde und ihre Verwendung in 
der Landwirtschaft. 40 S., mit dem Bildnis des verstorbenen Verfassers.

5. Als Heft 10 des Bandes III Franz Skrop ord. Mitglied : 
Elektrische Erscheinungen in der Herztätigkeit. 23 S., mit 7 Abb. 
Mit einem Inhaltsauszug in lateinischer, deutscher und englischer 
Sprache. Angeschlossen zum Einbinden die Inhaltsverzeichnisse des
i., II. und III. Bandes.

6. Als Heft 1 des Bandes IV: Béla Johan ord. Mitglied: 
Kritik unserer hygienischen und sozialen Kinderfürsorge. 16 S., 2 Kunst
beilagen.

7. Als Heft 8 des Bandes III der Gedächtnisreden : Floris 
Kühár ord. Mitglied : Gedächtnisrede über das ord. Mitglied Illés Bit
ter (1868—1930). 18 S., mit dem Bildnis der Verstorbenen.

8. Heft 9 des Bandes III : Vizepräsident Arnold v. Pataky : 
Gedächtnisrede über den Diözesanbischof von Vác Árpád Stephan 
v. Hanauer. 12 S., mit dem Bildnis des Verstorbenen.

9. Schließlich der Jahresbericht der Sankt-Stephan-Akademie vom 
J. 1941 als Band XXVI. mit 4 Kunstbeilagen, auf 14 Bögen und 224 S.

E) Finanzielle Verhältnisse der Akademie:

Stand der Stiftungen :

1. Fraknöi-Stiftung bei der Bodenkreditanstalt am 30.
Juni 1942 3.043—  P

2. In der Verwaltung der Sankt-Stephan-Gesellschaft :
a) Stiftung des Abtes Franz Kollányi....................... ..

b) Stiftung des Domherrn von Veszprém Josef Luk-

3.379—  «

csics 1.000—  «

c) Schenkung des Prälaten von Kőszeg Wilhelm 
Tower.................................... ......................... 800—  «

8.272—  P
50-
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Größere Einnahmen im Betriebskapital :

1. Vom Katholischen Religions- und Studienfonds ........ 10.000—  P

2. Karl Szendy : Unterstützung von der Haupt- und
Residenzstadt.........................................................  2.000-— «

3. Persönliche Schenkung Seiner Eminenz des Herrn Kar
dinals Justinian Serédi  ............................................  1.000-— «

4. Bertrand Badalik : Zum Gedenken an das 700-jährige
Jubiläum des Dominikanerordens ............................. 1.000-— «

5. Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften.......... 900—- «
Zusammen . . . 14.900—- P

Für diese großzügige Unterstützungen spreche ich den innigsten 
Dank Seiner Eminenz dem Herrn Kardinal-Fürstprimas .Justinian 
Serédi, Seiner Excellenz dem Herrn Kultusminister a. I). Valentin 
Höman, den Herren Staatssekretär Josef Stolpa, Ministerialrat Nikolaus 
Beresztóczy, Bürgermeister Karl v. Szendy Besitzer des Großkreuzes 
des Italienischen Kronenordens und dem Herrn Dominikanerprovinzial 
Bertrand Badalik.

F) Auszeichnungen der Mitglieder.

Gleich am Anfang des Jahres, im Monat Januar wurden drei 
Mitglieder der I. Klasse auf Vorschlag des Herrn Kultusministers von 
Seiner Duchlaucht dem Herrn Reichsverweser ausgezeichnet. 
Namentlich :

1. Hochwürden Alexander Horváth 0. P. wurde zum o. ö. 
Professor der Fundamentaltheologie an der Päzmäny-Universität 
ernannt.

2. Illés Kelemen Oberstudiendirektor des Bezirkes Budapest und 
Umgebung wurde in die IV. Gehaltskategorie ernannt.

3. Josef Vdradi Direktor, Schriftführer des Landesunterrichts
rates erhielt den Titel eines Studienrates.

In der gleichen Zeit wurden drei verdienstvollen Mitglieder der 
IV. Klasse ausgezeichnet, u. zw. :

4. Herr Viktor Zsivny wurde Direktor des Nationalmuseums ;
5. Herr Julius Éhik wurde Chef-Kustos des Nationalmuseums ;
6. Herr Emil Scherf wurde kgl. ung. Chefgeologe I. Klasse.



Ferner im Februar aus der IV. Klasse:

7. Herrn Aladár Vendi Professor an der Palatin-Josef-Universilät 
für technische und Naturwissenschaften, Rektor derselben a. D. wurde 
das Mittelkreuz des Unggarischen Verdienstordens verliehen.

8. Herrn Heinrich Horusitzky Direktor der Geologischen An
stalt a. D. drückte Seine Durchlaucht der Reichsverweser für seine 
Verdienste um die Tiefbohrung der Thermalquellen im kgl. Burggarten 
seine Anerkennung aus.

9. Johann Scheffler Universitätsprofessor in Kolozsvár wurde von 
Seiner Heiligkeit Papst Pius XII. zum Diözesanbischof von Szatmár 
ernannt. Die Bischofsweihe Seiner Excellenz war am 12. Mai.

10. Am 2. April 1942 trat Herr Johann Sziklay wertvolles Mit
glied der III. Klasse ins 86. Lebensjahr. Anläßlich des freudigen Ereig
nisses überbrachte ihm Herr Klassenpräsident Béla Várdai in der 
Sitzung am 8. Mai die Grüße der Akademie.

11. ln derselben Sitzung wurde Herr Alexander Finta unser Mit- 
géied aus Szombathely, berühmter Dichter begrüßt, der 34 Jahre 
lang das Amt eines Schuldirektors versah und aus diesem Anlaß von 
der Unggerischen Akademie der Wissenschaften samt mehreren ver
dienstvollen Lehrern mit dem Wodianer-Preis ausgezeichnet wurde.

12. Eine große Ehre wurde Hochwürden Innocenz Takács 0. F. M. 
verdienstvolles Mitglied der I. Klasse zuteil, da man ihn zum Oberen 
des Franziskanerklosters in Budapest erkannte.

13. Die philosophische Fakultät der Pázmány-Universitát hat 
in ihrer Sitzung im Monat Juni unseren Kollegen Herrn Julius Szekfii 
zum Dekan für das Studienjahr 1942—4943 gewählt.

14. Am 3. Juni feierte Herr Universitätsprofessor, allverehrtes 
Mitglied unserer Akademie Herr Tibor Gerevich seinen 60. Geburtstag. 
Aus diesem Anlaß bereitete ihm die Gesellschaft für Archäologie und 
Kunstgeschichte eine herzliche Feier, an der auch die Vertretung unse
rer Akademie teilnahm und dem eifrigen Förderer der italienisch
ungarischen wissenschaftlichen Beziehungen und begeisterten Pfleger 
des klassisch-lateinischen Geistes die aufrichtigsten Glückwünsche der 
Akademie überbrachte.

lő. Am 16. Juni feierte unser allverehrter Vizepräsident Herr 
Arnold v. Pataky, päpstlicher Prälat, seinen 60. Geburtstag. Die Ver
tretung der vier Klassen der Akademie erschien im Biblischen Seminar 
der Päzmäny-Universität und überbrachte ihm die herzlichsten Glück
wünsche der gesamten Akademie.

Im Namen der ganzen Akademie danken wir auch bei dieser
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Gelegenheit unserem sehr verehrten Vizepräsidenten, der durch zwei 
Zyklen auch unser Klassenpräsident war, für seine wertvolle Arbeit in 
der Akademie und grüßen ihn auf das herzlichste. Er hat ja neben 
Seiner Eminenz dem Herrn Kardinal-Fürstprimas als Präsidenten die 
Leitung der 200 Mitglieder zählenden Akademie in der Hand.

16. Am Anfang des Sommers, am 24. Juni hat Seine Durch
laucht der Herr Reichsverweser Herrn Staatssekretär Béla Johan die 
Würde eines kgl. ung. Geheimrates verliehen. Die Auszeichnung unse
res jungen Kollegen aus der IV. Klasse erweckte in uns die aufrich
tigste Freude.

17. Am 4. Juli hat Seine Durchlaucht der Herr Reichsverweser 
dem Herrn Kultusminister Valentin Hóman anläßlich seiner Ausschei
dung aus der Regierung als Anerkennung der Verdienste, die er zehn 
Jahre hindurch als Minister sich erwarb, das Großkreuz des Ungari
schen Verdienstordens mit der Krone geschmückt verliehen. Damit 
wurde ein eifriges Mitglied, gewesener Sekretär und Ehrenmitglied 
der II. Klasse von der höchsten Stelle ausgezeichnet.

18. Mit demselben Datum hat Seine Durchlaucht der Herr 
Reichsverweser auf Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten Herrn 
Eugen Szinyei-Merse kgl. ung. Geheimrat, Vizepräsident des Abge
ordnetenhauses zum kgl. ung. Kultusminister ernannt.

Die Ernennung Seiner Excellenz zum Minister erweckte in uns 
allen große Freude, da er auch als Ministerialsekretär für die Akademie 
das größte Interesse zeigte und in unseren Sitzungen auch als Vize
präsident des Abgeordnetenhauses immer gerne erschien. Gebe der 
Allmächtige, daß Seine Excellenz seinen großen Vorgängern folgend, 
die Kultur unserer Kirche und unseres Vaterlandes mit Erfolg fördern 
könne.

Im Laufe des Herbstes bereitete wiederum eine große Freude 
für alle Katholiken des Landes die Auszeichnung zweier hohen kirch
lichen Würdenträger aus unserer Reihe. Seine Heiligkeit Papst Pius XII. 
hat nämlich am 24. September

19. Julius Glattfelder, päpstlicher Thronassistent, Diözesanbischof 
von Csanäd zum Erzbischof von Kalocsa, und

20. Hochwürden Josef Pétery, Pfarrer von Eger, zum Diözesan
bischof von Vác ernannt.

Seine Excellenz Julius Glattfelder ist seit 1938 Ehrenmitglied der 
II. Klasse und ist einer der eifrigsten Besucher unserer Sitzungen.

Seine Excellenz Josef Pétery ist noch länger Mitglied unserer 
Akademie, er wurde nämlich schon im Februar 1931 als Josef Petro 
in die I. Klasse als ordentliches Mitglied berufen. Seinen Antrittsvor
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trag hielt er am 29. Januar 1932 über die Theologie von Peter Pázmány. 
Als Leiter des erzbischöflichen Priesterseminars von Eger, dem die 
Sorge für 100 Priesterkandidaten auferlegt war, hat er für seine Studen
ten die Predigten Peter Pázmány auf eigenen Kosten herausgegeben. 
Gottes reichster Segen möge Seine Excellenz in seiner schweren aber 
erhabenen Bischofsarbeit begleiten !

21. Am Anfang des Jahres vernahmen wir freudig die Nachricht, 
daß Seine Durchlaucht der Herr Reichsverweser unserem Kollegen 
Herrn Anion Schütz für seine hohen Verdienste um die Wissenschaften 
die Corvin-Kette verliehen hatte, und

22. daß er Cecil Bognár, Professor an der philosophischen Fakultät 
der Horthy Miklös-Universität in Szeged, zum o. ö. Professor der 
Psychologie an derselben Fakultät ernannt hat.

23. Zum Schluß sei es mir gestattet der Ereignissen zu gedenken, 
die die hohe Person Seiner Eminenz, unseres Präsidenten betreffen.

a) Im Laufe des Sommers erweckte in den Herzen aller katholi
schen Ungarn die 40. Pilgerfahrt Seiner Eminenz nach Rom die größte 
Freude.

Am 14. Juni fuhr Seine Eminenz von Budapest nach Rom ab. 
Seine Heiligkeit empfing am 17. Juni trotz seines hohen Fiebers Seine 
Eminenz in Sonderaudienz.

Seine Heiligkeit Pius XI I .  gab auch diesmal Ausdruck seiner 
großen Liebe zur ungarischen Nation, die die Lösung aller Fragen, 
die vom Standpunkt der Kirche und der Nation von großer Bedeutung 
waren, in hohem Masse erleichterte. Ihren nach zehntägigen Aufenthalt 
in Rom heimkehrenden Oberhirten empfing die ungarische katholische 
Welt mit ehrerbietiger Huldigung.

b) Am 30. November waren es 15 Jahre, daß Seine Heiligkeit Papst 
Pius XI. seeligen Andenkens den hochwürdigen Herrn Benediktiner 
Justinian Sercdi, Professor des Kirchenrechtes an der Hochschule in 
Rom (Università Benedettina), zum Erzbischof von Esztergom ernannte. 
Der Ernennung folgte bald die Bischofsweihe, welche Seine Heiligkeit 
persönlich vornahm und die Verleihung der Kardinalswürde. Diese 
Ernennung wurde sowohl vom Standpunkt unseres Vaterlandes wie 
auch der Kirche zum Ausgangspunkt epochenmachender, wichtiger 
Ereignisse, denn seit den vergangenen 15 Jahren hat nicht nur die 
katholische Welt unseres Landes, sondern auch der ganzen Welt das 
Wirken Seiner Eminenz mit größter Anerkennung bewundert.

Am 1. Dez. 1927, der Ernennung folgenden Tage sandte der 
damalige Präsident der Sankt-Stephan-Akademie Graf Albert v. Ap- 
ponyi dem Hochpriester unserer Kirche und hervorragenden Arbeiter
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der Wissenschaft und obersten Protektor der Akademie der katholischen 
Belehrten eine Huldigungsdepesche. Dieselbe beantwortete Seine Emi
nenz am 5. Dez. aus Rom mit folgenden Worten : «Für die in warmen 
Worten abgefaßte Depesche der Sankt-Stephan-Akademie danke ich 
vom Herzen. Zur wissenschaftlichen Arbeit der Akademie wünsche ich 
unermüdliche Ausdauer. Die richtige Pflege der Wissenschaft führt 
zur ewigen Wahrheit. Scrédi».

Diese Feststellung Seiner Eminenz von der richtigen Pflege der 
Wissenschaft dient uns seither als Leitstern in unserer Arbeit. Aus 
Anlaß dieser Festsitzung bitten wir den Allmächtigen, Er möge unseren 
Oberhirten Seine Eminenz den Herrn Kardinal-Fürstprimas, unseren 
Oberprotektor und seit zehn Jahren eifrigen Präsidenten unserer Aka
demie segnen, damit er auch weiterhin die Sankt-Stephan-Akademie 
der katholischen Gelehrten mit Erfolg leiten möge.

Zum Schluß meines Berichtes sage ich unseren Hausherren im 
Namen der vier Klassen Dank : 1. dem Präsidenten der Sankt-Stephan- 
Gesellschaft Graj Georg v. Maildth, 2. dem Vizepräsidenten der Sankt- 
Stephan-Gesellschaft päpstlichen Prälaten Herrn Karl Erdösi unti
3. dem Generaldirektor der Sankt-Stephan-Gesellschaft päpstlichen 
Kämmerer Herrn Ernst Takdls für ihre Liebenswürdigkeit, mit wel
cher sie der Akademie die Räumlichkeiten der Sankt-Stephan-Gesell- 
schaft zur Verfügung stellten und unsere Kasse auch im vergangenen 
.Jahr unentgeltlich verwalten ließen.

Ebenfalls spreche ich unseren wärmsten Dank dem Rechnungs
ausschuß der Akademie aus, namentlich Seiner Exzellenz, dem Herrn 
Präsidenten Dr. Stefan Oswald, sowie den Herren Mitgliedern Dr. Elemér 
Ereszig, Dr. Alexander Schmidt, Dr. Béla Vdrdai und Ludwig Voil, 
die alle mit größter Sorgfalt und Gründlichkeit ihre Tätigkeit ausüben



VI.

R ela z io n e  su lF attiv ità  sv o lta  tla irA ccaclein ia  S an to  
S tefan o  n e ll’a n n o  1 9 4 2 .

Imposta il 13 dicembre 1942 alla X X V II solenne Assem blea dell’Accadem ia Santo 
Stefano dal segretario generale Carlo Papp.

A ) Distribuzione del premio Fraknói e della ricompensa accademica.

Eminentissimo Signor Cardinale Primate, Presidente dell’
Accademia !

Illustrissima Solenne Assemblea !
Come ho già comunicato in occasione della nostra solenne Assem

blea dello scorso anno, Guglielmo Fraknói, vescovo titolare e canonico 
di Nagyvárad, istituì una fondazione di due milioni e mezzo di corone, 
di cui una parte fu destinata, come Premio-Fraknói, quale ricompensa 
ad opere scientifiche. Per sei anni consecutivi la nostra Accademia 
potè distribuire detto Premio. Nel 1932, però, a causa della svalutazione 
della fondazione, ne sospese la consegna.

Siccome le possibilità finanziarie della nostra Accademia si erano 
migliorate, ci fu possibile ripristinare il Premio. Cedendo 500 pengő 
delle nostre entrate, la nostra Accademia nello scorso anno aggiudicò 
il Premio al Prof. Zsolt Alszeghy, membro zelante della III Sezione, come 
ricompensa per la sua storia della letteratura ungherese del secolo XVII.

In quest’anno le nostre risorse finanziarie si sono rese maggior
mente disponibili, poiché, e il dono personale di Sua Eminenza il Car
dinale Primato Giustiniano Serédi, e il sussidio di Carlo Szendy, Bor
gomastro di Budapest, hanno reso possibile, oltre al Premio-Fraknói, 
l’istituzione di una ricompensa accademica. Così siamo stati in grado 
di mettere a disposizione 500 pengő per Premio-Fraknói e altri 500 
pengő per la nuova ricompensa accademica.

Secondo i nostri regolamenti quest’anno spetta al gruppo di 
scienze naturali della IV Sezione della nostra Accademia il diritto di 
disporre sulla distribuzione dei premi. Questa primavera, quindi, 
abbiamo chiesto ai Signori Giuseppe Wodetzky, Pres dente della Sezione, 
e Andrea Dudich, Segretario della Sezione, di voler segnalarci le opere
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uscite tra il 1934 e il 1941. Una commissione di sette membri, riunita 
a questo scopo, dopo aver esaminato i settori delle scienze naturali, 
mediche e tecniche, è giunta alla conclusione di assegnare il Premio- 
Fraknói al lavoro del Prof. Géza Entz sulle ricerche idrobiologiche del 
Lago di Balaton e, la ricompensa accademica alla monografia riguar
dante l’idrogeologia di Budapest di Enrico Horusitzky, ex-direttore 
dell’Istituto Geologico.

La seduta generale della nostra Accademia, tenuta il 30 ottobre, 
ha accolto unanimamente queste proposte.

Sugli argomenti dei lavori premiati e sui meriti degli autori faccio 
in breve la seguente relazione :

«I. Géza Entz junior, figlio del Prof. Géza Entz, titolare di zoologia, 
ha incominciato ad occuparsi, incitato dal padre, prima dei protisti. 
esseri unicellulari, procurandosi in questo campo della zoologia una 
fama europea. Dopo la prima guerra mondiale, tra il 1920 e il 1934, 
ha lavorato in Olanda all’Università di Utrecht. Nell’anno 1934 ha 
occupato la cattedra di zoologia all’Università «Pázmány Péter» di 
Budapest, la stessa cattedra, cioè, dove prima titolare fu il suo defunto 
padre, e poi il Prof. Luigi Méhely, zoologo di fama mondiale. Già da 
quel tempo, quale dirigente dell’Istituto di Biologia di Tihany, ha 
compiuto studi sull’«habitus» zoologico del Lago di Balaton.

A riguardo il zoologo Giulio Éhik, nostro collega, ha fatto un’ampia 
relazione sull’attività scientifica di Géza Entz. In. effetti durante gli 
otto anni passati Géza Entz ha scritto, coadiuvato talvolta anche dai 
suoi sollaboratori, 40 opere sulla flora e fauna del Lago di Balaton, mentre 
le relazioni pubblicate sotto il suo nome, formano un grosso volume.

Nelle pubblicazioni sulla flora e sulla fauna del Lago di Balaton, 
raccolte da Luigi Lóczy senior, si possono osservare elencate 580 specie 
di esseri animali. Le ultime ricerche poi di Géza Entz e dei suoi colla
boratori fissano le diverse specie della fauna della regione del Lago di 
Balaton a circa un migliaio. Attraverso le sue ricerche Géza Entz 
è riuscito a scoprire gli esseri unicellulari di tipo plankton del Lago di 
Balaton, per poi descrivere la conchiglia Unio pictorum e quella Anodonta 
cygnea. La sua più importante scoperta, però, è stata quella riguardante 
l’immigrazione della conchiglia russa, Dreissensia polymorpha. Questa 
conchiglia del basso Danubio, che fu descritta e rappresentata 150 anni 
fa dallo scienziato russe, Pietro Pallas, apparì nel 1932 inaspettatamente 
nel Lago di Balaton e in pochi anni i moli ne furono addirittura gremi
tati. Il Prof. Entz descrive, da vero maestro, e l’adattarsi all’acqua 
del «Mare ungherese» di queste piccole conchiglie migratrici, e le cosidette 
scalfitture dei gusci delle conchiglie e delle chiocciole, e deduce pure
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la ricchezza in pesci del Lago di Balaton dal suo fondo algoso. Possiamo 
ringraziare Géza Entz delle ricerche idrobiologiche della flora e fauna del 
Lago di Balaton, le quali lo rendono veramentedegno del Premio- Fraknói.

Siccome i regolamenti del Premio-Fraknói, pubblicati nel Bollet
tino dell’Accademia Santo Stefano, Anno 1923, Volume V ili, Numero 1, 
pp. 71—72, prescrivono che solo un originale lavoro scientifico, scritto 
in lingua ungherese, può vincere il Premio, e che detto lavoro deve 
formare un insieme finito nè può essere fatto in collaborazione con 
altri, possiamo ritenere che nel periodo 1934—1941 la seguente opera 
di Géza Entz : La fauna dei molluschi del Lago di Balaton e dei suoi 
dintorni sia l’unica degna del Premio. Lo studio è uscito nel XIII Volume 
delle Pubblicazioni dell’istituto Ungherese per le Bicerche Biologiche, 
pp. 35—-56, con una carta e cinque tabelle. Tihany, 1941.

Purtroppo il nostro collega Entz, a causa della sua malattia, non 
ha potuto partecipare alla nostra solenne Assemblea, ma ha incaricato 
me ed il mio compagno segretario Andrea Dudich di trasmettere i suoi 
saluti e ringraziamenti sentiti all’Accadèmia Santo Stefano.

Speriamo che la gioia spirituale dovuta per tale assegnazione 
abbia favorevoli effetti sullo stato di salute del nostro collega malato 
e, che il buon Iddio gli ridia piena salute.

II. Il vincitore della ricompensa accademica è il Signor Enrico 
Horusitzky, ex-direttore dell’Istituto Geologico.

Il primo periodo della sua attività cade nell’epoca antecendente 
alla prima guerra mondiale.

E stato lui a compilare la prima carta agrogeolcgica ungherese 
sulla regione Magyar-Szölgyén e Párkány-Nána, pubblicata alla fine 
del secolo scorso. Questa carta, in scala 1 : 75.000, ha vinto un premio 
presso la Sezione scientifica de\VEsposizione mondiale di Parigi del 
1900, nello stesso anno cioè quando la grande carta geologica in scala 
1 : 360.000 di Luigi Lóczy senior, stampata in 44 colori, sul Regno 
d’Ungheria, vinse la medaglia d'oro. Data di quell’anno la costruzione 
del palazzo dell’Istituto Geologico nel Viale Stefánia, inaugurata il 
29 maggio 1900 dal Re Apostolico Francesco Giuseppe I. È noto come 
il ricco Museo interessasse tanto il sovrano che prolungò la sua visita, 
fissata di un’ora, di ben 30 minuti ; un fatto che avvenne assai raro 
nella vita di Sua Maestà. Ora, in quest’istituto svolgeva la sua attività 
Enrico Horusitzky, come uno dei primi precursori dell’agrogeologia.

Quando Luigi Lóczy senior assunse la direzione dell’Istituto 
intuì subito che nel campo delle ricerche geologiche, accanto alla Russia 
degli Zar e alla Germania imperiale, anche l’Ungheria avrebbe avuto 
la sua parte importante. Perciò convocava il primo congresso inter-
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nazionale di agrogeologia, al quale nella primavera del 1909 parteci
parono gli scienziati di sette Stati vicini. A questo congresso, organizzato 
coll’appoggio finanziario di lynazio Darányi, allora Ministro dell’Agri
coltura e di Andrea Semscij, ricco possidente di Balmazújváros, gli 
scienziati austriaci, tedeschi e russi presentarono tali risultati scientifici,, 
che d’allora si può datare la fondazione della geologia scientifica. Al 
congresso ebbe il sopravvento la teoria della classificazione geologica 
a base di zone .climatiche, e per questa vittoria ebbero gran parte gii 
argomenti del nostro collega Eugenio Cholnoky. Lo stesso congresso 
si accordò di introdurre invece del termine agrogeologia, quello di 
«pedologia», e così il IV congresso, riunitosi nella primavera del 1924 
a Roma, adoperò ormai la denominazione di «pedologia».

Tra i precursori ungheresi dell’agrogeologia possiamo mettere in 
rilievo tre scienziati: Béla Inkey, esperto delle condizioni agrogeologiche 
della Grande Pianura Ungherese ; Pietro Treitz, esperto della regione 
tra i fiumi Danubio e Tibisco, ed infine Enrico Horusitzky, esperto 
deH’agrogeologia della Piccola Pianura Ungherese. Bisogna ricordare come 
in questo primo periodo della sua attività Enrico Horusitzky ha arricchito 
le scienze naturali di 93 studi riguardanti argomenti agrogeologici.

Il secondo periodo della sua attività cade sugli anni postbellici. 
Quando, dunque, nel 1927 lasciando il suo posto di direttore elei R. 
Istituto Geologico si ritirò in pensione, si mise a studiare le condizioni 
idrogeologiche della nostra capitale, ultimando queste sue ricerche in 
dieci anni. Nel fascicolo introduttivo della sua opera, pubblicato nel 
1933, delinea i compiti da risolvere ; il primo volume, uscito nel 1935, 
ci dà poi la descrizione delle condizioni geologiche ed idrogeologiche 
della riva sinistra del Danubio, mentre il secondo volume, stampato 
nel 1939, quelle della riva destra del fiume. I grossi volumi sono provvisti 
di 42 allegati e di una carta geologica in scala 1 : 10.000 di Budapest 
e dei dintorni, che, aperta interamente, ci permette di studiare su un 
foglio lungo qualche metro, le condizioni geologiche ed idrogeologiche 
della capitale.

Questo grande lavoro ci fa conoscere le vie attraverso le quali 
gli acquitrini scorrono dalle colline orientali verso il Danubio, le 
fontane delle cosidette acque di terrazza, l’antico letto del Danubio 
che seguì la linea dell’attuale Gran Corso, nonché le acque termali 
che scaturiscono lungo il fiume.

Della riva destra del Danubio Horusitzky ci descrive i lavori di 
scavo del pozzo, profondo 248 metri, del giardino del Palazzo Reale, 
che fornisce acqua tiepida per i bagni del Palazzo, e che, se necessario, 
può anche essere adatto ad assicurare l’acqua del Palazzo Reale.



Quando poi, seguendo l’esempio delle grandi metropoli, anche la 
nostra capitale si metterà a sviluppare la rete tramviaria sotterranea, 
le carte geologiche di Horusitzky forniranno ai periti tecnici indicazioni 
sicure per poter evitare i pericoli degli acquitrini e delle fontane termali 
che scaturiscono lungo il Danubio.

L’Accademia Santo Stefano considera il collega Enrico Horusitzky 
come il suo scienziato. Dieci anni or sono egli non ci ha solo presentato 
i suoi progetti, ma terminati i singoli argomenti e, in presenza anche 
dei periti tecnici del Municipio, ci ha fatto conoscere, nelle sedute 
pubbliche della nostra IV Sezione, i risultati delle sue ricerche.

Se qualcuno ponesse la domanda che la nostra Accademia era un 
po’parziale nel giudicare il suo membro, vorrei citare il parere del Prof. 
Luigi Lóczy, attuale direttore del R. Istituto Geologico, che si era 
espresso diverse volte mediante il massimo riconoscimento degli studi 
sulle condizioni idrogeologiche della capitale di Enrico Horusitzky. 
Se aggiungo poi che il nostro provato dotto collega ha donato verso 
il tramonto della sua vita un’opera così grandiosa, posso ciò additare 
quale esempio alle giovini generazioni. Che Iddio lo inondi delle sue 
grazie divine e esprimendogli i miei migliori auguri, chino la bandiera 
dei geoioghi ungheresi davanti al nostro benamato Emico Horusitzky.»

Dopo la relazione del segretario generale, il Presidente della 
solenne Assemblea, Monsignore il Cardinale Primato, saluta gli scien
ziati premiati e precisamente il Prof. Géza Enti, assente a causa della 
sua malattia, membro ordinario della nostra Accademia dal 1923 e, 
>1 presente Enrico Horusitzky, ex-direttore del R. Istituto Geologico, 
membro ordinario dal 1921 della nostra Accademia, chiedendo la 
benedizione di Dio sulla loro futura attività.

Enrico Horusitzky ha ringraziato tanto in nome suo, quanto 
a nome di Géza Entz, per l’onorificenza conferita loro col seguente 
discorso :

«Monsignore Cardinale Primato, Presidente dell’Accademia !
Illustrissima Accademia Santo Stefano !
Profondamente commosso, ringrazio l’Accademia Santo Stefano 

di questa grande onorificenza con la quale mi ha voluto distinguere. 
È stata per me una sorpresa inaspettata, poiché lo sento che non ne 
sono riuscito ad essere pienemente degno. Partecipo dal 1933 alle 
ricerche idrogeologiche della capitale, effettuando questo lavoro — se si 
escludono brevi interruzioni — potrei dire, quasi continuamente, con 
la fiducia dei dirigenti del Municipio. Devo molta gratitudine sia al 
Dott. Carlo Szendy, Borgomastro della capitale, sia al Dott. Andrea 
Morvay, Viceborgomastro, nonché ai consiglieri municipali Ladislao
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Zaitz e Kálmán Király, e al Signore Francesco Pap, direttore generale 
dell’Azienda Municipale dell’Acqua, i quali mi hanno appoggiato e mi 
appoggiano nel grande lavoro in preparazione. Nel corso dei miei lavori 
esterni, ho giudicato necessario di intraprendere al margine inferiore 
del Giardino del Palazzo Reale uno scavo per studiare le condizioni 
idrogeologiche di questa zona, del quale ho tratto dati preziosi. Sua 
Eccellenza Stefano Uray di Urai, Capo del Gabinetto di S. A. S. ii 
Reggente d’Ungheria, si è prestato gentilmente a procurarmi il per
messo, ottenuto il quale, il Borgomastro Carlo Szendy ha potuto disporre 
per l’inizio dei lavori. Debbo dire che i risultati degli scavi sono stati 
soddisfacenti dato che il pozzo già fornisce per il Palazzo Reale abbon
dantemente acque termali ; e che questi risultati sono ancora soggetti 
a miglioramento.

Mi è stato un grande onore l’avere avuto l’occasione di tenerò 
una conferenza alla seduta dell’Accademia Santo Stefano sulle condizioni 
idrogeologiche delle rive destra e sinistra del Danubio e sugli altri miei 
lavori eseguiti nell’interesse della capitale.

Questa distinzione mi ha reso particolarmente felice, e sarà per 
me un ricordo eterno per tutta la mia vita. Ringrazio ancor una volta 
l’Accademia degli scienziati cattolici per questa bella e preziosa ricom
pensa accademica, che mi è stata aggiudicata, anche a nome del mio 
collega Prof. Géza Eniz, che, come sapete, a causa della sua malattia 
non è potuto venire alla cerimonia per prendere in consegna il premio 
e ringraziarlo personalmente.

In nome di noi due, vi prego dunque voler accettare la nostra 
sentita gratitudine e la nostra promessa che faremo del nostro meglio 
per rimanere degni della fiducia dell’Accademia Santo Stefano.»

B) Membri morti dell’Accademia Santo Stefano nel corso dell anno 1942.

Inizio la mia relazione di segretario con un breve cenno ai nostri 
membri defunti :

1. All’inizio dell’anno, il 15 gennaio 1942, è morto nell’età di 
73 anni Stefano ■Árpád Hanauer, R. Intimo Consigliere, Vescovo della 
diocesi di Vác. Il defunto passò dalla Sezione letteraria e scientifica 
della Società Santo Stefano alla I Sezione della nostra Accademia.

Le sue esequie solennissime sono state celebrate il 19 gennaio 
da Sua Eminenza il Cardinale Primato Giustiniano Serédi, e dall’arci
vescovo conte Giovanni Mikes, con l’assistenza di cinque vescovi ; 
è stato inoltre ricordato anche dal nostro Vicepresidente, Arnoldo Pataky 
alla seduta generale del 10 aprile. Il discorso commemorativo è stato



pubblicato nel III Volume, Numero 9, delle Commemorazioni, pp. 1—12, 
con un ritratto.

2. A breve distanza di tempo è seguita la morte del padre cister
cense Ferdinando Carlo Székely, sacerdote dalla messa di ferro, preside 
di liceo, venuto meno il 25 febbraio all’età di 93 anni, in Baja. Egli pure 
passò dalla Sezione letteraria e scientifica della Società Santo Stefano 
alla IV Sezione della nostra Accademia. Benché gli ex-membri della 
Società Santo Stefano non siano obbligati a tenere prolusione alcuna, 
è doveroso ricordare come il nostro bravo fisico lesse l’il aprile 1924 la 
sua prolusione dal titolo «Etere e gravitazione)). L’estratto della prolusione 
è stato pubblicato nel IX Volume del nostro Bollettino, pp. 51—53. I suoi 
funerali ebbero luogo il 28 febbraio, partendo dalla Cappella di San Bocco 
di Ba;a per giungere nella critta dell’Ordine cui apparteneva. La nostra 
Accademia fu rappresentata alla cerimonia dal preside Frederico Brisits.

3. 11 27 marzo, nell’età di 79 anni, è morto Luigi Zeitiger, sacerdote 
dalla messa d’oro, canonico di Nagyszombat. Anch’egli passò dalla 
Sezione letteraria della Società Santo Stefano alla 11 Sezione della nostra 
Accademia. Siccome Nagyszombat venne ad appartenere a causa dei 
cambiamenti postbellici alla Slovacchia e, dato che la notizia della 
sua morte ci pervenne in ritardo, non siamo stati in grado di inviare ai 
funerali un nostro rappresentante.

1. Il 15 maggio, nell'età di 71 anni, è morto a Balatonfiired, 
Frnerico Szarvasy, professore di elettrochimica al Politecnico «József 
nádor» di Budapest. Dal 20 gennaio 1916 fu membro ordinario della 
IV Sezione della nostra Accademia, e poi, dopo la morte eroica di 
Vittorio Zemplén, che era segretario della Sezione, coprì lui questa 
carica sino alla fine del 1919. I funerali hanno avuto luogo il 20 maggio 
a Kirva, nel Comitato Esztergom. La nostra Accademia ha posto una 
corona sulla sua tomba.

5. 11 2 giugno nell’età di 75 anni, è morto Stefano Kincs, abate 
titolare, prelato papale, ex-parrocco della città di Kőszeg. Il noto 
scrittore cattolico passò dalla Sezione letteraria della Società Santo 
Stefano alla III Sezione della nostra Accademia. Dal 1941 fu membro 
d’onore. I funerali hanno avuto luogo il 4 giugno partendo dalla Chiesa 
del S. Cuore di Gesù, chiesa principale di Kőszeg, con la partecipazione 
imponente del pubblico del Comitato Vas. Insieme al pubblico del 
Comitato, tre vescovi hanno accompagnato il nobile prelato al luogo 
del suo riposo eterno. Presso la sua tomba l’unico discorso pronunziato 
è stato quello di lléla Vàrdui, Presidente della III Sezione della nostra 
Accademia. L’attività del defunto è stato illustrato pure da Béla Vàrdai 
nel nostro Bollettino del 1941, pp. 71—96.
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La memoria dei nostri colleghi defunti è stata eternata nei 
protocolli delle nostre sedute generali.

Dio Onnipotente dia loro la pace e splenda ad essi la luce perpetua.

C) Nuovi membri della nostra Accademia.

Di fronte a queste perdite, il corpo della nostra Accademia 
è stato aumentato di alcuni nuovi membri. Alla nostra generale seduta 
elettorale, tenutasi il 20 febbraio 1942, i seguenti nuovi membri sono 
stati assunti con votazione segreta nella nostra Accademia :

Nella I Sezione, come membri ordinari:
1. Ladislao Gálos, libero docente, professore ordinario del Semi

nario vescovile di Pécs, scrittore teologico ;
2. Illés Kemenes, benedettino, provveditore di studi del distretto 

scolastico dei dintorni di Budapest ;
Nella II  Sezione, come membro ordinario:
3. Stefano Kniezsa, professore ordinario, scrittore storico ;
Nella I I I  Sezione, come membro d'onore:
4. Giulio Viszota, ex-provveditore di studi, vicepresidente, per 

cinque anni, dell’Accademia Santo Stefano ;
Come membri ordinari:
5. L’Arciduca vitéz Giuseppe Francesco, poeta e commediografo ;
6. Jób Baránszky, professore municipale, estetico ;
7. Ferdinando Vdrkonyi, libero docente all’Università di Pécs, 

scrittore.
Quest’anno la IV Sezione non ha eletto nuovi membri. I sette 

membri su-elencati sono stati confermati con la nota N° 1784 del 5 
marzo 1942 di Sua Eminenza il Cardinale Primato, Protettore principale 
della nostra Accademia. Tenendo conto dei 5 membri defunti e dei 
7 nuovamente eletti, la nostra Accademia è composta attualmente 
di 7 membri d’onore, 8 membri esterni e 191 membri ordinari. In totale 
di 206 membri.

D) Sedute e pubblicazioni.

Come negli anni passati, anche quest’anno le quattro Sezioni 
della nostra Accademia gareggiavano tra loro nel rendere interessanti 
le loro sedute. Astraendo dalle vacanze estive, le sezioni hanno tenuto 
ogni mese una seduta nella quale 2—3 dei nostri colleghi leggevano 
i loro originali studi. Oltre a queste sedute parziali, la nostra Accademia 
ha tenuto cinque sedute generali nelle quali, lette le commemorazioni, 
si sono discusse le possibilità di sviluppo della nostra Accademia.



Nella serie delle nostre sedute, il 22 maggio di quest’anno, è stata 
inserita anche una solenne Assemblea, nella quale Arnoldo Pataky, 
Vicepresidente dell’Accademia, ha tenuto un elogio su Sua Santità 
Pio X I I  in occasione del 25° anniversario della sua consacrazione di 
vescovo. Il discorso è stato pubblicato nel volume principale del presente 
Bollettino, pp. 6—15.

Con questa ulteriore XXVIa Assemblea solenne abbiamo coperto 
la lacuna esistente nella serie delle nostre solenni Assemblee. Nel 1919, 
anno famoso per le attività comuniste, a causa della persecuzione cui 
fu soggetta la nostra Accademia, non fu possibile organizzare una 
solenne Assemblea e d’allora il numero delle Assemblee solenni non 
corrispose più a quello degli anni passati dalla fondazione dell’Accademia. 
Per cui, mediante la straordinaria Assemblea solenne, siamo in grado 
di tenere oggi, nel 27° anniversario della fondazione della nostra Acca
demia, la X X V //“ solenne Assemblea.

Quanto alle nostre pubblicazioni, nel corso del 1942 sono uscite 
le seguenti opere :

1. Nella serie delle Pubblicazioni della I Sezione, Volume III, 
Numero 7 : Il membro ordinario Innocenzo Takács: «Vita ascetica 
francescana in Ungheria e pubblicazioni ascetiche, con riguardo parti
colare ai secoli XVI e XVII», con 12 illustrazioni, pag. 105.

2. Nella serie delle Pubblicazioni della II Sezione, Volume III, 
Numero 1 : Il membro ospite, Mattia Fehér: «Storia del convento dei 
domenicani a Vasvár, 1241—1941», con 14 illustrazioni, pag. 270.

3. Nella serie delle Pubblicazioni della IV Sezione, Volume III, 
Numero 8 : Il fu membro ordinario Carlo Schilberszky: «Delle cause 
circa il colpo d’apolessia degli alberi fruttiferi della famiglia delle 
amygdalaceae», pag. 32, con un ritratto dell’autore defunto.

4. I li  Volume, Numero 9 : Il fu membri ordinario, Pietro Treitz: 
«Le carte agrogeologiche e la loro utilità nell’agricoltura», pag. 40, 
con un ritratto dell’autore defunto.

5. Ili Volume, Numero 10 : Il membro ordinario, Francesco 
Skrop: «Il fenomeno elettrico del cuore», con 7 illustrazioni, pag. 23, 
e con estratti in lingua latina, tedesca ed inglese. Al III Volume viene 
accluso anche l’indice dei volumi I, II e III per le rilegatura.

6. IV Volume, Numero 1 : Il membro ordinario, Béla Johan: 
«Critica sulla nostra assistenza sanitaria e sociale dell’infanzia», col 
I e II allegato, pag. 16.

7. Il Numero 8 del III Volume delle Commemorazioni: il membro 
ordinario, Floris Kühár: «Commemorazione di Illés Bitter (1868—1939), 
membro ordinario», pag. 18, con un ritratto.
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8. Numero 9 del III Volume : il Vicepresidente, Arnoldo Pataky: 
«Commemorazione di Stefano Árpád Hanauer, vescovo della diocesi 
di Vác», pag. 12, con un ritratto.

9. Infine il XXVI Volume del Bollettino deir Accademia Santo 
Stefano, Anno 1941, con 4 allegati, 8 illustrazioni, su 14/sedicesimi, 
pag. 224.

E) Condizioni finanziarie della nostra Accademia.

Stato delle fondazioni :
1. Fondazione Fraknói, custodito nell’Istituto Nazionale

di Credito Fondiario, il 30 giugno 1942 ...............  P 3.043.—
2. Nell’amministrazione della Società Santo Stefano :

a) Fondazione di Francesco Kollányi...................  « 3.379.—
b) Fondazione di Giuseppe Lukcsics, canonico di

Veszpiém.........................   « 1.000.—
c) Dono di Guglielmo Tower, prelato di Kőszeg « 800.—
d) Lascito di Leopoldo Vàrady, arcivescovo di

Kalocsa.............................................................. « 50.—
Totale... P 8.272.—

Le entrale maggiori nel nostro capitale liquido:
1. Sussidio del Fondo Cattolico di Religione e di Studi P 10.000.—
2. Carlo Szendy, sussidio della capitale di Budapest. . . .  « 2.000.
3. Dono personele di Sua Eminenza Giustiniano Serédi,

Cardinale Primato ................................................. « 1.000.
4. Bartolomeo Badalik, provinciale, sussidio in comme

morazione del 700 anniversario della fondazione 
deH’Ordine .................  « 1.000.—

5. Federazione delle Associazioni Scientifiche.................  « 900.
Totale... P 14.900~—

Esprimo, per tutti questi doni, la nostra più profonda gratitudine 
a Sua Eminenza il Cardinale Primato, Giustiniano Serédi, a Sua Eccel
lenza Valentino Hóman, ex-ministro dell’Istruzione e dei Culti, al 
Sottosegretario di Stato Giuseppe Stolpa, al Consigliere ministeriale 
Nicola Bereszióczg, nonché al Borgomastro Carlo Szendy, Gran
d’Ufficiale della Corona d’Italia, ed infine al Reverendissimo Padre 
Bartolomeo Badalik, provinciale dell’Ordine di San Domenico in Un
gheria.
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F) Onorificenze dei membri dell’Accademia.

Già all’inizio dell'anno, nel mese di gennaio, tre membri della 
I Sezione hanno avuto, su proposta del Ministro dell’Istruzione e dei 
Culti, una particolare distinzione da S. A. S. il Reggente d’Ungheria, 
e precisamente :

1. Il Reverendissimo Alessandro Horváth, domenicano, è stato 
nominato ordinario, nella Facoltà di teologia dell’Università «Pázmány 
Péter», della cattedra di storia fondamentale di religione ;

2. Illés Kemenes, provveditore di studi del distretto scolastico 
dei dintorni di Budapest, è stato avanzato al IV grado ;

8. Il preside Giuseppe Vdradi, notaio del Consiglio Nazionale 
dell’Istruzione Pubblica, è stato insignito del titolo di Consigliere 
scolastico.

Hanno conseguito contemporaneamente un avanzamento di 
grado tre membri meritevoli della nostra IV Sezione, e precisamente :

4. Vittorio Zsivny è stato nominato direttore presso il Museo 
Nazionale ;

5. Giulio Fhik è stato promosso conservatore capo del Museo 
Nazionale ;

0. Emilio Scherf è stato promosso geologo di I classe.
In febbraio tra i membri della IV Sezione :
7. 11 Prof. Aladár Vendi, ex-rettore magnifico del Politecnico «József 

nádor» Budapest, ha ottenuto la Croce media dell’Ordine Ungherese ;
8. S. A. S. il Reggente d’Ungheria ha poi espresso il suo alto 

riconoscimento ad Enrico Horusitzky, ex-direttore del R. Istituto Geolo
gico per i lavori di scavo d’un pozzo nel giardino del Palazzo Reale ;

9. Sua Santità Pio XII, col suo decreto del 27 marzo c. a., ha 
voluto promuovere il Prof. Giovanni Schcffler dell’Università di Kolozs
vár, membro zelante dal 1920 della nostra Accademia, vescovo della 
diocesi di Szatmár. I.a consacrazione del Monsignore Scheffler ha avuto 
luogo il 12 maggio c. a.

10. Il 2 aprile 1942, il ragguardevole membro della nostra III 
Sezione, Giovanni Sziklay, ha compiuto 85 anni. Alla seduta della 
Sezione dell’8 maggio 1942 è stato caldamente congratulato da Béla 
Vàrdai, Presidente della Sezione.

11. Nel corso della stessa seduta è stato ricordato anche Ales
sandro Finta, nostro membro di Szombathely, noto poeta, per il fatto 
che l’Accademia Ungherese delle Scienze lo aveva insignito per la sua 
attività di insegnante, insieme ad altri eccellenti maestri di scuola, 
della ricompensa «Barone Wodianer».



27 8 C A R L O  P A P P

12. Particolare distinzione è spettata al Padre francescano 
Innocenzo Takács, dotto membro della nostra I Sezione, il quale è stato 
eletto priore del convento delbOrdine di San Francesco di Budapest.

13. La Facoltà di Lettere della Pi. Univeisità «Pázmány Péter» 
di Budapest ha eletto, nella sua seduta del mese di giugno, il Prof. 
Giulio Szekfii, nostro collega, Decano per l’anno accademico 1942/43.

14. Il 3 giugno c. a. il Prof. Tiberio Gerevich, membro eccellente 
della nostra Accademia, ha compiuto 60 anni. In quell’occasione la 
Società Nazionale di Archeologia e di Storia d’Arte ha avuto modo di 
festeggiare il suo Presidente. Lina delegazione della nostra Accademia 
ha pure partecipato alla cerimonia, esprimendo le sue congratulazioni 
al promotore entusiasta dei rapporti scientifici italo-ungheresi e al 
coltivatore dello spirito latino.

15. Il 16 giugno abbiamo festeggiato il 60° compleanno di Arnoldo 
Pataky, prelato papale, nostro vicepresidente. Una delegazione com
posta delle dignità delle nostre quattro Sezioni si è recata allo Studio 
di Scienze bibliche per presentargli, quale caldo saluto della nostra 
Accademia, una lettera di auguri.

In nome della nostra Accademia lo ringraziamo inoltre per la 
sua zelante attività. Per due cicli è stato infatti Presidente di Sezione, 
e attualmente è il nostro Vicepresidente e membro onorario. Cogliamo 
di nuovo l’occasione per salutare lui che, accanto a Sua Eminenza il 
Cardinale Primato, ha una parte così dominante nella direzione di un 
corpo di scienziati di 200 membri.

16. All’inizio dell’estate, il 24 giugno, S. A. S. il Reggente d’Un
gheria ha voluto conferire il titolo di intimo consigliere al Dott. Béla 
Johan, Sottosegretario di Stato degli Interni. Un giovane membro 
della IV Sezione della nostra Accademia è stato così altamente onorato 
e ce ne rallegriamo tutti.

17. Quando il 4 luglio l’Eccellenza Valenlino Hóman, Ministro 
dell’Istruzione e dei Culti, ha dato le sue dimissioni, S. A. S. il Reggente 
ha voluto concedergli la Grande Croce adornata della Sacra Corona 
dell’Ordine Ungherese. Questa alta onorificenza è stata invero conferita 
ad uno zelante membro della nostra Accademia, già segretario di 
Sezione e membro d’onore.

18. Con la stessa data, proposta da Sua Eccellenza il Presidente 
del Consiglio, S. A. S. il Reggente d’Ungheria ha nominato Eugenio 
Szinyei Merse, Intimo Consigliere, Vicepresidente del Parlamento 
ungherese, Ministro dell’Istruzione e dei Culti. La nomina di Sua Eccel
lenza ha cagionato sincera gioia in tutti i membri e nelle dignità dell’Ac
cademia Santo Stefano, poiché egli si è interessato già come segretario

/
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ministeriale dell’attività della nostra Accademia e poi, come Vicepresi
dente del Parlamento, ha partecipato alle nostre sedute solenni. Voglia 
il Dio Onnipotente che, sulle orme dei suoi grandi predecessori, l’Ec
cellenza Szinyei Merse sviluppi ancor più la cultura della nostra Patria 
magiara e della nostra Chiesa cattolica.

Durante l’autunno la avvenuta nomina di due dei nostri membri 
eccellenti, ha rallegrato i fedeli cattolici. Infatti Sua Santità Pio XII 
il 24 settembre ha voluto nominare :

19. Giulio Glattfelder, già vescovo di Csanàd, Arcivescovo di 
Kalocsa,

20. Giuseppe Pétery, già parrocco di Eger, Vescovo di Vác.
L'Eccellenza Giulio Glattfelder appartiene dal 1938 ai membri

onorari della li Sezione e d’allora è uno dei più diligenti frequentatori 
delle nostre sedute.

L’Eccellenza Giuseppe Pétery poi è da lunghi anni membro della 
nostra Accademia, in quanto nel febbraio del 1931 la I Sezione lo accolse 
tra i suoi componenti, sotto il nome di Giuseppe Potrò. Il 29 gennaio 
1932 tenne la sua prolusione sulla teologia di Pietro Pázmány. Come 
dirigente del Seminario arcivescovile di Eger è stato capo di più di 100 
novizi. Va ricordato anche che a sue spese ha pubblicato per i suoi 
allievi le prediche di Pietro Pázmány. La benedizione di Dio accompagni 
Sua Eccellenza nel lavoro difficile ma sublime di direzione della diocesi 
di Vác.

21. Ai primi del corrente anno ci è giunta la rallegrante notizia 
che S. A. S. il Reggente d’Ungheria ha conferito ad Antonio Schütz, 
noto teologo, la Catena Corvin, quale riconoscimento dei suoi alti 
meriti nel campo delle scienze ungheresi.

22. Il Prof. Cecilio Bognár dell’Università di Pécs, è stato nominato 
ordinario della cattedra di psicologia presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università «Horthy Miklós» di Szeged.

23. Infine mi sia permesso di accennare agli avvenimenti che ri
guardano Sua Eminenza il nostro Presidente :

a) Tutto il mondo cattolico ungherese ha sentito con piacere 
come durante l’estate Sua Eminenza il Cardinale Primate ha intrapreso 
il suo 10° pellegrinaggio a Roma. Sua Eminenza è partito da Budapest 
il 14 giugno, e il 17 giugno Sua Santità, benché abbia avuto a quel 
tempo febbre altissima, gli ha concesso un’udienza privata.

Sua Santità Pio XII gloriosamente regnante, ha voluto esternare 
anche questa volta il suo amore verso la nazione magiara, tanto che 
Sua Eminenza il Cardinale Primate ha avuto modo di risolvere con 
esito favorevole diverse questioni molto importanti per la Patria



ungherese e per la Chiesa cattolica. Dopo un’assenza di dieci giorni, 
il mondo cattolico ungherese ha accolto il suo Capo al ritorno con 
devoto rispetto.

b) Il 30 novembre è ricorso il 15° anniversario da quando Sua 
Santità Pio X I  ha nominato il Padre benedettino Giustiniano Serédi 
dotto professore del diritto canonico all’Università Benedettina di 
Roma Cardinale, Primate di Ungheria ed Arcivescovo di Esztergom. 
La nomina è stata seguita dalla consacrazione a vescovo, celebrata da 
Sua Santità stessa. Questa nomina è stata il punto di partenza per 
avvenimenti di grande importanza sia per la nostra Patria, sia per la 
nostra Chiesa, dato che durante questi ló anni l'attività di Sua 
Eminenza è stata accolta non solo in Patria, ma anche all’estero col 
più grande riconosci- mento del mondo cattolico.

Il 1° dicèmbre 1927, il giorno dopo la nomina, il conte Alberto 
Apponyi, allora Presidente dell'Accademia, ha inviato un telegramma 
di devozione al Capo della Chiesa ungherese, eccellente scienziato e 
Protettore principale dell’Accademia degli scienziati cattolici ungheresi. 
Il 5 dicembre 1927 Sua Eminenza ha risposto da Roma col seguente tele
gramma : «'Ringrazio di cuore i caldi saluti dell'Accademia Santo Stefano. 
Auguro all’attività scientifica dell’Accademia ininterrotta perseveranza. 
Il praticare giustamente le scienze conduce all'eterna verità. Serédi .

Questa dichiarazione di Sua Eminenza nei riguardi della scienza 
(«che conduce all'eterna verità») è diventata sin d'allora la stella polare 
della nostra attività scientifica e, in occasione di questa solenne As
semblea invochiamo Iddio affinché conceda le sue grazie a Sua Emi
nenza il Cardinale Primato, nostro Protettore principale, da dieci 
anni assiduo Presidente della nostra Accademia, perchè nonostante 
i tempi difficili, possa dirigere con ottimi risultati l’Accademia degli 
scienziati cattolici ungheresi, che porta il nome del Re Santo Stefano.

Finita la mia relazione, esprimo, in nome delle nostre quattro 
Sezioni, la nostra gratitudine ai nostri ospiti : 1. al conte Giorgio Maildth, 
Presidente della Società Santo Stefano, 2. al prelato papale Carlo Erdős, 
Vicepresidente della Società Santo Stefano, nonché, 3. al cameriere 
papale, Ernesto Takács, Direttore Generale della Società Santo Stefano, 
i quali hanno voluto concedere ospitalità alla nostra Accademia e 
amministrare gratuitamente anche nell'anno passato la nostra cassa.

Esprimo la mia gratitudine, per il loro prezioso e coscienzioso 
lavoro, anche alla Commissione di revisione dei conti della nostra Acca
demia, a Sua Eccellenza Stefano Oswald, Presidente della Commissione, 
nonché ai Signori Doti. Elemér Preszly, Doti. Béla Yardai, Doti. Ales
sandro Schmidt e Luigi Yoit, membri della Commissione.
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kötet, 1940. évi X X V . kötet, 1941. évi X X V I. kötet, 1942. évi X X V II. 
kötet.

Pengő
K om m unista könyvtárpolitika. Gulyás Páltól. 1921...............................................  2.40
M egemlékezés IV. Károly királyról. Gr. Apponyi Albert elnöktől. 1922. . . .  — .80
Szent Tamás nagysága. Zubriczky Aladár r. tagtól. 1924.............................. — .70
I.onovics .József római küldetése. Várady L. Árpádtól. Függelékül : Lono-

vics római naplója. 1924....................................................................................... .'. . . 9.—
A M agyar-Horvát Unió felbomlása. Bajza Józseftől. 1925..................................  2.—
A Szent István Akadém iának a Magy. Tud. Akadém ia alapításának száz

éves évfordulóját ünneplő ülése. 1925................................................................... .. 2.20
A Szent István Akadémiának Csernoch János bíbornok-hercegprím ás áldo- 

zárrá szentelése ötvenedik évfordulójának ünneplésével egybekötött
V III. rendes ünnepi ülése. 1925................................................................................ — .80

Gróf A pponyi Albertnek, elnökének születése nyolcvanadik évfordulója
em lékezetére a Szent István Akadémia. 1926.................... ................................. 3 .—

A licentiatusi intézm ény M agyarországon. Juhász K álm ántól. 1921..............  5 .—
Hajdani monostorok a Csanádi egyházm egyében. Irta: Juhász K álmán. 1926. 5 .—
A csornai kőkori lelet. H orusitzkv Henrik r. tagtól. 1926.................................. — .80
A magyar igeidők. Klemm Antal r. tagtól. 1926.....................................................  -—.60
Gróf Apor István. Biró Vencel r. tagtól. 1927..........................................................  -— .40
E thikai tudom ány-e a közgazdaságtan? Heller Farkas r. tagtól. 1927.............• — .60
A százéves Manzoni-regény. Várdai Béla osztálytitkártól. 1927.......................  — .70
Bibliotheca Corvina, M átyás király budai K önyvtára. Bpest, 1928. Szer

kesztik : Berzeviczy Albert, K ollányi Ferenc és Gerevich Tibor. írták : 
Fraknói V ilm os, Fógel József, Gulyás Pál és Hoffmann Edith. A magyar
példány ............................ .................................................................................... ................100.—
Az olasz p é ld á n y ...............................................................................................................125.-—

A római kérdés szerepe a H árm asszövetség m egkötésében. Balanyi György
r. tagtól. 1928.......................................................................................................................  — .80

Észrevétel Kronecker egyik irreducibilitási tételéhez. Grosschmid Lajos
r. tagtól. 1928.....................................................................................   — .60

A m isztikus term észetszem lélet alapjai. Kühár Flóris r. tagtól. 1928............. — .70
András herceg tragédiája és a nápolyi udvar. Miskolczy István r. tagtól. 1928. 1,—
Az éterrészecskék mozgásáról. M ohorovicic Stjepan vendégtől. 1928.............  — .60
K eresztény forma és stílus. P itroff Pál r. tagtól. 928........................................... 1.—-
Az N I  M dimenziós euklidesi tér N  dimenziós felületei. Suták József

r. tagtól. 1928......................................................................................................................  — .80
Dürer Béla. Várdai Béla osztálytitkártól. 1928.........................................................  1.—
Montecorvinoi János. Balanyi György osztálytitkártól. 1928...............................  — .80
A normák alkonya. Bognár Cecil r. tagtól. 1930.....................................................  — .50
A teljes tudat, tudatvilágunk lelkialapja. Báró Brandenstein Béla r. ta g 

tó l. 1930..................................................................................................................................  i . —
A második aversai tragédia. M iskolczy István r. tagtól. 1930. ...................... — .60
Széchenyi, Petőfi és az ellenzéki kör 1848-ban. B. Szabó László r. tagtól. 1939. -—.70 
Egy kis polémia Crocevai a barokkról. Mihályi Ernő r. tagtól. 1931..........  — .40
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Pengő
K öltői szépségek Szent Imre ős-legendájában. Vargha Dam ján r. tagtól. 1931. 1.
A francia nem zet m issziós hite és a francia irodalom. Eckhardt Sándor

r. tagtól. 1931....................................................................................................................... — .go
A gazdasági cselédek fajegészsége. Pezenhoffer A ntal r. tagtól. 1931........... — .go
Az ideák problémája. Somogyi József r. tagtól. 1931.................................. — .go
Szent Imre problémák. Vargha Dam ján r. tagtól. 1931.......................................  1 .__
Pázm ány Péter népszövetségi tervezete. Balanyi György osztálytitkár

tól. 1933..................................................................................................................................  — .'70
Az individualizm us és kollektivizm us gondolatköre a büntetőjogban. Irk

Albert r. tagtól. 1933.......................................................................................................  1.—
Magyar inkvizíciós perek Velencében. K árpáthy-K ravjánszky Mór C. R. P.

vendégtől. 1933 .................................................................................................................  — .60
Drámák az orvostudom ányban. Nékám  Lajos r. tagtól. 1933..........................  — .80
Harc a nyugatm agyarországi ném et helységnevek körül. Schwartz Elem ér

r. tagtól. 1933............................................................ ..........................................................  — .60
Érettségizőink számának és pályaválasztásának fontosabb kultúr- és szociál

politikai tanulságai. Szandtner Pál r. tagtól. 1933.......................... - .............. 1.—
Báthory István erdélyi fejedelem  és lengyel király (1533— 1586) em lékezete

születésének négyszázadik évfordulóján. Lukinich Imre r. tagtól. 1935. — .60 
A bölcseleti megismerés határainak kérdése. Jánosi József r. tagtól. 1936. 1,—  
T örténetszem léletünk egysége és a történelm i Magyarország. K arácsonyi

és Fraknói szellemi öröksége. H orváth Jenő vendégtől. 1937....................  — .60
A szentszék és a m agyarság szerepe Budavár visszafoglalásában. Balanyi

György osztálytitkártól. 1937.................................................................... ..................  — .50
Catalogus fontium  H istoriae Hungaricae. 800— 1301. Gombos F. Albin r.

tagtól. 1937— 1938. Fűzve I., II., III. kötet. K ö te te n k in t ........................ 25 .—
K ötve I., IL, III. kötet. K ö te te n k in t ..................................................................  28.—

A nem zetnevelő Pázm ány. Schütz Antal r. tagtól. 1938.....................................  — .80
A pedagógia válsága és a jövő útja. Padányi Frank A ntaltól. 1938............ — .80
A «Hahóti kódex». Zágrábi Mr. 126. kézirat jelentősége a magyarországi

liturgia szem pontjából. Kniewald K ároly vendégtől. 1938. E lfogyott . . — .—
Magyar K atolikus D ante-B izottság D ante-É m lékkönyve. 1924.........................  1 .—
Szent István Akadém iai Almanach  Szent István király halálának 900 éves 

fordulója alkalm ából, a Szent István Akadém ia fennállásának 23. évében  
kiadja az elnökség. Budapest, 1938.......................................................................... 1.—

A hittudoinány-, bölcseleti osztály felolvasásaiból :
I. kötet.

1. sz. Szent János apokalipsisa és a világtörténet. Székely István osztály
elnöktől ............................................................................................................  2 .—

2. « A bibliai Jeruzsálem  az ásatások m egvilágításában. I. Rész.
A bibliai Jeruzsálem  története. P ataky Arnold vendégtől . . . 2.60

3. « Yerworn Miksa pszichonom izm usa. Madarász István r. tagtó l 2.—
4. « A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. H orvátk Sándor r. tagtól 1.20
5. « A bibliai Jeruzsálem  az ásatások m egvilágításában. II. rész.

A X IX . és X X . században végzett jeruzsálem i ásatások tör
ténete. P ataky Arnold r. t a g t ó l ...........................................................  2.60

6. « Ism ereteink egynem űsége és a hittételek . H orváth Sándor O. P.
r. t a g t ó l ..............................................................................................................  3.80

II. kötet.
1. sz. Hám János szatm ári püspök és k inevezett prímás em lékiratai

1848— 49-ből. Scheffler János r. t a g t ó l .............................................  4.50
2. « Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez M agyarországon

Mária Terézia haláláig. Schermann Egyed r. ta g tó l.................... 2.80
3. « A modern lélektan és a skolasztika. Kecskés Pál r. tagtó l . . . .  2.50
4. « A X III . század bölcseletének válsága és Aquinói Szent Tamás.

Erdey Ferenc r. t a g t ó l ..............................................................................  1.20
5. « Szent Tamás apostol cselekedetei. P ataky Arnold r. tagtól . . . .  1.80
6. « Bosszúálló-e az ószövetség Istene? Takáts Ernő r. t a g t ó l ............  2 .—-
7. « Pázm ány Péter teológiája. Petró József r. tagtól ............................  — .80

III. kötet.
1. sz. Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye és a legősibb latin

M algit-legenda. P. Bőle Kornél M. O. P. v e n d é g tő l................. 2.50
2. « A pedagógia válsága és a jövő útja. Padánvi-Frank Antal r. tagtól 1.60



Pengő
3. sz. M ária-tizsteletünk a X I. és X II. század hazai liturgiájában.

Kühár Flóris rendes tagtó l ....................................................................  1.40
.4. « Az Úr születésének évszaka (Die Jahreszeit der Geburt des Herrn).

Radó Polikárp rendes t a g t ó l ..................................................................  1.40
5. « Az emberért v ív o tt harc neveléstudom ányi következm ényei.

Yáradi József rendes t a g t ó l ...................................................................  — .80
6. « H artwick győri püspök agenda pontificalisa. K niewald Károly zág

rábi kültagtól ................................. ..............................................................  — .50
7. « Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok, különös

tek intette l a X V II. és X V III . századra. 12 ábrával, 105 oldalon.
Takáts Ince r. tagtól. Budapest, 1942 ..........................................  3.50

\  történelem -, jog- cs társadalomtudományok osztályának felolvasásaiból:
I. kötet.

1. sz. A győri székeskáptalan régi szám adáskönyvei. Iványi Béla r. tagtól 2.50
2. « A király-koronázás eredete, egyházi kifejlődése és ordóbeli kiala

kulása. K irály János r. tagtó l .............................................................  2 .—
3. A katolikus autonóm ia főbb problémái. H anuy F. r. tagtó l . . .  2.60
4. « M artinovicsnak istentagadó elveket hirdető, im ént fölfedezett

francia m unkája. Fraknói V ilm os tiszteleti t a g t ó l .....................  — .90
5. « Tudom ányos történetírásunk m egalapítása a X V III. században.

Székfoglaló H óm an B álint r. tagtól ........................................ .. 1.50
6. A közigazgatás és bíráskodás elválasztása a katolikus egyházban.

Stolpa József vendégtől ...........................................................................  3.60
7. « A pápai udvar lakásviszonyai a X III . század m ásodik felétől a

X IV . század közepéig. Tóth László vendégtől ............................  2.20
8. Adalékok a káptalanok történetéhez. Báró Forster Gyula t. tagtó l 2.20

II. kötet.
1. sz. Br. Sennyev László S. I. nagyszom bati rector római utazásai

(1687, 1693, 1696). Iványi Béla r. tagtól ...................................... 3 .—
2. « A kánonjogi tanulm ányok fontossága. M eszlényi Zoltán r. tagtó l 1.—
3. A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és lehe

tősége. Molnár K álmán r. tagtól .........................................................  1 ,—
4. A clunyi reform hatása M agyarországon. Galla Ferenc vendégtől 4 .—
5. Egykorú vélem ény II. József reformterveiről. M iskolczy István

r. tagtó l ............................................................................................................  — .80
6. « Csehországi Boldog Ágnes (1205— 1282). Balanyi György osztály

titkártól ........................................................ ' .................................................. 2.—
7. I. Rákóczi Ferenc katolizálásának politikai vonatkozásai. Irta :

v itéz K árpáthy-K ravjánszky Mór r. t a g ..........................................  — .50
8. « A hatósági orvos titoktartása. Irta : A tzél Elem ér r. t a g ............  — .50
9. A rabváltó trinitárius szerzetesek M agyarországon. 42 ábrával.

Irta : Fallenbüchl F e r e n c .........................................................................  10.—
10. Apponyi m int közjogász. Ir ta : E gyed István r. tag. 1941...........  2 .—

III. kötet.
1. sz. A hétszázados vasvári Szent Dom onkosrendi kolostor története  

1241-—1941. 14 ábrával, 270 oldalon. Fehér M átyás vendégtől. 
Budapest, 1942 ............................................................................. ................ 5 .—

\  nyelv- és széptudományi osztály felolvasásaiból :
I. kötet.

1. sz. Cervantes élete és m űvei. Körösi Albin r. tagtól ............................  3 .—
2. Magyar könyvterm elés és világkönyvterm elés. Erdősi Károly r. tagtó l — .60
3. K ódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. Vargha Damján

osztálytitkártól ..............................................................................................  2 .—
4. Kem ény Zsigmond m unkássága-a szabadságharcig. Szinnyei Ferenc

r. tagtól ............................................................................................................  1.20
5. « K lasszicizm us és rom anticizm us. Zlinszky Aladár r. t a g t ó l .........  2.60
6. « E gy középkori Sibylla-vers régi m agyar irodalmunkban. György

Lajos r. tagtól ..............................................................................................  3 .—
7. « Faji elem és keresztény szellem  irodalmunkban. Irta : Bartha

József r. tag  ....................................................................................... .. — .50
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• P e n g ő

A m ennyiségtan-, természettudományi osztály felolvasásaiból :
I. kötet.

1. sz. K onstant görbületi! felületek a Bolyai-féle geom etriában. Vörös
Cyrill r. tagtól ................ .............................................................................  1.20

2. « A görbék abszolút elm élete. Suták József r. t a g t ó l ..........................  i,8ü
3. « A régi Széchenyi-laiK aid anyagának kimerülése. B ejtő  Sándor

r. tagtól ............................................................................................................ — .00
A datok  a M átrántuli barnaszénterület geológiai alkotásához. Szék

foglaló Schafarzik Ferenc o sz tá ly e ln ö k tő l...........................................  1.20
5. « V isszaverődés a kettősen-törő forgató közegek belsejében. Rybár

István r. tagtól ............................................................................................  — .60
6. « Az ólom öndiffuziója m egolvasztott és szilárd állapotban. Gróh

Gyula r. t a g t ó l ..............................................................................................  — .60
7. « Az energia átalakulásának iránya. (A történés törvénye.) Bognár

Cecil r. tagtól ...................................................................... .......................  — .00
8. « A relativitástan  csillagászati bizonyítékainak kritikája. W odetzky

József r. t a g t ó l ..............................................................................................  1.20
9. « R észlet Budapest székesfőváros dunabalparti területe földtani, talaj

tani és vízi viszonyainak ism eretéhez. H orusitzky Henrik r. tagtól — .00
10. * Folyadékok diffúziós állandójának mérése az interferenciális refrak-

torral. B ékésy György vendégtől ......................................................  — .00
11. « Magyar planktontanulm ányok. (A m agyar phytoplankton két új

tagja.) Gimesi Nándor O. C. vendégtől ............................................  — .00
12. « A tervezett m élybevágású Duna— Tisza-csatorna mentén elterülő

szikesek ism ertetése és javítási lehetőségei. ’Sigmond Elek  
r. tagtól ............................................................................................................. 2.60

II. kötet.
1. sz. A lineáris congruentia-csoport és a négyzetm aradékok eloszlása.

Grosschmid Lajos r. tagtól ..........'................... .....................................  4 .—
2. « A háziállatok veszettség  elleni védőoltása Magyarországon.

A ujeszky Aladár r. tagtól ..................................................................... 1 .—
3. « A budai hegység kialakulása. Vendi Aladár r. t a g t ó l .....................  i.5 0
4. « A felületek orthoasvm ptotikus és főtorziós görbéi. Sárközy Pál

r. tagtól .................................................................................................". . . . . 2.50
5. « Ő störténeti adatok a Balaton környékéről. Laczkó Dezső r. tagtól 2 .—
6. « A Dipsacaceák virágzatának fejlődéstani értelm ezése. Szabó Zol

tán r. tagtól ...................................................................................................  2.40
7. • M aximális térfogatú hexaéderek a Bolyai-féle geom etriában. Vörös

Cyrill r. tagtó l .....................................    1.20
8. « A magyar barlangkutatás ősrégészeti eredm ényei. Kadic Ottokár

r. tag tó l ......................................................................      . — .60
9. « Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink? E ntz Géza r. tagtól — .70

10. « Az állati szervezet őrei a környezetben. Ábrahám Ambrus Andor
r. tagtól ............................................................................................................. 2.40

III. kötet.
1. sz. Archim edes Arenariusa. Grosschmid Lajos r. tagtól .......................  2.50
2. « A kalocsai csapadékviszonyok. Angehrn Tivadar S. J. vendégtől l . —
3. « Czirbusz Géza és a m agyar geográfia. H altenberger Mihály r. tagtól -— .60
4. « A Budavári barlangpincék földtani viszonyai. 4 ábrával. Die

geologischen Verhältnisse der Höhlenkeller am Budavár. Kadic 
Ottokár r. tagtól ......................................................   1.40

5. « A látásfolyam at dualisztikus elm élete. 1 ábrával. Die dualistische
Theorie des Sehprozesses. Hoffmann Ernőtől ............................... -—.60

6. « A M ussolini-barlang ásatásának eredm ényei. 2 ábrával, 4 táblával.
(Endresultate der Ausgrabungen in der M ussolini-H öhle.)
Irta : K adic Ottokár rendes tag ...........................................................  2.50

7. « Az állati szervezet rithmusa. Irta : M ödlinger G usztáv r. tag  . . — .50
8. « Az Am ygdalaceae gyüm ölcsfák gutaütésének okairól. Néhai

Schilberszky Károly rendes tagtól, 32 oldalon, az elhúnvt szerző 
arcképével. Budapest, 1942 ............................................... f ........... .. . 1 .—

9. « Talajtérképek és hasznuk a mezőgazdaságban. Néhai Treitz Péter
rendes tagtól, 40 oldalon, az elhúnvt szerző arcképével. B uda
pest, 1942 .............................................f ........................................................ 1.20
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10. sz. A szívm űködés elektromos jelensége, Skrop Ferenc rendes taglói, 

latin, ném et és angol nyelvű kivonattal, 7 ábrával, 23 oldalon. 
H ozzácsatolva az I., II., és III.  kötet tartalom jegyzéke. Buda
pest, 1942 .................................................................................................... '■ 1-—

IV. kötet.
1. sz. Egészségügyi és szociális gyerm ekvédelm ünk bírálata. Jolmn Béla 

rendes tagtól, az I. és II. sz. m űm elléklettel, lö  oldalon. B uda
pest, 1942 ............................ , ........................................................................  1.—

A Szent István Akadémia Emlékbeszédei :
I. kötet.

1. sz. Em lékbeszéd Dudek János felett. Mihályfi Ákos r. tagtól ...........  — .00
2. « Em lékbeszéd Jedlicska Pálról. Zelliger Alajos r. tagtól ..................  — .60
3. « Em lékbeszéd Nagy Béniről. Kiss Albin r. tagtól . . . .........................  -—.60
4. « Em lékbeszéd N ém cthy Lajosról. Á ldásy Antal r. tagtól ................  — .60
5. « Emlékbeszéd Lóczy Lajosról. Papp Károly osztálytitkártól . . . .  — .60
6. « Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról. Márki Sándor r. t a g t ó l .....  — .60
7. Giesswein Sándor em lékezete. M ihályfi Ákos osztályelnöktől . . . 1.20
8. « Fejérpataky László em lékezete. Hóman Bálint r. tagtól .............. 1.30

II. kötet.
1. sz. Székely István em lékezete. P a laky  Arnold r. tagtól ....................... 1.50
2. Rajner Lajos em lékezete. N ovák Lajos r. t a g t ó l ...................  -—.50
3. Kiss János em lékezete. Trikál József r. t a g t ó l ........................  — .60
I. Békefi Rém ig em lékezete. Bártfai Szabó László r. tagtól .............. 1.20
5. Em lékbeszéd Áldásy Antalról. Miskolczy István r. t a g t ó l . — .60
6. Em lékbeszéd Kmoskó Mihály r. tag felett. Pataky Arnold r. tagtól -—.60
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