
volt egy igazán nagy alakja - még ak
kor is, ha művészetét még két nép is a
magáénak vallja -: Liszt Ferenc. Nem
is oly rég ritkaság volt, ha egy-egy
szimfonikus költeményét hallhattuk, ma
már elfeledettnek hitt kamaraművei is
reneszánszukat élík; a világ nagy hang
lemezgyártó cégei versengve jelentetik
meg őket. E nemes versenyból a Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat sem ma
radt ki. Sorozatban adja ki kórusműveit,
oratóríumaít, s most egyszerre két kü
lönböző karakterű művét is hozzáférhe
tővé tette, a Dante szimfóniát és a Ka
rácsonyfa círnű 12 darabból álló négy-'
kezes zongoraművet,

Dante alakja és életműve sok éven át.
foglalkoztatta a zeneköltő fantáziáját.
Az I.steni színjáték hatalmas látomásai
ugyan kínálják á zenei földolgozás Ie
hetőségét, ugyanakkor azonban anyaga
oly hatalmas, hogy azt szinte lehetetlen
egy műfajon belül kifejezni. Nem vé
letlen, hogy a hatalmas árnyú Dante
szonátát Liszt bizonyos vonatkozásban
továbbfejlesztette a későbbi szinfóniá
ban; Tulajdonképpen nem Dante alakját
s nem is az Isteni színjátékot zenésítette
meg, hanem Illusztrácíót írt <ll mühöz,
megkísérelte kifejezni azokat az ímpresz
sziókat, melyeket a Pokol és a Tisz
títóhely keltett a romantikus képzelet
világban. Szándéka szerint háromré
szesre tervezte művét,"de Wagner taná
csára nem zenésítette meg a "Menny":-et,

pANNÚNIAFÁJÁNAK NEMES szse
VIRÁGA

Documenta Artis Paulinorum. A Ma
gyal" Tudományos Akadémia Művészet

történeti Csoportjának Forráskiadványai.
X-XIII-XIV. Bp. 1975-76-78. Az anyaget
összegyűjtötte Gyéressy Béla. A beveze
tést s az egyes fejezetek előszavát Her
vay Ferenc írta.

Az egyetlen magyar alapítású szer
zetesrend, a pálosok több évszázadot át
fogó művészeti tevékenységének doku
mentumait összegyűjtő - méreteiben is
hatalmas, háromkötetes mű - mind
máig kiadatlan közlései, egyedülálló
fényt derítenek a középkorban oly vi
rágzó pálos műpártolásra, mesterván
dorlásra és műgyűjtésre rendházaikon,
monostoraikon belül.

A rend keletkezésére egyetlen' forrá
sunk Gyöngyösi Gergely (1520-26) által
írt Vitae fratrum-a: II. András király
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inkább egy Magnífícatot illesztett alko
tása végére, amolyan lazán illeszkedő

vallomásként, az alázat és a fölemel
kedés gesztusai között, némi triviális
zengzettel.

A Karácsonyfa 3 albumából azonban
már teljesen hiányzik e fölületesség.
Ezek a darabok egyszerűségükkel, puri
tán fogalmazásukkal ragadják meg a
hallgatót: a romantikus Liszt itt jutott
el a hit egyszerűségéig és alázatáig, itt
értette meg [gazán, mit is jelent -az em
ber számára az evangéliumi üzenet: le
gyetek olyanok, mint a gyermek. Ritka
szép ez a sorozat, s igazi öröm, hogy
ily értő művészek tolmácsolásában szó
lal meg, mínt Tusa Erzsébet éS Lantos
István. (Előbbi kitűnő ismertető szövege
jól segíti a mű születésének hátterét
megismerni vágyó hallgatót.)

Egyszer érdemes lenne részletesen is
szólnunk a magyar lemezek hangzás
technikai kivitelezéséről, illetve a lemez
tokok grafikai kivitelezéséről. Az előbbi

e két lemezen elfogadható, az utóbbi
pedig két végletet reprezentál: a Dante
szimfónia címlapja kifejezetten szép, míg
a Karácsonyfa egy behavazott fenyő

fényképmásolatával keltené föl az ér
dek1ődést. Altalában hiányoljuk a me
részebb, az- érdek1ődést jobban mozgató
képzőművészeti megoldásokat, bár lehet,
hogy ezek alkalmazásának a nyomda
sem örülne túlságosan.

(R. L.)

uralkodása alatt élt Bertalan pécsi püs
pök által 1225-ben Szent Jakab-hegyi
egybegyűjtött remetéket említve, tudósít:
hogy Özséb (Eusebius esztergomi kanonok
a pilishegyi remetékhez csatlakozva esz
közli ki IV. Orbán (1261-'1264) pápától
regulájuk megerősítését. Ű lett míntegy
húsz évig perjelük és provinciálisuk is.
Eleinte szürke kámzsát viseltek, 1308
ban Gentile pápai követ is így szolítja
őket; rnelyet 1341-ben fehérrel cseréltek
fel.

A .háttér döbbenetesen, végzetesen kor
mos: Iángkoszorús, szurokfekete ikon: az
országpusztító tatárdúlás irgalmatlan éj
sötétje, melyből kivilleg az országvesz
tő s országépítő (maga is egy szent
apja) IV. Béla szellemi-lelki munka
társának b o l d o g Ö z s é b n e k fényes
alakja. A rendalapító személyesen járt
a pápánál. akinél ügyének sikeréért nem
kisebb szernélyiség, mint Aquinói Szent
Tamás - kire Özséb egyénisége mély be-



nyomást gyakorolt is közbenjárt.
Ugyanígy támogatta Pál veszprémi püs
pök is.

Az Anjou-királyok idején különös vi
rágzásnak indult rend tekintélye és nép
szerűsége egész a reformációíg, egyre
gyarapodott és nőtt. 1400 körül 47, 1526
ban pedig 64 monostoruk volt. A Páz
mány Péter által kiadott XV. századi
pálos kolostorjegyzék 21 vikáriust (a ge
nerális káptalan tagjai) sorol fel. Ezek
közül 18 magyarországi - Szentlőrínc,

Nosztra, Diósgyőr, Gombaszeg. Lád, Új
bely, Ungvár, Bereg, Kápolna, Erdély,
Baranya azaz Szentlászló, Told,
Szentpéter Somogyban. Csáktornya, Ör
ményes, Jenő, Csatka - 52 kolostorral.
Négy drávántúli. De áll már Lengyelor
szágban a Jaszna Gorán, a híres czes
tochowai, Ausztriában a rajna-i és a
bécsújhelyi kolostor. A magyarországi
rendhez csatlakozott még négy német
kolostor, csakúgy, mínt a Dalmáciában
és Isztriában létesültek.

Róma sem maradt ki.
A rendnek már a XIV. század köze

pétől volt Rómában procuratora. Első

házuk talán a San Salvatore in Onda
templom mellett állott. 1454-ben pedig
V. Miklós pápától megkapják a San Ste
fano Rotondo templomot s mellette épí
tenek Kolostort. Gyöngyösi Gergely rend
történeti munkájában (1526) felsorolja a
római kolostor perjeleit: Kelement
(1471), kit a San Stefano Rotondo temp
lomában temettek el és sírfelirata is is
mert; Esztergomi Gáspárt és Csanádí
Ferencet, Mártont és Zekel Lászlót. Ge
nerális perjellé választása előtt (1520)
Gyöngyösi maga is hét évig volt perjele
a római rnonostornak.

A török megszállás és á,-- reformáció
néhány évtized alatt letarolta a hitéletet
selnéptelenítette kolostoraikat. Házaik
jórésze a hatalmaskodó főurak foszto
gatásainak esett áldozatul, így amit nem
kímélt a török, feldúlta a főurak rablá
sa, erőszakja és [ogtíprása. Mindazonál
tal a rend e küzdelmes hányattatása el
lenére, a ferencesek mellett, az egyetlen
volt, mely néhány egészen kimagasló
monostorával - Máriavölgye, Csáktor
nya, Lepoglava, Remete, Elefánt - egé
szen az 1786-ban bekövetkezett feloszla
tásig (létszámuk ekkor 313 volt) meg
rodta őrizni életfolytonosságát.

A rend. élén a generális perjel (prior),
a monostorok élén a perjel (prior) állt;
az egymáshoz közel fekvő 2-6 kolostor
élén pedig a kolostorok perjelei közül a
legkiválóbb mint vikárius kormányozott.
l!lletük szigorú szerzetesi fegyelemben
imával, elmélkedéssel, kézimunkával

telt. (A koldulás számukra tilos volt!)
Egy időben lelkipásztorkodtak, sőt Pápán,
Sátoraljaújhelyen, Késmárkon, majd a
[ezsuíták feloszlatása után, 1773-tól Sza
koícán, Szatmárnémetiben, Ungváron és
Székesfehérváron gimnáziumban tanítot
tak.

Téglából, kőből - mérmüves faragott
ablakokkal - épült templomaikra jel
lemző, hogy többnyire kereszt és oldal
hajó, valamint torony nélkül épültek s
szentélyük a nyolcszög három oldalával
zárult. Kolostorkerengőík négyszögűek.

belőlük nyílt a káptalanterem, a coenacu
Ium (ebédlő) és a dormitorium (háló).
A konventépület rendszerint a templom
északi oldalához csatlakozott. Középkori
templomaikból hét ma' is áll s néhány
kolostoruk romja: Háremhegy. Üjház,
Szeritjakab a Bakonyban, Nagyvázsony,
Gönc, Boldogasszony, Dédes, Szentlélek
idézi a magyarság életével egybeforrt
munkájukat s hajdanvolt nagyságukat.
A XVII-XVIII. században épült. templo
maik közül pedig a pápai, pesti, pécsi,
sopronbánfalvi. sajóládi, sasvári, nagy
váradi, sátoraljaújhelyi művészettörté

neti értékeikkel a rend művészi érzékét,
liturgikus szellemét s áldozatos lelküle
'tét tükrözik.

E gyűjtemény originális és felbecsül
hetetlen értékű. Első közlésben találko
zunk olyan történelmi kapcsolatokkal s
nevekkel, melyek egyszerű felemIítése is
fényt vet rá, mily fontos tényező volt a
rend s mekkora szerepet vitt hazánk
vallási, szellemi és kulturális életében.
Pl. Fráter György generális perjel dek
rétuma (1395) vagy Bakócz Tamás 1493
ban (akkor még győri püspök) jár köz
ben VI. Sándor pápánál és II. Ulászló ki
rálynál, hogy Vísegrádot a pálosok kap
ják meg. (Visegrád monostorának 1060
körüli alapítólevele I. András korából,
a Tihanyiéval - pár év eltéréssel 
egyidős. Eleinte, ahogy III. Honorius pá
pa oklevéléből kitűnik, görög szertartású
szerzeteseké, s II. András kérésére vet
ték át a bencések 1221-ben.) Két év
múlva, ekkor már mint egri püspök 50
forintot utalt ki a monostor épületeinek
karbantartására.

Vagy: a temesi ispán és a déli végek
híres törökverő főkapitánya Kinizsi Pál,
valamint apósa adonyi Magyar Balázs
alapította Vázsonymonostort (1483), ahon
nan Magyar Benigná (Kinizsi özvegye)
magyar nyelvű zsolozsmáskönyve (1493)
és imádságos könyve (1513) származik.

És: II. Gyula pápa engedélye (1504)
a terebesi kolostornak.

De nem lehet megilletődés nélkül ol
vasni a gyűjtemény;be sorolt alapítóIe-
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velek csaknem nyelvemlék jellegű, ó

don illatú szavait, akár eredetiben, akár
latin átírásban szerepelnek is: ilyenek
(1367-ből) Kynyzy, Zentgyergh, Sornogh
war, Chycothelek (Csíkótelek) • Czwdar,
Zwhay (Szuhay) Gyrthyankuth ... Vagy
a rendtagok tősgyökeres magyar neveit:
Acsády, Aba, Antalfy, Bessenyey, Bor
nemissza, -Gergelylaki, Gyulafy, Gölön
csér, Kaczér, Kelencen, Kende, Szent
Gály, Tarsoly, Telkessy, Tömörkényi,
Vass, Vata, Zobor stb. És még tovább
sorolhatnánk ...

A nagy történetű rend eredeti doku
mentumanyagát négy fő forrásból gyűj

tötte s regísztrálta magyar és latin nyel
ven P. Gyéressy, Remete Szent Pál
rendjének mai tudós fia:

az 1 n ven t a r i um-ból, mely 68 mo
nostor okleveleinek regisztrált tartal
mazza 1522-ből. (Kötése után "Zöld kó
dexnek" is nevezik, egyeten kéz írásával
készült, első része a kolostorok birtok
viszonyait, másik fele a rendnek pápák
tól, királyoktól, egyháznagyoktól kapott
általárlos kiváltságait tartalmazza. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem kéz
irattára őrzi, szövegük javarészt kiadat
lan.)

A V i t a e f r a t r u m-ból, Gyöngyösi
Gergely kiváló értékű, nyomtatásban
még meg nem jelent kéziratosából, szín
tén Mohács előttről

az eredeti középkori oklevelekből, me
lyeket a rend a török hódoltság és re
formáció korszakaiból át tudott menteni
s a máriavölgyi levéltárban őrzött. (In
nen került 1786 - a rend feloszlatá
sa - után a Kir. Kamara levéltárába,
majd onnan a Magyar Országos Levél
tárba, Acta Paulinorum gyűjtőnévvel),

és az E l e n c h u s-ból, mely P. Gindl
Gáspár összeállításában 900 lap terjedel
műen az 1750-ben fellelhető iratállo
mányt regisztrálja.

Belemélyedve az eredeti oklevelekbe,
ebbe a különös, de magyar sorsunkkal
gyökértg egybefonódott, eggyé nőtt, egy
gyé lett világban. újólag megállapítjulc,
amit már föntebb is jeleztünk, nemcsak
a história, kultúr- és művészettörténé

szeknek lesz felbecsülhetetlen forrásmű,

A BOLSOJ-BALETT

A Szovjetunió kétszáz éves 'Nagy Szin
háza világhírű balettegyüttesének (Bol
sol-balett) hatnapos vendégjátéka Ope
raházunkban rendkívüli művészi ese
mény volt. Egész estét' betöltő két balett,
egy dráma és Shakespeare "Sok hűhó
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régészeknek és kutatóknak eligazító, 
de minden magyar szívet megdobogtat,
mikor ilyen feljegyzésekre lelünk:

1283 körül Gyula fia Miklós comes
", építtette ezt a monostort Bajcson a

Mindenszentek tiszteletére;
l'430 :-Garai János özvegye a monos

tornak adja minden szőlőjét Tótfaluban;
1457: Od Tamás, Csörög várkapitánya

nagypeterdi birtokrészét amonostornak
ajándékozza saját házával, piacával és
adójával együtt, amihez László király
is beleegyezését adja;

1472: Porkoláb Bálint, Garai Jób ő

méltóságának ajtónálló mestere végren
deletében a monostorra hagyja győrősi

birtokrészét, a révvel és gázlóval együtt
a Dráva folyón, valamint egy erdővel,

három malommal, meg szőlővel;
1483: Mátyás királyamonostornak

ajándékozza Tótfalu birtokát s egy há-
zat Soklyoson; .

1494-ben lész szerzetes fr. Chanádi
Adalbert, nagy ékesszólású s verselő

készségű, aki megírta versben Remete
Szent Pál életét és Krisztus szenvedés
történetét. Több monostornak lett elöl
járója, végül Bajcson halt meg.

Fr. Vince kőfaragó, aki 1514-ben
Szentlőrincen többek közt új szentélyt
épített, Bajcson szép oldalkápolnát emelt
Kanizsai Dorottya, Berényi Imre nádor
özvegye rendelkezésére, aki ezt temet
kezési helyül szánta.

Nyereség ez a mű, meglepetés és.
öröm. Pannónia fájának nemes szép vi
rága: a magyar pálos rend monostor
-írataín át a magyar rnűveltségre, mű

vészetre s műpártolásra új fénycsóvát
vető összefoglaló közlés P. Gyéressy
Agoston Béla gyűjtése, kinek már mű

vészettörténeti doktori disszertációjára is
felfigyeltünk. De éppúgy elismerés illeti
meg az akadémiai Csoport tagjait, kik
fáradságot nem ismerve, köszönetet ér
demelnek kutatómunkájukért. Külő

nösen kitűnőek Hervay Ferenc történel
mi surnmázásaí. Kívánjuk, hogy e ki
váló munka ne csak regisztrálás, biztos
és eligazító forrás, hanem új művek el
indítója is legyen.

PUSZTA sANDOR

semmiért" vígjátékának táncváltozata
szerepelt műsorukon.

Balett-drámájuk címe: "Angara". Fő

szereplője is ez a "pompás, dacos és le
győzhetetlen szibériai folyó", mint meg
személyesítője a küzdelmes emberi sors
nak, szimbolizálva az élet heves áram
lását, amelyben megdicsőül a munka, cl


