
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



hőstett, a szerelem. A néző pillanatnyi
ellankadás nélkül, feszült figyelemmel
élvezhette a két felvonásban nyolc kép
ből, és egy elő- és utójátékból álló,
lélegzetelállítón sodró iramú előadást. A
nagyorosz regényírók roppant jelentő

ségével vethető csak össze az orosz tánc,
amely máig legelső a világon.

Az Angora Arbuzov "Irkutszki törté
net" című drámája nyomán készített
táncdráma, dinamikus kísérő zenével. A
hangsúly a kitúnően szcenírozott, re
meklő koreográfián van. A feledhetetlen
élményt a tüneményes szólistákból és
együttesből álló táncmúvészet ktnyHat
koztatása adta.

Nem a történés, a logikusan szőtt kép
sorozat nyűgözi le a figyelmet, hanem a
tánc sugalmazó lelke, az eszmélés üdve:
az élet felbecsülhetetlen jótétemf>ny, va
lóságos szentséq. Az egyes ember sorsa
elválaszthatatlan II többiétől. Az emberi

. közösség fényt sugárzó tükör, benne tel-

Tájékozódás

KOLBE ATYA P:ltLDAJA. Az Ecclesia Kia
dó bizonyára hivatást teljesített, amikor Ba
lássy Péter Pál fordításában megjelentette
Kolbe atya életrajzát. Mert ezúttal nem egy
szerüen egy szent életútjáról szerezhetünk is
mereteket, nemcsak egy hősi élet csodálatos
önfeláldozásának lehetünk tanúi, hanem olyan
példát menthetünk,mely segíthet minden
napjainkban, eíígazítónk lehet az élet leg
nehezebb döntéseiben is.

Mert Kolbe atya a lélek hőse volt. Az a
fatta embertípus, amelyikről érdeménél keve
sebb szó esik. A lélek fegyverével harcolt,
s azt nyerte meg magának. amiért mírid
nyájan küzdelembe indulunk. Nem volt cso
dálatos. nem volt kivételes szelIemü ember.
De tudta, méghozzá pontosan tudta, rnícrt
és hogyan érdemes élni. S 'hol van ennek az
életnek az a határa, amikor mindent--föl kelJ
áldozni a másik világrend elnveréséért. .

hig-vérig modern szent. Tudott elhatározni
és dönteni. Pontosan és kérlelhetetlen jÓ7.an
ságga! elválasztotta egymástól a lényegest és
lényegtelent. Korunk kereszténye is ismeri
rendeltetését, de a válasatásnak ez a lefegy
verző józansága sokszor hiányzik belőle. Az
időre bízza a döntést. Kolbe atya azonban
maga szabta meg idej ét. :lts ezzel a lélek
nemességének, a hősi önfeláldozásnak adta
csodálatos példáját.

Életrajza olyan, mint a többi emberé. Lelki
fejlődésének nyomon követése azonban arra
figyelmeztet. hogy magunk rajzoljuk életünk
évgvürüít, s magunknak kell mélyítenünk a
lélek tartományát. S hogy érdemes jól sá
fárkodnunk azokkal a talentumokkal, melye
ket kaptunk.

jesül egésszé, önállólJá, céltudatossá. a
szépségben magára talált és feltisztul t
egyén. A táncok az örök természet ma
gasztos vadságát és elévülhetetlen Mját
keltették életre. Ezért a varázsos életre
keltésért több az Angara, mint egysze
rűen balett-remekmű, hanem valójában,
kinyilatkoztatás. .
li természet kiszámíthatatlan, folyvást

változó és meglepő erői áramlottak a
szólisták és az együttes k'öltői ihletett
séggel összehangolt, látványnak is 1cáp
rázatos arco, kéz- és lábjátékában. Leg
szebb pillanataikkal: a lassúkban, sőt a
mozdulatlan megállásokban I1jtették
ámulatba a közönséget. A szél?Jész iramú
mozdulatok általában a .legnépszerűbb
táncmutatványok. De legnehezebb la.ssú
mozgással hatni. ts a mozdulatlanság, ha
tökéletes átélés szüleménl/e, látomás-igé
zetű.

HAITS atzA

A lélek telve van salakkal is értékei mel
lett. Kolbe atya ahhoe értett, hogyan kell
mínéí tísztábban, minél mcsszebbre vtlágítón
égni az Egyetlenért. Ezért kivételes olvas
mány, amit róla s tőle kapunk, s ezért sajná
latos, . hogy a könyv nem .tö!?b példányban
jelent meg, s így nem juthat el mínden
keresztény család könyvespolcára. (A könyv
első kiadása elfogyott. A második kiadás
nyomás alatt van.)

•
A GONDOLAT KÖNYVKIADÚ újdonságai

közül említjük C. W. Ceram amerikai tudós,
történész Az els'ő 'amerikai címü könyvét 
mint alcíme mondja - az észak-amerikai
régészet regényét, -;,p1ely a praehistorikus és
későbbi korok földépítményeit, eszközeit a
régészet tükrében vizsgálva jut arra a követ
keztetésre, hogya fehér ember - a víkín
gek - már jóval Kolumbusz előtt járt
Észak-Amerikában. -. A Szemtől szemben-so
rozat újabb darabjában Kandinszk1jt mutatja
be Székely András. A. monográfía végigveze
ti az olvasót a festő kütönbözö korszakain :
első képei még naturalista felfogásban ké
szültek, az orosz riépművészet ihletésére a
formák és színek stilizálását valósítja meg,
ezt a stilizálási hajlandóságot siettette a
Bauhaus-csoporttal való együttmükődés, majd
a Fauve-okkal történő megísmerkedés. 1910
ben jutott el a teljes absztrakcióhoz. Az "ab
szolút", a "tiszta" festészet elméletének ki
dolgozója. Székely .András nagy hozzáértés
sel, de néha kissé szükszavúan vezet be
minket Kandinszkij életébe. munkáiba és a
körülötte támadt viharok értékelésébe. trása
így is hézagpótló. különösen a nagyközönség
számára.

357


