
A muzsikus barát 
legendája 
Irta: Tarczai György1 

Az éjjeli zsolozsmázásnak vége volt. A bu-
dai hegyek nyergén elterülő szent Lőrinc-
kolostor pálosrendű szerzetesei lobogó mé-
csessel kezükben egymásután léptek ki 
templomuk csúcsíves portáléján. Mint napok 
óta rendesen, most sem siettek egyenesen 
celláikba. A templomot a kolostorral össze-
kötő keresztboltozatos folyosónak a budai 
vár irányába, a Szent Pál-völgye fölé nyíló 
oszlopos csarnokában marad tak s párká-
nyára könyökölve, némán néztek alá a 
sötét éjszakába. 

Enyhe nyárutói éj volt. A felhőtlen ég-
bolt fekete palást ján ezrével reszkettek a 
csillagok. Köröskörül halk moraj ja l zúgott 
a rengeteg s t i tokzatos hangja mélán olvadt 
össze az orgona csöndes szavával, amely a 
zsölozsmák végeztével is tovább zengett 
s«szűrődött ki lágyan a templom szentélyé-
ből nyíló a j tón át . A templom kórusában 
Mihály testvér, a kolostorbeli muzsikus 
barát orgonázott, akit jámboréletű, szelíd 
leikénél, az angyalok zenéjéhez fogható s 
messze földön híres, gyönyörű já tékánál és 
mennybeli pátronusa mivoltánál fogva kö-
zönségesen Fráter Angelusznak neveztek. 
Több mint tizenöt éve, hogy a szentlőrinci 
kolostorba került, amelynek Mátyás király-
tól a jándékozot t orgonájánál jobbal és 
nagyobbal akkoriban Magyarország egyet-
len temploma, Velencén kívül pedig más 
ország is alig dicsekedett. Angelusz testvér 
is jóformán csak ennek az orgonának a 
kedvéért lépett Szent Pál rendjébe. Azelőtt 
Bakócz Tamás udvari orgonamestere volt, 
aki prímási udvarában a java főuraknál és 
tudósoknál is jobban megbecsülte. A búcsú 
u tán azonban, amelyben a mindenkitől 
elkényeztetett muzsikus a szentlőrinci ko-
lostor templomában Remete Szent Pál erek-
lyéihez zarándokolva, résztvett s amelyen 
a hírből már ismert orgona szavával szívét 
á l ta l jár ta , nem volt többé maradása fényes 
állásában. Egyszerű testvér let t az elha-
gyato t t hegyi kolostorban, ahol társai pél-
dásan jámbor viselkedésén okulva, csak-
hamar maga is Remete Szent Pál igaz fiává, 
Isten igaz szolgájává változott . 

A kolostor perjelének az engedelmével 
Angelusz testvér évek sora óta muzsikaszó 
mellett való elmélkedéssel to ldja meg min-

1 A «Budai históriák» (Szent István-Társulat 
kiadása) egyik darabja. 

denkor az officiumot. Ujjai a la t t ilyenkor 
zendül föl a legédesebben az ezüsthangú 
orgona bűbájos szava, amikor a bará tok 
a hata lmas templomban magára hagyják 
s ő nem az ő éneküket kíséri, vagy szakít ja 
meg az orgona szavával, hanem egyedül 
Isten dicsőségére és a maga gyönyörűségére 
muzsikál. A kolostor lakói nem egyszer 
marad tak önfeledten veszteg a celláikba 
vezető keresztboltozatos folyosón, amidőn 
a templomból való távozásuk nyomában 
az orgona tovább szólt. Elálmélkodva les-
ték, szívták magukba a rendesnél is csodá-
sabban szóló szavát . Most azonban napok 
óta nem Angelusz tes tvér muzsikája tar -
tóz t a t j a őket a keresztboltozatos folyosó 
nyilt csarnokában. A legtöbben közülük 
ügyet sem vetnek az orgona e l foj tot t , édes-
bús hangjára . Budára i rányul minden figyel-
mük, amely nappal a messze távolságba, 
éjjel az éj sötét jébe vész. A budai vár felé 
merednek szemükkel, mintha azt várnák, 
hogy jelek t á m a d n a k onnan s megnyug-
t a t j á k hazájukér t , k i rá lyukér t aggódó szí-
vüket . 

Több mint félhónapja, hogy II. Lajos 
király Tolnán táborba szállott s a kolostor-
ban is megtudták , hogy kétszázezer főnyi 
a sereg, amellyel Szolimán szultán, a ke-
reszténység re t tege t t réme, Magyarország 
ha tá rán betör t . Azóta semmi hír sem ju to t t 
a kolostorba s a jámbor pálosok, akik job-
ban viselték szívükön hazá juk sorsát, mint 
bárki más akkoriban nagy Magyarorszá-
gon, azt sem tud t ák , elég számosan gyűl-
tek-e a király t áborába a nemesek, egye-
sült-e Zápolya serege a királyi haddal s 
elébe indult-e már a magyarság a gyűlölt 
pogány császárnak? Miként egyebüt t , úgy 
a szentlőrinci kolostorban sem ra jongták 
körül többé a hívek a most is szigorúan 
rendjük s t a tu tumai szerint élő pálosokat 
olyan szeretettel, mint h a j d a n á b a n . Az urak 
példájára a nép erkölcsei is országszerte 
megromlottak. S a szent Pál völgyében 
szanaszéjjel szórtan lakó vincellér és majo-
ros népség közül, amelynek két évszázadon 
át oly áldásosán gondjá t viselték, senkinek 
sem ju to t t eszébe, hogy hírt hozzon a hegyi 
bará toknak, holott az egész környék lakos-
ságával egyetemben ezek a hegyek között 
lakó, bujdosó emberek is naphosszat Buda 
várában lebzseltek : a táborból jövő híre-
ket lesték. 

A templomból, amely ég felé törő falai-
val egészen az éj söté t jébe olvadt , a halk, 
kesergő zsoltárdallamok nyomában egy-
szerre tompa zúgással a Dies Irae végtele-
nül gyászos orgonavál tozatai tö r t ek ki, 
amelyeket Angelusz tes tvér a balsej telmek 

36 CL fehér barát 



hatása a la t t szinte akarat lanul rögtönzött, 
miközben társaihoz hasonlóan nemzete sor-
sán töprenkedet t . A künn álló fehércsuhás 
ba rá tok r iadtan eszméltek föl a hirtelenül 
fölzúgó gyászos dallamra s megrettenve, 
a Frá te r Angeluszéhoz hasonló balsejtel-
mekkel szívökben sietnek rögtön celláikba, 
ha László a tyának, a kolostor festőjének 
éles szemébe nem ötlik a derengés, mely 
nyilván fáklyafénytől t ámad t a vár irányá-
ban s mindig alább szállott, mintha fáklyá-
sok a völgybe ereszkednének a hegyolda-
lon lefelé. 

— Vajh kik és mi já ra tban lehetnek? -
kérdezték egymástól tanácstalanul a szer-
zetesek s benn a templom kórusában Ange-
lusz testvér a Dies Irae még gyászosabb 
variációjába fogott . Mintha az utolsó ítélet 
hét harsonás angyala fú j t a volna meg 
hangszerét, úgy riant föl az orgonán érces 
búgással az egyházi dallamba szőtt rémes 
riadó. Majd ismét mély, tompa morajba 
ful ladt az orgona zúgása, amelyből mint 
az elkárhozottak sikolya tör t minduntalan 
a magasba a sípok szédítő változatokban 
fölhangzó éles, panaszos fu tama. 

A bará tok kedvetlenül néztek a nyitot t 
t emplomaj tó felé, meredtek ismét csügged-
t e n szemükkel a távolba. A fáklyák tova-
t ű n ő derengése nyomában, mint mindmeg-
anny i fá rad tan pislogó csillag, apró fény-
pet tyek gyúltak ki. 

—- A várhegy oldalán lakó németek 
gyú j toga t j ák meg mécsesüket ! — vélte 
László a tya s a barátok összébb verődve 
azon tanakodtak , hogy váj jon veszedelem 
híre r iasztot ta föl őket álmukból, avagy a 
királyi hadak diadalának a hírére világo-
sodnak ki ablakaik? 

— Bármint van is ! — vágott szavukba 
Is tván atya, a kolostor őszhajú, szikár 
t e rmetű perjele, a folyosó párkányába 
akasztot t mécses u tán nyúlva — bízzunk 
Istenben s lássunk dolgaink után ! 

A bará tok példáját követve, szintén 
fölkapták mécsesüket s némán engedel-
meskedve, léptek be egymásután perjelük 
nyomában a kolostor a j t a j án . 

A templom belsejéből, hol tompán el-
fo j tva , hol panaszos riongással szűrődött 
ki tovább az orgona félelmetesen megható, 
nyugtalan muzsikája ; míglen kelet felől 
hasadozni kezdett az ég s a hajnal pirosló 
fénye a szentek üvegre festett színpompás 
alakjaival ékes, csúcsíves ablakokon át 
keresztül törve, be nem töl töt te ragyogásá-
val a hármas hajójú egyház hatalmas csar-
nokait . S hogy az éj nyomasztó sötétsége 
széj jeloszlott, Angelusz testvér gyötrő 
gondolatai, szorongó érzései is szertefosz-

lot tak s ő megkönnyebbülten, Istenbe 
vetet t bizalommal szívében, mélyesztette 
kezét az orgona billentyűs polcába. Szé-
dítő gyorsasággal föl és alá járó ujjainak 
fu tamai nyomában bűbájos harmóniában 
hangzott föl az ezer síp egymásbaolvadó, 
egymást fölváltó, kristálytisztán csengő, 
csillogó zenéje, a pedálon föl- és alájáró 
lábai nyomában az öreg flóták mély bú-
gással zengő, reszkető szava. A fönséges 
harmóniában fölzendülő himnusznak a kó-
rus mennyezetéig érő, óriási orgonaházból 
kitörő gyönyörű dallama betöltötte zlígásá-
val az egész templomot s a j t a j án és abla-
kain keresztül törve, lágyan áradt széjjel, 
a kolostor csöndes környékén az elhagya-
to t t rengeteg zizegő, susogó lombtengere 
fölött. 

A nap ragyogó fénye már özönével áradt 
le az erdők koszorújából kimagasló hegyi 
kolostorra, amire Angelusz testvér a temp-
lomból a négyszögletes keresztboltozatos 
folyosóra került. Ö is megállapodott a Szent 
Pál völgye fölé nyíló oszlopos szárnyában, 
mielőtt cellájába tér t volna s összébb vonva 
mellén palást ját , mely hófehér habitusára 
borult, elmélázva meredt alá orgonálás köz-
ben kipirult csontos arcával, izzó tűztől 
á tha to t t tekintetével a lábai alat t elterülő, 
hervadó lombokra, hallgatta a friss reggeli 
szélben hullámzó erdő monoton muzsiká-
ját . Elmaradhatat lan társa, az orgona 
szélzsákjának taposásával megbízott Kele-
men, aki tagbaszakadt alakjával jó másfél 
fejjel haladta meg a kicsiny termetű muzsi-
kust, szintén veszteg maradt . Meredten 
állt a háta mögött s mivel a lombok között, 
amerre Angelusz testvér figyelt, semmit 
sem látot t , a távolba szögezte apró sze-
meit, ahol Szent Pál völgyén túl, Buda 
rézzel fedett tornyai csillogtak a reggeli 
napfényben. 

Kelemen, aki ha nem is tar tozot t a Szent 
Pál rendjébe, a barátok jóvoltából szintén 
a testvérek zsinóros gombsorral ékes fehér 
ruhá já t viselte, süketnéma volt. Lelketlen 
szülei nyilván ezért hagyták el egy búcsú 
alkalmával ökölnyi gyerek korában a Szent 
Lőrinc kolostorát övező rengetegben, ahol 
a barátok az éhségtől és félelemtől elcsigá-
zottan akadtak rá. Mivel nem tudták, hogy 
hová küldjék, Kelemen a kolostorban ma-
radt , ahol nyomorék létére is jólelkű s a 
kolostor körül való apró-cseprő dolgok el-
végzésében hasznavehető emberkének bi-
zonyult, akit mire á barátok kenyerén 
izmos legénnyé növekedett, az orgona mellé 
rendeltek a szélzsák emelőrúdjához. 

(Folytatása következik.) 
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