
Vóróterm; csönd
milyen csodálatos
túlérett nyarak hullanak nyakunkba
ágyúdörgésre távoli villanásokra
riadunk néha
es mégis kivirágzik
a legtisztább kankalin
a legfehérebb liliom kertünkben
itt ezen a földön
mióta van kertünk egyáltalán
ásító csöndünk békén aludhat
csak érzékeny kék erekkel terhes
fülünk remeg állandóan
emlékezve azokra a zajokra
amiket még ...
szovdl amik talán
nem is hangzottak el

csak romlandó
vérzékeny részeink
emlékeznek valamiféle csatákra
tiltott ünnepekre
gyászos világosokra

milyen csodálatos
aki ami akar
békén aludhat
csend van országnyi
világnyi csönd
lassú 'puha léptekkel
cirkál közöttünk
és belepi lassan
hervadó virágaink

MONTSERRAT
írta BOZÓKY MÁRIA

Ízléstelen tárgyak tömkelege tárul elénk a polcokon, üvegvitrinekben, forgatható állványokon :
diófapácas gyertyatartók, vaskos, cirádás gyertyák, csodaszerrel Ieöntött, művirággal díszített
barlangok, kagylók, kulacsok, mécsesek, pápák aranykeretben, kifestett kegyszobrok. Gyors te"
kintettel felmérjük a hűsítő italok sokféleségetés árát, azután kikötünk. mint rnindig, a teánál s
azonnal kikönyörgünk hozzá még egy adag forró vizet. Az első rohamot tehát kiálltuk : a szom
júság csillapodtával még egyszer, nyugodtabban, talán kiegyensúlyozottabb kedéllyel tekinthe
tünk körül a hatalmas teremben, ahol a turisták és zarándokok önkiszolgáló módon válogatnak,
asztal mellé telepednek, falatoznak és csevegnek. De a második fordulat sem hoz meglepetést: a
terem túloldalán is ugyanazok a tárgyak fénylenek, fenyegetnek, vigyorognak felénk, csak az
üvegfiókok alján húzódnak meg a fényesebbnél fényesebb rózsafűzérek. Első jele annak, hogy
"hamisíthatatlan" kegyhelyre érkeztünk.

Nem állt eléggé körülhatároltan előttünk a kegyhely-jelleg, inkább csak rendkívüli hangsúly
lyal : MONTSERRAT. Az első korty teát, tehát csillapultan, élvezettel ittuk, mint akiknek vala
mi máris sikerült. Valahova eljutottunk, s valami máris történt. Szó sem esett róla, mi, mert hi
szen éppen csak rátettük lábunkat Montserrat földjére, alig negyedórája szálltunk ki a drótkötél
vasútbóJ.

1117



Szórakozottan indult meg velünk a vonat az Estación de Sansról, s egy darabig nem is ízleltük
igazán a spanyol tájat sem, hisz alig mutatott valamit. A nap már hajnal óta ragyogott az égen s
vörösen izzott a föld, izzását alig enyhítette egy-egy csenevész olajfa. Ahogya völgykatlanok so
kasodni kezdtek, valamiféle izgalmat kezdtünk érezni: nehogy rossz helyen szálljunk ki! Izgal
munkat sekélyes csevegéssel palástoltuk. A vidék csalogató, árnyas völgyekkel megtűzdelt táj
volt, melyen egykor a mórok bűvöletükben eljutottak egészen az északon őrt álló Pireneuso
kig ... Hirtelen fantasztikus hegyek bukkannak fel - gyorsan abba kell hagyni a mondatot -,
ezek a hegyek olyanok, hogy itt minden perc számíthat! Lehet, hogy a látható világ végét jelzik s
élő falanxként jelentek meg a láthatáron, hogy: eddig és ne tovább!

Sima, galambszürke, gömbölyüre súrolt. tömören egymáshoz tapadó henger-tenger. Tekinte
temmel villámgyorsan elészaladok a látványnak: - Ott van, ott fent, Montserrat! - mutatom.
A hegyek mintha egy egész világgal feljebb állnának őrt: szorosan és pille-vékonyan, beléjük si
mul a montserrati kolostor, mint egy rózsaszín fecskefészek.

Most valóban megáll a vonat, alig néhányan szállnak ki belőle s üresen ring tovább, mint egy
hintó. Egzotikus fácskák tövében tett le, orrunkat, tüdőnket metszőn átjárja valami fűszeres,

friss, csodálatos illat. Ott a fecskefészek, elérhetetlennek tűnő magasban ... Itt lent kell látvá
nyával betelnünk, jól az emlékezetünkbe vésnünk : ilyesféle csoda történhetett egykor azokkal,
akik az ígéret földjét pillanthatták meg. Csoda ez is, azonosításainkban csak végtelen lassan, ten
ger hornályossággal, de látványnak villámgyorsan kibontakozó csoda. Alig tudunk róla valamit,
Nem tudtuk, hogy országnyi hegyerőd öleli körül az egy szem kolostort, sokszoros sziklabástyá
val és kacskaringós útrengeteggel. Ezekben a kiismerhetetlen, noha tündöklő, szinte ismerősen

felsorakozó hegy-öblökben rejlett valahol az ezernéhányszáz évvel ezelőtt épített picinyke Santa
Maria templom, s ebben a montserrati sziklavárban őrizték a legendás Szent Grált is: angyalok
hozták ide... .

Átlebegünk mi is drótkötélen a Llobregat folyó felett. Mintha még kajüt sem vértezné körül
testünket, szárnyakon lebegnénk felfele. Vonzanak a hegyek. Sötétszürke ölükből leejtenek egy
cérnavékonyan alázúduló vizesést sok száz méter magasból, de sehol talpalatnyi hely, ahol akár
a tekintettel, akár lábunkkal meg lehetne állapodni ...

Azután, íme, fent vagyunk.

Ezerkétszáz évvel ezelőtt (875-76) vette vissza ezt a földet a már jó másfél évszázada itt tanyázó
móroktól Guifré barcelonai gróf. Ezt a határvidéket még Nagy Károly próbálta megerősíteni.

Messze fent, a Pireneusokban, Roncesvalles-ban, ma kolostor áll annak az ispotálynak a helyén,
ahol Roland fővitézéneka sebeit bekőtözték, sőt eltemették (778). Innentől kezdve Máriás oszlo
pok hirdetik, hol tört előre utat a kereszténység ... Roncesvalles-al majdnem egy magasságban,
jócskán keletre, Montserrattól eléggé északra, van Ripoll, ahol Guifré gróf azonmód kolostort is
alapított s idecsatolta a montserrati hegyen magányosan álldogáló kis zarándok-templomot is,
melyet még a nyugati gótok építettek. Mindezt a sok nyugtalanságot és megszámlálhatatlan vál
tozást: a keresztény nyugati gótok tolosai királyságánák elhervadását, az Afrikából betörő mó
rok hódításait. a véres behódolást, majd a biztos menedéket Nagy Károly birodalmában ~ a ko
nokul összefüggő Pireneusok feltartották és védték.

A citromfák citromtalanul, ritkás lombbal, a leanderfák virágtalanul is bódító illattal, a tama
riszkuszbokrok földet seprő tollakkal, a cédrusok görcsösen, kékesen, a ciprusok,tűhegy.esen áll
ják el a fennsík minden zegét-zugát, ahol éppen nincs hegy. Messze közöttük kanyarognak a ke
resztút rejtett zugai, s szinte függőlegesen lendül át ismét a drótkötélpálya a legmagasabb csúcs
ra, a San JerÓnimóra. A kolostor irányában egyszerre szétáradnak a turisták. Kellemes meleg
van, az illatok kissé lekókadtak ebben a tündöklő délben. A nyüzsgés kicsiben arra a cikcakkos
történelemre emlékeztet, ami ezen a tájon leviharzott.

Montserrat katalán föld, királyi házasságok révén a szomszédos Aragóniával tart leginkább
együtt. Abban az időben Guifré egyik leszármazottja, a iudós Oliba ripolli apát - később vicby
püspök - néhány barátot küld a mind híresebbé váló kis montserrati kegyhely őrzésére, ami
apátságához tartozik. A Mária-tisztelet kiinduló pontja az itteni vallásosságnak, s mind nagyobb
pompába öltözik az egész ibériai félszigeten. Szinte első kézből töltekezik a messzi Szentföld Ke-
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let friss, tömör impulzusaival, szépséggel, fantáziával. E X-Xl. századokban irják s rajzolják
meg Észak-Spanyolországban talán a világ legszebb, semmivel össze nem hasonlítható kódexeit,
ekkor csorog rá a pergamenlapokra a katalán, aragón, navarrai és aszturiai színskála három leg
jellegzetesebb árnyalata: a sötét lúdvérvörös,királyi bíbor, az arannyal vetélke.dő mély sáfrány
sárga és a fekete. Az angyaloknak mint szimbólumoknak, még inkább mint jelképes erőknek,

tolmácsolhatatlan szellemi lényeknek figurái drámaian tűnnek fel ezeken a lapokon; a kódexek
tudni sem akarnak a bizánci művészet metrumairól, merev ikonográfiájáról : hozzájuk Afrika áll
közel, sötéten, szárnyalón, palástolhatatlan démonikus vonásokkal. "Íme, Babylon, a mi vilá
gunk, lángokban" - áll Beatus Kommentárjában, a virágszirom lángok felett sötét hamuszürke
szárnyú angyallal, vagy Szent János evangélista az Apokalipszis-kódexben, hét karvaly-szárnyú
angyallal, arcukon vad gyönyörrel, mint az egyiptomi Tothotep lányaién, vagy a leóni Biblia
(960) sasfejű angyala, tűzpiros talárban ... Majd minden idők Madonnája, ugyanabban a tartás
ban, ahogy el sem moccan trónusáról évszázadok ábrázolásában, a toledói Szent lIdefonzó
(667) Szűz Mária szűzességérőlírt értekezésének egyik lapján: riadt-figyelmes szempár, a zsámo
Iyig leomló, sötétvörös köntösben, .mereven és vékonyan, mint egy behajlított szárú betű .. ,

De ilyen vízió k és emlékképek most csak szaggatottan jutnak eszünkbe, ha egyáltalán eszünk
be jutnak. Feszülten cikáznak előttünk a kék égbolt verőfényei, s a sima, telt begyű hegyek tele
szívják magukat vele. Atomerőmű gigászi szerkezeteire emlékeztetnek, óriás tartályokra , nehéz
víz-ciklotronokra. Karel Capek viszont így írt róluk ötven évvel ezelőtt: " ... esküszöm ... ,
hogy semmi máshoz nem hasonlitanak, csakis imára kulcsolt ujjakhoz. Mert Montserrat hegye
ezer és ezer ujjal imádkozik, felemelt mutatóujjakkal esküt mond, megáldja a zarándokokat és
jeleket mutat." Színük is csodálatos: néhány órával később, kora délután, rózsaszín fejbóbitával
állnak ott, mint elpilledt, egymáshoz bújó kövér galambok egy rövid sziesztán ...

.Ditxosos ulis, Maria ... " A Bazilikában éppen vége az Escolania kórus énekének, az ezűstös

gyermekhangok kirebbennek a szabadba s ott gyöngéden elhalnak ... Az utolsó foszlányokat
kaptuk el, kint, a világos kövekkel kivert előterecskén,amint éppen egy esküvői menet is kezd ki
tódulni, középen a fehérbe öltözött menyasszonnyal. S most megindul a külső tömeg befele,
mintha az élet maga is ebből a két folyamatból állna: folytatni valahol a végénél s idejekorán ki
jutni az elejére ... Folytatni, azaz elölről kezdeni s befejezni, azaz pillanatnyilag túljutni ... Most
mindannyian beszorulunk a keskeny lépcsőfeljáratra, ahol csak párosával, csigalassúsággal lehet
előrehaladni, fel, a kegyszoborhoz, a Morenetához, Mintha mindenkit a kiváncsiság hajtana.
Hiába a felirat: a párok fecsegnek, susognak egymással, mikőzben Enric Monjo alabástromból
faragott angyalai szigorú, alázatos rendben terelik felfelé a kígyózó menetet. Tisztelet, áhítat ma
alig mondanak valamit, de annál többet a percnyi kielégülés, a beteljesült kíváncsiság. A kor el
kényeztetett emberének már elernyedt az önkontrollja. Móntserratban van egyezeréves kegyszo
bor - ezt látni kell, különben nem ért semmit a kirándulás! - Különválok barátnőmtől, igyek
szem összeszedni a gondolataimat ... Aztán felpillantok : bal kéz felől, egy márvány benyílóban
á rend alapítójának, Szent Benedeknek ifjonti alakja tűnik fel hatalmas festményen, modern
megfogalmazásban, sötét, Goya-feketés árnyalatú kámzsában, nyírt hajjal. A bencéseket már
ama Oliba apát küldte ide, Montserratra, 1025-ben, de a koiostor csak l409-ben válik külön a ri
polli apátságtól. Két jelentős dátum emelkedik ki gazdag történetéből: Katolikus Ferdinánd
I493-ban Montserratot a valladolidi kongregációhoz kapcsolja, s évszázadokon keresztül idegen
ajkú kasztíliai szerzetesek lakják a kolostort; és az 18S0-es évek, mikor is a kényszerű, közel egy
évtizedes rendfeloszlatás után (1835-1844) Montserrat az eredeti subiacói bencés kongregáció
fennhatósága alá kerül. Mégis. éppen egy kasztíliai származású apát, Garcia de Cisneros műve,

az Exercitatorio de la Vida Spiritual. hatolt Montserrat leghíresebb zarándokára : Loyolai Szent
Ignáera ...

" ... felkerekedett egyedül, öszvére hátán, Navarrete-ből Montserratba ... " - olvassuk Ön
életrajz-ában. Útközben összebotlik egy mór Iovassal. akivel Mária szüzességérőlkezd parázs vi
tába. Amint a mór elvágtat, Ignácot nyugtalanság fogja el, hogy nem állta meg helyét a vitában.
Utána akar eredni a mórnak, majd mégis öszvérére bízza sorsát, merre menjen. Ez beüget vele
egy közeli városkába, ahol Ignác durva kámzsaanyagot vesz magának, amiben ezentúl járni kí-
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ván; dagadt lábára pedig egy pár gyékénycipőt.Elhatározza, hogy Montserratban egész éjszaka
virrasztani fog a Szűz oltáráná!. Feljutván a kis templomhoz, írásba foglalja életgyónását, beöl
tözik "rendi ruhájába" il egész éjszaka Máriánál imádkozik, hol térden, hol felegyenesedve ...
Hajnalban tovább indul Manresa felé, 1522 márciusában, harmincegy évesen ...

Most érünk a szoborhoz: szikrázó, aranyozott ezüst oltár fogja körül, meghatározhatatlanul
gazdag keretben, ő maga, az aranyruhás Moreneta üveg mőgőtt, akárcsak a Pieta Rómában.
Csak az aranygömböt tartó jobb keze szabad, odahajlok, megcsókolom, vékony fekete ujjait, azt
a kezét, amit Loyolai Ignác is megcsókolt. .. Egy pillanatra rám sugárzik a talán ezer éve is fara
gott, nagy fekete arcról áradó mosoly, a fekete szín kékesre fordul, a tekintet megvillan ... Nem,
ez nem a dermedt chartres-i Virgo Paritura ! Nem a tavernoles-i Szűz, egyiptomiasan kifestett
szemével, nem a covet-i Szűz, pirosban-kékben ... Nem egész sor aranyozott, finoman kipirosi-.
tott arcú Szűz a Gyermekkel a barcelonai Katalán Múzeumban, melyeket minap láttunk; nem
egy leridai templomfreskóról fennmaradt, halványkékbe öltözött Mária komor, apátnői voná
sokkal, de nem is a valamivel későbbi (XIII. sz.) - a gyűjteményből a legszebb - katalán Madon
na fakó szilvabarna köntösben, elefántcsontfényűrekoptatott, kiszínezett arcán gyönyörű de
rengéssel. .. Nem a Rajna-vidéki Arnt Mester aranyhajú, gyermeklány "Istenanyja", vagy a
szép lőcsei Madonnák vagy a párizsi Cluny Múzeum bodros fürtű, cranachi kosztümbe öltözte
tett, könyvben lapozgató, elegáns Madonnája tölgyfából. .. Sem a XV. századbeli strasbourgi
mester Madonnája dölyfös polgárasszony-tartásban, de még csak a viasz-könnyeket síró, káprá
zatos pompába öltöztetett La Macarena sem Sevillában ... Fel lehetne sorolni megszámlálhatat
lan ellenpéldát is. Örök téma Mária, aki újból és újból magára ölti a sivár vagy bonyolult kort,
alkotója képzeletének túlkapásait vagy elképesztő szegénységét, a hittel való viaskodás kudarcait
vagy hamisságát. Ez az anonim alkotás, a legenda szerint barlangban talált kegyszobor, mind
annyiuknál élőbb, hitelesebb. Fél pillanatnál tovább azonban nem lehet előtte tartózkodni, a tö
meg tovább sodor s ez a pillanat vagy jelentett valamit a léleknek, vagy korunk logikája értelmé
ben a látványnál többet nem mond ...

"Irgalmasság Anyja, Életünk, Gyönyörűségünk és Reményünk, Üdvözlégy!" -- így rebegte
Loyolai Ignác, s gondolatait imába foglalta. Még néhány lépcsőfokot teszek lefelé, a túloldalon,
kísér a kékes derengés, majd ösztönszerűenjobbra fordulok s máris azzal a bőrkordonnal babrá
lok, mely körülzárja a kegyszobor mögötti oltár félkörét. A kordon simán lehull, s bent állok,
amikor a pap éppen áldoztatáshoz hozza le a kelyhet a körülállókhoz. Lám, Mária nem engedett
el maga mellől üres lélekkel ... S míg mindez történik, alig vesz észre valaki, hol maradtam el ...

S csak most jutunk le igazán a Bazilikába, amit l 560-ban kezdtek építeni, s Loyolai ilyen for
mában nem is láthatta. Ernyedten. tétován tekintünk körül a sötétzöldesen. aranyosan csillogó
szentélyben. A díszesség, a sötét márvány- és achát berakások, az ezüst kandeláberek és csillárok
elnyelik a tizenhatodik században már hitelesnek amúgy sem ható gótikus jegyeket. Csakhogy a
lélek most már nem kapcsolódik semmihez, de semmihez a világon. Sem stílushoz, sem korhoz,
sem alkotásokhoz és történelemhez sem. Mi szüksége rá? ... Az utazás, az izgalmak, az eddig el
töltött órák kiszív ták minden, minden erejét, hogy majd tartósabb, újabb energiákkal töltsék fel.
Amit csak később, sokkal később tapasztalunk meg. Talán nem is akkor, mikor gondoljuk vagy
meghatároznánk !

Odakint betűzgetjük a Bazilika sugárzó, rőtes téglahomlokzatát, a leghíresebb montserrati
címzetes apát, Giuliano della Rovere, a későbbi II. Gyula pápa címerével, s oldalt felfedezünk
egy kicsi, sután kőbe faragott Madonnál a Gyermekkel, annak a befalazott kapunak a bélletén,
mely még az eredeti templomocskába nyílt ... Ezt a szemernyi mustármagot őrizték a remeték és
barátok, őrzik lassan ezer év óta, s őrzi a kantábriai, a katalán, a pireneusi hegyvonulatoktól le
szakadt különös hegyek ezer bóbitája.
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