
a szülői, házastársi és gyermeki szeretetet, a jó iránti vágyat, az igazság keresé
sét, az igazságosság igényét, az ajándékozás és a megbocsátás örömét életünk és
hétköznapi" tapasztalatunk mélyén. Újra a jövő felé fordulunk, s teremtő tervek
ről álmodunk. Ez az öröm és béke, a reménye forrásai Isten mindmegannyi jele
emberi világunkban: olyan törékenyek és megcáfolhatatlanok, mint egy gyermek
első mosolya,

Maga az ember az az érték, amely felemelkedőbenvan kulturális horízontun
kon: néha megcsalták, sokszor csalódott, de soha nem veszítette el vágyát a
reményre, s ez a remény mindennél erősebb, hiszen hit a szeretetben. A halál
mindig kihívás a szeretettel szemben; ki lenne hát érintettebb a modern ember
nél, aki gyakran öntudatlanul, de mindig elemi erővel fordul a halálon túli élet
ígérete felé. Az emberért nyugtalanul aggódó kultúránkat az az evangéliumi kiál
tás járja át, amelyet II. János Pál mert kimondani az UNESCO-ban: "Íme, az
ember!" Ha az "emberi kalandnak" célja van és a történelemnek értelme; akkor
átalakítható sorsunkat hozza elénk a jövő. "És az igaz! jövő azok kezében van,
akik a holnap nemzedékeinek képesek átadni az élet és remény értelmét."

Török József fordítása

MAI MEDITÁCIÓK

CS. SZABÓ LÁSZLÓ

ISTEN SZARVASAI

Mitől virágzik ki váratlanul egy nép lelke? Mandulafák szoktak így felrobbanni
estétől hajnalig a szirmok remegő szilánkjaira. S nagy ritkán, csodaszerűen,egy
egy nép lelke. Ilyen volt a görög csoda Krisztus előtt a hetedik és hatodik század
ban, ilyen az írek csodája, ezer év múltán, időszámításunkhatodik s hetedik szá
zadában. Itt is, ott is mostoha anyaföldön, fukar sziklákon, a tenger monoton
dalára.

Heteken át kígyózott naponta az embersor a londoni Képzőművészeti Aka
démia egyik szobája előtt, egyetlen szobáért. S -abban a szobában öt kézifestésű

könyvért. A legöregebbet a hatszázas évek vége felé készítették, a legfiatalabbat
a nyolcszázas évek elején. Egy kivétellel a dublini Trinity Kollégium kincsei.

Durrow, Dimma, Armagh, Lindisfarne, KeIls!
Mintha a feloszlatott gyalogezredeket szólítanák vissza az árnyékvilágból ron

gyolt zászlóik alá. De hiszen az történt éppen! Ir szerzetes ezredeket váratlanul
kirobbanó Aranykorukból. Mint az ó-görögöknek, nekik se volt központi kor
mányzó hatalmuk, még az egyházi hierarchia is hiányzott legszebb századaikban;
ködbevesző alapító szentek túlvilági parancsa irányította összes hadmúveletü
ket. Európa északnyugati csücskéből, óceáni szigetcsónakjukból hátba támadták
Skóciát, Angliát, az európai szárazföldet s krisztusi vérátömlesztéssel új életre
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gerjesztették, valósággal visszahódították az életnek a barbarizmus alatt tengődő
nyugati kereszténységet.

Különösen hangzik, de az ír szerzetes mozgalom valószínűleg Egyiptomból
származott. Márpedig az egyiptomi s a szomszédos szíriai kereszténység, a hatal
mas keleti püspökségek ellenére, monostori jellegű volt az ír megtérés idején.
Világtól elvonuló, sőt elvadult remeték, önsanyargató, magános böjtölök, pusz
tában vezeklő kis közösségek, sziklakolostorok lakói gyakoroltak igazi hatalmat a
nép lelkén, nekik volt csodatevő hírük, nem a hellenizált nagyvárosokban szé
kelő egyházkormányzóknak. Mozgalmuk átterjedt a görög kultúrájú Dél-Itáliára
s ki tudja, miféle tengeri hányattatásokkal Irországba. S ott egyszerre lángot ve
tett a lélek, mint a száraz tőzeg.

Sokat megtudtunk a valódi kezdetről szentjeik legendás életrajzából, a nyil
vánvaló mesék lefosztása után. Másik felbecsülhetetlen forrásunk a Tiszteletre
méltó Béda egyháztörténete a 8. századból. Ősvilági állapottal kezdődött.

Köralakú földsánc mögött néhány templom, jobban mondva imaház: zsindely
tetős vagy zsupfedelű pajta, gerendákból összetákolva; körben a kunyhók: méh
kas alakú cellák egy-két-három lakóval; az alapító sírköve, közel a templomkapu
hoz, de más sírkövek is, durván lehántott lapjukba vésve a Krisztus-monogram,
görög vagy latin kereszt, s hol pár sor rúna írás, hol pár sor latin betű. Volt egy
két süveges kékeresztjük is, a korabeli barbár ékszerekről átvett fonatos díszí
tésseI. S valószínűleg voltak tölgyfakeresztek, de azok százszor elkorhadtak
azóta. Ez a keret; eleinte ilyen kezdetleges ahadiszállásuk. Kolostori munkakö
zösségek pótolták az írországi vadonban a városokat, püspöki székhelyeket. Meg
telt velük az erdős síkság, megszálltak olyan elszigetelt bérceket, tengerbe sza
kadt, lakhatatlan szirteket, ahonnan sasok, kecskék és jégmadarak is visszariad
tak volna. Hozzátartozott önkéntes vezeklésükhöz, a magukra rótt száműzetés

hez, amely szakított atörzzsel, nemzetséggel, rokonsággal, s a hárfaszónál megé
nekelt harckereső ősöktől átpártolt egyetlen ős oldalára, Jézushoz, a Jessze tör
zséből való király mellé.

De volt egy óriási különbség a bizánci birodalommal szakító napkeleti remeték
s a világ nyugati peremén szervezkedő ír szerzetesek közt. Ezek nem gyűlölték a
világot, amelyből kiváltak. Igaz, hogy nem is volt rá annyi csömörletes okuk,
mint a bürokratikus zsarnokság áldozatainak Keleten. Vérpazarló, faragatlan, de
alapjában véve derék rokonokat láttak maguk körül. Azt jól tudták, hogy mi a ke
selyű, hiszen a dögmadarak ott lakmároztak a csatamezőkön, saját rokonaikon,
egy-egy testvérgyilkos leszámolás után. De fogalmuk se volt hivatali vesztege
tésről, adózsarolásról, kiherélt kegyencekről, kikötői örömtanyákról. Bizánchoz
képest ártatlan világból száműzték magukat. Ezért is volt kedvük visszatérni a
világba, új királyuruk, Krisztus ,üzenetével, az Ő parancsára. Az írek a kora kő

zépkor hagy térítői. Skóciában, Eszak-Angliában pogányokat térítenek meg, de a
kontinensen keresztény népeket térítenek vissza: elvadult hittestvéreiket. Isten
kísértő tengeri utakon százával, ezrével keltek át ezek a világvégi Szent Feren
cek Bretagne-ba, Normandiába, Lotharíngiába, Elzászba, a Rajna-vidékre, Svájc
ba, a Bodeni-tóhoz, az osztrák Alpokba, a Po-völgybe, az EIbáig s valószínűleg

eljutottak Kievbe is. Úgy éltek, ahogy ártatlan szívvel hirdették: életük példájá
ban is ott volt az Evangélium, nemcsak a kezükben. Van egy himnusz az ötödik
századból, "A Szarvas Kiáltása", melyet az ismeretlen énekszerző Szent Patrick
szájába ad. O dalolta a legenda szerint, mikor egy pogány király tőrbe akarta
csalni, hogy ne hirdethesse a hitet Tárában, a fejedelmi székhelyen. De a lesel
kedő orgyilkosok káprázatukban a szent ember és társai helyett szarvasok vo
nulását látták.
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Megszólalok ma
a kérubok szerelmével,
az angyalok hűségével,
az arkangyalok alázatával,
a feltámadás reményével,
a pátriárkák imájával,
a próféták jövendölésével,
a hitvallók hitével,
a szent szüzek tisztaságával,
az igaziak cselekedetével.

Megszélálok ma
a menny erejével,
a nap ragyogásával,
a hold fényével,
a tűz világosságával,
a villám sebességével,
a szél zúgásával,
a tenger mélységével,
a föld szilárdságával, '
a szikla keménységével ...

Így érzett valamennyi utódja, ezzel a fölvértezett szívvel mentek messzi föl
dekre. S remekművű könyveikkel. Mert az ír kolostor nemcsak töredelem és ima
tűzhelye, hanern a tanulásé is. A térítőknek, akárhová kerültek el, mindenütt
kellett az Irás. Ebből a szükségből virult ki káprázatos művészetük. Nemzetközi
könyvfestő és könyvkölcsönző gócpont az ír kolostor a hetedik századtól kezdve
s azzá tették legtöbb alapításukat is a kontinensen.

De - csodák csodája! - nemcsak a latin Evangéliumokat másolták le. Egyetlen
nép se tudja megtagadni magát, még száműzve, még a hit boldogító területenkí
vüliségében sem! A bárdok és hárfások népe se tudta. Ellentétben más nemzeti
ségű szerzetesekkel, ők a hősi mondákat, nemzetségi harcokat is leírták, igaz,
hogy szabadkozva; a lírai verseket is, igaz, hogy megható bűntudattal. Megéne
kelték még könyvfestő mesterségüket, a tollat és elpusztíthatatlan színeiket is! S
a versekből ugyanaz a gyöngéd természetérzés sugárzik, amely. másolás közben
tréfás kicsi állatképeket csempészett sorközi, sorvégi dísznek a Biblia szavai
közé. Jellemző a könyvek akkori becsére, becsületére, hogy gyakran míves bronz
szentségtartóban őrizték, ezzel is kiemelve szakrális eredetét. S a táska, mint
számos ír és skót szentségtartó, a meredek tetejű korabeli vályog- és gerenda
templomokhoz hasonlít.

Térítő hadjárataikkal az írek folyton gazdagították könyvfestő stílusukat;
összedolgoztak skót és északangol tanítványaíkkal Durrow, Iona és Lindisfarne
- a két "szent sziget" - monostori háromszögében;* visszahatott rájuk a kon
tinens művészete, a Rajna-vidéké éppen úgy, mint Dél-Olaszországé: megjelen
tek szigeti gócpontjaikban a mediterrán ílluminátorok: görögök és olaszok: folyt
a csere Echternach, Utrecht, St. Gallen, Reichenau, Bobbio, Kalábria s a brit ko
lostorok közt, Nyilvánvaló a rajzos díszítéseken az egyiptomi kopt hatás, de kön
töscsatról, melltűről, övekről, kupákról, s egyéb világi kincsekről leutánozták a
bronz- és zománcművesség mintáit is.

Durrow kolostor Evangéliuma a hetedik századból a legrégibb megmaradt em
lék. A legenda szerint alapítója, maga Szent Kolumba festette, mert a hagyomány
úgy tartotta, hogy ez a harcias nagy generálisuk valamennyi alapításának küldött
ajándékba magakészítette Evangéliumot. A másik könyv: Dímma a nyolcadik
századból a másoló nevéről van elkeresztelve, a harmadik: Aimagh az érseki
székhely nevét viseli, 'S07 tájáról való s mindmáig az ír prímás jelvényekhez so
rolják, államesküket tettek rá és scriptora, a "bölcs" Ferdonmach görög betűket

is használt, nyilván értett görögül.
De Lindisfarne Evangéliuma 69S-ból s a Kellsi Könyv, azaz Evangélium a ki

állítás és általában az ó-ír Aranykor fő büszkesége. Az elsőt a British Museum
adta kölcsön, mert beletartozik a láncolatba, a Kellsi Könyv Dubliné.

• DUlTpw Írország közepén van, Iona a skót Hebridákon. Lindisfarne az északangol part előtt, nem
messze Berwicktől.
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Lindisfarne szent szigete olyan közel fekszik az északangol parthoz, hogy
apálykor lábon lehet átgázolni oda. Monostorát írek alapították lonából, ahon
nan világgá indultak Kolumba emberei. A ·két szent sziget, mint említettem, erő

sen összedolgozott. Egyik korai püspöke festette a könyvet, amely klasszicizáló,
délolasz hatásról árulkodik, más szóval görögról, hiszen Kalábriában akkor még
Bizánc volt az úr, kolostorai tele voltak. görögökkel. Lehet, hogy a püspök
scriptor járt odalenn; lehet, hogy saját székhelyén tanulta el a festő tudományt
vendég déliektől. Az Európadúlások megalvadó, durva lávakérgén úgy bolyonga
nak országról országra a szerzetesek, mint a vándor lángocskák. Nevezetes for
dulón készült a könyv, a nagy kiegyezés idejében, amikor lona és Lindisfarne
beltenyésztésű, mondhatnánk szeparatista szerzetes mozgalma, keserű viták
után, kibékült a Dél-Angliából felhatoló bencésekkel s önként megadta magát
Rómának.

Nemsokára iszonyú sorsra jutott Lindisfarne a dán kalózok gyújtogató kezétől.

Két ereklyét mentettek át a lakói: a könyvet és szentjük, Cuthbert fakoporsóját.
Máig megvan mind a kettő. Pedig a könyv menekítései közben egyszer még a .
tengerbe is beleesett; apály idején halászták ki sértetlenül! Amíg fel nem oszlat
ták a kolostorokat, együtt maradt akoporsóval Durhamben; utána megkezdte
vándorlását mostani szállása felé, a múzeumba. A fakoporsót a durhami székes
egyház sekrestyéjében őrzik; magam is láttam egyszer. Olyan, mint egy darab
tölgyfa múmiája. ,

A Kellsi Könyv valószínűleg Irországban a Kellsi kolostor fala közt született.
lona, a szent sziget pusztulása után, mert a dánok végül azt is fölperzselték per
sze, s lakói ebben az új alapításban kerestek menedéket az ír sziget közepén.
Körülbelül száz évig élt békességben a könyv, aztán hét-nyolc rombolást, kifosz
tást és elhamvasztást kellett átvészelnie a következő száz esztendő alatt. Szinte
felfoghatatlan, hogyan? Mind a két könyvereklye inváziókról, gyilkolásokról,
külső és belső dúlásokról tanúskodik abból az időből, amikor a brit szigetcso
port a körülötte hemzsegő tengeri rablók tehetetlen prédája volt.

Nehéz lírai kitörések nélkül beszélni erről a csodáról. Mikor szemére vetették
James Joyce-nak, hogy miért merül el annyira a játékos szógyártások szövevé
nyébe, azt válaszolta egyszer félig tréfából: a Kellsi Biblia rajzstílusát utánozza.
Az egész ír középkor költészete is rá van festve pergamen lapjaira, nemcsak a
hite. Kacsok, indák, kacskáringók, fonatok bújócskájában pici emberkék, rejté
lyes szörnyek s kedves állatkák nyüzsögnek, egerek játszanak macskákkal, halá
szik egy vidra, pillangó száll, megy a róka vadászni, tyúk kapirgál, a majorság
népe rémálmok babonás vad képeivel keveredik, majd hirtelen föl-fölmerül a
spirálok örvényéből a Világbíró udvara: egy kristályszemű evangelista vagy Má
ria, mint egy felséges császárasszony a porfír trónteremben. Irország egy csep
pet sem volt civilizált, de ez a Könyv lelkes, élő kultúra tanúbizonysága. Nem ok
nélkül volt büszke a hazájára Szent Donatus, Fiesole ír születésű püspöke, aki
meg is énekelte latin versében, hogy a föld legnemesebb része a nyugati világ
vég, van ott ezüst, arany, ékkő, tej, méz, kövér föld, jó levegő, selyem és fegyver,
művészet és férfi: .

Finibus occidius describitur optima tellus . . .
A megható az, hogy az ír pap Firenze fölött, a fiesolei etruszk sasfészekből

visszagondolva szülőföldjére, az esőverte, zord gránitszigetre, Vergilius szavait
vette kölcsön a lágyabb itáliai haza dicséretére szerzett Georgiconból!

Akkor is, most is, Európa mindig egy és oszthatatlan.
(1961)
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