
cs. SZABÓ LÁSZLÓ

ÁLOM A KERESZTRÓL

Az Álom a Keresztről: barbár remekmű.
Angolszász költő írta Észak-Angliában, valamikor a nyolcadik vagy kilencedik

században, talán a kettő közötti határmezsgyén. Töredéke a skóciai Dumfries
mellett otvasható egy öreg-öreg kőkereszten, teljes szövegét Észak-Olasz
országban őrzik, Vercelliben, a székesegyház kincstárában. Senki se tudja, ho
gyan került oda, sok század előtt a kódex, fatáblái közt ezzel averssel s más an
golszász vallásos énekekkel. Annak, amely Szent Helénáról s a szent kereszt
megtalálásáról szól, Cynewulf a bizonyos szerzője. Tárgyi hasonlósága .miatt ta
lán az Álom is e lágy költőtől való. Cynewulf 750 körül született.

Közel négyszáz esztendőn át, az első keresztény ezredév fordulójáig vírult az
angolszász költészet a feldúlt Európa tengerbe, ködbe, víharba vesző észak
nyugati sarkán. Semmivel se volt védettebb az a félreeső, zimankós sarok, mint a
lángban álló Szajna-, Rajna-, Duna- vagy Visztula-völgy. Holt városokról, romok
ról, letűnt pompáról s vígságról tudtak az énekesek. Sok üszkösödő nemzetségi
csarnokot, széthulló római várost láthattak; nyilván maguk is menekültek fel
koncolt testeken át vagy égő kolostorokból. Fegyverek közt csak elpuhult Mú
zsák hallgatnak. Angolszász földön az összetört hárfa, az elégett lúdtoll helyébe
mindig akadt új, mindig akadt más.
, A regös a csarnokban énekelt, urának s ura vendégeinek, a lakomázó harco

soknak, régi nagy tettekről s a törzsi erkölcs törvényeiről.Legnagyobb bűn a hű

béri esküszegés volt, legnagyobb erény a mindhalálig való kölcsönös hűség úr és
fegyveres közt. Ellenséggel szemben víszont dicséretes okosságra vallott a ra
vaszság, álnokság, bosszú és kegyetlenség. Attila hunjaitól az izlandi hajósokig
mindenfelé ilyen dalt, históriát kívántak az ivók az énekesektől.

A szerzetes költő ellenben a cellában írt, magánosan. Krisztusról, apostolai
ról, szentekről, az Úr szülőföldjéről s elképesztő ·meseországokról, ahol tanít
ványai megfordultak térítőútjukon. De a kétfajta költő mégiscsak egy vérből va
ló, akár bőkezű törzsfő a gazdája, akár egy apátúr parancsol neki; egyforma a
képzetük a világról. Krisztus: szőkehajú, fiatal hős, az apostolok: a harcosai.
Szenvedése iszonyú, de rövid; diadala határtalan, örök és könyörtelen a Sátán
seregén.

Nagy Konstantin császár édesanyjának, Szent Helénának angolszász szárma
zása s az elérhetetlen Szentföld varázsa miatt különösen kedves volt a megtalált
kereszt legendája a szigetország északi királyságaiban, Northumbriában és
Merciában. Ezt a beszélő fát idézi föl a versben az éjjeli látomás. Élő fa, szenve
dő fa, beszélő fa, ujjongó fa a kereszt; hol fény lepi be, hol homály borítja, mint
álmaink visszajáró látogatóit. Nincsenek alakok körülötte, még nem alakult ki a
megrendítő, végleges középkori kép a feszületről, kétoldalt a Szűzanyával és
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Szent Jánossal. Csak a fiatal hős van a versben s a fája: az égi Centurion és saját
vérével festett, alázatos fegyvere, a fa, amely győzelemrevitte a megváltásban.

Ezt a fát magasztalja föl a vers. Talán Cynewulf verse, talán egy másik angol
szász szerzetesé. De mindenképpen nagy költőé.

*

Íme! hírül adom, hogy álmot láttam, a legszebb álmot az éj közepén, amikor némán
nyugszik az ember. Úgy tűnt, hogy fénybe borítva csodálatos fa emelkedik szemem
elé. Színarany fedte, szépséges ékkövekkel volt kirakva a föld, öt ékkő ragyogott a
rudakon is. Isten angyalai, patyolat teremtményei bámulták, mondom néktek: nem
latrok bitója volt az, szent lelkek csodálták Őt rajta, emberek a földön s a dicsősé

ges univerzum.
Bűntől szennyesen, hamissággal verve láttam a győzelem keresztjét, a dicső fát

boldogan ragyogni, díszes köntösben, arannyal ötvözve, drágakövek ékesítették
méltóan az Úr fáját. De az aranyborításon át észrevettem a régi, gonosz viszályt,
amelytől a jobb oldala vérzett. Elfacsarodott a szivem a szomorúságtól, félelem fo
gott el a vakító látomástól. Változott a Jel köntöse, szine, veríték lepte el, vér pa
takzott rajta, majd ragyogó, kincses fa lett belőle ismét.

Sokáig feküdtem, bénstbsn szemlélve a Szabadító keresztjét, amig megszólalt.
Így kezdett beszélni a nagyméltóságú fa:

"Régen történt vala - emlékszem azonban! -, hogy levágtak az erdőszélen, alá
döntöttek a tövemről. Megragadtak markos legények, magukhoz.méltó alakra fa
ragtak, hogy viseljem a gonosztevőket. Vállukon elvittek egy dombra, ádáz legé
nyek bevertek szilárdan a földbe. Láttam, amint nagy vitézül odasiet a mindenek
Ura, hogy fölemeljék rám. Parancsára nem mertem se hajolni, se törni, midőn

láttam, hogy meghasad a föld, leteríthettem volna valamennyi gonoszt, de rendü-
letlenül álltam. '

Akkor az ifjú Hős - maga a mindenható Isten - eltökélve, szilárdan ieltérts'«
keblét, a nép szeme láttára bátran felszállt a keresztre, váltságul az emberekért.
Megremegtem a Hős ölelésétől, nem mertem lehanyatlani, földre terülni, álltam
keményen.

Keresztnek emeltek föl engem, hatalmas Királyt hordoztam, a mennyek Urát,
nem mertem hajolni. Atvertek fekete szögekkel, ma is láthatók a sebek, a gonosz
ság tátongó rései, nem bánthattam azokat, akik kettőnkből csúfot űztek: Ellepett a
vér az Emberfia oldalából, mikor kiszállt a lelke. Sok kegyetlen próbát kiálltam a
dombon, a seregek Urát durván megfeszítették, sötétség szállt az Úr testére, a gyö
nyörű ragyogásra, árnyék száguldott a felhők alatt. Zokogott a teremtés, siratta a
Király halálát, Krisztus a kereszten volt.

Amde látom, hogy messziről kegyes emberek érkeznek a Herceghez. Keresztül
kasul a bánattól buzgón lehajoltam a kezük ügyébe. Levették a mindenható Istent,
megszabadították nehéz gyötrelmeitől, a. katonák otthagytak engem vérrel boritot
tan, tele nyilakkal. Ernyedt tagjait letették a földre, fejénél álltak, nézték az egek
Urát, ott pihent egy darabig a szörnyű harc után. Majd hóhérai szeme láttára sírt
vájtak neki fényes kősziklába s belehelyezték a győzelmek Urát. Estére pedig
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gyászdalba kezdtek, mikor bánattal válniok kellett a dicső Hercegtől, ő pedig egye
dül maradt.

Vértől ázva sokáig álltunk hárman a helyünkön, mikor elhalt a katonák hangja.
Kihűlt a test, a Lélek gyönyörű lakása. Aztán nagy nyomorúságomra ledöntöttek
minket a földre s mélységes gödijrbe hajítottak. De az Úr követői, barátai rám ta
láltak, kiemeltek a földből, arannyal, ezüsttel borítottak.

Halljad hát, szeretett hivem, ilyen keserűgyötrelmet, keserves szomorúségot áll
tam ki. Eljött azonban az idő, mikor szerte a széles földön s a nagyszerű teremtés
ben tisztelnek az emberek, hódolnak a Jelnek. Isten fia szenvedett rajtam egy dara
big, ennélfogva dicsőséggel tornyosulok az ég alatt, meggyógyítom, akik félnek en
gem a szivűkben.

Valamikor borzasztó kínzások gyülölt eszköze voltam, majd feltártam az igaz
élet útját. Íme, kitüntetett engem az erdő fáiból a dicső Herceg, az egek Ura, ahogy
az asszonyi nemből kitüntette édesanyját, Máriát a mindenható Isten.

Kérlek, szeretett hivem, adj hírt a világnk e látomásrÓl, beszélj a dicsőséges fá
ról, melyen a mindenható Isten megszenvedett az emberek bűneiérts Ádám egyko
ri tetteiért.

Megkóstolta Isten e fán a halált, de újra feltámadt, hogy nagy hatalmával segít
sen az embereken. Fölszállt a mennybe, onnan fog Ítéletnapon visszatérni e világ
ba az Úr, a mindenható Isten és vele az angyalai, bírói hatalmával kit-kit elválasz
tani érdeme szerint e mulandó életben. Nincs, aki ne rettegne akkor az Úr szavától,
megkérdi a sokaság előtt: hol van az ember, aki keserű halált szenvedne az Iste
nért, ahogy ő szenvedett egykor a kereszten, de mindenkit megszáll a félelem, nem
tudják, hogyan kezdjenek szólni Krisztus előtt. Nem kell rémülnie annak, aki kez
dettől fogva kebelében hordozta a legszebb Jelt s ha a lélek az Úrral szeretne la
kozni, keresse a kereszt által a királyságot, amely messze van ettől a földtől."

Ujjongó szivvel nagy buzgón kezdtem imádni a keresztet, ahol senki se látott.
Sóvárgással telten elvágyott hevesen a lelkem. Azóta életem öröme, hogy gyakrab
ban fordulhatok magamban a győzelmes kereszthez, mint bárki e földön s szolgá
lok előtte. Ezért ég a szivem, a kereszthez folyamodom segítségért. Megfogytak ha
talmas barátaim, távoztak a világi örömből, megkeresték az ég Királyát, a
mennyekben élnek most az Atyaistennel, dicsfénnyel járnak. Készülök folyton a
napra, mikor az Úr keresztje, melyet itt láttam a földön valamikor, értem jön e mú
ló életbe s elvisz oda, ahol boldogságok boldogsága lakozik, öröin a mennyekben,
Isten választottjaival az ünnepi asztalnál, ahol örök az áldás, s oda helyez engem
dicsfényben járni, örvendezni a szentekkel. Legyen hozzám barátsággal az Úr, aki
valamikor a földön keresztre jutott az emberek bűniért, megváltott, életet adott és
mennyei szállást.

Feltámadt a remény, boldogsággal, örömmel azok számára, akiket lángok emész
tettek. Diadalútján a Fiú, a hatalmas és verhetetlen, a mindenható Gazda bevonult
a lelkek seregével Isten királyságába. Ujjongtak az angyalok s minden szentek, akik
égi dicsőségben lakoztak, mikor megérkezett honába mindenható Isten Uruk.
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