
Bozóky Mária

POITIERS

A piactéri "Óralap" bisztróban a tulajdonosnő párizsias sikkel, villámgyorsan szolgálja
ki piaci és egyetemi klienseit, s hűvösen elnéz a nem odavalók felett. Ez a több ezer éves
piachely vonz mindent Poitiers-ban. A régmúlt századok homályában épített Notre
Dame-la-Grande áll a város közepén, deres köveivel, ananász alakú tornyaival, faragott
élőkép homlokzatával. Mikor az új piacot felépítették, nem restelltek aláfúrni s így

.elvágták falainak hajszálgyökereit: alapzatát. Szinte félő, hogy az egész épület egyszer
csak roskadozni kezd, hangtalan összedől, s a levegőben maradnak a pikkelyes tor
nyok... Könnyen billen az ajtó, s egyszerre erdőbe kerülünk, melynek végén feldereng
a szentély, egy kis tisztás. Odon, percevali erdő. Az északi falakon felsötétlenek a
vizenyős foltok. A sudár oszlopsorróllecsüng a boltívek rózsaszín, sápadt bozontja, a
felemelt szentélyt öles oszlop-fák tartják, nehéz, faragott lombbal. Magányosan ül kis kék
trónján, királynői tartásban, a Madonna: már messziről szeme fókuszába gyűjti a
belépők tekintetét, s csak közelről dermed barnás arcára egy messzeségbe révedő mo
soly...

Ki-bejárok ebbe a templomba, mintha elmaradhatatlan útkereszteződés lenne, sötét
sikátor az odakint tündöklő napfényben, ahol azonban behunyt szemmel is el tudnék
igazodni. Porcelánkék liliomok nyílnak Poitiers felett október közepén. Majd mindez
hirtelen átváltozik borongó, langyos hamuszürkévé: Aquitánia hervadása, a távoli par
tok ködössége, Richelieu bíboros közeli erődjének végromlása Ré szigetén, egykori
parkjának enyészete szétmállik a levegőben... A XII. században Aliénor, Aquitánia
egyetlen örökösnője elválik VII. Lajos francia királytól (1152) s nyomban férjhez megy
Plantagenet Henrik Anjou, később angol királyhoz. Vékony bíborvörös, sárga és kék
vonalak jelzik Aliénor utazásait a keresztesháborúk idején, melyekre még elkísérte első
férjét. Az egész múzeumban nincs is más e pillanatban, mint ez a lebegő, óriás méretű

térkép, elénk varázsolva egy kalandos kedvű királyasszony merész vállalkozásait, a
Földközi-tenger s az Atlanti-óceán egyik csücskétől a másikig, tevelassúsággal haladó
bíborgályákon...

Valahogy más, ősibb, titokzatosabb ez a Poitiers, Aquitánia egykori központja, mint
sok más francia város. 732-ben itt ütközött meg Martell Károly Abder-Rahman sejk
seregeivel s megállította az arab hódítást. Mégis: a mór csodálatosságoknak immár
nyomon alig követhető desztillációja benne érződik atmoszférájában. S benne a gall
római szellem. Éppen a kereszténység itt igen korán elvetett magvából nőtt s teljesedett
ki a város értelme és fontossága, sőt az egész gall egyházé is. E városban született 310
körül Hilarius, egy római szenátor fia. Házasember korában ismerkedik meg a keresz
tény tanokkal, s már mint püspököt küldi őt a római császár kisázsiai száműzetésbe.

Megható, mi mindenre használja fel száműzetése idejét: megismerkedik a keleti egyhá
zakkai, részt vesz különböző zsinatokon, könyvet ír a Szentháromságról. Visszatérése
után értesül két keresztény társának, Jánosnak és Pálnak, néhány évvel azelőtti vértanú
ságáról s templomot emeltet sírjuk fölé. E bazilika, a fellegvárrá terebélyesedett
St-Hilaire ma már kissé kiesik a város forgalmából. Óriási atmoszférát foglal magában,
a legnagyobbét, ami történelemről s minden titkok teljességéről tanúskodhat: az elhagya
tottságét, vagy ha úgy tetszik, a magányét. Sáfránysárgára festett labirintus, körben futó
apsziskoszorúval, magas, keskeny, boltozatosan összefűződő oldalhajókkal, átívelések
kel. Búvóhely is lehetne. S ahogy óvatosan ide-oda keringenek benne, észreveszem, hogy
valószínűleg másodmagammal bujkálok az oszlopok közt, s szinte félelem fog el. Kibuk
kan a második látogató is, kezében baedekerrel: vékony, tetőtől talpig fekete selyem
nyári pantalonba öltözött hölgy. Kémlelőn tekintget felfele. Már magam is látom a
diadaIívre festett óriás szenteket, püspököket világossárga tunikában, lebegve inkább,
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mint állva, szétterpesztett lábbal, kezükben könyvvel. Sok-sok száz év magányából
leckéztetőkomolysággal néznekszembe a bujkálókkal. .. Kint összetalálkozom a hölgy-

. gyel s máris szétrebbenünk. O autóba szálI, hogy estére még visszaérjen Párizsba. ,
A kanyargó utcák ismét visszaterelnek a piaci templomhoz. Falainál négerek árulták

délelőtt színes gyöngyeiket, a franciák indiai portékát, a rendszeresen jelenlevő limoges
iak pedig a ritka fehér, festetlen porcelánt. Naplementéig kint hervadoznak az utca
kövére terített bársonydarabkákon Poitiers közelmúltjának antikvitásai, üvegkancsók,
gyertyatartók, rendjelek, tarka összevisszaságban, mint a tapolcai piacon a tavasz első

bokrétái. .. Majd e helytől is lefelé lejtenek a még régibb, még szűkebb utcák, néhol
meredeken zuhannak alá a csendes, barna folyóig, amely távoli tölgyfa- és gesztenyeren
getegek rezzenő tükörképeivel érkezik a város alá. Az erdőségekben valaha gascon,
norman, angol, francia lovagok portyáztak. Idejekorán felhúzták komor erődítményeik
falait a poitiers-i grófok, Aquitánia hercegei is: Chauvigny-ban madárjárta magasságok
ból tekintenek ma alá a romfalak, Poitiers-ban - belül kilométeres kandalIókkal egy-egy
teremben - kitűnő karban áll a hatalmas Maubergeon-torony. A palota párkányán az
aquitániai dinasztia tagjai, egyik-másik fej nélkül. Itt, a Grófok Palotájában kérdezget
ték ki 1429-ben a tizenhét éves Jeanne D'Arc-ot. ..

Messziről bevilágít a szűk utcákba a Szent Péter katedrális égre meredő oldaltornya.
Mint a chartres-i dóm legszebb részlctein, itt is magasra húzott, csúcsíves zsinórpillérek
szaladnak le a sima falfelületen. Sehol semmi az előtérben, a katedrális rnély, barlangsze
ru bejáratai, kapubélIeteikben a lefejezett szentek sűrű soraival, öblösen tárulkoznak
elénk... Nem találtam csodálatosnak s következetesen nem találtam annak éveken
keresztül. Eleinte éppen csak bekukkantottam és sietve otthagytam ezt a .Jegszebbnek"
mondott, szinte üresen tátongó katedrálist. Amiens, Strasbourg, Bourges, Chartres, Metz,
Párizs, Orléans mámora után nem találhattam magamra ebben a prózai világosság
ban...

Plantagenet-stílus: l l 62-ben tették le alapját, Aliénor már mint angol királyné pártolta
építését. De lehet-e csak stílust észlelnünk egy-egy ilyen kivételes jellegű épületben s nem
valami meghatározhatatlanul mást is? Megzavar a katedrálisok "személyisége", külön
böző arculata, más és más magatartásuk: itt, Poitiers-ban, a robusztus boltozat nyíltsága,
világossága, a kövek sugárzó, elefántcsont sápadtsága, hűvös derűje. Történelmen,
stíluson túl hogyan hordozzák a katedrálisok azt, amiért s Akiért épültek? A chartres-i
megőrizte meg nem szűnő zarándok-mozgalmasságát, míg a poitiers-i kiüresítette ,ma- <.

gát. .. Várat magára. Titoktalan, kitárulkozó. Titokzatosság helyett: idegenszerű. Evek
alatt sokszor körbejárom kívülről támív nélküli, kolosszális falait, utamat állja messze,
a városképből is kimeredő, tagolatlan keleti fala, mint egy bástya, Monumentalitásának
s a megvárakoztatásnak rejtelmes funkciói csak késve bontakoztak ki. A vasárnapi
miséken a gyér számú hivősereg szinte elvész a több ezer személyes csarnokban. Az
oltárnál miséző pap keresetlen szavakkal fordul a hivők felé e minden erőt kiszívó,
sugárzó világosságban... Eszembe jut Róma, Ravenna, talán a Saint-Hilaire is: több
mint ezer évvel ezelőtt sem keltett hangulatot a hívekben az orgonaszó vagy a virág.
Nyomtatott szöveg sem állt az első keresztények szeme előtt,' langymeleg sem futott
körbe a kényelmes padsorokban. A csend volt mindenük s az összeszedettség. E percben
csak a nagy szentélyablak szúrja fényét a szemünkbe: a Keresztrefeszítés lézersugarakkal
szegezi át az odaröppenő tekintetet. Ahogy befejeződik az istentisztelet, igazában csak
akkor szólal meg mindent elsöprő erővel a Cliquot-orgona. Talán a világ legszebb
hangja: 1793-ban a Konvent utolsó napjaiban építették. Jeges borzongást vált ki az ereje,
elfogja a levegőt is, hang-vízesésként zúdul alá. Hagyom, hadd zuhogjon rám teljes
erővel, fürdesse át lelkem, aki még az előbb imádkozni is képtelen voltam. Azután a
kagyló fényű csarnok pillanatok alatt kiürül s átadja magát mindennapos létének: a
magánynak.

Minden templom ilyen magányos francia földön. Viseli régiségét, történelmi szépségét,
terhét. Még magányosabb a katedrális mögött álló Sainte-Radegonde. Clotár frank
király feleségéről, a thüringiai Radegondéról nevezték el, aki az első női bencés apátságot
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alapította Poitiers-ban, odatemették őt is 587-ben. Egyik ünnepen eljutunk a jelenlegi
bencés klastromba is, néhány kilométerrel odébb a várostól, árnyas fák alatt. Szemlélő

rend, apátnőjük a pásztorbottal külön helyet foglal el a kórusban..Szemlélő rend a
süteményeket készítő karmelitáké is, Auxances-ban, de süteményeiket Poitiers-ban árul
ják. Mintha megannyi Lisieux-i Teréz sietne el, a kertek kőfala alatt...

Két "fuvallat" szerint oszthatnánk fel tehát az atmoszférájában annyira zsúfolt
Poitiers-t: idáig szűrődött mégiscsak a Pireneusokon túl egy ideig meghonosodott Kelet
némely varázsa, hatása. Belegyökerezett a földbe, kiadta illatát. A botanikuskert cédru
sai alatt alig ismert növények. A mór kertek apróra kigondolt ápoltságával szemben
annál feltűnőbb a szabadjára engedett kertek igénytelensége. Tárva-nyitva akiürült
Szeminárium kapuja, körtefák, almafák, elburjánzó rózsabokrok tévesztik meg az alkal
mi szállásra betévedő utazókat. Fiatal pap szalad át a kerten, vörös pulóverben. A
szemerkélő eső elől menekültem ide, bámulom ezt a Richelieu korabeli kaput, magam
elé képzeigetem a múlt században, Renan, Freud századában itt tanuló, ide bezárt
papnövendékeket. Még titok volt az atomhasadás, titok az energiáról újra fogalmazandó
megannyi törvény. A hullámok most már végképp betörtek ezekbe a nagy, túlméretezett
szemínáriumokba s kimosták onnan az életet. .. Különös, lehangoló magányosság
költözik be az óriás templomokba, rendházakba, papneveldékbe. Ez a magányosság,
történelmi soronkívüliség megtámadja a már korábban magukra maradt, apró templo
mokat is: bársonyos, méregzöld moha lepi be Marnes vagy Gargilesse vagy Nouic
évszázados köveit. ..

Valamivel jobban tartja magát narancsbarnára pirult tégláival, rómaias pártjával a
keresztény művészet egyik legrégibb gall emléke: a IV. századbeli keresztelő kápolna
Poitiers egyik legforgalmasabb pontján. Csomópont. Mégis, ha valaki nem nyittatja ki
szántszándékkal, mindenki elrohan mellette, elkerüli. Talán maga Hilárius is e kápolna
földbevájt ciszternájában alámerülve vette fel férfikorában a keresztséget. A falakon
sokkal később, a XII. században, megjelennek a Mennybemenetel csodálkozó apostolai,
az arany páva, a halhatatlanság szimbóluma, egy merészen ívelő angyal sáfránysárgá
ban, s Krisztus teljes dicsőségében.

Centripetális erő hatósugarai mentén épült, terjeszkedett a zsúfolt város is. Alapítások
egész sora zárja körül, a közelben a ligugéi apátság helyreállított épségben, s a középkori
nouailléi apátság erődítménytornya majdnem romokban. De ki győzné felsorolni? Ma
gában Poitiers-ban is szinte már kívülesőnek számít a piactértől alig néhány utcával
arrébb levő Montierneuftemploma. lü96-ban II. Orbán pápa szentelte fel, mikor útjára
eresztette a kereszteshadakat. Néha ide is be lehet lépni, s akkor elénk tárul a Poitou-beli
gótika, ritkaság és csodálatosság, légiesség, kinőhetetlen román nyomokkal, hiszen ezen
a vidéken már-már a románnak is "gótikus" magassága volt s hajlott az építészeti
bonyodalmakra. A domb alatt elkanyarodó útról úgy tűnik, hogy a templom szinte
felemelkedik helyéből, áttetsző, üres ablakaival, rátámaszkodik törékeny támiveire s
lebeg, mint egy műves ereklyetartó, mely nem fért a város vadonatúj múzeumába.

Estére csak a Notre Dame deres tornyát és a homlokzatát burkolja be a reflektorfé
nyek ezüst kévéje, a város megdermed. A városbeliek is hajlanak arra, hogy visszahúzód
va vállalják csendes hétköznapjaikat. Senki sem erőltet a másikra semmit, még a portéká
ját sem, még kevésbé életfelfogását (ha van ilyen), vagy hitvallását. Minden visszavonul
egy-egy kicsiny boltba, antikváriumba, gyertyaöntők műhelyébe, tervezők kuckóiba,
édességkészítőkédes illatú konyhájába, visszavonul, koncentrálódik valamiféle ezoteri
kus élettudomány titokzatossága, az egyedül birtokolt tudás, a féltve őrzött tapasztala
tok, a nem szívesen megosztott öröm, a sohasem fitogtatott bánat»

S akkor berobban a kora őszi hétköznapok fásultságába az elfelejtett katedrális
felszentelésének hatszázéves jubileuma, sietve megjelenik a ligugéi apát s La RocheIle
püspöke, s ők hárman, a délceg poitiers-i püspökkel bevonulnak egy vasárnap délután
a szélesre kitárt kapukon az ünneplő templomba. Kezükben egyszerű pásztorbot, mely
úgy hat, mint egy nádszál. .. Órák óta áradnak a hivők s nem hivők, a templom tömve
van. Nem lehet különválasztani a kórusokat, összefolynak a hangok s 'melódiák, a
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preklasszikus s a napjainkban szerzett dallamok... A püspök is levetette hétköznapjait,
közszereplése porát leverte szürke civiljéről, s most középen állva az ujjongó templomban
valami szokatlanul bátrat mond. Attöri a francia közönyt, lazaságot.

Már nem is a felszentelt köveken állunk, hanem őszirózsa- és tátika-erdőben, s mire
a menet követné a templomból kifelé tartó főpapokat, a szerteszét hulló orgonalila,
tűzpiros, aranysárga papírokból csavart nagy, tölcsér alakú rózsák mindent ellepnek,
gázolni lehet bennük. A hivők felkapkodják, de újból seperni lehetne a padokról,
padozatról a lila és tűzpiros papírcsóvákat, már-már tüzet fog a látványtól a sápadt
boltozat. Valójában hatszáz évnél is idősebb ez a dóm, mert évszázadokig építették, s
lám ezen az aranyló vasárnapon hirtelen megfiatalodott, kinyílt a borszagú őszre s a
túlcsordult szívek mámorát, lelkesedését bocsátja talán csak rövid életű útjára...

"GAUDEMATER POLONIA"
Zarándokutak 1979

KERÉNYI GRÁCIA riportja

I. Ez most nem az én egyéni, önálló zarándokutam.
Most a pápa zarándokol, Krisztus földi helytartója.
És vele együtt és párhuzamosan, ugyanakkor, embermilliók zarándokolnak: elsősor-

ban lengyelek, a hazából és a világ minden tájáról. ,
Karol Wojtyla, a lengyel föld fia, a maga személyes szentföldjére zarándokol el, a

szülőfőldjére; s egyúttal, mint a lengyel föld fia és mint Krisztus földi helytartója, hazája
ezeréves múltjának szentjeihez, a szentek és vértanúk sírjához is. A lengyeleket keresztény
hitre térítő Szent Adalbert és a kilencszáz éve vértanúhalált halt Szent Szaniszló püspök
sírjához, s a harmincnyolc évvel ezelőtt vértanúhalált halt Maksymilian Kolbe halálcellá
jába; az ismeretlen katona varsói sírjához és a négymillió névtelen áldozat auschwitzi
emlékművéhez.

Amikor május közepén Varsóba érkezem, még nem sejtem, mennyire ki fogom venni
részemet a nagy zarándokútból, a lengyel nép örömünnepéből.

De amikor elolvasom a részletes programot, már tudom: itt kell maradnom. Mert
június hetedikén Auschwitzban kell lennem, a találkozón, ahova én is hivatalos vagyok.
El kell mennem a Kolbe atya tiszteletére Birkenauban bemutatott pápai misére.

Amikor május közepén Varsóba indulok, nagyon szomorú vagyok: miért is kell,
könyvkiadói feladattal, megint elhagynom a házamat, a kertemet? Hát soha nem látha
tom a nyíló gyöngyvirágaimat?

De amikor Varsóba érkezem, elfog az évről évre ismétlődő érkezések zsongító nosztal
giája, és különösképpen a tizennégy évvel ezelőtti május emléke, hangulata. Hiszen most
is Saturnus-év van, mint 1965-ben volt: a világ vezérbolygó-állása hétévenként ismétlő

dik.
1965-ben költöztem Varsóba, akkor utaztam ide először egy egész évre, a doktorátus

hoz kapott ösztöndíjjal. 1965májusában laktam először a Wiejska utcában, s ugyanak
kor Oboryba, a Varsó melletti alkotóházba is kértem beutalást.

Részlet a szerző Nem mindegy cirnű kötetéből, mely a Szépirodalmi Kiadó gondozásában jelenik
meg a közeljövőben.
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