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Éjtszaka tizenegy óra volt, amikor Ágoston átment az elhagyatott Espla
nádon. Azon tűnődik. hogy a franciaországi zarándoklatok jelezni tudnák
életünk ritmusát. Mint ahogy a nagyvilági emberek az évszakok szerint rnen
nek Saint Moritz-ba, s onnan Cannes-ba, aztán Páris-ba és Deauville-be, Juan
les Pius-be, aztán Sologne-ba, miért ne lehetne Lourdes-ból Nevers-be menni
(ahol Bernadette sírja van), Paray-ba, Ars-ba, La Salette-be, Sainte-Baume-ba,
ahol a legenda szerínt Mária Magdolna élt bűnbánó módra?.. Igazán nem
fontos, hogy tényleg itt élt-e vagy sem? Sainte-Baume az a hely a földkerek
ségen, ahol a legkiáltóbban valósul meg Krísztusnak meglepő jövendölése:
"Mindenhol, ahol az Evangéliumot hirdetik a földön, megmondatik, mit tett ez
az asszony érettem ..."

Az ember, a föld zarándoka ~ tűnődik a fiatalember - a vándormadarak
ösztönével születik. Akár gyönyörűséget keresünk, akár kegyelmet, csoporto
san indulunk el, és minden kíválasztott hely azoknak, akik gyönyört keresnek
megadja azt, a többieknek, akik vígasztalást és védelmet keresnek, ugyancsak
megadja azt. Mi valamennyien a középkori zarándokok gyermekei vagyunk,
akik Európa minden pontjáról özönlöttek Compostellai szent Jakab sírjához.
Minden francia, legyen bár északi vagy déli, találhat őseí között olyanokat,
akik a Notre Dame de Paris-ban hallgattak misét, s aztán a rue Saint Jacques-on
át eljutottak Orleans-ba, ott letérdeltek Szent Márton sirjánál. Poitiers-ben
Szent Hilár, Saintes-ben pedig Szent Eutrop sírjánál borultak le, Bordeaux-ban
Szent Seurin templomában megmutatták nekik Roland kürt jét. A várost a Saint
Genes-i falaknál hagyták el, ahol még láthatták azt a régi feszületet, melyet
útközben tisztelettel köszöntöttek. Az elhagyatott pusztaságon át Ostabat-ba
értek, baszk földre, s összetalálkoztak azokkal a társaikkal, akik Vézelayból
jöttek Saint Léonard-on át, Perígieux-ből, Saint Front-ból, vagy Puy-ből, az
Aubraci apátságon át, Conques-ből, vagy Moíssac-ból. Atmentek a Roncevauxi
hágón, elhaladtak Pampelona és Puente la Rena mellett, összevegyültek az
arlesi zarándokokkal, akik Montpelliere-en, Toulouse-on és Juca-n át jöttek ...
Agoston csomagjában ott volt a ponchevillei André Mabille könyve: Szent
Jakab útja; a költő és zarándok szerző elmesélte ezt a szép történetet, követte
ezeknek a régi bolyongóknak útját; - a szállodába visszatérve, elolvasta újra
az előszót: "Tízezernyien voltak, de a kórházak megteltek velük az úton. Va
lami fenkölt előrelátás-nélküliséggel indultak útnak, a fáradság, az éhség, az
időjárás szélsőségei kikezdték nagyrészüket, s azoknak a teteme, akik már el
érték a mennyei Jeruzsálemet, ott nyugszik a szent út mentén. De még mindig
ezren és ezren vannak, akik életben maradtak. Fekete az arcuk, mint a kenye
rük a tarisznyában, mezítlábasak, mint a karmeliták, szakálluk összekuszált, 
és mennek a napsugárban, mely az Isten tekintete, és az esőben, mely a Szent
Szűz könnye, a szélben, mely a lélek lehellete ... Ha hó borítja az utakat, előre

mennek az előörsök s az út mindkét oldalára zöld tölgyágakat tesznek, hogy
a mögöttük jövőket ez eligazítsa. És mérföldről-mérföldre kő- vagy fakeresztek
állanak mínt kilométerkövek. A csapat mögött szekerek döcögnek az asszo
nyokkal, gyerekekkel, öregekkel, betegekkel. Néha a kereskedők karavánjai
is közéjük vegyülnek, azok közé, akik nem adnak el, és nem kereskednek; és
ezek a gyakorlati emberek először elcsodálkoznak, majd részvétre gerjednek,
s nem egy egész vagyonát, vagy annak egy részét az útmenti kolostorokra
hagyja, ezekre d lelki és földi vendégfogadókra.

Franciaországban és Spanyolországban a nép a kolostori vendégfogadók
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harangjának, melyek éjtszaka és ködben, hóban megszólalnak, hogy vezérel
jék a zarándokokat: "de los extraviados'', az eltévedtek harangja nevet adta.
És bronzukba az a jóságos ének volt belevésve. "Errantes recova",

Másnap borús nap volt. Az ég érezhetően és nehezen súlyosodott a vá
rosra. A patak hordta a város szennyét és szemetjét. Új nap kezdődött. Sergius
jegyet váltott a gavarniai autóbuszra. Ami a legjobban bántó Lourdes-ben,
tünődött Agoston a zarándokokkal telt óriási autobuszokat nézegetve, nem
annyira az, amitől Huysmans irtózott, a szobrok, a jámbor bazárok, a csúf épit
kezés, mint inkább az, hogy "turistaközponttá" lett. - Huysmans elég korán
meghalt ahhoz, hogy ne ismerje meg asportruhás autóst, ezt a drappsapkás
majmot, aki megáll egy félnapra Lourdes-ban is, "mert ezt is meg kell nézni".
A gyáros, az üzletember, a vakációzó ügynök, akik vonakodnak a Grotta előtt

kalapjukat levenni ... Számukra oíyan ez a térdelő sokaság, mintha egy indiai
tömeget néznének Benaresben. Agoston útárja ezeket a kávéházi alakokat,
borotvált arcuk állatias szája láttára felébred bennünk a sajnálkozás a nevet
séges bajuszok iránt, melyek legalább beárnyékolták s eltüntették azt. Lourdes
ban, ahol az alázatosak arcán sugárzik a leplezetlen hit: ezek az alacsonyabb
rendű lények - akiket egy autó bírása tökéletes megelégedéssel és megtámad
hatatlan boldogsággal tölt el - sokkal visszataszitóbbnak hinnek fel, mint
irodaikban .. Rossz jel ez az íngerültség. Agoston hosszú ideje gyakorolja
magát abban, hogy ne hagyjon semmit sem elmúlni anélkül, hogy meg ne kísé
reljen önmagában tisztán látni. A Grottán túl, a patak partján újra nyugtalan
ságán rágódik. Nincs ok nélkül, úgy látszik, hogy a Krisztus követésónak szer
zője óv bennünket a zarándoklás vágyától, s az is lehet, hogy ez a vágy mí
bennünk a hitnek mélységes gyengeségéből születik meg. Mint a zsidók, mi is
jeleket keresünk, mint Tamás, érinteni akarjuk ujjainkkal a sebeket: érinteni a
természetfölöttit, ez dolgozik bennünk, anélkül, hogy tudnók.

"... Amit hallottunk, atnit szemünkkel láttunk, amit néztünk és kezünk
tapintott az életnek Igéjéről ... " Szent Jánosnak ezek a szavai, melyeket első

levelében ir, Agostonban mindig mélységes honvágyat ébresztettek feJ. Ilyen
szövegeket keresett ki leginkább, melyek egyenes tanuságot adtak Arról, Akit
láttak és hallottak. Szerette Szent Pál szavait is, melyben biztositja a korinthu
siakat arról, hogy a Krísztus: "megjelent Kéfásnak és azután a tizenegynek,
azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben
még élnek, egyesek pedig elszenderültek; azután megjelent Jakabnak, majd
valamennyi apostolnak, mindnyájuk után pedig mint idétlennek megjelent
nekem is". A mi vágyunk, tűnődött Agoston, akik az utolsó időknek, a sötétség
órájának, a kételynek idétlenjei, koraszülöttei vagyunk, a mi vágyunk is az,
hogy testi szemeinkkel lássunk. Nyomorúságos követelődzés, de milyen paran
csolóan nyilvánul meg az érzékelhető jelek megtapasztalása még egy olyan
nagy szellemnél is, mint Pascal, tudjuk, hogy milyen fontosságot tulajdonított
a titokzatos "tűznek" azon a híres éjtszakán, és a szent Tövis nagyon is kétsé.
ges csodájának.

Semmitől sem kell tehát jobban őrizkedni, mint ettől a kíváncsiságtól,
melyre lsten sohasem felel, vagy megfelel, amikor Ö akar s a maga módján,
és mindig úgy, hogy megmaradjon a homály még kegyelmi kinyilvánításaiban
is, hogy megmaradjon a hitnek elsőrangú szerepe. Itt Lourdesban magában Zola
is látott olyan eredményeket, melyeket megirt regényében, s melyek meg
rendíthették volna: azt az asszonyt, akinek arcát a lupus elmarta, s akit disznó
hoz hasonlított. Ezt ő maga is Iátta egészségessé, sőt széppé változni (könyvé
ben ezt nem is tagadja, csak azt, hogy a gyógyulás pillanatok alatt történt). 
Látott meggyógyulni egy sorvadásos beteget, s képes volt azt írni róla elbeszé
lése folyamán, hogy hazamenet a vonaton újra megbetegedett. Pedig akiről szó
volt, egyáltalán nem esett vissza betegségébe, sőt tiltakozó levelet is írt a
regényírónak. Az ember Pascal szörnyű szavaira gondol: "A csodák nem a
megtéréseket szelgálják. hanem az elkárhozást". Jobb lett volna ennek az em
bernek, ha nem látta volna, amiket megadatott látnia.
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De nem mindenki azért jön, mert a csodák érdekessége vonzza. Egy
zarándoklat nemcsak a hitnek a ténye, hanem a bűnbánaté is. Ma is, amikor
az utazás minden kényelemmel történik, ezeknek az orániaiaknak, ezeknek a
betegeknek, akik a tengeren keltek át, mérhetetlen nagy fáradságot jelent. Igen
sok zarándok nem kér jelet az Istentől, ellenkezőleg, ők azok, akik megadják
Teremtőjük számára a jóakarat jelét, Egy gesztus annyit ér, mint az az érzes,
ami ínspirálta: ha mí elnyertünk egy nagy kegyelmet, édes számunkra hálánkat
is kimutatni. S néha úgy vagyunk, hogy ezt előlegezzük is, elindulunk, mielőtt

meghallgattattunk volna.. Agoston maga elé képzeli Péguyt a Paris-Chartres-i
országúton, amint kilencven kilométert gyalogolt, hogy elnyerje beteg gyer
meke gyógyulását, aki nem is volt megkeresztelve. És a gyermek meggyógyult.
Agoston gondolatai Péguyről Deseartesre ugranak, a filozófushoz, aki 1619
november l O-nek éjtszakáján rájött arra, hogy a kételkedés önmagát rontja le,
mert nem léteznék gondolkodás nélkül. Az állitás "gondolkodom, tehát vagyok"
olyan exaltációval töltötte el, hogy meg akarta köszönni Istennek ezt a fel
fedezést s fogadalmat tett, hogy elzarándokol Notre Dame de Lorette-be. S a
racionalizmus atyja nem habozott teljesíteni fogadaImát négy évvel későbbi

letérdelt áhitatosan ugyanarra a helyre, ahol Montaigne is térdelt. Igy ez a két
ember, akik a legdurvább ütést mérték a hitre, folytatták atyáik gesztusát, enge
delmeskedtek a keresztény lélek vándormadár ösztönének, áthágtak a hegye
ken, hogy odasiessenek arra a helyre, ahol az ő lorettói otthonában az Isten
Anyja találkozót ad gyermekeinek.

Vajjon a mostani idők széplelkei közül ki merné utánozni Montaignet és
Descartest. és nyiltan ki merne elzarándokolni Lourdesba, kérdezte magától
Agoston. S azon szórakozott, hogyelképzelje őket, mindegyiket a maga nyomo
rúságával. amint ott borulnak le a betegek között az Oltáriszentség útvonalán.
l.átja az egyiket gőgjével, me ly olyan az arcán, mint-egy lupus, látja a tömeg
ben azokat, akiket a tisztátalanság bűne roncsol, látja külön azokat, akik
kábítószereket használnak... Az Esplanád kicsi lenne, ha mindnyájukat be
akarná fogadni. Agoston azzal szórakozik, hogy elképzeli a Gare d'Orsayt,
amint ez a fehér vonat elindul, odaképzeli az ajtókra alakulatoknak, iskoláknaki
folyóiratoknak neveit ... Majdnem valamennyi vak vagy süket és hullaszagot
árasztanak ... Agoston hirtelen rájött arra, hogy ez a szórakozás megcsalta,
észreveszi farizeus mivoltát, s hogy megbüntesse magát, a maga számára is
keresett és talált neki való helyet ebben a lelki kórházban.

Ahelyett, hogy így átadta magát a haragos képzelődéseknek, jobb lett
volna, ha a beteg, szenvedő testek szolgálatába állana. Az egész világon egye
dül Lourdesban keveredett össze egyetlen hivatássá Mária és Márta szerepe.
Az önkéntes beteghordozók helyet adnának neki is soraikban. Igy akár vonat
érkezésnél vagy indulásnál, vagy a kórházakban, vagy ha a beteg testeket
segíti belemeríteni a medencébe, vagy ha a legalacsonyabbrendű megbízásokat
végezné is el, a lényeg az, hogy engedelmeskedik, teszi, amit mások paran
csolnak, megtöri önmagát. "Lám, ez az, ami meggyógyitana - mondta keserű

és rossz gondolatainak -, s ha dolgozol is, nem imádkoznál kevesebbet: nézd
csak azt az öreg kamásnis betegkísérőt, aki olyan, mint egy sólyom. Egyik
betegtől él másikig megy, itt megigazgatja a vánkosokat. amott ráhajt ja a
kapucnit egy szegény, napsugártól meggyötört arcra, és mégsem hagyja abba
a rózsafüzér imádságot."

Agoston leül a patak párkányfalára, szemben a medencével. Sergiusra.
gondol, aki úgy elíllant, mintha betegségtől menekülne. Miért nem igyekezett
visszatartani? Semmi haszna nem lesz ebből az utazásból; talán még jobban
begyökeresedett minden ellenszenve. Nem is annyira protestáns ő, mint huma
nista. Hitéből nem igen maradt meg más, mint a Róma-ellenes előítéletek. Iga
zában az 6 vallása az ifjúság, a saját ifjúsága, ami kiegyensúlyozott, ami egész
ség és emberi öröm: ehhez vonzódik és ragaszkodik egész lényével. Ha azt
mondja, "élet", vajjon mit ért alatta? A természetet, nem a megromlott, vagy
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megsebzett természetet, hanem azt a természetet, melyet követni kell, mert nem
csal meg bennünket, mely lényegében jó, s amelynek indításai kinyilatkoztat
ják számunkra a mi világunk isteneinek akaratát. Itt minden csak borzalommal
töltötte elj először is ezeknek a zarándoklatoknak eredete: egy tizennégy esz
tendős tanulatlan és igen együgyű gondolkodású leányka; csakis úgy tekint
hette, mint akinek hallucinációi vannak, vagy aki hisztériás ... :ts az a Hölgy,
aki magát elvont teológiai fogalmak szerint nevezt meg: "Szeplőtelen Fogan
tatás"; ettől a test bukására való emlékeztetéstől és ettől a kérkedéstől borzad
minden egészséges lény ... Igen, Sergius szabadabban lélekzik, amint eltávolo
dik Lourdestól ... Igy merengett Ágoston, ez a kishitű ember, s ezalatt a Luz
és Saint Sauveur közötti úton Sergius egészen más gondolatokkal foglalkozott,
mint amiket barátja neki tulajdonított.

Fordította; Spretiqet M. Mercedes

(Folytat juk.)

PÉNTEK

Uram, segíts
a szenvedők szöges ruháját megköszönöm
magányosságom tarka köntösét
a lelki prizmát
a tapasztalást magamon,
hogy minden ember máskép ostoroz meg
s áldott nyomát sok kéz-ütötte sebnek
lélekben-testben hordhatom
köszönöm rendelésedet
hogy csak kicsit lehessek bárkié
és társaim sosem lehessenek
köszönöm azt a néhány földi sorsot
akiknek rám szüksége van
s akiknek szépet adhatok
köszönöm azt, hogy fáj az egyedüllét
és mégis egyedül vagyok
megköszönöm, hogy elvetted a hangom
s játszol szívemmel, mely úgyis tied,
köszönöm a fájást, a vágyakat
s az emberben való örök hitet

"Nem kell több börtön, láger és betegség,
kín és gyötrődés, lassú pusztulás,
nem akarok még egyszer vért köhögni
s éhségtől sírni, míg tűztől vörös
az ég, a szél felénk sodorja
az égő emberhús szagát
s sápadtan néz a hold a tar mezőre"

- így kértelek nemrég: Uram, segíts
tudjak szenvedni, hogyha rendelés
még nem tudom megcsókolni a magam keresztjét

Kerényi Grácia
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