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Aki meglátogatja egy-egy olyan titokzatos eseménynek a ssín
helyét, amely ,az egész világ arculatát megváltoztatta, olyanféle
érzéssel telik meg, mint aki fáradságosan azemközt halad egy-egy
nagy folyam, egy Nilus, egy Gangesz folyásával, hogy fölfedezze
forrásukat s rejtett, ismeretlen kezdeteikben szemlél]e őket. Ma
gam is úgy éreztem, amint sorra másztam meg a dombokat, me
Iyek Názárettől elválasztottak, hogy rejtelmes forrásában fogom
csodálhatni azt a hatalmas és termékeny vallást, melv Galilea he
gyeiről az egész világra eláradt s az emberi nemzedékek sorozatát
táplálja éltető, tiszta vizével. Itt volt ez a forrás, annak a sziklá
nak az üregében. melyet most lábommal tapostam; ez a domb,
melynek koptatóján egyre magasabbra hágtam, hordozta ölében
az üdvösséget, az életet, a világosságot, a világ reménységét; itt,
pár lépésnyire tőlem szűletett a legtökéletesebb Ember az emberek
között, hogy példájával és igéjével kiváltsa őket a romlásnak és
tévedésnek abból az óceánjából, melyben az emberiség már-már
végleg elmerült. Ha filozófus módjára nézem a dolgot: ez volt ki
indulópontja a legnagyobb eseménynek, amely az erkölcsi és po
litikai világot valaha is megmozgatta; '" itt lépett elő a sötét
-ségből, nyomorúságból és tudatlanságból a legnagyobb, legigaz
ságosabb, legbölcsebb és legerényesebb ember; itt ringott bölcső
je. itt van tetteinek és megható tanításának színhelye, Innét in
dult el fiatalon, néhány tanulatlan és ismeretlen ember kíséreté
ben, akikbe beleoltotta tehetségének hitét és küldetésének bátorsá
gát, hogy tudatosan szembeszálljon az, eszmék és dolgok ama
rendjével, mely sokkal gyöngébbnek bizonyult, semhogy ellent
állhatott volna neki, de ahhoz elég erős volt, hogy megölje. Innét
indult el, mondom, hogy meghódítsa a halált és ,a jövő egyete
mes uralmát. Innét eredt 'a kereszténység, kisded forrásként, pa
rányi vízcsöppként Názáret sziklájának üregében; kisebb' volt,
semhogy két veréb egyszerre szomját olthatta volna belőle.: ep~t
len napsugár kiszáríthatta volna; s ma, mínt a szellem oceanja,
az emberi bölcseség minden szakadékát betölti és kiapadhatat
lan habjaival egyaránt öntözi a multat, a jelent és a jövendőt,
Még ha nem hisz is ennek az eseménynek az isteni voltában: lel
kem mélyén megrendült volna ssínteréhez közeledve; s fodetlen
fővel, mélyen meghajoltam volna az előtt a rejtelme~ és végzetes
akarat előtt, mely ilyen hatalmas dolgokat támasztott Ilyen gyenge
és észrevétlen kezdetből.

. De keresztény szemmel nézve a kereszténység misztéríumát. a
kék ég alatt, e szűk és sötét völgy mélyén, e kis domb árnyéká
ban, melynek sziklái míntha még mindig remegnének az örömtől
a gyermek Ige fogantatása és növekedése fölött, vagy a halott
Ige eltemettetésének gyásza miatt: - itt van a földnek az a szent
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.és végzetszerű pontda., melyet Isten öröktől fogva kiválasztott,
hogy itt szálljon alá az Istenemberben megtestesült igazsága, igaz
ságossága és szeretete, itt ereszkedett le a maga órájában az Is
ten Lelke egy szegényes kunyhóra, a lelki egyszerűség, azorgos
munka és igénytelenség otthonára; itt nemzett egy ártatlan Szűz
méhében valamit, ami épp oly édes, gyöngéd és Irgalmas volt,
mínt a Szűz, épp oly szenvedő, tűrő és fájdalmas, mint az ember
s épp oly hatalmas, természetfölötti, bölcs és erős, mínt az Isten.
Itt járt köztünk, tudatlanságunk, gyöngeségünk, munkáink és
nyomorúságaink közepett az Istenembor, rejtett életének ismeret
len éveiben, mintegy gy,akorolva életünket és művelve földünket,
mielött szavaival tanította, csodáival gyógyította és halálával új
életre váltotta volna. Itt nyilt meg az ég és vetette alá a földre
megtestesült Lelkét, a lángoló Igét, hogy mind az idők végezeté
ig megsemmisítse a gonoszságot és a tévedést, mint tűzben, meg-

.próbálja erényeinket és bűneinket, s meggyujtsa Isten előtt azt a
tömjént, mely soha nem alszik ki többé: a megújított oltár töm
jénjét, az egyetemes szaretet és igazság illatát.

Ahogy így tűnődtem, lehajtott fővel és agy,amban ezer és
ezer hasonló súlyos gondolattal, lábam előtt a medenceforma
völgy mélyén, a medence szélein és aljában egyszerre megpillan
tottam Názáret kecsesen elhelyezett fehér házait. Először a görög
templom, a török mecset és a latin atyák magas és szélesfalú
kolostora rajzolódott elém. Az élet lármája és mozgása nvüzs;
gött ezekben avaskosabb épületekben. melyek körül kisebb, ke
cses, keleti ízlésű házak formáltak néhány utcát. A völgy körül
a lejtőkön itt-ott elszórva tüskés kaktuszok, őszi lombjukat már
elvesstett fügefák, halványzöld és sárga levelű gránátalmafák tet
ték kedvessé és üdévé a tájat, akárcsak virágok egy falusi oltárt.

Csak Isten tudhatja, mi ment végbe ekkor a szivembe; önkén
telen mozdulattal, sainte akaratom ellenére leszálltam a nyeregből
s ott térdeltem lovam lába előtt a porban, a meredek ösvény egyik
kékesszürke, poros szikládán, Pár percig néma szemlélődésbe me
rültem, s elmémet úgyelárasztották a kételkedő ember és a hívő
keresztény ellentétes gondolatai, hogy képtelen voltam csak egyet
is tisztán megragadni közülük. Ez a néhány szó szakadt föl aj
kamról: "Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis". Azzal
a föl&éges, mély és hálatelt érzéssel ejtettem ki őket, amelyet ma
gukba zárnak, s amelyet oly természetszerűen sugall eza táj is;
meglepődtem, amikor este a-Iatin Egyház ssentélvében ott láttam
őket arany betűkkel bevésve a földalatti templom oltárának lap
jába, Mária és Szent József házában. Aztán áhítattal lehajtottam
fejemet a földre, nieívet Krisztus fogantatott, némán megcsókol
tam, s szememből a bűnbánat, a szeretet és a remény könnyei hul
tak arra á talajra, melv annyi könnyet látott és annyi könnyet
fölszárított már; s közben igazságért és. szeretetért esedeztem.

A SZENTEK VöLGYE
1899 április 13.

Éden manórita arab falu a Libanon legélesebb hegvfokaalatt,
a növényzet határán, és csak nyáron lakható. A napokban az ot
tani sejk vendége voltam. A nemes és tiszteletreméltó agg18sfyán
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fiával és néhány szolgájával egészen a sZÍriai Tripoliig értem jött,
s olyan méltósággal, szivélyességgel és előkelően fogadott édeni
kastélyában, aminőt csak XIV. Lajos udvarának hajdani urai ta
núsíthattak. Egész fatörzsek égtek a hatalmas tűzhelyen} a tágas
termekben valóságos halmokban hevertek a leölt kecskék, birkák
és őzek, s az ódon tömlőkből, malyeket a szolgák hordtak föl a
pincéből, értünk és kíséretünkért csordult a híres libanoni bor.
Miután egy ideig tanulmányoztuk ezeket a szép homéroszi er
kölcsöket, melyek épp oly költőiek, mint ,a környezetük volt, a
sejk mellém adta idősebbik fiát néhány arab lovassal, hogy Sa
lamon' király cédrusaihoz vezessenek; e nevezetes fák ma is
mintegy megszentelik a Libanon legmagasabb csúcsát és századok
óta nagy tiszteletben állnak, mint Salamon dicsőségének utolsó
tanúi,

Emlékezetes nap az utazó számára! Visszajövet eltévedtünk a
sziklák közt s a sok mély völgyben, melvek keresztül-kasul szab
dalják a Libanonnak ezt a részét. Egyszerre csak egy óriási több
ezer lábnyi sziklafal szélén találtuk magunkat, melyet a S~ntek
Völgye szegélyez, E gránitbástya olyan meredek, hogy még a
zergék sem tudnak ösvényt taposni rajta; arabjaink hasrafeküd
tek s úgy hajoltak a lenti mélység felé, a völgyet kémlelve. Órák
ig meneteItünk s a nap már alkonyodott; még további órák kel
lettek hozzá, hogy megtaláljuk az elvesztett utat s azon hazatér
jünk Édenbe. Leszálltunk lovainkról s rábíztuk magunkat vezető
inkre, akik nem messze onnét egy sziklalépcsőt tudtak: a völgyet
emberemlékezet óta itt lakó maroniták véstéka kőbe. Egy ideig
a párkányon haladtunk, aztán végre leereszkedtünk a csúcsos fo
kokon egy szikla-tetőre, mely az egész látóhatár fölött uralkodott.

A völgy eleinte széles és szelíd hullámokban lejtett a hóhatár
tól és iR cédrusoktól. melyek fekete foltot alkottak a havon; majd
zsenge, sárgászöld rétek következtek, akár az Alpokban vagy a
Júrában; az olvadó hó alól számtalan tajtékzó kis ér rohant ki;
át- meg átszelték a füves lejtőket s egyetlen hullám és hab ára
dattá omlottak az első sziklapad tövében. Ott a völgy hirtelen
négy-ötszáz lábnyit mélyült, Nekieredt az áradat is, s hol szétte
rült és folyékony, áttetsző fátyol médjára takarta be a sziklát,
hol elvált tőle, merész ívet vetett, alázuhant a tetőről legördüIt
óriási heg-yes gránit-tömbökre, valósággal szétrongyolódott raj
tuk s harsogott, mint valami örökös mennydörgés. A zuhatag sze
learcunkba csapott; elkapta a víz ssázasínű taj ték]át, ide-oda so
dorta a völgy fölött s mint harmatot szitálta rá a cserjékre vagy
a kiálló sziklákra. Észak felé a Szentek Völgye egyre mélyült
és tágult; majd, mintegy két mérföldnyire onnét, ahol álltunk, két
kopár, sötét, egymás felé hajló hegy emelkedett; mindössze né
hány ölnvi nyílás maradt köztükr ott aztán elenyészett iR völgy
rétjeivel, szőlőivel, jegenyéivel, ciprusaival és tejsz,ínű patakjá
val. A két hegyen túl mintha az ég kékjénél is kékebb tó csillogott
volna a látóhatáron, a Libanon többi hegyének fantasztikus öb
Iébe zárva: a szíriai tenger egy darabja volt, jó húsz mérföld
nyire tőlünk, de az áttetsző alkonyatban úgy tűnt föl, mintha köz
vétlenül alattunk volna; két vitorláshajót láttunk rajta: a tenger
és az ég kékje közötj, innét a távolból mintha két hattyú lebegett
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volna a látóhatáron. Először annyira megragadott ez a látvány,
hogy jóformán észre sem vettük a völgyet; de mikor a bűvölet

föloldódott s tekintetünk megszekta a szürkület és a vizek lebegő
párázatát, nagyszerű, bár másfajta kép bontakozott ki lassan a
szemünk előtt.

Ahol csak a tajtékzó hegyi áradat meghagyott valamicske
földet, egy-egy maronita kolostor rajzolódott elénk vörhenyes fa
laival a szürke sziklán; füstje jegenyék és ciprusok koronál közt
szállt az ég felé. A kolostorok körül kőzettől és zuhatagtól elhódí
tott kis kertek, épp oly gondosan megművelve,mint a mi legápol
tabb vidékeinken; néhol egy-egy fekete csuklyás maronita tűnt föl
hazatérőben a mezei munkából, az egyik ásóval a vállán, a má
sik kis arab csikókat terelve. a harmadik eke szarvát tartva és
ökreit nógatva az eperfák közt. Az imádság és a munka e házai·
közül némelyiket kápolnájával és remetelakásaival mintha a két
hatalmas hegylánc legrneredekebb fokaira függesztették volna, né
melyiket meg vadak barlangjaihoz hasonlóan a sziklába vésték;
ezekből nem lehetett egyebet látni, mint a kaput, fölötte az üres
csúcsívet, közepén a haranggal, meg néhány kis térfokot, valóság
goal a sziklaboIt alá bújtatva: az öreg és a beteg szerzetesek
levegőztek és sütkéreztek ott. Egy-egy szakadék pereme teljesen
megközelíthetetlennek látszott; s ime ott is egy-egy kápolna, re
metelak, kolostor, ott is néhány imádkozó, olvasgató dolgozó alak
a szirtek és a cserjék között. Az egyik ilyen rendházban arab
nyomda működött, a maronita népoktatás céljait szolgálta; tér
fokán szerzetesek sürgölődtek: nádból készített rácsokra teregették
a még nedves íveket. Szó nem igen featheti le ezeknek a te'le
neknek sokaságát és ssínesséeét: mintha minden szikla megszülte
volna a maga celláját s mínden barlang a maga remetédéti min
den forrás mellett élet mozgott; minden f,a árnyékában egy-egy
magányos elmélkedő üldögélt; bárhová nézett az ember, .hegy,
völgy, szakadék a szeme láttára lelkesült át, s az élet, az Imád
ság és az elmélyedés jelenetei váltak ki ezekből az il;Iőtlen szík
latömbökből, vagy olvadtak közéjük, hogy magazenteljék őket.

De ,a nap csakhamar leáldozott, a napi munka végetért; s a
völzvet benépesítő fekete alakok visszatértek barlangjaikba vagy
rendházaikba. A harangole mindenfelé az imádság és az esti offi
cium idejét hirdették: az egyik a tengeri szelek erős, hullámzó
hangján, mások a búzamezők fölött lebegő madarak könnyű és
ezüstös csicsergésével; némelyik szomorú volt és elhaló, mint egy
sóhaj az éjszakában vagy a sivatagban; e,gymásnak felelgettek ft
két szemközti hegyoldalról, s a barlangok és szakadékok egybe
omló s vissza-visszaverődő morajlásként adták tovább egymásnak
a zengést, melybe belévegyült a folyó árjának monmolása, a céd
rnsok nyögése meg a hegyoldalakat pásztázó erek és zuhatagok
dallamos csobogása.

Aztán egy percre csönd lett; utána új, lágy,abb, .mélabúsabb és
komolyabb hang töltötte be a völgyet: a zsoltárok éneke, maly
egyszerre hangzott föl valamennyi monostorban és templomban,
kápolnában és sziklába vájt remetecellában. A sok külön hang
egyetlen hatalmas dallammá egyesülve szállt föl hozzánk; olyan
volt, míntha maga a völgy hallátná szomorú panaszát lelke V'agy
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hangja vesztén; aztán egy felhő jött s finom permetet szórt ebbe
az angyalok lélekzetére méltó levegőbe.

Némán, megbűvölten álltunk; ahogvan ezek az égi lények áll
hattak egykor, míkor elősz·ör szállva alá e lakatlannak vélt föld
re, először hallották az emberek imádságát, És megértettük, mit
jelent ,az emberi hang, mílven ereje van átlelkesíteni akár a leg-
sivatagabb tájat is; megsejtettűk, mi lesz majd a költészet az idők
végén, amikor az emberi szív minden érzelme egyetlen érzésbe
olvad, és lírája itt e földön egyetlen himnusszá, egyetlen imádás
sá lényegül!

PAUL CLAUDEL:

A LÁTOGATÁS

Hebroni Zakariás, S~ent János atyja olyan pap volt, mint bár
melyik mostani pap,

Mert akkoriban még a papok is meghári-asodhaftak: így volt szabad:
Bizonyára lzi« paplakja körül gondosan művelt kertecske

pompázott,
S a nyári napon méz csurrant a rózsán és bódító illat kószált ott.
ABIENS IN MONTANA Szűz Mária Erzsébethez jött látogatóba,
S az rátekintett: AhI - ezt súata csak; és homlokán égett a csókja.
Mert mindent megértet egy mennyei érzet és szive remegve viszi,
Kadát kitár'va borul húgára, leheloe sóhajtja: UNDE MIHI?
V gy tűnik, mintha én is ott lennék, mint néma tanú,
S látnám az a;ikak hő remeaéséi, s a hirtelen könnyet, amit kicsal

az öröm és a bú.
A feltörő könnyet, amit az érett szív fakaszt, míg öntüzén meg-

semmisül,
A tintort, meluet aklcor ölt az arc, mikor sír, vagy örül.
Zokog, de mérhetetlen boldogság fátylazza szeme sugarát.
Keresztelő Szent János anyja nézi az Istenanyát!
O, mily boldog Erzsébet, ki látta Máriát ott az első STARAT-ban.
Az isteni jóság áradt seét a MAGNIFICAT-ban.
Ha úgy tehetnénk, mint akkor este a júdeai kertben történt:
Ha egy ütemre lépve járhatnánk a sétát mindnyájan, keresztények,
És mikor igazán kitárul bU,nös szívünk és száll a dicsőítő ének:
Éreznénk kezünkben gyenge kezét, hogy velünk Szu'z Mária járt

ott I
tJdvözlégy, malaszttal teljes, az Vr van Te veled, Te áldott ...

R i ft n e r L a j o s fordítása
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