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Zarándoklás a
Szentlélekhez
A középkorban a szentföldi zarándoklat mellett a másik leg
hosszabb zarándokút a hispániai Santiago de Compostelába veze
tett. Szent Jakab sírjához való zarándoklatot a legjelentősebb

bencés kolostor, Cluny apátjai is támogatták, akik elsősorban nem a
mórok elleni harchoz való segítségnek, hanem bűneink, rossz szo
kásaink, céltalanságunk elleni küzdelem útjának tekintették. A fe
rencesek szintén szorgalmazták Szent Jakab kultuszát, ennek egyik
emléke a nagyszombati Szent Jakab-templom. A zarándok Szent Ja
kab monumentális szobra a Szepesség központjában, Lőcsén a
Szent Jakab-plébániatemplom hatalmas méretű gótikus szárnyas ol
tárán látható, de másolata a zólyomi várban is megtekinthető.

Szent Jakab ábrázolásaira a zarándokbot mellett a kagyló a
jellemző, amely a szent kalapját, homlokát vagy ruháját díszíti.
A zarándokok kagylóval merítettek vizet a hosszú úton, ezért is
nélkülözhetetlen volt számukra. A kagyló a zarándoklat és az Is
ten utáni vágy szimbóluma lett. A barokk művészet legfonto
sabb díszítő elemeinek is egyike: aranyszínű kagylót látunk a
szentek szobrainak fejénél, például a nagyszombati jezsuita
templom csodálatra méltó faoltárán. A "barokk" szó maga is va
lószínűleg a portugál vagy spanyol kagyló szóból (barueco) szár
mazik, amely jelzi a természetből, a vízból való születés csodáját,
a természet szabálytalanságát, amely kissé szemben áll a rene
szánsz értelem központúságával. (A modern életben a Shell-kutak
kagyló szimbóluma őrzi az ősi jelképet.)

XVI. Benedek pápa a Jakab-kagylót címerének központi szim
bólumává tette, felül arany, alul a tengerre emlékeztető kék me
zőben. A pápa ezzel zarándoklatra hív, mert az istenkereső lélek
kaphatja meg a Szentlélek adományait. A L'Osservatore Roma
nóban megjelent címermagyarázat felhívta a figyelmet Szent
Ágoston legendájára is. Egyszer Ágoston a tengerparton járt fel
és alá, miközben elmélkedett a Szentháromság titkán. Egy kisfiú
ra lett figyelmes, aki kagylóval meregette a tenger vizét. - Mit
csinálsz? - kérdezte Ágoston. - Kimerem a tenger vizét - vála
szolta a fiú. - De hiszen ez lehetetlen! - kiáltott fel Ágoston. 
Elóbb merem ki kagylóval a tenger vizét, mintsem te megérted a
Szentháromság titkát! - válaszolta a gyermek.

Valóban nem érthetjük meg a Szentháromságot, csak szívűnk

ben érezhetjük, vagy megízlelhetjük, mint a szomjas zarándok a
felüdítő vizet. Egyszer egy asszony azt mesélte nekem, hogy
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gyermekkorában azért volt idegen tőle a Szentháromság, mert
hiányzott számára az anya, a nő a Háromságból. A Lélek ga
lambja azonban a keresztény hagyományunkban elsősorban a
nőiséghez kötődik. A szentmise elején így imádkozzuk: "A
Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal." A család
egyesítő ereje elsősorban az anya. A reneszánszban pedig az
igaz szerelmet a Szentléleknek tulajdonították, Balassi Bálintnak
a Szentlélekhez a boldog házasságért fohászkodó himnusza is az
igaz szerelem szerzőjeként köszönti:

Az Szentháromságnak harmadik személye,
Szerelemnek Isten szerint gerjesztője,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,

Szívek szenteléíe!

A galamb az égbe vágyó lélek szimbóluma, főként a testből eltávo
zó léleké. A bencés világban a galambról Szent Skolasztikára gon
dolunk. Skolasztika egyszer kiimádkozta, hogy az őt meglátogató
bátyja ne mehessen haza kolostorába. Az Ur záport küldött, és
egész éjszaka "lelki életről beszélgetve kölcsönösen istenfélő tár
salgásban üdítették egymást". Három nappal később Benedeknek
látomása volt: "látta testvére lelkét, amint testéből elszállt, és ga
lamb képében az égi otthonba repült."?

Az emberi lelket békével és örömmel eltöltő Szentlélek - ha
úton vagyunk felé -, közelebb jön hozzánk. A szíve alatt gyerme
ket hordozó Mária alázattal, szeretettel zarándokolt el Erzsébethez,
akinek méhében felujjongott a magzat. Mária pedig magasztalta az
Urat, aki megajándékozta őt a Szentlélekkel, és áldott lett az asszo
nyok között, ezért Sion leánya a szelídség és a szeretet "aranyháza,
valamint Dávid tornya" a bennünk élő és a külső gonosz erők el
len. A bencés Lancsics Bonifác a celldömölki Mária-oltárnál való
imádságainak gyümölcse a legismertebb Mária-énekünk, a Boldog
asszony anyánk, amelyben Máriát a "Szentlélek mátkájá"-nak ne
vezi. A jezsuita Faludi Ferenc is A Szűz Máriához című versében
"Szentléleknek jegyese"-ként szólítja meg Máriát.

A békeségre törekvő nagy humanista, Erasmus így vall a szelíd
ség áldásáról: "A szelídség tesz fogékonnyá minket a Szentlélekre.
Az alázatos és szelíd ember fölött szeret ugyanis megpihenni az,
aki egyszerre hétszeres kegyelmi ajándékkal hinti meg értelmünket.
Ezután kisarjad az erények bő hozamú vetése a boldog gyümöl
csökkel együtt, amelyek között a legfontosabb a benső öröm, a tit
kos öröm, az az öröm, amelyet nem ismer más, csak akinek meg
adatik, és amely nem fonnyad el, nem vétetik el a világ örömeivel
együtt, hanem olyan örömmé növekszik, ami örökké tart.:"

Keresztelő János, akit több helyen úgy ábrázolnak, hogy kagy
lóval merít a Jordán vizéből, rámutatott Jézusra, aki majd Lélek
kel fog keresztelni. Nagyszombat jezsuita templomának barokk
oltárképén is Jézus alámerülésének jelenete látható, a Lélek
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galamb képében ott lebeg felette, és megnyílik az ég. A Lélek
leszáll a bűnösök sorába beállt ártatlan Bárányra. Jézus ezután
útnak indult, és tanítványokat választott ki, közülük lettek az egy
ház oszlopai: Péter, János és Jakab (vö. Gal 2,9). Jézus nem egyedül
járta útját, közösséget teremtett, és kettesével elküldte őket, hogy
beszéljenek az Isten országáról és gyógyítsák meg a betegeket.

A Szentlélek az emberi lélek sebzett szabadságát, választási
képességét gyógyító módon ápolja és növeli. De ha önmagamat
a Szentlélek birtokosának tartom, és ezért másokat vagy akár
családtagjaimat az én példám, gondolataim követésére kénysze
rítek, akkor kagylóval akarom kimerni a tengert, és mérges le
szek a tengerre, mert az nem akar fogyni.

Mária elengedte fiát, nem akarta birtokolni, mert a szabadság
Lelke lakozott benne. Máriának gyötrő fájdalom lehetett, amikor az
ördögök fejedelmével vádolták meg fiát, és istenkáromlónak nevez
ték. Mária átölelte a keresztfát, Jézus pedig a legnagyobb fájdalma
közepette is gondoskodott róla, de kissé el is távolította magától,
hogy az elválást megkönnyítse számára: "Asszony, íme a te fiad."

II. János Pál pápa egyik beszédében - sokakat meglepve 
kifejezte, hogy meggyőződése szerint a feltámadt Krisztus édes
anyjának is megjelent. Máriának pünkösdkor való jelenlétét a
Szentírásból tudjuk, ezért is lehet Mária "az egyház anyja". A
Szentháromság-szobrokon, illetve -festményeken gyakran láthat
juk, hogyamegdicsőült, de a keresztjét tartó Fiú megkoronázza
anyját, az Atya szeretettel néz Sion lányára, a Lélek galambja pe
dig Mária feje felett lebeg.

A Lélek gyümölcse a megbocsátás. "Aki a Szentlélek ellen
szól, nem nyer megbocsátást" (Mt 12,32). A megbocsátás a leg
nehezebb evangéliumi erény, a szűk kapu az élethez. A benső

örömből fakadó szelídség erőt ad a félelem és a bosszú ellen.
Mégis talán lelkünk e küzdőterén veszítünk legtöbbször. Erasmus
így tanít: "Amennyit a neked tartozó testvérednek te elengedsz,
annyit enged el neked Isten. Hitelezőnk személyesen tanított min
ket arra, hogy így kell elengedni a másik tartozását. Nem fogja
megszegni az általa rendelt törvényt. Hogy vétkeidtől megszaba
dulj, végigszaladsz Rómán, elhajózol Szent Jakabhoz, temérdek
búcsúcédulát vásárolsz. Nem kárhoztatom, amit teszel, de hogy
mindent megtégy, arra nincs alkalmasabb módszer, mint megbo
csátani ellened vétő testvéreidnek, mert ezáltal engesztelődsz ki
Istennel, ha elkövettél valamit. Bocsásd meg felebarátod enyhe

-Rotterdam Erasmus: vétkét - hiszen csakis enyhe lehet az, amit az ember embertár-
i. m. 251-252. sa ellen vét -, hogy Krisztus megbocsássa ezernyi vétkedet.?"

A római liturgiában a Miatyánk az eucharisztikus ima után
következik, a görög katolikus liturgiában az átváltoztatás előtt

van. Így követi liturgikusan is Jézus akaratát: "Először menj, bé
külj ki..." (Mt 5,23-24.) Liturgiánkban az Atyát nevezzük a Di
csőségben "mennyei királynak". A görög katolikus liturgia vi-
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szont sokszor így kezdődik: "Mennyei király, Vigasztaló",
vagyis a Szentlelket hívják "mennyei királynak", és az új terem
téssei kezdődik náluk a szent áldozat. A nyugati teológia a re
formátorok tanításával szemben elsősorban azt hangsúlyozta,
hogy Krisztus valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Az or
todox hagyomány szerint elsősorban nem az alapítási igék el
mondása, hanem a Szentlélek által valósul meg Jézus jelenléte."
A II. Vatikáni zsinat után használható eucharisztikus imádságok
ban a Szentlélek hívása nélkülözhetetlen iepikiézis), jellemző

azonban, hogy az I. kánonban, vagyis a zsinat előtt egyedül
használt, az úgynevezett római kánonban a Szentlelket csak
egyetlenegyszer említjük, mégpedig a lezáró doxológiában: "őál

tala, ővele és őbenne (oo.) a Szentlélekkel egységben."
II. János Pál pápa a papságáról írt könyvében a maga számá

ra a legfontosabb lelkiségi alapnak a hívekért és a Szentlélek
ajándékaiért való imádságot tartotta. Az epiklézis fontosságára
kiemelten felhívta a figyelmet, mert a Szentlélek teszi jelenné
Krisztus áldozatát, és a pap a Szentlélek átváltoztató erejében
mondja ki az utolsó vacsorán elhangzott szavakat."

A pápa az Eucharisztiával foglalkozó enciklikájában idézte
Szent Efrémet: "Vegyétek és egyetek belőle mindnyájan, és egyé
tek vele együtt a Szentlelket." A teremtő Ige és a Lélek változtat
ja át a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. A Vigaszta
ló új életet akar adni nekünk az ünnep által. A Szentatya szerint
Mária "az eucharisztikus asszony", aki segít bennünket a valósá
gos jelenlét megértésben. Ahogyan a Fiú a Szentlélek erejéből

lett emberré Mária méhében, ugyanúgy a Szentlélek teremtő ere
je által lesz a kenyér és a bor a szentmisében Krisztus teste és
vére. "Máriának azt kellett elhinnie, hogy akit méhében fogan a
Szentlélek erejéből az Istennek a Fia. Mária hitének folytatása
ként az Eucharisztia misztériumáról nekünk azt kell elhinnünk,
hogy ugyanaz a Jézus, Isten Fia és Mária Fia, teljes istenemberi
valóságában jelen van a kenyér és a bor színe alatt."

Joseph Ratzinger, a mai XVI. Benedek pápa felhívta a figyel
met, hogya menyegző, az emberi szerelem a Bárány lakomájá
nak előképe: ,,(... ) megértették a keresztények, hogy az Eucha
risztia a vőlegény jelenlétét és ezzel Isten menyegzői ünnepének
megelőlegezését jelenti. Ebben ugyanis valóban létrejön az a kö
zösség, amely a házasságban a férfi és az asszony egyesülésének
felel meg. Amint azok »egy testté« válnak, ugyanúgy az áldo
zásban mi mindannyian vele egy »pneuma«, vele »egy lélek- le
szünk. Isten és ember összeforrásának az Ószövetségben bejelen
tett titka Krisztus testének és vérének a szentségében, éppen
szenvedése által teljesen reális módon megy végbe (lásd Ef
5,29-32; IKor 6,17; Gal 3,28). A templomi éneklés végső soron a
szerelemből származik: ez a legmélyebb érzés, amely az éneklést
megteremti. »Cantare amantis est«, mondja Ágoston: az éneklés
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a szerelem dolga. Ezzel ismét az egyházi zene trinitárius [szent
háromsági] értelmezéséhez jutottunk el. .A Szentlélek a szeretet,
és ő teremti az éneklést. Ő Krisztus Lelke, ő von be bennünket
Krisztus szeretetébe, és vezet így az Atyához."?

Ha a Szentlélekre várva zarándokolunk. akkor eljutunk időn

ként egy oázishoz, ahol a kútból kagylónkkal meríthetűnk, a fák
között pedig rátalálhatunk az öröklétet jelképező cédrusra.
Olyan gyönyörű színeket láthatunk lelkükben, mint Csontváry
nak a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című festményén: az
ég és a föld mísztikus színeit. A cédrus alatt azonban ott látható
egy fehér és egy fekete ló, a jó és rossz örök jelenlétére, a sza
badságunkból fakadó választásra figyelmeztet. Van, aki csak rá
néz a fára, és gyorsan eltávozik fekete lován, mert nem ér rá ün
nepelni. A fehér ruhába öltözöttek aszépségtől megigézve
örömükben táncot járnak. Körbetáncolják a cédrust, az élet fáját,
amelynek azonban néhány ága véres, és ezekhez közel ül egy
madár. A fehérbe öltözöttek táncolnak, hogy szárnyaló szívvel
induljanak tovább a sivatagban, és a lélek örömében várják a kö
vetkező ünnepet. Zarándoklatunk célja, hogy lelkünk örömöt és
otthont leljen a földön és a mennyben, mert "Isten országa meg
igazultság, béke és öröm a Szentlélekben" (Róm 14,17).

Kenyér
lassan őrölnek a malmok

vagy gyorsan
esetleg össze-vissza

netán nem őrölnek egyáltalán
mélázol

az élet megy tovább
holnapod kenyere készül

kéretlenül
nyeli perceid s az éveid

a most
örökkön járó garatja

sikérszegény lisztet bánatkönny öntöz
jó szó melenget

testvértekintet megízesít
keleszt az irgalomkovász
s a várakozás a csend
míg majd kemencetűz

a holnap asztalára
a feltárt Szív tüze

kenyérré süti ami volt
az életed
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