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Agoston egyedül maradt, leült a szalónban egy karosszékbe és megpró
bálta lehúnyni szemét. De nem tudott itt maradni; menni kell, lesz, ami lesz.
Egyetlen percet sem vesztegethet el. Az utca égett a forróságtól. Olasz zaran
dokok csoportjai nézegették a kirakatokat, éneklő hangon szólongatták egy
mást, alkudoztak a rózsafüzérekre. a világitó Madonnákra s azokra a levél
nyomó céljait szolgáló üveggömbökre, melyet ha megráznak, hópelyhek esnek
a gömb alján térdelő, csöpp Bernadettre. Atment az Esplanadon. Most meg lehet
közelíteni a Grottát. Asszonyok térdeltek a földön és imádkoztak (némelyik
kiterjesztett karral). Agoston most csak azt akarta látni, amit a szkeptikus
Sergius láthatott: egy sziklafalat, mely egészen fekete a sok gyertyától, egy
csomó öreg mankót és mindenféle orthopéd eszközöket; végül a szobrot, mely
től Bernadette útálattal fordult el, oly kevéssé hasonlított a Hölgyre. - Mi van
még? Egy szörnyű oltár, bizonyára aPlace Saint Sulpice legdrágább darabja,
egy festett vas szószék, ahová éppen most lépett fel a pap, hogyelkezdje a
rózsafüzért mondani, de mintha semmi értelmet nem tulajdonítana a szavak
nak, melyeket kimond ... (Agoston szinte érezte Sergius ingerült rosszullétét.)
De őmaga, legbelűl semmi kellemetlent nem érzett. Keresett balról egy árnyé
kos helyet és megállt. Egy mélységes érzés, melyet olyan jól ismert, forrá
sozott fel benne: biztonság, bizalom, sírós gyengédség. A gyermek tovább él
mindegyikünkben, akit legtöbben letagadnak vagy pirulnak miatta (talán Freud
hatása alatt, mintha elfelejtettük volna a Szentírás szavait, hogy senkinek sem
lesz része a mennyek országában, ha csak nem lesz előbb hasonlatos a kis
gyermekhez ...), ez a gyermek, a lourdesi szikla és patak között felébred ben
nünk s ott játszik, vagy komolykodik Anyja lábainál, - annál az Anyánál,
Akit a Krisztus adott nekünk, akit az ember legnagyobb nyomorúságában, leg
nagyobb bűneivel terhelten is így szólíthat meg imáiban: "imádkozzál éret
tünk, bűnösökért..... Ezek a szavak, melyeket a pap a szószéken darál s amit
a térdelő tömeg ismétel az égető nap hevében, nemcsak hogy nem bántják
Ágostont, hanem inkább azt szeretné, hogy a kövek is ezt kiáltanák. Már
kezdenek gyülekezni a karinges papok a Grotta előtt. Innen fog indulni három
negyed óra mulva az Oltáriszentség ...

Agoston és Sergius megálltak az Esplanádon jobbról az első sorban, mely
a fekvőbetegek sora után következett. Az arcokat nem láthatták, de látták
felemelve és összekulcsolva a viaszsárga kezeket, egy szörnyű profilt, egy
haldokló kihegyesedett orrát. Előttük egy asszony ringatott dúdolva egy skro
fulás gyermeket, aki sírt s úgylátszik kínlódott. A beteghordozók hangosan
mondták a rózsafüzért. Az Esplanád túlsó széléről közeledtek a zászlók és
a lobogók.

- Mit énekelnek? - kérdezte Sergius.
- A Lauda Sion Salvatoremet. Aquinói szent Tamás sekvenciáját.

Dícsérd. Sion, a Megváltót,
dícsérd a vezért, a pásztort,
zengj himnuszt, zengj éneketl
Ahogy bírod, akként mérjed:
nagyobb Ű, mint a dícséret,
méltón nem dícsérheted ...

Im. az angyalok kenyere,
útonjárók eledele,
édesfiaknak étele,
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nem ebek számára szánt,
melynek előképe már a
húsvéti bárány halála,
valamint Izsák oltára,
s hogy az égből manna szállt.

A fehérfátyolos fiatal leányok végeláthatatlan sora keresztezte az Esplanádot,
majd az Oltáriszentség előtt a karinges papok haladtak. A püspök, aki a
monstranciát tartotta, elhagyta a védelmező baldachint és a betegek felé
közeledett. Öt követték a ténymegállapító iroda orvosai.

Agostonnak úgy tetszett, mintha a hagyományos kéréseket, melyeket
egyik pap imádkozott elő, nem visszhangozná a tömeg olyan buzgalommal,
mint régen, amikor az mindenkit magával ragadott: "Jézus, Dávid fia, könyö
rülj rajtunk! Uram, hiszünk Benned!... Uram, a te szolgád beteg... Akit
szeretsz, beteg ... Uram, add, hogy lássak! Add, hogy halljak I Add, hogy jár
jak/ Uram, ha akarod, meggyógyithatsz engem!"

Minden beteget külön-külön megáldanak az Oltáriszentséggel. A Krisz
tus odahajolt minden áldozat fölé. Sergius anélkül, hogy megfordítaná fejét,
mormogja:

- Nem történik semmi ... O, ezek a szegény, megcsalatkozott em
berek ...

Agoston megvigasztalja: nagyon ritka eset, hogy egy beteg a körmenet
alatt felkel ágyáról, vagy ezalatt autentikus csoda történik.

- Akik nem gyógyultak meg, azok csalódottak, azt mondod? Talán .
De hányan ajánlják fel életüket, hányan kérik, hogy ne gyógyuljanak meg .
Bs majdnem valamennyien megvigasztalódva távoznak innen.

Egy tüdővészes ember, aki olyan volt, mintha haldokolna, felemelkedett
és szörnyű arcát a monstrancia felé fordította, majd hátrahanyatlott a beteg
kisérő karjaiba. Most egy olasz pap kiáltotta a könyörgéseket anyanyelvén,
valami egészen különös hittel: "Signore... Signore ..." Az Oltáriszentség
most a két fiatalember közelébe ért. Agoston letérdelt és nem mert odanézni,
hogy Sergius mít tesz. Előttük egy anya tartotta kinyujtott karján, síró, víz
fejű kisleányát.

Az Oltáriszentség tovahaladt. Sergius egy kicsit megfordul és tenyerei
vel befogja szemét.

- Rettenetes - ismétli egyre. - Hol lehetne egy kis friss levegőt,

zöldet és csendet találni?
Agoston térdenállva énekli a Parce Dominét együtt az óriási tömeggel.

Majd felkel, karonfogja Sergiust és magával húzza. A bazilika mögé mennek,
a püspöki palotán túl, jobbra találnak egy ösvényt, elhagyva a Keresztutat,
ahonnan még visszhangoznak a könyörgések foszlányai.

- Nincs egyetlenegy sem az összezsúfolt sokezernyi zarándok közül,
akinek eszébe jutna idejönni s egy mélyet lélekzeni,

Széles mezők, nagy diófák és lent a hegyek bársonyos sötétje.
Sergius úgy terült el a fűben, mintha vízbeugrott volna és nagyot fújt.
- Végül is mi történt a legelején? Mi kell ahhoz, hogy a tömegek moz-

gásba jöjjenek?
-- Nem jönnének a világ minden tájáról, ha nem történt volna valami ...

Ez világos... 1858 február ll-től július 16-ig egy fiatal leány huszonnyolc
szor látta ... Mit látott? Néhány évre rá, 1866-ban, Lourdesban anagyanyám
s az egyik nagynéném magától Bernadette-től hallotta elmesélni. Ez nem aka
dályozza meg azt, hogy néhány évszázad mulva kétségbe ne vonják magá
nak Bernadettenek létezését s hogy ne hozzanak fel ellene megcáfolhatatlan
érveket. A kritikának semmi sem tud ellenállni. De gondold meg, Sergius,
Lourdes minden csodái közt a legnagyobb Bernadette története. Tanulmányozd
az eredeti dokumentumokat, pl. az adóhivatali igazgatóét, M. Estradéét ...
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Agoston kérdést várt, de Sergius hanyattfeküdt a füben és hallgatott.
Ez ~rét Bernadette ideje óta sem változott sokat, tünődött Agoston. Ezek a
fák éppen ilyen mozdulatlanul állottak 1858 július 16. estéjén, mint most alko
nyatkor. A láthatárt ugyanezek az ünnepélyes hegyek zárták le és elmondha
tatlan dolgok történtek egy ködobásnyira innen, ahol most ülnek.

Sergius hirtelen felpattant:
- Idejönnek, hogy meggyógyuljanak. A mí közelünkben lakik egy gyó

gyító ember: kicsiben ugyanez a tömeg hullámzik az ö háza körül is. Az
emberek nem hisznek benne, és mégis eljönnek... Ha nem is használ, de
nem is árthat ... Nem, öregem, nem lehet az embereket másképen megmoz
gatni: Lourdesnek ugyanazok a kliensei. mint a csontrakóknak és a boszor
kányoknak . .. de megsokszorozva, hála a csodálatos szervezettségnek, me
lyet az Egyház e vállalkozás szolgálatába állít ... Bocsánat, túllőttem a célon?
Nem haragszol?

Agoston mosolyogva rázta a fejét és halkan citálta: "A vakok látnak,
a süketek hallanak, a halottak feltámadnak s a szegényeknek az Evangélium
hirdettetik".

- Krísztus, mikor a földön járt, a test gyógyításával kezdte, hogy a
szíveket megváltoztassa. Mi nem tudjuk, hogy itt mi történik aszívekben.
Arra nincsen "ténymegállapító hivatal", hogy hány lélek támadt fel, akik,
Lourdesban keltek a halálból az életre. Különben vannak másféle zarándok
latok is ... Tudod, Sergius, van Franciaországban egy hely, ahol nem a Szent
Szűz jelent meg, hanem Krisztus maga. Tudod, hogy Paray-Ie-Monialba miért
nem mennek ilyen tömegek?

- Paray-Ie-Monialba?
- 1673 december 27-én Krisztus kinyilatkoztatta magát egy vizitációs

nővérnek, Margit Máriának és megsebezte a szívét; majd mégegyszer, 1674-ben
egy pénteken megmutatta azt a húsból való tövissel koronázott szívet, melyet
a világ szeretetéért adott. Harmadszor és negyedszer - az utóbbi 1675-ben,
Úrnap nyolcadában történt, - megmutatta azt a Szívet, mely annyira sze
rette az embereket ...

- Ez mind nem nagyon valószínű... Krisztus eljött, itthagyta üzenetét,
az Iráshoz kell tartani magunkat, nem pedig megtoldani az Evangéliumot.

- A valószínűtlen az lenne, ha Krisztus eljött volna s az a mustármag,
melyet Ö vetett el a földbe, nem fejlődött volna ki... Ö maga hasonlitotta
a mennyek országát a magvak legkísebbíkéhez. melyből hatalmas fa lesz.
Te nem akarod, hogy a kovász megkelessze a tésztát. Valósággal és lényegi
leg jelen van Krisztus az Eucharisztiában. Jelen van, amikor ketten vagy hár
man összegyűlnek az Ö nevében, jelen van a szívekben, melyek hallgatják
beszédét, s melyekben ígérete szerint együtt lakozik az Atyával... A meg
döbbentő és az elképzelhetetlen az volna, hogy ez az isteni forrás, mely a
legmélyebb emberségbe rejtőzik, bizonyos korokban ne törne föl... A szen
tek az isteni sürgetéssel szemben való ellenállás leggyengébb pontjai; ők azok,
akik nem takarják el és nem fojtják el magukban a Krisztust, akik nem aka
dályozzák meg, hogy a forrás előtörjön ...

- De hagyjuk ezt és térjünk vissza a tárgyhoz: Lourdes tömegein, me
lyeket a Szent Szűz vonz, kevésbbé csodálkozom, mint azon az elhagyatottsá
gon, Paray-Ie-Monialban; különösen, ha meggondoljuk, hogy a Szent Szív tisz
telete, mely az egész világon elterjedt, itt született meg és az üzenetet, melyet
a homályban maradt Mária Margit kapott, mindenütt meghallották ...

- Vigyázat! Agoston, te .magad adsz fegyvereket az én kezembe: min
dig azt vetjük szemetekre. hogy ti a Szűzet a Fiú fölé helyezitek s most magad
vallod be, hogy Paray-Ie-Moníalba, ahol szerinted maga a Krisztus jelent meg,
nem igen zarándokolnak, .. Ide pedig eljön többezer ember, hogy igyanak ebből

a vízből és imádkozzanak ennél a grottánál ...
Agoston türelmetlen mozdulatot tett:
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- Előttünk megfoghatatlan, miért állítjátok ti ellentétbe a kétféle szere
tetet. " Hogyan magyarázzam meg neked? Nem láttad, hogy az imént az Ol
táriszentség a Grottától indult el? A Szűz sohasem szüník meg nekünk adni
Fiát. A világ egyetlen helyén sincs a Fiúnak szebb diadalmenete, mínt Mária
városában. A földkerekségnek ez az egyetlen pontja, ahol úgy szoronganak
körülötte a betegek, mint földi életében, ahol úgy könyörögnek, s úgy szere
tik őt, ugyanazokkal a kiáltásokkal, mint akkor."

- De mit akartál mondani, amikor közbeszóltam. a Paray-Ie-Monial-i
tömegekről?

- Ezek a magányos zarándoklatok s ezek a szent helyek, melyek felé a
kevesek tartanak, megérdemlik, hogy megálljon gondolatunk náluk. Itt Lour
desban a Fiú és az Anya az emberek gyengeségét hívják magukhoz, amint már
mondottam is, a szenvedő testeken keresztül érik el a szíveket, vigasztalnak,
gyógyitanak .. , Parayba nem azért imádkoznak az emberek, hogy ne kelljen
tovább szenvedniök, oda azért mennek, hogy kérjék a szenvedést. Azoknak a
kicsiny, homályos csoportja, akik áldozatul ajánlják magukat, nagyobb helyet
foglal el és nagyobb súlyú, mint azoké, akik menekülnek a szenvedéstől, De
Lourdesban magában az áldozatoknak is nagyobb a száma, mintsem az em
ber gondolná.

- "Áldozatr' Miért áldozat?
Agoston nem talált feleletet. Egy olyan mlsztéríumról kellene beszélnie

ennek a kereszténynek, mely megbotránkoztatta volna, Sergius mégis megér
tette, mert ezt mondta:

- Igen, tudom, te most az érdem kölcsönösségéről akartál beszélni,
"kiegésziteni mindazt, ami Krisztus szenvedéseiből hiányzott", Mindarról, amit
felfedeztek Szent Pálban, vagy azokban, akik az ő neve alatt írtak,

- Sajnos, te csak a Szentírást akarod elfogadni. A ti szemetekben csak
az számít, ami megiratott, bár szabad vizsgálódás eimén azt is lapról-lapra
morzsolja fel krítíkátok, A történészek nem hagynak számotokra egyetlen ver
set sem, mely ne volna kritikailag alátámasztva, Vajjon mire támaszkodjam,
hogy válaszoljak neked? Hitelesnek tartod Krisztusnak azt a mondását: "Aki
nem veszi fel keresztjét., ." Vagy: "en vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesz

szök . " .. Hogy azonosítja magát barátaivalJ hogyegyesiti öket kínszenvedése
vel! A karrier, melyet megnyit számunkra, a vértanuság: "Megostoroznak tite
ket a zsinagógákban, törvényszékre hurcolnak, mindenütt gyűlöletesek lesz
tek az én nevemért, .."

- Tehát akik ezt a részt választották, akik ezt a kegyelmet kérik, hogy
megkereszteltessenek azzal a keresztséggel, mellyel a Krisztus kereszteltetett
meg, azok inkább Paray-Ie-Monial felé irányítják lépéseiket. Lourdesban is
akadnak sokan, aki azért imádkoznak, hogy a kelyhet fenékig üríthessék, 
akik ebből a fajtából valók és a Szűzanya közbenjárását kérik; van egy másik,
igen elhagyatott szentélye a Szűznek, a salettei hegyek között, ahol két gyer
mek látta sírni Öt, s amely felé a tömegek nem ismerik az utat.

- Valld be - mondta Sergius nevetve -, hogy ti mínden ízlést ki tud
tok elégíteni: a "fájdalmasak" számára, akiknek az a mániájuk, hogy kínoz
zák magukat, ott van Paray-Ie-Monial és la Salettel - Azok számára pedig,
akik azt ambicionálják, hogy ne szenvedjenek, akik valamilyen csoda révén
meg akarnak szabadulni bajaíktól, azok számára Lourdest és Lisieuxt ajánl
játok " ,

Agoston vállat vont. Elismerte, hogy sok szegény embernek ezt az Isten
felé vezető megindulását, melyet bennük az időbeli szükségletek idéznek elő,

aZ Egyház összeharácsolta és mederbe kényszerítette." De ezelőtt a gyenge
védekezés előtt Sergius unszolta:

Beszélj nekem Lisieuxről! A kis Teréz nővérrőll A rózsaesóről, melyet
ö olyan szerencsésen megígért! Valaki azt bizonygatta nekem, hogya lisieuxi
.zarándokok a legképtelenebb indítóokokkal utaznak: sikerüljön a fiúk vízs-
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gaJa, vagy a leányuk házassága... Hallottam egy hölgyről. aki azért tartott
kilencedet Teréz nővérhez, hogy sikerüljön férjének olyan majorosgazdát ta-
lálni, aki nem lop Ime, egy zarándoklat, melynek minden oka megvan arra,
hogy felvirágozzék .

-- Nem tudod, hogy mit beszélsz: az, aki elmegy Lisieuxbe, hogy valami
egészen anyagi természetű kedvezményt nyerjen, - az is nagyobb világos
sággal tér vissza. Mert mindig meghallgattatunk, de olyan módon, ahogy nem
képzeljük. Nem kerül le rólunk az a kereszt, mely túlságosan nehéznek tet
szett számunkra, de erőt kapunk, hogy panasz nélkül viselhessük. Igazad van,
hogy van valami félreértés Lisieux kis Szentje és a tömeg között, mely leborul
csúf síremléke előtt. Igaz, hogy ő mondta ezeket a híres szavakat: "Halálom
után rózsaesőt fogok hullatni ... Azért megyek az égbe, hogy jót tegyek a föl
dön ..." Ezek az ígéretek sokakban azt a gondolatot kelthették, hogy valamí
anyagi pártfogásról van szó, azt hitték, hogya kis kármelita segít nekik, hogy
a világ szerint boldoguljanak... Es mégis, az előbb idézett mondások után
egészen pontosan meghatározza azoknak az ajándékoknak a természetét, melyet
örökkévalóságában szeretne szétosztani az emberek között, Hogyan is család
hatott volna ebben valaki? Nem testi gyógyulásokról van szó., s nem evilági
ügyeink sikeréről, hanem arról, amit ő az ő "kis útjának" nevez, - ez volt az
ő küldetése a lelkekhez, - a lelki gyermekség útja, a bizalomnak és a tel
jes ráhagyatkozásnak az útja.

Ez valóban nem rózsás út: azok a virágok, melyek ennek az útnak szélén
nőnek s melyeket Teréz úgy hívott, hogy akis áldozatok virágai, - a kezek
nek és a szívnek lassú elvérzése. De végül is nem fontos, hogy ilyen félre
értés van Teréz és a hívek között, hiszen nincsen olyan figyelmes lélek, aki
Lisieuxben rá ne jönne tévedésére. Tud az ember mást tenni Lísieuxben, mint
lépésről-lépésre követni őt? A városkaputól kanyarodik az a kicsi út, mely a
Buissonnetsbe vezet, ahol gyermekkorában élt; így hívják ezt a kis kertet,
ezt a kis házat, ahol egészen elérzékenyülünk, amikor nézegetjük a kislány
egyszerű kis játékait. Nem nevetnél, ha láttad volna magad is, hogy mícsoda
csodálatos világosság árad ebből a kicsiségből, ebből a gyermekségből. A Kár
melben másféle játékszereket mutattak nekünk; szandálját. szegényes ruháit,
vezeklő övét, és gyönyörű szőke haját, olyan szép ez, mintha nem is igazi volna,
s ezt áldozta fel 15 éves korában. A sírja előtt elmélkedhetünk mindennapi

. mártiriumáról, betegségéről, áldozatáról. - Azt mondom neked: Lisieux biz
tat bennünket a szenvedésre, arra a szenvedésre, mely nekünk adatott, kis
adagokban, napról-napra ... Csak kevés embertől kívántatik meg, hogy mág
lyára lépjen, vagy fejét odahajtsa a hóhér elé, de soktól kívántatik, hogy csepp
ről-cseppre igya ki a kelyhet. Teréz megtanít bennünket arra, hogy ne kiván
junk más szenvedést, mint amit Isten ad nekünk saját kezével. Nem az ő

dolga megszabni még azt sem, hogy milyen legyen a vértanusága. Sergius,
olyan mindegy, hogy milyen gondolattal szálltunk fel a lisieuxi vonatra, ha
ennek a csodálatos és egyszerű titoknak birtokában térünk vissza, ha meg
tanultuk, hogyan közeledjünk Istenhezl Más szentek is tanították és gyako
relták ezt a kis utat, de Teréz míssziója az volt, hogy hozzáférhetővé tegye
a tömeg számára, amely sohasem ismerte volna meg, ha nem csábította volna
a rózsaeső. Minden zarándoklatnak megvan a maga sajátos kegyelme. Aki
egyszer megtapasztalta Lisieux vagy Lourdes kegyelmét, azt körülzsonghatja
a kereskedők legnyomorúságosabb tömege, felvonultathatják előtte a szobro
kat, amikről Huysmans azt tartotta, hogy csúnyaságukban van valami démoni
(előre is kérlek, hogyha bemegyünk a Rózsafüzér templomába, fel ne emeld
szemedet a rettenetes mozaík felé, mely az egész szentélyfalat elborítja, mert
ez igazán sértés a Szűzanyával szemben). Mindez a lélek szemében le van
takarva, el van merülve, mindez nem számít többé... De a hegyek már el
borítják a napot, gyerünk haza ..." Fordította: Sprenger M. Mercedes

(Folytatjuk.)
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