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LOURDES
VI.

Egy órával később a Hótel du Vignemale-ban, ahol ebédelt, Sergius a
szomszéd asztalnál meglátott két fiatalasszonyt, akik közül egyik jó ismerőse

volt. A másikat csak névről ismerte: eléggé ismert festőnő. Este mennek át
Bianilzba és felajánlottak egy helyet autójukban. Kicsit elpirult, amikor be
vallotta, hogy egy barátja visszavárja Lourdesba. Hangosan felkiáltottak:
hogyan lehet egy olyan helyen tovább maradni néhány óránál? De elegendő

lesz, ha megállanak ott arra az időre, mig számláit kifizeti, összeszedi holmiját
és elbúcsúzik barátjától. Sergius. tisztában volt azzal, hogy engedni fog ennek
a hivásnak. Mit szól Agoston? Annyi baj legyen! El akar menekülni, el ak~
felejteni a mankóknak és az ájtatoskodóknak ezt a nyomorúságos tohuva
bohujá t. A két fiatalasszonynak már a megpillantása is visszaadta izét annak,
amit egyszerü és normális életnek nevezett. Pedig, tünődött, mig a kávéját
itta, semmi' sincs rajtuk, ami nem volna mesterséges; parányi kalapjuk merő

képtelenség, a hajuk nevetségesen fe1csavarva, eltüntettek mindent, ami a női

testben arra emlékeztet, hogy azért lett teremtve, hogy embereket hordjon és
tápláljon ... , festett arc, festett ajak, kék pupillák hosszú, ragasztott, merev
pülákk al: porcellánfejek. Nevettek, anélkül, hogy kedvük lett volna nevetni,
affektált dolgokat mondtak, melyeket hallottak és bizalommal ismételtek meg.
Sergius nem érezte egészen őszintéknek őket, midőn arról panaszkodtak. hogy
cserélni kell a gumit, és hogy nincs sofőr velük. Megértette sürgetésüket.
hogy miért örülnek, ha magukkal viszik őt ...

- Biarritzot éppen csak érintjük, mert Itáliába megyünk, és Velencébe ...
A Lidóra éppen a szezónra érkezünk meg.

Öket is egy isten hívja, vagy inkább egy arkangyal, de az alsóbb régiók
angyala ... Az kötelezi őket, hogy falják az utakat. Hivei között a nap ábrá
zatát veszi fel. Még Lourdesban a Rózsafüzér-bazilika előtt sem szoronganak
olyan sűrűn az emberek, mint ahogy a homokon terülnek el egymás mellett,
ho~~y átadják testüket a tííznek... Lourdesban a szegény megroncsolt tes
tek: itt a lelkek, akik már halottak. A lourdesi sebek körül a hit, a remény és
él szeretet virágzik, azok körül a fiatal lények körül, akik a homokban hever
nek a tenger és a hotelek közt, mindenfajta sóvárgás ...

Agoston sokáig várakozott, s egyedül vacsorázott. Az autócar barátja
nélkül érkezett meg. Tiz órakor végre megjelent. Szinte túlárad a zavaros ma
gyarázatokban. Sokat emlegeti, hogy ez a két oktalan sofőr nélkül indult
útnak. Agoston távolról sem akarja tartóztatni, sőt mentegetődzik, amiért be
vonszolta a lourdesi tömegbe; bevallja, hogy attól tart, ez nem tett jót neki ..
Pár pillanat mulva Sergius a volán mellett a Pau-ba vezető úton visszaemlé
kezik barátja szavaira: "Hogy aggódott! milyen értékes vagyok az ő szemé
ben! Milyen fontosságot tulajdonit egy élőlénynek! Tulajdonképpen az, ami
engem leginkább csodálatba ejt, az olyan fajta embereknél, mint ő, az, hogy
az egyéniséget milyen nagyra értékelik. Az én szavaim és tetteim én magam
előtt sem bírnak semmi jelentőséggel."

_ Agoston éjfélkor még a Grotta előtt ül néhány kitartó zarándokkal.
A Grotta nagy sziv, mely nem szűnik meg dobogni soha. Lourdes elalszik,
hoteljei rnegtelnek sóhajokkal és imákkal, de szíve virraszt.

Elindulni gyalogosan Szent Jakab útján Sant Jago vagy Róma felé, mint
Mabille de Poncheville. üdvözölni az útszéli feszületeket, meghálni a kolosto
rokban, menní a középkori zarándokok nyomdokain ... Eszébe jut, hogy Szent
Benedek Regulúja a zarándokot magával Krisztussal azonosítja: "Minden ven-
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dégnek adassék meg az őt megillető tisztelet, különösen a hitben testvérek
nek és a zarándokoknak . " A fej meghajlásával és az előtte való leborulás
sal Krisztust tiszteljük bennük, akit bennük fogadunk ..."

Ha volna a jámbor gyalogosoknak egy csoportja, akik a vasúttal és autó
val nem törődve visszaadnák a földnek régi arányait! Annyi a régi elfeledett
vagy vegetáló zarándokhely. Fel kellene támasztani bennük az életet, nem
feledkezve meg a legutóbb keletkezettekről sem ... Isten felé igazítani ezt il

nyugtalanságot, ezt a tevékenységet, a vándorlásnak és bolyongásnak va
gyát ... A mostani idők kriziseinek minden nyomorúsága visszaadta a gyalogol
II tazás becsületér. Itália útjai tele vannak fiatal németek csapataival, akik;
hála szegénységüknek, megláthatják mindazokat a szépségeket, melyeket il

vonatok és autók utasai nem ismerhetnek ... Isten, a Szent Szűz és a szentek
miért ne húznának hasznot a vándorlás szokásának visszatéréséből?

De Agoston sóhajt, - tudja, hogy túl késö van, hogyegyikévé legyünk
ezeknek a régi utasoknak, akik megindultak Szent Péter vagy Szent Jakab
sírja felé, kagylót tűztek kalapjukra és a templomok 'előcsernokaiban ütötték
fel éjszakai tanyájukat ... Megelégedett azzal, hogy gyakran vett részt abban
a kis zarándoklatban, mely egy kilométerre volt szülőházától. Mert ha a föld
kerekség kereszténysége csak néhány központot ismer mindössze, milyen sok
szentélyt tisztel egy-egy megye, vagy országrész! A Szent Szűz elérhető az
otthonülő falusiak részére is. Agoston látja lelki szemeivel a Notre Dame de
Verdelais szűk kis terét Girondeban. A környék plébániái ide gyülnek szép
időben. Vasárnaponként családi omnibuszok álltak meg a bejáratnál a nagy
mise idején. Jöttek a távolabbi birtokosok is gyermekeikkel és egész ház
népükkel. Este az utak tele voltak járművekkel, melyek Verdelais-ből tértek
vissza; a fiatal leányok szenténekeket énekeltek, a kisfiúk levegőben lóbázták
szines papírforgóikat, melyeket mindig árultak ott, éppen úgy, mint a "teker
eseknek" nevezett süteményeket s a .Jogtörök't-nek nevezetteket.

A kegyelemnek áradatában, mely átfolyik Franciaországon, ezek a helyi
zarándoklatok könnyű örvénylesek csupán, melyek a szegény falusiak cso
portját viszik magukkal. De a Szent Szűz mégis megmutatja hatalmát: a többi
plébániák között Verdelais valóban a jámborságnak' és a hűségnek szigete.
Fekete Máriájuk átvészelte a vallásháborúkat és elkerülte a jakobinusokat.
Mint Spanyolországban, felöltöztetik mindig a liturgia színeinek megfelelő

ruhákba. A bolthajtásokról faragott hajócskák függnek, melyeket régi hajósok
annyi szeretettel faragtak. A régi templom egészen ki van rakva bekeretezett
vitézségi érmekkel, esküvői koszorúkkal, együgyű festményekkel, melyek azt
ábrázolják, milyennek látta a beteg a Szent Szűzet ágyának fehér függönyei
között. Egy márványplakett arra utal, hogy 1824-ben, a spanyol háború elő"

estéjén az angoulémei hercegnő, az aviau-i püspök és' nagy kíséret társaságá
ban "eljött, hogy a Verdelais-i Miasszonyunk oltalma alá helyezze fenséges
férjének fegyvereit". Igy Chateaubriand őrgrófnak, az akkori külügyminiszter
nek nagy gondolata a -szegény kis Verdelais felé irányította Franciaország
egyik hercegnőjét.

Ezek a régi országok különböző tájain rejtőzködő Madonnák, ezek a
senkihez sem tartozók, akikhez az elmúlt idők hite menekült, s akik itt marad
tak nálunk, talán - szinte kisértésben vagyunk ezt hinni - nem is élnek már,
elszakadtak a gyökerek, melyek ehhez a néphez fűzik őket: olyan tanult ma
mindenkí, a tudásnak a legkisebb faluban is megvan a hivatalos képviselője, 
a hit annyira halott, hogy Agoston már egészen jól öltözött emberektől is hal
lotta, miközben egy Kálváriát szemléltek, amint egymást kérdezték: "Mit akar
ez ábrázolni?" S egy öregasszony sokáig kutatva emlékeiben, végre kimondta:
"Ez egy ember, akit halálra ítéltek, mert minden embert szeretett ..." Ez
Marseille környékén történt... És ugyanebben a városban, ugyanebben az
évben, miközben a Notre Dame de la Garde-ot kihozták szentélyéből és a
tengerre vitték, a marseilleiek emléke szerírit sohasem láttak nagyobb tömeget.
Semmiféle' ember, semmiféle eszme nem tudta volna megmozgatni még a
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negyedrészét sem annak a tömegnek, melyet a Szent Szűz mozgósított diadal
utján. Ezek azok a tények, melyeket nehezen lehet megmagyarázni. Ugyanígy
- tünődött Ágoston - ebben a pogány században az Oltáriszentségnek is
olyan diadalútjai vannak, melyek sohasem voltak a keresztény századokban.
A Montmartre ormán, a város homlokán ez a Szentség ragyog. Montmartre,
a kicsapongás és dőzsölés helye Táborheggyé vált és világít az egész föld
kerekségre. A börze negyedében, ahol a pénz bűnt halmoz bűnre, a Notre
Dame des Victoires emeli magasra Gyermekét az ima tűzfolyama fölé, mely
van olyan lángoló, mint az, amely Lourdesban ég közel 80 É!Ve.

Azok, akik nem szeretnek utazni, a párisiek. akik csak Párisban tudnak
Lélekzeni, ott is élhetnek zarándokéletet: a Montmartre-ról a Notre Dame des
Victoíres-ba jöhetnek-mehetnek mint engedelmes labda Krisztustól az ő any-

• jához. (Chartres és Lisieux is szinte az ajtóban vannak.)
~.ifél. Ágoston eltávozik a Grottából és belép a Rózsafüzér-bazilikába.

Tele van imádkozó tömeggel, amely itt virraszt reggelig. Egy része a sötét
nyájnak most otthagyja a széksorokat és felsorakozik oldalt és a középen.
Már elkezdödnek az első misék. Igen, óriási akol ez, tömve fekete bárányokkal,
akik fölött az Oltáriszentség uralkodik. És Ágoston miért ne menne áldozni?
Beáll a sorba. De a falusiak lökdösődnek. Akik már visszajönnek az oltártól,
ellenáramlatot alkotnak. Mindenfajta emberi szag gomolyog ebben a tömeg
ben. Ágoston ideges lesz, ingerült, szeretne visszamenni a helyére. Már késő.

Különben is, nincs hely, hova fog menni szentáldozás után? Nem valóságos
szentségtörés-e így közeledni, telve bosszúsággal, haraggal, megvetve azokat,
akik körülveszik? A tolakodás nem engedi, hogy imádkozzék. Lehetetlen, hogy
arra a tényre összpontosítsa gondolatait, mely most mindjárt bekövetkezik.
Nyugtalanság fogja el és rossz érzés, melytől nem tud szabadulni. Az áramlat
viszi magúval az oltárhoz. Lehetetlen visszafordulni. Mellét veri és mondja
a szavakat anélkül, hogy értelmüket felfogná. Két pap áldoztat gyors tempó
ban, Ágoston felkel, nem tudja, hova menjen, jobbra fordul, majd átcsúszik
a bal mellékhajóba, letérdel egy oltár vasrácsa mellé (éppen csak a két térdé
nek való hely van ott) és hirtelen csend lett, - csend, melyet nem tőr meg
annak a papnak a hangja sem, aki monoton hangon fennszóval recítálja a
rózsafüzért. Ágoston semmit sem tud többé a körülötte hullámzó emberekről.

VII.

Az, amit mindenáron kerülni kell ezekkel a tömegekkel való érintkezés
ben, tünődött Ágoston másnap, amint a kereskedő-Lourdes-ban járkált, a meg
hatódás mindenáron való keresése. Megmárthatjuk magunkat benne, de nem
szabad elidőzni nála. Csak a mindennapi élet adja hitünknek próbáját. 
tvlindezek a lények, kik most ezt az emberáradatot alkotják, hazamennek majd
s folytatják mesterségüket. Nem az a kérdés, hogy a dagály hullámaira vegyen
bennünket, hanem napról-napra fel kell használni a vett kegyelmeket, távol
minden lclkesültségtől és minden felmagasztosultságtól. Ezeket a lelkifürdő

ket nem szabad meghosszabbítani mértéken túl Lourdes-ban, Lisieux-ben,
Paray-ban. Minden természettől fogva keresztény lélek felemelkedik. De amint
befejezi zarándoklatát, arról van szó, hogyamindennapokon próbálják ki az
ott nyert erőket. Tűrni, kitartani, haladni: ez a keresztény élet; ezért kellene,
hogy minden megtérési krízist hónapok, vagy évek csendje kövessen, mint
ahogy Lourdes-ban is egy esztendeig várnak, míg elismernek egy csodát.
Különösen a nagyon érzékeny zarándokok legyenek bizalmatlanokidegeikkel
szemben. Az ilyen nagy idegtékozlás után, mikor olyan kőnnyen jött az áhítat,
könnyen lehet, hogy különös visszahatást észlelnek majd, azt, hogy undort
éreznek minden lelki dologgal szemben.

Ha nem is abszolút szabály, tűnődik Ágoston, de mégis úgylátszik, hogy
egy már előrehaladott lélek kevésbbé van kitéve a zarándoklatok vonzásának.
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Mi szüksége van egy szemlélődő léleknek idejőnnie, mit találhatna itt olyas
mit, amivel ő nem bír? Vagy ha áhitata mégis azt óhajtja, hogy leboruljon II

Grotta elé, vagy Paray le Monialban, bizonyára csendes és nyugodt időszakot

választana. Agoston visszaemlékszik azokra a napokra, melyeket egyszer a
húsvéti vakáció alatt töltött el Lourdes-ban. Ebben az időszakban olyan volt ez
a szent város, mint a tenger tükre, melyről visszahúzódtak a hullámok: csak
néhány magános zarándok tünt fel, távolról, mint a tavacskák. Semmi szer
tartás, semmi nyilvános ünnepség. És Lourdes kegyelme mégis ugyanaz maradt:
Emlékszik, hogy egyik este egyedűl volt a Grottánál. Mikor odaérkezett, egy
szerelmespár ült az utolsó padsorban, de ők is elmentek, mert hüvös volt.
És ebben a pillanatban ezen a híres helyen, ahol az emberek ezrei szoktak
térdelni, egyesegyedűl Agoston képviselte az egész emberi nemet a Szent Szűz

lábainál, mintha megkülönböztetett kegyességből magánkihallgatásban része
sült "Volna.

Nem, nem a sokaság teremti meg a zarándoklatok kegyelmét. Lourdes
egyetlen ember nélkül is Lourdes marad.

Agoston meg van győződve, hogy ha lenne egyszer bátorsága télen
elmenni Lisieux-be, jobban megtalálná a jeges templomban a kicsi szent már
tírt, aki annyit szenvedett a hidegtől. Kétségkívül, igen jól imádkozott hozzá
azon a júniusí napon is a színpadias síremlék előtt, melyről marcipán rózsák
bukfenceznek alá, - a tolongó tömeg közepette; de ha egyedül látogathatta
volna meg a, Buíssonnets-et, ha egyedül kószálhatott volna a kert útjain, egé
szen biztosan találkozott volna a nyolcvanas évek kisleányai val, nagymásnis
muszlinruhában, kibontott hullámos aranyhajával ... Az egyetlen hely, ahol
valóban közel érezte magához, a magános székesegyházban volt a szentélytől

jobbra, ahol a kis Martin Teréz minden vasárnap résztvett anagymisén apjá
val és nővéreivel. Itt úgy érezte Agoston, hogy szinte érinteni tudná ÖS8ze
kulcsolt kezének ujjaival. Különben minden katolikus családban nevelődött

francia fiú igen sok közös emléket őriz Lisieux kis szentjével. Teréz naplóját
olvasva, a fiatalember saját gyermeksége titkainak légkörét érezte. Ez a növény
ugyanabból a talajból fakadt, a kőzéposztálybeli polgárcsaládok talajából; ez
a virág olyan kertekben pattant ki, mint amilyenekben Agoston játszott. Ö is
emelt oltárokat s ebben gyönyörködött Mária hónapjában. Ol yan felnőttek

őrködtek felette, akiknek csaknem minden gondolatuk Istenhez emelkedett.
A liturgia adta meg életének ritmusát ... De ebből a tiszta hajnalból semmi
más nem maradt benne, mint az érezhető varázs, - s ugyanabban a korban a
kis kiválasztott már a szenvedést választotta.

Az a kegyelem, melyet Agoston az elhagyatott Lourdes-ban talált, semmit
sem különbözött attól, melyet tapasztalt napról-napra a tömegben. Végül is,
gondolta, il zarándokélet megengedi a közepes kereszténynek, hogy elmélked
jen és imádkozzék azok nélkül a kísértések nélkül, melyek a. kezdőket eláraszt
ják a nagy magányban; itt még a szórakozottság is a kegyelem rendjébe
tartozik. . . !

A nap még nem kelt fel s így erőt vett azon az idegenkedésen, melyet
a Keresztút szörnyű bádogfigurái iránt érzett, és arrafelé vette útját. Jóllehet
állandóan védekezett Huysmans eszteticizmusa ellen, attól félve. hogy a
Katedralisból és ,a Liturgiából két bálvány válik, mely kedvesebb szemében.
mint az éli) Isten, - a lourdesi keresztút szomorú stációi azonban semmiképpen
sem segitették hozzá, hogy a szenvedő Krisztusról elmélkedjen. vagy gondola
tait Hozzá kösse. Ellenkezőleg, felébresztették benne az ingerült és gonosz
kritika ösztönét, s minden jóakarat nélkül szemlélte azt a kövér hölgyet, aki
mezítláb járta a Kálváriát, kezében tartva selyemharisnyáit és kis félretaposott
cipőit. Mások térden csúsztak fel a lépcsőzeten, hogy megszerezzék azt a
búcsút, mely az utolsó lépcsőfokhoz volt fűzve. Orült, hogy Sergius mindezt
nem látta. Csoportok álltak meg minden stáció előtt és hangosan imádkoztak.
Ágoston leereszkedett és csatlakozott az egyik csoporthoz: körülbelül husz
Mária.-Ieány fehér sapkában, akiket egy fiatal káplán vezetett. Amit mondott,
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e)~yszerű volt, minden ékesszólás nélkűli. De Ágostonban jókor felébredt az
alázat: mi jogon birálj a a többieket? Mintha ez a pap minden állomásnál
egyedül Ágostonhoz intézte volna szavait ... Kétségkívül az összes többi hall
~atók is ugyanazt a benyomást kapták; az egész Krisztust mindannyian együtt
és külön-külön. Amikor felértek a Kálvária csúcsára, a fiatalember vissza
nyert egy kis szelídséget és alázatosságot, hála az ismeretlen vezetőnek. Milyen
világosségot tud árasztani egy pap! Arsba kellene menni, tűnődött, ahol ugyan
ilyen tömegek sodródnak ma is, mint akkor, amikor megostromolták M. Vian
ney gyóntatószékét.

Sergius nem tért vissza az utazásról. Néha írt Ágostonnak, és érintette
lourdesi vitáikat. Például: " ... Az összes érveid, drága zarándokom, megbuk
nak ezen a bizonyságon, melyet megtaláltam, mikor beléptem az egyszerű és
normális életbe. Azért jöttern a világra, hogy erőim játsszanak a napsugárban,
hogy tetszést keltsek, hogy hódítsak. Amikor játszom, akkor nyugodt a lelki
isrnereteru. S ha a játék rosszra fordul, akkor kiállok a játékból. Mindenütt van
veszkijáret. Nekünk is vannak olyan kiérőink - hot egyszerűek, hol bonyo
lultak -. melyek felérnek azzal a népünnepéllyel, amit zarándoklatnak nevez
tek. Úgy ítéled, hogy elég könnyű vagyok, ha bevallom, hogy a mozik bizo
nyos órákban valóságos menedékhelyek: Párisban egy egész csomó van nyitva
reggeltől fogva (akárcsak a templomok). Amint felébredtünk. már elmerülhe
tünk az időnkivüliben. Ezer kép szakít el talajodtól, és szétszórja figyelmedet
az egész világra ... Ne vess meg nagyon: tudod, hogy kitérőnek van számomra
sok különb dolog. A két asszony, akivel itt vagyok, minden felkészültségűket

magukkal hozták: van varázs-szőnyegünk... Hát igen, egy kicsit füstölünk.
Ne ijedj meg, tudok mértéket tartani."

Ágoston igy felel: "Nem tudjuk megállni, hogy ne legyünk zarándokok il

földön: Homo viator. Ti is zarándokok vagytok, akár akarjátok, akár nem.
Mentek valami felé, haladtok, minden lépés közelebb visz a célhoz: gyermek
korod óta úton vagy, szegény gyermekem:

Zarándokok vagyunk, de milyen zarándokhely felé? "Opiumot szívni
moridja Cocteau - annyi, mint elhagyni a robogó vonatot, annyi, mint más
sal foglalkozni, mint az élettel és halállal .. ," Az egyetlen Istenakarta kitérő

csak olyan lehet, mely nem térít el .bennünket sem az élettől, sem a haláltól
A bban a mertékben, amelyben Isten felé fordulunk, gyökerezünk meg mind
mélyebben az életben. Nézd ezeket a túlzásokat: egy irgalmas nővér a kór
házban vagy az utcán, a szegények kis nővéreinek egyike öregjei között, egy
domonkos apáca bűnbánói körében: ezek azok, akikről korunknak egy szép
lelke azt mondo'tta: "a végtelen lesbenéllói", jóllehet a kopár földön nyílik meg
számukra a keskeny kapu, a sár fölött, a legemberibb és legvéresebb realítá
sok fölött. Az örökkévalóság lesbenállói tudják, hogy az ő Istenük azt akarta,
hogy abban szolgálják, ami a legvégesebb: a betegben, a fogolyban, az árvá
ban, a tévedt nőben. Különös lesbenállók azok, akik az első helyet választották,
hogy magukat adják, hogy szenvedhessenek! A zarándokok kórusa menetel és
énekel az emberi valóságok kellős közepében. És azt sem tudhatod, hogy egy
karmelita vagy egy klarissza vállain nincsen-e az összes realitások minden
terhe, s minden bűneink minden sara, melyet ők magukra vállaltak. Nem a
világtól való menekülés ez, hanem engesztelés érte (mutattam egyszer néked
azt a Kármelt a Montmartre kellős közepén ...) Tí vagytok azok, akik mene
kültök az élettől, akik elálcázzátok azt. Sem az életet, sem a halált nem tud
játok szemtől-szembe nézni. Amit úgy hívtok, hogy egyszerű és normális élet,
nem más, mint tudós megrendezése, megszervezése annak, hogy ne lássátok
azt, ami van. A ti módszeretek nem akar tudni a betegekről, a szenvedésről, a
halálról. S ezért van az, hogy közületek annyian menekülnek szinte végzet
szerűen az alkoholhoz és a kábítószerekhez.

Fordította: Spretiqer M. Mercedes

(Folytatjuk.)
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