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A HÁROM ZARÁNDOK LEGENDÁJA

Irta Ignácz Rózsa

Jó Szent Lajos király. franciák királya. abban az időben a Szentfölder
járta. Harcoló seregét sok áldás kísérte. Egész Európa a nevét beszélte.
Elmondták jámbornak. el istenfélőnek. S mikor a hadakkal dicsőséggel

tért meg. elnevezték őt a legnagyqbb vitéznek.
Minden áldott reggel jöttek az apródok, s bent a palotában asztalt

teritettek. Nem a morzsát lökték ki az éhezőknek. Behívták a szegényt.
asztalhoz ültették. Százhúsz éhes ember, minden áldott reggel, ott ült
a terített királyi asztalnál. S Lajos maga osztott. Kapoc; ott míndeník
két egész kenyeret. egy itce édesbort. húst. vagy halat bőven. Pénzes
zsák is csörrent. Egy párisi dénár mindenkinek hullott. Gyermekes
.asszonynak kétszer annyi jutott. Lajos osztogatott, Lajos töltögetett.

így volt ez minden nap. Volt mé9 különben is.
Mindenki csodalá ennek a királynak szépséges szokását. Egész

Európa nem ismerte mását hősi alázatban, szentséqes erőben. Leqna
,gyobb csodálat támadott azonban király irányában bizonyos Gergő

ben. Kőfaragó volt és tanulatlan ember. apátlan, anyátlan árva: Gergő

.mester. Akkoriban éppen Miasszonyunk várát díszíté szobrokkal .,
föszékesegyházát Páris városának.

Szobrot csinált Gergő Roueni Víctríceröl. Faragta, csíszolta, nézte
méregette. Mível azt akarta. éppen olyan legyen. rnint a pap beszélte:
a láncok is rajta. a kínpad alatta, fölébe hajoljon Krísztus Urunk arca.
meg még az is kéne, hogya lánc lehulljon. Töprenkedett Gergő. hogy
mit is csináljon, s egyszer csak zajt hallott. lábak dobogását. templomban
torlödók halkított morgását. Felkapta a fejét s nézett nagy szemek
kel. Hát a király jött meg népes kísérettel. Maga Lajos király.

Szent 'Márk névnapja volt. Sok évvel ezelőtt éppen Szent Márk
napján született a király. Születése napját akként ünnepelte. hogy
a vecsernyére egész kiséretét kedvenc templomába imára rendelte.

Evetként kúszott le a létráról Gergő. Otthagyta munkáját s bá
multa a királyt a nagy sokaságban. Nem volt azon semmi királyi dísz.
pompa. Födetlen fővel jött. egyszerü ruhában. Ugyanúgy vonultak
utána hivei: néhány országbíró. a várkapitányok. egy sereg tanácsos.
udvari tanácsos. Balján jóbarátja. öreg várkapitány Joinville városá
'ból. Gergő bámészkodott csodálattal némán. az imádkozó nép végéhez
somfordált s imádkozott ő is. de csak a szájával. Csengetyüzött a pap.
térdepelt a király. a szentmise már-már a végefelé járt. mikor hirtelen
zaj tört be a templomba. Undok, furcsa lárma templom pitvarából. an
nak is az egyik oldalkapujából. . Mindenki fe1mordult. Sziszegtek. Krá
kogtak. Röppentek a szitkok, elóbb csak susogva. egyre hangosabban.
Imádkozó kezek ökölbe szorultak. Törtetett az egyik. csakhogy már
láthassa. Elborzadva hátrált az, aki már látta.
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Mert az oldal ajtón borzasztó lármával, nyekergő kereplő vad
rnuzsikájával másféle királyi sokaság közelgett.

Királyság volt az is. Olyan birodalom, ahol a jogarat a gyöt
relem tartja. ahol a lelkeket borzadály uralja. S hol az alattvalók ha
lálraítéltek.

Esti vecsernyére leprások érkeztek.
Csoszogtak előre. Oltár irányába. Gennyes sebők csorgott. V ér

ző. hámló bőrtől pikkelyes kezekkel forqatták, forgatták a hangos ke
replőt. Rémületet keltő orcáik villog tak. Szinte büszkék voltak. szinte
üdvözültek. Az egyiknek már egy vonása sem látszott.. Sem orra. sem
füle. Csak két szeme égett. mintha a pokolból vílioqna ki fénye. Má
siknak az arca tiszta volt, hibátlan. Mert a rossz nyavalya meglapult
még benne. valahol a mélybén, mint a bozót mélyén sunyító fenevad,
már ugrásra készen. S ez a tiszta arc is fehérebb volt. mint a fehérí
tett vászon.

Két asszony haladt a leprás sereg élén, Lőcslábú az egyik. görbe
és idétlen. Vén testén a ruha cafatokba lógott. Tagjai bűzösek. ólom
lassú lépte. Gergő nézte. nézte s úgy rémlett. ez maga az Iszonyú
Lepra. A látása fertőz. pokol ha hozzád ér. S lám, mellette lépked. Iá
tyolba burkolva, lenge fehér inezben. tündéri szépségű fiatal leányzó'
Ragyogó az arca, sejtelmcs mozqása, előkelő. finom mindenik vonása.
Ilyet még nem látott. Hacsak szoborban nem. S Gergő elmélázott. Szo
bor mellett lapult e percben a jámbor. Onnan nézte a lányt. Talán
nem is élő, mert még ennél is szebb. ennél aszobornál . .. (Pedig ezt
úgy. hozták. mint a ritka kincset. messzi Ázsiából. Pogány istennőnek

szobra volt valaha, aztán mínapában egy keresztes vitéz a földből ki
ásta. hajóra rakatta. Párísba hozatta. a templomnak adta. No ha adta.
bizony -igen csak jól tette, lám. jó érsek urunk szentnek kinevezte. Nem
baj, hogy pogány volt. most megkeresztelték. szűz apátnőnek őt szepen
elnevezték, az oldalhajóban oltár elé tették.) De ez a lány még szebb,
szebb a szép szobornál.

Gergő nézte. nézte.
Mosolygott a leány és csak ment előre. Mintha ő másféle han

gokra figyelne. mint arnilyen .hangok szálldostak körötte. Hangok?
Szitkok átkok. Rút káromkodások. Az egészséges és a nagyúri népek
szídták a betegek szerenceétlen népét. Nemcsakhogy betegek. hanem
gyilkosok is, Kútakat fertőznek. Forrást beszennyeznek. Nemcsak vé
letlenül. Szántszándékkal teszik! Páris nagyvárosát ellepí a lepra. Az
a gondolata támadott a népnek: vétkezett a király. Mért ül itthon.
tétlen? Krísztus Urunk sírját hitetlen tapodja. Ha a király ujra vítor
lásra kapna. ujra hadra kelne. a Szent Földre rnenne, tán a lepra VeC
szély mégis csak meqszűnne. Isten vad Ostorát tán nem csattogtatná...
Mormogott a tömeg. És azt is beszélték. amit ma hallottak Mert az
is ma történt, hogy. egy pap prófétált.

Szent Ferenc-rendi volt, kötelet viselő. Ma reggel megszáHta e
papot a Lélek s mondott vala ezért imilyen beszédet:

..Látomásom támadt. keresztény testvérek! Isten könyörülő szívét
láttam én meg. Telisdetele van immár kegyelemmel. Kicsordulna nyom-
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han, áldást fakasztana. hogyha néki igaz áldozatot hozna három hű

zarándok. Hogy ha találkozna három emberfia s mind a három leprás:
férfi, asszony, gyermek. Ha elindulnának és Chartresba mennének.
Éltük 'veszélyével rnitsern törődnének, lelkök épségéből mit sem vesz
tenének. meanének mezítláb, étlen, szemjan folyvást. At a sűrű erdőn,

mely övezí Párist. Párisi leprások könyörgését vinnék. s drága Mí
asszonyunk szine elé esnék a három zarándok. Csodatevő szobra áll
ott Szűz Anyánknak a szent egyház alatt. kicsiny kápolnában. A jár
vány meqszünne, Isten könyörülne, hogy ha három leprástestű. ma
kulátlan fehérlelkű zarándok kerülne.

.Morajlás és szitkok és pusmogás közben beért a templomba at
élőhalottak királyi serege.

A királyig értek.
A térdeplő király egyszerre felállott.
Remegett a lelke attól. amit látott. Egy pillanat nem sok, ő nem

tétovázott, elébök sietett. eleikbe állott. Bezzeg nem követte most a
sok tanácsos! Ijedten hátráltak. meqhókadó szinnel.

De köszönt a király gyengéd szeretettel s remegő kezével vette a
tarsolyát. Tele volt arannyal. Az asszonynak adta, az ütött-kopottnak,
lőcslábú vénségnek. S hogy hozzá közel ért, oly valamit látott. amitől

az arca egyszerre szintváltott. Megrendült a király, arcán szégyen
pírja. Pénz ezt a nyavalyát ,soha le nem bírja. A vén asszony mellett
lepra foltja látszik azon a szép lányon! Fátyolba bújt karján a seb
átvilág ol. Beteg ez is. Leprás. Ez a tündér szépség. .

Jó Szent Lajos előtt megnyílott a melyséq! S oly részvét fogta
el, ami nincs embertől. Meghajolt gyengéden és a leány kezét fátyol
ból kivonta, a kezébe fogta, ajka elé vitte. kezét megcsókolta.

A rökönyödéstől néma lett a templom.
De a másik percben üdvrivalgás harsant mínden, minden ajkon,

éltették a királyt. magasztalták hősnek. Lám. a botránykozók egy szem
pillantásra menetbe verődnek s kísérik a királyt. Megnyílik a tömeg.
amint Lajos indul. a csoda hirére ahány csuhás csak van. mind köréje
tódul. Mindenki tolakszik. csakhogy kísérhesac és a kivonulás ünnepi
zenéje: sok-sok száz kereplő megzendül, csikordul. A diszmenet végén
furcsa muzsíkások: kisérik a királyt kereplős leprások.

Búcsúzó napsugár színes ablaktáblán.
Leány imádkozik egy mellékoltárnál.
Fátyoiba burkolva. térdre ereszkedve a szép leprásleány. Imád

kozó szebor. Nem lehet, hogy élő. Oszlop mögül nézi Gergő kőfa

ragó. Nem mozdul az idő. Sohse is mozduljonl Örökkön igy nézné... De
. hogy a napsugár alább kúszik lágyan, omló árnyék suhan a ternplo
mon átal. Feleszmél a leány. Társait 'keresné. jaj már messze járnak.
Ilyenkor Párisban kapukat bezárnak. Indul a sekrestyes kétrőfös kul
csokkal. tölgyajtókat rekeszt pántokkal. láncokkal.

Mintha fecske téved becsukott szobába, s ' röpülve csapódik az
üveqtáblára, úgy röppen a leány ajtóról ajtóra. De már mínd hiába.

- Ne féljen kisasszony! - Köszönt rája Gergő. - én haza
kísérem. Tudok titkos utat. Míelőtt éjjel lesz. talán oda érünk.



Megrendült a leány férfi ember láttán. Beteg kezét fehérfátylából
kihúzta s riasztva mutatta, hogy kerülje. féljen, épen maradt arca ne
hogy megtévessze. Hadonászó kezét, repdeső madárkat. Gergő csak el
fogta. kezébe takarta s királyi példára ő is megcsókolta.

Csöndes lett a leány. Bólintott. Követte. Gergő pedig abba a
toronyba vitte. ahol szállása volt. Ott ennie adott. ott meg is itatta.
Vackára fektette. puhán betakarta s gondosan őrizte hajnal hasad
táig. Hajnalban megkérte, beszélne el néki, hogy a baj hogy érte? Élete
folyása merröl eredt, honnan?

- Onnan rég eljöttem, - szólal meg a leány. - Anyám Sophia
volt. Szegény édesanyám. Hadriánus császár őt kivégeztette. két kicsi
húgomat s szent édesanyámat máglyára vettette. Velök haltam én is.
És most ujra élek. Legyek engedelmes. anyám mindig mondta. Isten
parancsolta, hogy most visszatérjek.

- Te már többször éltél? - Gergő elbúsonqott. - Úgy látszik
hogy fogtam egy szegény bolondot. Nem csak karja beteg, beteg az
agya is.

- Senki sem élt többször, szegény jó kisasszony s mégis lehe
tetlen, hogy maga hazudjon. Oly tiszta a szeme. mint a szent igazság.

- Gergő, - Mondta a lány, - Ugye te faragod Szent Victri
cenek szobrát? Szintúgy te mintázod Bazilius képét! Hát még ha is
mernéd igaz történetét!

- Tudod mit mintázok? Honnan tudok kérlek?
- A kövek beszélnek, - felelte a leány. - Én csak reánézek

egy márvány darabra és nyomban meqszólal. Én legalább hallom. Nem
hallja mindenki, csak akinek Isten ezt a hallást adta. Különbözöféle
Isten' adománya. Míndenkínek mást ad. Az édesanyámnak. boldog Sop
híának azt az erőt adta, hogy ne tántoruljon. Anyám szentté is lett.
És a két testvérem? Martirhalált haltak. ők se tántorultak.

- Bizony. nem ép eszű ez a szegény leány. - Ezt gondolá Gergő.

Együgyű a szava" ártatlan beszéde. S mílyen jó ránézni, el kene rej
teni. A toronyba zárná s egész nap míntázná. Róla faragná meg szent
asszonyok mását.

- Most haza kell mennem, --- szólalt meg a leány. - otthon
rám anyám vár. Az a görbehátú. beteg öreg asszony. És a kis test
vérem. Fiú testvérem van. Gergő mester, nékem. Sophia gazdag volt.
előkelő. pompás. Földhöz ragadt koldús a mostani anyám. Szegény
már aggódik. Jó Gergő siessünk.

Gergő elkísérte a leprás tanyára. A rács möqűl bámult tűnő alak
jára. Álldogált nagy búsan. De nem túlsokáiq. Visszajött a leány. kis
öccsét vezette, ennek a fiúnak Bálint volt a neve.

Bálint is beteg volt. Lábfejét s Iábszárát a lepra kikezdte. Leány
nak a keze. fiúnak a lába, De egyik se gondolt a maga bajára.

S legkevesbbé gondolt a szörnyű leprára . maga Gergő mcster.
Ettől kezdve hárman éltek a toronyban. Ritkán bujtak elő, csak

ha éjszaka volt. Gergő. úgy dolqozott, mint soha azelőtt. Mintázta il
leányt. Szentnek. Királynőnek: S kérdezte:

Szép leány. minek nevezzelek?



- N e ven i n c s a nevem, -- mondta a leprás lány, - és most
Gergő mester, figyelmezz csak reám. Én tudom, hogy hogy volt. Én
most elmesélem.

S mondta rendre sorra. Éltet lehelt szava míndeník szeborba.
Minden régholt szentnek ismerte szokását, Tudta a mártirok titkos ta
nitását. Nincs az érsek úrnak olyan kincses könyve, amelyik ennyi
szép titokról regélne. Hol állott a kastély, hol lakott a király száza
dokkal előbb. Hogyan vacsoráztak az őskeresztények. Neve Nincs mind
tudta. mintha ott lett volna s beszédét mig szőtte, szepen kícífrázta,
akár érsek úrunk imádságos könyvét a képíródiák aranycirádákkal.

Kis Bálint ezalatt a kis madárkákkal beszélgetett folyvást. Ga
lambok röpültek a toronyablakba. Értette a gyermek állatok beszédét.

Semmi sem zavarta lelkük békességét.
Így éltek ők hárman s éltek volna holtig. csendes boldogságban,

ám egy napon Gergő immár semmi kétség benne, észrevette: a lepra
kikezdte, már őt is kikezdte.

Felujjongott Gergő. Mekkora boldogság! Már rajta a bélyeg, el
jegyzés pecsétje. Kis kereknyi folt csak, de már bizonyosság arról,
hogy ők hárman immár soha többé egymást el nem hagyják. EI sohse
hagyhatják.

Csak az a szomorú, hogy meg is kell halni. Nem lesz sok ideje
szobrokat faragni. Pedig kéne, most, rnost érzi az erőt, a nem tőle

jövőt, hogy Isten elküldte hozzá Neve Nincset. ezt az élő szobrot.
- Vajjon meddig élünk, - imigyen merengett, - mi három

leprások?
Három leprás ember. férfi. asszony gyermek. Ha elindulnának,

Chartresba rnennének, át a sűrű erdőn mely övezi Párist ... Ide hall
gassatok! Neve Nincs, kis Bálint! Az a profécia nem rólunk beszélt-e?
Ha három zarándok Chartreset már elérte, Párisi leprások mind meg
gyógyulnának ...

Még hajnal sem pirkadt. mikor útra keltek.
Kezükben kereplő. A ruhájok sárga. Mellökön voros folt, hogy

mindenki lássa s kerülje közelét átkozott leprásnak. Páris kapujáig
könnyen ellutának. Ott az őr elfordult. rájok. jaj. hogy nézne, az ily
mételyesnek fertőz a nézése.

Mikor a kapun is kívül kerülének s a vársáncokon is átalverqő

dének. kitárult előttük Isten nagy világa. Ott egy pillanatra mindhárom
megálla. Visszafordulának. talán utoljára. Csipkés bástyáival Párizs
városára rásütott a napnak hanyatló sugára. A zömök tornyokat jó
sokáig nézték. majd letérdelének s imádkozva kérek Párís védasszo
nyát jó Szent Genovévát, hogy útjokat áldja.

Már lesett rájuk a sűrű sötétség. nagy erdő homálya. A három
zarándok útját arra vette.

S egyik sem sejtette, hogy nem hárman mennek.
Az Ördög szegődött oda: neqyedíknek.

Három zarándok ment sűrű lombos e-rdőn. mélységes homályban.
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Hát, mintha két élő, fénylő lámpa kúszna míndeník nyomába. Két
csillogó lámpás, Ahogy odanéznek. immár négyet látnak. Recsegnek
a kövek, ropognak az' ágak, de oly nesztelenül, aliq-aliq zajjal. Körül
vannak véve kúszó lámpásokkal. Ugró lámpásokkal. Tíz. húsz, száz,
ki tudja hány zsarátnok szernű éhes farkas csorda fogta körül őket?

Mert farkasok voltak. Éhesek, soványak. S már csak arra vár
tak, hogy fekete leplét jó magára húzza a nagy chevrei erdő. A három
zarándok biztosan elfárad. Majd letelepednek. Le is heverednek. Innen
többé élve 'ki nem keverednek. Farkas pecsenyenek jó lesz mind a
három.

De Neve Nincs nem félt. S Gergő mindig bizott. Csak kis Bálint
sebes, fájó lába csorgott, gennyezett és vérzett. A feje meg szedült.
Nem is birta tovább. Az út szélére ült. Gergő és Neve Nincs mellé'
telepedtek.

Gergő iszákjából egyenként kiszedett egy kerek kenyeret, három
piros almát. Éhező ordasok lassan körbe fogták szegény zarándokok
elfáradt csoportját s a legnagyobb farkas már fogait fente. Akkor
farkas nyelven a kis Bálint gyerek íly beszédet kezdett:

- Farkas barátaink, jó estét, jó estét. Ugye nem akarják három
leprás vesztét? Mert leprásak vagyunk, tisztelt uraságok. Ha mínket
megöltök, ha minket 1-oL9,·23'ok. nérget esztek akkor s halált maga~

toknak. Nem azért jöttetek. ugy-e jó barátok? Ocsmány volna ilyen
vádat szórni rátok. Jóságból jöttetek, biz' Isten úgy érzem. Oly sötét
az erdő. A hold se világol. Szép fénylő szemetek. mint égő zsarátnok,
nekünk lámpát tartott és útat mutatott. Köszönjük, köszönjük, Isten
is megáldjon! Chartresba igyekeznénk, Isten Szent Anyjához. lqy szólt
s odalépett a farkas királyhoz.

.~ Nézzed a lábamat! Rossz nyavalyát hordoz, ha beleharapnál
te is belehalnál.

Összenéztek. vizsgálódtak. tanakodtak, szimatoltak. l\ farkasok
gondolkoztak. Mi abból is látszik, hogya farkas király egyben meg
juházik, a fiúhoz járul és részvét sugárzik borzas pofájaról. A fejét Te
hajtja, a nyelvét kinyujtja, Bálint beteg lábát csendesen rncqnyalja.

- Édes anyanyelvünk, drága farkas nyelvünk be szepen beszé
led. - Szólalt meg a király és nagyot sóhajtott. Bálint beszédétől ke
mény farkas szive édesdeden sajgott. Kis agyú, szük fejét a fiúhoz
tolta. S Bálint ezt a pofát nyomban megcsókolta. De nemcsak a ki
rályt, hanem mind a csordát, az egész fertelmes bűzös farkas hordát.

Kiderült orcával oszlott a farkas nép szerte az erdőbe s a szép
találkozást mindenütt hírelte: mondták vaddisznónak. medvének, bö
lénynek, hogy baja ne essék ennek a gyermeknek s kárhozat magok
nak: nem való lepráshús erdei vadaknak.

így szabadultak meg. Békén lehevertek. Az őrző csillagok ragyog
tak felettek.

Szikrázó napsütés ébresztette. őket. Talpra szökkennének, zsol
tárt énekelve újra útra keltek.' Vad cseresznyét ettek, forrás vizet. it
tak, egymásnak útközben szép meséket mondtak. Nagyon vigan voltak.
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Útjokat legyeztek széles bükkfa lombok, vadrózsa, verbéna, jó
illatot ontott. Szarvasbikák jöttek, hódolva köszöntek, fehér foltos őzek

inalva eltüntek. Útjokat mutatva s nagyokat kiáltva kakuk madár ug~

rált egyik ágról másra.
Elfáradt kis Bálint a nehéz menésben. Kö törte fel lábát, tüske

tépte-szúrta. No, de Gergő se rest, szegény íájóslábút a vállára kapta.
Ott fent, a magasban szerette csak Bálint! Mínden 'ágat érint, minden
madárnak int, int titkos jelekkel biztos híradással. .Békesséq, boldogság
embernek, madárnak! Zengő szívvel niennek mínd akiket várnak. Ki
tárt karral várja őket Urunk Anyja ...

Neve Nincs lépését talán angyal vonja, oly sejtelmcs. könnyü;
Mohán meg se látszik.

Jó Gergő mesterrel tündéri képzelet káprázata játszik... Mintha
ez a leány az a szobor volna, akit Amiensben faragott valaha erdei
vadak közt élő Szüz Anyának.

Szürkületkor történt. Egy vár elé értek. Illedelmes szóval bebo
csátást kértek. De az őr katonák köveket ragadtak, szájtátó gyermekek
nyomban csatlakoztak s hajigáIni kezdtek, hogy halálra zúzzák ezt a
három árvát.

Orgonált a mellük, úgy futottak vissza. Vissza a vadonba. Kiket
az emberek magokból kivetnek: ott van biztonsága a három követnek.
Szíklák közt, kövek közt, a fenevadaknál.

Találták magokat egy tágas barlangnál.
Hatalmas kősziklák nagy' kaput formáztak.
Neve Nincs felfigyelt. Barátoknál járnak. Hiszen ő megérti a kö

vek beszédét.
A kövek beszéltek egy szent remetéről. Úgy élt, mint Szent Já

nos a pusztában régen, egy kegyes remete e barlang mélyében s hallqa
csak mí történt? Mondanák a kövek. Neve Nincs nem hallja. Meglepi
az álom, a szernét lezárja. Leroskad, elalszik a 'szikla tövében. Össze
kulcsolt keze nyugszik az ölében. Egyfelől a fiú, másfelől a férfi. Há
rom fej a sziklán nyugszik egymás mellett. Édesen alusznak egymást
átölelvén.

Mennydörög? Villámlik? Kék fény. Dübörgő hang. Gergő köfa
ragó két szeme felpattan. Vagy csak azt álmodja, hogy csodára éb
redt? Ébren sohse látott ily riasztó-szepet. vonzót, iszonyatost s is
merőset mégis.

Vasajtó dübörgött a barlang torkában. Kinyílott, szétszaladt, el
tünt a szíklában.

S mögötte, kűlönös boszorkány-káprázat:
Acélpenge fényű hold világított meg egy hatalmas várat. Kastély

ablakokban egy~egy fáklya égett, körül a falakon égő szurok csóva.
Két apród szalad ki palota kapuján. Egyenest Gergőhöz. Hajlonq

nak. Bókolnak. Uruk üzenetet alázattal hozzák. Három zarándokot
kérlelik instálják:

- Urunk parancsolta ~ így mondják a szolqák, - hogy éjjeli
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szállást odabenn készítsünk. Nagyon beteg szegény, oda adnánk érte
testí-lelkí kínesünk. hogy egy őrácskára gyötre1mén enyhítsünk. Nem.
tud elaludni. Nem aludt sok éve. [elentetttikmékí, högy három za
rándok a kastély kapuban nyugovóra tére. Ad ő italt, ételt, puha ágyat
vettet, de előbb kicsinyég még magához kéret. Azt kéri, ti hárman
imáitok által segitsetek néki enyhülést keresni.

Imakérő szóra három zarándoknak, hogy lehetett volna nemmel
megfelelni?

Gergőnek úgy rémlett: Neve Nincs is ébred. Négy álomdörzsölő

álmos öklöt látott s máris egy tündöklő hatalmas teremnek közepeben
állott.

Karos szék. Öreg úr. Körülötte dámák. Míntha a dámákat lovagok
leqyeznék, mintha az uraság, a beteg uraság a nagy karosszékben ara
nyos köpenyben alig lélegeznek. Csak sóhajt, nyög s igy szól:

- Onom, únorn. szörnyen. Míly hosszú az éjjel. Soha sem lesz
reggel? Egy kis szórakozást, könyörgöm barátim. Á, leprások jöttek?
Ez legalább újság. Nos, leprás útasok. valami friss pletykát óhajt az
uraság. Jutalom lesz bőven. Valami csak akad az átalvetőben. Az utas
sokat lát s ti utasok vagytok. Az sem baj, gyermekim, ha szepen ha
zudtok, hogyha jól hazudtok. Csakhogy fáradt vérem megpezsdüljön
ujra. Csakhogy ne gondoljak az utolsó útra. Az utolsó útra, melyre
jaj hiába várok, míndhiába, Nem tudok meghalni. Pedig nem is élek.
Értitek utasok? Önmagamtól félek. Mi én hozzám képest az Ti nya
valyátok? Fiaim, nagyon nagy szükségem van rátok. üljetek asztalhoz.

Mit? Hogy Chartresba mentek? Helyes, nagyon helyes. No de
még ráértek. Pihenjetek előbb. Hiszen ez a gyermek már teljesen béna..
Előbb meggyógyitjuk, aztán keljen útra. Van jó orvosságom. Csoda
tevő balzsam. Udvari orvosom fogja kenegetni. Ennek a szép lánynak
szintén nem ártana egy kissé pihenni. És te, Gergő mester, úgy értem
szavadból. hogy kőfaragó vagy. Maradj nálam Gergő egy hétig, ket
tőig. Ha tetszik maradhatsz életed végéig. Házi kápolnámha két szép
szobor kéne. Szent asszonyok szobra. Szép utitársnődet mintázd a szob
rokba. Arannyal fizetlek. Fogjad. Előlegbe.

Pénzzel tele tarsoly, vagy csak álom képe? Míntha két súlyos láb
jó Gergő mesternek mellére térdelne. Elszorul a szive. Párís városában
pénzzel tele erszényt bizony sohsem. adtak ...

Gergő mester lelkén rágódik a Sátán. De mintha ébredne ,a lep
rás lány láttán, vagy hogy azt álmodja: álmában felébredt?

Neve Nincs felugrik s mintha nőne, nőne, úgy ágaskodik az
uraság elébe. És míelött Gergő kisértésbe esne, mielőtt felelne, mint az
Itéletkor a bosszuló angyal, támad az ördögre lángoló haraggal:

- Mi már találkoztunk. Emlékezzél rája! A cirkusz közepén loboqó
nagy máglya. Hadriánus császár ül az emelvényen. Ne könyörülj raj
tuk - károgod fülébe. Te. Te, ki most itt ülsz, mint egy beteg Sátán.

.A máglya tövében ott vár a halálra anyám. És két kis lány. Két pid
kis húgom. Ott állok. Ott állok, Magamról nem szólok, mert én most
is élek. De hiszen benned sem aludt ki a lélek. Hány böröd volt ed
dig, kigyólelkü féreg? Halhatatlan féreg! Por. Nyavalyás. Senki. Ne
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álcázd magadat! Ne mozduljon senki!! Ördög. nem rejtheted tovább
szarvaidat!

Alom•. nem valósáq, mozoq a palota ímbolyodó fényben. felpattan
az öreg ördög a karszékben. Gergő feje szédül. hol a bizonyosság.
hogy való. nem álom?

Kezeit kinyujtja, Szép kristály vázában két szál margaréta. Két
szálmargarétát gyorsan Ieszakítja s becsúsztat ja őket társai övébe.

Nyetitő röhögés csapódik fülébe. Ott az asztal mellett nyerít a
vén ördög. S mintha homlokcsontja hirtelen megnyúlna. Gergő térde
reszket ... Neve Nincs jeid ír. Vet egy szent keresztet.

Mennydörög? Villámlik? A nyerítés elhal. összeomlik a kép. Hová
lett a kastély?

Hideg harmat csillog Gergő halántékán, s felébred. Ott fekszik
mellette a fiú. meg a lány. Viharnak nyoma sincs.

Béke. béke. béke! Szíkrázón világol az ég áldott kékje. énekes
madárkák szállnak a magasban.

Alszik a két testvér szoros ölelésben.
S ennek is, annak is egy szál margaréta virit az övében.

Láz gyötörte mind a hármat. Már Gergő is reszketett. V állein
már alig 'birta 'a megbénult gyermeket. Idő: álmot elbeszélni, üldöqélní.
megpihenni. nem maradt. Szegény. három beteg vándor. a perzselő nap
alatt, .vánszorogva ténfereqve, ment előre. három napig éjjel- nappal.
Meqfeszített akarattal. Gergő mester énekelt:

Mit az ember nagyon óhajt
Nem lehet, hogy el ne érje.
Hogyha nem magának kerte,
Jézus kezeskedik érte.

Minden szent könyv így beszélte. S a szent könyvek nem ha-
zudnak. .

Estjén a negyedik napnak. egy keresztúthoz jutának. Neve Nincs.
imádkozott. Bálint gyerek láztól fázott. Nem panaszolt. nem kiáltott.
csak mintha az f:ghez szólna, könnyes arccal. néma szájjal mutogatta
tagjait.

Hogy az út itt széjjel válott. a három vándor megállott.
Hát. amint ott álldoqálnak, csak felbukkan hírtelen öszvérháton

egy barát. Testes. köpcös szerzetes. Arcát szűrke csuklya fedte. de a
hangja kellemes. Mintha éppen rájuk várna. nyájas szóval szól hoz
zájuk:

- Merre, merre emberek? Jó barátaim az Úrban. rneztéláb és ron
gyosan?

- Kedves frater. Chartresba mennénk. Zarándokok volnánk, kérlek.
- Chartresba erre el nem értek. szerencsétlen emberek! Az utat

e1vétettétek. Töltsétek nálunk az éjjelt. Itt nem messze, a vadonban áll
kolostorunk. Szent Lajos király emelte. Áldott legyen neve érte.

Gergő fogta a kereplőt, megforgatta és kiálta: Nem lehet! Meg
fertözzük a leget. Kerülj te is. jó testvérem.



- Most már éppenséggel kérem, hogy jőjjetek, szegény beteg
gyermekek. Kolostorunk betcqeké, minden fiijdalQmnak anyja, patro
nája: Mária. Ö, ki mindnyájunk barátja, gondot visel a leprásra. Csön
des kolostora mélyén helyet szerzek néktek is -,

Ennyi szóra, ilyen hangra, mert gondoltak volna rosszra? Kolos
torba megpihenni, imádkozni, erőt kérni, vajjon mért ne volna jó?

Megindultak szaporán a jó szeractes nyomán. Öszvérháton az elő

re. ők gyalogszerrel megette. keskeny, síkos hegyi úton. Hát, amint
kapaszkodának szörnyü kinnal felfele, megzendül a messzeségben egy
kicsi kis fülemüle szívszaggató éneke.

Kis. Bálint fülel ni kezd. Furcsa ének, nem madár dal. Régi. régi
frantziák tudták ezt az éneket. Ember ma már ritkán fújja. Ez él mesz
szi fülemüle, végesvégig ezt sem tudja. Csak elkezdi, abbahagyja, s
mintha egy ember zokogna, úgy elfullad kicsi torka. Nem trillázik. nem
füttyönget. Zokogó madárt ki látott? Bálint már-már rákiáltott, hogy meg
kérdje, mi baja? Mért énekli szüntclen, hogy:

Szorongat a szerelemnek
Édes kínja, szép gyötrelme ...

Már azon volt, hogy meqkérdje. De megálltak, hatalmas kolos
tort láttak. Kapujában csuklyás fráter. Mintha arca nem is volna, mintha
üres reverenda hajlongana hívogatva, némán, mert egy szót se szól.
Csak rájok int, hogy kövessék. Folyosóról nagy terembe, onnan ki a
kerengőre, bolthajtásos kapu által, nem lesz vége sohasem? Mennek
teremről, teremre. S minden olyan nesztelen. Szürke csuklyás furcsa
árnyak suhannak a falak rnentén szegett fejjel szótlanul.

Igy bolyongnak jó sokáig. Majd a jó fráter ajtót nyit egy kicsiny
cellában nékik. Asztal, egy pad, három ágy. Aki őket ide hozta, e
cellában az is néma, meghajlik, egy szót se szól. S hogy eltünik. má
sok jőnnek. Két néma, konyhás barát. Tálat hoznak jó levessel. egy
kökorsót forrásvizzel. Meleget régen nem ettek, szegény beteg ván
dorok. Imádkoznak, ebédeznek s mikor a végére érnek, vezetőjük visz
szatér. Most beszédes. Faggatózik, honnan jönnek, merre mennek? Mikor
mindent elbeszélnek, a nagy testes. jó beszédes barátságos szerzetes
elképedve felkiált:

- Szerencsétlen három leprás' Nem tudjátok, hogy mi történt?
Azt hittétek, hogy ti vagytok, akik erre vállalkoztok egyedül? Párísból
mások is jöttek, sok napja, hogy megelőztek titeket. Párisi szel;lény
leprasok. megelőztek bizony mások. párisiak azok is. Megérkeztek im
már Chartresba, azt gondolom, negyednapja. S csoda történt, szent
csoda. Csoda híre gyorsabban jár, mint a májusi villám. Tudja már
jó királyunk is. Ettől újjong egész Páris: megszünt a lepra veszély.
Hálaadó szentrníséket szolgáltatnak szerteszéjjel. Maga jó Szent Lajos
király Szent Denisben ma ministrál.

Három beteg fej lehorgadt, szegény Gergő összecsuklott. Bálint
könnye megeredt. S Neve Nincs is, mintha őt is, már megtörte volna
e. hír: összeroskadt, hallgatott.

- No, - mondta a testvér fráter, -- nem kell úgy a szívre ven-
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ni. Jó lesz nektek itt pihenni. Ha kissé erőre kaptok. nyomban nagy
munkába fogtok. Ég küldött titeket. Haldokló betegink vannak. Oly
nehéz az utolsó perc. Nagyon, vágynak Iruaszóra. beszédhanqra, a ví
gaszra. s nálunk, bizony ,fájdalom csupa olyan szerzetcs van, aki soha
életében egyetlen egy szot sem szól. Hallgatási fogadalmat megszeg~

niök nem lehet. De ti nem vagytok barátok. Nagy szükséq lesz itt
még rátok. hogy míg éltek. rníq bírjátok, betcqinkct ápoljátok s vélük
imádkozzatok.

így beszélt és távozott. Testes barát alakjában, álruhában, bő csu
hában. Sátán őket megkisérté, Mert ő volt az átkozott. -,

Neve Nincs magába roskadt. Elviselni. hogy is tudna ezt a ször
nyű, néma helyet? Itt a kövek sem beszélnek. Tanácsot senki sem
ád. Imádkozna. hogyha tudna, Megpróbálja s csak mormolja, mor
molja a szavakat.

A kis fiú olyan báqyadt. ahogy meglátta az ágyat. belezuhant.
elaludt. Ogy alszik. míntha örökre tért volna e fekvőhelyre.

Gergő mcster agya lüktet. ül a lócán s néz meredten:
-- Én Istenem mit tegyek? Hálát kene Néked adnom. hogy a

csoda hírét hallom. Örülni kell, hogy megtörtént. Örülök is, édes
Jézus, Tied legyen a dicsöség' Nekem nem kel! az elsőség, nem akar~,

tam dicsőséget. Én bizom tebenned. Isten. nem lehet. hogy ne akarjad.
áldozatunk ne fogacljad. Reménységem tőled nyertem. ne vigy engem
kísértetbe. ebben a szörnyü sötétben küld] egy reménysugarat!

A szemében emésztő láz. Nem lehet a siralomház borzalmasabb.
mint e cella. Soha se, fog meqvírradní?

-- Jó hajnalban imádkozni a templomba elmegyek. Csak pirkadna
s szólna, szólna, hogy egy kissé bátorítna. Isten áldott szerit harangja!

Minden csendes. minden néma. Derengéskor kilopódzik a cellá
ból s templom felé tapogat, Néma templom. csukott ajtó, nagy lakattal
s hátborzoló furcsa zajjal szerzetesek jönnek. mennek, a köveken, csuha
alatt lábszárcsontjaik zörögnek. mintha járna cinteremben.

Mint fogoly vad a veremben. Gergő reszket. rosszra várva.
Am' odabenn. a cellában Neve Nincs szeme felpattan. Ahogy
néz a napsugárba. messze röppen íáradtsáqa és kiáltja:

- Menjünk, menjünk! nincs kitérő. nincs megállás. ezt a kolos
tort itt hagyjuk, fogadalmunk végrehajt juk!

Ketten viszik kis Bálíntot. S indulnak. de mínden zárva. Ténfe
reqnek, támolyognak. ínteqetnek, mutogatnak. Míndhíába.

Sírva kérdik. hol egy ajtó. amit nékik kinyitnának.
Hajlott hátú, őreg csuhás jár a sorban a kerengőn. Talán a bűn

bánat nyomja. hogya fejét úgy lehajtja. Ez se felel. De a keze me9~

rebben s a kertbe int.
Menekülnek hát a kertbe. Ezt a kertet körbe vette egy hatalmas,

vaskos kőfal. Köröskörül jól bezárta. Rabbá lett a három árva.
Zsenge harmat a fűszálon, napfény csillog minden ágon. A fűbe

letérdepelnek s hogy kezük imára fonják. csak azt hallják a közelben'
fülemüle énekel. Ugyanaz a bánatos dal. régi ének szerelemről. a sze
relern gyötrdméről. Ezt hallották. mikor jöttek. S most a kőfalra sze-



gezve, apró kalitkába zárva megpillantják a madárkat. Szürke, csunya
kicsi állat, kapaszkodik egy rudacskán. S pici szive majd szétpattan,
fölfujt begygyel, tág torokkal fényes nappal énekel.

Kicsi Bálint megszólitja:
- Kis barátom, mi dolog, hogy ily időben énekelsz? Talán bi

zony úgy gondolod, barátokat jutalmazod, hogy nappal is hallgathas
sák gyönyörűszép éneket?

- Nézd - felelt a fülemüle, - én megvallhatom neked. Özvegy
vagyok, asszonykárnat meggyilkolták. S úgy esengek egy új fülemüle
asszonyt. Éneklek, hogy idecsaljam.

- Meggyilkoltáld
-- Meg bizony. S én azóta mindig sirok. Azt a régit siratom. S

hívok újat. Jaj, de nem jön. Nincsen olyan szabad madár, aki önként
idejönne s megosztaná a fogollyal az örökös éjszakát.

- Éjszakát? Hiszen nappal van. Nem látod, hogyan világol?
- Én nem látok jó barátom, mert szavadból úgy érzem, hogy jó.

barát vagy. Vak vagyok. Tüzes tű szemern kiszúrta. Mert az ördög
úgy akarta, hogy ne lássak soha többet s a sötétben szakadatlan éne
keljek,

Kicsi Bálint szive reszket. Gergő tartja s ö kinyujtja sebes, elkor
csult kezét. A kalitka ajtót nyitja, amadárkát kézbefogja s amint puhán
megcsókolja, szeméből két nehéz könnycsepp csöppen a kis vak ma
dárra. Ujra könnycsepp a fejére, vak szemére s hát ebben a pillanat
ban a madárka ujra lát! Boldogan röppen egy fára, egy közeli fűzfa

ágra, csicseregve igy kiált:
- Zarándokok! Áldás rátok! Fussatok mig engem láttok! Ez a

hely itt a pokol. Ördögök itt a csuhások. Bízzatok, én kivezetlek ti
teket.

Ágra ugrik, ágról röppen, kis szárnyával integet. S a zarándokok
utána, 0, Úristen hála, hála, hogy felnyírád szemeinket. ime minket
kelepcébe csalt a Sátán harmadízben.

Mennek a madár után, Hát a kőfal a kert végén egy kis helyen
meghasadt. Ott kibújnak. ahogy tudnak, törik át magukat a résen s
nemsokára kint vannak már, kint a szabad tágas réten!

Lám a mezőn búza érik, kalászt ringat langyos szellő, virul száz
ezer pipacs. Fészkét csipogva ott hagyja s lábuk előtt tovatotyog esi
beível a fogoly. Fent az égben. láthatatlan messzeségben kis pacsirta
énekel.

ök hárman is énekeltek. Éjjel-nappal folyton mentek. Mentek egy
re, szakadatlan. Mezőt láttak, búzarnezőt, kéklő eget, vadvirágot, semmi
mást. Gergő vállán a gyerek. A magasból felkiáltott, mert meglátta'.
mít is látott? Egy nyulat! Nyúl volt bizony. A síkságon kuporgó nyúl.
Kicsi feje, kis fejéből égrenéző tapsifűle. Fészkén ülő lapuló nyúl! Meg
álltak, elcsodálkoztak, Örvendeztek s úgy gondolták, hogy szép csend
ben hozzálépnek s nyakon csípík, ha lehet.

Két fül között nő a távol... Közte ég is átvilágol? S ahogy men
nek közelebb, egyre nő a két oszlop-fül. Mintha intne... s meg is,
szólal s Így beszél:
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"Én két fülem míndent jól hall az erdöröl, a mezöröl éneketek ide
líangzott, jőjjetek hát. Fészketek már, ahol végre megpihentek, készen
éppen rátok vár."

Igy beszélt a két tapsi fül, egyre nőve növekedve, síkságból ki
emelkedve, mig egyszer csak észrevették, hogya céljukat elérték. Bú
zamező síkság végén állt a templom. Két tornya a guggoló nyúl égre
néző, mindenthalló két füle:

Már rohantak, botorkálva, ahogy tudtak, ahogy bírtak, s keze
iket kiterjeszték, csakhogy érjék,hogy elérjékmielőbb. S botladozva.
alig élve három vimdor Chartresba ér.

Székesegyház főkapuja előtt Krísztus Urunk szobra. Három ván
-dor egyenesen oda tart. Addig bírták, ott lerogytak. térdrehulltak.

S Isten Fia a kereszten, Fundamentum. Szeqeletkö, Ég s Föld Ura.
Legfőbb Bíró, Teremtője Természetnek. Természetnek s Kegyelemnek
minden élet Kútfeje:

- Beléphettek. - int feléjök.
S ők belépnek. Nagy békesség. égi béke honol bent a szentcqy

házban. Ahogy lépnek. a szentképek fejet hajtnak sorra, rendre.
De a három mít se hall és mit se lát. Magukkal' mit se gondolnak.

csak haladnak, hiszen Isten úgy üzente. hogy a csapást megszünteti,
ha elérnek. Meggyógyulhat annyi beteg leprás testvér, meggyógyulhat!
menni kell! Hát leszállnak a kríptába, Földalatti Miasszonyunk oltá
rához: ott egy fátyol, Szent Szűz fátyla, csodatevő szent ereklye, meny-

'nyi zarándokot látott! Van ott számtalan cellácska, körülvevő a szent
Iátylat. odajárnak a betegek. nyomorultak gyógyulásért, pestisesek. a
leprasek. De ők nem magukért jöttek s nem is tudnak tovább menní.
Egy lépést sem. Ez a végső. Fáradt. törött három vándor, három lep
rás jó zarándok célhoz érve térdre hull.

Ores krípta, késő óre. Arra már senki se jár. Ott maradnak. Nem
csak éjjel, nem sokáig, de örökre.

S akkor az oltári képet tartó két angyalnak szárnya rezzent. Hal
kan a lépcsőn leszálltak két oltári angyalok. A holtak szemét lecsuk- .
ták, testeiket felemelték s egymás mellé három sirba szép sorjába le
fektették.

Egyik égi küldött hozott három márvány sírkövet. A másik arany
szárnyából tépett arany angyaltol1al az első. sírkőre írta ezt a szót:
..Remény" - Gergő hült testére tette s a Remény kövével fedte Ger
gót, a köfaraqót,

..Hit". - írta a másodikra s ez takarta Neve Níncset, a leprásat.
kinek arcán tiszta szépség tündökölt.

Harmadikatközból tette, közből a kis gyermeket, majd befedte.
kővel fedte s rája véste: "Szeretet".

Mi Urunk a Jézus Krisztus üdvözültek seregébe fönt, a aiennybe
három lelket beeresztett.

Párisban, a nagyvárosban többé lepra nem kísértett.
Soha, soha emberfia, valóságos földi nevét e háromnak meg nem

tudta.
Tudta Isten. S ez elég.
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