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Zarándokúton Czestochowába

A lehető legszerényebb felszereléssel vágtam neki: csizmában, kiszolgált felöltő

ben, lapos kalappal és esernyővel aligha keltek feltűnést a templom előtti téren
és a környező utakon gyülekező tömegben. Nem is ügyel rám senki, jobbára úti
készü1ódéssel foglalatoskodnak az emberek s az ég alján borongó felhőket vizs
latják. Aprószemű eső szitál, de különösképp gondterhelt arcot mégsem igen
látni. Zsong minden, akár a méhkas. Nagynehezen átfurakodom a temető felé,
miközben elégedetten tapasztalom, hogy sehol egy fátyol, egy szalonkabát, egy
úri fejfödő. Csak az egyszerű nép. Egyszerű, nemegyszer keményen metszett,
napégette arcok, szürke öltözet - és látom a szemek mélyén, hogya lelkükben
valami számomra megfoghatatlan érzés feszül. Elvegyülök a tömegben, százá
val oldom magamba a beszédhangokat, az arcok számlálatlan sorát, hanem a
közönséges szürkeség és a talmi nyüzsgés unalommal tölt el s kedvem szegi.
Rettentő magányosnak és idegennek érzem magam itt. Próbálok elmerülni '!Z
emberhullárnban, hogy ráérezzek az áramra, mely áthatja - de nem megy... Es
amint ott állok, odalép hozzám egy szegletes arcú parasztember, szürke posz
tóköpönyegben, olvasóval a nyakán.

- Gyün az úr is? - kérdi.
- Persze.
- Már hogy mivelünk?
Megerősítem, hogy igen, és beszédbe elegyednék vele, hanem az ember

elhallgat és továbbáll. Ismét egyedül maradok, és nem tudom, mihez kezdjek.
Hogya templomba jussak, arra gondolni sem érdemes: egy gombostűt sem
lehetne leejteni a bejáratnál; hallani odabentről az éneket és az orgona búgá
sát; majd a prédikációból egy-egy szót; rövid, szaggatott hullámokban sírás,
könyörgés hangja röppen, mint a vihar szele.

A pap búcsúztatja az ú trakelőket.
Födetlen fővel térdelnek mindannyian, s hallgatják tétlen odaadással, fi

gyelmesen.
A szürke ég továbbra is esőt szitál és felhőszakadassal fenyeget; főként ez

az, mi kedvem szegi, olyannyira, hogy már nem is fülelek a hangokra. s
fogyó gyönyörűséggel nézegetem a nyíló orgonakat és a gesztenyék vörösbe
játszó, friss zöldjét. Végtére teljesen elül a zaj, és az ezernyi ember vékony
erekre bomolva lassan megindul.

Es amint ott mentünk, laza sorokban, hol a híddal, hol a park zöldjével.
hol a Visztula átellenes partján nyújtózó várossal a háttérben, ezek a csiszo
latlan és elnagyolt arcok, szegletes formák, batyuk alatt görnyedő hátak, a
népnek ezek a szürke, apró és kemény alakjai, teleaggatva rózsafüzérrel, va
lami különös erőt és emelkedettséget hordoztak magukban.

Barna, papírrózsa koszorúkkal ékesített kereszt himbálódzott a menet ele
jén a párás, esős légben. Sűrű hullámokban csapott fel a városi zaj, villa
mosok csengettek újra meg újra, kocsik tompa zakatolása hallatszott, gyár-
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kémények terítettek rongyos füstfelhőket a házak fölé, amott lenn pedig a
szürkéssárga folyam csobogott a híd pillérein. Sietős, tevékeny, feszített élet
zajlott körös-körül, a város élete: szüntelen harc a létért és a vele járó örömö
kért.

Mialatt így elmélkedem, egy egylovas fogat tűnik a szemembe, éppen ki
bukkan a híd alól, a saroglyán kékre festett koporsó, mögötte pedig csak egy
magányos asszony; ruhája elejét megemelve követi a kocsit, mintegy gépies
léptekkel, mellére horgasztott fejjel... Pusztán egy pillanatra villant fel a fáj
dalomtól emésztett száraz arc, de szemem előtt még sokáig lebegett szigorú
an összezárt ajka, kisírt, bedagadt, vöröses szembogara és a fájdalomnak ez
az egész, élő kövülete.

Valami sötét nyugtalanság és megmagyarázhatatlan belső gyöngeség fo
gott el, mégis a járdán bámészkodókra tekintvén, ahogy bandákba verődve

ott álldigáltak és bárgyú-ironikus pillantásokkal kísértek minket, s amint ez
a kocsonyás tömeg tréfát űzött a menetból, tébolyult vágyat éreztem, hogy
felpofozzam őket, de - túrnöm kellett. Elkezdtem hát számolni az ablako
kat, lámpavasakat, egy-egy elhaladó konflis kerekeinek fordulatát, mi több,
még arra is futotta, hogy öt egész percig az új varsói épületek archi tek
túrájával foglaljam el magam, csak hogy ne lássam ezt az összeröffent cső

cseléket.
S mikor elértük a városhatárt, egyetlen, ámde őszinte szóval intettem bú

csút Varsónak:
- Végre!... Ha csak tíz napra is...

*'"
Javában alszom, mikor valaki felráz és így szól:

- Testvér, fel kell kelni.
A mellettem alvó apáca az. . :
Behunyom a szemem, és ismét rám nehezedik az álom.Tstenem! - hogy

aludnék még, de jéghideg borzongás fog el, éles hangú csengők csilingelnek, . .
s a pajta deszkafalának résein hosszú csíkokban .tör be a hajnal sugara. Az
ébredők mozgolódása és a tudat, hogy menni kell tovább, nem hagy elaludni.
Felkelek, s bár ráz a hideg, átballagok a rétre az út túloldalán, és a világo
szöld füzek árnyékában kéklő libaúsztató partján elvégzem a reggeli tisztál
kodás elemi múveleteit. A víz hideg, akár a jég, szinte perzsel, de nagysze
rűen felfrissíti az embert.

Még csaknem sötét a világ.
Keleten aranyrózsaszín pírban fürdik az égalja, s a fák, a fú, a gabona 

álmos, harmattal átitatott csöndben állnak, épp hogy ébredez bennük az élet.
Mérhetetlenül friss és rugalmas minden. Az erdő csaknem fekete, nyirok és
homály bujkál benne, a fák sudara parázslik csak, mint valami csipkeszegély
a hajnal gyöngyház fényében. A mezőkön széles hullámokban opálos köd
gomolyog, a pirkadat csupa titok és erő; érezni az ébredő föld nedves és
illatos leheletét, míg a házak felől kakaskukorékolást hoz a szél.

A napkelte gyöngyfényét, a hajnali csendet mind újabb és újabb hangok
verik fel - beszédfoszlányok, nyerítés, a kijáró szekerek zörgése s a reggeli
zsolozsma hangjai.
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A keresztnél gyülekezünk. Az emberek arca álmos és szürke a hidegtől,

ruhájuk gyűrött,de a szemük tisztán csillog. Egy hosszúra nőtt parasztember,
szerzetesi csuklyával a fején, aszketikus, éles arcvonásokkal, felemeli a feszü
letet, amelyen immár friss zöld koszorú függ, megrázza a csengettyút, és
mély hangon rázendít:

Hajnal hasad, pirkadat kel,
1éged hív a föld, a tenger...
Es az egyszeru tömeg a szívével veszi át a dalt és énekli emelkedetten,

hatalmas-eros hangon:
Téged dicsér minden erő...
Dús hullámokban árad az ének a lassan már az egész láthatárt bearanyozó

pirkadat felé, szökellve omlik szét e tágas föld színén, zeng a falu házai fölött,
átszúródik a gabonatáblákon, szinte permetként lebeg, egybeolvad az opál
térrel, visszhangozzák az erdők, a kertek virágai, s mintegy eróre kapva a
természet hangjaitól, az Ur kegyelmét és hatalmát hirdető fenséges him
nusszá duzzad, hogy megtisztulva szennytől, nyomorúságtól és mindentől,

ami mulandó, a szív bírodalmát a világ fölé emelje. O, hatalmas ének, gyö
nyörűségébenhatalmas, hasonlót még nem értem soha, most, a tavasz e cso
dái körében s hogy ilyajkakról fakad, hihetetlen varázslat részesévé tesz.

Feljött a nap, s kipirosít, bearanyoz mindent.
Szaporán haladunk, pedig szívesebben éldölne az ember egy barázdában,

a kalászba szökkenó búza közt, hogy csak bámulja az eget, hallgassa a pa
csirta szavát, a fák susogását, ringatózva a most szinte örömódaként zengő
dal hullámain. Tavaszból szippant a tüdő, álmodó tekintet aszemekben...
Erdó mellett visz az út, szinte izzik a madárdaltól, s a mezók, ameddig a
szem ellát, telis-tele hintve virággal. Orgonabozót árasztja illatát, a virágok
fürtjei, mint apró, lila bárányfelhők. 1izenegy versztát hagyunk magunk
után, pihenés és a fáradtság legkisebb jele nélkül.

Hagyom, hogy megelózzön ember és kocsi; majd' mindegyiken visznek hol egy
vakot, hol egy sántát, hol egy bénát, hol meg olyan elesettet, akinek a bajára e

, földi világban nincsen már orvosság. Vonul előttem a rokkant testek és lelkek
karavánja, borzasztó jelenet az élet színházában - akár valami rémalakokkal
teljes álom.

Látom és érzem, csaknem tökéletesen tudatában vgyok annak, mi rejlik e
vastag kéreg mögött, e sovánnyá aszott orcák álarca alatt, a lelkek micsoda
állapota s minő szenvedés. Látom, nem sétára indulnak s tudom, miért men
nek. A városi élet szűk kamrájában nevelkedett hitetlenkedó, ironikus énem
rettegve és ámulattal megtorpan, s csak áll meglepetten és tétován ennyi
szenvedéssel, gonddal, fájdalommal szemben... Látom és érzem, hogy itt,
ebben a tömegben nincs is talán olyan szív, olyan lélek, olyan fó, amely ne
hordozna elesettséget valamiképp, s amely ne haladna bizakodva és hittel,
hogy ha odaontja könnyeit a Szentséges Szűz elé, ha elzokogja néki bánatát,
ha feltárja szíve fájdalmát és kérve könyörög segítségért és kegyelemért 
akkor azt meg is kapja. Mihez is fognának ezek a lelkek fájdalmaikkal, pa
naszaikkal, szenvedéseikkel, mindenféle nyomorúságaikkal, ha nem tudnák,

598



hová menjenek, miben higgyenek és kinek az oltalmára adják magukat oly'
határtalan bizalommal? .

Elborult előttem a világ, rettegés nyilallt belém erre a gondolatra, és rá
döbbentem, hogy olyanok vagyunk, akár a tavi nád: kiszáradtunk a nyáron,
s már csak bólingatunk sárga fejünkkel az éjszakában a napnak, a tavasznak:
- Meghalt minden, halott már! - pedig csak a nádas halt meg, körötte
buzog az élet, virágok nyílnak, dalol minden - s ha szenved is: él. Mily
nehéz tud lenni a könny!

*
Mire mi is megérkeztünk, zarándok testvéreink már régen letelepedtek.

A lefátyolozott kisasszonyok számára anyjuk már előkészítettea szállást,
én meg elindultam keresni magamnak. _

A falu aprócska, ne~ fért el mindenki a pajtákban és házakban, így aztán
sokan kertek alján vagy udvaron vackoltak meg éjszakára.

Hosszas keresgélés után végül is kaptam egy sarkot. egy zarándok nővé

rekkel teli helyiségben. Jó hangulat volt, csupa nevetés, néha még vaskos
tréfák is röpködtek. Időnként valamelyik pajta felől istenfélő ének hallatszott,
egyébként mindent eltöltött a rengeteg beszéd és az ősi embertábor zsongása.

Magamban morfondírozva gubbasztok a küszöbön, rosszkedvűen, korgó
gyomorral, mert se tejet, se kenyeret nem lehetett már kapni, mi több, még
a kutakat is szárazra merték, s ekkor hozzám lép az egyik asszonytestvér egy
darab kenyérrel, és így szól: -

- Fogjad, testvér, oszt egyél! - egy másik sajtot hoz, a harmadik meg
vajat, hamarost került méz, valami kolbászvég, sőt még fahéjas lepény is.
. Mielőtt magamhoz térhettem volna a meglepetésből. már benntaláltam
magam a helyiség közepéri vagy negyven asszony gyűrűjében. Elkezdtem
hálálkodni nekik, és mentem volna mielőbb kifelé mélységes megíndultsá
gomban. De nem hagytak.

- Egyél csak, testvér, hadd el a szerénykedést. Egyformák vagyunk mind,
magunkfajták. Aztán látjuk ám, hogy te, úr létedre, istenesen s példásan jössz
velünk -hát a kenyér is magátul vágódik, hogy éljél vele.

TIsztességgel jóllaktam. elköltöttem a fahéjas lepényt is mézzel. Még egy
kis tej is került, hogy leöblítsem. Aztán kiléptem a házból a gazda után, és
mondorn neki halkan, hogy megfizetném a szállást mindenkiért. Meghallotta
az egyik asszony és rámpirított:

- Ej, testvér, szégyenbe hoznád a jó lelkeket, garassaI hálálnáda szív
jóságát, nem becsületes dolog ez s nemis illó!

Magyarázkodom, ahogy tőlem telik, de hallani sem akarják-mind kiper
geti a maga négy garasát tüstént.

- Inkább olvasnál nekünk abból, ami írva vagyon, testvér - szól az
egyik, és a kezembe nyom valami régi, bőrkötéses, rózsafüzérrel körültekert
evagéliumot. Az Apostolok Cselekedeteinél ütöttem fel.

Olvastam én különféle dolgokat, különböző helyeken. Mások írásait és a
sajátjaimat,szűk körben és nyilvánosan, ám ilyen lámpalázam még sohasem
volt, igaz, ilyen odaadó hallgatóságom se. A helyiségben és a ház előtt sűrű

tömeg gyűlt össze, a felolvasás hangja vonzotta a népeket, jöttek s hallgatták
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figyelemmel. Gyakran félbe kellett szakítanom. hogy válaszoljak, magyaráz-
zak vagy megvilágosítsak egyes részleteket. .

Olvastamegy óra hosszat.
. Kiváltságos helyet kaptam, egy ládán ágyaztak meg, ahol igazán jól ~lle-
hettem, így telt a zarándokút harmadik éjszakája. .

Mikor reggel szedelőzködtünk, az egyik asszony azt mondja nekem:
- Te pedíg, testvér, papnak kéne legyél, oskolád vagyon, olvasol is szé

pen, his;l' úgy mondtad az Uristen szavát, hogy minden lélek szívesen befo
gadta. Ugybiza, testvér, Istennek, embemek örömére volnál.

.Nem válaszol tam semmit, hanem csak mosakodtam egy kis dézsában, és
eszembe jutott Varsó, éjszakai kódorgások barátaimmal, beszélgetéseink, a
korhadt formák és intézmények szétveretésén való igyekezetünk, és legszí
vesebben odakiáltottam volna nekik:

- Hallgassátok! Íme, hallgassátok!
Túl a falun, a feszületnél gyülekezünk és várunk.
Kérdezem, hogy mire. Azt mondják, a vezető idősebb testvér .tegnap né

hány helyütt illetlen mulatozást látott, s mostan korholni készül érte; már itt
is van, odalép a kereszt tövébe.

Az egybeverődött tömeg hallgatagon áll; immár teljesen felkelt a nap, és
a ködös, kéklő szürkeségból holmi tejes fény világlik elő, lassan átitatja és
kiíehérítí a Ievegőeget,

A szekerek előre mennek; az egyiken ott ül a három lefátyolozott alak is.
Az első pacsirták dala csengett a levegőben s egy gólya, topolyafán rakott

fészkén hátravetette a nyakát és hosszasan kelepelt. Legelőre kéredzkedve
bógtek a barmok az istállókban, ébredezett a falu.

A vezető testvér megvárta, míg mindannyian összegyűlnek,aztán elkez
dett beszélni.

Csak néhány szakaszt idézek abból, amire emlékszem.
- "Hát hová indútatok tik, testvéreim? Hetivásárba talán? Akkor meg

minek a kereszt véletek?! Korcsmába mulatni vagy netán lagziba? Akkor meg
minek az istenes ének? Mer tik nem búcsúba készültök, emberek, hitemre!
Más se hallik a szálláson csak rihogás, viháncolás meg az Úristen sértegetése!
Zülleni mentek tik, emberek, nem pedig a Szentséges Szűzanyához. Hát nem
félitek a magasságos Istent, testvéreim? Aztán hogy ne legyen kórság em
berben, nyavalya állatban, tűz a faluban, meg jégeső se essék, ménkű se
csapdosson, csak jó termés, az legyen - hásze' .becstelenségtekkel magatok
vonjátok fejetekre a bajt! A sok kicsapongástól, mértéktelenségtől oszt eccer
csak betelik az Isten türelminek pohara, oszt ránkszakad az éhínség, a kór
ság, meg tűzvész gyün, hogy kiégesse a sok rosszat, hanem, szerelmetes
testvéreim, ríttok majd, keseregtek, segítségért esedeztek. Mértéket s határt
nem ismerő bűnös lelkek vagytok mind, oszt így akarnátok a Legszentebb
Anya elé kerülni? Haj, népek, emberek, szálljatok magatokba!" -

Hatalmas, szenvedélyes hangon szólt, s lassan innen is, onnan is megin
dult a sírás, mind sűrűbben hangzott fel, s mind többen ereszkedtek térdre,
verték a mellüket és bánták bűneiket az Isten színe előtt.

A nap vörös.golyóként izzott, lapos sugarakban hullt a fénye a sötét, ki
merült, de izgalomban égő arcokra, a testvér pedig még hosszan szölott, és
így fejezte be:
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-,- "Ésnem lesztek akkor, miként az oktalan állat, ki feltúr mindent, nem
. gondol azzal, illatos gyógyfű-e vagy csak szúrós aszat. Szálljatok magatokba,

drága testvéreim, mert a Szent Szűzanyáhozmentek, oszt mocskosan érkez
tek, tisztátalanul, nem is emberfiához, de baromhoz méltón. Oszt mit szól
J!18jd a Szentséges Szűz, ha nem ösmerhet rátok, fattyakra és tisztátalanokra!
Amen."

Befejezte, fogta ,a keresztet, csengetett, elkezdte a szenténeket, és elindul
tunk végtelen elnyúló menetben, mert keskeny volt az út és ferdén kanyar-
gott hegynek fölfelé. ,

lObb versztányira kígyózott a sor, szinte lengett a gabonaföldeken, mint
holmi élénk színekkel díszített hosszú szalag. .

Végre-valahára elértük Konicét.
Azaprö falu tíz-egynéhány háza csak az emberek és kocsik egy részét

tudta befogadni, a maradék szétszóródott a környező településeken. Kétsé
gek közt hányódunk, mert nem találjuk a málhás szekereket és a társaság
többi tagját. Vajon merre lehetnek? S honnét vegyünk a kereséshez erőt? A
fátylasok azt mondják, hogy nekik megteszi akár az árokban is, csak végre
lepihenhessenek, mert tovább menni már nem tudnak. A szomszéd faluban
találtam egy viszonylag kevésbé zsúfolt helyiséget, és alig tudtam rábeszélni
őket, hogy átmenjenek oda. Allok a ház előtt, és töröm a fejem. Hová tegyem
el magam éjszakára, mikor a csűrök, pajták és udvarok tele vannak egymás
hegyin-hátán alvókkal. .

- Istenem - világlik föl bennem, észrevévén az út mellett egy darab
homokos földet. - Istenem! mily' ostobán civilizált voltam is én! - és nosza,
húzom lefelé a csizmámat, mert szörnyen gyötörte már a lábam, elnyúlok
egy barázdában, és azon minutumban mindent feledve, már alszom is.

Hajnalban ébredek, épp jókor.
Félig gémberedetten és a friss levegőtől kábultan mozdulni sem tudok, s

minden lélegzetvéteibe belesajdul a tüdőm. Felkászálódom mégis, mert igen
csak gyülekeznek a mieink a kereszt alá; amúgy sem engedhettem meg ma
gamnak a gyöngélkedést, ha egyszer eltökéltem, hogy mindenképp végigjá
rom az utat.

És megint csak mentünk erdőn-mezőn,mind nagyobb belső lendülettel és
növekvő önfegyelemmel.

Tűzött a nap, fojtogatott a por, a fáradtságtól már nem éreztük tagjainkat,
az erőfeszítés végsőkig megviselte az ember testét, ámde a szemekben és a
szívek mélyén egyre fényesebben csilJogott a cél - Czenstochowa.

Még hegyek, folyók, homokos pusztaságok, rettentő utak és tikkasztó hő

ség választott el tőle, de a kegyhely közeledre mindjobban eltöltötte a lelke
ket, s mind erősebben szította bennük a lángot.

Mentem hát, együtt a tömeggel, mentem, mert egyre inkább kedvemre
volt menni, s mindjobban értettem ezeket az embereket, szinte eggyé váltam
velük, feledvén a világ többi gondját-baját. Szemem, fülem, érzékeim úgy
lekötötte mindaz, aminek részese voltam, hogy eszembe sem jutott mással
foglalkozni.

*
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Az utolsó nap!... Látni minden arcon. -
Mstow városának kihalt utcáin haladtunkban a reggeli fényben vérfoltokat

vettem észre az útburkolat kövein: azoknak a meztelen lába hagyta ott, "akik
énekelve előttünk jártak.

Hamisítatlan hegyi ösvényekre érünk. Emelkedik a nap, de menten el is
merül a ködben, enyhe bíborszínbe fordítva a párát. Az ösvény meredek és
tele van éles kövekkel. Hegyek közt járunk, a ködtakaróból kopasz csúcsok
merednek elő.

Olyan szaporán szedjük a lábunk, hogy csak úgy zihál az emberek melle,
s a szemek minden gerincen és hegytetőn a ködöt vizslatják; nyugtalan s égő

tekintettel keresik a szürke gomolygásban Czenstochowa tornyát.
Meg-megáll a nép s nyújtott nyakkal mered .elöre... Mit sem látni, úgy

tetszik, az egész világot betakarta a hömpölygő pára.
Időnként furcsa borzongás fut végig a gyülekezeten...
A nap kibukkan a ködfüggöny mögül, és a távolban, egyenesen előttünk,

kirajzolódik egyámyékvonal, holmi bizonytalan káprázat, de már el is tűnik,

mert a köd, mintegy felbolygatva a fénytől megzavarosodott. sűrű lett, mint
a vatta, és ismét elrejtett mindent.

Csalódott mormogás kelt, és kissé úgy tetszett, mintha csöndes, ám elszánt
küzdelem indult volna a tömeg és a köd között.

Az égő, fáradtságtól vérbeborult tekintetek, a szapora szívverés, a végső

kig feszült érzékek, a rekedt, izgalomtól elfúló hangok mind összeolvadtak
és tűzpatakként csörgedeztek, beivódtak a ködbe, s mintha megkötötték vol
na: a pára rohamosan ritkulni kezdett.

S az a borzongás, mely újra és újra végigfutott az embereken, szinte vakká
tett és elkábított mindenkit, hogy csak mentek, törtek előre rendületlenül.

Megszaporodtak a vérnyomok a földön és a köveken, de rá sem hederített
senki a fájdalomra, a feltört lábakból szivárgó vérre; a cél közeléból merítet
tek erőt.

A vezető testvérek némelyike még egy utolsó beszédet tartott. Felzizegett
az egymásnak megbocsátó tisztulók suttogása. A prédikáció hangja eltom
pult a ködben, de amúgy sem hallgatta senki. A fülek, szemek, szívek másfelé
ügyeltek már.

Szinte rohantunk lefelé a meredek hegyről, és újfent elfogott bennünket az
a bizonyos nyugtalanító borzongás...

A nap magasra hágott és a torony káprázata, tükörképe talán, mintha
elszakadt volna alapjától és felemelkedett volna egy szemhunyásnyira a köd
takaró fölé, csillogtatva díszes csúcsait, míg egy utolsó köd hullám ismét el
tüntette.

Megálltunk végre az utolsó gerincen és egy pillanatra belemeredtünk a
rétegesen gomolygó szürkeségbe, figyeltük, miként foszladozik szét és száll
föl, föl, mígnem hirtelen kitisztult a tér, és minden szem a dombra tapadt,
oda, ahol a torony áll t.

- Mária! - lobbant elő ezernyi mellből, és ezernyi test zuhant a földre
örömkiáltások közepetré. A szent hely látványa mint valami orkán vetette
porba a fejeket.

- Miasszonyunk! - hallatszott az ÖTÖm és felindulás elfúló kiáltása, és
boldogságukban kicsordult a könnyük s a szemük megtelt sugárzó szere
tettel; remegtek mind a meghatottságtól, ami majd' szétvetette a szívüket, és
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nem akadt egyetlen lélek, egyetlen gondolat sem, amelyet ne kerített volna
hatalmába az elragadtatás.

Es felerősödött a sírás, jajgatássá nőtt, már-már fájdalmas rívásba csapott,
elöntötte az elméket és szíveket, egyetlen zokogástól remegő tömbbe olvaszt
va s egyazon érzelembe oltva mindenkit, kipurgálta a szívekből a bánatot,
fájdalmat, a lét egész keserűségét, minden nyomorúságot, mindent, mit
elszenvedtek, és annak a lábaihoz hömpölygött ez a folyam, akit minden szív
ismert, s akinek neve: Jóság és Vigasztalás.

.Es a sírásnak, könyörgésnek, rajongásnak ez a mély, erejénél fogva nem is
evilági hulláma hosszan zengett még a levegőben, tűzviharként borult min
den testre és átkovácsolta a lelkeket, hogy más mértékkel mérettessenek.

Felemelkedtek a porból, és minden arc hirtelen földerült. kifejezövé vájt.
A Szűzanyéhoz szóló énekbe fogtak és elindultak, különös fénnyel és erő

vel a szemükben, mosollyal sovány, gondoktól barázdált arcukon, s himnu
szuk hangja győzedelmesenzengett széles e világra, hogy belekondult a szív
rejteke és zengett a tavaszban és napfényben fürdő föld fölött.

Egy pálos rendi barát intézett hozzánk üdvözlő beszédet, majd beléptünk
Jasna Góra templomába.

S amit itt átéltem - mivel képtelen vagyok folytatni -, magamnak ha
gyom.

Smlai Attilafordítása

OLÁH JÁNos

Amíg csak élek

Amita Mindenható elvesz tőlem,

az is ajándék,
s amit meghagy, az is.
Kezembo1 nem repül el
az agyaggalamb. Visszafojtva
a röpülés láza
itt lüktet, amíg csak élek
az ujjbegyemben.
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