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1 Orbán Ottó tordtása

Szent Jakab
Hispániában

Nem messze a Finisterre-foktól, ahol "véget ér a föld", Santiago de
Compostela. - latinosan Compostella. - századokon keresztül a
kereszténység leghíresebb zarándokhelye volt Róma és Jeruzsálem
mellett. Egy középkori arab író, Ion Idhari, Mekkával hasonlította
össze. Fénykorában évente negyed- és félmillió között mozgott a
zarándokok száma, különösen a 11-6-5-6 éves időközökbenünne
pelt szentévekben, amikor július 25-e vasárnapra esett. A zarándok
latok hozzájárultak a treuga Deibékemozgalma és a Cluny-i reform
terjedéséhez. de más fontos szociális, gazdasági és kulturális kiha
tásaik is voltak. Előmozdították a közmunkákat, utak és hidak épí
tését, kórházak és fogadók létesítését. A zarándokutak mentén új
kereskedő és iparos középosztály alakult ki, és lendítette fel az áru
cserét. Szent Jakab úlja szerepet játszott a jog fejlődésében (a zarándo
kok státusa, védelme), kedvezett az eszmék és művészeti stílusok ki
sugárzásának, legendákat, irodalmi műveket ihletett, bevezette az
"idegenforgalmi vezetőkönyveket", és közelebb hozta egymáshoz a
népeket. Ezért is adták az 1985-ös nagy Gent-i kiállításnak az "Ezer
év európai zarándoklás" címet, s ezért nyilvánította az Európa Tanács
1987-ben Szent Jakab útját "az első európai kulturális útvonallá", Nem
csoda tehát, hogy nemcsak Spanyolországban, hanem Francia-, Olasz
és Németországban is külön intézmények foglalkoznak a Compostel
la-témakörrel, melynek bőséges irodalma évről évre növekszik.

"Jakab hispániai térítése, ottani vértanúhalála történelmi forrá
sokból aligha igazolható" - írta Bálint Sándor Ünnepi Kalen
dáriumában. Jakab jeruzsálemi vértanúságáról az Apostolok Cse
lekedetei tudósít. Fel lehet tenni azonban a következő kérdéseket:
valóban az idősebb Jakab apostol, Zebedeus fia, János evangelista
testvére maradványai nyugosznak-e Compostellában? Mikor és
hogyan kerültek oda? Mi az alapja hispániai térítése hagyomá
nyának, ami csontjai átvitelét is magyarázhatná? Hiszen vitatha
tatlan a sír szakadatlan tisztelete a IX. század eleje óta.

Jakab ottani térítő útjáról a Passio Sancti Jacobi a VI. század ele
jén még mit sem tud, egy évszázaddal később azonban bizánci for
rásokból bekerül a Breviarium Apostolorum-ba: Spaniae et occidenialia
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loca, Hispániában és nyugati földeken hirdette az evangéliumot.
(Megjegyzendő, hogy már a IV. században beszéltek egy meg nem
nevezett apostol hispániai útjáról, azonban azt rendszerint Szent
Pállal azonosították, akinek ottjártát ma is elfogadják.)

Sí~ának története Hispániai szövegekben Jakab útja csak sokkal később tűnik fel,
viszont jelentőségteljes Mauregato asztúriai király O Dei verbum patris
kezdetű himnusza: ez 786 körül, tehát évtizedekkel a sír felfedezése
előtt az apostolt caput refulgens aureum Spaniae-nak, "Hispánia ragyogó
aranyfejének", "gyámunknak" és "népünk patrónusának" nevezi.

A sírt 813-820 körül fedezték fel. Theodemirus, a közeli Iria Flavia
püspöke azonnal értesítette II. Alfonz királyt, s később székhelyét is
áthelyezte. (Theodemirus szarkofágja fedelének megta1á1ása 19S5-ben
az ásatások nagy eseménye volt. Rajta halálának pontos dátuma: 847.
október 20.) Az első feljegyzések szűkszavúan közlik az inventio pusz
ta tényét, az idők folyamán azonban egyre több csodás elemmel tar
kítiák, majd Nagy Károly mondakörével is kapcsolatba hozzák. Ezért
beszél Eleuterio Elorduy jezsuita "lombosodó legendáról".

ilyen csodás elem az apostol testének "kőhajón" való érkezése.
Egyesek azzal magyarázták, hogy a domborműveken a hajó valóban
kőből van, s ez tévesztette meg az egyszeru híveket. ott azonban kő

a szerit teteme és a kisérő angyalok is. Ma úgy vélik, hogy a "barca
da pedra", a "kőhajó" valójában "követ", ónércet szállító hajó lehetett.
ilyenek ugyanis rendszeren közeledtek már az ókorban a Spanyolor
szág északnyugati sarkában fekvő Gallaecia (ma Galícia) és a földközi
tengeri térség között. A másik csodálatos elem a sír felett ragyogó csil
lag, amely a Compostella névnek campus stellae-ből, "csillagmezőből

való, ma már túlhaladott származtatásához vezetett.
Compostella A most elfogadhatónak tekintett magyarázatok mind a latin

componere ige valamelyik jelentéséből indulnak ki. Compostella je
lenthet "temetkezőhelyet" (compositum tellus-ból): a székesegyház
alatt nemcsak szamos középkori, hanem 40 római kori sírt is ta
láltak. De jelenthet "csinos kis várost" is, talán utalással a 997-es
arab rajtaütés utáni újjáépítés eredményére. Compostella, id est bene

-I composita - írták már a XII. században. (Almanzor - AI-Man
szur - arab nagyvezir akkor elpusztította a várost, de megkímél
te a sírhelyet.) Végül a harmadik változat szerint a néva püspök
és a szerzetesek közti megegyezés (componenda) kifejezője is lehet
a sír körüli térség felhasználása ügyében. Ez ugyanis eredetileg a
barátoké volt, de kellett a zarándokhely bővítéséhez.

Az eredeti sír földalatti boltívvel ellátott, római építmény (aedi
cula, mausoleum) lehetett, amilyenek például a római Via Latina
mentén, de spanyol földön is láthatóak. Kápolnának használt fel
ső részét nOS-ben, a román stílusú székesegyház szentélyének ki
alakításakor sajnos lebontották. Az onnan származó oltárasztal
azonban fennmaradt: félkörös oszlopon nyugvó, római sírtábla.
melynek eredeti feliratát kikaparták.
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Az ereklyék története

2 Rab Zsuzsa fordítása
Nyitott kérdések

Az építéstörténetet az 1878-79-ben és 1946-59-ben végzett ása
tások tisztázták. Előkerültek az első szerény templom és a 899
ben felszentelt, márványoszlopos bazilika maradványai, továbbá
az említett, római kori sírokon kívül 15 szvév (germán) és 112 kö
zépkori sír, az előbbiek a VI-VII., utóbbiak a IX-XI. századból. (A
Bálint által emlegetett "hatalmas templom" az 1075-ben megkez
dett, román stílusú székesegyház. Ez ma is áll, bár a XVIII. szá
zadban nagyszerű barokk homlokzatot kapott. Mögötte a Dicső

ség Kapuja, Mateo mester remeke a XII. századból.
Egy angol kalóztámadás miatt 1589-ben sebtében elrejtett erek

lyéket 1879-ben találták meg a Paya bíboros rendeletére és a káp
talan véleménye ellenére folytatott ásatások során. (Passuth Lász
ló Örök Hispánia című művében olvasható állításával szemben
akkor csak a kincstárban tartott ereklyéket mentették át Orense
városába.) A sírhelyet vagy ereklyetartót különben a középkor óta
nem lehetett látni. Arnold von Hauff rajnai német nemes a Xv.
század utolsó éveiben súlyos összeget ajánlott fel, hogy meg
mutassák neki a szent testet. Azt a választ kapta, hogy ez nem
szokás. A főoltár alatt nyugszik, s ha valaki nem hiszi, meg
bolondul, mint egy veszett kutya. "Ez nekem elég is volt" - jelen
tette ki. 1572-ben csak egy, a sírkamrába torkolló nyílást mutattak
meg a főoltár alatt, de azt is csak királyoknak és érsekeknek.

A felfedezés után Santiago de Compostela egyetemének három
tanára tüzetes vizsgálat tárgyává tette a maradványokat, és a kö
vetkező eredményre jutott: a három csontváz több száz darabjá
nak eredete a Krisztus utáni első századokra tehető. Az egyik
személy az átlagos életkor harmadik, utolsó szakaszában; a másik
kettő a második és harmadik határán mozgott. Ez pedig megfe
lelt a hagyományoknak, hogy az apostol mellé temették két tanít
ványát, Athaniust és Theodorust. XIII. Leó pápa ezek után Omni
potens Deus kezdetű bullájával 1884. november l-én az ereklyék
hitelességét elismerte, ami a reformáció és a felvilágosodás okozta
hanyatlás után a zarándoklatok újbóli fellendüléséhez vezetett.

"Ülök a fényes oltár kőlépcsőjén ... 2 Régi szövegekben található az
Arcis Marmoricis, Arca vagy Achaia Marmorica vagy egyszeruen Mar
marica kifejezés, illetve annak görög, szír vagy etióp megfelelője. Ezt
először a compostellai római építményre vonatkoztatták, más felte
vés szerint viszont Marmarica észak-afrikai helynév lehetett. A
translatio ebben az esetben nem röviddel az apostol vértanúsága
után történt - ellene szól a sírok akkori sérthetetlensége is -,
hanem évszázadokkal később, 700 körül, az arabok előrenyomu

lása idején Észak-Afrikán keresztül. Athanasius és Theodorus pe
dig nem tanítványok voltak, hanem a Sinai Félsziget Raithu nevű

kolostorának szerzetesei, akik egy harmadikkal, Petrus Rethensis
szel együtt vitték a keresztény Nyugatra az I. Justinianus korában
(Kr.u. 527-585) a kolostornak adományozott maradványokat. Ez
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A középkori
zarándoklatok

A zarándoklatok fajtái

pedig nem merült teljesen feledésbe; így tulajdoníthatta Theoderi
mus püspök a sírt azonnal az idősebb Jakab apostolnak.

Jacques Chocheyras a 80-as évek végén felelevenítette azt az
elméletet, hogy a compostellai sír a 368 körül Trierben eretnek
ként kivégzett és Galiciában egy ideig szentként tisztelt Priscillia
nus spanyol püspöké volt. Közös mozzanatok Jakab históriájával:
lefejeztetés, átvitel ónércet szállító hajón és eltemettetés két tanít
vánnyal együtt. Érvekkel azonban nem szolgált. Másrészt arról is
beszélt, hogy az első századokban tizenegy Szent Jakabot ismer
tek. Az újszövetségieken kívül köztük volt Nagy Szent Jakab püs
pök (t337), Szent Jakab perzsa vértanú (t421), Remete Szerit Ja
kab (VI.sz.) és Barades (vagyis Rongyos) Szent Jakab (t578). Sok
szor összetévesztették őket és egyikük lehetett Mannarica-ban el
temetve. Bizonyítékok itt sincsenek.

J.M. Precedo Lafuente, a compostellai káptalan helynöke, ked
ves anekdotát mesélt el. Sok-sok éve a Szentföldön járt, és felke
reste a jeruzsálemi Szent Jakab templomot, ahol lIa lefejezés ká
polnája" van, és annak katedráját mutatják, Az örmény szerzetes
nél a szent maradványairól érdeklődött, s ezt a választ kapta: "EI
lopták a spanyolok!" P. Engelbert Kirschbaum, a Szent Péter-sír
kutatását vezető bizottság tagja, 1953 és 63 között hatszor járt
Santiagóban: kételkedve érkezett, és meggyőződve távozott. A lá
tottakról pedig folyóiratcikkben e címmel számolt be: .Szent Ja
kab apostol sírja Santiago de Compostelában". José Guerra Cam
pos püspök pedig, aki compostellai kanonoksága idején tevéke
nyen részt vett az ásatásokban, a munkálatok lefolyását és ered
ményét vaskos kötetben foglalta össze. Könyvét e sorokkal zárja:

"Az első nyolc évszázadban Szent Jakab nem tartozott a négy
öt egyetemes hírű apostol közé. Az elmúlt ezer esztendő alatt
azonban Compostella, mint locus Sancti Jacobi, az egyik legdicső

ségesebb lett az apostoli helyek között. Napjainkban csak Szent
Péter, Szent Pál és Szent Jakab sírja körül él a tisztelet, és Szent
[akabé a legélénkebb s legmélyebb a népi tudatban. Fontos, hogy
ismerjük e lombos fa gyökereit és ágait".

A mai idők emberének valószínűleg nincs tiszta képe a régmúlt
zarándoklatokról, ha tudatában van is annak, mennyi áldozattal, fá
radalommal és veszéllyel jártak. Ezért talán jó, ha emlékeztetünk a
peregrinationes rnaiores különböző indítékaira és válfajaira .
• A hitbuzgalmi (devotionis vagy orationis causa) zarándoklat lelki

javak és búcsúk elérésére irányult, de fogadalom teljesítése is le
hetett. Zsigmond királyajánlólevele szerint Rátoldi Tar Lőrinc is
"az ájtatosság szellemétől fölgerjesztve" indult Szent Jakab sírjá
hoz. Ezért mentek Compostellába Assisi Szent Ferenc, Szent Do
monkos, Portugáliai Szent Erzsébet és a svéd Szent Brigitta.

Sokan azonban nem tudták valamely szándékukat beváltani
vagy fogadalmukat teljesíteni, ezért az élő vagy halott személy
nevében "képviseleti zarándoklatot" (peregrinatio vicaria vagy dele-
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gata, illetve posthuma) végeztek. A soproni Stadel Mihály 1499-ben
vagyona egy részét áldozta arra, hogy nevében Compostellába és
Rómába zarándokoljanak. "Hivatásos zarándokok" ezt pénzért
vállalták. Egy francia így tizenötször járt Compostellában.

A csodaváró zarándoklatot az a vágy hajtotta, hogy az ember
csoda részese (gyógyulás) vagy legalább tanúj a legyen. Aymeric
Picaud vezetőkönyvében (1140) lelkesen írja: "A templom Szent
Jakab csodáinak a fényében ragyog. Meggyógyulnak a betegek,
visszanyerik látásukat a vakok, megoldódik a némák nyelve,
megnyílik a süketek füle, a sánták egyenesen járnak és a megszál
lottak megszabadulnak..." Bár igaz, hogy a Codex Calixtinus máso
dik részében a Csodák Könyvében felsorolt 22 csoda közül csak
négy gyógyulás.

Bűnbánati illetve büntető zarándoklatra (peregrinatio poeniten
tialis) egyházi és világi bíróságok ítélték. Ilyen volt az első név
szerint ismert magyar, Hynamus Lank zarándoklata is 1307-ben.
Mint világi büntetés, egyes helyeken fennmaradt a francia for
radalomig (!), mint egyházi pedig csak 1983-ban tűnt el a Codex
[uris Canonici-ből. Egykor súlyosbíthatták az ítéletet például azzal,
hogy megtiltották a kétszeri meghálást ugyanabban a helységben,
kötelezték a zarándokot, hogy koldulásból tartsa fenn magát,
vagy láncot viseljen.

Hazafias vagy politikai zarándoklatot fejedelmek tettek, hogy
országlásukhoz mennyei támogatást nyerjenek, és hatalmukat a
világ szeme előtt szentesítsék. III. Szent Ferdinánd kasztíliai ki
rály példáját követte a spanyol uralkodók többsége, a külföldiek
közül említésre méltó VII. Lajos francia király és Oroszlán Hen
rik, Szászország hercege.

A középkor végére jellemző a lovagi zarándoklat. Itt a vallásos
indíték más országok megismerésének és kalandok keresésének
kívánságával párosult, mint Lőcsei Cseh Péter főlovászmester és
számos európai nemes esetében. Talán ezzel hasonlítható össze
bizonyos fokig napjaink turizmussal egybekötött zarándoklása.

Voltak azonban szép számmal álzarándokok is: koldusok, csa
vargók és bűnözők. így a francia coquillard-ok, "kagylósok", akik
nevüket a compostellai zarándokjelvényról kapták. Működésük

különböző helyeken és időpontokban a zarándokruha viselésének
tilalmához vezetett - például II. Fülöp spanyol király által 1592
ben -, a zarándoklatokat pedig engedélyhez kötötték, s megkö
vetelték az igazoló egyházi és világi iratokat, mint Franciaországban
az 1686-ban hozott és 1738-ban megerősített rendelkezés szerint.

Mindez a mai kereszténytől távol esik, s a zarándokhistóriák
nak már regényes az ízűk. E világ ismerete azonban része a val
lási kultúrának, és hozzájárul régmúlt idők megértéséhez. S talán
valami különös érzés is elfogja napjaink zarándokát vagy utazó
ját, ha meggondolja, kiknek a nyomába lép sokkal nagyobb ké
nyelemmel.
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