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A mester

A barokk homlokzat ablakain csak úgy zúdul be a kora délutá
ni napsugár. Ilyenkor a legszebb ez a késő román remekmű 
szebb is, mint egy múltszázadi, romantikus festményen -, és
ilyenkor legbékésebb a székesegyház. Középen a karcsú, kapuosz
tó oszlopon Szent Jakab fogadja ülve, barátságos arccal az érkező

ket; jobbjában feliratos tekercs, bal keze boton nyugszik. Fölötte,
az ívmezőben a Megváltó trónol angyalok között, magán az íven
a Jelenések könyvének huszonnégy vénje muzsikál. Kétoldalt, a
pillérkötegeken apostolok és próféták. Bertalan és Tamás beszélgetni
látszanak egymással; Márk mintha rájuk is szólna: Hallgassatok! A
próféták közt a fiatal, szakálltalan Dániel mosolyog. Kőbe álmodott
mosoly a 12. századból! Rossz nyelvek szerint tekintete a szemben
álló Eszternek szól, Állítólag egy főpap le is faragtatott bájaiból, Dá
niel azonban mosolygott tovább. A dáma bele is pirult - mondták
-, pedig a többi bibliai alakon is látszanak régi festés nyomai. De
ma el sem tudnánk képzelni az egészet ragyogó színekben.

A kapu hátoldalán kőember térdel a földön, és néz a távoli főoltár felé,
a .fejbekoccentások szenlje". ÖSi szokás szerint hozzá ütögetik a gyere
kek fejét, hogy kapjanak a ,,szenttől" még egy kis észt, bár sokszor
felnőttek is szükségét érzik és próbálkoznak. A dolog azonban félreér
tésen alapul. A kulcsszó nemcsak .fejbekoccantást", hanem "haj tincset"
is jelentett, s itt éppen a hajviseletre utaltak: "tincses szentről" beszéltek.
De nem is szent, hanem a Dicsőség Kapujának alkotója. Egyesek úgy
vélték, hogy büntetésből térdeltették oda, mert túlságosan büszke lett
remekére, s ezért nem láthalja többé soha. A helyet azonban ő maga
választotta, s talán éppen az ihletért ad hálát Istennek. Egy művé

szettörténész egyszer megkérdezett egy fekete ruhás, falusi nénit: Tud
ja-e, kit ábrázol a szobor, melyhez odakoccantotta unokája fejét? 
Hogyne tudnám - hangzott a válasz -, Mateo mestert, aki mindezt
az egész dicsőséget faragta! Ez eztán maradandó hírnév: 800 esztendő

múltán ismerte egy egyszerű parasztasszony.
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Füstölő

A rítus

A Dicsőség Kapujánál figyelmeztet valaki: működni fog a botafume
ira. Mindenki a kereszthajó felé siet. A botafumeiro füstölő, de mi
lyen! Láncával majdnem embermagas és több mint fél mázsát
nyom. A négyezetből függő kötélre akasztják, nyolc ember kezeli.
Amint húzzák a csigán mozgó kötelet, egyre magasabban repül, s
a végén majdnem a boltozatba ütközik. Akkor lassulni hagyják len
gését, útja egyre rövidebb lesz, míg az egyik sekrestyés meg nem
állítja. Ez a felelős szerep apáról fiúra szokott szállni. Az előző füs
tölő különben színezüst volt, de a napóleoni háborúban elvitték a
franciák.

Az embert persze szorongás fogja el, amikor tömjénfüstöt hányva
suhan a fejek felett, a krónikák tanúsága szerint azonban csak kétszer
szakadt el a kötél: 1499. július 25-én, Szent Jakab ünnepén, és 1622.
május 23-án, az úrnapi misztériumjáték előadása közben. Egyik eset
ben sem sérült vagy égett meg senki. A füstölő eredete viszont nem
éppen liturgikus. Sokáig fent, a templomhajókra néző trifórium galéri
ájában aludt sok szegény zarándok és - túl erős volt az emberszag...

Hagyományosan három dolog tartozik a zarándoklat rítusához a
misehallgatás és a gyónás-áldozás mellett. Az első: Hiszekegy a
főoltár alatti kis kriptában, az ezüst ereklyetartó előtt. (Manapság
erről sokan megfeledkeznek.) A másik: az Apostol megölelése. A
főoltár mögött kis lépcső vezet fel, így lehet a drágaköves dics
fénnyel ékes szobrot hátulról megölelni. Régen e szavakkal tették:
"Barátom, járj közben értem Istennél!" Végül imádság a Dicsőség

Kapujánál Jessze családfájának faragványaiba illesztett ujjakkal. A
néphit szerint akkor három dolgot lehet kívánni, s az egyik teljesül.
Századok alatt milliók érintése mélyedéseket vájt a márványba. Fel
is vetődött a gondolat, hogy megtiltsák a szokást és üveglappal
védjék az oszlopot. Aztán mégis lemondtak róla.

Szentévben - most jár a vége felé az évezred utolsó szentéve,
a következő 2004-ben lesz, amikor július 25-e megint vasámapra
esik -, mindezt megtenni nem könnyű. Mindenütt hosszú sorok
alakulnak, lökdösődés is van és hangos tiltakozás, ha valaki meg
kísérel befurakodni. És nemcsak a zarándokok és hívők akarják
megölelni Zebedeus fiát, megérinteni az oszlopot, hanem turisták
nak az idegenvezetők által terelt sokasága is. A hosszú útról érke
ző zarándok bizonyára más légkört, nagyobb áhítatot várt.
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Az út

Ha Szent Jakab útjáról hall az ember, mindjárt a pireneusi határtól
Santiagóba vezető "francia útra" gondol. De voltak mások is, a déli
Ezüst út, a portugálok útja, s az, mely a Földközi-tenger parljaitól
indult s az országot keresztezve a franciába torkollott. A legtöbben
ezt a híres utat követik, végigjártára azonban kevesen vállalkoznak.
A határtól mintegy 700 km - a távolságot mindenki más számmal
adja meg -, nagy erőfeszítésseljár, és sok időbe kerül, 28-30 napba.
Ma szűkebb értelemben azt tekintik zarándoknak, aki valamelyik
út egy részét gyalog vagy lóháton (100 kilométert) vagy kerékpáron
(200-at) teszi meg. A francia utat sárga nyn mutatja, s lehetőleg

elkerüli a forgalmas országutakat. Helyenkint csillagos mérföldkö
vek jelzik, hány kilométer még Composteláig. Egykor nem voltak
ilyen jelek, Ifa tejutat kellett követni". A zarándokok könnyen elté
vedtek; ködös időben néhol meg is húzták a harangokat, hogy
hangja után menjenek. A betegeket, kimerülteket segélyhelyek vár
ták. A fénykorban Burgos városa egyedül tizenhat zarándokkórhá
zat számlált.

Két Szent Jakab

A hosszú úton sok a Szent Jakab-templom. Egyikükben, 170 kilo
méterre Compostelától, el is érhették a búcsúkat azok, akik már
nem voltak képesek továbbmenni. A templomban az Apostol egyik
vagy másik képe. A leggyakoribb mint zarándok: bő köpeny, karimás
kalap a kagyló jelképével, nagy bot lopótökkel és tarsoly. Bájos anak
ronizmus: mintha az ő sírjához igyekvő peregrinus volna. Így festette
meg Aquila János is és faragta ki Lőcsei Pál.

A másik a .rnórölő". Fehér lovon vágtat magasra emelt karddal, a
földön legyőzött hitetlenek vergődnek. A legenda szerint a clavijói csa
tatéren jelent meg így, és segítette győzelemre a keresztényeket. Kül
földön ritka, annál gyakoribb Spanyolországban. Egy új riportkönyv
ben azonban meglepő adat áll: egy ó-kasztíliai község plébánosa át
festtette az oltárképet, mert az ilyen ábrázolás "rasszista és háború

árti"p ...

A zarándok

Hagyományos öltözetűt- mint a botos Szent Jakab -, már aligha
'látni, legfeljebb egy-két vidéki politikus akarja így felkelteni a fi
gyelmet. Manapság a sportos ruha járja, gumitalpú cipő, háti- és
hálózsák. Fiatalemberek és lányok többségben, de meglett férfi is
akad szép számmal. Sokan mennek egyedül vagy párosával. Indí
tékuk talán nem is volt kifejezetten vallásos, kulturális szempontok,
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történelmi emlékek vonzották őket. Mások testi-lelki erejüket akar
ták próbára tenni. De megtörténhet, hogy valaki kirándulóként,
utasként indul és zarándokká lesz.

Plébániáktól, kolostoroktól, községi tanácsoktól függő szálláso
kat vehetnek igénybe, többnyire csak egy éjszakára. Mindegyiknek
van pecsétje, hogy beleüssék a zarándoklevélbe; majd igazolásul
szolgál és tulajdonosa megkaphalja a latin nyelvű compostelát, a za
rándoklat bizonyítványát. Emlékkönyv is szokott lenni. "A Szentlé
lek a zarándok legjobb útitársa" - írta az egyikbe egy angol. "Iga
zán fáradt vagyok, öregem" - vallotta be egy francia, míg egy né
met megállapította, hogy wunderschön, csodálatos volt.

Kópévilág

A zarándok alakját és a zarándoklatot idealizálni szokták, a valóság
viszont sokkal "gazdagabb" volt. Régmúlt időkben csak úgy nyü
zsögtek Szent Jakab útján a zsiványok, tolvajok, koldusok, hamis
kártyások, jósok, álvezeklők, csavargó barátok és szajhák. Mások
hamis ereklyékkel kereskedtek vagy kegyes adomány ellenében
"adtak feloldozást" és róttak ki penitenciát. Nem beszélve a foga
dósokról, akiket már a 12. században Aymeric Picaud, az első za
rándok-vezetőkönyv szerzője fő ellenségnek tekintett. Sokminden
beleillett volna egy spanyol kópéregénybe. De az igazi zarándokok
között sem volt mindenki példaadó, hiszen egyházi és világi bírók
is ítéltek ilyen nehéz útra. Nem kell csodálkozni azon, hogy közép
kori, német vezetőkönyvbenhasonló, hasznos mondat is található
több nyelven: "Akarsz velem hálni, szépséges leányzó?"

A mai világban sem felesleges egy kis óvatosság. A leggyako
ribb visszaélés azonban az ingyenes szállóhelyek igénybevétele
szokott lenni olyanok által, akik nem zarándokok, és nem is tar
tanak Santiagába.

Az Öröm Hegyén

A régi idők zarándokának bizonyára az volt az egyik legboldogabb
pillanata, amikor - annyi ultreia! mindig előre! önbiztatása után 
egy magaslatról megpillantotta Szent Jakab városát a székesegyház
tornyaival. El is nevezték a helyet az öröm Hegyének. Akkor talán
senki sem gondolt arra, mi van még hátra: a hazatérés nem rövidebb,
nem veszélytelenebb és nem kevésbé fáradságos útja, Az öröm Hegye
láttán mindenki szorgalmasabban szedte a lábát, és csoportjából igye
kezett elsőnek felérni, hogy "király" címmel illessék. Egyesek innen
származtalják a König, King, Le Roi családneveknek legalább egy
részét. Bizonyára erre utal egy további Szent Jakab-ábrázolás: ko
ronát tesz az előtte térdelők fejére.
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Búcsú

Az Öröm Hegyét az utóbbi években nagyrészt beépítették, ami
kár, viszont már nem abból az irányból jöttek a zarándokok. És
nem is távoznak úgy, mint a régiek. Aki gyalog érkezett, a szent
helyet vasúton, repülőgépen vagy gépkocsin hagyja el.

A távozó még egyszer bejárja a székesegyházat, a hajókra nyíló,
másfél tucat kápolnát. Minden kor nyomát hagyta áhítatának, de
ízlésének is: van gótikus, reneszánsz, barokk és klasszicista. Kápol
nát kapott az oszlopon álló Szűz Mária is, aki a csüggedő Jakabnak
jelent meg. A talán legszebb kápolna román stílusú; eredetileg a
régi bazilika mellett álló, kis templom volt, aztán beépítették az új,
nagy katedrálisba.

Ide képzelte e sorok szerzője Pilisi Jánost, Zsigmond király lo
vagját, amikor először írt Composteláról. Ö volt az első magyar
zarándok, aki név szerint ismert, sőt közbenjárását is kérte.

"Kikopott lépcsőn fel egy kápolna felé fordulok s szinte magam
előtt látom János úr prémmentés alakját, amint csodálja, hogyan
imádják Jézust a háromkirályok a kapu félkörös ívén. A kápolná
ban sír. A főpásztor archaikus vonásaiból a halál tiszta arca tekint.
Már két évszázada nyugodott, amikor János lovag itt járt. (...) Ma
gam vagyok Árpád népének késői követe. Miért nem keltek fel
újra Szent Jakab, Szent László? Halálos ölelés szorítja ma a meg
gyalázott Hungáriát! És te, egy boldogabb ország fia, ha Krisztus
érdeméért most színről színre látod az Urat, imádj értünk is, Já
nos úr!"
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