
Úton
A zarándoklatok szokása számos vallásban megtalálható, és szinte
a kezdetektől jelen van a kereszténységben is. Egyeseket bűnbána-
tuk, a vezeklés vágya indított el messze földre, mások valamelyik
szent helyre akartak eljutni — a Szentföldre, Rómába vagy Santiago
de Compostellába. (Minden korban akadnak persze olyanok is, aki-
ket pusztán a kalandvágy vezet, vagy valójában a cél nélküli bolyon -
gást, a kötődést és felelősséget nem vállaló csavargást választják.)

Napjainkban a zarándoklatok nemegyszer inkább kellemes turis-
taútra emlékeztetnek, a mélyükön mégis valamilyen vallásos keresés
húzódik meg. Sokak számára pedig valóban hitük elmélyítését jelenti:
a hátizsákot cipelő gyaloglás fáradságát, talán a szálláskeresés bi-
zonytalanságát, talán éhséget és szomjúságot vállalva élik át, hogy
csak vándorok vagyunk itt a földön. Maradandó hazánk Istenben
van, feléje tartunk, és — reményünk szerint — hozzá érkezünk ha-
lálunk után. Ahogy Nagy Szent Bazileiosz írta: „mindannyian úton
vagyunk. Ebben az életben vándor vagy: mindenen átesel egyszer,
mindent magad mögött hagysz.”

Ezt a felismerést olykor nem-hívő emberekben is előidézheti éle-
tük egy-egy sorsfordító eseménye, vesztesége, válsága is. Ez is lehet
a magyarázata annak, hogy az igazi, fáradságos és viszontagságos za-
rándoklás napjainkban újra sokakat vonz, olyanokat is, akik nem el-
kötelezett hívők, nem tagjai egy konkrét vallási közösségnek. Timothy
Radcliffe írja Miért vagyok keresztény? című könyvében: „A zarándoklat
fakadhat mély meggyőződésből, de helyük van a bizonytalanoknak
is, akik abban a reményben vándorolnak, hogy útközben vagy az út
végén rátalálnak valamire. Lépten-nyomon találkozom olyan embe-
rekkel, akik Santiago de Compostellába készülnek. Gyakran bizony-
talanok a hitükben, gyanakodva néznek a dogmákra, de meg vannak
győződve arról, hogy ezt az utat meg kell tenniük. Lehet, hogy sta-
tisztikailag egyetlen egyházhoz sem tartoznak, és nem vonzza őket,
hogy minden héten vallásos szertartásokon vegyenek részt, mégis,
amikor megérkeznek a kegyhelyre, örömmel karolják át Szent Jakab
szobrát, aki, hozzájuk hasonlóan, remeteruhát visel.”

Napjainkban újra fölerősödött zarándoklétünk tudata és a hitből
táplálkozó remény egyéni és közösségi szinten egyaránt. Saját múló-
félben lévő életemet az a remény világítja be, hogy Isten a célja személyes
életem és halálom zarándokútjának. Az egyház pedig: Isten vándor-
ló népe, amely — Karl Rahner szavával — „célban a cél felé” mozog-
va hirdeti Isten szeretetének végleges győzelmét; „várakozik az Úr maj-
dani eljövetelére a jövőben, ugyanakkor viszont magában hordja az Úr
eljövetelét mint jelenvalót”. Reményünk azonban átfogja az emberi-
ség életét is: hisszük, hogy az emberiség egésze — a történelem min-
den hányattatása után — Istenben találja meg végső egységét és értelmét.
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