
ISMERETLEN MÁRIA-LEGENDÁK

t IN HORA MORTIS

Egyszer egy nagyon bűnös ember élete végéhez közele
dett, Szörnyű zűrzavar dúlt egész életében lelkében, de a
Szent Szűzet mindig különösképpen tisztelte, és valahányszor
feltámadt lelkiismerete nemesebb érzelmekre ösztönözte, így
fordult Máriához: "Ö, Segítő Szűz, gyenge természetem és bű

nös szenvedélyeim oly gyakran ragadnak súlyos vétkek el
követésére és annyiszor látogattam már meg Sodomát és Gó
morrhát, mégis fordítsd felém, bűnös gyermeked felé irgal
mas tekintetedet, Ö, Bűnösök Menedéke, járj közbe érettem,
ki bűneim súlya alatt nyögök, kérjed isteni Fiadat és ne
hagyj el engem halálom óráján."

Őszinte lélekkel imádkozott így, de néhány órával ké
sőbb már a részegitő gyönyörök valósággal elfújták áhítatos
hangulatát.

Bukását mindig nagy szomorűság követte és az űzte új
ra meg újra a Szent Szűz lába elé.

Végtére is, mínt annyi más, ő is csak szegény földi ha
landó volt, de szíve mélyén ott szikrázott tündökölve a Haj
nali Szép Osillag.

Egyik reggel megbetegedett és oly hirtelen h~1t meg,
hogy nem kapta meg a pap feloldozását sem. Éppen csak
számbavehette, hogy az a világ, mit el kell hagynia és amely
ben tengersok bűnt követett el, a csalékony örömök világai és
hogy mielőtt a másik világba beléphetne, cselekedetei szerint
ítélik meg őt.

Kétségbeesetten tekintett hátra, hátha akad valaki, aki
megsegíthetné, de a sötétség vastag fala már elválasztotta
őt az élők földj étől : egyedül volt önmagával, szemtől-szembe

bűnös és helyrehozhatatlan multjával.
Reszketve ért az Égi Bíró elé. A Törvény lábánál már

akkor ott állott a Sátán. Bizakodva, várt zsákmányára ; ötven
esztendeje várt rá. "Ez a lélek az enyém, - hajtogattá 
sem védőszentje, sem őrzőangyala nem védheti: az enyém!"

S felolvasta az ember bűneinek hosszú sorát.
A megszégyenült ember meg hallgatott.
Maga a jó Isten ösztökélte, hogy védje magát.
- Megengedjük, hogy védekezz, - mondta neki.
De a szegény lélek némán állt.
Akkor az ördög szólt:
- Több mint ötven éve enyém ez a lélek: mint a rab

szolga; úgy követett engem... Tagadod-e, bűnös ember,
hogy én vagyok az urad?
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De az ember erre a kérdésre sem válaszolt és· a Sátán
folytatta:

- Bizony mondom, valóban, az enyém Ő, mert hal tett is
volna néha napján valami jót, megszámlálhatatlan rossz cse
lekedete semmissé teszi azt.

A jó Isten végtelen irgalmasságában nem akarta tüstént
elítélni a szorongó lelket. Nyolcnapi haladékot adott neki,
hátha mégis tisztázni tudná magát.

Vajjon szükséges-e nyolc nap ahhoz, hogy feltaláljuk azt,
ami nincs? A szegényember is honnan keríthetett volna
újabb jócselekedeteket a rosszak ellensúlyozására?

Csak ment csüggedten egy homályos labirintus görön
gyös útjain, amerre ködszerű ágai voltak a fáknak.

Akkor látta; amint egy sötétszürke üvegfal mellől szép
séges, gyengéd alak közelít feléje. Fényes fehér öltöny van
rajta. Az Angyal volt és kifejezhetetlen mcsoly vibrált ajkain.
Megkérdezte tőle, vajjon miért szomorü. S mídön az ember
elmesélte megpróbáltatását, az Angyal így szólt hozzá:

- Ne csüggedj. Mindig vigyáztam rád és a döntő órában
sem hagylak magadra.

- De hát ki vagy te? - kérdezte a bűnös ember.
- Én az Igaz Angyala vagyok.
Nem sokkal odébb másik angyallal találkozott. S ez szin

tén megigérte, hogy segítségére lesz és azt is megmondta,
hogy hívják. Az Igazságosság volt.

A nyolcadik nap is elsőnek érkezett a Sátán Isten Tör
vényéhez. Alig fejezte be vádbeszédét, mídön az Igm Angyal
átvette a szót:

- Lehet, hogy ez az ember vétkezett, de sohasem egye
zett bele a bűnbe.

S ekkor meg a démon hallgatott.
Aztán az Igazságosság Angyala válaszolt a bűnös ember

másik vádlójának, aki azzal terhelte meg őt, hogy ötven évet
fecsérelt el a tobzódásban és más vétkes szokásokban,

- Nem múlt el egyetlen nap sem, hogy belsejében ez a
lélek fel ne lázadt volna méltatlan parancsolója ellen, ki
ilyen szolgaságban tartotta.

S a Sátán ezt nem tagadhatta.
De midőn rátértek a harmadik vádpontra, hogy sokkal

több és súlyosabb a rossz cselekedete, mint a jó, senki sem
akadt, aki megvédte volna a bűnös embert.

Akkor a jó Isten megparancsolta, hogy mérjék meg a
jó cselekedeteket és a rosszakat.

S az ember rémülten látta, mint halmozódik a bal ser
penyőben a rengeteg bűn és milyen csekélyke marok van a
kívánatosból a jobb serpenyőben. Már az angyalok is csak
azt tanácsolhatták, al bűnös embernek, hogy hívja segítségül
a Szent Szűzet, az Irgalmasság Anyját.

A veszendő lélek minden erejével imádkozott és áhítatos
könyörgése végül is meghatotta Mária szívét.
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A Megváltó Anyja rátette akkor kezét a serpenyő szé
lére, melyen ott fukarkodott az a néhány jó cselekedet és
minthogy hatalmasabb volt a csábító démonnál, a megtérö
bűnös javára süllyesztette le a mérleget.

Nagy volt a vigalom az Égben és az ördögök szégyen.
kezve látták, mint foglal helyet az ember al kiválasztottak
között.

II. A CHARTRES-I
MIASSZONYUNK
MINISTRÁNSGYEREKE

Chartres városában október 31-én vecsernye után az volt
a szokás, hogy ünnepélyes körmenettel tiszteljék meg a Szű

zet, minden szent Királynőjét, akinek másnap ülték meg ün
nepét.

A püspök vezetésével az ájtatos menet először a Miasz
szonyunk templomának földalatti kápolnájába vonult fel. A
rajongó, magábaszállt tömeg az emberi nem Anyjának dicsé
.retét énekelte, a kóruson pedig papok és szerzetesek, kezük
ben kicsi fáklyával, énekükkel csatlakoztak a hívek dalához.
Aztán egyre énekelve a körmenet elhagyta a templomot, ke
zében pásztorbottal, fején süveggel a püspök minden stációnál
megáldotta a híveket; gyertyát tartó ministránsgyerekek vet
ték őt körül.

Volt e gyermekek között egy, akit talán nem figyeltek
meg különösképpen, hiszen az emberek nem tud1ák megkü
lönböztetni al szív szerény értékeit; pedig ragyogó áhítat ült
arcán és ez tette őt szebbé, mint a többi volt.

Az anyja szegény özvegyasszony volt; derekasan viselte
el a nehéz megpróbáltatásokat, melyeket az Isteni Gondvise
lés rámért, elég gazdagnak találván őt arra, minthogy ezt a
mindenek között legdrágább kincset szemlélhette, aki neki
ez a tízéves kicsi gyermek volt. Azt mndták, hogy a kisfiú
három részre osztotta a ssívét, az egyik részt Istennek adta,
a másikat a Szent Szűznek, ~ harmadikat pedig szeretett édes
anyjának, pedig valójában egész lelkét ajánlotta fel őszinte

lelkesedésével szeretete e három tárgyának. Akár ministrált,
akár a tömjént nyújtotta át a szentmísén, vagy anyját szol
gálta ki, mindenkor mínf valami nagyon édes illat áradt szí
véből ugyanaz a szelíd szeretet. E szerény gyermeknek egyet
len dicsősége az volt, hogy beállhatott a ministránsgyerekek
csapatába, mely a jó püspököt körülvette, hiszen a Mi Urunk
maga kérte, hogyengedjék őt hozzá.

S ha történetesen valaki idegen megkérdezte tőle, hogy
kicsoda és mit művel, kicsi fejét felemelte és határozottan
válaszolt:

"Én a chartresi Míasszonyunk ministrránsgyereke vagyok."
A körmenetnek háromszor kellett megkerü1nie az előre
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megjelölt utat és a mi kis ministránsgyerekünk anyja igye
kezett jó helyet elfoglalni, ahonnan láthassa, amint fia elha
lad és jól megkülönböztethesse kis pajtásai között.

Nagy volt a meglepetése és hamarosan nyugtalansága,
mikor ai második fordulónál hiába kereste gyermekét a kisé
ret sorai között.

A harmadik fordulónál sem került elő.

Mi történhetett vele? Semmi sem indokolhatta ezt a meg
magyarázhatatlan távollétet.

A szegény anyaI aggodalomrnal várta a körmenet és a
szartartások végét; mielőbb meg akart bizonyosodni és kérte
a Szent Szűz és a szentek segítségét. "Szűz Mária - könyör
gött - légy irgalmas. Te is anya vagy, Te is kerested egy
kor isteni Fiadat, midőn a tudósok között volt; ugyanazokat
a gyötrelmeket szenvedted el, mint én most; ne hagyjál el en
gem: add vissza gyermekemet!"

Végül is eloltották a lámpákat, a hívek hazatértek és az
anya beléphetett al sekrestyébe, ahol mindenkit megkérdezett
a fia felől.

Csak akkor vették észre, hogy a kicsi fiú eltávozott. Ir
galomból vigasztalták az anyát, hogy gyermeke nem mehetett
messzire, hiszen sem al ministráns ruháját, sem a gyertyáját
nem tette vissza a helyére.

A sekrestyések kíséretében tért vissza az anya az al
templomba, de ott hiába kutatták át még a; legelrejtettebb
zugokat is. A többi gyermek, a papok, a szerzetesek, I majd
maga a jó püspök is lassan-lassan keresni kezdték; valóban
mindannyian szerették a kicsi eltűntet.

Vajjon nem állapodott-e meg valamelyik különösen ked
velt szentjének szobra előtt? S nincs-e talán a vértanúk ká
polnájában, akiknek ott van a sírjuk is?

De hiába Iáradoztak, hiába kerestek és kutattak át mín
den fülkét és minden zugot, a gyermek sehol sem volt, el
tűntl

Végső kétségbeesésükben már al templomon kívül is ke
resték, mindenünnen hangosan szólongatták, de kiáltásukra
csak hangjuk baljóslatúan megnyúlt, szomorú visszhangja vá
laszolt.

Akkor egyszerre átvillant a szegény anya agyán az a ve
szedelmes és mély gödör, egy nagyon régi druida-oltár mö
gött, amelyett az Er6s Szentek Kútjának neveztek.

Fáklyát kapott fel, ziháltan odafutott és kezében a fényt
a sötét nyílás fölé tartotta.

Még aj leghátul állók is egyszerre felfogták a borzalmas
valóságot, mely szörnyű kiáltásából felszakadt; az anyai fáj
dalom kifejezhetetlen kiáltása volt ez, és még a legérzéket
lenebb szíveket is megremegtette. A tömeg egyszerre körül
vette a tragikus kutat. A fekete vízben, lent al mélyben egy
miseinget' pillantottak meg.

A püspök akkor leküldte legügyesebb szolgáját, hogy
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próbálja meg felhozni a szerencsétlen gyermek testét. Gyöt
relmes várakozás után feltűnt a szolga, kezében tartva a szo
morú kicsi tetemet, amely már meggémberedett és fagyott
volt.

A mozdulatlan anya körül az egész asszisztencia! némán
állt a fájdalomtól és senki sem merte őt vigasztalni. Nyug
talanitó volt, szinte már félelmet is keltett; vajjon megértet
te-e a szerencsétlen a gyilkos valóságot?

Igen, megértette, de nem hitte el: el nem képzelhette,
hogy elragadták tőle a fiát ...

Alig tette le a püspök szolgája gyászos terhét, az anya
sóváran felkapta és szinte egy ugrással a Miasszonyunk oltára
előtt termett, úgy rakta le a! Szent Szűz lába elé csuromvize
sen gyermekét, térdrevetette magát és ezt a megindító imád
ságot intézte a szomorúak Vigasztalójához:

"Ime, Szent Szűz, ez a szegény gyermek, akit mi most
elvesztettünk, - így szólt - ő már nem az enyém. Chartresi
Nagyasszony, a tied ő 1 Neked adtam. S újra neked adom. Te
tudod., mennyire szeret Téged és emlékszel, hogy legfelsőbb

pártfogásod alá helyeztem őt. Nem engedheted meg, hogy ne
keljen fel többé l"

Mint valami másik, nyugtalan és remegő imádság, úgy
csatlakoztak az asszisztencia könnyei e hittel teljes könyör
géshez. Mintha mindannyiokat valami fenséges lendület, a
szentek igazi egyessége ragadta volna el, úgy kiáltották:

"Irgalmazz, irgalmazz Szűz Mária, ó, Chartres Segítő

asszonya l"
S az agg püspök mély, remegő hangja is megszólalt, sür

getős könyörgéssel és a gyermekek majdnem szeráfi kórusa
kísérte őt. A rendületlen hitből fakadó reménység és a tiszta sZÍ
vekből kibuggyant elragadtatott imádság győzedelmeskedett a
Halálon: a gyermek kinyitotta a szemét, csoda történt.

A hívek elbűvölten nézték ezt a nagyszerű csodát. Aztán
valósággal rohanva vitték az oltár elé, anyjához, e csodával
meglátogatott gyermeket, aki már énekelni is kezdte hálada
lát. A hatalmas bolthajtások alatt egyetlen ujjongó kiáltás
szállt a dicsőséges ég felé.

Az anya akkor még térdelt, imádkozott és magához szo
rítva fiát úgy hálálkodott.

Mikor a meghatottság már kissé elmúlt, faggatni kezdték
a gyermeket, ezer kérdéssel ostromolták. Elmesélte, hogy az
egyik stációnál kissé elmaradt és amint párjához akart éppen
sietni, a druidák oltára mögött haladt el és minthogy nem
gondolt az Erős Szentek Kút jára, beleesett.

Valaki akkor megkérdezte tőle, vajjon teljesen elvesz
tette-e tudatát ez emlékezetes órában, mit a víz mélyén töl
tött.

- Valami nagy jólétet - így szólt - éltem át, mint ami
kor nagy fáradtság után elalszom. Úgy éreztem, hogy álmo
dom. És gyönyörűséges álmom volt. Pedig jól tudtam, hogy
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