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!\!SBOLDOGASSí'UNY

Kn:/oi S.zenl Andrá«, a IIII.IJH
flijrö!f .'::;lí;lOk I'S h im IlIlszköl/ (j
niondia e nu nro! : .,Mindell nem
z('{ iiilil'-}J('!)e 1'>.1 II nanot, nu u
den l alt«, m.indcu II.'/cll', min
den del1..0 1'. mi nrlcn mélt lísá.ll,
örl'clld('~I'.·;.,el iiliiilc met) II I'ifá.ll
ih'önu:l'ek ."ziill'f(;sr no JI.iIÍt!"
(·.mkllrJ.I/111I m ár lI'.IIkh·ő/J/J a
VIl. -",'IÍ«u!l61 lcczd r« mind Jú'
leten, 01101 Mária súi!cl(l,.,.h/.ek
ii n.urtn' kell'! kezeit, m.ind N.IIII
.lIolclI IIOtl/jOIl n (;j)s.zerü, kedres
iin nc i:« lelt a keJ'l'szt(lIlH.w'!ll/rk
(l,.;: n fi If I).

A;; ihi ...,zentlech:r-szö 1'1'.'/1'1 O

r/nn a) l i tura ia O Uií[csrs(;y kiin/j
"éhő/ IT.'"i. Miht mond.ia 1'[ IIr
kiinl: o.::: R!I.IIház a Szrntírás fi
tokzaio« (rnieztilco-uileq/nílcu»)
értclmélicn, hoo» az Isten tc
remt.ménnc! csudálatosak: a ten
Ilerek, 1/ halniok, o [orrúsok és
o helJHek? Azért, half.ll elmosul
"fiS.' ". f-t;:t.ll mlndeecknél ua
.'1.110/)11 (Ic isl c n ) /Ji.ilcSCs(511,mr
1//('1 !II/Wil o «zrnt szii1'1'yhcn
Máriál'll IIlI,alrnoz oz R!f.lllilÍz.
Bl indezck döfi }'('.lfOl, iirökliJl
[otn:« I//Cli rol! IIIIÍT oz I si cn
tIOIIl!(JlallÍ/J(iJ/ o le!l/UlIIHoIJiJ e}//
ber: sl áriu. Oriikfii! fo.ll 1'1 r ren
deitc iJsidök 610, mry a (ii/d
e[<'ili id.

j' ie'", ro'liUi,) ii.~szes t eremi
mL'!! kií'dift !l',Ij l/. a (I.lJO/J II 1'1lI1rk
IIZ Ii.isúiliill kis lán/J-csecse}uö
nr-l: a lellc«, ljf ittiJiI 'IZ 1.~1 t· il (/

; ilál/of 11'1'1'11111'1/1', nt i ndcn (,(lif('·\
1/(1]: rt á n me,rJú!lap'tolfa, !1O,r.f.lJ
amit ulkot ott, (IZ :íri (:s SZ';f1 ••

Ez c::; Illkolú": Mária lelke, cyé
scen kil'(í/,íl1l1 s:(5p (;s jrí. Az is
teni mindei/!wl'}'lÍy me"ferlll/i
I'e, o /Jii!cseséy é.\' .~zeretct Te
wck!', /1 iszen /stefi luspelluísl1

IrylülldiiUíJIJ1)('1I nz iis,,~('s em-

ber] (;s (//Illi/ali lcllcekközött
l1!ríriúlmn ]'alJ.lloyott fel. Szeplö
telen s.z(sp.\éyének kcyyclmi
ajúlIIl!slwil)((JI az Istell Clf./ISZÜ
löll je ol.l! iiriimi)! találi, 110fI'I
seinl « aliy »árt.a, hogy az úl
t% fel rett em/Ieri terméseetnel..
lIflÍl'io le(f.l/en az rde.wn1y,ja.A
Szell!lélelL ]wdi/l ÚIW lakoeoit
Mária szil'(;'ICU, mint nalami
szentély/wfI. mel;/lcolri/uln mél
M 11 ozzá .

./ mindentudo l st en sze J1U' !JCII

1/,II.'/"lIi" J1flíriállok ez az ember
{(ilii t t i.rru;UIÍ.wí.ya már abba /I {/

[cruesálemi kis /iö!cső/Jcn telje.,
szrlp,él/(;/WII hontakozott ld. Az
(!J' elűrc Iútt a, hOlli/ Mária mi
!/lCI/ tellesen fO.lfja fellwszur í!
1/ i azokut a csodás ajándélwlwi,
melurlckei létezése első pillana
tállÍl rOlll'a felruházta öt a Mo
(1(I'MlnlJeli. E/iíre ltiit«. hOllyrli1
lesz mokl nralculátlcni Seű: a
/Iá zúrci i h ú slnin; eWrelátta, h 0

tma» szi! li v i lúqra a/Jetle 1/1"/11 i
ld.w/edet, (s, hoauau miíködi!,
nw íd 1',"nd/wlI Jézu» m ellcit is
tenemberi (SIde ideJén. FJ!őre láf
ta, llOlm áll maid mcllettc di
alconuukén! a. Kereszt alatt ,
mikormell1'állják a vilá'fot.
EWre l.átt a fe/nwIlllszta/á.wil a
monuul,« /'(;,cllrc II (S.,. a d icsiisr~l

,.,,1 !,flllí }}//'(fkol'onázás/u1I1. Es
előre látta a meoseamuilh atot
101/ tem plom ot (lS kápolnát, mciu
rn 1/(',1.. a 1.'i:;[lÍnynak I iS.zlelefél'l'
I'lilcll.:cdil. eu é.ll fell;. EWre uu.
to az l stcuurura oltárait. a m'ÍÍ
1'(5s;;1'I remel.cií . a költés.zei vi
rú.aait oz éneleeket é8 .zl?nemü
oci.et, 'melyeknek tiim,j(lnfüst,je (I

ke/'e.\'.zl(;/I.11 sziÍzwlokoll át oz éli
fd(; s,záll II '111ft súilcletf lrlúri;;
t iszi eletére.

Minde,z, mt/if Istenm.ár ennrl
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fl, IIZŰletésnél látott, Joákim éli
Anna g.yennekének emberfölöt
tiségét jelenti. Jl1agallságot, me
lue! Ilenkimás el nem ért. Am,
«rniu: a bástyafalak rnély árok
ba . nyúlnak, Mária nagYlláya
mellcltmélységekbe is pillant
halunk. .-/mily maaa» a szent
Szíiz mélt.áeáa«; oly mélu aláza
fának méluséoe. llfidőn az isten
anyai méltóság izenetét kapja
Gábrieitöt. mels) minden terem
tett lény fölé emelte őt, szolt/á
loleú nimul: mond.ia és ezzel a
"közönsége II" emberek közé so
rolja maqát: Ö, aki a leqt] ..;z
táIJb min"eu emberek közölt, a
hiinosiik. kiizé 1;együl, mikor Fia
szűletésc után neüuven nappal
a tisztulá» szerí.ariásánul: refi
alá magát. Szó nélkül viseli el,
mikor a kánai menyegzőn ké
,'ésc elih:'ör vill.\Z(lUtHsításra ta
lál; ullyani.gy lcallorüaaon en
gedi, hOt/Y gyeT'melwminteyu
me!Jtfl,yadja őt, mikor a roko
nokkal elJJ/ütt [ellceresi éli azt a
»álaezt kapja, haj/Y Jézusnak az
az mil/ja ('II azok a rokonai, kik
az Isten igéjét Ilf/lll/at ják és tel
jesítik V éuiil Fiát is elveszíti
a Kái-vál'iáll. Ne III csupán azzal,
hogy a szörnyű halálnak szem
tanúja ooli, hanem azzal ill,
hogy Pia - miként BOIIII/tet men
j elJ.lJzi bizonuoe mértékui
measeűnt. lia lenni. Jézus vég
rendelkezése értelméhen. uouan
is az ő helJfére Jtino» lépett, a
későbbi euusutéllnta. Jézus ekkor
a megalázás mélypont jára ke
riilt, Lsten az Atyja, mint Má
riának Isten a fia. A Megváltó
mintlia ciccsetette volna meny
nyei Atyját. már csak Lstenének
nevezi: "Istenem, Istenem, 111:i
ért tvumta! el ennem!" Máriá
nak pedig el kellett veszítenie
fiát, aki immár csak asszomt
nak és nem anuának nevezi. ,/J,
milu csere ez - kiált fel Seent
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Bernát --, J fZU8 11 eiuett Jánost
tul já]: neki, mcstere helyett II

«eoliiá], lsten fia helyett Zebc
deus [iál!"

H a eaészében meupnjlJálju l,
érten i ezt a seiiletési, mely J (J

á/dm (L~ Aruus házá/mn tiirt.ent,
nem elcqendi) lVIária rniltóllá(flÍ
nak nag.1JslÍtfát és alázatának
mélys(!{lét szcmlélniinlc, hanem
met) kell látnunk már ebben. a
hölesőlJenis, l/OlIY emfszcr majd'
oz embcrisés) védőasszonUIt lesz
ez a/l1ostméu purúnu! kis le
án/J. Aoilai Seent János kérde
zi: "Honnan Nm, kislány/w, kö
pcuye.!f(~d, mciu c/l;u uu), noo»
enniri .!mermeket magához fo
.!/lu/jon? H onnan nonnak. szár
nyaid, ho.!f./J enl/yi ki,w;úrkr't
nuuuid alá lmiijt.~? A tc mérié
ked .szNeselJiJ (',~ h oeszabí), mint
a földö'l ndrni Ich et, I.lJaw.k ('S

!Jűnösök [úrnelc el polástad
. alatt; a bünösökrnegbocsátást
n.lJerne/L leüziJenjánísodra, az
i.IJazak ]JediU mC.l/maradnak a
keuyelem/Jcn Teáltalad!"

V állÍ/Hm mauál,« öle/ rédei
mező ]Jaliísfjá!Jflmindent. Magá
ba iilel! sziileit, akiknek imád
sáuát 1'('.l/re meulialliuüt« az Úr,
mikor már nem volt rcmén.usé
oiik: It t ran ime, karjukban {/
ki slcán.n, Ici! lsten felruházott ((
kegyelemnek és (( természetnek
mind.en ékesség(; nel. 111((.fiához
öleli népét, Izráelt, amel.l/bő/

seármazott: AkisasszonYllapi
eV(f/l..lfélium azenl 'végz6dik, hOll.1f
Máriától seiiletett Jézus, akii
Krisz! u.enol: lIínwlc Ez /I

K riset us az, leiről az angyal elő

re mondia, /w.!JY mesnxilt}«
majd népét bűneitől. Mailt, Má
ria seiiletese után mih amar be
ieiieeedüc a irálasztott nép 1j(í
rakozása: mcrt kiizel van már
az a nap és az az óra, melu
ben rne.!/sziiletik a vilátl Meu
Tálfója. A zsidósá,!/ ugyan mérr



nem tudta, hogy vágyódása célt
ert, de messze a oiláohirodalom
lenézett tartományának főváro
sában már élt az a leányka, aki
a szent sarjadéknak édesanyja
[ett, s kiben ismeretlenül nem
csak Izráel népe, hanem min
aen nemzetek vártak és bíztak.

Es ekként az eoesz emberiség
nek, azaz mindenkinek, aki meu
ér tette a hi1)Ó «zázaiot IL~ 'Krisz
tus országába lépett, oédoasseo
Ilya lett. Ez a ma seiileteit kis
lpányka az Istenember család
Jának rne,l1alalJitója. Anya lett,
lernele Fiában cmlszer majd az
efjész emberiséo tesivérként
egyesülhet. Csilla[J lett, ki fel
iinretelércl szidetésekor a N a
pot hirdette előre, hajnali sziir
'lcűlet, mely a nap keltét jelezte.
Szent Bernát szerint a "földke
relp;ég kiizepe" Jl.fária; ő a vi
Zá,qe.l/yetem középpontja, az Is
ten szeni frigyszekrénye, ő min
den doloimak oka, a századok
nagy ügye (rerum causa, ncito
tiúm saeculorum)". Feléje for
dultak ezen a napon az ég la
kói, meri tudták, uouu hamaro
san. nem lesz már üres a menrcu
orszáy az emberektől. e« feléje
fordulnak, rl/íg a »ilá« tart, az
emberek, mert tudják, hOml töb
bé nem lesz nehéz nekik Mária
segitségével a kiengesztelt Isten
orszduáb« el.iutniuk:

Krisztus orsztiaa, hová a ma
seidetett leányka felmutat, a
béke orszá lia. Ilamaronttn szii
letendő lJYerme/ce a béke édes
hercege, édesanyja pedig az ern
berisé.1J békeh.ordoeoiu: Az Egy
ház lilurlJiájána/c könyöryése
azt kéri lj mai napon, hOlJY illiá
ria «zűletéee által adja meu l s
ten a béke lJYaralJOdását: .Bzoi
lJáidnak, kérünk, Urunk, add
J1W!I a menn.uei kel/yelern aján
dékát, houu akiknek üdvössé!le
a Boldog,wigos Sziiz seiilctcséuel

kezdődött, azoknak számára szii
letesének e szent áldozatta~

megünnepelt napja adja meg (I'

béke y,lJarapodását!" Csaku!lyan,
mikor llfária meaezűtetett, már
béke volt az akkori iiildkereksé
aén. .Janus temploma zárva ál
lott, jeiéül annak, hogy nincs,
már h.áború. Rómában ola.jfor
rás fakadt a földből, később

ezen a helyen épült az I stenan!Ja
első temploma. Nemcsak a zsi- .
dó nép prófétái, hanem a ró
maiak. nal/Y költője, Veryilius
is meaénekelte, hogy eljő az
emberiség életének utolsó kora,
amint a Sybilla megjövendölte;
új századok sorozata indul el,
midőn a Szűz gyeTmeket szűl,

A békének és nem a harcnak
hozója, a béke fejedelmének
édesanyja; békés nyu,qalmat és
nem nyughatatlanságot szerez a
földre és palástjának kedvessé
ljével feltörli a bánat könnyeit.

"Örüljünktehát ennek a nap
nak, amelyen Mária tisztaságos
méltóságát megünnepeljük! Hi
szen öt választotta ki Alkotója,.
hony lakása legyen benne, Ő, az
Istennek fia. Trónussá lett ez a
kisleány, meluben az örök menu
nyei Atya meaoalásitoita eloon
dolásaii, melyben a Szenilélek.
mint templomában meapihent.
Drtittald) ez a csecsemő, kinek
értéke ieliilmul minden. földi ér
téket, szépsé.l1pt, az Istennek le
endő anyja, minden szépség leo
nagyobúilw. Őáltala tért vissza
az emberesést a száműzetésbőr
édes haeáiáha. Öáltala nyerte
vissza az emberiség az elvesztett
édenkert lJ.lJönyörüségét. Őáltala
tért vissza hüvelyébe a paradi
csom kapu.iában álló kerub lám
aolá pallosa, Ö nyitotta ki az
életnek kapuját. Benne teljese
dett ld minden, amit az Ószö
oetsé« boldog prófétái megjö
vendöltek." (Nik. Gergely) r. p,.
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A KIS ÚT
"Isten nem tá nt a sz thaj b cnncm Idl'gvalósltllat3.tl<!n

vágyakat i tehát ha kicsiny, lia törpe vag yo k is, v.iuyó d
ha torn, vagyadnom kell arra. 110gy sz en t legyek", EI kell
magamat viselnem számtalan tökele tlen súg emmel együtt.
de miudcnképpen a rnennyorsz ágb a kell jutnom' biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni" .. , •

Lisieux í Sz ent Tc ré >

A szeniek annu: sok szepet mondanak a lelki éiet lJOldo(jsá
aárál. En eljből maidnem semm it sem t a pll ,,:;; I alok, mert 1.:i1l.z6
bizonytalanságban élek. Hátha önámítás eyé,.,z lel/d élelem? K:
f I.,dja, nincsenek-e súlyos mulasztásaim? Lcllciismerct.csen réozem
uc uon ll,IJónásaimat, dc semmi biet onitekorn arr«, {/(Jy,1j a kCY,/jelnn
állapotában 1'U!lyok-e. És m'indi1J előttem az a szörnYlű leltelő,~é!l,
tioo» mé,</ az utolsó percben elkiiuethetek tmlcuniltten. h.aláios bűnt
f'S akkor egy 'iparkodó élet után akárhozal nár rám. Bennem
ran-e a .h'iba?

Az Ön betegsége - mert ez a
,':'{, legteljesebb értohnében be
tegség, -- az az aggályosság. Ez
az oka, hogy vallási életét ne
héznek és örömtelennpk érzi.
holott az Üdvőzitő szerint az Ó
igája édes ós terhe kÖIllIYÜ. A
betegnek gyógyulásórt orvoshoz
kell fordulnia: önnek tehát
megérti) lelkiatyúhoz. 'I'á.rgyi
lag: a szontr knek van igazuk,
rnikor a lelki élet gyönyilrüsé
gcit nuurasztn lják. Persze ők

sem m iud iz és nem m indnvá-

jan részesültek leülönösebben
ezekben az öröm ükben

Ami az önmegítóló« hizouvta
luusúaú t illeti, ubha.n mind nyú
jan OSJltOZUlJ k. Szent Púl eg'ye
uesen azt kivánja, hogy "fé1e
Iemmel és rettegéssel" muukál
juk üdvösségünket (Fil 3, l:li.
Hogyan is tudhatnánk bizo
nyossággal, hogy jónak hitt
oselckedeteiuk mcnnvirc azok,
szándéka i nk men nv ire tisztük,
bánatunk menuyire igaz, javulá
si szándékunk (ezt hívjuk "eriís
f'ogadásnak") mennvir'o komoly,
bűnvallomásunk meu nvirc he
csületes, egész életünket igazán
a hit irányítja-ef

Ezt a bizonytalanságot sze
reucsérc a leg'több ernber
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kiilönféle okokból ~. nem érz.i út
annyira, a leg'töhh(~n nem is
eléggé mélyek ennek a problé
mának átélósóhez, és vannak
g-yermekien ti~ztll és szó l'osrucló.
lelkiismereti alkudozásokat nem
i smerő lelkek, akiket {~p.pen

azért nem f'oglulkoztu! ez a
probléma..Miridezekuek elegen
dií a lelleiismerei szava és túl
zásnak érzik a", Ön nehézségeit.
Miért nem kérdezi Illeg a lel
k i isruerctót ? - kérdik ._- meg
11l00J(]ja az, houv menuv ire tel
jesítettük kiiteleHHög'iinket. gJl az
úl tu.lú uos uózr-t, és elvben igaz,a
is van. De m iro támaszkodjék.
akinek a lolk iismet-eto túlságo
san érzékeny, o lyan, mint né
mely irúuvtű, vagy némely mer
leg nvcl ve: IWIll tud meg-álln
porl u i ÓH határozottan eg'y
irúnvha m utntn il Sőt a lerrnv u
godtabh, legeg'észségeHebb lelki
ismeret is, mirit önmcgitúlés,
vógsií ercdméuvben m indig
szub.iek tiv mogf'igyelésekre és
mcgál luuítúsckru é]Jiil, hol ma
rad tehát az abszolút bizonvos
ságtól? Ilyell alapon hozvun le
hetii uk bizonyosak arról, hogy
a kegyelem birtokában va
gyunk? Látnivaló, hogy ti lel
kiismeretre való utalás éppoly



kcvéss« i IItézi el egyén i agg'o
dnlmn i uku t, m í nt a kérdés tu
dománvus oldalát. A vagy nem
ezért I'CIIWg-c J1111g az ószövet
ségi Pl'l'dikú!or (!J, l), m ikor ag
sród vu tudakolja: .,Nl'1I1 tudja
az em ber, vajjon SZl'retetet énle
HIel-l', ntg;, gyüWIl'!pj"? Vu ló
han, leheletlen ezt aJl emberi
hizcuvossúgo t nwgszpreJlII i, de
még törekedni sem kell rá. Hi
szcu ha eh ben az óletben bizo
nyosak lehetnénk ezekről a leg
főb], énkkeinkriH, ez már egy
darahkáia vo lna uz -- üd vöa
ségnek!

Egyébként is világos, hogy
ezekkel a gyötrő titkainkkal
már a természetfölötti világban
mozcunk, a .hit és remény v i
lágú ball. b; itt az összes nagy
kérdé.sek a l'öld i szem előtt ho
mályba torkolunk. Amint a hit
azt k iván.ia, hogy a legnagyobb
igazsúgok kérdésében lemond
junk a megértés nyujtotta evi
denciáról, úgy a remény vi
szont várakozásaink ovidenciá
járól monrlat le. Mart nem cse
iekedeteink jósága alapján re
méljük fölmenti) isteni itéle
t imket oly megingnthatatlan szi
lúrdsázgal, hanem lsten hoz
zánk való jósága alapján. Az
előbbi túlságosan ingatag ala
pul szolgúl na, az utóbbi II hívő
ernber szemében m iuden megter
helést elbir. Aki a lelkéhe néz,
még a szen t is, - sőt m inél
szentebb, annál iukúbh - ott
csak hűn t és érdemetlenséget
l:it· ha Istenre tekint, megérti,
hog.y lsten még öt is Illegtisz
títhatja és űdv őz í thet.i. Ez az
isteni' jóság és i rgahnas.,ág, me
lyet ilem g'yőz a Sz~ntí~:ás
magasztalni, ml~rhetetletl.ul .toh
het 1'1' mindenféle emhen hizto
si téknú]. ~ em is elóggó IstcJl

irgalmnsságútól vár.in ii.dvössó~
g'ét, aki úgy érzi, hogy e III beri

biz t os itókok uúlk űl nem tud
megny ugod ni.

Ugy ti nr-su k ez az egész Lsten
ru lwgya!kozú lelkiilet van hí
vatva gyakorlatilag' megoldani
az! IIZ el mé let.i nehéz"óget. hogy
m: mlllwl' ut.o lsó percéhen is k ö

vet het el halálos bűnt, talán ép
pen életének első halálos bűnét

és akkor esetleg m intaszerű élet
utÚII is el kellene kúrhoznia,
Merőben elméletileg ez a lehe
tőSÓg' fönnáll és hozzátartozik
jelelllegi "zarúndokállapotunk"
átmeue ti, próbaidő-jellegéhez.

Az ti hííség, amelynek lehetet
len többé meginogni, már az
üdvözültek boldogságához tarto
zik. Dc azért tudja a hívő, hogy
gyakorlatilag arra a rettegett
tragódiúra nem fog 301' kertilni.
Isten nem szívtelen ellenőr, aki
a lig várja, hogy egy buzgó élet
szakasz után megtévedt ember
mögött lezúr.ia a visszalépés és
jóvútétel útját. Gondviselése pe
dig tervszerűséggel hatja át
minden ember életét és leülönö
sen a jószándékú embert átse
g ít.i a nehézség'eken, sőt eleve
gondoskodik róla, hogy erköl
csileg abszurd helyzetek ki se
ulukulhassanak. De még köz
vet.louűl a halál beállta előtt is
mennyi lehetősége van az isteni
jóság-nak és irgalomnak, az utol
só kenet szentségén keresztül
ó" azon kívül is, hogy utána
uyu ljou a veszendő embernek!
f~s kinek szabad kételkedni ben
ne, hogy meg is teszi ~ A hab l
percét a keresztény ember bíz
vást úgy tekintheti, mint az
utolsó alkalmat, amelyet ln

, Istennek irántunk való végtelen
szeretete még siet felhasználni,
hog-y megmentsen bennünket
nuurának, - az az Isten, aki
llIóg a bűnösnek sem halálút
akarja, hanem üdvözűlését.

(Ezékiel 33, ll.) 0_
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Mikor született valójában az
Úr Jézus s mikor mentek vég
be a keresztény üdvtörténetnek
azok a Hagy eseményei, ame
lyekről a szentfr-ás ujszövetség'i
könyvei szóln ak f Kérdés, amely
körül nem szű nuek meg sem II

viták, sem a kututások. S úgy
látszik, nem is nagyon szá.m ít
Iiatunk az időpontok olyan rög
zítésére, amelyet a szakernberek
minden tekintetben elfogadható
nak és végérvénye,;;nek itól
nének. Erre kell következtet
nünk ahból a tanulmánvszerű

ismertetésből is, arnelvet Angelo
Benna e'!,'y miuup, megjelent
'igényes könyvről írt. A köny
vet Nápolyban adták ki, latin
nyelven, terjedelme 632 oldal,
szerzője Dnmianus Lazzaraio,
címe: "Chronologia Christi sen
Discordantiurn fontium concor
dnntia ad jur is norrnam". A
~. .erzö kiváló jogász. a római
Curia ügyv{'dje, aki életét szen
'telte a kérdésnek. Olasz nyelven
"La cronologia di .Iesu !leIla
luce del diritto" címmel múr
lH46-ban közzetett egy könyvet,
anielvben előrevetítette vizsg á

lódá~ainak fontosabb eredmé
nyeit.

Mostani, de már akkori m un
ká.iúnak is egyik legnagyobb ér
dekessége, hogy Lazzarn.to ruind
a források ellentmondásainak.
m ind a források értelmezésében
eddig felmerült ellentmondások
nak mérlegelésében a jogász
szempontjait - "ad [uris nor
mam" - igyel",zik hasznosíta
ni. Kutatási ' módszerének alap
tétele az, hogy az ellentmondá
sokat csak akkor szabad nega
tív mozzanatnak minősíteni, ha
pozitív módon már semmikép
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sem magyarázhatók. Negatív
mozzanat az ellentmondás, ha
fel kell tételezniink, hogy bi
zouvtalunsűg, tudatlu.nsúg, vagy
f'crd ítési szándék húzódik m ő

götte. Ha azonban a tárgyi kö
r iilmóuyek arra vallanak•. hogT
nines nvomósabb okunk az ilyen
feltevésre. akkor meg kell pró
bálkozn uuk azzal, hogy az el
lentmondást csupán látszólagos
nak tekintjük. Ebbe az esetben
kiinduló pontjaikra visszük
vissza az egyes áll í tásokat s
meg-ki sórel.iűk, hogy ezeknek a
kiinduló pontoknak e1téréseit
oldjuk fel. Igy mutatja ki Laz
zaruto a legtöbb ellentmondás
gyiikerét abban, hogy az idő

;'zúmít[ts és H naptúr akkoriban
s még századokon át népek sze
rint -- római, egyiptomi, szi r,
kald, zsidó - kiilönbiizött. Mi
több, másként szúmoztúk 'I'ibe
r ius hirodalmábun a "császári"
és a "provinciális" éveket s
ugyanígy másként Herodes 01'
szúg ában a "nominális" és a
"rezidenciális" esztendőket.

A jogászi módszernek ezt a
részót Berura rendbenlevőnek is
találja s nagy elismeréssel em
líti azokat az éles elemzéseket,
amelyeket a szerző ebben az
irányban végzett. Annál hatá
rozottabban elutasítja azonban
Lazzarutónak azt a kisérletét.
hogy az "ab immemorabili",
"emberemlékezet óta fennálló"
jogjOlzokások és kiváltságok eb
beli mi nőségúnek jogtudományi
ismérvét a történeti jelenségek
re is alkalmazzu, és pedig a hi
telesség bizonyításának eélzatá
val. Igy például Lazzarato, mi
után 57 oldalon át tárgyalta azt
a hagyományt, amely "ember-



emlékezet óta" december 2fJ-ére
helyezte az Üdvözítő születésé
nek napját, végűl is odakövet
keztet, hogy a "redukciós",. a
"visszavivő" módszer nem enged
mái! f'eloldúst, mint azt, hogy az
időpontnak ez a megjelölése
vagy Szent Pálnak, vagy még
inkább magának a Szűz Anyá
nak kifejezett nvilatkozatára tá
maszkodik. Bármennyire tanul
ságosak is egyébként a szerző

idevágó fejtegetései - állapít
ja meg Beruia --, amit bizonyít,
mégis csupán annyi, hogy teljes
mértékben indokolt és iga
zolt az egyház liturgikus
gyakorlata, amikor decernbel'
"ifj-én ünnepli a Mcgtestesü
Ióst, Azt azonban, hogy az
Üdvözítő akkor is szüle
tett, semmikép sem bizonyítja,
a.nnú l kevóshhó, mert önuuurú
ban még cgy "joggyakorlat" le
gitirnségénpk hizonv ításu sem
e!évséges ahhoz, hogya keletke
zéséhez feltételezett tény törté
neti hitelességót is bizonyítsa.
Az érvelés így m iu denkénen hi
b,tS és Benna nern is tn lú l rá
más uuurvurúza to t, mint azt,
hogya Hzerz,ö kissú "HZCllycdé
Iyesen" ragaszkodik m indahhoz,
ami az egyhúz hngyomúnvos ál
lásfo:rlulúHa. vrurv u.mit o "an
nak hisz". Kitíínik ez abból is.
hosry az Epifánia időpontját il
letően, ahol a hagyom any nem
ennvire eg~-értelmű, már Laz
zar;(D is uuvyobb kri tikával ól.
Megjegyzi Bonna, ho~y a. mai
egyháztiirít'mészck szarint súlyo
<abb érvek szólnak amellett,
hocv december 25-e egy"zerű li
tu;g.ikus nap, nem pedig évfor
dulóról megemlékezés.

Lazzaruto különben arra a
megállap ításr-a j ut, hogy .Jéz us
a római időszúmitás szerint 748
december 25-én sziiletett, két óv
vel Heródes halála előtt, vagyis

hat évvel előbb, mint a keresz
tény időszámításból következ
nék; 778 -- Kr. u. 25 - szeptern
ber 2:i-én vette fel a keresztsé
get és 782 - Kr. ú. 29 - már
cius 25-én halt meg. Az Üdvö
zítő a;1 évet és három hónapot
töltött a földöIt és ebből az, idő

ből a év és 6 hónap esett il. nyil
vános szereplésére, A hatalmas
kronolúgiai ősszeállítás, amely a
könyv 80 oldalát foglalja le, a
lehető leg-nagyobb teljességgel
öleli fel és iktatja időheli rend
he miudazokat az eseményeket,
amelyek Kr. e. 64 és Kr. u. 70
közott történtek. Szent Pál meg
térését Kr, u. aO-ra, halálát --
Péterével egyidőben - 67-re te
szi a szerző. Azt, hogya. két
apostol pontosan június 29-én
szanvedett vértan úsázot, zúró ie
IcI' felkiáltó,iel1el közli Benna,
amivel nyi lván kétséáét kíván
ja ki fejezni. :Nagy nyomatékkal
emeli ki Lazzaruto, hogy Szent
Péter 25 éven keresztül volt
Róma p iispiike, mcrt oldalakat
fonlít unnak hizonvitására,
honv <lZ. apostolok fek K!: 11.
42-b~~n érkezett Rómába. Erde
kes azonlJaIl. hogy érvei ezzel
kapcsolatban is a hagyomány
legitim voltúnak igazolúsáb.an
(OSúcsosodnak, holott m int
Benna írja -- ebh81~ a vonatko
zásban soJ.;ka1 értékesebbek a
csekély szám ú, de kétségbevon
hatatlan történeti adatok.

A mag-a egészében azonban
Lazzarato könyve a legtartal
masabb valamennyi közt, ami a
tárgykörben eddig- napvilágot
látott. Gondos és lelkiismeretes
munka, amely a szerző párat
lan olvasottságát is tükrözi.

< Lazzaruto nemcsak a patriszti
kus kor minden fellelhető ada
tát dolgozta egybe, de a törté
netírók és a legmodernebb
szentíráskutatók különböző állí-
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tásait is."A k öuyv a táiékozó
dús arauvbánvá.ia még azok szá
mára is, akik- nem fogadják el
1\ szr-rző következtetéseit" c-_ ú l
lapítja meg Berina. Még a sok
'l'kinietlJen hihá., módszer is tur
j al niaz egó:.;zsÓges iisztiinz{~seket.

Herma pé!dúul azt hiszi, hogy
ha osi llagúszut.i vizsgálatokkal
egybevetnék azokat a kií lönbőző
időszámításokat és naptárukat,
amelyekkel Lazzurnto az egy
házatyák eltérő kronológiái t
magvurúzza, akkor m iudeu va
Iószín üség szeriu t meg lehetne
tudni, vajjon a jólértesültség
szólult-é meg' a keresztény ókor.
egyik-másik íróiában, vagy csu
pán az a szándék dolrrozott bell
n iik, hogy logikai ruűveletekkel
kiegészítsék az evangéliuuiok
hiányzó adatait. S ha' az ulőh
bi értelem ben dölno el a kór
dés, akkor talán "történeti hi
zonyossággal" beszélhetnunk
legalább arról a két időpontról,

amelyet nemcsak most Lazzara
to, de már előtte is többen az
Üdvöz ítéi születése és halála
évének .iuvasoltak: 748-I'M és
782-ről, ami Kr. e. 6-nak és Kl'.
u. 29-nek felel meg...

Ha valóban úgy van, hog-y
Guteuberrr 1432-ben f'ejezte be a
később róla elnevezett ,,42 soros
Biblia" szedési iuunkúit, akkor
az idén nmolyau k iscbhf'uitn ju
bileumát ünnepelhetjük az eu
rópai könyvnyomtatásnak. Mi
azonban nem a szerencsétlon
sorsú, végiil is kisemmizett ma
inzi moster m űvét és érdemeit.
akarjuk itt mó ltatni. Az éví'or
dulót csak azért említettük nH'g'.
hogy elevenebben érzókeltessiik
a sokszorosítás szédületes hala
dúsát. (l u tcuberu műhelve ak
kor három esztendőn út szedte
a szen tírást s utána még 1IY01l1-
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Ilia is kellett. lila pedig -- mint
(luido G uarda heszú m oló.iábuu
olvassuk -- Hol laud iá bn n 2 ver('
t'S 21' IllitsotlPl'lT alatt toyábbí
tották és á l l íto ttúk elö a távol
ball ('gy liO oldalas ki"I'('!~él!;\'

s:r,iiyngd. A hoxzorka nvox k('szi'l
lék, allwly i m má r l';unípúba i:
I'ljatott. az "u]lJ'a-l'ax". az elek
trou-tor-h u iku úju hb csurlúja.

j\z "u!tra-(ax" alapja a "fax".
utóbbi szó pedig az eredeti
"tele-fuesi III i If)" cluevezés rövid í
tése, fi hu <'zt tudjuk, iuú r kö
vetkeztethetüuk is a készülek
lényegére. Rádióról vall szó.
amelyben elektron- eső foglal
ja el a hangszóró helyét. A 1(,
adó készü li·k elek tron-szenuu«l
figyeli a ,"i'iiveget ós az észlelt
jeleket elektron-i III pu lzu sokk á

változtatja út. A felfogó készii
lék a kapott. impulzusokat vál
toztatja vissza jelekké s ezeket
a jnJeket vpgyileg megdolgozott
nap i rtekorusr« rögzíti.

Az első kísérletek még J94(j
ball tőrténtuk. A legnagyohh
<'rndm/'IlY akkor errv nég-yoldu
las ujság távolbaküldése vol t, A
kőzvct ítés J;) pen·.ig- tartott, úgy
hogy egy perere kereken ;j;jO szó
esnt t. A rúkővefkező évben már
a sz íues közvctl téshez Ts hozzá
fogtak. Kiii'hell a felfogó pap í r
tiikéletesítél'éil és olr-sóbhá téte
l('u is f'arudoztak. Most a hollan
diai bemutatón egy llen' alatt
()uOO szM sikerült továbhítani és
rögzíteni. Ezt a teljesítményt
azon bn n már nem az egyszerű

"fux", hanem a hevezetőheu em
lítdt "ultra-fax" hCI'<'lldezésseI
értók el, amelyet - mint Guar
da írja ~.- II televízió és az eu
digi ..i'ux" I'Jemeilll'k iis';zpkup
«solúsúból állítottak elő. Itt II
kiizvntítellllő szöveaet előbb egy
?2 1I7111 i múteres Ii lmtekercsro vv
tí tik s ezt a tekereset helyezik
be az adókészülékbe. ahol a f i l tu



e~:y ,.lwtúdsug'Í1r-hillentyii:wt"
előtt pereg le. A másik oldalon
a vétel is f'ilmsxalum-a történik,
amelyet azután eli> kel l hívni.
Nyilvánvaló azonban, hogy az
"ultra-fax" működési sugara
ma még hasonlíthatatlanul ki
sebb, mint az egyszerű "fax"
berendezése.

Altalános vélemény, hogy a
"fax" forradalmat fog 'hozni ti
sokszoroattó iparban, mégi nkábh
a lupkiadúsban és a hirdető

szakmában, s nagyban fogja
érinteni társadalmi szokásai n
kat ís. Ahogy Guarda elképze
li, reggelenként majd, ha felke
lünk, beállítjuk a készüléket ar
ra az ujsúgru, amelyet olvasni
szeretriénk, s mire olkészű ltüuk
a - mosdássul, már kezünkbe is
vehetjük a kívánt ujságot. Meg
tehetiűk ezt természetesen nem
csak reggel, de a nap bármely

. időszakában. Selöforuulhat az
is, hogy előbb jutunk hozzú II
laphoz, mint azok, akik ezer ki
lométerekre tőlüuk a megjele
nés helyén lakásukra hordatják
vagy az utcán vásárolják azt.
Össze is válogathatjuk a ben
nünket érdeklő anyagut a világ
vezető lapjuiból.

Ugy számítják, hogy nem is
hosszú idő múlva a "fax" egy
penny költséggel fogja reprodu
kální otthon az átlagos terjedcl
mű világlapokat, olcsóbban te
hát, miut az eladási áruk. Az
ezzel kapcsolatos rengeteg' prob
lémán máris törhetik fejüket a
gazdasági szakértők 6s a jogá
szok. Egyelőre még neui tartunk
itt .- jegyzi meg .Guarda -.
de tény, hogy egy "fax" vevőké
szülék a gyitrtás helyén már
"esak" annyiba kerül, mint egy
televíziós készülék Olaszország
ban a hozzá szükséges felfog'ó
papirt pedig' a nagyoLJb pap ír
kereskedések máris árÚsf tják.

•

Sokan megírtál, már a iep,'
rl1lgyobb olasz : hegedűművész,

Niccólo Paffanini életét, amely
utryunr-xuk hányatott és kevéssé
~piiletes volt. Annak a rövid
~Ietrajzllak utolsó oldalára azon
ban, amelynek Elisa Polko 'a
szcrzője, maga Pngarrini fia,·
Achi lle vétette be a következő

sorokat: "Az egyházi ügyben,
l'agTis annak a' felebbezésnek
ügyében, amely az egyházi te c

Illetés tilalma elleu került elé
be, a Szentszék három birót
küldött ki, akik a perben felho- .
~ottllk alllpjún rnegállanították,
hogy a h í re» művész egész éle
tében a legvalóságosabb vallásos
érzéseknek adta bizonyságát, s
ennek folytún semmisnek is
nyilvánították a nizzai püspök
ítéletét. A művész fia, aki ho sz
szú, éveken at várta á forduln
tot, nyomban intézkedett, hogy
U' parmai temetőben emlékmű

épüljön, amelynek pompája
összhangban van atyja hírnevé
vel." Mi történt itt voltaképen f
Ezt világítja meg Ferruccio
Botti abban az egészen új rész
leteket is tartalmazó .z; nemcsak
érdekesnek, de hasznosnak is
érzett tanulmányában, amelyet
az Osservatore Romano tett köz
zé.

Paganilli58 éves volt, amikor
1840-ben meghalt Nizzában,
amely akkor Olaszországhoz tar
cozott. A nizzai püspök azzal a
~legokolással tiltotta meg az
~gyhúzi temetést s ezzel együtt
azt is, hogy szentrnisét mutas-'
sanak be érte, hogy Paganini a
,ajút akaratából szentségek nél
Iül hunyt el. .A döntés hátte
~ében Caffarelli kanonok jelen
I,b.;e állt, amelyben Caffarelli ek
rnoudotta, hogy amikor felkeres
te betegágyáhan a haldoklót,
nem tapasztalta nála a bűnbá

nat senuni jelét, nem tudta meg-
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gyóntatni s a szebában nem lú
tott egyetlen vallásos képet sem.
Botti, mint írja, igyekezett a
legnagyobb lelki ismerete.,ségg-el
utánajárni ll. halál körülménvoi
nek. Atvlzsgálta a fellelhető öSZ'
szes adatokat, különiisen a fe
lebbezési per anyagát, emellett
azonhan a családi visszaemléke
zések összeg'ytijtóse okából ismé
telten felkereste Paganini uno
káját is, Abramo - Paganin it,
Achille utol só fiát, aki 89 éves
korában tavaly halt meg. Ig-y
bontakozott ki előtte az a kép,
amelyet minden tekintetben hi
telesnek tart.

Paganini Nizzában a Cossole
vi!la yendé7'e vo}t. Noha ak}\or
mar evek ota kínozta a gcgc
tuberkulózis, egyre hevesebb és
fájdalmasabb rohamaival, ú
művész meg volt győződve ar
ról, hogy még nem érkezett
élete végéhez. Vakon bízva gyó:
gyulásában egyik orvost a mú
sik után kérette magához s nem
riadt vissza a 'kuruzslóktól sem.
Már ágyhoz kötötte beteaséze R

annyira elesett volt, hogy han
got sem birt adni, amikor
Caffare11i kanonok megjelent II
viliában. Nem tudni, hogya há
ziguzda Cessole hívta-c, vagy II

Nizzai püspök küldte-e, tény
azonban, hogy a villa az ő ple
bániá.iához tartozott. A kanonok
háromszor ismételte meg látoga
tását, de csak a harmadik al
kalommal vezették be a beteg
szobába. A háztartási alkalma
zott, Terese Repetto, később ezt
vallotta: "Paganini a két első
látesratáskor meghagyta fiának,
kérdezze meg, rnit kíván a ple
hános. Achille beszélt is vele s
utána a plehános távozott. Har
madik alkalommal, amikor én
is nagyon kértem rá, fogadta a
plebánost. Amikor a plebános
kiji)tt a szobából, hallottam tőle,
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Paganini III ('g'Íg'l'rtf'. hogy írás
han elküldi majd neki a gyúnÍl
sát." Mcgerőaíti és tisztázza ezt
Tito Huhaudo titkár tanúsko
dása. Eszerint Paganini arra
kérto őt. hogy hozza oda nek i
a kis futáhlút, amelyen' irni
szokott. "Ügy értettem pzt --
mondotta: nll haudo , hogy
íráshan akarja elvégezni a gYl>
nást, miutáu élőszóval kéntelen
rú. Hangját ugyanis addigru
már úg'Y elvesztette, hogy azok,
akik nem szekták meg vele az
ériIltkez{~st,semmikép sem ért
hették meg." Nehogy uzonban
félreértés legyen, Rubaudo kű

lőn is megkérdezte, vajjon a
gyónását akarja-e Irúsba foglal
ni. "Pagan in i fejének és ajká
nak mozdulatával a legkifeje
zettehh módon igenlőn válaszolt

.s azt is eléggé értésemre adta,
hogy nrihulvt a gyóntató meg
ismerte bűneit, meg' kell majd
senun inítcni az húsát. ·El is in
dultrun, hogy meukúressem a fa
táblát, amikor megál1ított, je
lezve, hogy nem ilyen sii.n~·ős a
dolog. Al laudó káhultságn és II

fájdalmai okozta ing'crültsége
m iatt azután nem találtmn már
nlkulmas p il lauatnt a f'aí.ábla
előhozásárn,"

A kan011Ok-- ini nt Abramo
Paganini is mcgerőaitetto Botti
előtt -- nem júrt cl valami uIl
varillsan a hetegge!. Atvu i és
vigasztaló szavak helyett inkább
a halúl· horzahnait festette ('s
hangoztatta annak Rzükség{.,í,
hogy Paganini szabndul.iou meg
a sok bűntől. runiket életében
elkövetett. Mindez annviru fel
izgatta és felingerelte a haldok
lót, hogy nem tudta nyomhan
elvégezni a gyónúsút, sem élő,

szoban, iniután alig értheti) Ile
szédét .is mogakadályoztúk nz
ujból fpl1épő görr'siis rohamok,
sem írúsbau, rniuthozy" hiány-



zott .hozzű a Iutábla. Figyelem
roméltó egyébként, hogy maga
Caf'f'arcl l i is megerősíti a most
mondottakat, mert val loruású
han ezt találiuk: "Paganinit ek
kor heves roham lepte meg,
amelvet ig('ll erds háuvások kí
sértek. Nlrrn<'snk én, de a kör ii
lőtte levők is azt hitték, hogy
niost leheli ki m indjár] a 101
két. Am hasxtalun ösztönöztem
ismételten is, nem sikerült rá
vennem, hogy kicjtse .lózus és
.;\1úria ,";;I,() n t nevét. .. "

Pagan iu i lIMlúny nappal kó
söbh halt meg. Utolsó rohama
asztal nál úrte, iriert végső erő

feszítóssel odaült, hogy valamit
egyék az; ú "Aehillinója"-túrHa·
s;·lg-úhan. uk i oly lIagy szerotet
Ü-] volt mellctto a nap minden
órú.iá.lmn. C·affal'e1J i kanonok
felkereste akkor Galvano nüs
piiköt R Illegtette .iolentését,
ainelvben Pilganini fizikai kép
te]ens{·Q·(~t arrn, hogy kimondja
.Iézu» és Múria nevét, tagadás
ra ús noin-ukurúsru rnarrvu rúzta,

A kau onok gondolkodású t is
- írja Bolti -- kótfiógkívil1 be
Folvúsolták azok az rlőítélptck,

arnelvek a koraheli jámbor ke
resztényeket Paganini ellen
hangolták. Nemcsak nz j{:rt
szájról-száj ru, hogy Paganini lS

tentagadó, de a legenda olyas..
miket is nvukábn varrt. hogy
"ürdöngőH" tehetségót az ördög
gel kötiitt szerződésnek küszőn

heti. Hémmci"ék keringtek arról,
hogy m ikóu t raholta maga körül
a 18 éves leánvokat, Igy azután
Caffu.rolli notru-suk arról szú
molt be a pih;pöknek, hOI~Y Pa
ganini a vógi-'ók ig megútulko
dott a rosszban, hogy "vissza
II tusította az örökkóvalósúgru
való elókószüléat". de azt is
hozzáfűzte, hogy Paganini ott
honáhan, illetve szobájúban
négy erkiikstelen Iestmúnyt ta-

lált, ám semmi jeIét a vallá
sosságnak vagy kereszténység
nek. "VL'lzont - folytatja Botti
-, amikor a végrendeleti végre
hajtók feltörték a pecséteket, a
lakásbun három Madonnát és
két f'exz illetet találtak," Maga a
végrendelet pedig, amelyet Pa
gUllilli sajátkezűen írt, ezekkel
a sorokkal zúrult: "l\feg;tiltom,
hogJT bármi .pornpa legyen a te
metésemen. Nem akarom, hogy
a művószek .rcquiernet' végezze
nek értem. De kérem, hogy a
tisztelondő kapucinus atyák száz
szcn trnisót mondianak üdvössé
g'ülnprt. Hegedűmct Genova vá
rosáuak hagyom azzal, hogy ott
örökre őr-izzék meg. Lelkemet az
én Tererntöm véghetetlen irgal
mába ajánlom.'

A végrendelet tehát merőhen

más mrgvilágításba helyezi Pa
ganinit, min t Caffarelli jelenté
se. De hogy Paganini egyébként
sem volt az, akinek sokan tar
tották s amilyennek Caffarelli
is hitte, kétsézet kizáróan kitű
nik a tnnu lmúnvnak azokból az
adutaiból. amelyek a művész

alapvetően vallásos lelkiiletét
bizonyítják. Közűlük csak néhá
nyat említünk. Amikor Terese
Qui1it-i felkérte. Paganini t, , ~~
gyen keresztania a f'iaeskájá
nak a művész elősziir visszauta
fiítoha azzal a megokolással,
hogy "vallásunk" oyan köt~le
zottséaeket ró II keresztapára,
arnelveknek nem bizonyos, hogy
eleget tud tenni. Carolina Ban
cherihez írt levelében olvassuk:
"Mindeniitt és nrindig megtalá
lom a jeIét annak, hogy Isten
azt nkar.ia, legyek elégedett ...
Dicsérje velem együtt az
Eget ..." Egy másik leve}é~e~~,
amikor édesanyja betegsegero~
hirt ad, ezeket a sorokat ,;v~tr
panirra: "Kérem az Eget, 01'1.z
ze meg út. számomra, .. " Majd
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amikor 18H2-ben anyja halálú
ról értesül, ezt írja egyik leve
lében: "De' meg kell nyugod
nom a: felsőbb remlelésben é,;
abban a biztos reményben, lJog~

annakidején viszout fogom lát
ni a Paradicsomban. Addig i s
arra kell gondol nom, amit el
kell itt végeznem az Isten tisz
teletére' é,; dicsőségére." Fi a
születésc mérhctetlen örömmel
töltötte cl Paganinit. ,.Kezelll
ben tartani - irta akkor -- és
kérem az· Eget, őrizze meg ne
kem." Később pedig fia nevelé
sét azra a Platasteiner parmai
kanonoln-a bízta, akit éppen a
papi kiválóságai rniatt szer~tett
meg. Ennek írta 1839-bcn: "IGi
szönöm az én kis Aehillém ne
vében i s, hogy akkora odaadás
sal készíti őt elő az elsi) áldo
zásra." Halálos betegsége alatt
sűrűn előfordulnak leveleiben az
ilyen mondatok: "Isten adjon
k~llő türelmet." Érdekes, hogy

amikor az ang'ol \VutSOIl. kis
asszonyt feleségül szándékozott
,-ell Ili, egyi k levelében egyene
sell arról írt, hogy előbb sze
retuó megnvorui őt a katol ik us
ritnek.

Senki sem vonja kétségbe,
hogy I"zertelen és zik1ft volt Pa
ganini élde - f0.iezi he tanul
múnyút Botli. Am soha nem
titkolta vall úsos érzóseit és soha
nem tagadta mesr hitét Iatenben,
sem pe(lig' rcnH;nyét II 'l\'rellltii
kÖIIYiiriileicsségébell. amely
maj'u nz ii lelk{~llek is megnyit;
ja [IZ örök bo ldogsúgot. S Botti
;nég nwgjeg-yzi, hogy tisztán
ember-ileg nózv« is bőven hoz
hatnánk fel meutö körülménye
ket P[lg'Hllini nagy boflndozása
ira. Nem utolsó sorbu n betegsé
~'M, II tüdűbu.it, amely az on-o
,i llIegfig-yeléHek szerint gyal;:
run júl' o/!'yii1t az ösztönélet In
kozúsá val.

(j MILY ISMERETLEN Mária isteni {me? mekséuo, mily ke
'o,'~~c seeretik s mél/is men auirc lIl1'lJÓ'rlelll.li /'ilál/o!.: és boldog
lelkek miliiáinak csodálotát és tiszteletétl Azif/ozi szerctet az
dhupyatott dolgok felé fordul s az iuazi jámborsá,lJ oz eliele
deit misetériu.mok tiszteletére í.rán,lJlIl: secnicl.iűl: lui! életünket
111á-ria gyermeksé.lJc tiszteletére és secretetére. mclu«! oly kev(:s
lié ismer s még kevésbbé tisztel rt 1Jilál/; s lJizonyos, "oYJ} rt szép
secretet anyja bősé,qcscn mrgjutalnwz érle.

Jean-Jacque« Olier U60S-1(56)
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A LIBANONBAN

Tevéken, öszvére» és szamúr
háton jártúk ezredéveken át a Li
banont az emberek, azt a hatal-

• mas, százötven kilométer hosszú,
legll1agw".a!lh esúcsúhalL 3212 JlI

re felnyúló hegységet, mely a
Szentfüldtő! északra húzód ik s
melyről a Bihlia ft legszellh dí
l~,;;éretek('t moudiu cl. "Virul
majd Izrúol, i lla ta olyan lesz,
mint aLihanont', hírneve ]1C

dig olyan, m in t il Libanon ho
ra." _._. mondia róla Ozeás pró
féta (14,7-S). Ma már vasútvo
nal húz· v('gig' a Libn n ouon,
eg-és:wn URi lll-ig' kapaszkod va.
Ha k iszá]! az ember. caakugyun
megesnpja n ucdvr-s időszuk vé
g-én a dús veget{wió i llntu : hi
szen kétezer méter maaassúghan
Is vannak még- széltől védett völ
gyek, ahol még akadnak elese
llev(~,;zE'doit tölg-Yl~k, terehintu«
fák; lejjebb pedig . buján to
nyésznek a virágok, juhar- és
vadkörtef'ák között. Vu laurikor,
a tiirökvilág elő t.t a Libanon
teli volt eédruserdökke1. )1"} ha
tál III as f'ák vfz.szi ntesen tereh(·
lvesedő, kissé ffmyiíhiiz hasonlí
tó ágaikkal rendkívül marrasr-u
nőnek és f'á.iuk a logkcmónvebh,
soha meg- nem vetemedő. illa
tos, szútól rnr-ntex fa, melvet a
zsoltárok vetekedve d íesérnek.
Ma már «suk ehryetlen, majdnem
kétezer méter magasan fekvő

völgyben va n egy cédr-usl iuet a
Dzsebel Makmel hogyes úcs ·lú
bánál , másuft-már mÍls fák ho
r it.iák a hegységet. mclyet szám
talan félholr1alakú völg'y szag
gat meg. f~s m i ndenütt heg'yi
patakok, melvekről IlZ Énekek
}~l1eke moudia. hogy élő vizek
nek kút.iai. Autóval járunk h}
hetetlen magasság'okban. majd
gyalogsJlelTel aJl erdők köJli;tt,
melyekbon nem minden félelern

nól k ü l hal lmru nk. h iszen tudjuk,
h()g'~- vaddisznók. farkasok, ró
kák, pit]'(lUl~()k tanyáznak itt és
gya krnn medvével i s tn lálkoz
Ili, éjjel ped ig m iudeu vissz
hang-zik a sakálok elnynitott
iivi:1tésétúl és' a hiénák nőieseu

hangzó ka('ag-itsátúJ.
H('gyi Ial ucska bontakozott ki

egy tisztáson. A nevét. már nem
találom I'e]jeg'yzéseimben. de so
senl fellljtem cl a kis templomot
s amellette á.lló, koldús-azerény
nanlakot, ahol, --- hogy i sfntmd
h a tnúm másként. -- "magyaros"
V(·II(j{·g'szC'l,(·tE'!.tel fogadták kara
váuu u kat. iuelv a vilúg minden
ré~"7J'r{íl iisszejiitt szent iráskuta
tókhól úllt. Amint ott ültünk II
diumnban --- a keletiek szalon
jában -- II falak mellett, ma
gnnk al á húzott lábbal és szür
esii l tük az i llatos libanoni vö
rösbort, meghatott szemmel pil
lantottuk meg a diwan egyet
jell képM: Xl. Pius pápa arc
kúnónok eg'yszerií nyomatát. A
falu papja kutolikus volt, mint
népe is, de keleti szertartású,
!::!()O év óta maronittiknnk neve
zik magukat.

Mélyen megható az a ragasz
kodús, melvct ez a hezvolrlalok
han és magas völgyekben lakó
maroknyi nép az egyetemes
egyház iránt. tanúsít, Mikor
meghaflották, hogy "latinok"
érkeztek falucskájukba, akik
csuk otthon voltak, kezdtek a
p lúbú n iu előtt. gyülekezni. Ki
mentünk hozzájuk, megsímo
gattuk a kisgyermekek pufók
arcoeskúját és beszélgettünk ve
lük. l~n llIng3'arul, (ik arabul,
de azért .ungyon jól meg-értet
tük egvmást, Nagyokat kacag
tak, míkor labdájukkal én is
jút~zani' kezdtem. Azután be
mcntűnk a csöppnyi templomba,
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ahol az euchur iszt.ik us .Iézus
szin tún . ott lakik, letérdeltünk
és hallgattuk a maroniták éne
két. Sohasem felejtem el ezt az
élménvt: rt köz ős hi tünk últu.l
összekovácsolta testvért szerétet
élményét a mcssz.i idogenben.

Kl'is:dwi után 42:3 u tán alapí
tották egy lla/.,'J" szfr szentnek,
Marunnalc tanítványai azt a
monosto rt, melyet mcsterúk rő! a
mai napig jIar )11arunnak ne
veznek ;., melv azóta is 11 ma
mintegy 320.000 lelket számláló
nép szellemi középpontja. Az
igazhit centrunra volt és róla
nevezték el maronitáknak a
négyezer éves, egykor hatalmas
népnek, a szfrnok maradványa
it. Büszkék arra, ho,\!;y sohascin
voltak sem szu kudú rok, sem
eretnekek. Mindjá r! az el ső ke
rosztoshaduk megleúetv{' tapasz
talták a jóindulatot. mellyel
i rán tuk viseltettek. 'I'ávol i ern
lékeikben még mindirr Rómúhoz
ragaszkodtak, holott már száza
dok óta nem hallottak hírt ró
la. llBl-ben történt, hogy Formá
lisan is ki mondották a római
pápa főségének elismerését és
azóta is változatlan hűséggel ra
gaszkodtak az egy és katolikus
unvaszentegvházhoz. A katoli
kus restauráció nagy pápája,
xrrr. Gergely 1:J84-hell kollégi
umot alapított Rómában a ma
roniták szúmára. mcly azóta is
fennáll és számos k iváló tudóst
és főpapot adott e kicsiuv nép
nek.

A tizenöt óvvel ezelőtti láto
gatásom idején még nem tud
tam, milyen híresség- van elte
metve a Mal' Marunban. Mintha
a fiatal pap eiulegetett volna
valamit, de akkor valahogy el
eresztettem a fűlem mellett.
Most ellenben, 1950 szcntéve óta
világszenzúció a Iurcsa név:
S harbal 111 aklu] neve, aki a vi-
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lúg' [I'g'l'ég'ibh rf'ndjéUl'k, Szent
Antal remetéinek volt tagja és
18!J8-1Hln halt meg a szentség hí
réheu. l!);)O-lJl'n jule ut meg ara
hul a "úla ";J':úlú könyv: Al-Ah
Sharbal Maldu/', Biqa-Kafrah,
inin abi/a yirra!llwniyyat il-ba
ladilJyatil-lalmanYlJat (Sharbnl
Muklu]' atya, Bipa-Kafrat1lól, a
l ibanou i kutol ikus remeték f'ia.)
A l", tol ik us v i lúg nagy esemé
nye lett ez n mű, és a Mar
Marun han e férfiú sírja, mclvc'
lIl<'Ir sz{tzl'zl'ek kerestek fel.

.Mnkluf .Iusszuf', An tu n fia,
Zaru r I'in, lH28-han születctt egy
Biqa-Kal'l'1J lWVÜ k is 1'al1wskú
han, mclv a Li bauon Iegmaga
Hahhan fekvő települése: WOO
méterrel a tenger sz.ínc fiilöli.
Miudössze húr'om óves volt, m i
kor édesatyja meghalt; anyjn
egy maronita paphoz mcut uj
ra. nőűl. Igya kis .JllSSZUI' val
lúsos novelósheu részesült és
mnstohnn.tvjú unk senuni kifog'a
sn SPlIl volt. iu ikor azt kértc.
hadd kövesse két uagyh(ti.yjHt,
akik a ?11m' Murunban éltek re
mdel'letd. S:~iilMalujútúl töhh
n api járMiiIdre vall 11 kolostor.
ahová huszonhárom éves korá
ban belépett és a Sharbal ne
vet kapta. -- ell.'Y szír vértanúét.
ki 'I'rniunus császár alatt, Kr. u.
107-111'11 halt vértanúhalált. A
maronita nép nagy mult jára és
Róniához való ragaszkodásúra
vall, hogy Shurbal testvé)' a
mult század derekán, hat évig
tauult, hogy Jmp legyen, két év
Fí lozófiát éH négy év teológiát,
holott H leg·jilhb európai szerni
uárium han nhhan az időheu

csak lJPgy pvig tartott ez a
k urz.us. 1859 július 23-úu szen
telték !lappú. Visszatért Mar
Marunba: tizenhat esztendeig
élt itt, teljes ol vouultsúgha n, Is
t01111P1l: szeutplt óletben, nunt az
ali toniánUB remetékuél szokás,



tpsti Jl11l11kn PH remlkivűl hosszú
közös imúdsúg s elmélkedés kőzt

osztva IllPg' napjait. F.g-ysi:erü
lélek vol t : a sr.err.dcsi élctet úgy
gyakorolta, m int . pgykor ar.
egyiptomi sivatag ősntyili a
Thelmis1Jall, vagy a Rketishell:
egésr. (;let{~hell tartózkodott a
h~~,tól, tejtííl: to;iú;"tól s ~cg'rPJl
d ítő volt narvsarrur mcno enge
delmessóae, s a hallgatás irún
ti szeretde. Soha Whhé nem lú
togutta nl('g r-sulúdiát, Roha nő

re nem nézett. móg nővéreir-e

sem. kik meglátogaHúk. Titl'sait
kü lőu ősen meglepte i n tenz ív lel
kiélete: az éjféli zsolozsma után
sohasem feküdt le, hál' ei: jogú
ban úllt volna, hallelll m i nditr
a temnlom hu n maradt és a haj
nali isteni szolgúlatig, az ort
rosia, ott elmélkedett.' Utána
valamennyi társánuk m iscjcu
résztvett, majd angya li áh ítnt
tal, m indig utolsónak a maga
miséjét mondta el. A Szontfrús
mellett mindcnnani olvasmúuvn
a Kriseius követése volt. Nagy
kedvvel foglalkozott ai: erkölcs
tudomány problémáival.

Tizenhat esztendő eltoltével
elül.iárói engcdélvóvol Au unvű

ha vonult vissza, 11 lVrar 11a
runnak Szcnt Péterrűl és Púlról
elnevezett remetosógéhe, ahol
huszonhárorn évig élt egverl iil.
Egypdiil Istennel, egyedül L
termek. Úgy, ahogyan sok
SÚL7. év előtt a régi, igazi re
meték. Soha.. többé nem hagyta
el rellleteségét, csak agyónókat
fogadta, akik egyre nagyobb
számhan keresték fel és csak a
betegeket áldotta meg. 1898 de
cern ber 1(j-ún misózós közben,
éppen alihan a percben, midőn a
maronita liturgia szerint az
Ürfelmutatúst végezte s az azt
k ísérő imúdság; első szuva.it ki
m ondt a: Ya aba l-lutq - ó
-iWIZliá9 Aty.1a!... összeroskadt.

Hetven éves volt ekkor és soha
sem volt beterr. Az agyvérzés
egy hét alatt végzett vele. Mind
v{~gig öntudatnál volt. Más imát
múr n('1I1 tudott m oudau i, mi nt
a muroui tn fohúszt: ...Jézus, 1\:Iá
r iu, Szeut .Iózsef', Szent Péter
és Szeirt Púl, ó igaz;;ág' Atyja!"
Igy halt meg, a mindennapi ál
dozússal és a szent kenettel, az
eucliclaionvuú megerősítve, ai:
IHH8 karácsonyának 'vigi liúján.
A sZClltsóg hírében halt (JI, még
sem gondolták volna, hogv egy
sze r még' az egész világ emle
getll i fogja. Hiszell a keleti ka
toliknwk 1170 óta, rrriótu UI.
Alexunder pápa kiadta errevo
natkozó apostoli ko nst.i tuciójú.t,
soha 1ll'1I1 fordultak Rómába
boldoggú, vagy szcuttéavatás,
ügyével.

Am uéhánv hónappal halála
után Sharbal egyszerű sírja
körül Iónv tüneteket vettek ész
re. A Mar Marun tagjai erre
nlOg'I,,'ortók a pútriárkút, enged
je meg' az exh umálást, A holt
test a sírban rózsaszínű,vízből
{os v(orböl álló folyadékhan

ú szut t, tagjai hn ilékonvak vol
tuk. scm m i bííz nem h'zett a
testou. Illely éHínek lú tszntt, az
enYl'szeí egyáltalún nem kezdte
ki. Sokau keresték fel sír;iút,
uuólk iil, hogyaviIágsajtó tu
dom áxt vett volna róla, a dolog
a Libanou-hegviek bclügyo ma
rad t. 1!tl:i-be II , ai: akkori Szent-·
évben, 11 maronita nútriárka
kóde 11 Si:IJntsi:éktől Sharbal (~s

vele együtt még egy maronita
férfi és egy maronita nő bol
doggúuvatúsi eIjúriu.;állak meg
i uditását. 1!J27-ben került sor az
i lvenkot' elő írt újahh exhurná
lásru. A hol ttestuól pontosan
ugyanazt észlelték. amit hUSZOll
kilenc évvel azelőtt: teljesen ép
és hajlékony volt. A zarándokok
pedig tovabbra is Ilag.}' számban
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látogatták a Mar Marun sf r.iát,
melvet ekkor fallal veitek k ő

rül.
A nagy fordu lat 1950-ben, a

szentóvhen következett be. feb
ruár dereka tájáll. A sírt fel
kereső zurúudokok észrevették,
hogya falból rózsaszfnű folya
dék súvúrog, egyre nagyobb
mértékhen. Amarollita páti-iúr
ka elrendelte a harmadik exhu
málúst, maly 1950 április 22-l~n

orvosi bizottsúg jelenlétében
tőrtént. Mialatt az orvosi hi
zottsáa vizsgúlatot tartott és
megállapította, hogy ugyanazok
11 Jel,~lls0gek észle1h~ltöl~, m i n.t ,az
elozo ket exhumálásnál. a Sirt
kör-ülvevő tőrnég egyszerre hul
lámzásba jött és nagy hamron
felkiúltoU: Csoda. történt. es()
da! NéhúllY beteg, aki a néptö
megben tartózkodott. azt állítot
ta, hogy hidden teljesen meg
gyógyult,

EWH a naptól kezd ve II Kij
'lelkel et érdeklődésének homlok
terébe a mar-rnru-uni sír 'került.
Naujában átlag ötezer ember
kereste fel a sírt, vnsúr-nu pou
ként átlag fizenőtezer. A 11a r
Maruriban uzótu 11 csodáknak
mondott és majdan k ivizsgúlnn
dó esetokc-t hivatalosan jegy",ü
könyvezik. Számukat még nr-ru
ismerjük, a La vic spirituelle
1951 áprilisi száma szerin]. csu
pán 1950 április 22- és július 14
között ilJO áll ítólagos csodát je-
gyeztek fel. -

Ami azonban biztosabb csöda:

az il lelkek fordulása. Értékc
sehbek ezek 11 lelki gyógyulások
a testieknél, melveket majd
előbb-uíóhb szi n tén vizsgálat
túr;~'Yúvú tesznek. De kőzvet!e

nebh evidenc-iú t úd a megtéré
sek nagy száma, 'I'eherautókou,
autókon, tevéken és szamarakon
érkeznek a vég-et nem érő töme
gek, kiiztiik· rengeteg moharne
dán : szun ni túk és siiták ve
gyest; druzok és kurdok, protes
tánsok és zsidók. Eg-y egyipto
mi m uzu lmún süketségére hiába
vá rt g'yógyulúst a Mar Marun
han. de mások vúrntlan gyógyU
lúsa lúttán elhatározta, hogy ke
resztény lesz. Igy szólt az egyik
maronita nővérhez: "A hitet ad
tad te nekem, azzal, hogy ide
hoztál! Azért jöttem ide Egyip
tom hó I, hogy sűketsésrem e lmú 1
jék, de Alluh ehelyett azt adta
meg, hogy lelkemmel lássak!"
Nagvon sok Hein-keresztény vé
lelllén:>ét fejezi ki Munir llfa/l
mud Tohicdrlin. a. libanoui köz
társasúg druz vullású m iniszte
rének a szava, aki fivérének,
Nadínnak Mar Maruriban tör
tént hirtelen gyógyulásakor így
szól t: "Az l'ld~sz esetben az a
!'igyelelllremóltó, hogy mi egy
ál ta lúu nem is voltunk hívők.

A sorb pedig úgy akarta, hogy
ez il csoda éppen velünk történ
jék meg s igy a hit gyökeret
verhessen bennünk, hiszen erre
van óletiinknek leginkább szük
sége!"

Hadó Polikárp

Felelős kiadó: Sik Sándor
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SOUBIROUS SZENT 8ERNADETTE (Seeor. 22)

Azóta az emlékceet.es nap óta iinnepli, csodálja, tisz/eli az euész
világ. Kereseténi) ('S pogány betestek. akaratlanul és esetleg aka
ra/uk ellenére meaismerkedtek nevével s állala a Szeplőtelen Fo
oanratáseal. Bénák, sánták (51'1 [éltiuleiű bei cqclc vonszolják ma
gukat a forráshoz és térnek mcs) OlI/uH If [JyórlYulús mámoros
oriimé-oel. Mert lút iak, h.isznek és holdoaok. Dp boldoonbí) Ő, aki
mérI nem látott, de már hitt. Értel/IIP csetlctt-boüott annak a
mesteri, bonyolult étntménimck a lépcsőin. mcluei az emberi
ész emeli lsten icié, de érzelmei már koru minden emberénél
kiizelebb [utottak Hozzá. éj járta a hel,lJeS elJlJ u/al. Elkövetkezett
a nay,1l plllanat, amikor nem is szem'('dél/Jes, inkább megingat
hotailanul mél,y és nyw/odt hite diadalt iilheteit.; eljött a vilá,Q
felé szóló testi, n szó leaszorosabb értelmébeu materiális bizo
mJossárl -- ('S bizonyíték _. ideje. S ekkor 6, a kiválasetott, aki
nek n kezenuomdn fak(ulf forrásból ezrek é.~ ezrek merit.cttek
hitet adó és yyólf./lulást hozó energiát, éppen ő nem kivánt s1Í
tuo» bet easéoére yY(Úf./Julást. Visszavonul/ali, seinie elfeledetten
élt emJ eárdában; ahoná mérhetellen lelki Iwldousá,oá1)al és mer
hetetlen testi szennedéséoel eárkozott. ·A csalódott nővérek közt,
akik eg,IJ új Nagy Szent Terézt »ártak és CilY «zeréns), e,OYű,?Yű

parasztlányt kaptak, «zinie elkallódott kis dele. Ezt a. tizene,OY
évi lelki kielJJlenslílyozottsá,qot, ezt a [ef/súlyosabb fizi.kai. szen.uedé- .
sek kiiz! i8 eláradó harrnoniái: ezt tanítja nekünk. A tudatosan
vállalt kerenethordozást, ami a kercszténység lénuege II u1nit
méuis olJJ nehéz mesnmlásitanunk, A nem külső jelenséyekböl,
hanem belső bizonyosságból fakadó megin.qathatatlan. hitet, amely
mór éppenú.f/y hit, mini szereiei. "Itt a {ijldön a szereiet nem
élhet fájdalom nélkül" - irto: Ezt a tiikélctcscn, szenie emberfö
löttien önzetlen, minden meqoláztaiá»! 1lalló «zereleiet: ezt ta
nítja nekün/c Mikor először hallotta e szauakat: "Én vagyok a
Szeplőtelen FOllantatás" - méll nem értette jelentőségüket,de már
szerette Szűz Máriát. Erre is iunit : a Seent Szűz szereteiére,
a kimeríthetetlen közbenjáró sellíts(5gélJC nct.eil r/yenneki hitre.
S ahogy az ő tekintete előtt: úg!J lebegjen előttünki8 mindig a
Szűz, hÚünk biztosságában s épp ol:1j kenessé törőd,jünk a bá
mész és látván:1josságra éhes csodavúrókkal, n/int Soubirous Szent
Bernadette amaz emlékezetes napon. (NJ.


