
Az Utolsó vacsora termével kapcsolatban nem végezhettek kuta
tásokat az altalajban. mert a fölötte épült keresztény templomot 1551
ben a muzulmánok vették birtokba, 1948 óta pedig Izrael nemzeti szen
télye, ment itt sejtík Dávid király sírját. Történelmileg bizonyos azonban,
hogy ez a templom a Cenakulum volt, a születő egyház első székhelye
és temploma, ahol 1551-ig szakadatlanul folytak az istentiszteletek. A ha
gyomány azonosítja az Utolsó vacsora termét és a Szeritlélek eljövetelé
nek felső nagy termét. 333-ban még csak kis templom állt itt, amelyet
348-ban jeruzsálemi Szent Cirill püspök a Golgotán tartott beszédében
többször is "az Apostolok felső templomá"-nak nevez. Csak János püs
pök: építtette ide a bazilikát úgy, hogy belefoglalta a Cenákulumot és
Sz1iz Mária halálának helyét. Úgy látszik, ez a bazilika 395 előtt készült
el, mert Aetheria 395-ben már itt is megfordult és be is számolt róla.

A fá6zer1rtélyekről tehát a hagyományok és a régészeti ásatások alap
ján is megállapíthatjuk, hogy egytől-egyighítelesek. A másodlagos szenté
lyek: csak hagyomány szerintiek, vagy valószínűek, de ezek hitelessége is
több a Je.gendákénál. Inkább a lokalizálás kérdése az, ami vitatható' vajon
itt vagy ott történt-e ez vagy az az evangéliumi esemény? A rendelke
zésünkre álló adatok még nem elegendőek minden ilyen kérdés biztos el
döntésére. A kutatások azonban tovább folynak.

-
KI HOSSZÚ ÉVEK UTÁN TÉR HAZA ...

Ki hosszú évek után tér haza,
régi barátok szavát keresi;
ktk érdes, de hű kézfogásokkal
a [ériikorbol jelelnek neki.

Sorsuk mélyén - ha szóba jön a mult 
búvárkodnak, hol emlék-kincs pihen.
S a történetek való igazát
nem mérik vissza, - igaz, amilyen

szépnek elmondják; s ráncaik mögött
a régi, gyermek-arcot ismerik,
ahogy ismerték az öreg templom
cseÍtgettYűjét és bagolY-fészkeit.

- S én, ki még ifjan - tíz éve - tOt.'áb8
léptem e helyről, újra köztetek
állok; kibontom hányt-vetett batyum 
jélországon át hordott szívemet ...
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