
Ami adatott

Kimondott szö A SZÖ szentsége vallottad
éltednek értelemül

zárjon teremtsen igaz csodákat magából
magába parttalanul
szülőt szülötte szüljön naponta lelkes
ifjúnak játszi gyermeknek nagyra nyílt
szemü bölcs öregnek
száljon a nyárban szálljon a télbe kő-

ből és fából daccal daloljon s hatoljon
tücsökzenéje kúszva merülve rejtekben ha
bokba szélbe
izzitson emésszen napos szemetet emelve
elalvó érzékkel érzékelt napos világba
életet
ujjatlan pengessen szakadó lantot füstöl
gő mécsbelet nádszálat roppanót
csaljon hang hangot tisztulon vágyón új
útra bátran szakadatlan
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Verebélyi J. Pál: ÜDVÖZLÉGY MÁRiA. Szor
gos munkát igényelhetett c könyvnek létrehozá
sa. Az előszóban maga a szerző írja: "könyvünk
~nyagát méhecske módjára gyüjtögettük", és itt"
szögezi le, mintegy munkajának tartalmára és
céljára is utalva, hogy "a rózsafüzér nem ima
malom. hanern elmélkedéssel egybekötött ima
ájtatosság". Ennek akar hát bizonyságtétele len
ni e négyszáz oldalas könyv.

A rózsafüzér eredetét Szent Domonkoshoz kö
ti az Író, akÍriek azt Szűz Mária adta eszközül ah
hoz, hogya XIII. században a dél-franciaországi
eretnekek megtérítésében eredménnyel fára
dozzon, Hosszas bizonygatása. bár a szerző nagy
felkészültségéről tanúskodik, a kötet legkritiku
sabb fejezete. Mindcnesctre annyit tényként el
fogadhatunk. hogya rózsafüzér bölcsője az a
vidék.

Erdekesebb és izgalmasabb ennél annak kífej-

tése, hogya rózsafüzér a szóbeli és az elmélke
dő imádság egybekapcsolódása, valamint a ró
zsafüzér felépítése, imáinak részletes elemzése.
A,keresztvetésnek, a Hiszekegynek. a Miatyánk
nak - az imádságok imádságának -, az Üdvözlégy
Máriának - a rózsafüzér legalapvetőbb imájának
- szép magyarázata. egészen az Ámen pecsétjéig.

Egyszerű, ugyanakkor gazdag a harmadik Ie
jezetben ~ rózsafüzér három titkának - örvende
tes. fájdalmas és dicsőséges - kibontása. A meg
váltás történetének drárnáján, annak egyes jele
netein vezet végig bennünket. Míg a könyv befe
jező részében Szüz Mária különlcges tiszteleté
nckllkáról mond el sokat a 'szerzö, és arról,
hogy miért oly aktuális mindez ma is: "Ő min
den más szentnel többet tehet értünk". (Eccle- ,
sia, 1983)
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