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Midőn Fernand Cortez meghódította Mexikót, nem élé
gedett meg azzal, hogy új birodalmat szerzett királyának.
Misszionáriusok terjesztették az igét a benszülöttek között,
akik tömegesen tértek meg.

A XVI. század vége felé, nem sokkal a nagy hajós útja
után, élt Mexikó közelében Quantitlan kunyhói között egy ifjú
indián, aki akkoriban vette fel a szent keresztséget. A ke
resztségben a Juan Diego nevet kapta és népéből házasodott,
aki mint ő is, akkoriban lett katolikussá. Boldogan éltek e
szép ország csendjében, a lelkiismeret békéjében, egyik nagy
bátyjuknál, akit Bernardinnak neveztek.

Mint minden újonnan megtért, Juan Diego is lángolt hi
tében. Háza messze volt a várostól, de ő minden szombaton
Mexikóba ment, hogy misét hallgasson Szent Jakab templo
mában és imádkozzék al Szent Szűz oltára előtt.

Hosszú utat kellett ezért megtennie, de semmi, sem a fá
radság, sem a rossz időjárás, sem az elhanyagolt lelket-rázó
utak nem hátráltatták. Sőt, nagy öröme telt abban, hogy min
den héten megteheti zarándokútját. Mindig elhaladt az or
szág híres dombja alatt, amelyet Tépéjacac hegyének ne
veztek.

Midőn Mexikó még a pogány babonaságok zsákmánya
volt, egy istennőt imádtak itt és mint az istenek anyját tisztel
ték. Azótat minden bálványozás eltűnt már, Juan Diegonak
mégis az antik legendára kellett gondolnia, melynek minden
részletére emlékezett.

Az öregek szívesen mesélgetik a régi-régi mondákat és
Juan is gyakran hallotta, midőn ezer apró részlettel mondták
el az ősi szertartások fucsaságait.

Akkor ifjú, megtért lelke a hívek igazi anyjához fordult
és az áhítat és alázatos gyengédség lendületében egy űdvöz

légyet mondott és anyanyelvén énekelte a Szent Szűz dícsé
retét.

Történt egyszer, hogy midön napkeltekor elhaladt Tépé
jacac hegye alatt, nagyon elcsodálkozott, midőn a Miasszo
nyunk tiszteletére énekelt áhítatos dalait madarak kisérték
esicsergésükkel. Oly kellemes volt ez a madárdal, hogy meg
kellett állania, jobban akarta hallgatni. Ekkor felemelkedett
a nap a látóhatár fölé és arannyal és rózsás színnel vonta be
sugaraival a hajdan szent hegynek a csúcsát és a madarak
éneke elragadtatott harmóniákban szólt, Mozdulatlanul hall
gatta Juan és néma bűvöletbe merült. A nap csak egyre emel
kedett.

Most már beragyogta az egész völgyet. Egyformán szörta
szerte sugarait, ugyanaz a rózsás fény ragyogott a: hegy csú
csán.
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S midőn Juan a levegőben az éneklő madárrajt kereste,
semmit sem látott. Aztán, hogy figyelmesebben nézegette a
dombot, észrevette, hogy al ragyogó felhő, melyet ő napfény
nek gondolt, felemelkedett és úgy vette körül a hegyet, mint
valami mágikus virágos kert, a titokzatos muzsikából pedig
addigra valóságos mennyei hangverseny lett. Oly nagy volt
megindultsága, hogy térdreborult és kétszeres hittel imád
kozott. Akkor hangot hallott a felhőből, mely nevén szólította,

Juan feltekintett. Egyet lépett, aztán mégegyet. A szelíd
hang csak egyre hívta, valami természetfeletti lendület haj
totta. Felmászott a hegyre, fel egész a csúcsig, ahol az ara
nyos trón fényessége szinte megvakította. Ott ült egy asszony
és páratlan volt a szépsége. Csupa fényesség volt a ruhája és
elragadó fensége szelíd bájával párosult. Arcának sugárzása
visszaverődött a szomszédos sziklákról és azok úgy csillogtak,
mint a rubin és a smaragd.

Akkor megértette, hogy ő most e mágikus, vagy inkább
mennyei virágos kertben van, hogy ez a szépséges asszony
az Isten Anyja.

Az angyalok Királynéja trónusáról jóságos szavakat in
tézett hozzá, megkérdezte, hová megy és midőn Juan el
mondta különös szeretetét és tiszteletét a Szent Szűz iránt,
akinek az oltárához megy a városba. misét hallgatni, a Szűz

anya így szólt:
- Én vagyok Szűz Mária, akit te szeretsz, fiam. Érzelmed

jól esik nekem és alázatos szívedben kedvem telik. Ezért vá
lasztottalak. hogy megvidd a püspöknek akaratomat: emel
kedjék itt templom, ahonnan majd minden keresztényre
árasztom kegyelmemet. Mindenki, ki idetér, hogy hozzám kö
nyörögjön, a segítő anyát találja bennem.

Végtelen boldogan sietett Juan, hogy átadja a püspöknek
a Szent Szűz üzenetét. Beszédének egyszerűsége eltávoztatott
minden kétséget. Mégis oly rendkívüli dolgokat mesélt el és
oly keveset vártak akkoriban az ilyen csodáktól. melyeknek
hírét ez a furcsa követ vitte meg, hogy III püspök habozott e
súlyos kérdés végső eldöntésében. Jósággal válaszolta neki,
hogy a túlzott sietség oktalan volna részéről és azt tanácsolta,
hogy újabb kinyilatkoztatásra várjanak és tüstént értesítse őt,

mihelyt valami történnék.
A szegény indián zavartan, szomorú szívvel távozott és

sehogy sem értette meg, hogyan kételkedhetnek élményében
és azokban a dolgokban, melyeket látott és elmondott.

Sokkal nagyobb áhítattal hallgatta a misét, mint más va
sárnapokon és kérte az Ég Szent Anyját, hogy ő maga győzze

meg a kishitű püspököt, minthogy neki nem volt erre ereje.
Igy kissé megvigasztalódva tért vissza, de reggeli vidám

lelkesedése már eltávozott tőle: nyugtalan volt és csalódott.
Ahogy közeledett a, dombhoz, a mennyei szimfoniák újra

elbűvölték : viszontlátta az ezerszínben ragyogó aranyos
trónt és a csodálatos tekintetű Asszony várt reá.
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Midőn a Szűz megkérdezte, vajjon teljesítette-e megbíza
tását, a szegény, megzavart Juan bocsánatot kért ügyetlen
ségéért és tudatlanságáért és alázattal kérte a Szent Szűzet,
hogy bízzon meg másvalakit, aki jobban teljesítheti ezt 8J ne
héz küldetést. De a jó Anya biztosította őt és szelíden azt
mondta, hogy másnap térjen vissza a püspöki palotába.

Juan készséggel engedelmeskedett.
Ez állhatatosság láttára és a pontosan elmondott részle

tek hatására al püspök lelkében kissé megindult végre és
megigérte, hogy hisz neki, ha kézzelfogható bizonyságot tud
tenni, vagy másik tanút állít.

Az indián reménykedve tért haza, mert elhatározta, hogy
mindent elmond nagybátyjának, Benjaminnak és őt magával
viszi tanuskodni.

Elhaladva Tépéjacac hegye alatt, ismét látta a Szent Szű

zet, aki megigérte, hogy jelt ad neki, mit megvihet a püspök
nek. Juan így egészen megnyugodva lépett kunyhójába. De
nagy fájdalmára nagybátyját súlyos betegen találta és hét
hosszú napot kellett eltöltenie mellette ápolásában. Amint
romlott a beteg állapota, Juan egy reggel Mexikó városába
indult, hogy papot keressen, hadd adja fel a szentséget a
haldoklónak, aki a vallás segítségét kérte.

Csak akkor emlékezett a Szent Szűz szavára, mikor a
csodálatos dombot megpillantotta. Vajjon nem bízta-e őt meg,
hogy már másnap jöjjön el a jelért, melynek meg kell a püs
pököt győznie? Szégyenkezve a feledékenysége miatt és félve
a szemrehányásoktól, visszafordult és másfelé vette útját.

De az ösvényen, melyen úgy gondolta, védve van min
den tekintettől, újra csak találkozott a Szent Szűzzel, aki
megkérdezte tőle, hová megy.

- Oh, jó Anyám - mondotta térdreborulva - bocsáss meg
nekem, amiért nem tartottam meg szavamat. .. Nagybá
tyám igen beteg .. .haldoklik...

- Ne félj gyermekem - mondotta Szűz Mária - és ne
nyugtalankodj nagybátyád miatt, aki már meg is gyógyult,
most ebben a pillanatban. Menj inkább erre a rétre - tette
hozzá oda mutatva, 00101 tündöklő fényesség sugárzott be mín
dent. - Szedj virágcsokrot és vidd el a püspök úrnak.

Tél volt akkor és csupaszok a fák és a földön li fű rit
kás és sárga. Mindenki más a rlljongó indiánon kívül kétel
kedett volna, hogy ebben az évszakban akár egyetlen szál
virágot találhasson. De ő ingadozás nélkül ment a megjelölt
rétre.

Amint közeledett feléje, úgy fakult el al fényes felhő és
midőn odaért, csak szederbokrokat talált a tarlott fűben. De
minthogy a Szent Szűz rendelte: ő keresni kezdett a tüskék
között, melyek felsértették kezét-lábát, de milyen boldogan
szenvedett kissé, mint a Mi Urunk, Jézus Krisztus.

S ime, alig hogy átvergődött III cserjésen, virágos kertre
bukkant s ez szép volt, százszor szebb, mint amit valaha is
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látott. A nagyszerű színek valósággal elkápráztatták és az il
latok megrészegítették.

Annyi virágot szedett, almennyit csak elbírt két karja kö
zött és elvitte Szűz Máriához, aki gyönyörű csokrot kötött be
lőle. S ekkor a Szent Szűz megmondotta Juannak, vigye el a
csokrot az ő nevében a püspöknek.

Az indián erősen töprengett, vajjon hogyan vigye
el ezt a pazar csokrot, anélkül, hogy összenyomná, Vajjon be
térhet-e a városba anélkül, hogy meg ne állítanák, ki ne fosz
tanák.?

- Rejtsd a köpönyeged alá - mondta a Szűz.

Juan hátán dúrval szövetű öreg köpönyeg volt, a legjobb
burok kincse elfedésére. De a virágok oly kellemes illatot
árasztottak és alig lépett be a püspök házába, Juant körül
vették a szolgák és kérdezték tőle, hol tehetett szert ilyen
csodálatos aratásra, mellyel annyi gondja volt.

Az indián elhatározta, nem árulja el titkát, védekezni
próbált, de akkor az egyik szolga hirtelen széttárta Juan öreg
köpönyegét és a virágok láttán csodálatában felkiáltott.

Mindnyájan hozzá siettek, hogy lássák: az egyik még
vakmerő kézzel a csokor után is nyúlt ... de ujjai semmit
sem foghattak, a virágok csodálatosan visszahúzódtak.

Széttárták ekkor a köpönyeget, hogy meggyőződjenek a
csodáról és akkor azt látták, hogy a virágok csak rá vannak
festve a nyűtt kabát anyagára.

Tüstént a püspökhöz futottak, hogy értesítsék őt, aki ha
marosan meg is jelent.

Akkor az indián győzedelmesen szétnyitotta köpönyegét,
melyet eddig oly gondosan szeretett volna összehúzni ma
gán. Egészen széttárta a püspök előtt, de a virágok helyett
mindenkinek, még az indián megdöbbenésére is, a Szent Szűz

mennyei képét látták ráfestve a durva szövetre. A legeleve
nebb, friss színekben ragyogott: mintha csupa csipke és drá
gakő lett volna. Soha emberi kéz nem hozott volna létre ilyen
remekművet.

Az indián széttárt karjával még mindig ott tartotta a nyi
tott köpönyeget; .a bámulattól mozdulatlanul állt és a püspök
meg egész kisérete tédrevetette magát. Midőn már kegyes
tisztelettel vették körül a csodálatos képet, a püspök maga
vitte .azt házi kápolnájába, ahová a város egész lakossága be
kéredzkedett, hogy. tiszteljék. Aztán már másnap, december
l3-án a püspök népétől és papságától kisérve ünnepélyes
körmenetben a kiváltságos dombra ment, Juan Diego mutatta
az utat. A csúcsra érve kérték, mutassa meg pontosan a Szűz
megjelenésének helyét, de minthogy kissé habozott a felisme
résben, egyszerre csak forrás buggyant ki a hegy oldalábél.

Azóta szüntelenül folyik.
E Iorrás közelében emelték a Guadelupi Miasszonyunk

templomát, ahol számos csoda történt.
. Dénes Tibor fordítása.
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