
EMJ\\ERICH ANNA KATALIN
LÁTOMAsAIBÚL

Emmerich Anna Katalin 1774 szeptember 8-án született egy Ida
wesztfáliai faluban, eqyszerű német parasztszülöktöl, Tizenkét éves ko
rától mint cselédlány szolgál különbözö helyeken. l80Z-ben ágostonrendi
apáca lesz Dülmenben. ISI l-ben feloszlat ják kolostorát, s ettöl kezdve
egy Limberg ncvü pék házában él. l812-bc1:I kezén, lábán és mellén
megkapja Jézus Krísztus sebeit. Alázatosan rejtegetett titka hamarosan
kiderül. s ügye szigorú egyházi vizsgálaton megy keresztül, meiy jó
eredménnyel végződik. 1819 ben a világi hatóságok vizsgálata sem talál
természetes magyarázatot stigmáira.Látomásai, melyek leginkább tették
ismertté nevét, qyermekkorátöl végigkísérték életen; éjjel és nappal.
munka közben és elmélkedésben. Elete, betegségekkel gyötörve, vissza
vonultságában is kemény küzdelem, A· rendkívüli jelenségek vonzzák
a bámulókat. a tolakodó látogatókat. fokozva meqprőbáltatásaít, De ő

mindvégig alázatos, és kedves míndenkíhez, A rendkivüli kegyelmekre
annyira nem vágyódik, hogy életének egyik fö szenvedése éppen ez
a kívánsága ellenére kapott adomány. 1824 február 9-én halt meg Dül-
menben. '

l8lS-ban ismerkedik, meg vele Klemens Brentano, a német ro
mantika hires költője. aki két évvel elöbb tért át a katolikus vallásra.
Ö az, aki négy esztendőn át naponta meglátogatja, és lejegyzi naplójába
a látomásokat. 1913-ban Wilhelm Oehl, Brentano összes műveinek ki
adásában stíluskrítikai alapon próbálta eldönteni e feljegyzések hiteles
ségét. Megállapítja, hogy az egyszerű, keresetlen hang. a természetes
naivság és a részletek pontossága. sőt aprólékossáqa a hitelesség lát
szatát kelti. Vannak azonban szövegrészek: dagályosabb, tudósabb ki
fejezések. melyek Brentano kezenyomát mutatiák.

Ami magukat a látomásokat illeti, az Eqyház még nem rnondott
ítéletet Emmerích Anna Katalin élete és kegyelmei felett. A katolikus
hívő tehát a legteljesebb szabadsápgal és egyben a józan mérséklet óva
tosságával tekinthet a víztokra. Az kétségtelen. hogyalátomásoknak
egyetlen részletük sincs, mely a' Szeutirás lényeqbeváqö tanitásaival el
lenkeznék, sok Ie.rását pedig teljesen íqazolják az újabb szentföldí ása
tások. -- Az itt kőzőlt, macvárra eddig még nem forditott részlet a
Brentano összes rnüveíben található "Leben del' heiligen ·Jungfrau Maria"
kötetből való.

Az angyali üdvözlet

Emmcrích nővér beszélte el 1821 március 25-én:
Az elmúlt éjszaka az angyali üdvözletet láttam mínt egyházi ünne

pet, és ismét azt' a határozott felvíláqosítást kaptam, hogya Szent Szűz

az évszak szerínt már négy hete megáldatott. Bizonyos, mert még február
25-én láttam az angyal űzenetét, de a kép elhomályosult bennem s ezért
nem mondtam el. Ma azután ismét láttam az egész eseményt, külső kö
rűlményeívcl együtt.

Láttam éi Szent Szüzet, nem sokkal menyegzője után, József názá
reti házában. ahová vezetőm vitt. József úton volt két szamárral, gon
dolom, valami örökség ügyében, vagy mestersége eszközeit beszerezni.
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Csak menet közben láttam. Reggel Anna második. férje és más férfiak
jártak a házban. de később eltávoztak.

A Szent Szűzön és két hozzá hasonló korú leányon kívül. akik úgy
hiszem templomi társnői lehettek. láttam anyját: Annát. és eg}' rokon
özvegyet a házban. aki a· Szüzet mínt cseléd szolqálta, és késöbb. Krísz
tus születésckor vele utazott Betlehembe. - Mínden új volt az Anna
által berendezett házban.

Láttam. amint a négy nő a házban foglalatoskodott. ki- és bejárt.
aztán az udvaron együtt sétáltak. Estefelé visszatértek a házba és egy
kerek asztalka előtt állva imádkoztak. majd káposztát vacsoráltak.
Ezután szétoszlottak. Anna. mint qondos háziasszony még sokáig tett
vett a házban. A két leány nyugvóhelyére vonult és Mária is hálókam
rájába ment.

A Szent Szűz kamrája aház hátulsó részében volt a konyha köze
lében. mely itt nem középen feküdt. mínt Anna házában. hanem oldalt.
Bejárata a konyha felöl nyilott. Három lépcső vezetett ide. inkább fer
dén, mint meröleqesen emelkedve. mert a háznak ez a tesze magasabban
fekvő szíklatalajra épült. Az ajtó mögött volt a kerek kamra. s ebben
-embernél magasabb. fonott ellenzővel elkülönítve a Szent Szűz felgön
gyöIített fekvőhelye. A helyíséq falait fából font burkolat fedte. Ez tö
mörebb volt. mint a könnyen mozgatható ellenző. Ezen különböző színű

fákból kirakott. kockás minták voltak láthatók. A tetöt :néhány egy
másbakapcsolódó gerenda tartotta. közükben csillag-figurákkal díszített
fonadékokkal.

A ragvogó if!ú, akí míndíq kísért. ebbe a kamrába vitt, és itt lát
tam. amit elbeszélek. amennyire egy magamfajta szegény•. nyomorult sze
mély el tudja mondaní.

A Szent Szűz belépve az ágy ellenzője möqöct, hosszú, fehér gyapjú
há'óruhát öltött fel széles övvel és fejét sárgásfehér fátyollal fedte be.
Közben belépett .a szolgáló egy· kis lámpással. meggyujtotta azt a na
.gyobb lámpát, mely a kamra tetejéről csüngött le. és eltávozott. -r-r

A Szent Szűz most elvett a faltól egy kis alacsony asztalkát. és a szoba
közepére helyezte. A falhoz támasztva csak egy elmozdítható lap volt.
két kínvúló lábbal. Mária a lapot vízszintes helyzetbe emelve kí'ökte az
egyik. asztalláb felét. mely be - volt hasítva, úgy hogy az asztal három
lábon nyugodott. Az asztalkának az az oldala. melyet ez a harmadik láb
meqtámasztott, kerek volt. Kék és piros színű terítővel volt fedve. mely
az asztal lapjának nem-kerek felén megkötve. rojtosan csüngött le. A te
rítő közepére valami alakzat volt hímezve vagy varrva. már nem tudom.
betű-e vagy díszítés. A kerek oldalon fehér teritő volt felcsavarva.
Az asztallapon írattekercs feküdt. .

Míután a Szerit Szűz elhelyezte ezt az asztalkát nyugvóhelye és az
ajtó között kissé balra, ahol szőnyeg fedte a padlót. s egy kerek pár
nácskát készitett a térde alá. kezével az aszfalkára .tároaszkodott. és
térdre ereszkedett. A kamra ajtaja jobbja felől volt. fekvőhelye pedig a
háta mögött.

María fátylát arcára bocsátotta. kezét keresztbe tette a mellén. Igy
lattam hosszú időn át. amint ég felé fordított arccal. buzgón imádkozott.
Könyörgött a megígért meqváltásért, Izrael 'Messíásának eljöveteléért. a
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kegyelemért, melyet a Megváltó küldetése hoz. Hosszú ideig mozdulat
lan volt elragadtatott imájában, azután lehajtotta fejét.

Ekkor átható fényesség bocsátkozott le a mennyezetröl ferde vonal
ban il fiatal Szüz irányába, melyengem valósággal az ajtó Ia'ához lö
kött, és a fényben egy hullámzó hajú szőke ifjút láttam a Szüz előtt le
beqní. Gábor angyal volt. Karját mozdítva beszélni kezdett. Láttarn {'l

szavakat, mínt fénylő betűket. amint száját elhagyták; olvastam és hal
lottam egyszerre. Mária kissé feléje fordult, de nem pillantott fe\ zava
rában tartózkodva. Az angyal azonban folytatta beszédét és Mária en
gedelmeskedve, arcát kissé feléje fordította, megemelte fátylát és felelt.
Az angyal újból beszélt, Mária ekkor egészen felemelte a fátylat, ráte
kintett és kimondta az Evangélium szavait: .Jme az Úrnak szo'qálö
leánya, legyen nekem a te igéd szerínt".

A Szent Szüz mélységes elragadtatásban volt. A fényesség, mely bé
töltötte a szobát, elnyomta a lámpa gyenge világossságát. a mennyezet
eltünt, az ég megnyilt, és az angyal feje felett fényözönben megvilágítva
láttam a Szentháromsáqot, átsugárzó, hárornszöqű fényben; megértettem,
hogya Míndenható Istent, Atyát, Fiút és Szentlelket csak imádni lehet,
kifejezni sohasem, és hogy csak Isten a Míndenható.

Amikor a Szent Szűz azt mondta: "Legyen nekem a te ígéd sze
rínt", meqjelent a Szeritlélek szárnyas alakban, de nem a galamb szo
kott képében. "Emberi arca volt; kétqidalt a fényesség szárnyak a'akját
öltötte. Szíve és két keze három Iénvlő áramlásban tűnt fel, és Mária
jobboldalához közelcdve, eqyesült vele. -

Amint ez a fényesség áthatolt a jobbján, Mária egészen ragyogóvá
és áttetszővé vált; az éjszaka futása volt ez a nappali fény elől. B pil
lanatban a fényesség úgy elárasztotta. hogy semmi homály nem maradt
benne többé, ragyogó. és áttetsző volt egész alakja.

Azután láttam, hogy az angyal eltünik; a fénysáv, melyben meg
jelent, visszavonult; az ég ismét magábazárta a ragyogás áramát, s
utolsó fényessége fehér' rózsabírnbók és zöld levélkék esőjét hullatta a
Szent Szűzre.

A látomás közben fagyos rémület szállt meg, mintha valami nagy
veszedelem fenyegtne. Egy szörnyü kígyót vettem észre, amint keresztül
csúszott a házon. 7\ kamra ajtajáig jutott s a harmadik lépcsőfokon

megál1t. Gyermek-hosszúságú volt, feje széles és lapos; két rövid. hár
tyás láb nyúlt ki melle magasságában karmokkal és csupasz, egérszürke
szárnyakkal, melyek a csúszás-mászásban seqítették. Bőre igen ocsmány
színekkel volt pettyezve, s emlékeztetett a paradicsom kíqyójára, de még
formátlanabb és undokabb volt. Míkor az angyal eltávozott, lábával a
szörnyeteg fejére lépett, s ez olyan rettentő ordítást hallatott, hogy a
rémülettől megborzadtam. Ekkor három szellem jelent meg s a kigyót ki
űzték a házból.

Az angyal távozása után a Szent Szűz elragadtatásba merülve ma
radt. Láttam, hogy felismerte és imádta a benne megtestesült Mcqváltót.
aki kicsiny, fényes, egészen kiformált emberi test alakját öltötte. 
Ö, pedig Jeruzsálemben a nőknek meg ke'Iett állni a templom elöcsarno
kában, nem mehettek a szenrélybe, mint a papok, de itt, Názáretben, ez
a szűz maga lett a templom: a Szentek Szentie őbenne, s egyedül ő tar-
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tózkodík a közelében. Ö. milyen megható, csodálatos. és mégis eqyszerű

és természetes! Dávid király szavai a 45-ik zsoltárban ~beteljesültek;

"A Magasságbeli meg szentelte az ő szerit szekrénvét: Isten lakik annak
belsejében. aki örökké megmarad."

Körülbelül éjfél lehetett, mikor ezt a titkot láttam. Nem múlt el sok
idő. és Anna leánvához sietett; más nők is kísértek, A természetben tör
tént csodálatos változások felkeltették őket álmukból. Fénylő. felhő je
lent meg a ház felett. De amikor Anna és társnői észrevették az elragad
tatásban térdeplő Máriát a lámpafénynél. tiszteletteljesen vissza
vonultak.

Végre a Szent Szüz felkelt és a kis oltárhoz lépett. mely a fal mel
lett állott. Meggyujtotta a falra erősített lámpát és állva imádkozott. Egy
irattekercsből olvasott, melyet maga előtt, magas polcon tartott. Reggel
felé láttam. hogy lefeküdt.

Most vezetőm kivitt a ház elé, ahol nagyon megrémültem. Az un
dok kígyó ott tekergőzött, és felém közeledve, ruhám redőibe akart rej
tőzni. Kimondhatatlanul mcqííedtern. De vezetőm sietve tovább vitt. a
három szellem ismét megjelent, és ütni kezdték a szörnyeteget, melynek
iszonyú ordítását mintha még rníndíq hallanám.

A megtestesülés titkát még sokféle tanításban szeniléltem ezen az
éjszakán. Anna kinyilatkoztatásban értesült, hogy Isten ígérete betelje
sedett. A Szent Szüz tudta. hogy méhébe fogadta a Messíást, a Maqas
ságbeli Fiát. de nem tudta még. hogy ősének. Dávidnak trónra, melyet
az Úr adományozott, természetfeletti királyi szék, és hogy Jákob háza,
melyen a' Messiás Gábor szavai szerint örökké uralkodni fog. az Egy
ház. a megújult emberiség összessége. Azt gondolta. hogyaMegváltó

szent király lesz. aki meg tisztít ja majd népét és győzelemre viszi a go
nosz ellen; nem tudta még. hogy ennek a királynak kegyetlen halált kell
szenvedníe, hogy megváltsa az emberiséget.

Megvilágosodott előttem. miért akart a Megváltó kilenc hónapig la
kozni anyaméhében és születni, mint kisgyermek. nem pedig készen
megjelenni, mint Adám, a teremtés szépséqében, de nem vagyok képes
jól megérteni ezeket a dolgokat. Isten meg akarta szcntelní újból az em
ber fogantatását és szűletését, melyet az eredeti bűn beszennyezett. Hogy
Mária lett anyja, az azt jelenti. hogy soha, semmífé'e teremtmény nem
lehet hasonló Máriához. a kegyelem végtelen tisztasáqú ederivéhez. akit
az Isten készített Fiának megtestesülése és az emberiség mcqváltása nzá
mára. A Szerit Szűz volt az emberiségnek egyetlen teljesen tiszta virága
mely az idők teljességében kibomlott. Isten valamenvi gyermeke. aki
kezdettől"a lelke~ megszent:.lésé~ fáradozott, hozzáj~.rult .az ő !öv.et~~~
hez. - O egyedül volt a fold tiszta aranya, egyedul volt foltnélküli.
tiszta hús és vér az egész emberíséqben, előkészítve. megtisztitva ás meg
szeritelve -öseí sorozatában, felvértezve és gazdaggá téve a törvények
rendjében, s elrejtve végül a világban, mínt minden kegyelem teljessége.
Az örökkévalóság ígéretét Mária hordozta az időben. mint az Örökké
valónak anyja.

A Szent Szűz nem sokkal múlt tizennégy esztendős. mikor Jézus
Krisztus mcqtestesült.

Dezső László Eo r dí eéís a
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