
Belon Gellért

A SZEPLŰTELEN SZŰZ:

KRISZTUS-MUTATÚ
Mikor a Szeplőtelen Szűz lourdesi megjelenését ünnepeljük,

akkor az imádkozó egyház az isteni titkok jövőjét szemlélő Szent
.Iánossal véli hallani "a nagy szózatot az égben; mely így szólt:
MOflt lf:n az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek királysága
és az ő Krisztusának hatalma" (Jel. 12, 10).

Aki megszokta, hogy az Egyházra úgy tekintsen, mint Szent
Pál, az Hem fog meglepődni ezen. Tudjuk ugyanis, hogy az Is
ten országának e földi léte, fejlődése és minden korban való
ténykedése arra szolgál, "hogy most kinvilváníttassék az Isten
nek sokszoros bölcsesége a hatalmasságoknak az egyház útján"
(Ef. 3, lu). .

A szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetésében is az Is
ten sokszoros bölcseségét kell észrevennünk, amint az az egyház
útján megnyilvánul; magában a dogmában pedig csodálatosan
tündöklik "az Istennek királysága és az ő Krísztusának hatalma."
Ér! ezt olyan arányban képviseli ez 'R tan, hogy a ma kereszté
nye elmondhatja Szent Pállal: "Megismertem Krísztus titkát,
mely más nemzedékek idejében nem jutott tudomására az embe
rek fiainak úgy, ahogyan most kijelentetett" (Ef. 3, 5).

A siáz éve kihirdetett dogma ünneplésének örömteli hangulatát nem
kell megzavarnunk ellenzőinek, megvetőinek vagy fölényes mosollyal való
elírrtézőínek magatartásával. Csodálkoznunk ezen nem szabad, hiszen a
Szűz Anya sorsa össze van kötve Fia sorsával. És Jézusban "a kő, me
lyet az építők megvetettek. szegletkövé lőn" (Mt. 21, 42), nem lephet meg
mínket, hogy a Szeplőtelenül fogantotatt Szűz is osztozik e megvetésben.
a megvetés nunden formájában. De természetesen osztozik abban ts, hogy
szegletköve is lesz nemcsak a fejlett kegyelmi életnek, de egyáltalán az
Istenben való életnek.

És itt kell rátapintanunk sok keresztény ember tudatlanságára. és ér
deidelenségére. amit e dogmával szemben elfoglal. Elhanyagolható rész
letkérdésnek tekinti csupán. Pedig ha Mária tőrjárta lelkének sebe arra
volt jó, .,hogy nytlvánosságra jőjjenek sok szívből a gondolatok" (Luk. 2,
3ó), rnennytvel inkább ezt munkálja bennünk lelkének szeplötelen fogan
tatása? Mennyi elaludt, elhallgatott, elrejtett bűn vár szivünkben az őszinte

bűnbánat nyílvánosságára? Mennyi erőtlen, csíraszerű ístenszeretés vagy
ernberszeretés marad holtan szivünk mélyébe zártan és nem vírágzík ki a
tettek s a megvalósításole világosságában?

Kell tehát nekünk a Szeplőtelen Szűz. Az a Szűz, aki éppen
akkor lépett a keresztény tudat homlokterébe, amikor joggal fel
lehetett tenni az evangéliumi kérdést: "Az Emberfia vajjon ta
lál-e hitet a földön 1" (Luk. IS, S); és aki akkor nyitotta fel viga
szainak és kegyelmeinek bőven ömlő forrását, amikor "meghült
sokakban a szeretet" (Mt. 24, 12). A 19. század derekának hitetlen
sége éR szembenálló osztályokra bomló társadalom válsága sain-
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fu a . legmagasabbra hágott, amikor a dogmát kihirdették éR a
Szeplőtelen Szűz Loudesben megjelent.

Lourdesben azóta is történnek csodák és az egyház most az Ö
ünneplését várja tőlünk. És mi ünnepeljük is katolikus örömmel,
mert az Immaculata feltárja előttünk az Isten nagyságát és Krisz.
tus hatalmát; bemutatja az egyház ceodálatos belső életét; végül
a kegyelem csodáját vetíti szemünk elé.

ISTEN ÉS KRISZTUS MEGDICSÖlTÉSE

Főpapi imájában azt mondja az Úr Jézus: "Az pedig az
őrök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit
küldöttél, Jézus Krtaztust' (Ján. 17, 3). Lévén pedig az örök élet
e földi életünk folytatása és befejezése, egyéni életünk, de az
egyház életének haladásán is egyre jobban ki kell verődnie: az
örök élet jellegének.

A szeplőtelen fogantatás dogrnáján is elsősorban ezt érezzük.
A dogma ugyanis pontosan ezt rnondja: Szűz Mária a miuden
ható Isten páratlan kegyelméből és kiváltságából Krisztus Jézus
nak, az emberi nem megváltójának érdemeire való tekintettel
fogantatásának első pillanatában az eredeti bűnnek miuden szeny
nyétől óva maradt.

I sfe'll szentsége

Ha "k:ilőllleges,kegyelemről ~s kiváltságról" beszélünk, akkor
nevezetlenüi is valami hatalmas, mindent elsodró hatalom felbuk
kanását kell észlelnünk. Valami sötét végzet sejlik föl előttünk.

melybe mindenki be van zárva. Valami ellenállhatatlanul höm
pölyg-ő ragály erejét érezzük, mely mindenkit rabul ejt első pil
lanatában. "Kárhozat szállott minden emberre egynek a bűnbe
esése miatt" (Róm. 5, 18) - olvassuk Szerit Pálnál. Nem kell sok
fantázia hozzá, hogya lapidáris szavak mögőtt megérezzük a
megváltatlanság vizeinek mindenkit elárasztó zuhogását.

A világ hitetlenül csóválja a 'fejét az eredeti bűn hallatára; az
istenhivők közül pedig sokan hihetetlennek tartják, hog-y "a sok
ember megtétetett bűnösnek egy ember engedetlensége által" (Róm.
5, 19), és Íp:y "természetünknél fogva a harag fiai voltunk". (Ef.
2,3). De mit sejtenek ezek Isten illethetetlen fölségébőH Mily nagy
és felfoghatatlan szentség lehet az, akinek megbántása egy ember
részéről reménytelenül eladósodott szolgává teszi az egész emberi
séget (Mt. 18, 24H Annyira, hogy - az isteni parancs szerint -
el kell adni "őt és feleségét és gyermekeit és minden vagyonát."
Az eredeti bűn által minden ember börtönre szúletik. Az IAteI]
.anindent a bűn alá f'oglalt" (Gal. 3, 22). Mindcnkl feje fölött ott
van a kárhozatra szóló "rendelkezéseket magában foglaló és min
ket vádoló okmány" (Kol. 2, 14). Ha minket olyan valaki bánt
meg jogtalanul, aki hozzánk képest kicsiny, annak olyan movtorlást
helyezünk kilátásba, hogy "megemlegesse még az unokája is,"
Isten szentsécéhez és fölségéhez olyan kicsinyek vagyunk. hogy
Adám lázadását meg kell emlegetnie minden embernek, egészen
a legvégső korok legvégső emberéig.
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Az eredeti bűnnek ez a sodrása oly nagy, hogy természete
-szerint a Szűz Anya is mint Adám lánya, erre az adósok börtö
nére volt kötelezve. És ha valami közbe nem jön, neki is hordoznia.
kellett volna a bűnadósság szomorú örökségét. Ahogy azt Duns
.SOOhlR hasonlattal kifejezi: Adámban az egész emberiség a bűn
mocsarába zuhant. A Szűz Anyának is ebbe kellett volna ember
volta miatt esnie, de Isten különös kiváltsága még a bűnbeesés

előtt, zuhanása közben kiragadta öt.
Ez világosan mutatja, hogy Istent nem lehet büntetlenül meg

bántanunk. Mint Isten maga mondja: "Ime, olyan dolgot mívelek
lzraelben, hogy annak, aki meghallja, belecsendül mindkét füle"
(I. Kir. 3, 11). Ha a gyökerestül kitépett fák, ledöntött házak és
letarolt vetés jelzi a vihar nagyságát; ha az eget elfeketítő füst
mutatja a tűz hatalmasságát, akkor milyen nagy és szent azaz
Isten, aki "meg akarván rnutatni haragját és megismertetni ha··
talrnát" (Róm. 9, 22), i lyen büntetéssel sujtotta az ellene Iázadó
embert.

A Szűzanyát kűlönös kegyképpen és kiváltságoból vette ki eb
ből a pusztító áradatból. "A kivétel erősíti a szabályt" elve alap
ján a Szűz Anya létének első pillanatától megóvott lelke azt is
mutatja, hogy akivel az Isten közelebbi kapcsolatba akar lépni,
annál hallaui sem akar bűnről. Más dolog az, hoey mit tesz az
Ö irgalmassága. Persze, hogya tékozló fiú után tekintgető atyává
lesz az Isten, sőt a rongyaiban bandukoló emberiség elé szaladó
irgalommá válik (Luk. 15, 20). De Istennek ez a lehajló irgalma
csak akkor tűnik fel előttünk a maga csodálatos naevsácában, ha
ráébredünk arra, hogy ki az az Isten, aki így könyörül rajtunk.
A sekélves lelkület mindig kísértve van arra, hog-y a7, Ist-n mez
foghatatlan irgalmában ne vegye észre az "emé~ztő tűz" (Zsid. 12,
29) vonását, akinek kezébe esni "rettenetes" (Zsid. 10, 3l). Ettől
a sekélyes lelkülettől óv Szerit Péter is: "És ha atyának hívjá
tok azt, aki személyválogatás nélkül itél Idnek-kinek cselekedetei
szerint, járjatok félelemmel zarándokságtok idpj6n." (I. Pét, 1,
17). Mert ő "a boldog és egyetlen Hutalmaesá-r, a királyok Kirá
1ya, és az urak Ura, ki megközelíthetetlen vilávosságban lakozik.
"kit senki ember nem látott és nem láthat" (1. Tim. 6, 15-16).

Krisztus' megváltói hatalma

A Szűzanyáuak ez a kiváltsága és kegyelemmel való meg
szentelése fogantatásának első pillanatában Krisztus Jézusnak, az
emberi nem Megváltójúnak érdemeire való tekintettel történt. 
Mikor Sibour párizsi bíboros-érsek a dogma ünnepélyes kihirde
tése után a székesegyházából távozott, ezzel a felkiáltással ron
tott rá egy merénylő: "Le az istennőkkel!" A merénvlő népies
fogalmazásában csak azt fejezte ki, amit a csak természetes látá
sokon tájékozódó emberi ész mondhat a dogma rosszulértelmezésé
ben, A protestantizmus is ezzel a jelszóval utasította el magától
Szűz Mária tiszteletét. A katolikusok között is akadnak, akik en
1redik meghülní magukban a Szűzanva iránti haevományoe ka
tolikus szeretetet, mégpedig azon a címen, hogy ők "szellemibb",
",Krisztus-középpontú" vallásosságot akarnak.
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De hát ezek nem veszik számításba azt, amit az Úr Krisztu
az utolsó vacsorán mondott tanítványainak: "Bizony, bizony mon
dom nektek, aki énbennem hiszen, amely tetteket én cselekszem.
ő is cselekedni fogja azokat: sőt nagyobbakat is fog tenni azok
nál" (Ján. 14, 12). Joggal álmélkodunk az Úr Jézus e kif'ejentésén.
Mert ha csak annyit igért volna, amit máshol így fejezett ki:
"Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is" (Ján. 12, 26), ezt is
meglepődve kellene tudomásul vennünk. De itt többet igér: na
gyobb műveket. A nagyobb művek pedig az emberben mindiu
nagyobb csodálatot váltanak ki. Körülbelül olyat, mint a Iikaoni
aiakban az erőtlen lábú ember meggyógyítása, kik látván Pál
csodáját felkiáltottak "likaoniai nyelven: "Az istenek olyanok
lettek, mint az ernberek s leszálltak hozzánk" (Csel. 14, 10). De II
tulzások nem jelentik a tévedéseket. Mert ha az úr Jézus ki
merte ezt mondani - számításba véve' a botránkozni tudó vag)"
túlozni kész emberi értelemet, hiszen ö "tudta, mi van az em
berben" (Ján. 2, 25) - akkor az úgy is van.

És ha valaki hitt az Úr Jézusban, akkor az az Ö Szűz Anyj,!
volt. Már Erzsébet is moudja róla: "Boldog vagy, te, ki hittél"
(Luk. l, 41). És Ö volt az elseje azoknak a boldogabbaknak, "akik
nem láttak, és hittek" (Ján. 20, 29). Ha tehát Ő volt a hivők el
seje, akkor nyilván Őreá állanak Jézus igéretei a "nagyobb rnű
vek" megtevéséről. És ha lehet beszélni túltengő Mária-tisztelet
ről, akkor ennek a gyökere Jézusnak ebben az igéretében rejlik.

És abban a másik igéretében: "Ha valaki nekem szolgál, meg
fogja azt tisztelni az Atya" (Ján. 12, 26). Ki szolgált egész való
jával, teljesen az Úr Kriaztusnak, ha nem a Szűzanya'f :Els éppen
ezért, ha felmerűl a kérdés: "Mi történjék azzal, akit a király ki
akar tüntetni I" (Eszter, 6, 6), felelhetjük ugyancsak a szentírással:
"Azt, akit a király ki akar tüntetni, királyi ruhába kell öltöz
tetni, fejére királyi koronát kell tenni, a királyi fejedelmek '*
hatalmasok közül az első vezesse a lovát és a város terén áthalad
va hangosan kiáltsa: Igy dicsőül meg az, akit a király ki akar
tüntetni!" (u. o. 7-9).' Nincs tehát meglepő abban, hogya Szűz
anyát isteni fénybe öltözötten, Krlsztus királyi ruhájában tündö
kölni látja a katolikus szemléletében.

De mindennek a megdicsőíttetésnek az alapja: Krisztus meg
váltói kegyelme. A katolikus teológia mindig határozottan eluta
sította azokat a magyarázatokat, amik ezt kizárni látszottak. A
középkor nagy teológusai azért helyezkedtek negatív álláspontra.
a Szeplőtelen fogantatással szemben, mert nem tudták összeeg-yez
tetni az eredeti bűn általánosságával és Krisztus egyedüli közve-
títő kegyelmével.. .

Nem tudták megtalálni az összeegyeztetésnek 'a formáját:
Krisztua szenvedéaeinek előresugárzását, Pedig annak valami
lyen formájú kisugárzása volt, hiszen az Úr Jézus mondja Abra
hámról, hogy ,,örömmel kívánta látni az én napomat; látta és ör
vendezett" (Ján. 8, 56); és Szent Pálnál is ezt olvassuk: "Mind
nyájan (a zsidók a pusztában) ugyanazt a szellemi italt itták;
ittak pedig az őket követő szellemi szlklából: a szikla pedig Krisz
fus vala" (I. Kor. 10, 4). Ha tehát ilyen formában előre tudott
sugározni Krisztus kegyelme annyi évszázadra, akkor nem lehet
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nehézsége annak, hogy ne töltse el a kegyelem szent örömével és
szellemi italával anyját, akivel mégis csak közvetlenebb kap
osolatban állott. mint a pusztában vándorló zsidó néppel vagy
Ö8atyjával, Abrahámmal.

Mária felmagasztalása tehát nem más, mint Krisztus kegyel
mének hajualhasadása, a kicsinynek felemelése, a szegénynek
betöltése jókkal (Magnificat). Radikálisabban nem képviselhetné a
katolikus felfogás Krísztusnak egyetlen megváltói szerepét, mint
éppen azzal, hogy még anyja is általa és benne nyerte kegyelemmel
teljességót. Itt is beigazolódik, hogy amin mint "botláskövön és
botránysziklán meg ütköznek" (1. Pét. 2, 8), épp az lesz "főszeglet

köve a tisztességnek." A Mária-dogmák nem kisebbítik Krisztus
egyetlen kegyelmi közvetítését, sőt inkább kiemelik.

AZ EGYHAZ TITKANAK FELDERITÉS:Bj

Sok szó esik az egyházról, annak titokzatos belső erőiről és
csodálatos működéséröl. Hallunk arról, hogy Krisztus a fej, mi
pedig a tagjai. Hallunk arról, hogy a fejtől "van az egész testnek
egybeerösítése és egybekötése minden összekötő íz közreműkö
désével minden egyes tagra kimért tevékenységben" (Ef. 4, 16).
Halljuk azt, hogy "amint egy testben sok testrészünk van, nincs
azonban minden testrésznek ugyanaz a rendeltetése, akképen so
kan vagyunk Krisatusban" (Róm. 12, 4J. "De különböző adomá"
nyaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően" (u. o.),
és "az Isten azért alkotta úgy a testet, hogy amely tagnak nem
volt, annak nagyobb tisztcsséget adott, hogy ne legyen megha
sonlás a testben, hanem Ll tagok egymásért kölesönösen .szorgos
kodjanak" n. Kor. 12, 24-25).

Mindezekröl tudunk, de nem áll előttünk egészen kézzelfog
hatóan. hogy ez mit is jelent. A szeplőtelen fogantatás dogmá
jának fejlődése csodálatos fényt vet Krisztus titokzatos testének,
"mely az egyház" <Kol. 1, 24), életére. És ahogyan a kánai C8O
dánál a Szűzanya közbenjárására lépett a nyilvánosság' elé "és
nyilvánosságra hozá dicsőségét" (Ján. 2, 11), úgy a Szűzanyá

nak végig' az időkön ez a feladata: nyilvánosságra hozni a ti
tokzatos Krisztusnak, tehát egyházának dicsőségét: a benne rejlő

isteni erőket és isteni életet.
A dogma fejlödé-ének rövid összefoglalása ez: Szűz Mária e rendkí

vüli kívál.sága kezcett-en burkoltan szerepel a hitletéteményben: a ha
láltszülö Évával szemben az életet szülö Szűz Mária áll, aki Krtsztusal
egészen különleges szeatségi kapcsolatban van, és olyan jelzökkel illetik,
amik minden kapcsolatot kizárnak a bűnnel. Már a második században
Szent Ireneusz Krísztus ficzjaságával hozza kapcsolatba .,tiszta anyját."
Szent Agoöton szenni minden ember bűnben van, "kivéve azonban Szűz

Máriát. akiről az Ur Krísztus rnéltósága míatt egyáltalán hallani sem aka
rok, amikor bűnről van szó." Makulátlannak páratlan szen'ségnek, sértet
lennek rnonöják.

Maga a szeplőtelenül fogantatás kifejezetten a hetedik században j~

lentkezik, persze ez is homályocan. és a keleti egyházban. A terméket
len, döregedett Annának foganása áll az ünneplés homlokterében, de utal
nak megszentelésére is. Míkor azután az ünnep, görögökkel eleven kap-



csólatbarr lévő vidékekről, a normannok közvetítésével nyugatra kerül
(Anglia, Normandia), az észszerűéget követelő nyugati gondolkozás 
mint az természetes is egy titok magyarázá ánál - két pártra szakad.
Csodálatos gyorsasággal terjed el az ünnep, annak ellenére, hogy a közép
kor nagy gondolkodói ellene foglalnak állást, - joggal lepődünk meg.
hogy az ellenkezők sorát a nagy Mária-tisztelő Szent Bernát nyitja meg,
majd a skolasztikus teológusok, élükön Szerit Tarná sal és Szent Bona,
ventúrával színtén ellene foglalnak állást. De mindezek ellenére ngyre
győzelmesebben halad előre a szeplőtelen fogantatás tanának világos ma
gyaráza'a, leülönösen Duns Scotus ferences teológus taníása háríto.ta el a
megértés nehézségeit. úgyhogy a ke.tészqkadó bázeli z inat szakadár része
hittételként mondta ki. A trtenu szent zsinat az eredeti bűnnel kapcso-,
latban Szűz Máriát kiveszi az ál'alános határozatokból és fenntartja IV.
Sixtus pápa rendelkezéseit, aki nemcsak fenntartotra az egyház cddigt
engedélyét a Szeplőtelen fogantatás ünnepére, hanem rnegtílto.ta az ünnep
és tanítás támadását. Az újabb szerzetek é, a trienti zsinatot követő nagy
teológusok majdnem rníndnyájan a szeplőtelen fogantatás tana mctlett
foglalnak állást. Az ellenzők egyre gyérülnek. de különös, hogy olyanok
is vannak köztük. akik kűlönben kitűnnek nagy Mária-t sztele.ükkel.

Nagyjából ez marad a helyzet a mult század közepétg, amikor IX.
Pius pápa kötkérdést Intéz a világ pü.pökeihez a dogma kihirdetése tár
gyában. Több mint ötszáz pü -pök a legnagyobb lelkesedéssel kéTi az
ünnepélyes kíhírdetést, míg min.egy ötven - közöttük a pártzst bíborosér
sek és több német főpap - részben elméleti, részben gyakorlati szem
pontokból a kíhírde.és ellen foglalt álláet. Ilyen körűlmények között IX.
Pius pápa gaetai számkivetéséból való vi szatéréének hálája jeIéül a
keresztény világ nagy örömére krhírdette Istentől kinyilatkoztatott tanként
Szűz Mária szeplötelenül foganta.ását. A liberális világ gúnykacaja kisérte
a kthtrdetést, de Isten a lourdesi jelenésekkel éi csodákkal megpecételte a
tanítást, és a híveknek egyre erősbödő áhitatát a szeplő nélkül fogan
tatott Szűz iránt most sem szűník meg csodákkal támogatui.

. 1. Ha csak ilyen nagy .vonalakbannézzük is a dogma törté
netét, minzvurt felmerűl a kérdés - ami sok elmélődö kato
likust foglalkoztat: - ha Szűz Máriának ilyen kiváltságot adott
az Isten, miért nem mondta ezt meg nyiltan és miért nem íratta
le a szentíráabanj

De es.cn csak az akad fenn, aki nem veszi számításba azt, hogy
például Isten a szüzí születés csodáját egy házasság leple alá rej
ti. a közismerten kiváltság-olt szerepű Bethlehemből való szárma
zást a názáreti tartózkodással födi el, úgyhogy Jézust "názáreti
nek" (Mt, 2, 23) LS "József fiának" (Luk. 4. 22) nevezik. Onnét
lép fel tehát, ahonnét prófétát nem vártak (.Ján. 7, 52). Az ÚJ'
Jézusnak az a szokása, hogy az ismeretlenségből szeret előlépni 
még feltámadása után is - hisz Magdolna előbb kertésznek nézi
(Ján. 20, 15), az emmausziak vándorló idegennek (Luk. 24, 18). a
tibériási tavon halászó apostolok .,Sf>m ismerték mez, hon J é
zus az" (Ján; 21,4). Csodálatos-e tehát, ha az. aki "külsejét tekint
ve úgy jelent meg, mint ember" (Fil. 2, 7), Anyjának is ezt a sor
sot ezánta t

Ezt a sorsot kellett is neki szánnia. Mert az a gyalogjáró em
beri gondolkozás, mely a házasság Ielbonthatatlanságának eszmé
j"vcl R7P!');'en i s t>ii'pdp?:ve áll meg (Mt, 19. 10) PFl a gazda-rság-:

. ról mondott evangéliumi szavakon is megsemmisülten "csodálko-
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sott" .(Mt. 19, 25), hogyan fogadta volna be a szeplőtelen fogan
tatást? És ha a megváltó halált a jóindulatú apostolok "sem érték
-és az ige el volt rejtve előlük, és nem értették a mondottakat"
(Luk. 18, 34), akkor ennek a megváltó halálnak akivirágzása,
-éFp~dig előrevaló kivirágzása hogy fért volna a fejükbe'! Ha az
újjászületést a különben készséges Nikodémus nem volt képes
felfogni (Ján. 3, 10), akkor az uiiászúletésnek ez az egyetlen él';
kiváltságos formája milyen hatást váltott volna ki l

Nem csodálkozunk tehát azon, hogy Istennek ez a titka is be
Ietartozik azok közé a dolgok közé, molyekről Jézus az utolsó va
csorán így szól: "Még sok mondanivalóm volna nektek, de most
nem vavv tok hozzá elóg erősek" (.Ján. 16, 12). Tekintettel volt tehát
az Úr Krisztus az emberi gyengeségre, és éppen ezért a vakosko
dóknak homályos módon, mintegy sejtetve adta tudtul ezt a nag)'
titkot.

Ebből kifolyólag nem akadunk fenn azon sem, ha az ősevan
~éIium és az angyali köszöntés szentírási szövegeiben - mikben
a hagyományos keresztény érzület a dogmát kijelentve látta -
lYZ újabb katolikus szentírásmagvarázati művek sem látják a dog
ma világos és félreérthetetlen kinyilatkoztatását, Itt csak azok
állnak meg, akik nem olvasták Szent Péter szavait a szentírási
helyekről: "Mindenekelőtt megértvén azt, hogy az Irásnak egy
jövendölése sem származik tulajdon értelmezésből. Mert sohasem
emberi akaratból származott a jövendiilés, hanem a Szeritlélektől
sugalmazva szóltak az Isten szent emberei" (II. Pét, 1, 20-21)~ A
.,saját értelmezés" mindig messze elmarad attól az értelmezéstől,
amit a Szentlélek rejtett abba bele és amit csak a Szentlélek ol
vas és olvastat ki belőle. A Szentléleknek ezt a kiolvasott működé
sét Jézus az ő egyházának adta. "Mikor pedig eljövend ő, az Igaz
ság Lelke. ő majd eligazít titeket minden igazságban; mert nem
fog magától szólani, hanem amiket hall, azokat fogja mondani.
Ö majd megdicsőít engem, mert nz enyémből veszi és kijelenti
nektek" (Ján. 16, 13-14). Nem mintha új igazságokat akarna be
vetni, "mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek," (Ján. 15, 15).

2. Ezzel kapcsolatban felmerül a másik kérdés is.. ha homá
lyoRaIJ nyilatb oztatte is ki Isten a szeplőtelen fogantatást, miért
várt ennyi időt, és miért éppen ezt az időt választotta ki annak
t-eljes fényében való ragyogására~ Hiszen amikor jelentkezik a
fogantatás ünneplése, először abban látják csodálatosságát. hOg)
Mária öreg szülőktől született, később abban látják a csodálatos
ságát, hogya szülők az érzékiség- gyönyöre nélkül indították élet
be a Szerit Szűzet. És még sokféle téves magyarázat és felfogás
szerepelhetne itt, mikkel szemben a komoly tudománynak nem volt
mít tenni, ntint a tagadás álláspontjára helyezkedni. Tehát miért
ezt a tévr-désekkel és tazadásokkal szegélyezett utat választotta az
lsten e titok diadalrajutásában1

Itt megint csak az egyház titkára utalunk. Az. Úr Jé-ZU8 bá
mulatos részletességgel mondja el a következő példabeszédet egy
háZáról: "Úgy van az Isten országa, mintha az ember magot
szőr a földébe;' azután alszik és fölkel, éjjel és nappal, és .a mag
kikel' és növekszik. m~a sem tudja, hogyan. Mert magától te~
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a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes gabonát a ka
lászban" (Mk, 4, 26-28). Az Isten elhintett igazságai is gyökeret
szárat-pelyvát növesztenek a történelem folyamán, amik semmire
sem jÓk ugyan, de mégis a magból valók és a mag kitel.iesűlését

segltik elő. Magdolna Jézust kertésznek nézte, de nem tűnt el be
lőle az istenség. és nem változott valóban egyszerű kertésszé! Az
emmauszlak szive csak Jézus jelenlététől "gerjedez vala" (Luk. 24.
22). ha vándornak tartják is őt. Igy van az egyház is: Ha akármi
lyen magyarázatot adott is a történelem folyamán a Szent SzíÍ7
foganfatáaának, abban mégis csak a nagy titok jelentkezett. l'

titok jelentkezésének örült gerjedező szívvel és azt ünnepelte lán
goló lelkesedéssel.

3. A harmadik kérdés: a nagy keresztény szellemek tagadó
álláspontja. Szinte érthetetlen a három nagy középkori szent ta
gadása. De ebből is az egvhűz dicsősége származik.

Hiszen beigazolódik Jézus szava: ..Hálát adok neked Atyám.
mennvnek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől
és okosaktől. és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek" (Mt. 11. 25). Az
'alázatos, gyermeki hit diadalmaskodik itt, szemben a tudás fö
lényével. Bár ha ezekben a szeutekben nem érett gőggé a tudo
mány, de mégis rá akart nyilván mutatni az Isten a tudás hiá
nyosságára, - még a legnagyobb szeutekben is. Ezt különben ők

is vallották- hisz egyrészt legbölcsebbnek a tudott tudatlanságot
tartották, másrészt pedig mindnyájan az Egyházra bízták végül i,.
a kérdés eldöntését.

Még inkább érezzük az egyház megdicsőülését a nagy skolasz
tikusok tagadásából, ha arra gondolunk, hogy egy időben - él"
épp II kihirdetés korszakában - a legkézenfekvőbb vád az volt
az egyház ellen, hogy a középkorban a skolasztika karjaiba ve
tette magát és engedte. hogy e nagy szellemek teljesen uralkod
janak rajta. sőt terrorizálják. A Szűzanya, - ez a nagy egyház
megdicsőítő - saját magán mutatta be e vád és rágalom valót
lanságát. Hiszen éppen itt mutatkozik meg. hogy akármit mondott
lénen is Szent Bernát, akármit Szent Tamás, az Egyház nem
hallgatott rájuk. És ez szelgáltat fényes tauúbizonyságot arra.
hogy nem emberi okosság és sekélyes opportunizmus vezeti az
egyházat, hanem egy az észen túli titok, a benne munkálkodó ke
gyelem titka, mely - ha kell - kész egy az egyház oszlopának
mondott Szent Bernáttal is szembeszállani. és tud egy - az egye
temes zsinatok hatásával egy rang-ba hozott - Szent Tamás szel
lemi igézete alól is kiszabadulni, ha a hitről van szó.

És azt is mutatia e szellemi nagyok tagadása. hogy nem úg)
áll a dolog, amint azt a protestáns támadások állították: hogy a
középkori egyhái a szentek tiszteletében - elsősorban persse II
Szűzanya tiszteletében - válogatás nélkül káprázatos fénybe öl
töztette az embert és ezzel elködösítette az Isten tiszta világát ér
Krisztus egyetlen közvetítő ezerepét. Szó sincs róla. Ha valaki
középkori ember, Szent Bernát az. Ha valaki a középkor szelle
miséaéuek kialakítója, Szent Tamás az. És ezek éppen Krisstus
közvetítő szerepe miatt - mert a kérdés akkori állása nem vol1
eléggé tisztázott és nem rendelkeztek megfelelő formulákkal, 
h~lyezk.edtek tagadó álláspontra a dogmával szemben. Igy -amin1
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Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte a végett, hogy
megtisstitsa a víz fürdőjében az élet igéjével, s dicsővé tegye
magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle
ne legyen rajta" (Ef. 5, 25-27), és képes volt ezért "maga ellen
ilyen nagy ellenmondást elszenvedni" (Zsid. 12, 3), - akként a
Szűz Anya is mosolyogva viselte el éppen az ő tiszteletén fáradozó
nagy embereknek ezt az ellenrnondását, akárcsak Bernadettnek
öt ördögi szemférryvesztésnek néző szenteltvíz-hintését. Mert így
dicsőült meg ezáltal az egyház,

~. És ha végül az a kérdés is felmerülne bennünk, miért várt
Isten e nagy titok kinyilvánításával tizenkilenc évszázadot, akkor
elsősorban is utalnunk kell az időpontok után kutató örök-kérdé
zőknek adott örök-feleletre: "Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok
az időket és a pillanatokat, melyeket az Atya, önhatalmúval meg
állapított" (Csel. 1, 7). De az eltelt hosszú évszázadok teológiai
vitái éli küzdelmei mindenkit meggyőzhetnek arról, milyen gon
dosan és körültekintően kezeli az egyház a kinyilatkoztatást.
-Nem hatódik meg sem a Szűzanya lelkeket betöltő és embert el
kápráztutó szépségétől, sem az iránta egyre egyetemesebbé váló
tisztelettől ls lelkesedéstől- hiszen míndkettő mindenkor jellemző

ie volte a keresztény lelkületnek. De nem is torpan meg a szellemi
hatalmasok ellenállásán mégha a legnagyobb fiai is azok. Elég
csak a dogmahirdetés előkészítő aktáiba belepillantanunk, hogy er,
& tény megállítson elhamarkodott vélekedéseinkben.

Igy látjuk III dog-ma történetében az egyház belső életét. Az
egyszerű hit kezdettől fogva bűntelennek tudta a Szűzanyát, így
II Fő gondoskodása az ízek segítségével észlelhető. Viszont a kü
lönböző tagok legjobb akaratú szorgoskodása még az ellenkezé
sekkel is a "nagyobb tisztességet' munkálta,

Ezért megmutatója ez a dogma az egyház belső életének.

A KEGYELEM MEGMUTATÁSA

Sokat beszélünk a kegyelemről, amit akár szentségekben, akár más
formában kapunk az Istentől. De ez annyira titokzatos és annyira rejtett
valóság, hogy alig tudjuk megérteni. És mert nem tudjuk megérteni, hltj
Iamosak vagyunk nem is foglalkozni vele. Csak azt hiszem, amit látok! 
hangzik sok ember ajkán a szó, Amin ugyan nem kell csodálkoznunk, ha
nem-hívők mundják; csak az a baj, hogy a keresztények. sőt a rnélvebb
lelkiéletre vágyók is áldozatául esnek ennek a íelíogásnak Nagy dolgok
nak nagy az előszelük és nagy a hullámverésuk - mondják. Es mert 8.

kegyelem ts nagy dolog, azt gondolják, hogy annak is nagy az előszele

és nagyok a hullámverései. Igy alakulnak ki azoknak a megrendült lelkek.
nek ezret, akik nem érezvén magukban szeritgyónásuk és <zentáldozásuk
kegyelmeinek hullámverését, meginognak hitükben és meghüInek szeréte
tükben. A vasárnapi szerr mísék elhanyagolói is bizonvára arra hívatkez
nak. hogy nem tapasztalják meg azokat a nagy kegyelmeket, amiket az
egyház a szentrntséknek tulajdonít. Nem beszélünk azokról, akik emiatt
hagyják el napi imáikat vagy sűrűbb templomlátogatásalkat vagy szent
írásolvasásukat és egyéb jócselekedeteket.,.

A Szent Szűz, a nagy Krtsztus-megmutató;: "ebben is segítségünkre
van, A kegyelem titka ugyanis ..nem más, mínt az, hogy Krísztus benne-
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tek van" (Kol. 1, 27). "Mert míndnyájaru kik Krísztusra megkeresztel
laedte,ek, Krisztust öl.öttétek magatokra" (Gal. 3, 27),

És itt nyer jelentőséget a dogma tanítása, hogy Mária kegyelme nem
Krtsztustól független kegyelem, hanem Knsztus keresztj éből áradó kegye
lem. És ha páratlan és senki másnak osztályrészévé n-em jutott kegyelem
is, csak a rnódját tekintve más; lényegében ugyanaz a kegyelem. mely
bennünk is munkálkodík. Igy rajta nyugodtan tanulmányozhatjuk a kegye
lemnek ú~ját és működését.

1. Az első, ami megdöbbent bennünket: a kegyelem észrevét
lensége. A foganás pillanatát nemcsak hogy a biológia nem is
meri. de maga az anya sem. Nem csodálatos dolog, hogy Máriában
itt volt már a földön egy páratlanul kegyelemmel teli élet. és nem
tudott róla senki sem I Jelzi ez azt, hogy az Isten nem ajtóstul
tör rá az emberre kegyelmével, hanem a foganás észrevétlenségé
vel. Ezt különben az Oszövetség is kifejezte, amikor Isten kegyel
mét úgy várta, mint a barmatot (lz. 45, 8) és úgy nézett rá, "mint
enyhe szellő susogására" (Kir. Ill. 19, 12). Az Ujszövetségben pe
dig nem átallja tolvajhoz hasonlítani magát (Jel. 16, 15), hogy
magyarázatul szolg áljon kijelentésének: "Nem jön el az lsten or
száwa szembetűnő módon" (Luk. 17, 20). Éppen ezért ,,11em verseng
és nem kiáltoz, sem az utcákon nem hallja senki az Ő szavát"
CMt. 12, 19). ,

Mennyi időnek kellett eltelnie, míg a Szűzanva maga is rá
döbbent kapott kegyelmének nagyságára. amíg a Magnificat szent
elragadtatásában kimondhattar "Nagy dolgot cselekedett nekem
ft. Hatalmas, kinek szent az ő neve" (Luk. 1. 49)!
" Épp ezért a katolikus vallásos érzület sosem azt kereste, hogy
mit és meanvit érzett meg a kegyelemből, mert tudta, hogy olyan
kegyelmi forrása van Krisztusban, aki a sötétségben is tud vilá
g-ítani (.Ján. l, 5). és aki már köztünk áll, noha még nem ismer
jük öt (Ján. 1, 26).

Ha valaki ezzel kapcsolatban Szent Pál damaszkuszi kegyelmi
csodájára hivatkoznék, 'annak nem árt arra is gondolnia. hogy a
keg'yelem "ösztökéje" már sokkal korábban működött benne. még
mielőtt feltehette volna a kérdést: "Ki vagy, Uramt" (Csel. 9, 5).

Ewrt a katolikus magatartás a kegyelemmel szemben nem az,
hogy szavakba fogalmazza és érzésekbe erőlteti, hanem h<;tgyja
azt a mélyben dolgozni. Annál is inkább, mert a kegyelem az
egyszerű emberi formákat seereii.

2. Nem megrendítő, hogy itt van a Szűz Anyában a világnak
t~gyetlen embere, akit az Isten legkülönösebb és páratlan kegyel
me az összes teremtmények elsőszülöttévé avatott, és mégis úgy
jár-kel, úgy él. mint egyszerű názáreti asszony. Semmi rendkí
vüliség. semmi feltűnés, semmi csodálat nem jelzi kilétét. úgyany
nyira, hogy Jézus "bölcseségét és csodatevő erejét" ezzel próbál
Ják a názáretiek tőle elvitatni: "Nemde anyja Máriának nevez
tetik'" (Mt, 13, 55). Hiszen hírnévre tehetett volna szert, mint
Anna próféta-asszony, vagy jámborságával és okosságával a ná
záreti asszonyok élére küzdhette volna magát, ahogy minden kö
~égben akadnak ilyenek. De nem, ő megmaradt a mindennapi
kötelmek mindennapi emberének. és ezek között a szürkének lát
szó keretek között él1e' csodálatosan Istenbe-merült és Istennek
adott életét.
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Valóban, ez a kegyelem élete. A szeriteknél is azt látjuk, hogy
az Istentől rájuk bocsátott rendkívüli kegyelmeknek legalább It
mérséklését kérik; ami rendkívülit pedig ők tettek, azt utóbb nem
helyeslik. Az Isten szavából is némi helytelenítés érződik ki, ami
kor az Apostolok Cselekedeteiben ezt olvassuk: "Számosan meg
azok közül, akik a rendkívüli dolgokat hajhászták, összehordták
a könyveket és megégették mindenek láttára" (Csel. 19, 19). Epp
ezért áll mindenkire, amit Szent Péter az asszonvokról mond:
"Hasonlóképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjeik
nek, hogy ha némelyek nem hisznek is az igének, az asszons-ok
magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek, látván istenfélő,
tiszta élteteket," mely nem más, mint "az elrejtett szívbeli ember
zavartalan nyugalomban és a szerény lelkület, mely becses az Is
ten 'szemében" (1. Pét. 3, 1-4).

3. A kegyelem életét élő embernek vállalni kell tudni mindezek
mellett még a látszólagos l eten-táootsáaot is. Mert a Szűzanya,
ki a szeplőtelen fogantatás különleges kegyelmében joggal elvár'
hatta volna, hogy e földön is ott lehessen, ahol az Úr Jézus, nem
csak hogy nem lehet vele, hanem mintegy számításba sem vé-
tetik. Jézus hallgat anyjának kiválóságáról. Mikor a Zebedeus
fiak Jézus országában a trónja melletti ülőhelyekre vágvnak.
nem mondja ki, hogy ez már az ő anyjának van fenntartva, "ha
nem akiknek Atyám készítette" (Mt, 20, 23). Pedig nyiltan meg
moudhatta volna. Egyszer akarta eb'""Y asszony nyilvánosan meg
dicsérni Jézus anyját mondván: "Boldog a méh, mely téged hor
dozott" (Luk. 11, 2í). De ekkor is mintha beléje akarná fojtani
a szót és elvi kijelentést tesz: "Sőt inkább boldogok ..."

A Ssűzanyában is élt a Krisztushoz fordult lelkek örök vá
gyódása, "hogy vele lehessen" -miként ezt a gerazai ördögtől
megszabadított kérte .Jézustól (Luk. 8, 38). Mert szemtől-szembeál

lani Krtsztussal és tőle benyomásokat venni nagy öröm, mint
ezt már Keresztelő Szent János megfogalmazta, hogy "aki mellette
áll és hallja őt, örvendve örül szavának" (Ján. 3, 29). És mégis
a fogantatásának első pillanatától Kegyelemmel Teljesnek nem
jntott osztályrészéül az, amit megkaptak "némely asszonyok, kiket
meggyógyított vala a gonosz lelkektől, kik szolgálnak vala .neki
vagyonukból" (Luk. 8, 2-3). Ezek "vele valának," míg "anyj'! és
atyjafiai ..). kinn állnak, látni akarván Jézust" (Luk. 8, 19-20) és
..beszélni akarván vele" (Mt. 12, 48). "Keresvén őt" (n. o.), kapja
a rideg elutasításnak hangzó feleletet: "Ki az én 'anyám'" 
Ezen már sokan megbotránkoztak vagy legalább csodálkostak,
csak a Szűz Anya nem. Mert ő tudta, hogy "ha egybenőttünk
vele halálának hasonlatosságában" (Róm. 6, 5) - ez pedig a ke
gyelem csúcsa - akkor egybe kell nőniink vele abban 'a fájda
lomban is, amit már az Ószövetség imádkozója előre érzett Jé
zus gyötrelméből: "Én Istenem! - kiáltozom napestig, és nincsen
tőled felelet" (Zs. 21, 3). És megértette azÚr mentalitását, aki azt
mondta: "Jobb nektek, hogy én elmenjek" (Ján. 16, 7).

Nagy titka ez a kegyelemnek. De ha a Szeplőtelen Fogantatott
megélte ezeket, nem lehet panasza a bűnből fogantaknak sem. ÉB
nyugodtan kell tudni elviselni ezt a lelki "kinn-állást, keresvén
öT."



4. Ebből eredő leg nézhetjük a kegyelmi élet alázatát. Benne
látjnk azt, hogy a kegyelmi magasabbrendűséghez nem tartozik
hozzá a földi formák magasabbrendűsége.É8 mintha csak magya
rázatul szolgálna annak az adagiumnak: Minimum gratiae plu!J
est, quam optimum naturae (a kegyelem morzsája többet ér, mint
a természet teljessége). Mert "azt, ami a világ szerint oktalan,
válasatotta ki az Isten, hogy megszégyenítsea bölcseket, és azt,
ami ft. világ szerint gyönge, választotta ki az Isten, hogy meg
szégyenítse az erőseket, és azt, ami a világ szer-int nemtelen és
megvetett, választotta ki az Isten és azokat, amik semmik, hogy
azokat, amik valamik, megsemmisítse" (1. Kor. 1, 27-28). Ezt per
sze nem szabad odáig túlozni, hogy szellemileg és testileg valami
lyen alacsonyabbrendű formát gondoljunk a Szent Szűz egyéni
ségére, bár a lélek még a formátlan adottságokat is megneme
sitheti. Gondoljunk arra, hogyamélyebb szellemi élmények, le
trYenek azok akár az áldozatos szerétetnek. akár a művészi meg
élés bármely formájának hatására, a legcsúnyább nőt is széppé
tudják tenni. De Szent Pál itt "a világ szerinti" dolgokról beszél,
ahogyan a világ vélekedik. Aki a kegyelem életét éli, nem igé
nyel sokat e világból és nem fájlalja a földiekben osztályrészéül
.iutott rövidségeket.

5. A szeplőtelen fogantatás megmutatja azt is, hogy a kegye
lem milyen álláspontot t'oglal el a bűnnel szemben. Ez először

is radikális szembenállás a bűnnel olyannyira, hogy a makulá
ját sem tűri a bűnnek, és azt egy pillanatig sem viselheti el. Ef'.
csak az Úr alkuvás nélküli magatartása, ki azt mondta: "Jön e
világ fejedelme, de énbennem semmije sincsen" (Ján" 14, 30). ÉH
ha az isteni irgalom meg tud bocsátani a "hetvenhétszer" (Mt, 18,
22) vétkezőnek is, ez nem jelentheti azt, hogy mi belenyugodjunk
a bűnbe. de azt igen, "hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és
nekifeszülök annak, ami előttem van" (F'il. 3, 13).

Másrészt létrehozza a szivünkben azt a bűnbánatos érzést,
ami nélkül hamis minden jámborság. Mert ha megcsodáljuk a
Szűzanya lelkének tavaszi tündöklését, benne mint tükörben éb
redünk rá a magunk torz Iigurájára. elvétett életünkre. Innét van
az, hog-y a kegyelemmel annyira eltöltött Szent Pál, annyi elra
g-adtatás és Krisztusért teljesített apostoli mű és szinte emberi kor
látokat meghaladó szenvedés után is megg-yőződéssel vallja: ..Nem
vagyok méltó apostolnak nevezetetni" (I. Kor. 15, 9), Szent Fe
renc Krisztus stigmáival a kezén sem tud egész éjszaka mást
mondani: Ki vagyok én nyomorult bűnös' E7.ért szól Szent Ágos
ton intése is: ha még oly igaz is valaki, bűnbánatos sz ív nélkül
nem távozhat ez életből.

6. És vévül a törekvés szellemét és törhetetlen optimizmusáf
váltja ki belőlünk. .

Aki látja azt, hogy a kegyelem milven utolérhetetlen lelki
fönséget és erkölcsi tisztaságot munkált ki a szeplőtelenül fog-an
tatott Szent Szűzban, az sohasem érezheti magát elég jónak, elég
gé tökéletesnek ahhoz, hogy megálljon, hogy abbahagyja bensejé
nek nemesítését, szándékainak tisztitását és lelkületének istenibbé
tevését. "Semmiben sem érzem ugyan mag-amat bűnösnek, de
azért nem vag-yok igazolva" (L Kor. 4, 4). Ebből a szellemből fa
kad a magunk állandó javítgafása: "Én bizony futok ... vívok ...
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megsanyargatom testemet és szolgaaágba vetem, nehogy magam
valamiképp elvetesre méltó legyek" (L Kor. 9, 26-27).

A törhetetlen optimizmus - ami minden keg-yelem sajátja 
megrendítő formában mutatkozik meg a szeplőtelen fogantatás
ban. Hiszen ba a fogantatás pillanatát nézzük, meg-döbbenti
esaünket, milven erőviszonybeli eltolódásokat mutat a Bún és 8
Kegyelem. Akkor valóban mondhatta ia Csöndes lélek, - míután
"megmutatta egy szempillantás alatt a földkerekség minden orszá
gait: mind e hatalom és azok dicsősége... nekem adattak át."
(Luk. 4, 6); a Kegyelem pedig olyan fegyvertelen, gyenge és
erőtlen volt, mint amilyen gyenge és erőtlen tud lenni egy megfo
gant sejt. A bűn sötétjével szemben a Kegyelemnek csak annyi
világossága volt, mint az életnek sejtekben villanó szikrája. És
il Kegyelem neki mert vágni a sötétnek és birokra mert kelni az
Élvezetvágy és a Birvágy szenvedélyeivel (L Jn. 2. 16). A kegye
lem sohasem érezheti magát legyőzöttnek, ha még oly kicsiny is.
"Bizony mondom nektek, ha annyi hitetek leend, mint a mus
tárrnag, ....semmi sem lesz nektek lehetetlen" (Mt. 17, 19). :EJs:
..Mindent meg tudok tenni abban, aki nekem erőt ad" (Fil. 4, 13).
Mert ahol "elhatalmasodott a bűn, még bőségesebb lett a kegye
Iem." . (Róm. 5, 20.)

Igy lesz a Szeplőtelenül fogantatott Krisstus-megmutató:
Krisztus egyetlen hatalmának és megváltói mivoltának megmu
tatója az Istenben, Kr-isztus megrnutatója az Egyházban, és Krisz
tus megrnutatója a l.!Jlkek kegyelmi életében.

FOHÁSZ
Jövel, ki csendbe'rcsendbe' jössz ...
Fanyar vörös megint az ősz.

A szél magában dudorász,
Leliulli az éltető kalász!
Szelíd igéd így teljesült:
Múr töppedő, tömött a fürt.
Ó horoas Inda, drága Tő,

örök-Magadból éltető.

Duhai seűretre zeng hegyünk;
Ama napon Te légy velünk,
H a megtörünk, tapostatunk,
Míg újtilzű, fanyar-magunk
Kiforrva tiszta bort igér,
Ha majd zizegve hull a dér.

Kárpát y oe ui«
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