
GYŰJ1ÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONYUN.f(

Nemcsak Mária-évben, hanem
Mária-korszakban is éliink- lUtnd
a ieológiai érdeklődés, mind a
hívő áhita: is e.qyre növekvő ál
landósággal tekint a Szűzanyá
ra: liűséaael tartjuk mindenben
a meuszokottai, ürömmel fogad
juk, amire magunktól nem is
igen szaktunk gondolni. Nagyon
measzokiuk, hogy Máriában fő

képen l sten nagy Egyetlenét,
páratlan kegyelmeit lássuk;
mecszoktuk édesanyánknak,
közbenjárónknak tisetelni, De
már kissé szokatlanabb az a
kérdés, hogy Mária a mana 1'é
:rzéről mennuire volt szűkséoe«

l sies: szolgálatában és horm
mennuire vitte előbbre az embe:
riséa iimlét. Bizonyára mindcn
kit meglepnek n Seeniatua sza
vai: " ... az eüész emberi ter
ntészei nevében adta heice auozé
sét, hogy sze1lr>mi értelemhen
'Vett házas!iá!l jőJJön Iéire az ls
ten Fh és az emberi termésset
kö."öft." (,.Jrf:llsfici corporis" en
cikltkn lJPfe.ir'ző résec.)

Valamennyien ismerjük az ün
nep cseménuét és értelmét; de
azért elismeriiik, hom) n pápá
nak ez rt mondata nem tartozik
azok közé a mecállanitások kö
zé, nme1yekről az ünneppel kap
csolnt bnn. sokat hnllottunk: ?'aQJJ
gondolkoztunk nolnn, Sokat
gondoltunk Lsten biilc« jósá"á
ra, a meotestesiilés meqrendífő

iénnére : - hiszen mi.nd.i q térdet
hrdtunlr, WUIJ/ !!Zi1Jiink"t érint
jük. J,rtlahánu.~zflraz Crnngynll!
imádkozása kn"'ll"n prről I'mlé
kr".'1' rr mel1dj;1,J,nnp o1'1 elámu
lunk] Pereze i'rfáriárnT, ~em [r«:
7('rll:p'",;inl~ mr n: n mŰ?'I;.~zrt nl
knza~ninnk ioézetes !lnf,i.m nln.ft
állun k p~ ~n?! 1'po~zii1r. é.~zrr,

hnnll érintrf1n'YI !!zii~n~~pnr nz
é,ln,~rrnlln; .'1zprpfpf tihp?'rT, iz
zik egyetlen szépsé,qgé; hom} Is-

t:

ten kicsi szolgálóleánYa Urunk
édesanyjává magasztosul, noou
általa az elvadult emberiségbe
isteni oltóág kerül, maua az
I ge, akinek a termése ol,JJ nagy,
homJ az egész emberiség nek hő

sénesen. sőt kimeritnetetleniil
sok. Arra gondolunk luit első

sorban. hogy mit kapott, mivé
lelt lvIária; ali,q iut eszűnkbe.

hogy mit adott, mit tett. Pedi.o
IIIáruinak a szerepe nemcsak az
elfoqcuiii«; nemcsak az lsten ke
ze alatti narnI metnuriltsú«, ha
nem az adás, a felajánlkozás. a
szabad me,QrtJJilás is volt: Má
ria cselekedett. és pedig az. qr:S!l
em1JeT'iséf! nevében. örölcrr .ióro
fordítva az emoerisé« sors-it, Ha
már most. a meolesteeiilés Ts
ten leanaouobb telte, akkor lIlá
rionak abban vitt szerepéi nstu
aodl.an. nenezhetiűí: a legdön
tőMI emberi .elhntározásnole, a
leaioniosabb tisztán. emberi cse
lekedetnek. Seabndcm, előzőleg

minden] meaérdekliid-oe az an,
mllllftíl, amit méa nem tudo ft,
ioeni mondoii, beleetntezett : Ts
ten nem JJette el a szabadságát,
nem erőlt"fte rá namI aJándé
kái. nrm. förte mea elgondolhntó
ideaenked ését ettől a gondolha
tntlan fplarlllftó7. hanem ké-te,
meouártn P.'! elfogadta szabad
be 1I'erlJ/pzP.or5t.

l.ml i.~ illett ez Lstenhez. aki
nem Inini« me" arlomártJmit (R
11. 29). Seobndsáaoi adott az
embern»!-: neki adta birfob!T, az
eaéez földet. (Gn 1, 28.) Srt11d
ember spm Jöhet erre a földre
emberi akarat néU,ill. ezért ls
ten sp'/n akad másként em1Jpr
rp lenni, Az hlpsamla gyermelv
aknrá.~a e/fízi meg min-len
lmermplr «eilletéséi, i g1! (IZ iston,
m!P1'r/1p1rét i,~ Mária szobad be
leeauezése. De minden enues
édesanyának ez a gyermekaka-
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rása oly szent, horni arra senk»
sem válaszolhat másként. mini
tisztelettel és a rwcrrncknck az
emberi közössé.qbe 1'(116 be!otta
dásával. Ezért ha Mária akart
az I sien. Fiának édes'JnJlakénf
emberi élelet adni, akkor min
den ember köteles ezt a (lucrme
ket is betonadni. /.fm tehát M á
ria beleetmezése az erlész em
beri.~ég beleeaueeésé! jelentette,
homl az Isten Fia erlil Termen
közűlünk.

Istennek a bölcsesé!Jél ebben
is csodálat illeti: m ilyen más
lenne Jézushoz 1'aTó 1,iszoJl:lJlInk,
ha kívűlről, kész emberként lé
pett oolna közénk és nem kö
zülünk fakadt volna kicsi iesl
vérként! Úgy is lehetne Urunk
és Me.qbocsátónk, de nem lehet
ne velünk ennyire cml, értiink
felelősséget vállalt és eléatétel!
adott 1)ér rt 1Jérünkből, ernber ((Z

emberieéaböl: És mennuire 'meg
határozatlan, kö1,pt!;pzés!;:(>pen
nehéz lett volna Már'iának a
helyzete Jéeueáoal szemben. ha
előzefcs tudta és belccimezése
nélkül csak vak eszközként
adott volna neki emberi létet!
[rlY azonban tudta, hoou épe»
úrlY amJia a Fiúnak, mint más
édesanya a fiának. és ezért épen
úgy szabad vele szemben uiscl
kednie, ahogy más édesarIJla vi
selkedik auermeké nel «zemben:
szabad rála oondoskodnia, tisz
ieletét, szerotetet clnárnia, édrs
anyai ar".,6dásá1;al eaész sorsán
át végiglfisérnie. számára soha
'fölöslegessé nem »álnia. Isten
nel szemhcn. mindez ali.qha ér
tetődött volna ma.qát6l, ha ncm

-lett »olna Istennelj; éde sany,jrr.
A merltrsfesü'és/wn Istennek

az emlJeriséf/gel 1)0/6, II 'Z J~nc

kek énekében ol.1j seénen mea
énekelt seereieikrmcsolata 'való
sános elje.qyzéssé, sőt már me-
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nJje.qzővé is lett; fl Fiú, amikO7'
emberi természetet vett magára,
minden. embert meakért magá
nak, minden emberrel örök
friflJJre szándékozott lépni. (V.
ö. Ps. 2, 8.) Akkor lett igazán
1,űle.qény, akkor jött, hogy je
gyesét lcinált so; megtisztítsa é!i
boldo/lUsa. Ezt a megleérést ak
kor csak ji.{ária hullotta, az
iqrn-t emlediil ő mondotia; de
édesunnaként mondotta Gyer
mrkének. oz E,rmhá'Z első és leg
tölrélefese!ib tagjaként mondoi
ta Me.fJuált6járwk. Nála tehát
nemcsüle m.cqlcérésről k2ll be
szélnitnlt., ho nen« bel('cqye-ésf'
réi.'~n már menJle.IfZŐl'ől is. Ben
nr; talál/a a .FÍI~, ~Ikit a 'rY};eg!,ál
tas ereJf? mar lelenek elso pilla
natában túlárad6rzn ért, aki
ezért soha iisetulásra nem szo
rull, dr' azért akkor még fnl.1j
ton boldo o« lill lehetett. Vele
(',rmp.<;ii.lve ;wzdf'i fe mea a F-iú az
(?gé.~z cmberi.sé.lJ.'/pl kötendő fri
gypt. A 1wlenató eanesiilé» (/
kezdete é.~ a rnintája minden
más Istennel valr! e.f/yesülésnek:
a nélkül laheiséacs sem lenne,
annál liikéletesehlJ soha~f'm le
hel. Mi l stennol csak Krisrtu x
crnherséa« ré1,én emlcsülheliink.
K rieziue ern.lICrséqe pediq M á
ria szeméinén kpres.zfin kapcso
lódik az c,rlés.? emberiséahce, f1Z
az ]lJ ária réré« lépett hrízosstÍ r! 
nál is naauabl», mert terméssei
föliitfi konceolatl,« az emberi
terméseettel,

Ez is tart alma (}JJiimölc.~nUr!
Boldol/asszony iinnenének: ~Má
ria «zahtulon. 'pálTalta auerme
kéii! os: lslen. Fiát, akit esért
soha f(j1Jl)(, nem lehet az em/Jed
i"'W!s1Í(fossáfl C 1('111 i fiirvénJlCi
tIPIr, rncnsrll'Mw nNkül az embe
rck Npfé1J6l kuuirni.

Takács J6zsef


