
MARIA A KERESZT TÖVÉBEN

(}1fO.kran jut most eszünkbe,
m,eg is éftekeljük: "All agyöt·
rött I stettanyja, kin az arcát
könnlIbe vonja, úgy siratja
szen: Fiát." A Szentatya telje
,~ebben látja, többet is mond ró.
la: ,,(Fidt) a Golgotán anyai
jogainak é8 szeretetének teiies
feláldozásával együtt •.. Ádám
összes gyermekeiért . . . az Oriik
AtYának áldozatul odaadta."
(A "Corporis Mystici" enciklika
befejező részében-I

Az Egyház kifejezetten visz
,~zautasítjaazt a felfogást, mint
ha Máriát áldozatot bemutató
papnak lehetne tekinteni; a
CQN'edemptrix névaszaktudo.
mányban már rég szokásos, de
magyar megfelelője talán még
el sem hangzott népünk anya
nyelvén legfeljebb' csak óvakodó
próbálkozásokban vagy' meg
aondolatlan. túlzásokban hall.
hatta. Ám a Bzeniatua. világo
san Mária áldozatát, a megvál.
tásban vitt seerepét tanítia.
Biztos, hogy igaza van, de az
ért még nem szabad szavait lel
kendezve felkapnunk és akár
II OUJI értenünk.

Máriáról szólva kettőre kell
úgyelnünk: nem szabad Ot úgy
Krisztus mellé állítanunk, mint
ha nem csak egyedül Krisztus
kegyelme által lenne az, aki, és
tenné azt, amit tesz; de nem
szabad Ot magunk közé sem
«o» besorolnunk, miniha csak
!Jelünk egyformán lenne és ten
'ne Kriseiueban: Mi bűnből, a
Sátán szolgaságából, Isten a.
lenségeiből lettünk Krisztuséi;
Jfáriát másként, mint Krisztus
han, még csak nem is gondol.
haiiuk; P is nyilván megváltott,
de az ŐmegváUása még a mi
csodálatos megváltásunkhoz ké
]Jest is csodálatos, akár a mea-

váltás módját, akár bőségét te
kintjük: az üdvösség rendNbefl
az Istenszülő méltóságát .és
feladatát kapta, nem öntudatlan
lJábukéni, hanem az I sienember
művébe édesanyai megértéssel
és készséges hűséggel belesimu
ló társként. Az Asszony és Fia
már az üdvösség megigérésénél
is együtt említődnek (Móz. I,
3, 15.); érthető tehát, hogy a:
üdvösségünket termő keresztnél
is együtt munkálkodnak, ami
kor eljött a Fiúnak az órája. é"
szót engedett az Asszonynak
(Ján. 2, 4), akit édesanyjdul
ezeretett és a harminc év me«:
hitt beszélgetéseiben az ÚJ É vu,
az Életet szült Asszony hivatá
sára is előkészített. Erről. rt
Krisztue-akarta hivatásról, Má
riának erről a nagy megtisz
teltetéséről kell a Szentatyn
szavait értenünk.

Dehát mi szerepe lehetett Má
riának a keresztáldozatnál'?
Nem kizáróla.qosan Krisztusnak.
egyetlen Papunknak volt az
nagy tette? Kétségtelenül. Talán
Mária mégis társa volt az ál
dozat bemutatásában? Szó sem
lehet róla! De gondoljuk meg.
hogy az Ószövetség rendje sze
rint az áldozati tárgyat mindig
más valaki, - egy hívő; ahOg,IJ
ma mondanók - adta a pap ke
zébe: saját tulajdonát, saját ter
mését, saját nevelését enaedteát,
hogy a pap kézbe vegye és Ts
tennek odaadja. Magát az áldo
zatot csak a pap muiaiia be,
ebben az értelemben egyedül ő
volt az áldozó. De ugyanezt az
áldozatot más, de helyes érte
lemben az ajándékot hozó áldo
zatának is lehetett mondani,
mint ahorJY a Szentírás is a szii
lők áldozatának mondia azt a
galambpárt, amelyet Urunk be-
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mutatásakor a papnak átadtak,
hogy áldozatul felajánlja. (Luk.
2, 24.)

Az Ujszövetség áldozata: Jé.
zUs élete, teste és vére. H onnan
van ez az élet, ez a test, ez a
vér? A Szűzanyától: Jézus az
övé, .az ő méhének gyümölc.~~,

6 táplálta és nevelte. Kriezius
persze Isten volt, de mivel hoz
zánk az egy bűnt kivéve min
denben hasonlóvá lett, nem sem
misíthette meg édesanyjának
Fiához való jogát, Fiáért élő és
aggódó szeretetét. N em mintho.
Mária akadékoskodni, Fián
ny{lgösködni tudott volna; ép
pen ellenkezőleg: akaratát tud.
va egy pillanatig sem ragaszko
dott Hozzá, nem emlegette
anyai jogait, anyai szeretetével
nem akarta visszatartani, hanem
egészen odaadta, hogy ne le
gyen csak anyjáé, hanem 1.e
gyen az Atyának adott áldozat
a bűnös emberiségért. Annyira
odaadta, hogy Jánost kapta he.
lyette! (Ján. 19, 26.) Ez az oda
adás aeonba« bármennyire kész
séges is volt, mégis csak áldo
zat volt, nemcsak fájdalmas,
hanem igazi lemondás és iga
zi áldozatul 1JUló átengedés.

Mária szerepe azonban nem
csak ez az odaadás volt. Az Ó.
szö'vetségben a pap nem a ma
ga, hanem a közösség vagy (IZ

egyes ember nevében mutatta
be az áldozatot, állandó meg
bízásból vagy alkalmi felkérés
re. Krisetue is nemcsak értünk,
hanem helyettünk, az eaész '1m
heriség nevében mutaita be ál
dozatát. Ezért áldozata nemcsak
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az emberiségnek adott ttagy
ajándék, hanem az emberisé"
I siennek adott nagy q,járuJékf1
is: annyira az embériséoé, kogy
most már igazságtalanság len
ne Isten részéről, ha nem adna
az embereknek kegyelmet. Hogy
azonban Krisztus Főpap áldoza
ta ennyire az emberiség áldo'
zaia legyen, ahlioz a megváltotl
emberiséunek legalább valamely
képviselőjében erről az áldozoi
ról tudnia, sőt azt kérnie kel
lett. Ki lehetett ez a képviselő?

Márián kívül akkor még senki
előtt sem fénylett fel a kereszt
titka, hO!ly az emberiséget meg
váltó norm áldozat megy végbe
rajta, K érte Mária ezt az áldo
zatot az emberiség nevében?
Mindi,q tudta, ho.qy nem egye.
dül magának szüli Jézusát, ha
nem 1wyy váltságunk ára le
gyen. Most pedig, hogy odaad
ta őt áldozatul, már ezzel is
kérie. Nem mintha Krisztu«
egyébként nem áldozta volna fel
ma!lát értünk; lehet azonban
azt is kérni, amit kérés nélkül
is meakainuink, mert így a ké
rés révén magunknak is részünk
van elnyerésében.

Kriszius áldozala íf/Y az em
beriséqé, nemcsak abban az ér
telemben, ho.qy közülünk való,
aki bemutatta, hanem abban is,
hoyy értünk és a mi nevünkben
muiaiia be. Akit Isten az ·Jsz.
szes Krisetusban. élők anyjá'al,
az új Adám mellé új Évául ál
lított, ott állott az új emberiség
életforrásánál és szolgált a
Megváltónak.

Takács József


