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Párbeszéd vagy
hitvita
Németh Sándor A Mária-kultuszrál írt tanulmányt mostanában az
Új Exodus című folyóiratban. Első olvasásra úgy tűnik, hogy ot
romba, ízléstelen támadás a katolikus egyház ellen. Ezzel az érzés
sel talán félre is tehetné az ember a cikket, mert az ilyen hangvételű

hitviták kora remélhetőleg lejárt.
Legfeljebb feltehetnénk a kérdést, Szűz Mária személye és kul

tusza miért válthatott ki ilyen heves ellenérzést és éles támadást.
De melyik keresztény venné komolyan ezt a támadást? Furcsa do
log lenne, hogy amikor a hívő tisztelettel és szeretettel gondol az
Úr Anyjára, akkor "hamis istenek kultuszaiba, az ember- és nép
tévesztő pogány kultuszokba keveredne," hogy .felejtésre és el
hagyásra méltó kulturális és vallási tradícióról" lenne szó.

De mi lehetett a szerző igazi szándéka? Sajnálatos félreértésről

lenne szó csupán? A szerző tényleg nem ismemé a katolikusok
hitét, nem tudna arról, hogy mit vallanak Máriáról? Félreismemé
a mariológiát, a Máriáról szóló teológiai tanítást? Vagy talán tu
datosan kitervelt támadásról van szó, és ehhez alakította szem
pontjait? Nehéz feltételezni manapság, hogy jó szándékú, tár
gyilagos ember egyszerűen csak úgy állítson képtelen dolgokat a
katolikus hitről, amelyet egyetlen józan és igaz katolikus ember
sem vallhat magénak. Vagy talán szeretné a cikk írója megrefor
málni a katolikus egyházat az állítólagos az "evangéliumi keresz
ténység" álláspontjáról? Egészen kűlönös, hogy a huszadik szá
zad végén, a kemény és kegyetlen vallásháborúk korszakai után,
a párbeszéd korában valaki furkósbottallehengerlő, a másikat
megsemmisíteni akaró indulattal támad, és ki akarja irtani a kato
likus hit egyik valóságos, egészséges és a lényegéhez szervesen
hozzátartozó mozzanatát. Lehet-e manapság így hozzákezdeni a
másik megreformálásához?

Az még érthető, hogy valaki nem fogadja el a katolikus taní
tást és nem szerinte rendezi be az életét. Erre lehetősége van a
vallásszabadság elve alapján. De mi hatalmazza fel a szerzőt arra,
hogy rágalmazza, alaptalanul vádolja, eltorzítsa a katolikus egy
ház Mária-kultuszát? Ha valaki másként gondolkodik, ám tegye
azt saját lelkiismereti döntése alapján, de igaztalanul ne bántsa a
másként gondolkodókat. Értelmes, józan embemek kötelessége
tiszteletben tartani a másik ember vallási, emberi meggyőződését.
Vagy talán az bőszítette fel a szerzőt, hogy a vallásos emberek
között ténylegesen felütheti fejét babonás szokás vagy helytelen
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"Areana fidei"

Szűz Márla helye
Jézus életében

egyéni vélekedés? Lehetséges lenne, hogy az egész katolikus egy
ház tévedésben, babonaságban, politikai elvakultságban él? Egyes
kirívó, helytelen és elítélendő véleményeket, gyakorlatokat lehet-e
általánosítani? Ha valaki őszintén és mélyen tiszteli Urunknak,
Jézusnak az édesanyját, akkor ez egyenlő lenne azzal, hogy imád
ja?

Ha van rá lehetőség és megvannak az elemi feltételek, akkor
lehetne értelmes és tárgyilagos párbeszédet kezdeményezni a cikk
írójával. Amikor azonban hiányoznak a párbeszéd és a kölcsönös
megértés, a tisztelet elemi feltételei, akkor fájdalmas szívvel ki
kell témi a támadás elől. Egyre növekvő fájdalom tölti el az olva
sót, amikor olvassa a tanulmányt; ha így áll a helyzet, ha ilyen
beállításban vitatkoznánk, akkor mi értelme lenne a vitának. Ez a
tanulmány megjelenésének sajnálatos és szomorú oldala.

De talán van ennek a szomorú esetnek pozitív oldala is. Alkal
mat adhat a tanulmány arra, hogy a keresztények, a katolikusok
elgondolkodjanak és tanúságot tegyenek hitük egyik fontos moz
zanatáról, hogy mit vallanak a Boldogságos Szent Szűz személyé
ről, feladatáról és kiváltságairól, hogy ráirányítsák a figyelmet a
mariológia néhány kérdésére. Ilyen körülmények között termé
szetesen vonakodva teszi ezt az ember, mert az ősi szabály sze
rint kötelezné az "arcana fidei", a titokbantartás kötelessége: val
lási okból titokban kell tartani a hit legszentebb mozzanatait,
amikor azok gyalázásnak vannak kitéve. Csak akkor szabad a hit
szent titkait feltárni és megmutatni, ha feltételezhető az isteni ti
toknak kijáró tisztelet és meghajlás.

Ha vitáról lehetne szó, akkor érdemes lenne előbb tisztázni a
Szentírás értelmezésének alapkérdéseit, valamint a teológiai értel
mezés, a hitigazságok kibontásának folyamatát, a hit titkai telje
sebb megértésének útját, továbbá az egyház, az egyházi tanítóhi
vatal szerepét és feladatát a hit igazságainak értelmezésénél. Mi
vel erre nincsenek meg az elemi feltételek, ezért csak három ide
vágó fontos megjegyzést szeretnék tenni.

Először gondoljuk át, hogy milyen bizalmas és valóságos helye
és feladata volt Máriának Jézus életében, amint erről az Újszövet
ségi Szentírás tanúskodik. Mária alakja az Evangélium elbeszélő

részeiben jelenik meg. Pál apostol csak egy alkalommal beszél Jé
zusról, az Isten Fiáról, aki "asszonytól született" (Gal 4,4). Össze
sen húsz újszövetségi szakasz van, amelyekben Mária előfordul, a
következő tematikus összefüggésekben: Jézus eredete, Jézus ro
konsága, a tanítványok közösségében, szolgálattevés közben és
végül a kereszt alatt. Feltűnik Mária Jézus nyilvános működése

közben is, de alapvető fontosságúak Máté és Lukács gyermekség
elbeszélései. Az Evangéliumok jellegzetes különbözőségei ellenére
egységes és összefüggő kép alakul ki Máriáról, ha valaki egymás
mellé helyezi és elrendezi a róla szóló tanúságokat. E szövegek
alapvetően arról tanúskodnak, hogy Mária valóban Jézus Anyja.
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Mária az egyház
életében

lsten Anyja

Márknál Mária a tanítványok körében bukkan fel, míg Lukácsnál
és Jánosnál emelkedik ki, hogy Mária a hit, az engedelmesség, az
alázat ösképe. Mindenképpen központi jelentősége van annak a
már teológiai reflexiónak, hogy Mária a Messiás anyja, aki a
Szeritlélektől fogant, akiben tapasztalható módon, konkrétan, eb
ben a világban megjelent Isten üdvözítő működése. Történeti té
nyekről számolnak be az evangélisták, de azt figyelembe kell
vennünk, hogy nem pusztán történelmi megállapításokról van
szó, hanem lényegileg többről, az Isten Fiának megtestesüléséről.

emberré levéséről, arról, hogy ezt az eseményt a Szentlélek hozta
létre és hordozza. Isten maga nyúlt bele a történelembe az ember
üdvössége érdekében, és ebben az eseményben jelenik meg Mária
személye, feladata és kiváltságai. Testileg és lelkileg Mária áll leg
közelebb Jézushoz, ő formálta testét és emberségét. Közös életü
ket a kegyelem, a szolgálat, a szeretet, az alázat és a szegénység
jellemzi. Betlehem, Názáret, Jeruzsálem, a Kálvária és pünkösd
jelzik közös életúljukat és feladatukat.

Másodszor Máriának jelentős helye van az egyház életében,
amint ezt az egyház hite, hitélete, liturgiája és művészete a máso
dik századtól kezdve folyamatosan tanúsítja, Igaz, az alapokat le
rakó apostoli kezdet (az Apostoli hitvallásban "születik Szűz Mári
ától") és az alapokat kibontó egyházatyák korszaka után tisztázó
dott csak igazán Mária alakja és tisztelete. Az egyház életében, a
dogmafejlődésben Mária egyre inkább az őt megillető, méltó
helyre kerül, mint a keresztény hit lényeges mozzanata. Sajnos,
személye a történelem folyamán ellentmondások jelévé is vált,
miként Szent Fia.

Az egyház teológusai az Újszövetség történe9leg adott egysé
ges keretében egzisztenciálisan újraértelmezték Mária személyi ki
váltságait, feladatait. Az üdvösségtörténet adott korszakában új,
eredeti és hiteles értelmet adtak személyének és szerepének. A
dogmatörténeti összefüggésben egyre gazdagabbá és teljesebbé
válik az egyház hite és élete. Mária először a Jézus Krisztusba ve
tett hitvallás összefüggésében jelenik meg, valamint üdvösségtani,
megváltástani összefüggésben. Később Mária személyének egzisz
tenciális, antropológiai-teológiai helye és helyzete egyre inkább
előtűnik. Az utolsó évszázadban Mária mindinkább mint az egy
ház típusa, ősképe jelenik meg, személye az eszkatológikus távlat
képviselője és biztosítéka. A dogmatörténet kijelöli a teológiai ref
lexió hosszú és fáradságos, veszélyekkel, tévedésekkel és félreér
tésekkel tarkított útját, Mária először mint az Úr Anyja, mint Jé
zus anyja, mint Isten anyja jelenik meg. Mária istenanyasága Jé
zus Krisztusba vetett hitünket fejezi ki. Mivel Jézus a második is
teni személy, akit Mária szült erre a világra, és ő Jézus személyé
nek a szülője, ezért valóban és jogosan állíthaljuk róla, hogy ő Is
ten Anyja. Nem Mária szülésének biológiai ténye az Isten Anyja
kifejezés teológiai alapja, hanem Mária személyes viszonya Krisz-
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Mária az egyház
ősmintája

A szentek egyessége

tus személyéhez, istenségéhez. Az anyaság antropológiai tényét
kell itt figyelembe venni. Amikor az egyház Máriát Isten Anyjá
nak tiszteli, akkor Jézus Krisztus iránti tiszteletének ad kifejezést.
Mária - a mindenkor Szűz, ez a kifejezés jelzi egyedülálló anya
ságát. A szűzi fogantatás és szülés Jézus istenségének a jele és ki
fejezője. Jézus öröktől fogva való létezése csendül egybe a meg
váltás, Mária anyaságának témájában. Jézus megváltói művének
kezdete nem földi erő segítségével indult el. Mária hite és szüzes
sége szervesen összefügg. Ó előbb foganta Jézust szívében, mint
a testében. Szűz-anya lett nem önmagától, nem más embertől,ha
nem a Szentlélek erejéből.

A továbbiakban aztán a teológiai reflexió követi saját megkez
dett ú~át és lendületét. Kifejti Máriának mint az új Évának alak
ját. Éva bűnös engedetlensége miatt az emberiség elvesztette a
kegyelmet, Mária engedelmessége, igenje pedig visszanyerte azt.
Teljesen logikusan és magától értetődően ragyogott fel Mária ki
váltságai által meghatározott személyisége: a Szeplőtelenül Fo
gantatott, a bűn nélküli Szent Szűz, a Mennybe Fölvett Szűz. Vé
gül Mária mint az egyház ösmíntája és mint ilyen, a Közbenjáró
Közvetítő.

Az egyházatyák korában a Mária-dogmákat kifejtő, kibontó
teológiai reflexió tulajdonképpen a Krisztusba vetett hit igazolásá
nak keretében mozog, de szüntelenül felhasználja a lelki értelme
zést is, hiszen Mária a tipologikus gondolkodás nagyszeru mo
dellje. A középkori reflexiót is krisztológiai szándék vezérli. Az
üdvtörténeti-krisztológiai színezetű hagyományból a teológusok
kidolgozták a Mária személyére és feladatára vonatkozó szem
pontokat. Szerencsére az eredeti lutheri, reformáló hagyomány is
tiszteletben tartotta a szentírási adatokat és az ortodox marioló
giai értelmezést. A teológiai reflexió a huszadik században érte el
csúcspontját (Szeplötelen Fogantatás, mennybevitel dogmája), és
újból felfedezte, alkalmazta a tipológiai értelmezés útját, A Máriá
ra vonatkozó dogmákban felfedezheljük a logikai következtetést
és a fogalmi feldolgozás sémáit. De a legfontosabb az objektív
megértés fenomenológiai útja, Ilyenkor arra figyelünk fel, hogy a
dogma megfelelésen alapul, és ezt a megfelelést (Mária és Jézus,
Mária és az üdvösség) a természetfeletti valóság teljes objektív
képére vonatkoztatjuk. amelyet a hívő elme megalkot a kinyilat
koztatásból nyert egyes adatok alapján, és így amit belátunk, az a
kinyilatkoztatás alapjára, illetőleg összképére épül rá.

Végül a katolikusok Mária-tiszteletét akkor érthetjük meg, ha
figyelembe vesszük a szentek egyességének hitigazságát. Az
Apostoli Hitvallás eme tétele az újszövetségi koinonia, a közösség
fogalmán alapul, amely jelzi a hitbeli, az összes hívő Jézus Krisz
tussal és egymással való közösségét. A szentek kiváló módon Is
ten népéhez tartoznak, akikkel a hívek egységet alkotnak a Szerit
lélekben és a kegyelemben, akik közbenjárnak egymásért és segí-
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tik egymást. A szentek egyességéhez hozzátartoznak a már üd
vözültek és az angyalok is.

A szentek egyességének megvallása alapokat ad a szentek tisz
teletére és így a Mária-kultuszra is. Végeredményben arról van itt
szó, hogy az egyház jel a népek között a történelemben, és az
egyház hitelreméltóságának alapja szentségében van. A szentek
tisztelete összhangban van a Szentírással, mert a szentség elsősor

ban nem erkölcsi kiváltságot fejez ki, hanem Krisztus, az egyház
eszkatológikus végső beteljesedésére rendelt kegyelmét. Igaz, a
szentek tisztelete igazán Isten kegyelmének dicsérete és elismeré
se a szentekben. Megengedett és hasznos a katolikus egyház taní
tása szerint a szentek tisztelete, de az egyes hívőnek nem köteles- "
sége minden esetben. Ha egy szent erkölcsi kiválóságát, példasze
rűségét az egyház elismeri, akkor beszélhetünk a szentek tisztele
téről. Sokak számára talán nehézséget jelenthet a szentek tisztele
te, mert úgy tűnik, nem közvetlenül Istenre, hanem a teremtm~

nyeire irányul. De a hívő ember tudja, hogy a teremtmény min
dig Istenben van, Istenre vonatozik, a teremtmény értéke csak nö
vekszik Isten közelségében. Amikor a Boldogságos Szent Szüzet a
többi szentek között megkülönböztetett tisztelettel illetik a hívek,
akkor végeredményben Mária magatartásának szellemét követik.
Mária, amikor háláját fejezi ki Isten iránt a kapott kegyelem mi
att, amellyel kiválasztotta az istenanyaságra, akkor dicséri Isten
jóságát, amelyet saját életében megtapasztalt, amint az megnyil
vánult az emberiség és Izrael történelmében is (Lk 1,48). Azóta
megvalósul a hívek Mária-tiszteletében a Mária lelkéből fakadt
dicsőítés: "Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék".

Kedves Olvasóink!

Az elmúlt hónapok drasztikus áremelkedései következtében ez év
januárjától kezdve csupán a nyomdai el6állítási költségek megha
ladják az eladási árat, s az alapítványi támogatások sem elegendffek
a többi - folyton növekv6 - költségek fedezésére. Ezért arra kérzy
szerülünk, hogyafolyóirat példányonkénti áráte számunktól kezdve
69 Ft-ra emeljük. Fél6 az is, hogy még az év folyamán elkerülhe
tetlenné válik a példányonkénti ár további emelése.

Semmiképpen sem szeretnénk haséges Olvasóinkat elveszíteni,
ezért mindent elkövetünk azért, hogy el6fizet6ink a lehet6 legked
vezményesebben juthassanak hozzá a laphoz. Akik már eddig be
fizették az els6félévet vagy akár az egész évet, azoknak nem kell
különbözetet fizetniük. Akik ezután fizetnek el6, azoknak a negye
déves el6fizetési díj 207 Ft, a féléves el6fizetési díj 414 Ft, s ez
nem változik az év során.
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