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A Lumen gentium
mariológiája
A II. Vatikáni zsinat sok tekintetben a .Jegek" közé tartozik. Nem
volt még olyan egyetemes zsinat, amelyen a világegyház ilyen mér
tékben képviseltette magát.' Az sem fordult még elő, hogy egy zsi-

, nat dokumentumai az egyház teljes életét, a liturgiától a papképze
sen át a világhoz való viszonyáig felölelték volna. A "legek" sorát
hosszan lehetne folytatni. Ebben a sorban pedig azt is meg kellene
említeni, hogy ez volt az első zsinat, amely rendszeres tanítást ter
jesztett elő Máriáról, éppen abban a Lumen gentium dogmatikai
konstitúcióban, amelyben az egyház - a történelem során először

- a saját önértelmezését fogalmazta meg. Ez a néhány utalás talán
elég annak belátásához, hogy nem érdektelen dolog a zsinat
mariológiájával foglalkoznunk. A következökben szeretnénk a tel
jesség igénye nélkül felvázolni a LG tanítását a Boldogságos Szűz

ről. A teljesség igénye nélkül, vagyis anélkül, hogy a szöveg minden
egyes kijelentésére részletesen kitérnénk; de magát a tanítást felvá
zolva. Azt szeretnénk, ha a fő vonalak és irányok láthatóvá válná
nak, lehetőséget adva a dokumentum további tanulmányozására.

Teológiatörténeti megjegyzések

1,,A II. Vatikáni zsinat
mintegy 2500 résztvevő

jével (legtöbbszőr 2000
és 2500 között) minden
korábbi zsinatot messze
felülmúlt, de éppen így

a résztvevők összetéte
lének egyetemességét
illetően." Klaus Schatz:
Allgemeine Konzilien 

Brennpunkte der
Kirchengeschichte.

Paderbom, 1997, 287sk,

2A zsinati határozat az
ökumenizmusról felhívja
a figyelmet arra, "hogy
a katolikus tanításhoz
tartozó igazságoknak

A mariolögíával kapcsolatban két előzetes megjegyzést kell ten
nünk. Először is nyilvánvaló, hogy a hitigazságok hierarchiájának
elve alapján (vö. UR 11)2 a mariológia "sosem képezte a »keresz
tény hit alapját-"." Mégis azt mondhatjuk, hogy a Máriáról szóló
traktátus a teológia egészén belül mintegy "metszéspontnak bizo
nyul, amely fontos kijelentéseket egyesít magában Krisztusról, az
emberről, az egyházról és a mindenki számára remélt beteljesedés
ről".4 Éppen ezért szervesen kapcsolódik a krisztológiához, az
egyháztanhoz, a kegyelemtanhoz és az eszkatológiához. Nem vé
letlen, hogy a mariológia iránt korunkban újra megélénkül az ér
deklődés, és a "hagyományos" egyházi körökön túlmenően akár a
feminizmus és a felszabadítás teológiája, akár protestáns szerzök"
is gyakran hivatkoznak Mária alakjára.

Az 1850 és 1950 közötti időszakot "Máriás évszázadnak:" is
szokták nevezni. A felvilágosodás és a racionalizmus által háttér
be szorult Mária-tisztelet ebben az időben újra felvirágzik. A peri
ódust két tanítóhivatali döntés foglalja keretbe: 1854-ben a Szeplö
telen fogantatás, 1950-ben pedig a Mennybevétel dogmájának
kihirdetése. Erre az időszakra esnek a lourdes-i (1858) és fatimai

506



hierarchiájuk van, mert
nem azonos módon
kapcsolódnak a hit

alapjához' (UR 11).
JHarald Wagner: Dogma
tik. Stuttgart, 2003, 521.

4Franz Courth:
Mario/ogie - Maria, die
Mutter des Christus. In:

Wolfgang Beinert
(szerk.): G/aubens

lugange II. Paderborn,
1995, 305.

5Még az 1975-ben ki
adott német Evangélikus

Felnőttkatekizmus is
aláhúzza, hogy ,Mária
az evangéliumba tarto
zik". Idézi: H. Wagner:

i. m. 521.
6\Jö. H. Wagner: i. m.

519k.
7F. Courth: i. m. 309.

B.A zsinat előtti

mariológia egyik fő kér
dése az volt, hogy Mária
(a megtestesülésben ját

szott szerepén túl)
mennyiben tekinthető

egyben minden aktuális
kegyelem közvelílőjének

is. ~ppen ebben az
értelemben kérte a II.

Vatikáni zsinat megkez
dése előtt több mint öt

száz zsinati atya a világ
minden részéről Mária

közvetitői (mediatrix) kül
detésének a definícióját;
közel ötvenen szavaztak

a társmegváltói szerep
kihirdetése mellett."

Wolfgang Beinert: A
katolikus dogmatika

lexikona. Vigilia, Buda
pest, 2004, 456. (kieme

lés az eredetiben)

(1917) jelenések, valamint a világ felajánlása Mária Szeplőtelen

Szívének (XII. Piusz, 1942), és különböző máriás lelkiségi csopor
tok születése. Ennek megfelelően nem kevesen voltak azok, akik
a zsinattól ennek a vonalnak a folytatását remélték. Mindez azzal
a veszéllyel fenyegetett, hogy a mariológia túlságosan önállósul,
és a barokk skolasztika korszakához hasonlóan Mária egyéni ki
váltságait állítja a középpontba, és őt "az üdvtörténettől és Isten
népétől elszigeteli, és azok fölé helyezi"," A zsinati atyák részéről

is többen indítványozták Mária társmegváltó funkciójának és köz
vetítő szerepének dogmatízálását," Amint azonban már XII. Piusz
is elutasította az erre irányuló kéréseket, úgy a zsinat sem hozott
új dogmát, és kifejezetten kijelentette: a zsinatnak "nincs szándé
kában (... ), hogy mindenre kiterjedő tanítást terjesszen elő Szűz

Máriáról, és az sem, hogy eldöntsön olyan kérdéseket, melyekre
még nem derített teljes fényt a teológusok munkája" (LG 54).

1960. június 5-én hozták létre az előkészítő teológiai bizottsá
got, élén a Szent Officium prefektusával, Ottaviani bíborossal. A
bizottság 1962 novemberére (az első ülésszak közepére) elkészítet
te az egyházról szóló dokumentum tervezetét, emellett pedig egy
külön dokumentumtervezetet "A Boldogságos Szűz Máriáról, Is
ten Anyjáról és az emberek anyjáról"," Előbbit mind az első (1962
ősze), mind a második (1963 ősze) ülésszakon megvitatták. Az
egyik vitatott kérdés az volt, hogy a Máriáról szóló szöveg külön
dokumentum legyen-e, vagy pedig az egyházról szóló dokumen
tumba integrálják. 1963. október 29-én a zsinati atyák az utóbbi
mellett voksoltak.l" Az így létrejött Lumen gentium végül a harma
dik ülésszakon, 1964. november 21-én lett elfogadva; ennek utol
só, 8. fejezetét képezi a kérdéses szöveg a Boldogságos Szűzről.

A Mária-dokumentummal kapcsolatos problematikát párhu
zamba állíthatjuk a kollegialitás kérdésével is, amely szintén a LG
körüli viták egyik gyújtópontja volt." Mindkét esetben ugyanis
ugyanazon modellek állnak szemben: Mária az egyház fölött áll
vagy annak tagja, illetve a pápa a püspöki kollégium fölött áll
vagy annak tagja. l2 A Máriáról szóló tervezet integrálása az egy
házról szóló dokumentumba különösen nagy jelentőségű. Joseph
Ratzinger, akkor még zsinati teológusként, így kommentálja a
döntést: "A zsinat törekvései természetesen nem irányulhattak
arra, hogy a Mária-tisztelet lassan, de biztosan leépüljön, és egyre
inkább a protestantizmushoz váljék hasonlóvá. A törekvés sokkal
inkább arra irányult, hogy a különvált testvérek szavát meghall
juk, és ezt a tiszteletet megszabadítsuk a Szentírástól idegen spe
kulatív teológiától, s egyszersmind józanul és határozottan bibliai
alapokra helyezzük. Ennek valódi jelentőségét csak az értheti
meg, aki meggondolja, hogya zsinat előtti teológiában az olyan
kifejezések, mint »közvetítő« vagy »társmegváltó« különböző pá
pai megnyilatkozások nyomán szinte magától értetődőek lettek,
és már semmi tiltakozást nem váltottak ki.,,13
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9VÖ. Peter Hünermann:
Lumen gentium. In:

Herders Theologischer
Kommentar zum lweiten

Vatikanischen Konzi! II.
Freiburg im Br., 2004,

295; 317-319.
10A teljes képhez hozzá

tartozik, hogy a szava
zás eredménye rendkívül

szoros volt; 1074-en
kívántak külön dokumen

tumot, 1114-en voltak
az integrálás mellett,

5 szavazat pedig
érvénytelen volt. Vö. P.
Hünermann: i. m. 512,

lábjegyzet 482.
HA püspöki kollegialitás

kérdése az I. Vatikáni
zsinat félbeszakítása

miatt akkor nem
kerülhetett napirendre.

A téma tárgyalása
azonban rendkívül fontos

volt, mert a pápai
primátus számos teológi

ai problémát vetett fel.
Hogya kérdés mennyire

kényes volt, és milyen
ellentétek voltak a hát
térben, azt jól mutatja,

hogy az úgynevezett
.novemberí krízis'

(1964-ben) éppen e
téma kapcsán állt elő.

A LG szövegéhez ekkor
füzték hozzá a ,Nota
explicativa praevia"-t,
amelynek szövegéről

az atyák nem szavaz
hattak, azonban máig

a dokumentumhoz van
csatolva. Vö. K. Schatz:

i. m. 318-320.
l2VÖ. K. Schatz: i. m.

305.

A Mária-dokumentum vitája során szembenálló két csoport
két teológiai álláspontot tükröz. Ezen teológiai szempontok épp
az említett "Máriás évszázad" során kristályosodtak ki, és a mai
teológia a "krisztotipikus" valamint "ekkléziotipikus" névvel il
leti őket. Az első irányzat Máriát Krisztus oldalán látta, és úgy
szemlélte, mint aki aktívan közreműködött a megváltás művében.

A második értelmezés Máriát inkább az egyházhoz rendelte, mint
aki maga is elfogadó és hívő ember, és ezzel az egyház előképe.

A mariológiai fejezet tartalmi bemutatása

Hogy az atyák mennyire megpróbálták összekapcsolni a két külön
böző szemléletet, az már a fejezet címébó1 is jóllátható: "Isten Any
járól, a Boldogságos Szűz Máriáról Krisztus és az Egyház misztériu
mában". A zsinat ezzel a fogalmazással arra hívja fel figyelmünket,
"hogy Máriát Krisztusra és az egyházra tekintettel szemléljük"." A
teológiai bizottság által készített szövegtervezet itt megjegyzi, hogy
a "misztérium" szót tudatosan egyes számban használták ("myste
rio Christi et Ecclesiae"). Nem két különálló valóságról van ugyanis
szó; Máriát elsősorban Krisztus misztériumában kell szemlélnünk,
"ugyanezen misztérium azonban az egyházban folytatódik, és üd
vösséges hatása ezen (. .. ) keresztül jut el a hívőkhöz"."

A Krisztus-misztérium jelentősége abban is kifejezésre jut,
hogya cím a Deipara (Istenszülő) szót használja ("De Beata Ma
ria Virgine Deipara"), ami a görög Theotokosz szó szerinti fordí
tása. Ez a kifejezés "Mária legalapvetóbb és minden egyebet magá
ban foglaló megtisztelő címe, amely üdvtörténeti személyének kö
zéppontját jelöli",16 éppen ezért a teológiában "mariológiai alapelv
nek" is. nevezík.F Amint a zsinatot egyébként is jellemzi a
patrisztikus hagyomány felelevenítése, úgy az atyák itt sem a jó
val későbbi "Mater Dei" kifejezést választották, hanem az Efezusi
zsinatra (431) nyúltak vissza, amely Máriát tudatosan nevezte Is
ten-szülőnek, nem pedig Isten-anyának, tekintettel a 4-5. század
ban elterjedt mitikus anya-isten elképzelésekre.l" Sajnálatos, hogy
a zsinat magyar fordításai közül sem a 2üOO-ben készült revideált
zsinati kötet, sem a 2004-ben kiadott Denzinger nem meri a Dei
para szót Istenszülővel fordítani, hanem megmaradnak a hagyo
mányos "Isten Anyja" kifejezés mellett."

A fejezet öt alfejezetre tagozódik. Ez a meglepő szövegtagolás,
amely a zsinati dokumentumoknál egyébként sehol nem fordul
elő, bizonyára azzal magyarázható, hogya témát eredetileg kü
lön dokumentumként akarták tárgyalni, egyben azonban azt is
eredményezi, hogya szöveg nagyon differenciált és követhető

módon adja a tanítást. Ennek megfelelően egy igen terjedelmes
fejezetről van szó, amely cikkelyeit tekintve a leghosszabb a
LG-on belül (52-69).2° Az egyes alfejezetek a következő módon
tagolják a fejezetet: Bevezetés (52-54); A Boldogságos Szűz sze-
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13Josef Ratzinger:
Vaticanum II. Ergebnisse

und Prob/eme. Dritte
Konzilsperiode, Köln,

1964, 30k.
14W. Beiner!: i. m. 445.

(kiemelés az eredetiben)
15P. Hünermann:

i. m. 513.
16W. Beiner!: i. m. 452.

17A mariológiai alapelv
,az az összegező gon
dolat, mely a Máriáról

szóló egyéb dogmatikai
kijelentéseket (...) átfog
ja, és nyilvánvalóvá te
szi, hogy azok belsőleg

összefüggő egységet al-
kotnak." W. Beiner!:

i. m. 446.
lB1JÖ. W. Beiner!: i. m.

453. Ez a nyelvi szabá
lyozás a 8. századig

mérvadó maradt az egy
házban. Ettől kezdve,

különösen a latin himnu
szokban, egyre gyakorib
bá válik az .anya" meg
szólítás Máriára nézve.

Vö. F. Courth: i. m. 341.
19Érdekes módon a

Denzinger az Efezusi
zsinat szövegének fordí·

tásában nyugodtan
használja az Jstenszülö"

kifejezést (DH 252).
Hogya kifejezés

mennyire nehezen kerül
be a magyar teológiai

nyelvbe, annak jó példá
ja Badalik Bertalan,

aki a 20. század köze
pén ugyanennek az

efezusi dogmának
a szövegét még egyér

telmüen Jsten anyjá"-val
fordítja. Badalik Bertalan:

repéről az üdvösség rendjében (55-59); A Boldogságos Szűzről

és az Egyházról (60-65); A Boldogságos Szűz tiszteletéről az
egyházban (66-67); Mária a biztos remény és a vigasztalás jele
Isten zarándok népe számára (68-69).

A fejezet első mondata adja meg az egész fejezet hermeneuti
kai kulcsát. Mindenféle mariológiai kijelentés előtt áll ugyanis Is
ten üdvözítő terve, aki "beteljesíteni akarván a világ megváltá
sát" (mundi redemptionem complere volens, LG 52) elküldte Fiát. A
világ megváltása és az ember üdvözülése az a cél, amelyre min
den egyéb irányul. A mondatban következő szentírási idézet ki
fejezetten célhatározós szerkezetben áll és konkretizálja ezt a
megváltást: ,,»hogy a fogadott fiúságot elnyerjük« (Gal 4,4)" (ut
adoptionem filiorum reciperimus, LG 52). A mariológiai fejezet első

mondata ezzel az egész fejezetet abba a szentháromsági pers
pektívába állítja, amely meghatározó a LG számára. A konstitú
ció előszava (LG 1) után ugyanis a dokumentum abban jelöli meg
az üdvösségtörténet (amelybe természetszerűleg az egyház is be
letartozik) mozgatórugóját, hogy az örök Atya "elhatározta,
hogy az embereket fölemeli az isteni életben való részesedésre"
(LG 2). Isten szentháromságos életében való részesedés (amit Pál
itt a fogadott fiúság képével fejez ki) az a cél, amely kezdettől

fogva, skolasztikus terminológiával kifejezve mintegy célokként,
meghatározza Isten felénk fordulását. Amikor a LG 8. fejezetének
első mondata erre a célra irányítja figyelmünket, világossá teszi,
hogya zsinat teológiája Máriát nem elszigetelt individuumként
kívánja szemlélni. Mindaz, amit Máriáról és az ő kiváltságairól ál
lítunk, csak az említett összefüggésben állítható és értelmezhető."

A szöveg tehát ugyanazt a logikát követi, mint a LG 2, amely
az egyház léte elé helyezi Isten egyetemes üdvözítő akaratát, s
csak ezután beszél arról, hogy ez az üdvözítő akarat hogyan
bontakozik ki a történelem során?2 Ennek a párhuzamnak az
alátámasztására szolgál a Galata levélből vett idézet is, amely
Pálnál az egyetlen, az egész Újszövetség korpuszában pedig a
legrégebbi utalás Jézus anyjára. Amint az apostol szinte alig tesz
említést Jézus nyilvános működéséről, és a megváltás művét na
gyobb perspektívában szemléli, úgy itt Mária személye is csak a
háttérben jelenik meg. Mindazonáltal a mondat már implicit mó
don tartalmazza azt a meggyőződést, ami 431-ben az Efezusi
zsinaton nyert tanítóhivatali meghatározást, tudniillik hogy Isten
Fia "asszonytól született", akit ezért Istenszülőként tisztelünk.

A Galata levél tömör megfogalmazása után, amely csak
annyit mond, hogy Isten "elküldte Fiát, aki asszonytól született",
a LG a nikaiai-konstantinápolyi hitvallásból idézi a megtestesü
lésről szóló részt, és ezzel konkretizálja a megváltás beteljesítését
és benne Mária szolgálatát: Isten Fia ,,»értünk emberekért, a mi
üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek
erejéből Szűz Máriától«" (LG 52). Ezt követően a szöveg leszöge-

509



Istennek Szent Anyja.
Szeged, 1991,25. A tel
jesség kedvéért azonban

meg kell jegyezni, hogy
az "Istenszülő" szó

recepciója nemcsak a
magyar teológiában

nehézkes. Rahner és
Vorgrimler közvetlen a

zsinat után készített
fordítása még szintén a

"Gottesmutter" (Isten
anya) szót használja a

LG 8 címében. Peter
Hünermann új fordításai

azonban (a Denzin
gerben, illetve egy külön
kritikai kiadásban) ezt a
hibát már kijavítják, és
egyöntetűen a "Gottes
gebiirerin" (Istenszülő)

szót részesítik előnyben.

A legtöbb újabb dogma
tikai kézikönyv már ezt
követi (egy ellenpélda

lenne itt Harald Wagner:
.A német lllstenszülő«

kifejezés nehézkessége
miatt helyesebb így

mondani: »lsten Anyja«.
H. Wagner: i. m. 526,

eredetiben németül), sőt

már ezek magyar fordí
tása is az "Istenszülő"

szót használja (így pél
dául Th. Schneider dog
matikai kézikönyve vagy

W. Beinert dogmatikai
lexikonja).

20Ha azonban a szöveg
mennyiségét tekintjük,

akkor a hierarchiárol
szóló fejezet a leg

hosszabb.
21"Nem egy

privilégium-mariológiárol
van [tehát] szó, amely

zi, hogy az üdvösségnek ez a misztériuma az egyházban folyta
tódik; majd ismét egy páli képet felhasználva világítja meg a
Mária-tisztelet alapját: minthogy az Úr testében a hívők "közös
ségben vannak [Krisztus] összes szentjével, következésképp tisz
telettel kell megemlékezniük »elsősorban a dicsőséges, minden
kor Szűz Máriáról, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak
Édesanyjáról« is" (LG 52, idézet a római szentmise kánonjából).
A szöveg nem Mária valamilyen kiválóságára hivatkozik, hanem
alapvetően a "communio sanctorum"-ra, a szentek közösségére.
Ez a hitvallásokban is áthagyományozott kifejezés a "minden
embert az üdvösség közösségében összekötő szolídaritás'F' téte
lét fejezi ki, vagyis a Krisztus testéről szóló páli tanítást a tagok
összetartozásáról (vö. IKor 12). Ez a gondolat, a feltámadás hité
re épülve, logikusan elvezet a Mária-tisztelethez, hiszen "amint
a feltámadt Krisztus nem szűnik meg továbbműködni,úgy azok
sem, akik végérvényes közösségben élnek vele".24 Ezért Máriá
nak az üdvösségtörténetben betöltött egészen sajátos szerepe.
tudniillik az ő Istenszülő mivolta, nem csupán egy pontszerű

esemény, hanem maradandó jelentősége van az egyház számára.
Talán ez a néhány megjegyzés is érzékelteti, hogy a LG 52

egy csodálatos ívet ír le, amennyiben először elénk tárja az üd
vösség tervét, majd a Boldogságos Szűz egyedülálló szolgálatát
és méltóságát a megtestesülésben, végül pedig megvallja ennek
a misztériumnak a folyamatos jelenlétét és hatását Krisztus testé
ben. Ezen kívül a szöveg mesteri módon egyesít három locus
theologicust: a Szentírást, az egyház tanítását és a liturgiát. Ha a
hegyi beszédről szinte már szállóigeszerűen azt mondjuk, hogy
az az Evangélium foglalata, akkor itt óvatosan azt mondhat
nánk, hogy a bemutatott cikkely a LG 8. fejezetének foglalata,
amely mintegy előrevetíti és összefoglalja annak tartalmát.

A második alfejezet az üdvösség rendjére tekintettel beszél Má
riáról. A szöveget a következő mondatból kiindulva mutatjuk be:
"Az irgalmasság Atyja Pedig úgy akarta, hogy a megtestesülést
előzze meg az eleve elrendelt anya beleegyező igenje" (LG 56).25

A kijelentés két, látszólag ellentétes szempontot foglal magában:
Mária eleve elrendelését és szabad beleegyezését. A kérdés mö
gött egy alapvető probléma húzódik meg, amely a barokk sko
lasztikában az ún. "kegyelemtani vitához,,26 vezetett a kegyelem
vagy az emberi szabadság elsődlegességét illetően. Jellemző mó
don V. Pál "tartózkodott mind az egyik, mind a másik irány elíté
lésétől",27 amit úgy értelmezhetünk, hogy a kegyelem és a sza
badság kérdését helytelen egy konkurencia-modellben felfogni,
mivel Isten kegyelme nem áll szemben az emberi szabadsággal,
hanem annak benső mozzanata.f Ennek értelmében a cikkely a
továbbiakban ezt írja: Mária "Isten üdvözítő akaratát bűntől nem
késleltetett, teljes szívvel átölelve az Úr szolgáló leányaként telje
sen átadta magát Fia személyének és művének" (LG 56). A fogal-
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például a Lk 1,30 alap
ján Mária mindenféle ki
váltságát próbálná kifej

teni. Sokkal inkább a
megváltás eseményének
olyan, teológiailag vállal

ható szemlélete jut ér-
vényre, amelyben Máriá

nak, mint Jézus, az
lsten Fia anyjának köz
ponti helye van, amely

egyszersmind kijelöli
Mária helyét az egyház

ban is.' Hünermann:
Lumen gentium 514.

22A szöveg logikája a
következő: lsten az em

bert arra szánta, hogy
saját életében részesít
se; az elbukott emberi

ségnek Krisztusra
tekintettel segítséget

nyújtott; a választottakat
öröktől fogva Fiának

képmására alakította és
az egyházba gyújtötte,

,melyet a világ kezdete
óta előképek jeleztek,

Izrael népének története
(...) előkészített, a vég
ső időkben megalapítta-

tott, a Szentlélek
kiáradásakor nyilvánvaló
vá lett, s az idők végén

dicsőségesen be fog
teljesedni' (LG 2).

23W. Beinert: i. m. 456.
24F. Ccuth: MarioIogíe 323.

25Mária igenjének ténye
már a bevezetésben is
megcsendül: Mária .az

angyali üdvözletkor szl
vébe és testébe fogadta
lsten igéjéf (LG 53). A
fogalmazás emlékeztet

az egyházatyák nyelve-
zetére, de a szöveg

mazásból jól érezhető, hogy isteni és emberi nem állnak egymás
sal szemben; Mária szabad akarattal "átöleli" Isten akaratát, hogy
azt akarja, amit Isten akar. Ezt az egyensúlyt Isten kegyelme és
az emberi szabadság között a cikkely gondosan igyekszik meg
őrizni: Mária "Isten kegyelméből" szolgálta a megváltás misztéri
umát, azonban "nem csupán passzív eszköze volt Istennek, ha
nem szabad hittel és engedelmességgel működött közre" (LG 56).

A LG 56 megfogalmazása az isteni és emberi összefonódásáról
Mária igenjében igen jelentős a Mária-tiszteletre és a lelkiség teo
lógiájára nézve is; mind Mária példájának követésére, mint az
életszentségre szóló meghívésra'" tekintettel fontos belátásokra ve
zethet. A kérdést nyitva hagyjuk, ehelyett felhívjuk a figyelmet
egy másik mondatra, amelynek fogalmazása ugyanezt a modellt
követi. Mária szüzessége kapcsán a szöveg kijelenti: az Istenszülő

örvendezve mutatta meg a pásztoroknak és a bölcseknek elsőszü

lött Fiát, "aki nem csorbította szűzi épségét, hanem megszentelte"
(LG 57). Nem csorbította, hanem megszentelte - ezt a fogalom
párt alkalmazhatjuk Jézus Krisztus két természetére (az emberi
természet nem oldódik fel az isteniben, hanem mindkettő sértet
len marad)," de magára az egész teremtett és megváltott világra
is (a skolasztikus elv szerint: gratia perficit naturam). Nem utolsó
sorban pedig itt ismét egy olyan kijelentésről van szó, amelj;nek
fontos következményei vannak a lelkiség teológiája számára. 1

Mária igenjének témáját szeretnénk még egy szemponttal ki
egészíteni. Már említettük azt a veszélyt, hogy Mária alakja Isten
népétől és az üdvtörténettől elszakad. Ennek tükrében különö
sen nagy jelentőségűnek tarthatjuk azt a mondatot, hogy "maga
a Boldogságos Szűz is a hit zarándokútját járta" (LG 58). A szö
veg arról beszél, hogy Mária a hitében egy utat járt be, vagyis
kérdezett, fejlődött, tanult, és nem tudott minden lépést előre.

Erre való utalásként értelmezhetjük azt a jelenetet, amikor Mária
megkérdezi az angyalt a megtestesülés mikéntjéről (Lk 1,34).
Nem minden ok nélkül mutat rá Hünermann arra a párhuzamra,
amely itt a krisztológia és a mariológia között megfígyelhetö.F
Amint a krisztológiában is hosszú fejlődés eredménye volt, amíg
(újra) felfedeztük a történelmi Jézust, és ez nem vezetett Jézus
Krisztus istenségének tagadásához vagy leértékeléséhez, úgy Má
riának a történelmi alakját is (újra) fel kell fedeznünk. "Vissza kell
nyemünk Máriának a történelmi szemléletét (. .. ), akinek kegyel
mi adományai éppen »a gyengeségben« jutnak el a teljességre."33
Hünermann párhuzamát folytatva megfogalmazhatjuk azt az óva
tos feltevést, hogy ha Krisztus kísértést szenvedett, és szenvedése
előtt küzdenie kellett az Atya akaratának elfogadásáért, akkor ez
nem volt másként Mária életében sem. "Csak így lehet Mária a
hívők és az egyház típusává, mivel a hívők az ő példáján leolvas
hatják, miként nyerhet megváltást a hitben - minden látszat elle
nére is - életük sokféle konfliktusa és meghasonlottsága.v'"
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nem utal konkrétan
egyik patrisztikus

szerzőre sem. Vö. p.
Hünermann: i. m. 515.

26VÖ. Theodor Schneider
(szerk.): A dogmatika
kézikönyve II. Vigilia,
Budapest, 1997, 33k.
27Th. Schneider: i. m.

34. (eredetiben
kiemelve)

28VÖ. az I. Coelesfi
nusnak tulajdonított

Indiculus·t: "Isten
segítsége s ajándéka

nem törli el az emberi
akaratot, hanem szabad·

dá teszi" (DH 248).
29A LG 5. fejezete éppen
az életszentség témájá
nak van szentelve (LG
39-42). Hogy egy dog

matikai konstitúcióban a
téma ilyen terjedelemben
tárgyalásra kerül, az mu
tatja, hogy az életszent-

ség nem csupán a hívek
és gyóntató lelkipászto
raik magánügye, hanem
egyben teológiai problé
ma, amelyért a teológus
is felelősséggel tartozik.
3OVÖ. a "Tomus Leonis"
tanítását: .Mindkét ter-

mészet sajátossága sér
tetlen marad és egy

személyben találkozik;
felvette tehát a fenség a

jelentéktelenséget, az
erő a gyengeséget, az

örökkévalóság a halan
dóságot" (DH 293).

31Ennek az alapelvnek
egy alkalmazását figyel.
heijük meg a Gaudium

et spes lelkipásztori
konstitúcióban, amely a

A következő alfejezetre áttérve rögtön egy igen nehéz dogma
tikai kérdéssel találjuk szembe magunkat. A .Boldogságos Szűz

ről és az Egyházról" szóló cikkelyek kezdetén áll Krisztus és
Mária közvetítői voltának taglalása (LG 60). "Ökumenikus szem
pontból a reformáció egyházai körében C..) a Máriához forduló
imádság vitatott,35 mivel ez a protestáns teoló~ia szerint csorbítja
Krisztus egyedülálló közvetítői méltóságát.":' Minthogy késöbb
maga a dokumentum hívja fel a figyelmet, hogy a hittudósok
"gondosan tartózkodjanak szavaikban és tetteikben mindentől,

ami az Egyház igazi tanítását illetően megtéveszthetné az elkü
lönült testvéreket" (LG 67), a zsinatnak itt a saját maga által fel
állított mércét kellett elérnie. Ennek megfelelően már az első

mondattal a lényegre tér, és a páli tanítás szavait idézi az egyet
len közvetítőről, Krisztusról (ITim 2,5-6). Ezután leszögezi, hogy
Mária semmiképpen nem homályosítja el Krisztusnak, az egyet
len közvetítőnek a szerepét. A probléma teológiai megoldását
pedig így adja meg a szöveg: "A Boldogságos Szűz minden ha
tása az emberekre az üdvösség rendjében nem a dolog belső ter
mészetéből, hanem az isteni tetszésből ered" (LG 60). A zsinati
atyák fogalmazása rendkívül precíz, amennyiben a különbséget
a dolog természetére vezetik vissza. Krisztus közvetítése Ifa do
log belső természetéből" fakad. Isten a teremtésben és az Igében
mondja ki önmagát. Míg azonban előbbi egy véges önkimondás,
az Igében a maga végtelenségében mondja ki önmagát Isten. Eb
ből a teljes önkimondásából következik, hogy Isten minden fe
lénk fordulása az Ige által történik. Amennyiben tehát az Ige
testté, emberré lett, Isten "csak" a megtestesült Ige által fordul
hat hozzánk, mi pedig szintén "csak" őáltala juthatunk el Isten
hez. Ez a teológiai igazság tükröződik a liturgia imáiban is, ahol
mindig a Fiú által fordulunk az Atyához - még akkor is, ha
történetesen a Boldogságos Szűz közbenjárását kérjük.

Krisztus közvetítését az atyák azáltal is kiemelik, hogy Máriára
tekintettel nem közvetítő szerepéről, hanem "anyai feladatáról"
(maternum munus, LG 60) beszélnek. Máriának ez a "relativizálá
sa" később is előkerül: a Boldogságos Szűz megszóIításait "úgy
kell érteni, hogy ne csökkentsék Krisztus, az egyetlen Közvetítő

méltóságát és hatóerejét, és ahhoz semmit hozzá ne adjanak.
Nincs ugyanis teremtmény, akit a megtestesült Igével és Megvál
tóval egy sorba lehetne állítani" (LG 62). Az előbbi cikkely azon
ban még tovább megy: Mária anyai feladata nemcsak hogy
"nem akadályozza, hanem éppen előmozdítja" (LG 60) a hívők

egyesülését Krisztussal.
Ezen áttekintés után megállapíthatjuk, hogya zsinat messze

menően igyekszik tekintettel lenni az "elkülönült testvérekre", és
Mária feladatát differenciáltan mutatja be, a lehetséges félreérté
seket elkerülendő. De vajon hogyan sikerült az atyáknak a szin
tén saját maguk által felállított másik követelménynek megfelel-
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földi dolgok autonómiájá
nak elismerése kapcsán
kijelenti: ,.Az isteni rend
ben nem szűnik meg a
teremtmény, s főleg az

ember jogos autonómiá-
ja, hanem inkább vissza

nyeri méltóságát és
megerősödik benne"

(GS 41).
32Vö. P. Hünermann:

i. m. 537.
33p' Hünerrnann: i. m. 537.

34P. Hünermann:
i. m. 538.

35A reformáció egészét
tekintve nem volt Mária

ellenes. Az istenszülő

ség és a szűzi anyaság
gondolata az ókori zsi

natokra megy vissza,
amelyeket Luther nem

kérdőjelezett meg. ,A ró
mai katolikus dogmafej
lődést a protestáns teo

lógiai az elégtelen szent-
írási megalapozás miatt
utasílja el, azt állítván,
(...) hogya két újabb

Mária-dogma esetében
nem mutathatók ki a

krisztológiai összefüggé
sek." W. Beinert:

i. m. 451.
36W. Beinert: i. m. 464k.
Ha például XIII. Leónak
a rózsafüzérről írt körle-

velére (DH 3274) gondo
lunk, akkor részben

megértheljük a protes
táns fenntartást.

37Medard Kehl: Die
Kirche. Eine katholische
Ekklesio/ogie. Würzburg,

1992, 83.
3Sp. Hünermann:

i. m. 535.

ni, tudniillik hogya hittudósok ne csak "minden hamis
túlzástól, de az indokolatlan szűkkeblűségtől is [tartózkodjanak]
az Istenszülő páratlan méltóságának szemléltetésében" (LG 67)?
A szöveg, mint már idéztük, leszögezi, hogy egyetlen teremt
ményt sem lehet a megtestesült Igével egy sorba állítani (LG 62).
Azt is kijelenti azonban, hogyaBoldogságos Szűz "másokat
messze fölülmúló, nagylelkű társa" (LG 61) lett az Üdvözítőnek.

Talán nem megyünk túl messze az értelmezésben, ha a két idé
zett cikkely megfogalmazása mögött tudatos szerkesztést tétele
zünk fel. A két kijelentés ugyanis egymást kiegészíti, és egyazon
érem két oldalát mutatja: Mária egyrészt az Üdvözítő másokat
messze fölülmúló társa, másrészt azonban mégsem lehet őt az
Igével egy sorba állítani. A "kegyelem rendjében anyánk" (LG
61), de anyai támogatásának egyetlen célja, hogya hívők "ben
sőségesebben ragaszkodjanak a Közvetítőhöz és Üdvözítőhöz"

(LG 62).
Ezeket a kijelentéseket, amelyek egyrészről Mária kiválóságát,

másrészről azonban személyének relatív voltát körvonalazzák, a
szöveg az "alárendelt szerep" (LG 62) kifejezéssel foglalja össze.
Itt újra rámutathatunk egy párhuzamra a LG egyházképe és Má
riáról szóló tanítása kőzőtt, A dokumentum alapvető kijelentése,
hogy az egyház az egység szentsége (LG 1). A "szentség" szó
egy középutat jelöl: az egyház egyrészt nem csak útjelző, amely
az üdvösségre mint egy tó1e távol eső valóságra utal; másrészt
azonban nem is azonos Isten országával. "Ez a szemlélet megóvja
a teológiát mind az egyház misztikus túlértékelésétől, mind an
nak funkcionális leértékelésétöl.v'" Ugyanezt a tendenciát fedez
hettük fel a LG 8. fejezetében is. Az "alárendelt szerep" kifejezés
hasonló szerepet tölt itt be, mint a "szentség" szó az egyház ön
meghatározásában: egyszerre kifejezi a jelzett valóság méltóságát
és relatív voltát. Ez az összefüggés abban is kifejezésre jut, hogy
Mária "az Egyház előképe" (LG 63). "Ebben a képben az egyház
saját magát találja meg, egyszersmind azonban azt a távolságot is
látja, ami még elválasztja őt a megváltás teljességétó1."38

Fejtegetéseinket azzal a megállapítással kezdtük, hogya II.
Vatikáni zsinat az első olyan tanítóhivatali megnyilatkozás, amely
átfogó mariológiát dolgoz ki. A LG 8. fejezetének vázlatos bemu
tatása végén kifejezhetjük azon meggyőződésünket, hogya zsinati
atyák munkájából egy teológiailag korrekt és rendkívül mélyreha
tó tanítás született. Az atyák a zsinat előtt önállósodással fenyege
tő mariológiát visszacsatolták az egyháztan világába, s ezzel mind
a Máriáról szóló tanítást, mind az egyház szemléletét elmélyítet
ték. A LG mariológiája így szorosan kapcsolódik a zsinat egyház
képéhez, de fontos impulzusokat ad a Mária-tisztelet és a lelkiség
teológiája számára is. Elemzésünket azzal a reménnyel zárjuk,
hogy egy tanulmány szerény lehetőségeivel talán mi is hozzájá
rultunk a teológiai tanítás "inkarnációjához".
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