
Mária —  
Izrael Leánya  
— az Egyház Anyja 
Mária zsidó ruhatára 

Számos, nem csak bajor Mária-zarándokhelyen léteznek Mária-
szobrok, melyekhez több, művészileg díszített ruha is tartozik. Eze-
ket az egyházi év időszakainak megfelelően váltogatják. A szerény 
köntösbe öltözött egyszerű alak egyszeriben ezüstben és aranyban 
ragyog drágakövekkel ékesítve, különböző színekben és mintákkal 
díszítve. A hitével küszködő ember számára úgy tűnhet, mintha 
azok a képek, imák, dogmák, címek és tisztségek, melyeket az év-
századok Máriára ruháztak, ilyen külsődleges adalékok lennének, 
és a szoborra aggatott ruhákra hasonlítanak: csupán többé-kevésbé 
illenek hozzá, néha talán túl sok mindent eltakarnak belőle, önma-
gukra irányítva a figyelmet, és így az egyszerű nő alakját felcico-
mázzák, és szinte álruhába öltöztetik. 

Az evangéliumok Máriáról szóló, nem túl számos elbeszélő szö-
vegét vizsgálva hamar világossá válik, hogy ha Mária alakját meg-
próbáljuk a ráhúzott ruháitól megszabadítani, hogy előtűnjön az 
egyszerű zsidó nő, a szerény háziasszony, a nép leányának alakja, 
még ezek is mesterségesen ráaggatott ruhák, melyek szabásmintá-
ját semmiképpen sem az evangéliumok állítólag világos képeiből 
vették. Meg kell barátkoznunk azzal a jelenséggel, hogy Mária kü-
lönböző ruhákban jelenik meg. Minden magánjellegű, otthoni és 
eredeti megjelenése mindig is bibliai, teológiai köntöst visel. 
Mindez azonban korántsem veszteség, és még kevésbé hamisítás, 
hanem szükséges „ruhatár”, mely Mária alakját egy differenciált 
„nagy összefüggésbe” helyezi, hogy így felismerhetővé tegye őt. 

A következő megfontolások „Sion Leányának” egyik alapvető 
ruhadarabját kívánják tanulmányozni, illetve megcsodálni, amely 
az Új- és az Ószövetség határmezsgyéjén e kettő kontinuitásáról ke-
zeskedik. A teológiai kontinuitástól azt reméljük, hogy egyrészt a 
múlt rávilágít arra, ami rajta keresztül létrejött, másrészt az új a régit 
is új fénybe vonja. 

Mindehhez Gerhard Lohfink és Ludwig Weimer könyve: Maria 
— nicht ohne Israel (szabadon fordítva: Máriáról ne szóljunk Izrael nél-
kül)1 szolgál kiindulópontul és inspirációkéntt. A szerzők azt a fo-
lyamatot kísérik figyelemmel, hogy milyen módon vetülnek Izrael 

 
 
 
 
 
 
 
 

CZOPF TAMÁS 
 
 
1966-ban született Pécsen. 
Katolikus pap, teológus, 
egyetemi tanár, a „Gemein -
schaft der Priester im Dienst 
an Integrierten Gemeinden” 
lelkésze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1Gerhard Lohfink – 
Ludwig Weimer: Maria – 

nicht ohne Israel. Eine 
neue Sicht der Lehre von 

der Unbefleckten Emp-
fängnis. Herder, Freiburg 

i.Br., 2008. Tanulmá-
nyomhoz mindenekelőtt a 
monográfia harmadik ré-

szét használtam fel: 218–
403. A gondolatmenetek 
bár dióhéjban, de szoro-

san követik a szerzőpáros 
kutatásait. A zárójelben 

szereplő számok az 
idézett mű oldalszámait 
jelzik, melyeket főleg a 

szó szerinti idézeteknél 
adok meg. Az olvasható-
ság érdekében a részle-

tekbe menő hivatkozá-
soktól eltekintek. 

562



és az egyház bibliai figurációinak fóliái Mária történelmi személyé-
nek biográfiájára, és egyidejűleg hogyan ruházza fel Mária szemé-
lyét jól szabott köntösökkel az ő személyének és az Isten népének 
egymást kölcsönösen átfedő története. 

1. Mária az Isten népe „figurációja” 

Az Ószövetségben Izrael népének többféle megszemélyesítése talál-
ható, amikor is egy női vagy férfi alak az egész népet képviseli. A meg-
személyesítés e formájában, amit figurációnak is neveznek, a szöveg 
például „Isten szolgájáról”, „Emberfiáról”, „Sion Leányáról” beszél, 
de nem csupán egy személyt ért ezen, hanem Izrael népe teljességét, 
illetve a teológiai jelentéssel rendelkező Isten népét, az „igaz Izraelt”, 
„mint annak megfogalmazását, hogy milyennek kell lennie Izraelnek 
Isten elgondolása szerint” (229). Egy ilyen bibliai figuráció értelmét 
és funkcióját a következő pontokba lehet foglalni: a szemléletessé tétel 
egyik eszköze, érzelmeket kelt, összesűrít/összefoglal egy történelmi, 
illetve teológiai makro-összefüggést, és hangsúlyozza, hogy egy meg-
szólítható TE áll velünk szemben. Mindennek hátterében olyan tör-
ténelem áll, amelyet egy közösség kollektív módon él át és értelmez, 
amelyben azonban mégis minden az egyének hitétől függ. Ebből adó-
dik, hogy a figuráció az eseményeknek nem csupán másodlagos se-
matizálása, amit utólag húznak rá egy „figurára”, hanem „a törté-
nésnek a történelemben megmutatkozó belső valósága” (249). Mindez 
óvatosságra int a ruha-metafora használatánál. 

Mária esetében annyiban sajátos és különleges a kiindulópont, 
hogy szemben a figuráció többi irodalmi-teológiai formáival, az ő 
esetében konkrét történelmi személlyel állunk szemben. Az evan-
géliumok pontos vizsgálata rámutat arra, hogy mind a lukácsi, mind 
a jánosi szövegek már maguk is a tipológia világába emelik át a tör-
ténelmi Máriát: Mária Izrael figurációjaként jelenik meg. Egyrészt 
azé a bizakodó és engedelmes Izraelé, aki nyitott az újra (így a kánai 
menyegző történetében, Jn 2), de éppúgy Izrael végidőbeli közössé-
géé, aki Isten „új családja”, s akit Mária együtt jelenít meg a „tanít-
vánnyal, akit Jézus szeretett” (például a kereszt alatt: Jn 19). 
 
Ha bepillantunk a 2. századtól észlelhető fejlődésbe, igen szoros 
kapcsolatot fedezhetünk fel Mária és az egyház „alakja” között. Ha-
marosan olyannyira magától értetődővé válik Mária és az egyház 
„azonossága”, hogy puszta utalások elegendők kettőjük kapcsola-
tának megjelenítésére. Az egyház szemlélése kezdettől fogva a ma-
riológia egyik gyökere volt, ugyanakkor a Máriára vetett pillantás 
mutatta be az egyház szent és dicső voltát. Nem mintha az egyház -
atyák szemet hunytak volna az egyház kudarcai és hitbeli kérdései 
felett, „mégis kitartottak a szűz és anya egyház kiválasztottsága és 
ragyogása mellett”. Éppen azért, mert minden baj közepette egyre 
inkább Máriára mint az egyház tiszta képére függesztették tekinte-
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tüket. Ez azonban a következő tendenciához vezetett: „Abban a 
mértékben, ahogy a bűntől érintetlen egyház képe kezdett eltűnni, 
ez a kép Mária alakjába sűrűsödött bele” (277). 

Hogy ez a bensőséges kapcsolat Mária és az egyház között miért 
tudott ilyen mértékben elhomályosodni, annak két oka lehet. Elő-
ször is eltolódtak Mária szemlélésének súlypontjai: „Mária már nem 
a többi hívővel együtt állt Krisztus előtt, hanem köztes helyet ka-
pott az egyház és Krisztus között”. Ezáltal egyre inkább erősödött az 
úgynevezett „kiváltságos-mariológia” (285). Ehhez társul a másik 
ok: az egyházatyák írásai lépésről lépésre kikerültek az egyházi élet 
látóköréből, és egyre inkább merőben a kutatás tárgyává váltak; a 
tipológia virtuozitása (melynek egyik formája a figuráció) így nö-
vekvő szkepszist, de legalábbis értetlenséget váltott ki. 
 
Csupán a 19. században lesz a Mária-egyház analógia újra téma, 
ami a 20. század közepére számos publikáció megjelenése révén 
szinte egy csapásra valóságos tavaszt ébresztett a teológia és az egy-
ház berkein belül. Ez a folyamat végül a II. Vatikáni zsinaton törté-
nelmi fordulathoz vezetett, amikor is a zsinati atyák csekély több-
séggel úgy döntöttek, hogy a Máriáról szóló tervezet az egyházról 
szóló konstitúció része legyen. Ezzel a mariológia helyes értelme-
zéséről is döntés született. Az egyház felismeri Máriában önmaga 
titkát és eszményi mintáját. De ez nem azt mutatja, hogy az egy-
háznak milyennek kellene lennie, bár sajnos nem olyan; hanem itt 
az az eszménykép kerül előtérbe, amely már kezdettől fogva való-
ság, mégpedig a Krisztusba vetett hit révén. Ennek lényege pedig 
az Isten iránti fenntartás nélküli abszolút nyitottság. Ez a szemlélet 
a zsinaton kiegészült azzal a törekvéssel, hogy Mária alakját üdv-
történeti módon szemléljék. Ennek talán legszebb megfogalmazása 
a Lumen gentiumban található: „Mária ugyanis oly benső helyet fog-
lal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfőbb titkait egyesíti és 
tükrözi magában” (LG 65). Ez a mondat azért is jelentős, mert ajtót 
nyit afelé, hogy Máriát ne csupán az egyház, hanem az igaz, ószö-
vetségi Izrael ősképének is tekintsük. Hiszen „Isten Izraelben vég-
bevitt cselekedetei is az üdvösség titkai közé tartoznak” (290). 

Felmerül a kérdés, hogy ez a régi-új felismerés miért a 20. század 
hatvanas éveire érlelődött meg. A választ abban az értelemmel 
aligha felfogható európai történésben kereshetjük, amely a teológiát 
is az emlékezet megtisztítására kényszerítette: a zsidók millióinak 
szisztematikus, ipari méretű legyilkolása a nemzetiszocializmus 
alatt, melynek megjelölésére az Auschwitz és a holocaust megneve-
zések honosodtak meg. Ez az esemény nyitotta fel az egyház sze-
mét arra, hogy a keresztény teológia évszázadokon keresztül le-
nézte és nevetségessé tette a Zsinagógát. A zsidókkal szembeni 
gyűlöletnek ugyanis az is következménye volt, hogy Máriából ki-
zárólag „keresztény” nő lett, akinek ezzel zsidó méltósága meg-
szűnt. Ezért ma nem szabad többé Máriát csupán az újszövetségi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A kapcsolat 
újrafelfedezése 

564



Isten népe tipológiai alakjával kapcsolatba hozni anélkül, hogy 
ugyanakkor ne az ószövetségi választott nép ősképeként is tekin-
tenénk rá. Ezt a belátást a 20. század közepe óta mind a teológiában, 
mind az egyházi tekintély részéről „szólamok egész szimfóniája” 
juttatta kifejezésre (293). 

2. Isten népének ábrázolása Mária alakjában 

Hogy egy nő (anya, szűz, menyasszony) alkalmasabb, pontosabb 
és teljesebb képet nyújt az egyház megszemélyesítéséhez, mint a 
férfi típusú ábrázolások, ez mind biblikusan, mind teológiailag tel-
jességgel megalapozott. Azok a női tulajdonságok, amelyek ebben 
fontos szerepet játszanak — mindenekelőtt a szépség —, egy konk-
rét képet körvonalaznak: Mária a befogadó (foganó), a hallgató és 
halló, valamint a feltétel és fenntartás nélkül megnyíló. Mindebben 
azonban döntő marad a személy prioritása: nem a teológiai speku-
láció rajzolja és színezi a személy vonalait, hanem a történelmi sze-
mélyiség alakítja ki a teológiát (296). Úgy is fogalmazhatunk: nem 
a ruha teszi az embert, hanem a személy lényegi alakja követel meg 
bizonyos szabásmintákat a ruházathoz. 
 
Az angyali üdvözlet jelenete Lukácsnál (Lk 1,26–38) hármas dina-
mikát ír le, amely Isten történelmi cselekvése maradandó mintájá-
nak is tekinthető. Ez a minta különös élességgel jelenik meg az „Úr 
angyala” imádság hármas szerkezetében. Gábor angyalt Isten 
örömhírrel küldi Máriához, a megszólított szabadon és hitben ad 
igenlő választ, és ebből válik Isten világot megmentő és üdvözítő 
terve, „a csoda” valósággá. Bár Isten kezdeményezése, az ember re-
akciója és az Isten közelségére megnyílt világ gyümölcse Gábor an-
gyal, Mária és Jézus esetében páratlan az üdvösség történelmében, 
a felvázolt hármas lépés mégis a kegyelem olyan működési min-
tája, amelyet se megkerülni, se lerövidíteni nem lehet. Mindaz, amit 
Máriáról ilyen frappáns rövidséggel el lehet mondani, mert ez nála 
ilyen egyszerűen és tisztán történik, hasonló módon történik már 
Ábrahám óta Mózesen és Dávidon keresztül a prófétákig a Szent-
írás számos normatív hívő elbeszélésében. 

Ugyanez a minta bukkan fel kollektív szinten, mikor Izrael egé-
sze teljes egyetértéssel egyezik bele Isten szövetségébe (vö. Kiv 
24,1–17, Neh 8,1–12), vagy amikor a lukácsi szummáriumok egy-
háza húsvét és pünkösd gyümölcseként egy szívvel és egy lélekkel 
él és cselekszik (vö. ApCsel 2,42–47; 4,32–35; 5,12–16). Az Isten és 
ember, az Isten népe és Ura közt folyó egzisztenciális és hívő pár-
beszéd képe és megvalósulása Mária személye. 
 
Jézus kettős kijelentése a kereszten János evangéliumában, a betelje-
sedést proklamáló szó közvetlen közelében (Jn 19,28.30) kétségkívül 
mélyebb értelmet hordoz, mint a haldokló fiú gondoskodása édes-
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anyjáról. A „Jézus órája” kifejezés közvetlen összefüggést teremt a 
szövegben a kánai menyegző első „jelével” (vö. Jn 2,4). Jézus anyjának 
jelenléte megerősíti a kapcsot Jézus nyilvános működésének kezdete 
és vége között. Kánában Jézus dicsőségének kinyilatkoztatása elkez-
dődik, a kereszten való felemeltetése révén pedig ez a kinyilatkozta-
tás elérkezik beteljesedéséhez — kimondottan a megaláztatás látszó-
lagos ellentmondásában. A két deklarációszerű megfogalmazásban 
(„nézd, a fiad”, „nézd, az anyád”) felismerhető az az új valóság, ami 
Isten művének beteljesedését érinti: ez nem más, mint Izrael, illetve 
„Isten szétszóródott gyermekeinek egybegyűjtése” (Jn 11,52). Az 
„Isten szétszóródott gyermekei” kifejezés elsősorban a diaszpórából 
származó hívő zsidókra utal, akik az anyaország zsidóival együtt ké-
pezik az „igaz Izraelt”, amely hamarosan a pogányokra is kinyílik 
(265). Jézus kereszten kimondott testamentumának mélyebb értelmi 
dimenzióját így lehetne összefoglalni: ha Mária a kánai menyegzőn 
a jézusi újdonság küszöbén álló és reménykedő Izraelt testesítette 
meg, akkor a kereszt alatt a célba érkezett Izraelt mintázza. Ezt az Iz-
raelt bízza Jézus a szeretett tanítvány gondjaira, aki az új, végidei Iz-
raelt reprezentálja: „Máriát, vagyis a messiásnak megnyíló Izraelt, 
Jézus az egyik apostol és ezáltal az apostoli egyház gondoskodására 
bízza. (…) A szeretett tanítvány, aki az Evangéliumban a későbbi kö-
zösség számára szemtanú és a hagyomány garanciája, egy anyára 
van utalva, akit sohasem szabad elhagynia, akit szívére kell vennie: 
ez az ószövetségi Izrael. Anya és fia — a kereszt alatt a Messiás új 
családjává válnak” (266). 
 
A következő teológiai Mária-kép, mely természetesen az ikonográ-
fiában is előfordul, Mária az apostolok körében. Az Apostolok Cse-
lekedeteiben Mária alakja húsvét után Jeruzsálemben még egyszer 
felbukkan az apostolokkal együtt (ApCsel 1,14). A Lukács által itt 
leírt jelenet (az emeleti teremben imádkozó és Isten Lelkét váró kö-
zösség Jézus mennybemenetele és pünkösd között), mint más 
szummáriumok is, tipológiai vonásokat hordoznak. Az egyház esz-
ményi képét rajzolják meg, a kezdeti és maradandó mintát adó ál-
lapotot a gyengeségek és hibák közepette. Az ikonográfia összekö-
tötte ezt a jelenetet a pünkösd történetével (ApCsel 2,1–4), de 
tovább is szőtte azt. Ennek nyomán Mária a kép középpontjába 
kerül, a tanítványok — gyakran csak a tizenkét apostol, többnyire 
az asszonyok is hiányoznak — Mária köré csoportosulnak: alakja 
nem csupán a kép, hanem a történés középpontját is képezi: az egy-
ház születésének pillanatát. A Szentlélek, a „Magasságbeli erejé-
nek” leszálltát Mária már átélte, ezáltal vált anyává, szűzzé, meny -
asszonnyá (vö. Lk 1,35) — most kirajzolódik, hogy ő ebben a 
pillanatban is az egyház reprezentánsa. 

„Ha tehát Mária a tipológia szerint az Izrael történetében létrejött 
igaz istenismeretet, valamint Isten akaratának igaz megtételét kép-
viseli, ez annyit jelent: Ábrahámtól kezdve Jézusig a hívők lelkiis-
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meretükben beszélni hallották Istent. Isten útjainak felismerése, 
hogy meg akar gyógyítani az áteredő bűntől, nem csupán a Bibliá-
ban megfogalmazott ésszerű valláskritikának, hanem még inkább 
a szív szerető fogékonyságának tulajdonítható, hiszen a szív nyílik 
rá arra az ember számára kezdetben idegen szeretetre, amellyel 
Isten elénk jön és szívünket megmozgatja.” Itt „a szív megindokol-
hatatlan, totális, mindent átfogó aktusáról van szó, arról a biza-
lomról, amely a »mert szeretett minket« (MTörv 7,8.9 tapasztalatra 
válaszol: Az egyház és Isten egész népének eme alapvető aktusát 
testesíti meg Mária — egy nő” (298). 

3. A Mária-dogmák mint „zsidó ruhatár” 

Joseph Ratzinger egyértelmű szavakkal ismeri el a mariológia és az 
ekkleziológia mély kapcsolatát az egyházatyák korában: „Virgo 
Ecclesia, Mater Ecclesia, Ecclesia immaculata, Ecclesia assumpta — 
mindazt, ami később mariológia lesz, kezdetben ekkléziológiaként 
tették megfontolás tárgyává”.2 Ebben a harmadik részben mi egy 
lépéssel még tovább szeretnénk menni. A kérdés, ami ebben vezérel 
minket, az eddigiek ismeretében már talán nem hangzik olyan meg-
lepően és idegenül: milyen bepillantást engednek meg a Máriáról 
szóló dogmák a zsidó hit és üdvtörténet szívébe? Ha Mária Isten 
népének és nem kizárólag az újszövetségi Ekklésziának a figuráci-
ója, akkor a róla szóló hittételekhez egy olyan dimenzió is hozzá-
tartozik, amely a Zsinagóga gyökeréig hatol. Ez a dimenzió nem 
teljesen új és ismeretlen. Már az 1970-es években meglepően bát-
ran fogalmaz Ratzinger: Mária „az igaz Izrael, akiben az Ó és az Új 
szövetség, Izrael és az egyház elválaszthatatlan egységet alkot. Ő 
Isten népe, amely Isten kegyelmes hatalmából gyümölcsöt hoz”.3 

Ha a négy fő Mária-dogma közül az elsőt, mely 431-ben Efezus-
ban Máriát „theotokos”-nak, „Istenszülőnek” nevezte, a maga egé-
szében krisztológiai kijelentésnek tekintjük, még három ünnepé-
lyes definíció marad, melyeket szemügyre vehetünk. Vizsgálatunk 
„biográfiai” sorrendet követ. 
 
Az immaculata-dogma képezi Gerhard Lohfink és Ludwig Weimer 
monográfiájának központi kérdésfeltevését. A dogma megszületé-
sének és értelmezésének részletes ismertetésébe nem foghatunk 
bele; elegendő az említett mű néhány eredményére való utalás 
(218–333). 

1. Először is az tűnik fel, hogy a dogma szövege biblikusabb, mint-
sem első ránézésre gondolnánk. IX. Piusz pápa 1854. december 8-i 
Ineffabilis Deus kezdetű bullájának mind nyelvezete, mind teológiája 
az Efezusi levél ünnepélyes bevezetését tükrözi („kezdettől 
fogva/eleve”, „kiválasztott, elrendelt”, „szentek és feddhetetlenek” 
stb., vö. Ef 1,3–14). Ami Pál levelében a hívőkre, azaz az egyházra vo-
natkozik (vö. szintén Ef 5,27: „Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Joseph Ratzinger – 
Hans Urs von Balthasar: 

Maria – Kirche im 
Ursprung. Herder, 

Freiburg i.Br., 1980, 27. 
 
 
 

3Joseph Ratzinger: 
Die Tochter Zion. 

Johannes, Einsiedeln, 
1977, 41. 
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amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent 
és szeplőtelen.”), azt az 1854-es dogmatikus definíció átviszi Máriára, 
ami — ahogy láttuk — kétségtelenül megfelel a kora keresztény teo-
lógia alapelvének. Különösen mivel a pápai írás „egyszeri kegyelem-
ről” és „privilégiumról” beszél, szót kell kapjon az ószövetségi privi-
légiumtudat is: Isten kivételezett szeretete népe iránt (Jer 31,3–4) és 
Izrael egyedülálló kiválasztottsága (vö. MTörv 7,6–8). 

2. Továbbá hangsúlyozni kell, hogy az a „kegyelem”, ami Máriá-
nak lett osztályrésze, Izrael kegyelméről is szól. A kegyelem mint az 
Istentől származó világot átalakító erő ott valósul meg, ahol emberek 
nemzedékeken át megnyíltak Istennek. A kegyelemnek mindig tár-
sadalmi és történelmi dimenziója van, ami az Isten népe történeté-
ben fonódik össze egységes szövetté. Mária nem volt egyedül: „Ő Iz-
rael kísértéseinek és vigasztalásainak történetébe volt beleágyazva. 
Amikor a zsoltárokat imádkozta, azokban mindent megtalálhatott: 
Istennek népén végrehajtott tetteit, az ő segítségét, túlcsorduló ke-
gyelmét, az igaz szenvedését és felemelkedését Isten által” (364). 

3. Ezen a ponton a forrásként használt szerzők pontosítják a Mária 
figurációjával kapcsolatban mondottakat: Mária nem egyszerűen Iz-
rael figurációja, ő egész pontosan „Izrael szent maradékát” testesíti 
meg. A „maradéknak” azonban semmi köze a hulladékhoz, illetve 
felesleghez, sokkal inkább „Isten hűségéről és a hitben való meg-
maradásról” beszél; a maradék „egy olyan világ felfedezőit és meg-
találóit foglalja magába, amilyennek Isten a világot elgondolta”. Ez 
a maradék mint minőség, amit se megszámlálni, se statisztikákkal 
megragadni nem lehet, de magával az egésszel sem azonosítható, 
ugyanúgy érvényes az ecclesia immaculata esetében is: „Bár szent, de 
számtalan bűnös van benne. Mentes az áteredő bűntől, de a rossz-
nak riasztó összefüggései vannak benne” (330). 

4. „Mária a teremtés romlatlan koncepciója” cím alatt az üdvös-
ség történetének új megvilágításba helyezett panorámáját találjuk 
az idézett tanulmányban (383–395). Ennek értelmében a Paradi-
csom története kronológiai értelemben nem kezdet, hanem a te-
remtés célpontja. Az „ősbűn” Isten tervét nem hiúsította meg, a te-
remtést nem tette tönkre, de még az embert se korrumpálta teljesen. 
A „vétkes nem megragadását jelenti rettenetes következmények-
kel, amit meg kellett volna ragadni”. A „bűnbeesés” mérhetetlen 
időtávolságokat ölel át mindmáig, de ugyanúgy zajlik egy „ellen-
történelem” is, amely Izraelben ölt testet, és olyan címszavak se-
gítségével érhető tetten a bibliai szövegek tükrében, mint például 
Ábrahám, Mózes, Tóra, Templom, próféták, bölcsesség és a szent 
maradék. Ez a kontraszt-történelem nem pusztán egy új isteni terv 
előtörténete; Isten a világra vonatkozó egyetlen tervét valósítja meg 
benne továbbra is: nevezetesen, hogy a világot részesíti a saját di-
csőségében. Jézus Krisztusban Isten elérte őseredeti célját. „De e cél 
elérésébe Mária is bele lett vonva — és vele együtt a hit története is 
Ábrahám óta” (384). Az áteredő bűnnek is nevezhető „rossz és go-
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noszság szövetétől” való szabadság nem az égből pottyant. „Mária 
szabadsága és tisztasága sohasem jött volna létre az őt megelőző 
számtalan nemzedéknek Isten akarata iránti odaadása nélkül.” Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy Mária vagy Jézus egyszerűen 
a történelem produktumai, vagy elődjeik szükségszerű folyomá-
nyai lennének. Az ő szabadságuk, hívő válaszuk és személyük fel-
foghatatlan csoda (385). 
 
Az imént mondottakkal már egészen közel kerültünk ahhoz az igaz-
sághoz, amit Mária „mindenkori szüzessége” (553, Konstantinápoly) 
implikál. Még akkor is, ha a dogma nem biológiai kérdést feszeget, 
mindaz, amit ez a definíció Máriáról megfogalmaz, az egyházra és Iz-
raelre csak egy további átvitel útján alkalmazható, a nyelv képi jellege 
tehát még intenzívebb lesz. Máriával Isten mintegy a paradicsom-
kertet állította helyre, azt a talajt, amelyből az Új Ádám vétetett és 
formálódott. Az ember Istentől való eltávolodásának gyógyítása ért 
célhoz. Az Isten és az emberiség közötti párbeszédet és közösséget 
nem áldozati kultuszok és engesztelő rítusok vitték sikerre, hanem 
az, hogy Izrael minden tévelygése ellenére Isten legalább néhány sze-
mélyben megtalálta annak útját-módját, hogy igazságát és terveit kö-
zölni tudja. Ez nem volt várható Jézus eljövetele előtt, nem is volt ki-
érdemelt — amikor Jézus eljött, és azután is alapvetően csoda marad. 
Isten beszélni akart, de egy emberre volt szüksége, hogy beszélhes-
sen, és ehhez hosszas készülődés kellett a történelemben. A „szent 
maradék” volt Jézus anyaföldje, és végső soron Jézus volt a betelje-
sítő, Isten Igéje, akiben az Atya a világhoz szól. Se ember, se nép nem 
képes Istent akarata megvalósítására rávenni, hogy szavával és sze-
mélyével teljesen az emberrel legyen. Ezt sejteti már a pátriárkák fe-
leségeinek (Sára, Rebeka, Ráhel) meddősége is, amit csak a történet 
folytatódása érdekében ismételten véghezvitt isteni beavatkozás volt 
képes legyőzni. Tiszta szűz tiszta befogadást, tiszta kegyelmet jelent, 
a befogadás elsőbbségét az önerőből cselekvéssel szemben. 
 
Az 1950-ben XII. Piusz által Mária testi mennybevételéről kimon-
dott dogma széleskörű értetlenséget váltott ki. A Bibliában elbeszélt 
reális üdvtörténelem összefüggésébe helyezve azonban könnyeb-
ben érthetővé válik. Jézus ugyanis az Isten országát a „má”-ban je-
len valónak gondolta és hirdette. Ez annyit jelent, hogy minden 
„még-nem” ellenére a „már” is megkezdődött, ezt nevezhetjük a „je-
lenben megvalósuló eszkatológiának”. Máriáról leolvasható, hogy 
az effajta kijelentések nem a dogmatika túlburjánzásainak a jelei, 
hanem egy már megvalósulásban lévő eseményre utalnak. A világ 
átalakulása már megkezdődött; és Mária az „új ég és új Föld” 
immár beteljesült egyházának reál-szimbóluma. Amit róla már 
most kimondhatunk, és amit rajta már szemlélhetünk, azt remél-
jük mi mindnyájan magunknak is, akik a zarándokló egyházban 
élünk (vö. 401). Joseph Ratzinger egy 1975-ben tartott előadásában 
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ezt így magyarázza: „Ahol a kegyelem totalitása, ott van az üdvös-
ség totalitása (…), ott az egész ember jut az üdvösségre, mert egé-
szében, minden csonkítás és hiány nélkül Isten életet teremtő em-
lékezetében áll”.4 Ha mindehhez még azt is hozzávesszük, hogy a 
kegyelem „totalitása”, illetve „teljessége” bár nem mennyiséget, 
hanem minőséget jelent, mégis tud és kell is növekednie, és Isten 
népe történelmében növekedett is, akkor minden hívő válasz szó-
ban és tettben „Isten emlékezetébe” örökre beírva marad. S mivel 
Mária esetében az egész élet „emlékezetes”, semmit se kell belőle 
megbocsátani vagy elfelejteni, így ő egész léte szerint, „testtel és lé-
lekkel” alkalmas az „új föld” számára. De vele együtt a hit teljes re-
ális történelme is, amit az ő személye testesít meg, szintén felemel-
tetett és Istenben van jelen. 

Mária — egy rejtett összekötő kapocs 

Zárásként még valamit meg kell említenünk. Azt, hogy Mária Isten 
ószövetségi népének figurációja, és főleg, hogy mint „Sion Leánya” 
a „szent maradék” reprezentánsa, nem szabad úgy értelmezni, 
mintha a teológia post Christum a zsidóságot új és végleges módon kí-
vánná definiálni. Inkább fordítva van: hogy Mária áttetsző mind Iz-
rael, mind az egyház irányába. Ez elengedhetetlen segítség mind a 
mariológia, mind az ekkleziológia beszűkülése ellen. Nem nekünk 
kell a zsidóságot átértelmeznünk, sokkal inkább a Máriában és Má-
rián keresztül megvalósuló isteni művet kell jobban megértenünk. 
Izrael „privilégiumai” (vö. Róm 9,4–5) nem szűnnek meg húsvét és 
pünkösd után, de nem is vándorolnak vagy „öröklődnek” át az egy-
házra, mintha vele egy másik, új megváltástörténet kezdődne, hanem 
továbbra is érvényesek; az egyház mint a „nemes olajfába” beoltott 
ág ezekben részesedik. 

Így tehát Jézus anyjának mint tökéletes zsidó asszonynak a ru-
házata nem tűnik már lecserélhető váltóruhának, hiszen ez az ő lé-
nyegi identitása, a kegyelemre teljességgel nyitott természete és Iz-
rael hosszú kegyelmi idejének gyümölcse. Ezért hangzik Lohfink 
és Weimer záró mondata egyszerre józan teológiai vízióként és bá-
torító ígéretként: „Minden Mária-dogma Jézus Krisztuson keresz-
tül a gyökérhez, Izraelhez nyúlik vissza. A Messiás édesanyja ké-
pezi az Ó- és Újszövetség közötti hidat. Mária a Zsinagóga és az 
Egyház egységének mint Isten egyetlen jegyesének reálszimbó-
luma. Így a teológia Mária személyén keresztül visszatérhet az Isten 
népének első ősi hasadása: a zsidók és keresztények közötti szaka-
dás elé” (403).

 

 

 

4Joseph Ratzinger: 
i. m. 79–80.
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