
Mariológia,  
quo vadis? 
Amikor összefoglaló jellemzést kell készítenünk egy témában, il-
letve egy korszakról, nem utolsósorban pedig a jövőbe mutatva fel 
kell vázolnunk néhány lehetséges irányt, természetszerűleg hatal-
mas fába vágjuk a fejszénket, ami már-már lehetetlen feladat elé állít 
minket. Nem érzi magát másként e tanulmány szerzője sem, ami-
kor a jelenkori katolikus mariológia, valamint a lehetséges további 
fejlődés bemutatását kísérli meg; méghozzá abban a reményben, 
hogy sorai nem merülnek ki felszínes általánosságokban, és nem is 
hagy figyelmen kívül egyetlen olyan meghatározó kérdést sem, 
amely joggal tartozna a témájához. Ezt figyelembe véve kíséreljük 
meg, hogy megfeleljünk az említett feladatnak, és egy tanulmány 
keretei között reflektáljunk a mariológia aktuális kérdéseire. 

Ha visszatekintünk a közelmúltra, akkor kettős kép tárul elénk a 
mariológiában, illetve a Mária köré szerveződő katolikus lelkiségben. 
Az 1854 és 1950 közötti „máriás évszázad” után, amelyet a Mária sze-
mélye iránti mérhetetlen érdeklődés fémjelzett, és a két legújabb kori 
Mária-dogma, a szeplőtelen fogantatás és a mennybevétel definiálása 
foglalt keretbe, a II. Vatikáni zsinat után mintha „kollapszus” állt 
volna be e téren; „úgy tűnt, mintha a legtöbb katolikus Mária kapcsán 
levetne egy kabátot, amely már amúgy sem illett rá, vagy már rég ki-
ment a divatból”.1 Míg az előbbi szakasznak mintegy az a mondás 
szolgált mottójául, hogy Máriáról sosem lehet eleget (de Maria numquam 
satis) beszélni, írni, tanítani, hirdetni; a második szakaszban elége-
detten konstatálhatta a híres református teológus, Karl Barth, kiváló 
katolikus kollégájának, Hans Urs von Balthasarnak, hogy „lám, nála-
tok is megy ez nélküle”,2 azaz Mária nélkül. Ez a két megállapítás 
talán elegendő annak érzékeltetésére, hogy a mariológia mint dog-
matikai traktátus és mint a katolikus lelkiség egyik élő megnyilvá-
nulása komoly változásokon ment és megy keresztül. Az azóta eltelt 
időben ugyanis azt figyelhetjük meg, hogy Mária személye ismét na-
gyobb figyelmet kap, méghozzá nemcsak katolikus körökben, hanem 
protestáns szerzőknél is. Hogyan lehetne ezeket a változásokat közös 
nevezőre hozni, közöttük valamiféle összefüggést találni? 

1958-ban Heinrich Köster nagyívű mariológiai előadást tartott, amely-
ben elsőként különböztette meg egymástól a Krisztus-központú és az 
egyház-központú reflexiót az Istenszülő személyére. „Az első irányzat 
Máriát Krisztus oldalán látta, és úgy szemlélte, mint aki aktívan köz-
reműködött a megváltás művében. A második értelmezés Máriát in-
kább az egyházhoz rendelte, mint aki maga is elfogadó és hívő ember, 
és ezzel az egyház előképe.”3 Ez a megkülönböztetés mind a mai na -
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pig meghatározó maradt, noha természetesen a kellő differenciálás itt 
több mint indokolt, hiszen semmiképp sem lehet az a cél, hogy egy-
egy teológust mindenképpen beletuszkoljuk az egyik vagy másik 
skatulyába. Az azonban világossá válhat az említett megkülönbözte-
téssel, hogy a különböző „teológiai modellek (…) nagyrészt konst-
ruk ciók (…), amelyekben nem önmagában véve Máriáról”4 van szó, 
hanem eltérő krisztológiai (szótériológiai), ekkléziológiai és kegye-
lemtani modellek válnak bennük láthatóvá. 

Szinte magától kínálkozik a kérdés, hogy a II. Vatikáni zsinat vo-
natkozó kijelentéseit hová kell sorolnunk, melyik oldalhoz állnak kö-
zelebb. Ez már csak azért is fontosnak tűnik, mert a Tanítóhivatal tör-
ténetében elsőként ezen a zsinaton fogalmaztak meg átfogó tanítást 
a mariológia tárgykörében. 

Aki egy kicsit is ismeri a zsinat történetét, jól tudja, hogy az egy-
házról szóló dogmatikai konstitúció (Lumen gentium) milyen viharo-
kon ment keresztül, míg végül 1964 őszén elfogadták végleges szö-
vegét. A dokumentum harmadik fejezetéhez (ezen belül is a püspöki 
kollegialitás kérdéséhez) fűzött pápai megjegyzések majdnem ugyan-
olyan ellentéteket szültek, mint amikor az I. Vatikánum során a zsinati 
atyák egy jelentős kisebbsége, a pápai primátus és tévedhetetlenség 
egyoldalú megfogalmazása miatt, nemes egyszerűséggel távozott 
a tanácskozásról. A II. Vatikáni zsinaton hasonló esetre végül nem 
került sor, de az említett probléma így is a zsinat egyik legnagyobb 
krízisét idézte elő, amelyet „fekete hét” néven tart számon a teológia-
 történet. Ennek tükrében talán érthető, hogy a Lumen gentium Máriá-
ról szóló szövegrészének megszületése sem volt egyszerű. 

Az említett máriás évszázad kapcsán ugyanis volt egy markáns 
kisebbség, amely azt várta a zsinattól, hogy újabb Mária-dogmákat 
hozzon; így például definiálja Mária társmegváltói és egyetemes 
kegyelemközvetítői címét. Ezen címek egyértelműen a Krisztus-
központú mariológia irányát vitték volna tovább. Már maga az a 
döntés, hogy a zsinati atyák a Máriáról szóló tervezett szöveget 
nem külön dokumentumként szavazták meg, hanem az egyházról 
szóló dokumentumba integrálták, egy teológiai állásfoglalást tük-
röz; nevezetesen azt a tényt, hogy Mária alakját elsődlegesen az egy-
ház misztériumához akarták kapcsolni. Ehhez azonban rögtön hozzá 
kell fűznünk egy következő megjegyzést is. A Lumen gentium 8. fe-
jezetének címe, amely a számunkra kérdéses részt tartalmazza, egé-
szen pontosan így hangzik: „Isten Anyjáról, a Boldogságos Szűz 
Máriáról Krisztus és az egyház misztériumában”. Ez a megfogal-
mazás egyrészt tanúskodik az atyák bölcsességéről, amellyel nem 
akartak kizárólagos, a másik felet kirekesztő álláspontot képviselni, 
és újabb elkeseredett vitákat provokálni. Mivel azonban itt egy dog-
matikai konstitúcióról van szó, joggal vélhetjük, hogy ez a megfo-
galmazás nemcsak diplomáciai érzékből született meg, hanem teo-
lógiai mondanivalója is van. Valójában a szövegezés azt mutatja, 
hogy helytelen volna a Krisztus-központú és egyház-központú 
megközelítést szembeállítani, és egymással szemben kijátszani. 
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Ennek beszédes jelének tarthatjuk az „és” kötőszót: a zsinat Máriát 
„Krisztus és az egyház misztériumában” akarja szemlélni. Ettől füg-
getlenül természetesen megállapítható, hogy a Lumen gentium 8. fe-
jezete közelebb áll az egyház-központú mariológiához, de ezt nem 
„vagy-vagy” alapon teszi, hanem úgy, hogy megpróbálja integrálni 
a másik szemléletet is. Ez a teológiai kultúra, véleményünk szerint, 
minden kérdés kapcsán nagyon kívánatos lenne az egyházban, sőt 
talán az egyetlen helyes út az igazság megfogalmazására. (Sajnos itt 
éppen a mariológia adja az egyik legszomorúbb ellenpéldát; az a 
mód, és nem utolsósorban az a teológiai egyoldalúság, ahogy a 431-
es Efezusi zsinaton a Theotokosz, vagyis Istenszülő címet favori-
záló Alexandriai Kürillosz eretnekké nyilváníttatta Nesztorioszt, és 
ezzel győzelemre vitte saját álláspontját, mind a mai napig sötét fe-
jezete a teológiatörténetnek.)5 

De térjünk vissza az említett elvárásokhoz, amelyek újabb Mária-
dogmák elfogadására irányultak. Maga a Lumen gentium így foglal 
állást e kérdésben: a Szentséges Zsinatnak „nincs szándékában (…), 
hogy eldöntsön olyan kérdéseket, melyekre még nem derített teljes 
fényt a teológusok munkája” (LG 54). Ez a megfogalmazás mintha 
bizonytalanságban hagyná a teológust és a hitére reflektáló hívőt, 
mert olyan értelemben is olvasható, hogy a zsinat egyszerűen „még 
nem” látta elérkezettnek az időt a két dogma kihirdetésére. És va-
lóban látnunk kell, hogy az említett zsinati kisebbség azóta is jelen 
van az egyház életében és a teológia világában; bizonyos körökben 
továbbra is egyoldalúan képviselnek egy (olykor militáns jegyeket 
is felmutató) Krisztus-központú mariológiát, a zsinati kijelentése ket 
pedig úgy kommentálják, mint egy rosszul felfogott ökumenikus 
szemlélet, egy hamis tolerancia sajnálatos megnyilvánulásait. Bex-
ten például úgy fogalmaz, hogy „a II. Vatikáni zsinat szerzői öku-
menikus tapintatból kerülték” ugyan a corredemptrix (társmegváltó) 
kifejezés használatát, de az nagyon is „hozzátartozik a depositum fi-
deihez”.6 Ebben az összefüggésben feltétlenül meg kell említenünk 
a zsinat záró megjegyzéseit, amelyeket kifejezetten a teológusok-
hoz intéz: „a hittudósokat és az isteni ige hirdetőit (…) nyomaté-
kosan buzdítja [a zsinat], hogy gondosan tartózkodjanak minden 
hamis túlzástól, de az indokolatlan szűkkeblűségtől is az Istenszülő 
páratlan méltóságának szemléltetésében (…). Gondosan tartóz-
kodjanak szavaikban és tetteikben mindentől, ami az egyház igazi 
tanítását illetően megtéveszthetné az elkülönült testvéreket vagy 
bárki mást” (LG 67). A zsinati atyák tehát világossá teszik szá-
munkra, hogy az ökumenikus szemlélet nagyon is fontos; azonban 
a szövegből az is kiviláglik, hogy ez egyáltalán nem abban áll, hogy 
elhallgatjuk a katolikus tanítást, vagy kurtítani kezdjük a depositum 
fideit, hanem abban, hogy a katolikus tanítás félreértésére ne adjunk 
okot se teológiai téren, se a máriás lelkiség gyakorlatában. 

Sokatmondó tény, hogy Bexten az idézett tanulmányában felpana-
szolja, hogy minden korban vannak krízisek, amelyek során bizonyos 
teológusok „központi hitigazságokat és személyeket, akik akár az üd-
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vösség művének centrumában állnak, (…) nem, vagy csak érintőlege-
sen tárgyalnak”.7 Ő maga viszont nem szűnik meg hangsúlyozni, hogy 
Mária aktív módon részese volt az emberi nem objektív megváltásának, 
(egészen odáig, hogy Mária mintegy megváltásunk második formai oká-
nak tűnik8), amelynek kiindulópontját IX. Piusz bullájában (1854) véli 
fölfedezni: „kézenfekvőnek tűnik, hogy Mária örök, isteni kiválasztá-
sából induljunk ki”, mivel a szeplőtelen fogantatás dogmáját kihirde-
tő pápai bulla is „hangsúlyozza azt a misztériumot, hogy Máriát a szent-
háromságos Isten eleve elrendelte; és ezt szinte gondolatmenetének 
középpontjába helyezi”.9 Talán nem kell hangsúlyoznunk, hogy a szer-
ző itt milyen veszélyes játékot űz. A dogmatikai hermeneutika szabá-
lyai szerint a katolikus hívők számára kötelezően elfogadandó hitigazság 
csak az, amit egy dogma szövege pozitívan kimond; vagyis maga az 
érvelés, bizonyítás, illusztrálás már nem. Az eleve elrendelés ténye pe-
dig éppen ilyen; nem a dogmát kihirdető részben hangzik el (DH 2803), 
hanem a bulla bevezetőjében (2800). (Erre a problémára az egyik leg-
ismertebb példa az áteredő bűn ágostoni megindoklása. A kegyelem 
doktora Róm 5,12-re hivatkozik, és ezt átveszi tőle a Tridenti zsinat 
is [DH 1521]. Ma már ismert előttünk, hogy Ágoston egy gyenge mi-
nőségű Újszövetség-fordítást használt, és így félreértette a páli mon-
datot. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az átere-
dő bűnről szóló katolikus tanítás számunkra Istentől kinyilatkoztatott 
igazság.) Kovács Zoltán, a mariológia alighanem legavatottabb hazai 
szakértője, nagyon józanul jegyzi meg egyébként Mária aktív közre-
működése kapcsán: „a Megváltó társának lenni nem jelenti feltétle-
nül azt is, hogy hozzá tartozva aktívan megváltói szerepet is betöltött 
volna. Márpedig a corredemptrix titulus ezt sugalja”.10 

Álljon itt még egy utolsó utalás, amely nem kisebb tekintélytől szár-
mazik, mint a zsinat egy szemtanújától, Joseph Ratzingertől, aki teo-
lógiai tanácsadóként így kommentálja a zsinati atyák intencióját: „a 
zsinat törekvései természetesen nem irányulhattak arra, hogy a Mária-
tisztelet lassan, de biztosan leépüljön, és egyre inkább a protestantiz-
mushoz váljék hasonlóvá. A törekvés sokkal inkább arra irányult, hogy 
a különvált testvérek szavát meghalljuk, és ezt a tiszteletet megszaba-
dítsuk a Szentírástól idegen spekulatív teológiától, s egyszersmind jó-
zanul és határozottan bibliai alapokra helyezzük. Ennek valódi jelen-
tőségét csak az értheti meg, aki meggondolja, hogy a zsinat előtti 
teológiában az olyan kifejezések, mint »közvetítő« vagy »társmeg-
váltó« különböző pápai megnyilatkozások nyomán szinte magától ér-
tetődőek lettek, és már semmi tiltakozást nem váltottak ki.”11 

Ennyi közbevetés után talán sikerült rámutatnunk, hogy a zsi-
nati atyák nem azért kerülik a társmegváltó és kegyelemközvetítő 
címek használatát, mert még nem tartják elérkezettnek az időt ezek 
használatára, vagy mert épp egy hamis tolerancia vezeti őket; ha -
nem valóban azért, mert Máriát elsősorban az egyházon keresztül 
szemlélik, mint aki az egyház típusa, előképe (LG 63). 

De akkor mi lenne a helyes, kiegyensúlyozott megközelítése Mária 
személyének, aki vitathatatlanul egyedülálló szerepet játszik az üdv-
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történetben, és közbenjáró imádságát szüntelenül tapasztalja Isten népe? 
Nos, a zsinat rendkívül körültekintően közelíti meg mindkét kérdést, 
és a következő válaszokat adja: „a Boldogságos Szűz minden hatása 
az emberekre az üdvösség rendjében nem a dolog belső természeté-
ből, hanem az isteni tetszésből ered, és Krisztus túláradó érdemeiből 
fakad, Krisztus közvetítésén alapul, teljesen ettől függ, és minden ha-
tékonyságát belőle meríti”; illetve „miként Isten egyetlen jósága valóban 
sokféleképpen árad szét a teremtményekben, úgy a Megváltó egye-
dülálló közvetítése sem zárja ki, hanem életre hívja a teremtmények-
ben az egy forrásból merítő változatos részvételt” (LG 60; 62). Volta-
képpen mindkét kijelentés mögött a páli Krisztus-teste kép áll (1Kor 
12), amely szerint a tagoknak szükségük van egymásra — más sza-
vakkal: egymás számára közvetítik a kegyelmet. Amikor a Lumen gen-
tium elkezdi az Isten népéről szóló fejezet tárgyalását, éppúgy az „is-
teni tetszésre” hivatkozik, mint az előbb idézett mariológiai 
kijelentésekben: „úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyen-
ként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, 
hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szol-
gál neki” (LG 9). Mária személyét tehát a zsinati atyák ilyen módon 
is az egyházhoz rendelik, és az egyházon keresztül szemlélik; mind az 
egyház mint Isten népének valósága, mind Mária üdvtörténeti szere-
pe (ide értve az ő földi életén túlmutató, maradandó hatását is) az is-
teni tetszésnek köszönhető — vagyis, és ezt szeretnénk itt kiemelni, nem 
ontológiai természetű. Azzal pedig, hogy a szöveg általában véve is be-
szél a teremtmények közreműködéséről, kifejezi, hogy Mária minden 
közreműködő és közbenjáró tevékenysége a páli logikát követi a ta-
gok együttműködéséről. Hogy Mária e tekintetben nem kizárólagos 
kegyelemközvetítő, azt éppen Pál teszi egyértelművé számunkra egyik 
levelének elején: „örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, 
ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak javára” 
(Kol 1,24). Itt ismét csak Kovács Zoltánra hivatkozhatnánk, aki a ke-
gyelemközvetítésről írva azzal zárja gondolatait, hogy „kegyelem-
közvetítő minden Krisztusban megkeresztelt személy is”.12 

Tanulmányunk ezen pontján talán megállapíthatunk egy olyan 
követelményt, amely irányadó lehet egy zsinat utáni mariológia 
számára: Mária üdvtörténeti szerepét olyan módon értelmezni, 
hogy ezzel személye ne szakadjon el az egyháztól, és ne kerüljön 
fölébe; Mária egyház-tagságát pedig olyan módon bemutatni, hogy 
ezzel ne csökkentsük a Boldogságos Szűz istenszülői méltóságát. 

Mária személye iránt azonban egészen új körökből is komoly ér-
deklődés mutatkozik. A feminista teológia és a dél-amerikai fel-
szabadítási teológia a maga módján egyaránt fontosnak tartja Mária 
alakját (bár előbbinél ez kettős értelemben fordul elő, mivel Máriát 
időnként úgy szemlélik, mint aki egy patriarchális berendezkedésű 
egyházban a nők elnyomásának ideologikus eszköze volt, alázatos 
szolgálóleány, igazi habitus nélkül). Az eddig bemutatott gondola-
tokhoz képest feltűnő, hogy itt Mária személyéhez nem elvont teo-
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lógiai eszméket kapcsolnak, hanem egészen konkrét magatartást, 
amely a nők (feminista teológia) vagy a szegények, elnyomottak 
(felszabadítási teológia) felszabadítására irányul. Mindkét esetben 
próbáljunk meg először pozitív kapcsolódási pontokat keresni. 

Nem csupán feminista teológusok, de számosan mások is rámu-
tattak már a mariológia elsekélyesedése és az egyházi struktúrák egy-
oldalú megerősödése közötti összefüggésre. Greshake szerint az „óke-
resztény mariológia mint ekkléziológia a középkor és főképp az 
úgynevezett »máriás évszázad« óta messzemenően feledésbe veszett. 
Ezzel együtt járt egy mélyen »lelki«, sőt »misztikus« hit- és egy-
háztapasztalat elvesztése, amelynek messzemenő következménye 
volt és van a konkrét egyházi életre nézve is.”13 Hans Urs von Baltha -
sar hasonlóképpen szoros összefüggést lát az egyház misztikus jel-
legének elvesztése és a mariológia háttérbe szorulása között.14 

Feminista teológusok általában odáig mennek ebben az elem-
zésben, hogy a Mária-kép őrizte meg a keresztény lelkiségben „Is-
ten anyai vonásait”15 — állítja Elisabeth Johnson. Adamiak egyene-
sen úgy látja, hogy az istenképnek és Mária személyének ez a sajátos 
összefonódása voltaképp az előző teológiai irányzat (a Krisztus-köz-
pontú mariológia) következménye: „a római katolikus Mária-tisz-
telet gyakorlatában” Mária úgy szerepel, mint „önálló alak, aki 
»egyenrangúan« jelenik meg Jézus mellett. Sőt — mint aki vele szem-
benálló, vagy őt helyettesíti!”16 Nehéz lenne az idézett katolikus fe-
minista teológusok nézeteit vitatni; gondolataik sokkal inkább 
újabb szempontokkal bővítik a már elmondottakat, tudniillik, hogy 
a mariológia és az ekkléziológia között mély összefüggés van. Emel-
lett pedig rácsodálkozhatunk arra a különbségre, hogy a két idézett 
női gondolkodó nem csupán elvont teológiai kérdésként közelít Má-
ria személyéhez és a mariológiához; emiatt felismeréseik sokszor egé-
szen frissen hatnak egy jórészt férfiak által dominált teológusi kö-
zegben. Reméljük, nem tűnik sarkítottnak az Olvasó számára, ha 
gyakorló lelkipásztorként még a következő megfigyelést is hozzá-
tesszük a két teológus kollegina által mondottakhoz: jelenlegi gya-
korlatunkban a Mária-tisztelet gyakorlását nagyrészt ráhagyjuk a nők-
re — míg a Máriáról szóló elvont tanítást mi, férfiak végezzük. 

A Mária-tisztelet, mint ahogy a Mária személyére történő teoló-
giai reflexió is, elképzelhetetlen a nők tevékeny részvétele nélkül — 
de ez éppígy elmondható mind a teológia, mind az egyházi élet egé-
szére nézve. Ennyiben a helyesen értelmezett feminista teológiának 
prófétai szerepe lehet korunk egyházában. De még ha a feminista 
teológiában megjelenő esetleges túlzásokra is gondolunk, akkor is 
felismerhetjük benne az idők jeleinek (GS 4) egyikét. 

Milyen túlzásokra gondolhatunk? Az egyik lehetséges veszély, hogy 
a feminista teológusok túlságosan „kisajátítják” Mária személyét az el-
nyomott nők számára. Egy ilyen modellben Mária „minden időkőn át 
azon peremre szorított nők nővére, akiknek életét senki sem jegyezte 
fel”.17 Ez mutatis mutandis vonatkozik a felszabadítási teológiára is, 
hiszen ott Mária alakja szimbolikusan képvisel minden elnyomottat, 
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s így a teljes társadalmi felszabadítás vezérmotívumává válik. Mind-
két esetben azonban ugyanaz a legfőbb probléma, mint a korábban be-
mutatott teológiai nézeteknél: ha Mária alakjához ontológiai spekuláci-
ók társulnak. A feminista teológiában és a felszabadítási teológiában ez 
abban válik konkréttá, hogy Mária személyében az istenség női di-
menzióját látják megvalósulni. Leonardo Boff például így fogalmaz is-
mert művében, az Üdvözlégy Máriában: „a keresztény hit számára Má-
riában Isten anyai arca mutatkozik meg. Isten önátadása Máriában olyan 
teljességre tett szert, amelyet lehetetlen túlszárnyalni. (…) Mária ab-
szolút őskép (archetyposz), aki minden nőiség végső értelmére utal”.18 
Aligha lehet félreismerni, hogy itt már alig van szó Máriáról, a 2000 év-
vel ezelőtt élt zsidó nőről; itt sokkal inkább olyan projekciós felülettel 
van dolgunk, amelyre szinte tetszés szerint bármit rá lehet vetíteni. Ez-
zel együtt a felszabadítási teológiáról is elmondható, hogy éppolyan 
prófétai szerepet tölthet be, mint a feminista teológia. Ennek ékes pél-
dáját szolgáltatják a latin-amerikai püspökök által Medellínben (1968) 
és Pueblában (1979) elfogadott dokumentumok, és az ebből követke-
ző társadalmi cselekvés Latin-Amerika egyházaiban. 

Tanulmányunk e részének lezárásaként milyen tanulságot fo-
galmazhatnánk meg? Konklúziónk itt talán így hangozhat: Mária 
alakja nem korlátozódhat sem poros monográfiákra, sem érzelgős 
imaformulákra, hanem meg kell jelennie a konkrét egyházi való-
ságban, egészen a társadalmi cselekvésig — azonban nem instru-
mentalizálhatjuk őt éppen esedékes céljaink és érdekeink számára. 

A reformáció utáni századokban, a katolikus reform (kevésbé szé-
pen megfogalmazva: az ellenreformáció) idején Mária alakja, sok 
más hittartalommal együtt, ütközési felületté vált katolikus és pro-
testánsok között; de a két legújabb kori Mária-dogma kihirdetésé-
vel bizony ortodox testvéreinktől is eltávolodtunk valamelyest. 
Nem véletlenül mondja Karl Rahner ismert monográfiájában, A hit 
alapjaiban: „teológiailag tovább vizsgálható, hogy célszerű volt-e, és 
ha igen, miért volt célszerű XII. Piusz részéről”19 Mária mennybe-
vételének definiálása. Mivel, mint láttuk, a zsinat egyértelmű fela da-
tunkká teszi a mariológia területén (is) az ökumenikus irányultsá-
got, megkerülhetetlennek tűnik, hogy tanulmányunk végén ne 
tegyünk néhány megjegyzést ebben a kérdésben. 

Bevezetésként már utaltunk rá, hogy újabban protestáns részről 
is érdeklődés mutatkozik Mária irányában. Köszönhető ez egyrészt 
annak, hogy az ökumenikus mozgalom gyümölcseként lassan meg-
szabadulunk évszázados, zsigeri félelmeinktől, és elfogulatlanab-
bul tudunk tekinteni teológiai hagyományainkra. Másrészt viszont 
a Luther- és Kálvin-kutatás segít annak felismerésében, hogy Mária 
milyen szerepet töltött be a reformátorok teológiai gondolkodásá-
ban. Ennek köszönhetően az 1982-es német Evangélikus Felnőtt-
katekizmus már ezt a markáns kijelentést meri tenni: „Mária nem 
csak »katolikus«; »evangélikus« is”.20 Rouven Genz például odáig 
jut el, hogy ökumenikus perspektívában a mariológia két oldalról 
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jelenik meg, és mindkettőnek megvan a maga létjogosultsága és a 
maga határa: az egyik „az (inkább katolikus) megközelítés, amely-
ben Mária egyedülállósága és méltósága kerül előtérbe”, a másik 
„az (inkább evangélikus) megközelítés, amely Máriát úgy szem-
lélni, mint aki egy sokak között, és legfeljebb prima inter pares”21 
(első az egyenlők között). 

Záró megjegyzésként pedig annyit említhetnénk meg, hogy az 1999-
es római katolikus–lutheránus közös nyilatkozat után, amely való-
di mérföldkő az ökumené terén, és a megigazulás témáját tárgyalta, 
2000-ben a német egyházban megjelent egy hasonló dokumentum, 
ezúttal a communio sanctorum (a szentek közössége) témájára reflek-
tálva. A szöveg a végén éppen arra a két Mária-dogmára tér ki, amely 
protestáns részről hevesen vitatott, és megpróbálja mindkettőt, 
nyilván a megigazulás kérdésében elért konszenzus okán, éppen a 
sola gratia, illetve a sola fide fényében értelmezni: a lutheránus keresz -
tényeknek „meg kell gondolniuk, hogy a katolikus gondolkodás szá-
mára Krisztus anyja a kegyelemből történő, hit általi megigazulás 
megtestesítője. A 19. és a 20. század Mária-dogmái pontosan ebből 
fakadnak: ha Isten egy embert oly mértékben kiválaszt, mint azt Má-
riával tette, abban a keresztény gondolkodás felismeri, hogy egy ilyen 
meghívás az embert a maga teljességében ragadja meg — vagyis lé-
tének első pillanatában kezdődik, és sosem hagyja magára.”22 

Mindezek alapján megfogalmazhatjuk azt az óvatos sejtésünket, 
hogy Mária személye az ökumené útján reménységre adhat okot, és 
nem akadály marad számunkra. És mindezt két olyan területre is ki-
terjesztenénk, amelyre első pillanatban talán nem gondolnánk: a zsi-
dóság és az iszlám világára. Gerhard Lohfink és Ludwig Weimer azt 
konstatálják művükben, hogy „Mária mint Isten egyetlen jegyese a 
zsinagóga és az egyház egységének reálszimbóluma”.23 Az a végzetes 
szakadás, amely elsőként a 3. század közepén, Cyprianusnál jelent 
meg konkrétan, miszerint az egyház a zsinagóga helyébe lép (az úgy-
nevezett szubsztitúciós-elmélet), gyakorlatilag a II. Vatikáni zsina-
tig fennállt, és a két szövetség népe között lehetetlenné tette a pár-
beszédet. Az említett idézet viszont rámutat arra, hogy az egység 
munkálása nemcsak a mi művünk, hanem (többek közt) Mária sze-
mélyében mint reálszimbólumban már valóság is. Az iszlám kapcsán 
pedig éppígy fel kellene figyelnünk arra a tényre, hogy Mária alak-
ja a Koránban milyen fontos, vagyis a mohamedánokkal folytatott 
párbeszédben is új utakat nyithat meg. 

Az elmúlt 100–150 évben a teológia komoly változásokon ment ke-
resztül, szemléletünk megannyi új távlattal bővült, új értékkel gaz-
dagodott. Ha megmaradunk a szisztematikus teológia terén, akkor 
a leginkább megújult traktátusok közé kell sorolnunk az ekkléziológiát, 
a kegyelemtant, az eszkatológiát, a krisztológiát, a pneumatológiát, 
a szentháromságtant — és a mariológiát. A mariológia, talán az ál-
talunk felvetett néhány kérdés alapján is érezhetővé vált, valóban él, 
gazdagodik, fejlődik — így tehát: izgalmas idők elé nézünk!
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