
Gisbert Greshakével 
Gisbert Greshake (1933) Walter Kasper irányításával 1969-ben szerzett 
doktori fokozatot Münsterben, majd kisebb állomások után 1974-től a dog-
matika és a dogmatörténet professzora volt a bécsi egyetemen, 1985 és 1999 
között pedig Freiburgban. Nyugdíjazása után 2006-ig a római Pápai Ger-
gely Egyetemen is rendszeresen előadott. Számos lefordított könyve révén 
a legismertebb kortárs teológusok közé tartozik Magyarországon. Nem-
zetközi tekintélyét nagy monográfiáin kívül A lelkiélet forrásai című 
négykötetes antológiája és a Fontes christiani című kétnyelvű patriszti-
kus sorozat megalapításában játszott szerepe is jelentősen növelte. A ma-
riológia területén 2014-ben jelent meg Maria — Ecclesia című monu-
mentális műve. 

Az egyetemes meghívás azt jelenti, hogy Isten kivétel nélkül min-
denkit egészen személyesen meghív, s ehhez egyéni „karizmákat”, 
képességeket, tehetségeket ajándékoz neki. Ezért veszélyes, ha a 
meghívás olyan fogalmát alakítjuk ki és használjuk, amely különb-
séget tesz általános (meg nem határozott) és szűkebb (meghatáro-
zott) meghívás között. A maga sajátos, azaz nagyon is „meghatáro-
zott” módján ugyanis mindenki címzettje az isteni meghívásnak. 
Egyetlen ember sem csupán az egyik „esete” az emberségnek, min-
denki teljességgel egyedi. És ezért legmélyebb önmagunk nem ír-
ható le az ember lényegére vonatkozó általános megállapításokkal, 
s igazi feladataink sem fedhetők le általános felszólításokkal, hanem 
csakis úgy, hogy felismerjük önmagunk és feladataink egyedi való-
ságát. Tömören kifejezve: páratlan, egyedi meghívásunk van, és tel-
jesen egyedülálló küldetést kapunk Istentől. Sőt Karl Rahner sza-
 vai val élve úgy is fogalmazhatnánk, hogy nemcsak egyszerűen 
meghívást és küldetést kapunk, hanem egyenesen Isten meghívása 
vagyunk, a világra irányuló isteni küldetés vagyunk. Ugyanakkor bár-
milyen sokfélék és különbözőek is a meghívások, két tényező min-
dig jelen van bennük (ami már a Szentírásban említett első meghí-
vásnál, Ábrahám meghívásánál is feltűnik a Ter 12,2-ben). Először is 
az, hogy Isten olyan életre hív, amely csupa áldás („meg akarlak ál-
dani!”), másodsorban az (és ez semmivel sem kevésbé fontos, mint 
az első szempont), hogy mások üdvösségét szolgáló küldetést ad 
(„áldás leszel!”). Ezek a szavak számos más bibliai meghívásnál is 
felhangzanak. „Légy áldott, és légy áldás!” Az Istentől kapott és Is-
tenre irányuló meghívottság és megáldottság azt jelenti, hogy hiva-
tásunk szerint mások számára is áldássá kell lennünk. 

És ezzel lényegében már Mária kérdésénél is vagyunk, hiszen 
Mária is ugyanígy, ezzel a kettős mintával kap meghívást: Isten 
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megáldja, áldott lesz (Lk 1,42), és arra rendeli, hogy mindannyiunk 
számára áldás legyen. 

Mária különleges helyzete elsősorban nem abból fakad, hogy test sze-
rint az Úr anyja. Ha így állna a dolog, igazuk lenne azoknak a ke-
resztényeknek, akik egészen nyersen így fogalmaznak: „Mi közöm 
nekem Albert Einstein anyjához, ha érdekel a relativitáselmélet? És 
mi közöm Jézus anyjához, ha egyszer én Jézus Krisztusban hiszek?” 
Nem, Mária voltaképpeni jelentősége abból fakad, hogy az egész 
emberiség „képviselőjeként” („az egész emberi természet helyett”, 
mondja Aquinói Szent Tamás) hittel igent mond arra, hogy Isten el-
jöjjön a világba. Mária hite nélkülözhetetlen feltétele a megtestesü-
lésnek. Mivel ugyanis Isten szeretetből jön a világba, a szeretet azon-
ban soha nem él „monologikus” hatalommal, hanem mindig 
„dialogikus” egyetértésre törekszik, ezért Istennek szüksége van a 
hitre, az ember szabadon kimondott (Isten szándékára felelő) igen-
jére: ez az a „hely”, ahová Isten meg tud érkezni. Hasonlattal élve: 
ha Isten hidat ver a világ felé, akkor szüksége van hídfőre, amely 
rögzíti a világ oldalán, amit épít. Az ember annál nagyobbat pedig 
nem is tud tenni, mint hogy helyet készít Istennek és Isten eljöve-
telének, vagy másik hasonlattal élve: hogy olyan „nyílt terepet” bo-
csát rendelkezésre, ahol Isten beléphet a világba. Pontosan ez a lé-
nyege a hitnek. Ez figyelhető meg Máriában, persze nem csak nála, 
de mégiscsak nála a legnagyobb mértékben. A hit nem az ember 
autonóm cselekedete, hanem lényegénél fogva hit, ahogyan Pál is 
írja: „Azért hitből, hogy kegyelemből legyen” (Róm 4,16). Pálnál a 
hit egyenesen alapmodellje az isteni adományoknak, Isten kegyel-
mének és ajándékainak. De a hit adományáról is elmondható, ami 
általában az adományokról: nem azért kapja az ember, hogy meg-
alázó és függő viszonyba kerüljön az adományozóval, az adomány 
nem rabszolgasorsba dönti és nem a hatalmas Isten játékszerévé 
teszi az embert. A mindenható Isten valamiképpen „visszafogja” 
magát, hogy valódi párbeszéd jöhessen létre közte és a teremtmény 
között, s a teremtmény szabadon el tudja fogadni adományát, mi 
több: egész létét az adomány révén szabadon meg tudja valósítani. 
Ugyanígy Mária hite, hívő fiatja is Isten ajándékának eseménye, 
amelyet azonban Mária szabadon hajt végre. Mária hívő egyetérté-
sére feltétlenül szükség van ahhoz, hogy Isten megtestesülése ne 
silányuljon személytelen történéssé, hanem valóban „ajándék”, 
mégpedig felülmúlhatatlan ajándék legyen. Ilyen hívő egyetértés 
nélkül Isten megtestesülése egyáltalán nem lehetne teljesen szemé-
lyes közlés formáját öltő ajándékozás. 

Természetesen nem Mária az első és az egyetlen hívő ember. Az 
Ószövetségben egész sor olyan ember lép elénk, akinek a hit hatá-
rozta meg az életét (vö. Zsid 11). Máriában azonban teljessé érik ez 
a hit, mégpedig azért, mert Isten végérvényes és abszolút eljövetelére 
ad választ, s ezért maga is végérvényes és abszolút. Hitéért mondta 
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boldognak Erzsébet (Lk 1,45), és szavai prófétai minőséget nyernek 
attól, hogy a szöveg szerint Erzsébetet a Szentlélek töltötte be, és 
„hangosan” kiáltott fel. Mária hite tehát az üdvösség történetének 
kulcsfontosságú pontján helyezkedik el, ott, ahol csúcspontjára ér 
Isten és az ember találkozása. Pontosan ezért van kitüntetett hely-
zete Máriának a keresztény hitben. 

A II. Vatikáni zsinaton a többség elutasította azt az elgondolást, mely 
szerint Mária társmegváltó lett volna. A Lumen gentiumban ugyan azt 
olvassuk, hogy Mária „Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta 
egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt, meggyö-
tört szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, akinek áldoza-
tához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle szü-
letett áldozati Bárány földáldozásába” (LG 58), de ez a szöveg 
(nyilván tudatosan) többféleképpen érthető. A szöveg alkotói aligha-
nem arra törekedtek, hogy közös nevezőre hozzák a korban létező 
sokféle mariológiai megközelítést. Hogy Mária „szeretettel beleegye-
zett a Bárány föláldozásába”, az egyes teológusok (főként a spanyo-
lok) szemében azt jelentette, hogy szenvedésével Mária tevékenyen 
részt vett Krisztus megváltó cselekvésében, mások (a többség) szemé-
ben viszont azt, hogy Mária „in persona Ecclesiae” a megváltottak 
közül elsőként részesült a megváltásban. A zsinati többség azonban 
egészen világosan így ítélte meg Mária együttműködésének kérdé-
sét: „Mária az egyház ősképe, aki ugyanúgy, mint az egyház, kapcso-
latban áll a tőle különböző Krisztussal, őt szolgálja, nem pedig úgy 
cselekszik, mint Ő, a Fő” (Leo Scheffczyk). Ezért a „társmegváltó” esz-
méje háttérbe szorítja azt a tényt, hogy a krisztusi megváltásnak ab-
szolút elsősége van, a megváltásra szoruló világ pedig csak utólag ré-
szesülhet benne, passzív módon. Mária is a világ része, hiszen ő is 
részesül a megváltásban, mégpedig (Duns Scotus szerint) annak ke-
gyelméből, hogy Isten „megakadályozta a rosszat” az életében. „Meg-
őrződött” a rossztól, s ezért az is kijelenthető, hogy „jobban”, „fensé-
gesebb módon” (sublimiore modo: LG 53) részesült a megváltásban. 
Tévedésre adhat tehát okot, ha társmegváltónak nevezzük. 

Az, amit a mariológia túltengésének szokás nevezni, XII. Piusz pá-
paságának idején tetőzött. A jelenség fokozatosan alakult ki a törté-
nelem folyamán, és nagyon sokféle oka volt. Elsőként alighanem azt 
a már egészen korán (a zsidókereszténység nagyfokú eltűnésével 
összefüggő) kialakuló Krisztus-képet említhetjük, amely hajlamos 
volt csak Krisztus egyik természetét hangsúlyozni, s ezért Máriát ál-
lította arra a helyre, amely pedig valójában krisztus emberségét il-
leti meg. A kései középkorban ezt a tendenciát csak tovább erősí-
tette, hogy nemcsak Krisztust közelítették meg szűk keretek között, 
de Istent is egyoldalúan látták: roppant, mérhetetlen, ijesztő Atyá-
nak, aki szigorú és rettenetes büntető ítéletét ugyanolyan szigorú 
Fiára bízta. Ettől a fenyegető Istentől a középkori ember Mária 
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anyai szereteténél keresett vigaszt és biztonságot. Úgy vélték, hogy 
Mária kész büntetésre készülő Fia karjába vetni magát, és megmenti 
az embert a rettenetes isteni ítélettől. Úgy érezték, hogy mérhetet-
lenül nagy szükség van erre a kiengesztelést szerző, anyai közvetí-
tőre, aki szigorú a férfiként fellépő Atya és Fiú elé áll, s „minden-
ható” fohászokkal kérleli őket. Ezért sok-sok keresztény személyes 
hitében nagyobb szerepet is játszott, mint maga Isten. Ennek persze 
nem volt alapja a Szentírásban. Ez a fajta vallásgyakorlás nem bib-
liai gyökerekkel rendelkezik, hanem érzelmi töltetű vallásosságot 
kanalizál Mária irányában, s olyan szentimentális vágyat tükröz, 
amely csodákra és jelenésekre áhítozva reményt adó tapasztalato-
kat akar magának, s főként segítséget és vigaszt vár a hittől. Erröl 
a fajta vallásosságról mondta később VI. Pál pápa, hogy vannak 
„helytelen jelenségek”: a pápa óvott „attól a hamis hiszékenységtől, 
amely a komoly vallási törekvés helyett inkább a szertartások külső 
formáját tartja fontosnak; attól a hiábavaló és tünékeny érzelmes-
ségtől, amely teljesen idegen az Evangélium szellemétől, az Evan-
gélium ugyanis állhatatos és fáradhatatlan tevékenységet követel”. 
A helyes Mária-tisztelet „a történelem tényleges valóságában fog 
gyökerezni, s ezért eltűnik belőle minden legendaszerű és hamis 
vonás” (Szent VI. Pál: Marialis cultus 38). 

A mariológia túltengésének további, talán legfontosabb oka az 
úgynevezett „szubjektív fordulat”, amely az egész nyugati szellem-
történetet végigkíséri az újkorban. Ez a fordulat egészen sajátos 
módon valósult meg a katolikus egyházban: abban öltött testet, hogy 
kitüntetett szerepet kapott a pápa és Mária. Ebben a két alakban 
„szemlélték” azt, ami a legfontosabb lett az újkorban: az emberi szub-
jektum szabadsága és autonómiája, nagysága, méltósága és tökéle-
tessége. Ha a katolikus keresztények vallásgyakorlása elsősorban e 
két tényező köré szerveződött, és ezekhez rendelődött, akkor maguk 
is „szubjektummá” váltak (újkori értelemben vett szubjektummá). 
Ezzel együtt azonban még valami bekövetkezett, ami szintén jelleg-
zetesen modern fejleménynek tekinthető: amennyire Mária hatalmas, 
roppant szubjektummá nőtt, az egyház intézményessége is hatalmas 
méreteket öltött, s roppant „üdvösségintézménnyé” vált. Ezek a pár-
huzamos folyamatok komoly következményekkel jártak, hiszen a 
Máriához és a pápához kötődő szubjektív vallási viszony mellett az 
egyház „többi részének” nem maradhatott más feladata, mint hogy 
intézményesített és objektív garanciát nyújtson az üdvösségre (az 
igehirdetéssel, a szentségekkel és az egyházi hivatallal). Ezért pedig 
egyre inkább különváltak egymástól a hit és az egyház „személyes” 
és „intézményes” összetevői. 

Jóllehet az ókeresztény kor egészen magától értetődően Jézus any-
jának vallotta Máriát, sokkal fontosabb volt számára az egyház anyai 
mivolta. Ugyanakkor a kettő kezdettől fogva szoros kapcsolatban is 
volt egymással. Mária és az egyház „anyasága” állandóan „átját-
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szik egymásba” (Markus Hofmann), azaz egymást magyarázzák, 
és megvilágítják egymást: ahogyan az ember az egyházban és az 
egyház által hite révén nyeri el Krisztust, úgy Mária is hite révén fo-
gadta be Krisztust; ahogyan az egyház (és annak minden tagja) 
megszüli Krisztust, úgy Mária is megszülte; ahogyan az egyház a 
„Bárány jegyeseként” jelenik meg (Jel 21,2), úgy Mária is; ahogyan 
az egyház szűznek tartja magát (vö. 2Kor 11,2), és pontosan ezért 
lehet túláradóan termékeny, úgy Mária is. Hasonlóképpen számos 
bibliai képet szinte egyszerre vonatkoztattak az egyházra és Mári-
ára. Tömören kifejezve: „amikor szűzi anyaként beszéltek az egy-
házról, (…) mindig Máriában ismerték fel a valóságát” (Alois Mül-
ler). És soha nem beszéltek úgy Máriáról, hogy ne hozták volna 
összefüggésbe az egyházzal, sőt ne tekintették volna egyenesen az 
egyháznak. Számos szövegben nem is látszik pontosan, hogy a 
szerző (elsősorban) Máriáról vagy az egyházról beszél-e. 

Az egyház és Mária e szoros — egészen a teljes azonosságig foko-
zódó — kapcsolata olyan egyházkép keretei között helyezkedett el, 
amely mára nagyrészt feledésbe merült. Az elmúlt évtizedekben 
ugyanis az egyházat szinte mindenki Isten földi népének tekinti: Isten 
közösségbe hívja az embereket („népévé” teszi, „szövetségi part-
nerré” fogadja, „Krisztus testévé” alakítja, tanítványai „zarándokkö-
zösségévé”, üdvösséget közvetítő „intézménnyé” formálja őket). 
Ezért állítja a Katolikus Egyház Katekizmusa, hogy az egyház „az a 
nép, amelyet Isten az egész világból egybegyűjt” (752). Ezzel kapcso-
latban olykor inkább a közösség (a Krisztussal vagy az egymással lét-
rejött közösség) szempontja kerül előtérbe, máskor a vezetésé, me gint 
máskor az igehirdetés vagy a közösségben végzett liturgia. De az egy-
ház mindegyik esetben földi közösségnek mutatkozik, amelynek lát-
ható alakja a láthatatlanra, Istenre és az egységet teremtő isteni cse-
lekvésre utal. Kezdettől fogva azonban másféle és más hangsúlyú 
felfogása is létezik az egyháznak: a „mennyei egyház”, amely Isten 
örökkévalóságában gyökerezik, Isten üdvösséget akaró örök rende-
lésében, amellyel részt akar adni a teremtésnek saját isteni életében 
(vö. Ef 3,9). Ezzel kapcsolatban a Biblia a „mennyei városról” beszél, 
amely a Jel 11 szerint a napok végén Isten és a szentek hajlékaként 
„száll alá a mennyből, felékesítve, mint a menyasszony”. A meny-
asszony képében összeér egymással az egyházról alkotott felfogás két 
eltérő hangsúlya (az evilági és a mennyei), hiszen a „menyasszony” 
nemcsak a mennyei várost jelöli, amely a Bárány menyegzőjét ünnepli, 
hanem a földi népet is, vagyis azok közösségét, akiket Isten már itt és most 
egybehív, hogy „menyegzői szeretettel” forduljon hozzájuk. 

Ezzel szemben ma sokan, talán a legtöbben elsősorban szervezet-
nek tartják az egyházat, ráadásul hierarchikus szervezetnek. Ez nem 
mindig volt így. Az első keresztény évszázadokban senkinek nem 
jutott volna eszébe, hogy így gondolkodjon. Ez a szemléletmód 
olyan, mintha az ember lényegét csontváznak tartanánk. A csont-
váz ugyan elengedhetetlenül fontos az embernek, felszínes, sőt 
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egyenesen ostoba nézet lenne, ha arra a kérdésre, hogy ki az ember, 
azt válaszolnánk, hogy csontváz. Ma azonban mégis sokan így vi-
szonyulnak az egyházhoz, mert elsődlegesen szervezetnek tartják, 
és minden reformtörekvést az egyház intézményi dimenziójában 
akarnak megvalósítani. Csakhogy így csontvázként fogják fel az 
egyházat. Ha viszont Máriának feleltetjük meg az egyházat, egyér-
telműen kifejezésre juttatjuk, hogy az egyház teljességgel személyes 
jellegű valóság, amely Máriában ragyog fel és valósul meg, mert 
Mária összefoglalja és személyes módon megvalósítja magában. So-
káig így látták, és így is tapasztalták meg az egyházat. Az egész első 
évezredben elsődlegesen „lelki valóságnak”, „misztériumnak” te-
kintették, s úgy vélték, hogy látható és intézményes dimenziója csu-
pán a legfontosabb, a láthatatlan valóságra utal és annak a jele. 

A 12–13. századtól azonban egyre nyomatékosabban kiemelték az 
egyház látható és hivatali mozzanatát, s jogi keretbe foglalták külső 
struktúráit. Yves Congar szerint „ez a legnagyobb fordulat (…) a ka-
tolikus egyháztan történetében”. A 18–19. századtól még több visz-
szás eleme lett az egyházra vonatkozó gondolkodásnak. Az egyház 
egyre inkább a többi társadalmi intézményhez, főként az államhoz 
hasonló intézménynek tartotta magát. És „ahogyan az állam és a jog 
egysége, továbbá az oktatás és a honvédelem révén a nemzetállam-
nak egyáltalán létre kellett hoznia és stabilizálnia kellett a közös 
nemzettudatot, úgy az államéhoz hasonló önértelmezése miatt a ka-
tolikus egyház is azzal a feladattal találta szembe magát, hogy szer-
vezetileg és a meggyőződések szintjén létre kell hoznia belső egy-
ségét” (Franz-Xaver Kaufmann), mégpedig úgy, hogy világos, 
átlátható és egyértelmű szervezetté alakul. Már nem a tanítványság, 
az Evangélium szerinti élet és a közös istendicséret volt a fontos, 
hanem elsősorban az, hogy az ember az egyházi szervezethez tar-
tozzon, amely mindenekelőtt a részletes hittanban, a szigorú erköl-
csi gyakorlatban és a rendezett kultikus cselekményekben valósult 
meg. Tagadhatatlan, hogy a ténylegesen létező, élő és Istentől akart 
egyház belső és külső elemekből álló összetett valóság. Elvégre már 
ebben a világkorszakban sacramentum unitatisnak, az egység jelének 
és eszközének kell lennie, s éppúgy kell szolgálnia Isten és az ember 
egységét, mint az emberek egymással kialakuló egységét: olyan egy-
séget, amely a világ konkrét és látható struktúráira is kiterjed. Ezért 
az is hivatása, hogy gyógyító erővel jelen legyen a világban, s kiáll-
jon az igazságosság terjedéséért, az átfogóbb testvériségért és az em-
beribb struktúrákért (vö. GS 35), s ily módon megújítsa az emberi 
társadalmat (GS 2). Szó sem lehet tehát arról, hogy visszanyeshet-
nénk vagy befeketíthetnénk az egyház intézményiségét, főként a hi-
vatalt és a jogot, a hierarchiát és a szervezeti struktúrákat, kizárólag 
annyiban törődhetnénk az egyházzal, amennyiben „Krisztus teste”, 
s csak a „szívére”, Máriára és a Szentlélekre irányíthatnánk figyel-
münket. A belső és a külső dimenzió, az intézményiség és a Lélek 
karizmatikus cselekvése elválaszthatatlanul összetartozik. 
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A II. Vatikáni zsinat sem úgy gondolja, hogy a kettő egymástól 
függetlenül létezne, az egyik alá lenne rendelve a másiknak, vagy 
az egyiket külön lehetne választani a másiktól: „egy összetett való-
ságról” beszél (LG 8). Véleményem szerint azonban sokan figyel-
men kívül hagyják, hogy ezen az egy összetett valóságon belül az 
egyik dimenzió kap nagyobb prioritást, súlyt és jelentőséget. El-
végre Jézus nem új intézményt alapított, hanem „mozgalmat” in-
dított útjára, nem Isten népének külső struktúráit változtatta meg, 
reformálta vagy alapította újra, hanem az elérkezett és elérkezőben 
lévő országról szóló üzenetével új távlatokat nyitott az életre, új-
fajta erőt adott az élethez, arra hívott és arra adott lehetőséget, hogy 
Isten népeként és Jézus tanítványaiként „az Evangélium szerint” 
éljünk a Szentlélekben — miközben az ország végső formájára vá-
rakozunk. Ennek értelmében az egyháznak nem az intézményi és a 
hivatali dimenziója a középpontja, hanem Mária, aki hite révén egy-
bekelt Istennel, s magába fogadta és világra szülte Krisztust. Min-
den hívő bebocsátást nyert az ecclesia–Maria személyes hitének „te-
rébe”; minden hívőnek közösen kell Krisztus testévé nőnie és 
közösen kell „megvalósítania Krisztus teljességét” (Ef 4,13). Ez az 
ecclesia–Maria a szíve az egyház összetett valóságának. 

Nem, a keleti teológia és vallásosság egyszerűen csak elevenebben 
kapcsolódik a hagyományhoz, mint a nyugati. Ugyanakkor a ke-
leti és a nyugati spiritualitáson belül egyaránt jelentős különbségek 
vannak. A nyugati egyházban is vannak olyan hagyományok, ame-
lyek rendkívül közel állnak a keletiekhez. Hogy milyen nagyra 
tartja a keleti hagyomány Máriát, azt jól tükrözi például Palamasz 
Gergely egyik kijelentése. Gergely azt írja: „Egyedül Mária áll Isten 
és az egész emberi nem között, ő tette Istent Emberfiává, az em-
bereket pedig Isten fiaivá teszi; felemelte a földet az éghez, és átis-
tenítette az emberi nemet”. Másutt így fogalmaz: „Mária az oka 
mindazoknak, akik előtte voltak, ő a vezetője mindazoknak, akik 
később születtek. (…) Ő a kezdete és a gyökere a kimondhatatlan 
javaknak, ő a csúcsa és a teljessége az Istenben való részesedésnek.” 

A kérdésében mintha negatív színezete lenne a paganizálódás fo-
galmának. A paganum azonban eredendően csak annyit jelent, hogy 
a kereszténység előtti, vagyis azokra a vallási formákra vonatko-
zik, amelyeket (még) nem érintett meg az Evangélium, de az emberi 
természet vallási irányultságában gyökereznek és/vagy a keresz-
ténység előtti prófétai alakoktól erednek. Ha ennek nyomán vala-
miféle anyaistenségek is kialakultak, akkor ennek hátterében a ter-
mészetes emberi vallásosság, az anima naturaliter religiosa húzódik; 
ez a tendencia az üdvtörténet során aztán hiteles formát ölt, illetve 
bizonyos vonatkozásokban korrekcióira is sor kerül. Mert ha kézbe 
vesszük a Szentírást, azt látjuk, hogy döntő fontosságú helyeken a 
szövegek úgy beszélnek Isten népéről, mint ha Istennek átadott nő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keleti keresztények 
mintha könnyebben el 
tudnák fogadni Mária 
és az egyház azonossá-
gát, talán már Ale-
xandriai Szent Küril-
losz óta. Alapvetően 
más a keleti Mária-tisz-
telet, mint a nyugati? 
 
 
 
 
 
Az ilyen „meredek” ki-
jelentések sokszor bírá-
latot váltanak ki, akár-
csak az, hogy egyesek 
szerint Mária párhu-
zamba állítható külön-
böző anyaistenségekkel. 
Mit válaszolna azok-
nak, akik szerint Mária 
a kereszténység paga-
nizálódásának egyik ki-
váló példája? 
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lenne. Sőt mivel a nő alakja az egész Szentíráson végigkövethető, bi-
zonyos szempontból az üdvtörténet egységét testesíti meg, egészen 
Máriáig és az egyházig menően. A nő tehát a Bibliában az üdvtör-
ténet kikristályosodási pontját is jelenti, és ez a jelentése bizonyos 
szempontból már „előre” felsejlik az anyaistenségekről alkotott po-
gány elgondolásokban. Ha ezt a gondolatkört Máriára és az egy-
házra vonatkoztatjuk, határozott korrekciókat kell végrehajtanunk 
(és ilyenekre ténylegesen sor is került a történelemben), másrészt 
viszont ily módon az is láthatóvá válik, milyen szoros kapcsolat 
van a kereszténység előtti vallási elképzelések és az üdvtörténeti 
kinyilatkoztatás között. 

Az orosz szophiológia valóban újra előtérbe állította és Máriára vo-
natkoztatta azokat az ószövetségi, illetve korai zsidó szövegeket, 
amelyben az Istennél létező teremtett bölcsességről van szó. A szop-
hiológia képviselői egyidejűleg az „anyaföld” ősi orosz kultuszá-
hoz is kapcsolódnak, ami például Dosztojevszkijnél is kifejeződik: 
„Isten Anyja a nagy anya, a nedves föld, és ez az igazság nagy örö-
met okoz az embernek”. A szóban forgó teológusok továbbá a Szophia 
köré szerveződő orosz hagyományra is hivatkoznak, amely min-
dig is jelen volt az orosz egyházban. P. A. Florenszkij egyenesen a 
következőket mondja erről: „Az orosz ortodoxia lényege szerint a 
Szophia ajándéka”. Az orosz Mária-templomok eredetileg valójá-
ban Szophia-templomok, és a Szent Bölcsességről készített ikonok 
az üdvtörténet legfontosabb misztériumainak sajátosan orosz áb-
rázolását nyújtják. Mariológiai könyvemben bemutattam, hogy a 
nyugati kereszténységben is vannak hasonló hagyományok, pél-
dául Szent Ágostonnál és Bingeni Szent Hildegárdnál, továbbá 
egész sor műalkotásban. 

Hogy válaszoljak a kérdésére, visszakanyarodom a mennyei egy-
ház fogalmára, amelyet fentebb már említettem. Ez a fogalom egé-
szen ősi (már Pálnál, a Gal 4,22–31-ben is szerepel), és sokszor ösz-
szefonódik az egyház „preegzisztenciájának” eszméjével, amely 
szerint az egyház már „az idők kezdete előtt” létezett. A fogalom se-
gítségével arra a pogány kérdésre is választ lehetett adni, miért lé-
pett be Krisztus „ennyire későn” a történelembe, és miért „csak 
most” vált elérhetővé az üdvösség. A preegzisztens mennyei egy-
ház fogalmával rá lehetett mutatni, hogy az egyház nagyobb annál, 
mintsem hogy csak Isten újszövetségi, földi népét foglalná magába. 
Az egyház Izraelt is magába foglalja, sőt az egész emberiséget is, 
hiszen az egyházban kap megvalósulási lehetőséget az egész világ 
üdvözítésére irányuló isteni terv. Ezért az ókeresztény teológusok 
nemcsak „Ádámtól fogva” vagy „Ábeltől fogva” létező egyházról 
beszéltek, hanem az Ef 1,4 alapján már „a világ teremtése előtt” lé-
tező egyházról is (például Órigenész). A 2. századtól ez az elgon-
dolás szinte az összes teológusnál megjelenik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariológiai könyvé-
ben Ön nemcsak azt 
emeli ki, hogy Mária 
anya, szűz, szeplőtelen 
és a mennybe felvett, 
hanem azt is, hogy 
maga a bölcsesség. Er-
ről mindenkinek az 
orosz szophiológia jut 
eszébe. Hogyan ítélhe -
tő meg a szophiológia 
nyugati szempontból? 
 
 
 
 
 
 
Nem nő így túlságo-
san hatalmasra Mária 
alakja? Az Ön köny-
vében is van egy feje-
zet, amely sokaknak 
meglepő lehet, hiszen 
már magával a terem-
téssel összefüggésbe 
hozza Máriát… 
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Hogy alakult ki ez a gondolat? Az ókeresztény szerzők az Isten 
és a nép közötti „menyegzői” kapcsolatról alkotott ószövetségi el-
gondolásokból indultak ki, és felismerték, hogy ez a kapcsolat az 
Isten és a teremtés között fennálló menyegzői viszonyban gyöke-
rezik. Ezért az egyház sem akkor született meg, amikor Jézus meg-
hívta az első tanítványokat, s nem is csak a húsvéti misztériumok-
kal jött létre, de még csak nem is az ószövetségi üdvtörténettel. Isten 
elhatározásában gyökerezik, Istennek abban a szándékában, hogy 
olyan teremtést hoz létre, amelynek az a hivatása, hogy egészen 
szoros, „jegyesi” életközösségbe kerüljön a szentháromságos Is-
tennel. Ez a teremtéssel adott előzetes mozzanat aztán Izrael kivá-
lasztásában valósul meg, és végül páratlanul teljes formában a 
Krisztus-eseményben válik valósággá. Ezért nem meglepő, hogy 
már az ókeresztény korban úgy vélték, hogy az egyház és Mária 
egyaránt a teremtés kezdetétől létező „anya” és „Isten jegyese”. E gon-
dolatkörben az egyház és Mária egyszerre két dimenzióban él: ebben 
a világban vannak, egyúttal azonban „felülről” származó, Istentől 
eredő teremtmények. Isten főként Máriát rendelte arra, hogy ha-
sonlíthatatlan és páratlan módon Isten jegyese és a Fiú anyja legyen. 
Pontosan ezért állítható, hogy Mária kitüntetett értelemben maga az 
egyház. Hogy az egyház és Mária „preegzisztenciájának” pontosan 
mi az értelme, azt azonban a probléma összetettsége miatt most 
nem tudom részletesen kifejteni.
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A titok vonzásában 
Lépjünk ki vallási komfortzónánkból 
Szokatlan a könyv felszólítása: „Lépjünk ki a komfortzónánk -
ból!” Istennel és az egyházzal kapcsolatban is megvannak 
saját „komfortzónáink” — a hívőknek főleg a vasárnapi 
szentmise, a nem hívőknek az a (hamis) biztonságérzet, hogy 
senki se háborgatja őket földi életükben. Ez a könyv kalandra 
hívja mind kettőjüket. Elsősorban azokat szólítja meg, akik-
nek ismeretlen a világ legnagyobb titka: Isten. S hogy meg-
értsék, az ő nyelvükön szól, kerülve a számukra idegen, sőt 
talán elidegenítő vallási szókincset — hátha így sikerül rá-
irányítani tekintetüket a világ végtelenbe nyíló távlataira és 
az abban fölsejlő Szent Titokra. De izgalmas fölfedezést kínál 
a hívőknek is, segíti őket, hogy újra és mélyebben gondolják 
végig hitüket. Bárki veszi kézbe ezt a könyvet, újszerű, iz-
galmas élmények sorozatának néz elébe. 
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