
Radó Polikárp

AZ Új DOGMA
Mire ez a tanulmány az olvasó kezébe kerűl, XII. Pius pápa már

kihirdette Mária test szerint való Mennybevételének dogmáját. Há
romféle állásfoglalás visszfénye látszik az emberek közt e kétségtelenül
nagyjelentőségű történeti ténnyel szemben. A katolikus hívek óriási több
sége magától értetooőnek veszi ezt a kíhírdetést, s legfeljebb azon cso
dálkozik, hogy az eddig nem voJt dogma. A katolikusoknak elenyészően

kisebb része e dogmává nyilvánítással kapcsolatban kételkedésekről szá
mol be. Nem értí, míért nem "tették már előbb dogmává. mint ahogy
Krísztus mennybemenetelét", nem értik, hogyan lehet "csupán hagyo
mányra dogmát alapozni". A harmadik réteg azoknak a tábora, akik
kereszténynek vallják magukat, de nincsenek összeköttetésben az f\pos
tolí Sziklával. Ezek közül sokan azt vélik, hogy az új dogma elmélyíti
a szakadéket köztük és köztünk. :Érdemes tehát az egész problémakört
tüzetesen szemügyre venni.

A definíció előzményei.

Az újabb kor asszumpcíós mozgalma VII. piu5 pápával indult el
(1800-823), aki a Mennybevett Mária tiszteletére - azóta nálunk f~

ledésbe merült - rendelkezést adott ki, hogy az Úrangyala után hárOm
Dicsőséget kell mondaní. A mult század első felében vallásos körökben
míndínkább erősödött a Szeplötelen Fogantatás és a Mennybevétel dog
mává nyilvánitása iránt való vágyakozás. Az előbbi' hittitok: 1854-ben
dogmává ís emelkedett. 1870-ben a vatikáni zsineton a zsinat 200 tagja
kerte, hogy még ez a zsinat nyílvánítsa dogmává .a Mennybevételt Is.
Rómának a piemontlak által történt elfoglalása a zsinatot félbeszakitotta
s így erre akkor nem kerülhetett sor. A mozqalom azonban egyre ter
jedt. Bernhard Altener. korunk egyik legkiválóbb patrolóqusa, kiről még
e tanulmány keretében szóesík, sajnálatosan félremagyarázza a modern
asszumpcíós mozqalmat. 1949·ben azzal vádolta, hogy nem szervesen
fejlődött, hanem kifejezetten meqszervezett akció, amelyet viszonylago
san nagyon kevés személy tartott és tart kezében. Emiatt szerinte teoló-

. giai szempontból tökéletesen tájékozatlan körök nyomást gyakoroltak az .
EgyháZ legfőbb tanítóhivatalára. Ez a vád egyáltalán nem felel meg a
valösáqnak, mert a vatikáni zsinat félbeszakítása után XIII. Leótól
XV. Benedekíq (1878-1922) ez a legfőbb tanítóhivatal kifejezetten tar
tózkodó magatartást tanusított a Mennybevétel kérdésében, sőt ideigle
nesen a kérvényezés propaqandáját el is tiltotta. A mozgalom vérbeli
katolikus mívoltát éppen az ígazolta, hogy vezetői '- Vaccari, Buselli,
Lonqo, Crcste, R,enaudin és a többi. - engedelmeskedtek. A hittudósok
ellenben annál inkább sarkalva érezték magukat, hogy a kérdést mínél
alaposabban tanulmányozzák. Amit X. Pius 1908-ban kijelentett. "Ad-

. huc multís studiis opus est et quidem studüs valde seríís" - sok tanul
rnányozásra van m~g szükséq, mégpedig nagyon komoly tanulmányokra:
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szeról szóra megtörtént. Különösen XI. Pius (1922-39) óta, aki az
asszumpcíós mozqalornnak újra teljes akciószabadságot biztosított, meg
jutalmázva ezzel az akkor már sirbaszállott vezetők hősies engedelmes
ség'ét.

Mit jelent a dogmává nyilvánítás?

A dogmává nyilvánítás - definíció - az Egyház tanítóhivatalának
ünnepélyes. aktusa, mellyel tévedéstől mentesen és visszavonhatatlanul
kihirdeti, hogy valamely igazságot Isten kinyilatkoztatott. Az Egyház
hármas hivatalának, a kormányzó, meqszentelö és tanító feladatnak!
egyike az, hogy őrködjék a depositum fidei, a kínyilatkozt.atott igazsá
gok kincstára fölött és szükséq esetén tanítsa a hiveket arról, mi van e
letéteményben. Ezt a pápa személyesen teheti, ha "ex. cethedre", tehát
mínt az egész Egyház főpásztora és legfőbb tanítója nyilatkozik és vilá
gosan ki is fejezi, hogy a tanítással végleges feleletet ad egy kérdésre;
de ilyen ünnepélyes meghatározást végezhet az egyetemes zsinat is, azaz
a Világegyháznak a pápa vezetése alatt egybegyűlt püspöki kara.

Nem ünnepélyes aktussal ez a testület rendes tanításával is kifejez
heti véleményét, amely szintén tévedhetetlen, hiszen a Szentlélek vigyáz
és őrködik az egybehangzó tanítás fölött. A vatikáni zsinat ezt így fe
jezi ki: "Isteni és katolikus hittel kell hinni míndazt, amit Isten írott
vagy áthagyományozott igéje tartalmaz és amit az. Egyház akár ünnepé
lyts ítélettel, akár rendes és általános tanításával (ordinarioet univer
sali magisterio) mint Istentől kínyílatkoztatott dolgot eléád."

Mi kell ahhoz, hogy az Egyház dogmának, hittételnek rujiloénitson
valamely tant? Carlo Balic világosan kifejti, rní kell és mi nem kell ah
hoz, hogy valami "definibilis", azaz dogmává nyilvánítható legyen. Mín
denekelőtt nem szükséqes, hogy a tan kifejezetten (explicite) benne le
gyen a Szentiresben, sőt bennfoglaltan (implicite) sem kell benne len
nie, hiszen a kinyilatkoztatás köre tágabb a Szentírásénál: nem minden
kinyilatkoztatott igazságot jegyeztek fel a hagiografusok, a Szeritírást
író emberek. Nem szükséqes továbbá, hogy a kinyilatkoztatott igazságot
a Szenthagyomány teljes egészében tartalmazza. Lehetséges ugyanis e
téren is, hogy valamit bennfoglaltan hittek, ami isteni kinyilatkoztatás.
Az igazságot, mely a hit letéteményének része, az EgyháZ az apostoli
idők óta gondosan őrzi, de ez az igazság nem valami halott és mozdulat
lan dolog. Nem olyan, mint egy ásványdarab. mely változatlanságát ha
lott mozdulatlanságában tartja meg. Az isteni kinyilatkoztatás igazsága
eleven életelv, mely megtartja ugyan azonosságát és állandóságát, de
folytonosan fejlődik' és növekedik. Solovjev, a nagy gondolkodó szerint
mindenki dörének mondaná azt az embert, aki a magban nem látva a
fának törzsét, ágait, ,levdeit, virágát, azt állítaná, hogy a fa részei nem
a mag erejéből valók, hanem idegen erő adta öket hozzá. Ugyanígy té
vedne az is, aki tagadásba venné azokat a bővebb és világos. formulákat,
amelyeket az Egyházban mindíq működő kegyelem hoz létre és helyet..
tük csak az őskeresztény közösséq eredeti primitív formulázását ís
merné el.

Nem szükséges továbbá, hogy az egyházatyák és a szenthaqyomány
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más képviselőinek' tanuságtételei egészen az apostoli korig nyúljanak
vissza. Nem szabad ugyanis feledni, hogy .azelső három századból na
gyon is gyérszámú tudósítás maradt ránk, és az egyházatyák sem [eqyez-.
tek fel míndent, amit hírdettek. A későbbi egyöntetü hagyomány ugyanis
a hít és erkölcs dolgában nem különbözhet az előzőtől s ezért, ha bár
mely évszázadban általánosan elfogadott tant találunk, jogos a teolóqial
következtetés, hogy azt egyrészt sohasem tagadták. másrészt pedig leq
alább bennfoglaltan, egy másik isteni igazság megvallásának burkolatá
ban, imoíicite, hitték is.

Ne"m szükséges végül egy tan dogmává nyilvánításához, hogy azt a
biztos hitet a teológusok tökéletes dokumentúciouel tudják alátámasztani,
mely a legszigorúbb történeti kritika színe előtt is megállaná helyét.
Valóban, amikor IX. Pius 1,854 december 8~án kihirdette a Szeplötelen
Fogantatás dogmáját, "fneffabilis Deus" kezdetü bullájával eqyszerűen

kijelentette, hogy Máriának tökéletes mentesséqe az eredeti bűntől Isten~.

től kinyilatkoztatott igazság. A hittudósok továbbra is szabadon kutat
hatták, hogyan, hol és míkor jelentette ki Isten ezt az igazságot.

Mi kell. tehát lényegileg ahhoz, hogy valamely tanról felismerhető

legyen Istentől kinyilatkoztatott jellege? Az a bizottság, melyet IX. Pius
1852-ben a Szeplötelen Fogantatás dogmává nyilvánításának előkészíte

sére egybehívott, többek között elegendőnek mondotta "a Világegyház
püspökeinek egybehangzó tanítását és az Egyház gyakorlatát". Tehát,
hogy valamely tan a hit letéteményében lévő igazság-e, ahhoz kutatni
kell a kinyilatkoztatás írott forrásaiban, azaz a Szeritírásban és a Szerit
hagyomáyban, és a kinyilatkoztatás élő [orrásáben: a Világegyház ige
hirdetésében, melyre a Szeritlélek vigyáz örökkön, hogy tévedéstől men
tes maradjon. Hitünk szerint a Világegyház általános élő tanítása éppen
olyan tévedéstől mentes, mint akár az egyetemes zsinat, akár a pápa
dogmatikus kijelentése. Amikor a pápa, vagy az egyetemes zsinat dog
mát hirdet ki, ezzel nem helyez el új igazságot a hit kincstárában, ha
nem véglegesen tisztáz valamit, amít eddig kevésbbé világosan láttak és
hittek. .

A dogmává nyilvánitás ténye a katolikusokra vonatkozóan erkölcsi
kooetkezménoekkel is jár. Pozuio szempontból ez abszolút kötelezettsé
get jelent a definíció időpontjától kezdve hinni, hogy a doqmavá jelentett
igazság Istentől kinyilatkoztatott híttétel. Neqetiu kŐlJetkezménye: aki
megtagadja a hitet az új dogmától vagy kételkedik benne, súlyosan vét
kezik a hit ellen és az eretnekség vétkébe esik.

A Mennubevétel doqmáv« nyillJánítható volt.

Míndenekelött bizonyos, amit Karl [űssen mond, hogy tisztára tör
téneti úton, azaz a történettudomány mcdszereivel semmi bizonyosat nem
lehet megtudni Mária életének végéről és mennybevételéröl. Isten gond~

viselése intézte úgy, hogy az Istenanya életének végéről semilyen meg
bízható tudósítás nem maradt a következő századokra. E véleményhez
csatlakozik P. Gallus jezsuita atya, a kérdés másik modern kutatója is,
akinek véleménye szerint "ebben az anyagban semmiféle történeti adat
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nem található. ezért egyedül a bizonyitás dogmattket útja marad meg".
A történeti bizonyítás, még ha volnának is szemtanuktól származó ada
taink, magábanvéve nem is volna elegendő, mert Mária testének mennybe
vétele és mennyeí megdicsőülése tisztára trenscendens igazság. amelyet
kizárólag a kínyílatkoztatásból lehet megtudni. A mennybevétel ténye
ugyanis az emberi tapasztalatot és érzéklétet meghaladó igazság, még
akkor is. ha teljesen hiteles történeti kútfők bizonyitanák Mária halálát.
feltámadását és földről való távozását.

A Mennybevétel hite kinyilatkoztatott igaZSág, meet az a Világegy~

ház egybehangzó tanítása. A nyugati és keleti egyház püspökeinek teljes
kara, mínden szerzetesrend, a hittudósok; az egyetemek és egyházi főis

kolák, mindenfajta kongresszus, papok, apácák és az egész vílág hívői

egybehangzóan vallják Mária mennybevételének tanát. Hogy mindjárt a
legfontosabbal. a püspöki karral kezdjük, a pápa 1946 május lAn
.Deiperee Virginis" kezdetű enciklikájával a Vílágegyház püspökeihez
fordult: "jelezzék, a vezetésükre bizott papság és nép mily áhitattal veszi
körül a Boldogságos Szűz Máriának mennybevételét". Azután Ielszólí
totta a vílág püspöki karát: "Tiszteletreméltó Testvérek, leginkább azt
óhajtjuk tudni, hogy véleményetek szerínt a Boldoqsáqos Szűz testének
mennybevételét a hit tétele gyanánt elő lehet-e adni és dogmának kije
lent eni. s hogy ezt papságotokkal és népetekkel egyetemben óhajtjá
tok-e?" A válaszok a föld mínden tájáról oly gyorsan érkeztek, hogya
pápa már egy év mulva, 1947 június 7.~én kíjelenthette, hogy a túlnyomó
többség - la streqrende maggioranza - javalló választ adott. Aklérdés
egyik legelső szakértője, Wilhelm Hentricli (De defíníbílítate Assumptio
nis - A Mennybevétel hittételként való kíhírdethetöséqéröl. Róma 1949)
a római levéltárban őrzött adatok alapján a következő statisztikát tette
kOzzé. A vílág megyéspüspökei közül 1191~nek válasza érkezett be; 86
megyéspűspök nem válaszolt, teháta világ püspöki karának 6%~a. A be
küldött válaszok közül 1169 nyilatkozott igenlően a Szeritszék kérdésére.
tehát 98.2%. Nagyjából ugyanez az aránya megyéspüspököknél alacso
nyabb rangú egyéb főpásztoroknál: a .mullius" apátok és apostoli admi
nisztrátorok 97%~a, a címzetes püspökök 99%~a küldött be igenlő választ.

A világegyház általános tanitásának másik ismertetője a hittudósok
egybehangzó tanítása (Consensus theoloqotum}, Ugyancsak Henttich
állitotta össze a teológusok megnyilatkozásait az 1945-49. években, hanq
súlyozva, hogy valamely hittudományi kar híányzása e felsorolásból nem
jelenti szükségképpen azoknak negativ véleményét, hiszen a teológusok
megnyilatkozása teljesen önkéntes és nem Ielszólításra történt, mint a föld
kerekség püspöki karánál. A Hentríchtöl összeállított statisztika röviden
a következő: a Mennybevétel hittétellé nyilvánításat lehetségesnek és idő

szerűnek mondta Róma 10 pápai egyeteme közül 9, a világ 25 katolikus
egyeteme közül 19; egy kivételével valamennyi Rómán kivüli pápai hit
tudományi kar és akadémia; 20 pápai hittudományi szeretesrendí kar; to
vábbá az állami egyetemeken működö hittudományi karok Svájcban.
Ausztriában, Lenqyelorszáqban, Jugoszláviában és egy kivétellel Cseh
szlovákiában; idetartozik az akkor még állami eqyetemeru működő buda
pesti hittudományi kar is. Németország öt államilag elismert bölcseleti és
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hittudományi föiskolája nyilatkozott színtén ily értelemben; egészben véve
tehát 75 hittudományi kar. Ezekhez hozzájárul 80 szerzetesi hittudományi
i.ntézet. csaknem valamennyi Román kivüli pápai "regionalis" szemíná
ríum, és mintegy 100 más központí, vagy egyházmegyei szeminárium ta
nári, kara.

E meqnyílatkozásokat növelik azok a papi gyülések és konqresszu
sok, amelyeket a világ minderr részében tartottak a Mennybevétel kérdé-
séről. A dogmává nyilvánítás mellett tört lándzsát 1946 júniusában New
Yorkban .az amerikai teológusok testülete. Ugyanezen év augusztusában
Louvainben Belgium és Hollandia hittudományi karai; szeptemberben
pedig Lublínban valamennyi lengyel teológiai tanár csatlakozott e véle
ményhez, Teljesen a mennybevétel doktrínaját tárgyalta Rómában 1947
április 29-május 3. között a ferencesek Nemzeti Máriás Kongresszusa
és ugyanezen év novemberében és decemberében a Barcelonában tartott
Nemzetközi Assumptio-Kongresszus. E két utóbbin minden szempontböl,
pozitív történettudományi. spekulatív teológiai és exegetikai szempontból
végigtárgyalták a mennybevétel problémáját, pontos teológiai Ioqalme
zását, az első Atyák hallgatását, az apokrífek kíértékelését, a Szentírást,
a liturgia tanuságtételét, az Egyház hitét, az asszumpcíós mozgalom tör
ténetét s a mennybevétel dogm ává nyilváníthatóságát. Ugyanígy dolgo
zott 1948 augusztusában Montréalban a kanadai teológusok kara, szep
temberében Rómában a Gregoriana egyetemen rendezett Settimana Teo
logica, októberben a Buenos Airesbe egybehivott nemzetközi teológiai
kongresszus; e véleményt ujabb hatalmas anyaggal támasztotta alá 1949
augusztusában Le-Puy-en-Velay-ben valamennyi francia hittudós rész
vételével a Nemzeti Asszumpcionista Kongresszus, valamint a Salaman
cába 1949 szeptemberében egybehívott Nemzetközi Teológiai Konqresa
!IZUS, és 1950 január 23-29. között Sao Paoloban a braziliai teológusok
kara. E kongresszusokra a koronát Rómában a VIII. Nemzetközi Máriás
Kongresszus teszi fel, október 23--november 1. között, mely mintegy be
vezetője a november l.-i doqma-kíhírdetésnek. Mintegy harminc nemzet
hez tartozó teolóqus küldte be petícióját komoly tanulmányok után, ami-
ból világosan látni lehet, hogy az egész világ teológusai között erkölcsi
egyetértés uralkodik a Mennybevétel dogmává nyilvánitása körül.

XII. Pius pápa tehát teljesen meggyőzödhetett arról, hogy a Világ
~gyház csakugyan tanítja és egyöntetűen hiszi a Mennybévétel tanát.

Az új dogma a kinyilatkoztatás forrásaiban.

A Mennybevétel hite bennfoglaltan van meg a Szentirásben, A vati
káni zsinat említett kétszáz tagjának nyolcvan évvel ezelőtt benyujtott
peticiója tömören fejtette ezt ki, mikor azt indítványozta, hogy a zsinat
ünnepélyesen jelentse ki Mária testi rnennybevételét. A megokolás klasz
szíkusan összefoglalja a teológiai érvelést, miért és hogyan tartalmazza
a Szeritírás bennfoglaltan a Mennybevétel hitét él Szűzanya emberfö
lötti méltóságában:

"Az apostoli tanítás szerint (Róm. 5.-8.; l Kor. 15, 24. 26. 54. 57:
Zsid. 2, 14. 15) Krísztus győzelme a sátán, az ősi kígyó fölött egymást mint
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egy részeiben kiegészitő háromszoros diadal. Győzelem ez a bűn és a bűn

qvümölcseí. a rosszrahajló vágyakozás (Concupiscentia) és a halál fölött.
Mível Genezis 3. 15 szerint az Istenanya szoros egységben van fiával
eme győzelemben, a szeritatyák egyértelmű véleménye szerint nem kétel
kedünk. hogy az előbb idézett kijelentésben a Szent Szüz hármas fényes
győzelmét jövendöli meg. Amint a bűnön Szeplötelen Fogantatása által. a
rosszrahajló vágyakozáson szűzi anyasáqával, úgy az ellenséges halálon
is egyedülálló győzelmet kellett aratnia, mégpedig Fiához hasonlóan meg
gyorsított (azaz a világ vége elött történt) feltámadásával."

A bibliai érvelés szentirástudományi alapjait szaktudósok vizsgálat
nak vetették alá és a maguk szempontjából is helyesnek találták; főleg

Da Fonsece S. J. (Biblica 1947, 321-362) és B. Marian i OFM. (Atti
del Conqresso Naz. Mariano 1947. Roma 1948. 453-509.) Azzal. hogy
a Szeritírásban bennfoglaltan hirdetett tanitást most teljes egészében' ki
hirdeti az Egyház, nem növekedett a katolicizmus objektív hite, azaz a
hitnek tárgya: az, amit hiszünk. A.,z alanyi (szubsektio ) hit gyarapodott
ezzel, vagyis amit azelőtt a Szeritírás alapján bennfoglaltan hittek. azt
most kifejezetten hiszik. Amiként a mai tudományos megismerés többet
tud a szívről, mint amit az orvosok öt évszázaddal ezelőtt tudtak. de a
szív mivoltához ez a megismerés mit sem adott hozzá. akként a mi
korunk Egyházának szemlelete többet ismer meg a változatlanul azonos
hit-letéteményből. mint az első századok Egyháza megismert. A meg
ismerésnek ez az alanyi gyarapodása míndenképpen megfelel az egyházi
élet természetfölötti dinamizmusának. mely éppen azért, mert valódi élet,
a homogén fejlődés törvényeinek alá van vetve.

Mig a Mennybevétel a Szentírásban csak bennfoglaltan található
meg. a kinyilatkoztatás másik forrása, a Szenthagyomány azt kifejezet
ten tartalmazza. Igaz ugyan. hogy az első három század hallgat a
Mennybevételről. Neubert például a katakombák egyházának mariológiai
kutatója (Marie dans réglise anténicéenne. Paris 1908) a Mennybe
vételről semmit sem közöl. Láttuk azonban. hogyadogmává nyilváhitás
szempontjából nem lényeges. hogya szeritatyák kezdettől fogva kifeje
zetten hirdessék az illető tételt. Bennfogla1tan pedig azok a szeritatyák
is vallották a Mennybevételt, akik nem szóltak róla kifejezetten. hiszen
a Mennybevétel Máriának az eredeti bűntől való teljes megőrzésének

a következménye. amint ezt az "Ineffabilis" bulla 1854-ben tömören
összefoglalta.

A Mermubeuétel hitének kifejezett tanui közt a legrégibb időktől

kezdve elsőnek említhetjük Epipheniost, Salarnís püspökét, aki 374-77
közőtt írta meg Panarionját, "Az eretnekségek ellen való gyógyszertár"
című művét, melybenezeket mondja:

"Ugyan hogyan nem örököli majd a szentséqes Mária testével együtt
a mennyek országát: ő. aki nem paráználkodott. nem tört házasságot.
semmi gonosz testi cselekedetet nem művelt, hanem érintetlennek meg
maradt'!" (42. 6.)

A szöveg összefüggése a közvetlen előzményeivel meqérteti, miért
.jövő időben mondja Epíphaníos, hogy Mária testével együtt örökli az
örök életet. Előzőleg ugyanis Szent Pált maqyarázza. hogy ..a test és
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a vér nem örökli majd az Isten országát" 1. Kor. 15, 50) és kijelenti,
hogy helytelen értelmezés lenne, ha azt hinnők, hogy az emberi testnek
nincs helye il mennyországban: mert hiszen: Mária már ott van testével
együtt. Müvének másik helyén is (78, 15) szól Máriáról és elárulja azt
a tudását, hogy egyesek szerint nem is halt meg, sírja sincsen, ő maga
azonban nem tudja eldönteni a dolgot:

"Semmiképpen sem állíthatom. hogy Mária halhatatlannak maradt,
nem tudom bizonyitani azt sem. vajjon meghalt-e, mert a Szentírás, mely
tulhaladja az ember értelmét, bizonytalanságban hagyja e dolgot... Nem
tudjuk tehát. meghalt-e. vagy eltemették-e?"

A következő tanu a IV-V. század fordulóján irt apokrif mű:

Koimésis tés hagias Theotoku, latinul Transitus S. Mariae; HA Szent
Istenszülő halála". A könyvnek tagadhatatlanul legendás jellege van.
Szent Jánossal mondatja el Mária életének végét: Gábriel arkangyal
megjelent neki és hírüladta. hogy végnapja közeledik. Mária csodáktól
övezve csakugyan meg is hal Jeruzsálemben. Az apostolokeltemetík és
három nap mulva az angyalok testét az égbe viszik. A mű kiváló szak
ember, F. Ceujcé, szerínt teljesen orthodox és nincs okunk föltételezni,
hogy valamely eretnek mű katolikus átírása volna. A könyv nagyon el
terjedt keleten és nyugaton egyaránt, úgy hogy L Gelasius pápa (492
96) az el nem fogadott könyvek közé sorolta. Ebből azonban nem kö
vetkezik. hogya legendás elbeszélés magva nem lehet tény és' hogy a
IV-V. századig nem hitték Mária testének mennybevételét. Scheeben,
a mult század egyik legkiválóbb teológusa, a mű széleskörű elterjedésé
ből azt a helyes következtetést vonja le, hogya tény lényege. (substantia
facti). azaz a Mennybevétel akkoriban a hivők köztudatában nem volt
idegenszerű, hanem rokonszenves és az irás nyilván már meglévö történeti
hagyományra támaszkodik.

Korunk kiváló teológusának, ]. Temuenek itélete szerint tisztára tőr

tenéti szemmel nézve, a reánk maradt Assumptio-hagyománynak két útja
van: az apokrif irodalomtól hozzánk vivő és a tőle független. régibb és
eredetibb út. E régibb út tanuja Jakab. Szárug püspöke, aki az V. század
első felében szír nyelven verses formában mondott homiliát. Ez a legré
gibb biztos állitás Szűz Mária feltámadásáról. A kiváló liturgia-történész
Anton Beumsteik szerínt eredetíleq is a már méglévő szir Mária-ünnep
alkalmából liturgikus használatra készült.

E régibb útnak bízonyítója az ujabb kutatók, Fal/er és ]ugie szerínt
egy Kr. u. 400 körül élő hitszónok (Jeruzsálemi Timotheos?) szeritbeszéde
A február 2.-i Hypapante, Mária Simeonnal való találkozásának ünnepén.
ez az ismeretlen szónok Simeon szavát idézi, hogy Mária lelkét tőr járja
majd át és

"ezért egyesek ugy vélték. hogy az Úr Anyja kard által, vértanui
halállal fejezte be életét... Ám az érckard a testet vágja el és nem a lel
ket szeli ketté. A Szűz pedig eleddig halhatatlan. mert cl méhében egy
kor lakó (Krísztus) elköltöztette öt abba az országba, ahová aIöldröl ve
szik fel az embereket." (P. G. 86, 245.)

A VI. században élt az a másik ismeretlen hitszónok, kinek beszéde
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Mária mennybevételéröl Szent Jeromos neve alatt maradt meg, s aki a
kérdésxől a következőképpen nyilatkozik:

..HogyaBoldogságos Szüz teste a férgek martaléka lett és ennek
következtében a rothadás szeanyében porrá vált, ezt nem tudom elfogadni
és kimondani is borzadok." (P. L. 30, 126.)

Ezen tanuságtétel. mely a VI. századra tehető, annak ellenére is je
lentős, hogy nem Jeromostól származik, mert visszautasítja a Trensaue
címen írt legendás regényt, mint apokrif iratot, azaz hamísítványt:

..Ha netán kezetekbe kerülne ez az apokrif irat ennek a Szűznek ha
láláról, jól vigyázzatok, hogyakétségest ne vegyétek biztosra!"

Az ismeretlen hitszónok e kijelentéséből világosan következik, hogy
• Mennybevételröl szóló hagyomány az apokrif művektöl függetlenül is
megvolt. Ugyanebben a korban, 590 körül Tours püspöke, Szent Gergely
tanúsítja, hogy Galliában magától értetődőnek vették a Mennybevételt;
Máriát ugyanis halála után .

..reggel az apostolok a sírboltban elhelyezték és örízték, várva az Úr
eljövetelét. És ime megjelent nekik az Úr, a szerit testet felvette és felhő
ben elvitette a paradicsomba; ahol most lelkét újra magához véve ujjong a
választottakkal együtt és végnélkül élvezi az örökkévalóság javait." (P. L.
71, 708.)

A VII-VIII. század fordulóján egy ismeret/ein szonok, akit eddig
Modestus jeruzsálemi püspöknek (t 632) tartottak, a legrégibb ránk
maradt homiliát mondta Mária haláláról s ebben világosan beszél Mária
test szerínt való mennybevételéröl. (P. G. 86, 3289.) A legendáról ez az
ismeretlen szónok mit sem tud, sőt elítéli azokat, akik "vaLami titkos dol
got akarnak Máriáról meqtudní" . Nem sokkal később a keleti Egyház
egyik legnagyobb liturgikus költője, Ktétei Szent András (t 720) az
augusztus 15.~i ünnepen mondott beszédében jelenti ki, hogy amiként nem
sérült meg a Szüz szülő méhe, úgy nem enyészett el a megholtnak teste
sem. - András kortársa, Germanus, konstantinápolyi pátriárka {t 733}
igy magasztalja a mennybevett Máriát:

..Minthogy Istent hordozó edény vagy, lehetetlen, hogy holttested
romlandó porrá omoljon szét, Mivel az, aki Benned önmagát kiüresítette,
öröktől fogva lsten és egy örökkévalósággal idősebb, méltó volt, hogy
az Élet anyja az életnek is részese legyen és a halál csak álom gyanánt
érje őt, és mínt az élet szülöje feltámadjon s a másvilágra költözzön."

A késői szentatyák sorozatát Damaszkuszi Szent János zárja le 754
előtt. Az utolsó eqyházatya ünnepi beszédében elmondja az állitólag [u
venalístól, Jeruzsálem püspökétől. származó legendát, hogy Mária az
apostolok szemeláttára meghalt és azok a Gethsemaniban lévő sírba elte
mették, ahol három napig nem szűntek meg az angyalok énekelni. A har
madik napon megérkezett Tamás apostol, aki egyedül volt távol Mária
halálakor. A csodás illatot árasztó sirt meqnyították, de már nem talál
ták benne Mária testét, csak a halottas leplet. A lényeges az a teológiai.
okoskodás, melyet e leqendás elbeszéléshez hozzáfűzve találunk:

..Az isteni Ige, a dicsőség Királya, aki saját személyében Máriától
óhajtott meqtestesülní és emberré lenni, s aki a szülés után sértetlen szüz-
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nek őrizte meg öt, az jónak látta a földről való elköltözése alkalmával.
hogy Mária érintetlenül szeplötelen testét a halhatatlansággal meqdí
csöítse és fölvegye magához, még a közös és általános feltámadás előtt"

(P. G. 96, 748.)

A Mennybevétel hite a későbbi századokban.

A Mennybevétel hite általános és magától értetődő volt. I. Sergius,
az Antiochia vídékéről származó szír-qörög pápa (687-701) hozta be az
augusztus 15.-én már meglévő Mária-ünnepre azt az ünnepélyes mozza
natot, hogy a pápai udvar és a nép körmenetben vonuljon fel Szent Had
rianus templomától Szűz Mária nagy bazrlíkájához. Későbbi emlékek le
írják, hogyan vonult a pápa és a "kardinális" papság mezítláb, böjtösen,
óriási néptömegtől Idsérve Hadrianus templomából, a szenátus egykori
curiájától a Santa Maria Maggioréba. I. Paschalis pápa 817 körül a
mennybevett Szűz tiszteletére két gyönyörű gobelinet készittetett, amelyet
pontosan leír Anestesius könyvtáros, a pápák életrajzírója. IV. Leo (847
855) az ünnepet vigiliával és oktavával látta el. I. Mtklos pápa a bulqá
rok részére 863-ban. előírta karácsony, husvét, pünkösd ünnepe mellett él

Mennybevétel ünnepét is, augusztus 15.-ét böjttel együtt, "úgy, amint
Rómában szokás", III. Sándor (1159-81) egyik levelében kijelenti, hogy
..Mária szűzen fog,ant, fájdalom nélkül szült, és e világból romlás nélkül
távozott, hiszen lsten angyala kegyelemmel teljesnek mondotta őt".

Századokon át semmi kételkedés sem hangzott el; míqnern 1497-ben
Parisbanegy hitszónok azt találta hirdetni, hogy nem vagyunk kötelesek
halálos bűn terhe alatt hinni a Mennybevételt, mert ez a tan nem tétele
a hitnek. A párisi egyetem ezt a tételt meqcenzurázta, "mint vakmerőt, a
közös hiedelemmeleUenkezőt, mely a keresztény nép áhitatát a Szene
Szüz iránt csökkenti s ezért hamis és eretnek". A párisi botránya Menny
bevétel iránti kegyeletet éppen a renaissance idején nagyban fokozta. Leg
kiválóbb művészeti remekműveketalkottak róla; s mindenfelé szaporodtak
a mennybevett Mária tiszteletére szentelt templomok. Az akkor felfede
zett Újvilágban, Mexikóban folyót neveztek el tiszteletére, Paraguay fő

városa, Asuncion pedig róla vette nevét.
A XVII-XVIII. század a történeti kutatás virágkora volt, a Menny

bevétel és a Szeplőtelen Fogantatás hite ebben a korban elhomályosodott,
XIV. Benedek pápa (1740-58) szükségesnek látta ekkor kijelenteni, hogy
a Mennybevétel tana "jámbor és valószínű hit, melyet kétségbevonni isten
telen, botrányt okozó, dőre és esztelen dolog".

A Mennybevétel hitének javállását mutatja az is, hogy a pápák kész
séges örömmel emelték a mennybevett Mária tiszteletére szentelt templo
mokat a bazilika rangjára.

A Mennybevétel a litucqiében,

A liturgia külön témát ünnepelő legelső Mária-ünnepe, az augusztus
ISA ünnep, keleten keletkezett az V. században. Az V. század elején ke
leten Máriáról három emlékünnepet tartanak: az egyiket január 25.-én,
a "magvetés" tiszteletére, a másikat május 15.-én a "kalászok", azaz az
aratás kezdetének tiszteletére, a harmadikat pedig augusztus 15.-én a ..szö-
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lökért" . a szűret megkezdésének örömére. A paraszti élet ritmusát álli
tották így a boldogságos Szűz oltalma alá; így látjuk ezt a Transitus című,

"Mária haláláról" szóló IV-V. századi ókeresztény müböl. A VI. szá
zadban keleten már az augusztus 15,-i ünnepből Mária halálának emléke
zete lett. Jeruzsálemben azon a helyen. ahol az utolsó vacsora háza állott
és ahol a hagyomány szerint Mária meghalt, a Dormitio (Elalvás). azaz
Mária halálának bazilikáját építették. Itt tartották agusztus 15An az
ünnepi istentiszteletet Mária halálának emlékére. Mauritius keletrómai
császár (582-602) egész birodalmában elrendeIteezt az ünnepet. amely
csakhamar átalakult Mária rnennybevételének ünnepévé.

A VI. században már Rómábain is megtaláljuk ezt az ünnepet; az
ős-Gela:sianum. a római liturgia második legrégibb forrása ugyanis a
VI. század állapotát tükrözi vissza. Ebben a kéziratban augusztus IS-én
"in edsamptione Sanctae Mariae", Mária mennybevételéröl olvashatunk
ünnepi mísét: szövege azonban csak Mária szűzi szüléséröl szól. - A vi
lág első teljes mísekönyve, a Bcbbioi misekönyv (VII. század). januárban
üli meg ezt az ünnepet és Mária mennybevételét így dicsőíti: "Ai apos
tolok szent hódolattal adóznak Máriának, az angyalok énekükkel; Krísz
tus karjaiba zárja, felhő volt a szekere. a paradicsom felvételének helye."

Az Autun' számára készült ó-gallikán misekönyv (VII. század) ezt
a dicsőítő éneket --- contestatiót - hozza:

"Méltó és igazságos, mindenható Isten, hogy neked hálát adjunk e
híres és más napoknál tiszteletesebb napon. melyerr cl hűséqes Izrael,ki
vonult Egyiptomból, melyen az Istenszülö Szüz e világból Krisztushoz
költözött. Romlás nem fertőzte meg öt és teste nem omlott el a sír ölén.
A szennytöl tiszta maradt, mennybevétele bizonyos, a paradicsom lesz
örökrésze."

A latin Eqyház liturgiájához csatlakozik a keleti egyházak liturgikus
ünneplése is. Mivel most a Mennybevetel dogmává nyilvánításának kap
csán olyan nyilatkozatok is elhangzottak, hogy ezzel Róma újabb éket
vert a keleti egyházak és önmaga közé, ezt a kérdést is a tárgyilagos
igazság megvilágításába kell helyeznünk.

Keletiek, anglikánok és a Menrujbeoétel.

Mária mennybevételét a keleti keresztények között nemcsak a Szerit
székkel közösséqben élők vallják. A IV. és V. században az Egyházról
leszakadt nesztoriánusok és monofiziták színtén hiszik valamilyen formá
ban. Ünnepe a szakadároknál és keletieretnekeknél egyaránt megtalál
ható. A görögkeleti szerb egyház augusztus IS-én a Velika qospe, Nagy
asszony ünnepét ülí. Az antiochiai szir egyház ugyanezen a napon "az
Istenszülő elköltözését" ünnepli; ugyanigy a libanoni szír-maroníta egy
ház. Az örmények az augusztus 12-18 közé eső vasárnapon ülik az
"Asztvazsazsin Kireqi", azaz a Mennybevétel vasárnapját. "a Boldoqsá
gos Istenszülő Szűz mennybevételének kegyes és dicsőséges" ünnepét.
rnelyröl az egész ünnepi héten mondják amennybevett Szüz míséjét és
zsolozsmáját. Egyiptomban a koptok meszorí (augusztus) hó l 6-án. sze
ríntünk augusztus 21-én, ünneplik "az Istenszülő testének mennybevéte-
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lét". A keleti egyházak ezt a hitűket zsinatokon is kifejezték. Az örmé
nyek XII. Benedek avignoni pápa 117 vádoló kérdésére 1342-ben Szísz vá
rosában tartott zsinatukon ezt felelték az asszumpcióra vonatkozóan:
"Az örmények egyháza hiszi és vallja, hogy Istennek Szent Szülöje Krísz
tus erejéből testével együtt a mennybe vétetett." l672-ben pedig a görög
szakadárok a kálvinizmussal szemben foglaltak állást jeruzsálemi zsinatu
kon, s a keleti egyház mariológiáját igy foglalták össze:

"Kétségkívül a Szentséges Szüz Ő. a Nagy jel a földön. mert Istent
szülte és a szülés után is érintetlen szüz maradt. Helyesen mondják jelnek
az égen is. mert testével együtt mennybe vétetett. És bár szeplötelen,
testét a sir magába zárta, harmadnapon az égbe költözött, úgy, ahogyan
Krísztus felvétetett oda."

Az anglikánokra azért érdemes rövid pillantást vetni, mert a yorki
és canterbury anglikán érsekek állítólag a keresztények egységére károsnak
jelentették ki e tan dogmává nyilvánítását. Az anglikánok erre vonatkozó
hitét egy szakértő, Pieto Chiminelli, anqlíkán irók és költők műveiből

állította össze. Cranmer érsek, aki 1534-ben a király parancsára végre
hajtotta a Rómától való elszakadást és megalapította az anglikán egyhá
zat, öt év mulva kiadott bibliafordítása végén az ott közölt naptárban
ünnepként hozza auqusztus lS.-én a Mennybevételt, sőt 22.-én még ok
táváját is. Az anglikán vallású angol költő, J<oseph Beeumont (1600-89),
a híres metafizikus poéta verseiben ünnepli Jézus anyját, kit semilyen
földi sír nem zárhatott magába; őa paradicsom, ő a tűz, mely fényt derít
a világra. A nagy walesi lírikus, Henry Vaugham (1621-95), színtén a
metaíízíkaí költők egyike, a Szüzet magasztalja. akit mennyeí királyi tró
nuso:n szemlél: ő az aranyhíd ég és föld között, ö a gyűrű, mely összeköt
minket Istennel. A Mennybevétel újabb poetája Thomes Ken (1637
1711) anglikán püspök, aki elmondja, mekkora volt az egek ünneplése,
mikor a Fiú édesanyját trónusa mellett helyezte el az égben. Robert
Southesi (1774-1843) költeményének szereplője az indián édesanya, aki
elmeséli gyermekeinek, hogyan érkeztek meg a sápadtarcú, feketeruhás
küldöttek a nagy Szellemtől a rézbőrűekhez. Gyönyörűségesebb Szűzet

szolgálnak ők, mínt a nyelv azt lefesteni képes; ez .a Szüz azonban jelen
leg a legmagasabb mennyekben az egek Királynője; ott él, uralkodik vég
telen boldoqsáqban, lába az új-holdon s a csillagok táncot járnak feje
körül. Rosetti (1828-1882) anglikán költő gyönyörű máriás ciklust al
kotott, mely Mária egész életét felöleli; ebben ,a Mennybevételt is lelkes
strófákkal magasztalja.

A Mennqbeoétel és nemzetünk.

1O.38-ban augusztus IS-én halt meg Szent István, amikor a mennybe
ment egek Királynőjének és a világ uralkodó Asszonyának felajánlotta,
elsőként Európában, nemzetünket. Hertuick győri püspök a XII. század
elején tanuskodik róla, hogy e napot a maqyarok Dominae Dies, Nagy
asszony napjának nevezik. A XI. század óta a Mennybevétel ünnepi mi
sejének külön praefatíója volt; az 1083-92 között írt Hahóti kodex, az
első magyar mísekönyv tanuskodik erről.
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A XI. században a győri, váci, az esztergomi székesegyházakat a
Mennybevétel tiszteletére szentelték. A Mennybevétel ájtatosságának ne
vezhetjük a Mária hét mennyeí öröméről való ímakoszorút, mely kézira
taink tanusága szerint legalábbis a XV. század óta hazánkban használatos
volt. A hét imádság magasztalja a Mennybevett Máriát, kinek dicsősége

minden szentnek boldogságát felülmúlja; mint oa földön a napnak fénye.
úgy tündököl a' mennyekben Mária; az égi seregek Máriának engedelmes...
kednek. szent Fiával míndenben megegyezik Mária akarata, kinek szolgáit
itt és a jövő életben megjutalmazza; legközelebb a mennyországban a
Szentháromsághoz Mária van megdicsőült testében, kinek míndezen öröme
mindőrökké megmarad. Az ájtatossáqot teljes egészében megtalál juk az
ISI 4-ben írt Lobkowítz-kódexben és a XVI. század második felében
Katalin nővértől írt Lázár-kódexben, A legrégibb magyar szeritolvasó
imádságot, az 1516-ban irt domonkos ímádsáqoskönyv, a Gömöry-kóclex
tartalmazza; a negyedik tizedet "az Szűz Mária mennybevételének idején
való örömért" kell mondanl, az ötödiket pedig "az Szüz Máriának meny
nyeí öröméért. látván az Szenthárcmsáqot színről-színre".

Gyönyörű prédikációkat tartalmaznak kódexeink aMennybevételről.

A Horváth-kódexnek nevezett domonkos könyv, melyet 1522-ben a Nyu
Iak-szígetén Ráskai Lea írt, beszédet közöl Mária haláláról és mennyor
szágba való felvíteléröl, A mohácsi vész évéből való Kezinczsj-kódex
ben, mely valószínüleq az óbudai klarisszák részére készült prédikációk
gyüjteménye, a kódexíró regényes színekben festi le Mária halálát és
mennybevételét. Egy évvel később az Erdy-kódex írója, a Névtelen
Karthausi, színtén közöl beszédet "Mária mennybemenetínek" ünnepéről;

remek magyarsággal, színes tollal, naív Máría-szemlélettel, bensőséges

hangon szerkesztí prédikációját a Temesvári Pelbártnál már megtaláIható
anyagból kerek egésszé: "Üdvözlégy - írja - mennynek és főldnek di
csőséges Királynéasszonya! Isten atyai áldása nyugodjék terajtad, Isten
szerelmcs édes leánya örökön örökké, s mert neki földi életedben kelle
mes voltál, ime e mai naptól fogva minden teremtett lény fölé magasztalt
ö tégedet. Orszáqolj örömmel és igazsággal örökkön örökké."

Az új dogma teljes tartalma.

Míkor e sorokat írjuk, még nem tudjuk, a dogmává nyilvánítás ki
terjeszkedik-e Mária Mennybevételének nemcsak a ténqére, hanem mád
jára is. Ennek ugyanis kétféle lehetséges módja van. Az egyik az, hogy
Mária meghalt és halála után Isten feltámasztotta és testével együtt a
mennybe felvette. A másik lehetőség, hogy Mária egyáltalán nem is látott
halált, hanem Isten a földről még életében vette magához, halál nélkül
dicsőítve őt meg a halhatatlanság testével. Ez az utóbbi lehetőség "Mária
helhstetlenseqenek tana", amelyet jóval kevesebb teológus hirdetett, mint
Mária megdicsöülésének első médját. Carlo Balic a salamancai egyetemi
könyvtárban felfedezett egy XVIII. század elejéről való teológiai kéziratot.
melyet 1948-ban ki is adott. trója P. lqnezio de Camargo S. J. (t 1722),
aki hatalmas tanulmányában ennek a hiedelemnek egész teológiai fegyver
tárát egybegyüjtötte. Másik kiváló képviselője Domenico Arnaldi (1818-
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95) jezsuita. kinek jelentőségét szintén csak az utóbbi évtizedben fedezték.
fel, mert éleselméjű spekulációival jóval megelőzte korát. Az első véle
mény mellett szólnak azonban, tehát Mária halálát tételezik fel, a külön
böző líturqíák ünnepei és az Atyák homiliái, melyek Máriával kapcso
latban Koimesisről, Dormitióról, Peusenorcl, szóval a testi halál tényéről

beszélnek. Emellett szól a keresztény művészet is, mely számtalanszor
ábrázolja Mária halálát.

Amikor az emberi élet elmerül a titokzatos tóba, amelyet halálnak.
nevezünk, annak színén visszatükröződik életünk. Mária földi életének
végén az ő Krisztuséval egybefonódott misztériumai tündökölnek. hogy
földi vándorlásának végére égi életének kezdete: a Mennybevétel hintse
suqaraít, Ennek az egyetlenül szép és kíváltsáqos életnek végén ott csillog
a predesztináció, mely Fiával szoros összeköttetésben öröktől fogva őt

szemelte ki, hogy a Mennybevétel által ez a kapcsolat soha meg ne sza
kadjon. Ennek a tisztaságos életnek vége visszatükrözi annak legelső píl
Ianatát, a Szeplötelen Fogantatást, hiszen míként akkor az őskigyó átkát
legyőzve mentes maradt a lélek halálától, a bűntől, úgy most Isten erejé
nek végső győzelme mentessé tette őt a test romlásától. gs Mária élete
végén a Megtestesülés szent ténye is ott ragyog: mert nem volt illő, hogy
az Istenember teste megdicsőüljön, Máríáé pedig romlásnak átadva ma
radjon a földön.
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