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KERESZTt:NY Lt:LEK-ÚJULÁS
ÉS A SZEPLŐTELEN SZŰZ

A Mária-év - a dogmakihirdetéanék szóló jubileumi emléke
zeten és a Szűz Anya iránti kegyelet elmélyítésén túl - az erköl
csi megújulás igényével lépett a kereszténység életébe. A meghir
dető pápai enciklika szavai szerint e százados ünneplésnek a hí
vek életét is a Szent Szűz példája szerint kell igazítaniaj mert
minden anyának igaz örömére szolgál, ha észreveszi, hog}'" gyer
mekeinek arca a sajátjához hasonlít; így mennveí Édesanyánknak
sincs nagyobb boldogsága, mint látni, hogy akiket Fiának ke
resztje alatt gyermekeivé fogadott, életükkel és benső világukban
az Ö lelkének vonásait és szépségét tükrözik ...

AZ EMBER üDVTöRTÉNETI UJJASZüLETÉSE

Alapvetésnek egy szomorú, de elkerülhetetlen igazságból kell
kiindulnunk: 'abból a Iélektanilag letagadhatatlan tényből, hogy
az ember, aki minden teremtett lények közt a legnagyszerűbb,
nincs magával rendben, nem "egé&z"-sége's, nem tökéletes; valami
nem jó benne, valamilyen tragikus diszharmóniát hordoz magában.

Az elveszett Paradicsom

Az embernek ezen alapvető baja ahogy az antropológiai tá
jékozódás első perceiben már megjelenik, röviden és plasztdkusan
ugyanúgy ott van már a Szentírás első közölnivalói közt is. Be
mutatkozik az ősi, romlatlan, isteni elgondolást eredetiben hor
dozó Eszmény, és a fellázadt, elvetett és örökletesen a bűnnel,
meg következményeivel terhelt, bukott ember ...

A Paradicsom elvesztése - amiről nem nehéz belátni, hogy
a lényegben sokkal inkább volt belső tartalom és állapot, mínt
külső hely és ·életforma - nem a természetes veszteségek miatt
volta legfájda.lmasabb, mégcsak nem is a halál míatt, Hanem
az Isten barátságanak elvesztése miatt. AJki igazán ezeret (és
az első ember minden romlatlanság birtokában volt ehhez), nem
az ajándékoknak, a szerétet e zálogainak eltűntén panaszkodik,
hanem - legnagyobb értéknek és ajándéknak a másik személyt
élvén meg - annak esetleges, főkép önhibájú elvesztését fOgj'R
legjobban megsiratni. Itt ráadásul azt a Valakit vesztették el, aki
nek mindenüket köszönhették, ákitől tehát a létbentartás. jótéte
mény-elárasztása és boldogító barátság állandó nagy kegyében
részesültek (az első, ősi megszentelő kegvelem.) A tragikus bukás
után egyetlen világosság gyujtatott meg a. sötétségben: "Ellen
kezést vetek közéd (Sátán) és az Asszony (MárÍJa) közé, & te iva
dékod és az Ö ivadéka (Megváltó) közé" (Gen. 3. 15). E fényt lát
hatatlanul egy Asszony keze hordozza; s csak ha majd megjele
nik - mint Szent János viziójában - a nagy, vajúdó A8'8Wny



és Az, akinek lába az őskígyót tapossa, akkor kezdődhetík el újra
az ember igaz! élete. Az igazi, ujjáteremtett emberé, aki elbukott
ugyan és e bukásának következményeit (belső diszharmónia, ha
lál) részben mindörökre magán viseli, de az Asszony Szülöttjé
nek, 'a MegváItó Istenembernek kegyéből részesülve, a lényegben
ismét megvalósíthatja a boldogító ember-eszményt, a "bőségesebb
életet".

Az emberiség ezen új életének bölcsőjénél tehát szülőanvaként

egy Szűz és mégis Asszony alakja áll, aki arra hivatott, hogy az
Isteni Gyermek világrahozatalával ide állítsa azt az erőt, mely
az emberiséget kiragadja a Sátán hatalmából. Roppant hivatás!
Méltó betöltéséhes kellett, hogy először Neki mag-ának ne legyen
semmi köze a sötétséghez: ezért Immakuláta,5átán-tipró Asszony,
Szeplőtelenül Fogantatott. S mert ahol nincs sötétség, ott világos
ságnak kell lenni, azért a Kegyelem Asszonya, sőt mivel a Nagy
Kegyelemszerző édesanyja, hát méltánvosság-l jogo.n - a Kegye
lemmel Teljes ...

Az újratámadt ember-eszmény

Ime előttünk a Nagyasszony, a felülmúlhatatlan tiszta ember
eszmény. S ez egyáltalán ném sérti Krisztus egyetlen főségi sze
repét és hivatását - e szempontból is - az emberi tökéletességre
törekvés vonalán: hiszen az Úrral kapcsolatban gyakori és spon
tán a felsóhajtás, hogy az ő isteni természete életközösségben
átízzott és isteni személyiséget hordozó emberségéj nem tudjuk
eléggé és tisztán emberi ideálnak látni; Mária viszont az, s rá
adásul - mint a napot tükröző hold - vonzó és példaszerű tün
döklésével is a nagy fényforrásra, Krisztusra mutat vissza.

De hogyan lehetne megmutatni és elmondani, mi az, ami
benne is a legfontosabb: hogy - kegyelemmel teljes'

A "kegyelem" - görögül kharisz, latinul grácia (kiváló és OSl érte
lemben a megigazulás rnegszenteíő kegyelmét értve alatta, az: átmenő se·
gítő kegyelmekkel szemben) - a magyar nyelvben az Isten oldaláról való
magatartást (kegy, kegyesség), a görög-latinban pedig az igy kegyelt ern
berben létrejött, sajátos léttartalmi következményt: a bájt, szépséget, tö
kéletességet) a görögben az örömre-boldogságra való utalással jelenti, egy
Mla,potszerű, belső, 'természetfeletti valóság létrejöttét a lélekben, mint rní
kor a rásugárzó hő hatására maga az érintett tár,gy isizzásba jön. A ke
gyelem a természetfeletti élet titokzatos magja és csírája, egy új élet elve
bennünk, a Szentlélek újrafoglaló pecsétje. Altala a lélek megmerül az isteni
természet és szentháromságos élet izzó tengerében és "Dészesedik" belőle (2
Pét l, 4.), Isten templomává lesz és visszanyeri az Eden-kert boldogságának
centrumát: "az Isten kegyes barátságát; sőt gyermekévé. "fogadott fiává"
válik (v. ö. Ján 14, 15; Róm 8, 14-17). Ez a kegyelem-vetés hivatott arra
hogy kibontsa bennünk az isteni életet, mely a túlvilágon éri el egész ki
íejlettségét - a boldogító Isten-látásban jut el a teljességre, de lényegében
már ezen a világon megkezdődött. (Garrigou-Lagrange ezért nevezi a ke
gyelmi életet "megkezdett örökéletnek".) .
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Szűz Máriában - Isten-anval máltóságánál fogva - az is
teni kegyességnek egészen páratlan és felfokozott módon illett ér
vényesülni. Először azért, mert Isten sajátos előregondoló és al
kalmazó megváltással megvédte Öt az eredeti bűn árnyékától s
ezzel kiemelte a bűn folyamából; aztán eláraszdotta kegyességé
nek utolérhetetlen bőségével - fénybe öltöztetve a kegyelmek
teljességével (amit ember egyáltalán befogadhat), és felővezve őt a
természetfeletti e~ények,az ajándékok és a különleges karizmák
gloriolájáva1. Igy jelenik mega történelem fordulóján - Krisz
tus megváltó alakja mellett - a Napbaőltőzött, Csillagkoronás
Asszony, a val6sággá vált teremtett eszmény. A Fiú, az Istenem
ber elvégzi a nagy művet: a meg-váltást, s ugyanezen időben fe,l
száll az emberiség egére a Tengeren Evezők Csillaga, az újratá
masztott emberi eszmény, hogy mutassa az irányt, merre kell fBI
használni a megváltás Isteni művéből fakadó erőket. .

"Vonzzengemet Magad ,után!" (Én. 1, 3.)

Szűz Mária tehát eszmény. Azzal is, ami benne formailag, lát
szólag negatívum, hogy tudniillik Immakuláta, még inkább az
zal, amí ugvanest pozitive mondja ki, hogy - kegyelemteljes.

Nem zavarhat az, hogy a többi teremtett ernberfia nem élvezi azt a kű

Jönleges kivális:ígot, amit a szeplőtelen fogantadás jelent a -5zűz Anyának.
Mert kétségtelenül sokat és nagyot jelentett pszihíkiallag is, valláserkölcsi
élete számára. Nem lévén benne az eredeti bűn, mentes volt a rendetlen és
bűnre indító kívánságoktól, tehát attól a szomorú és kellemetlen diszharmó
niától is, ami a bukott ember annyi lelki energiáját feIéli. Ezért tulajdon
kép nem vétkezhetett, ha ez a vétkezhetetlenség nem is volt benne olyan
jellegű, mint Krísztusban.

Éppen ez kell az eszményhez! Bizonyos hasonlóságí alapzaton
túl, olyan vonzó tökéletesség és szépség legyen, az eszménvesített
tartalomnak olyan felfokozott teljessége, amely - az értékek te.r
mészete szerint - szdute ellenállhatatlan erővel csendítse meg a
felhívást: valósíts meg, kövess engem! Ha nem mdndenestül azo
nos adottságokkal rendelkezel is, ha az eredeti bűnnek és követ
kezményeinek árnyékából, tehát mélyebbről kell is elindulnod.
mégse csüggedj! Több kapaszkodással és nem ugyanoly intenzitás
ban ugyan, de a lényegben ugyanaz a cél ragyog feléd és érhető
el általad; s ez a cél: a kegyelem megszerzése, őrzése és kibonta
kozása, s ezzel az igazi emberi boldogság biztosítása.

így szól az Immakulata és ez az Eszmény megvalósításának
első, általános elve,

A MARIA-ÉV LÉLEK-ÚJULASA

A továbbiak három pont körül tekinthetők á'v- Az egyik mozzanat dor
máHsanaz Immakuláta szeplőtelenségi mozzanadából veszí az Indítást, a
másik -áldozatvállaló életére, a harmadik - kegyelemteljességére tekintve
igyekszik felépíteni a keresztény élet kegyelmi organízrnusát,
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1. Imma.kuláta: mindig kegyelemben (Prohászka)

Az Iramakuláta látszólag teljesen negatív dogmatikai tarta
lom, de a mögötte feltámadó Máriás és emberi eszménv alapvetően

és radikálisari döntő tényre hívja. fel a figyelmet. Azzal, hogy en
nek az Asszonynak semmi köze nines a bűnhöz, visszautal az ősi,
eredeti ember-eszményben is ugyanerre a mozzanatra: nincs érint
kezébe, közössége a bűnne]; vagyis nem enged helyet magában fl

legminimálisabb lázadásnak, elégedetlenségnek sem az Isten s
mindaz ellen, amit Ö jelent (természet és kinyilatkoztatás törvé
nyei). Elz tehát az igazi ember, ilyennek akarta Teremtője, s
'csak mínt ilyennek helyezte kilátásba neki a teljes, belső és külső,

evilági és örök boldogságo t. És ez az Iramakuláta első, egészen
konkrét üzenete Iélekú iulást kereső népéhez: mindíg kegyelemben,
vagyis minden közösség meg-tagadása fl bűnnell "Ne húzzatok egy
igát a hitetlenekkel! Mert mi köze az igazságnak a gonoszsággal t
vagy mi társulása la világosságnak a sötétséggel' Vagy mi egyez
sége Krisztusnak Béliállal '" (2 Kor 6, H).

:2. Imma.kuláta és a kereszt

A Szeplötelenüí Fogantatottnak - rnint I'á:t!tuk - egyedülálló és ha
sonfíthatatlan a helyzete az emberek íia! köztött Ebből.úgy ~öve!tkeztetne a
sekélyes emberi gondolkodás, hogy, mint a tökéletességért való alapvető lelki
.harcok és vívódások megkíméiték, ugyanúgy kijárlt, a Szem Szűznek mín
den szokásos földi bajtól, Iökép a nagyvseenvedéseíctöl való mentesség, Ez
zal szemben a Szűz Anya egyszerű hétköznapjainak történetét szetény so
rokban lerögzítő evangelisták nem látszanak ismerni az Apokalipszis dicső

séges Asszonyát. Csak egy nagyon egyszerű, köznapi életdoomában élő SzÍ:Íz
ről és Anyáról tudósítanak, aki míndenütd <és mindenben a teljes észrevét
lenséget, sőt· mellőzést és hétfájdalmak tőrét nyeri osztályrészül, példátlan
rnéltósága ellenére.

Az Imraakuláta második tanácsa ebből a feszült~gből ered:
bűntelensége, sőt kegyelemteljessége (tehát semmi ok a büntetett
ségre, b valóban Istennek legteljesebb kezvelárasstásan, ellenére
szenvedésteli, fájdalmas-áld,ozatos. az életútja. Ez a kettő tehát
nem zárja ki egymást, sőt úgy látszik a 'I'eremtő akarata, és evi
lági kategóriái szarint nagyon is összetartozik.

A lelki élet avatottjai, meg az ő'bi karakterolögfaí tapasztalat
teljesen hasonlóról tudósítanak bennünket. A lelket ,a magasabb
rendű élet irányába kemény áldozatokkal: az önmegtagadás, a
lemondás, sőt a lelki éj'szakák útján lehet és kell felszabadítani.
Az aszkézis elválaszthatatlan útitársa az igazi lelki és emberi élet
nek; állandó gyakorlatok árán kineveli az akaratot, hogy erős,

de készséges legyen, és ennek segítségével megfékezi az ösztönös
erőket, s az egész gazdag, szerteágazó lelki életet, minden képessé
gével, erényével együtt rendben és fegyelemben tartja. tgy tudta
és tanította nagyjából ezt már Szokratész s azóta is minden vala
mirevaló etikai és ember-nevelő törekvés; de ugyanez az ábécéje
a magasabb lelki életnek: eszköze a kegyelem megőrzésének, söt
gyarapításának is.
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Mindez azonban a .szenvedések és áldozatvállalás útját jeileu
"ti, az emberi eszmény megvalősítása, a teljesebb, bőségesebb élet
-érdekében, "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát,
vegye fel keresztjét" (Mt. 16, 24).

3. Immakuláta: kiteljesedő kegyelmi élet

A harmadik tanulság a ke,gyelemteljesség sugárözönének szem
léletéből fak'ad.

A Szűzanya lelke minden lehetséges emberi létlek köz,t (a Krlsztusét ki
véve) a legpazarabbul lett "kJiállítva". "Ragyogással vette körül az Ur, ...
úgyhogy mindenki szemében hasonlíttiatablanul szépnek tűnt fel" (Jud 10,
4). Nem hiányzott belőle semilyen képesség, erény, ajándék; először ter
mészeti alapon, aztán beléöntött habitusokban. ami a legkisebb és legnagyobb
mértékben igazán és nemesen emberi. Ertelme éles lés beláto, - kitágitva és
felfokozva rné'ységes hite fenséges hortzonjával és a Lélek ajándékaiinak
rníndent bölcsen láttató, elrendező készségével, Akarata biztonságos és szi
lárd, bensőségessé és elragadóan vonzóvá téve az eszenényí nőiesség és az
önfeláldozó szerétet mindenen á,ttüzelő fényével és melegével; kedélye az
érzelmek gazdagságával és a Szeritlélek különleges ajándékaival, karizrnái
val ékesítve, s a nyolc boldogság aranyával befutta'tva. Kell-e, lehet-e ennél
több? S milyen keveset tudnak sejtetni a szavak, ha mégoly fokozásokban
'próbálnak is Interpretálni l

Egyet azonban mindenképen megmutatnak. Hogy itt nincs
félbemaradt, sadnálatosan elakadt kegyelmi élet. A bűntelenség
az nem lesz büszke-rideg, kedélytelen és kiégett életszentség, ami
oly gyakran előfordul egyébként tiszteletreméltó aszketikus törek
vések helytelen eredményeként. ÉS nem is elégszik meg a ke
gyelem "metafizikumával", pssihíkaí kifejlesztés nélkül. Nem ma
rad aza páratlan és mindig csodás megazentelő kegyelem csu
pán magnak, amely fölött és mellett a természet vadhajtásai nyu-
godtan tovább burjánzanak és semmi nem árulja el kifelé, hogy
itt a titobatos Iélek-mélyben az új, isteni, egyben legmélyebb
emberi élet organi7.musának magja van elvetve. Ami sajnos ()Ily
általánosnak mondható a keresztényeknek, még a kegyelmi ál
lapotban lévőknek az életére is.

Ez tehát az Immakuláta eszményének felhívása: Ne hagyjá
tok elakadni magatokban a kegyelem csodálatos életétt Ne elé
gedjünk meg a kegyelem megszerzésével és esetleg megőrzésével,
a lélek rejtett mélvségeíben. Hagyjuk kiborrtakozni, a felszínre
törni, a magot csirába és virágba fejlődni. Hadd keresztelje meg,
alakítsa át, ami bennünk tisztán emberi; hadd nemesítse meg és
fokozza fel az igazságosság, okosság, mértéktartás természetes
erényeit. Hadd töltse meg látásunkat a böleeeség, értelem, tanács
ajándékaival, edzze és tegye fogékonnyá akaratunkat az erősség
és a pietás lelkével! Hadd nyissa meg a belénköntött habitusok
erejében a hit és keresztény remény világának csodálatos; termé
szetfeletti távlatait. S tanítson, segítsen úgy szeretni Istent és em
ber-testvéreinket, hogy az ilyen lélekből sugárzó' tiszta tűz és
cselekedeteta kegyelem jelenvalóságán'ak ésa merő természet Iö
Iött való fölényének ellenállhatatlan, hódító tanúságai legyenek!
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Magyar természetfeletti fogékonyság

Azt lehetne ellenvetni ezzel a magas igénnyel szemben, ma
gyar és főkép népi vonatkozásban, hogy fajtánkban nincs kellő

természetes fogékonyság a kegyelem e "misztikai", némileg érzé
kelhetővé váló vonatkozásai iránt.

Ez csak kis részben igaz. A p o t en ti a o b o e dd e nt f á l i s, vagyis
kegyelemnek természeti talajon való fogódzó pontja valóban jelentős és ej
nem rhanyagolható része a kegyelmi életnek, s még inkább az erre segítő

természetfeletti pedagógiának. Nincs kegyelmi élet természeti alap nélkül,
ezf nagyon szem előtt kell tartani. Bizonyos, ho.gy magyar népünkből sokan
nem annyira lelki igényből és átéléssel, minb inkább bizonyos konzervatív,
szokás-tisztességi alapon gyakorolják vallásukat. Ehhez járul az a közismert
és sokalt emlegetett igazságosság és jogérzék. amely rníndenkinek meg akar
ja adni a "jussát", az Istennek is a vasárnapi misével és az évenkimti, egy
kétszeri lelki tisztálkodással. Bármennyire tiszteletreméltó ez a .Jcőtelesség

tudó" fegyelem, a bőségesebb élet parancsának birtokában nem szabad meg
elégedni vele. A vallásos néprajz tud a népléleknek egy mélyebb, irracioná
lis-misztikai fogékonyságáról, amely mélységesen átéli az, Istentől való ál
landó függést, Istennek állandó jelenvalóságát munkájában, életében; amely
egész életét, napi munkáját, házatáját vallásos vonatkozások, szentelrnények
sorával veszi körül, amely a vallás mlsztériurnait, romlaslan. szinte naiv
hittel fogadja, játékokban dramatrizálja, és csodálkozik, ha valaki értelmi bi
zonyítékok szükségességét emlegeti.

A magyar léleknek van nagyon is komoly éJ& értékes misztíkai
fogékonysága, sőt igénye. Segítsük azt felszínre azzal, hogy meg
felelő vallási eligrazítást és tartalmat adunk neki. Misztikai és
miszticizáló igényét fordítsuk befelé, a lélek e titokzatos kegyelmi
organizmusa irányába. Fedezfessük föl vele, hogy Istennek átélt
jelenvalósága életiinkben nem őszöveteégi komo rságú, hanem ke
gyelmi jellegű, boldogító ténye a szerétetből fakadt megváltásnak,
és következménye a lélek kegyelmi állapotának, melyben "nem a
szolgaság lelkét vettük, hogy ismét félelemben éljünk, hanem a
fogadott fiúság lelkét, melvben az,t kiáltjuk: Abba,Aty;a!" (Róm
8, 15).

Ezekből a bensóséges forrásokból kell magyar talajon a Má
'ria-év lélékújulási prog-rammjához, a vallásosság és erényes élet
új fakadásához motívumokat venni. Az Immakulátában olyan
Ideálra éi; vezetőre találunk, aki nem érzéketlen fenséggel, az
Eszmény magasabbrendűségének hideg szíkrázásával nézi a fe
léje sóhajtök és útkeresők igyekvését., Mert nemcsak útjelző és
hívó fényű Csil:lag, hanem Napbaöltözött Asszony iS,aki meleget
áraszt, erőt ad, vonz és elragad, -=- hiszen egyben Kegyelem-osztó
és közvetítő Anyja a lélek-újulást áhító és vállaló emberiségnek,
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