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STELLA MATUTINA

A Titkos Jelenések könyvével Isten lezárta a kinyilatkoztatást
és megszünt szólani az emberekhez. Mint Szent Pálnál olvassuk:
"Sok rendben és sokféle módon szólván hajdan Isten az atyákhoz a
próféták által, legutóbb Fia által szólott hozzánk" (Zsid. l, l). De ez
nem jelenti azt, hogy végleg megszünt hozzánk beszélni az Isten. Hi
szen Jézus megigérte "a kinyilatkoztatás Lelkét" (Ef. 1, 16). Az Úr'
Krisztus ugyanis azzal a tudattal hagyta el e világot, hogy "még sok
mondanivalóm volna nektek, de most nem vagytok hozzá elég erő

sek" (Ján. 16, 12). Hogy mire vonatkozik a sok mondanivaló, az a ké
sőbbiekből derül ki. Jézus szerint a kinyilatkoztatás Lelke "nem
fog magától szólani, hanem amiket hall, azokat fogja mondani,
... mert az enyémből veszi és kijelenti nektek" (u. o.). A sok mon
danivaló tehát nem új igazságokra vonatkozik, hanem a kinyilat
koztatás Lelke a krisztusi kijelentések mélyéről hozza fel az igaz
ságokat s az igazságoknak új színt és új nyomatékot ad.

A Szentlélek elsősorban a dogmák nyelvén szól hozzánk. A Jé
zus által hozott kinyilatkoztatás egy-egy elrejtett igazságát úgy és
akkor állítja a hívő lélek elé, amint és amikor mint a Történelem
Lelke jónak látja és időszerűnek ítéli. .

Amennyire az isteni titkokat boncolgató emberi ész követni tud
ja az Isten gondolkozásának útjait, a Szeplőtelen Fogantatás dogmá
jának l854-ben való kihirdetéséről is azt kell megállapítani, hogy
nagyon időszerű volt. Ezt az időszerűséget annál inkább fel kell té
teleznünk, mert négy év mulva a Szűz Anya mint SzeplőtelenülFo
gantatott jelent meg Lourdes-ben Bernadettnek. E megjelenéssel és
a jelenések nyomában megindult nagy lélekáramlással - úgy l~t

szik - különös nyomatékot akart adni az akkor nemrégen kihir
detett dogma életté válásának.

A dogma szerint a Szűz Anya egyedül részesült a kegyelemmel
való teljesség - és ebben az eredeti bűntől való mentesség - hal
latlanul magasztos kiváltságában. Ez a kegyelmi kiválasztás bármily
fölséges és tündökletes, bármennyire is emberfölöttivé és isteni fény
ben ragyogóvá teszi a Szűz Anyát, egy emberi vonást mégis meg
hagy benne. És ez a meghagyott emberi jelleg tette és teszi idősze

rűvé a dogmát és a benne rejlő útmutatásokat.
Ez az emberi vonás a Szeplőtelen nagy egyedülvalósága és ma

gánya. Bármily nagy is az őt eltöltő kegyelem teljessége: nincs társa
az ernberek között. És minthogy nem volt hasonló kegyelmű lélek
a földön, azért nem is ismerhette fel senki kegyelmi kiválóságát és
lelkének gazdagságát. A kegyelemben kifinomult gondolkozásmód
ját, cselekvési módjának emelkedett índítékaít, szeretetének isteni
lendületét sem meg nem sejthették, sem föl nem foghatták, sem nem
értékelhették. Egyedül állt kegyelmével és megváltottaágával a meg
váltatlanság éjében. Ezért nevezzük Hajnali Szép Csillagnak. Ez

129



ugyan szelid fényével és aranyló bájával gyönyoruen sugárzik a
hajnal derengő szürkületében és az alkony esteledő homályában, de
mégis csak egyedül állónak látszik az ég űrének messzi távlatában.

Az egyedülvalóság és társtalanság érzete emberi dolog. Annyi
ra, hogy az Istenlátás boldog fényében égő Istenembert is enyhe
szomorúsággal töltötte el. A Getszemáni kertben hangot is ad ennek
a szomorúságának. De előbb is megfigyelhető szinte levert hangu
latú panaszkodása afölött, hogy nem értik meg gondolkozását: "Még
ti is mindig értelem nélkül vagytok 7" (Mt. 15, 16) - kérdi kese
rűen. Majd meg indulatosan, szinte a bosszankodásig fokozott szem
rehányással peregnek kérdései: "Mégsem tudjátok és nem értitek-e
a dolgot 7 még mindíg el van-e vakulva szívetek 7 szemeitek lévén
nem láttok 7 és füleitek lévén nem hallotok 7 Hogy van, hogy még
sem értetek 7" (Mk. 8, 18-21).

Ha Jézus szenvedett az egyedülvalóságtól és értetlenségtől, a
Szűz Anyának sem lehetett könnyű kegyelmével és a kegyelemből

fakadó eszményeivel, felfogásával és eljárásaival egyedül maradni
és értetlenül állni a világban. És ez az, ami emberi közelségbe hozza
őt. Mert rámutat arra a magányosságra, amitől a kegyelem sem
ment föl bennünket, és kézzelfoghatóvá teszi azt a társtalanságot.
amiben többé-kevésbé mindnyájan leledzünk földi életünkben.

Az embernek ugyanis dicsőséges méltósága és keserves keresztje
a magányosság, az egyedülvalóság. Méltósága, mert éppen ez jelenti.
hogy önálló egyéniség és személyiség minden ember, s így önálló ér
téket képvisel. És keresztje, mert erőtlennek érzi magát a magány
és a magánnyal járó feladatok elviselésére.

Életünk legdöntőbb cselekedeteit mások nélkül kell elvégez
nünk. Teljesen magunkban. Meghalni nem tud helyettünk senki
sem. De még csak segíteni sem tud a haldoklónak. Ismeretes, milyen
tehetetlenek vagyunk egy haldokló ágyánál.

Ugyanígy van a szenvedésnél is. Rettenetes érzés egyedül hagy
ni a szenvedőt, pedig kénytelenek vagyunk előbb vagy utóbb magára
hagyni. Ha pedig mi vagyunk a szenvedők: rettenetes látni a körü
löttünk fáradozók jóindulatát, de e jóindulat hiábavalóságát. Leg
többször azonban meg kell éreznünk a nemszenvedők egészséges
részvétlenségét és érdekte1enségét velünk szemben. Általános sza
vakon túl ritkán mennek az emberek.

Életünk fordulóit eldöntő lépéseinket is magunknak kell meg
tennünk. Vagy ha mások belevittek vagy belehajszoltak valamibe,
a felelősséget is magunknak kell viselnünk és a következményeket
is magunk hordozzuk.

Megtérésünket sem végzi el helyettünk senki más. Az üdvös
ségért magunknak kell a harcot végigharcolnunk. Akár önmagunk
hibáit, akár környezetünk ránknehezedő voltát kell feldolgoznunk,
végeredményben magunkra maradunk.

Ezek a magányosságok minden korban és minden időben kiju
tottak minden embernek. A magányos embernek nagy segítséget je
lentett a vallásos közszellem, a család és társadalom ösztönző és se-
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gítő szerepe, mely evilági és túlvilági vonatkozásaiban az ember
mellett állott. A 19. század közepétől kezdve azonban megnövekedett
az ember magánya. A középkor társadalma és ennek folyománya
ként még a barokk társadalom életszemlélete erős pántokkal fogta
össze az embereket és ha akarta, ha nem, mintegy kijelölte helyüket
és életkeretüket e világban is. Az ember szinte minden vallásos kér
désére talált előírást. A szokások, hagyományok majd mindenben
eligazították. A családi közösség pedig majd mindent túlélő kapocs
ként fűzte össze az embereket. Éppen ezért háttérbe szorult az
egyén s az egyéni élet.

A felvilágosodás terjedtével éppen az egyéni élet szabadult fel.
Az egyéni szabadság kibontakozása halomra döntötte az eddigi kere
teket és káprázatos fejlődést igérő folyamatot indított el. E folya
mat rámutatott az egyén értékeire és nagyságára, de éppen ezzel
magányosságát is fokozta.

Ezt az elmagányosodást még jobban megnövelte a kapitalizmus
sal egyre nagyobb teret nyerő anyagi világ uralkodó szerepe és be
folyása az élet irányításában. A keresztény filozófia tanítása szerint
az anyag az izolálódás elve. így a lelkek, az érdekek elkülönülése
még nagyobb tápot nyert az élet minden területén; úgyhogy óriási
erőfeszítésekkel próbálja az emberi szellem a közösségi életre visz
szafordítani a széthulló életet.

l\. vallásos és erkölcsös élet terén maradva nézzük meg e ma
gány-érzet formáit. Nem az-e a legtöbb lelkiéletet élő embernek a
benyomása, hogy magára van hagyva problémáival? Mindenki egé
szen különleges helyzetben tudja magát, amit általános erkölcsi el
vekkel és egyházjogi törvényekkel - úgy véli - nem lehet megol
dani. És valóban annyira differenciálódott az élet és annyi új hely
zetet teremtett, hogy az Egyház mindenre külön-külön szabályt és
döntést aligha hozhatna.

Másrészt hiába van az Egyház a misztikus Test ezervezetével.
igen sokan úgy érzik, hogy ennek áramából valahogy kiestek. Gon
dolunk itt elsősorban a lakosság megnövekedett számával beálló
egyházi szervezés elmaradására. Az egyéni lelkipásztorkodás elsat
nyulására. Az üzemesített lélekkezelés alig enged módot arra, hogy
az egyéni kezelést kívánó bajokat orvosoini lehessen.

Az egyre evilágiasodó kulturában igen sokan elvesztették azt a
tudatot, hogy az Egyházban élnek, hogy az Egyház mellettük áll.
Sokan úgy vélik, hogy Egyházuk is magukra hagyja őket, mert nem
kapják meg azokat a benyomásokat. amelyek segítenék kérdéseinek
szerenesés megoldása felé.

l\. vallásos felfogás, erkölcsi emelkedettség is egyre inkább az
egyéni élet területére vonul vissza. És éppen ezért sokan joggal
érezhetik, hogy magukra maradnak eszményeikkel és elveikkel. és
sem a családban, sem az utcán, sem a munkahelyeken nem éreznek
társakat maguk mellett.

Az atomizálódásnak folyománya az is, hogy egész kis közössé
gekben, ahol a vallás és vallásosság még uralkodik, - amilyenek a
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házasság, család, barátság, - egymásmellett élnek emberek, kik
egyformán vallásos életet élnek, egyforma valláserkölcsi alapon ál
lanak, egyforma vallási gyakorlatok jellemzik őket (pl. gyakori gyó
nők-áldozók), és mégsem tudnak egymás égető problémáiról, belső

vívódásaikról. Vagy ha tudnak, akkor éles ellentétek választják el
őket egymástól: késhegyig menő viták, sorozatos értetlenségek és
megoldhatatlannak látszó sérültségek állnak fenn közöttük anélkül,
hogy a gyógyulás kísérlete vagy legalább reménye megvolna. Előre

gedő szülők szenvednek sokat ettől az elmagányosodástól, azután
elhidegült hitvestársak és megnemértett gyermekek.

Lehetne sorolni még a magányosság szenvedőit. Ezek aszerint,
hogy hogyan reagálnak erre a társtalanságra és támasztalanságra,
lesznek panaszos magányúak vagy hideg magányúak, vagy épen
séggel keserű magányúak.

A történelmet irányító Szentlélek éppen ezen elkülönülési fo
lyamat kezdetén mutatja föl a Hajnali Szép Csillagot, a keresztény
ség egének nagy magányosát, a Szent Szüzet.

A Szeplőtelen Szűz Bernadettnek jelenik meg, aki éppen annak
a kísvárosi polgári rétegnek a tagja, mely legkorábban esett áldo
zatul a kapitalizmus anyagot imádó haszonlesésének és amelyben
legkorábban jelentkezett ez az izolációs, széthulló hatás.

És mintha csak nagy magányához akarta volna hasonítani.
Bernadettet is egyedül hagyja rettenetes fájdalmával, gyógyítha
tatlan sebével. Sőt a folytonosan vizsgálatokat végző Egyház is ab
ban a szinben tűnhetett fel előtte, hogy bizalmatlan és kétkedő

vele szemben és a neki jutott égi kegyelem tekintetében. A magá
nyosságnak minden fajtáját meg kellett izlelnie ennek a kiválasztott
léleknek és így mintegy magán bemutatnia, hogy milyen területeken
akarja megéreztetni a kegyelem Nagy Magányosa gyógyító kegyel
meit.

Bernadetten mutatta meg a Szent Szűz, hogy mit is kell tenni.
Merészen vállalni kell a magányt. Nem szabad tőle úgy megijedni,
mintha a kegyelem világától teljesen idegen lenne. Ha a Kegyelem
teljes Szűz nem menekülhetett meg tőle, nem fognak megmenekülni
tőle a kegyelemmel nem teljes lelkek sem. Éppen ezért nem szeren
esés dolog a magányosságot az Istentől való elvettetésnek tekinteni
és idegennek a krisztusi élet formájától. Nem idegen, hanem vele jár.

És ha már nem tudunk menekülni a magányosságtól. kár ma
gányosságunkat az unos-untalan való panaszkodás vizenyős tala
jává tenni vagy a lendületében megállt lelki élet fagyos hidegségébe
burkolni. És még inkább káros az elvadult keserűség légkörévé vál
toztatni. Az egyedülvalóságtól menekülésünk úgysem lesz több tehe
tetlen vergődésnél, hiszen a társtalanságot véglegesen úgysem ke
rülheti el az ember. Legdöntőbb életfordulóinknál magunkra ma
radni embersors. El kell tehát viselni. És ha jó szívvel vállaljuk,
Krisztus megváltó egyedülvalóságává érik.

Ettől az elfogadástól a keserű magányosság szelíd magányos
sággá változik. Hiszen tudjuk értékét, tudjuk nagyságát és tudjuk
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méltóságát, A saját fájdalmával liegbékélt ember enyhült Ielkülete,
a belülről sugárzó derű bontogatj a fényeit benne és tündöklik, mint
a hajnalcsillag a deres szürkületben. "Boldogok akik sírnak (ere
detiben: akík gyászolnak, vagyis akik míndenkit elvesztenek), mert
ők majd vigasztalást találnak" (Mt. 5, 5).

Fönnebb arról a merészségről szólottunk, ami a magányosság
vállalásához kell. Valóban merészség van a magány vállalásában, a
merészség pedig erőt rejt magában. Hinni kell abban, hogy az egye
dülvalóság és társtalanság csak látszólag gyönge, de magában hord
ja a kegyelem erejét. Annak a kegyelemnek az erejét, melyet Szent
Pál Jézus "szájának leheletéhez" hasonlít, de amely olyan erős,

hogy azzal pusztítja el a gonoszt (II. Thessz. 2, 8). Amely olyan gyen
ge lehet, mint a bárány (Mt, 10, 16), de eltelhet azzal a tudattal.
amit ismét Szent Pál önt szavakba: "Midőn erőtlen vagyok, akkor
vagyok hatalmas" (II. Kor. 12, 10). Mert "azt, ami a világ szerint
gyönge, választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket"

(I. Kor. 1, 27).
A magányosságnak ez a kegyelmi ereje előbb-utóbb meghozza

gyümölcsét. "mert semmi sincs elrejtve, hogy ki ne nyilatkoztassék;
sem eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson" (Mk. 4, 22). Jé
zus megjövendölte az elrejtett értékeknek, kegyelmeknek nyilvános
ságra való jutását. "Amiket sötétben mondtatok, fényes nappal fog
nak hallatszani" (Luk. 12, 3). Amiket a társtalanság és magárama
radottság éjjelében a kegyelmi tettek szavával mondtunk, a valóság
napfényének özönében fognak világoskodni.

Mindez azt is mutatja, hogy a keresztény ember kegyelmi ma
gánya csak látszólagos. Valami csodálatos organizmussal áll össze
függésben minden észrevétlen és látatlan helytállás igazságban és
szeretetben és áldozatban. Olyan, mint az erdőmélyén vagy hegyol
dalban magányosan csobogó forrás: ez ugyan nagyon egyedülinek
Iátszik, de az értők tudják, hogy a föld mélyében elnyúló nagy víz
rendszerekkel áll kapcsolatban.

A magány szelídségét, erejét és termékenységét a Szeplőtelen

Szent Szűz élte meg és mutatta meg, aki kegyelmi kiválasztottsa
gánál fogva szemben állott az egész emberiséggel. Egyedül égett lel
ke a kegyelem világosságában, amikor még minden ember a bűn

éjében járt. De amint a kis pislákoló ádventi lámpás felveszi a küz
delmet a nagy decemberi sötétséggel, úgy állta egyedül zsenge lel
kének tündöklésében a nagy világéjszaka sötétjét és a bűn tengeré
nek kegyelmi kiválasztottságát körülfogó áradatát. Merte vállalni
ezt a kegyelmi fölényt egyedül is, mert tudta, hogy végeredményében
nincs egyedül. A Magnificat kicsorduló diadaléneke az egyedülvaló
ságban is hűséges és bizakodó kegyelmi ember világot legyőző biz-
tonságának és tudatának. /


