
GYULAY ENDRE

Édesanyám: Egyházunk Anyja

Szeretem a Szüzanya képeit elnézegetni. A művészek keze nyomán szívük nyílik meg
előttem, s az ő hitük mélyíti az enyémet. Most is két kép van előttem.

Prokop Péter adta Rómában az egyiket. Ezt mondta: megtaláltam a lélek szinte anyag
nélküli ábrázolását. Az alap a zöld szín: rajta az egyik oldalon a szeretet színe, piros vonalak
sűrűn függőlegesen és vízszintesen, a másik oldalon Mária kék színe ugyancsak fel-le és
jobbra-balra sűrűn húzva. Apiroson fehér kontúrvonalakkal Mária, kezét áldásra emelve, a
kék oldalon kisebb alakban ugyancsak áldó kézzel a gyermek Jézus.

Memóriámban előtüremleneka Biblia és teológia képei. Fehérsége eszembe juttatja
tisztaságát. Lelkén soha egyetlen bűn, az eredeti bűn sem volt soha. Hogy gyönyörködhe
tett tökéletes alkotásában a teljes Szentháromság? - A kék alap miatt talán még
fehérebbnek látszik a kis Jézus alakja. A megtestesült Ige másként tiszta; Isten élete, a Fiú
természete, aki megjelenik ebben a földi, egészen emberben. Még Máriánál is jobban
ragyog, még nála is tisztább. Eszembe jut a kérdés: Merne-e engem is, ma is, most is a festő

fehérrel jelölni a képen? A megszentelő kegyelem átjár-e isteni élettel engem is? Akár a
piros, akár a kék alapon milyen furcsa lenne a szürke vagy pláne a fekete színű alak!
Szeplötelenül Fogantatott, imádkozz értem, bűnösért! Megváltónkká testesült Ige, tégy
hófehérré minden megkeresztelt embert!

Mária kontúrvonalai alatt a két irányban húzott piros vonalak telítik a képi alak bensejét.
Jelzi a festő, hogy ezt a szüzet, anyát a szeretet melege, élete tölti be: .Szererer az Isten: aki
szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne" (1 Jn 4, 16). Sejtem titkát: "Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van ... ASzentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít
be." (Lk 1, 28, 35) Hol a közös nevező, hiszen Isten Végtelen, teremtő, Mária ember,
teremtmény? Igen. De betölti a szeretet. Nem önszeretet. "Ha abból esztek, olyanok
lesztek, mint az Istenek." (Ter 3, 5) - kínálja a lázadást a kísértő. Mária nem akar Isten
lenni. M~g Isten anyja sem minden áron. Benne csak egy él, 'élteti, mozgatja: Isten iránti
Végtelen szeretete. Már amennyire végtelen lehet a véges ember szeretete. Prokop képén
Mária egész lényét átjárja a szeretet alapszíne. Ez a szeretet teszi készségessé: "Legyen
nekem a te igéd szerínt." Ez indítja el Erzsébethez, ebből fakadhat fel ma is megdöbbentő
háladala. "Magasztaljaaz én lelkem az Urat, és ujjongjon szívem Üdvözítő Istenemben." (Lk
1, 47) Ez a szeretet ad neki erőt, hogyvállalja a betlehemi utat és az ottani istállót. Ez teszi
készségessé az Egyiptomba futásra és a názáreti ház munkáinak mindennapos elfogadá
sára. Valahányszor imára emeli fel a kezét, örömmel találkozik azzal, akinek odaadta életét,
aki Istene és mindene.

Prokop áldásra emeli Mária jobbját, de e kéz alatt is ott vannak a szeretet piros vonalai.
Mária ösztönösen vagy a lelkébe befogadott kinyilatkoztatásból tudja: Isten iránti
szeretete az emberszeretetben lesz teljes. Erzsébetnél végzett szolgálata, a názáreti ház
egyszeru munkái vagyfigyelmessége a kánai menyegzőn mutatja ezt. Jól tudja: "Aki szereti
Istent, szeresse testvérét is." (1 Jn 4, 21) Az ő szeretete nem elvont, önbecsapö, vélten
misztikus vagy önmagát dicsőítő,hanem reális, imádkozó, engedelmes, szolgáló, tanúság
tevő szeretet.

Akép másik oldalánjézus. De a kontúrvonalak alatt fel, le és vízszintesen nem a szeretet
pirosa, hanem Mária kék színe fut, ez tölti be. Érzem, hogy a festő az emberJézust egészen
embemek, egészen Mária Fiának akarja számomra hanmilvozni. M:íriától boi:! tf'''tét
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Máriától tanulja a szavakat, az imákat, vele zengi a zsoltárokat. Tőle tanulja, hogy naponta
százszor is szóljon az Atyához, hogy fél éjszakát töltsön imában elmerülve, hogy menjen a
templomba, s ott imádkozva szemlélje az engesztelésül bemutatott áldozati bárányt. Mária
nevelése formálja Jézus emberségét. Mária szeretete határozza megJézus földi szeretetét,
az ő példája irányítja a gyermek életét, az ő otthona határozza meg a gyermek jelenét, kicsit
a jövőt is.

Jézus keze is áldásra emelt kéz, mint Máriáé. Tudja, hogy míg e földön jár,neki az embert
szolgáló szeretettel kell "bizonyítania" Atyja iránti szeretetét. Igaz, még csak gyermek, de
már látom áldó keze nyomán: beteggyógyításait, a naimi ifjú anyjának megállítását, Lázárt
szólító, életadó parancsát. Kis túlzással azt mondanám, Máriától tanulta meg embersége,
howan kell embermódon Isten gyermekének lennie köztünk.

Ujra magamba kell néznem. Istenszeretetem milyen? "Magnificat" -osan imádságos?
Készségesen engedelmes? Jót akaróan szolgálatkész, minden ember felé, mindig? Családi
otthonom, plébániám, hitoktatásom, növendékeim, híveim, ismerőseim és az idege
nek ... Megtanulják-e tőlem, szavaimból és tetteimből a máriás szeretetet? A tanúságtevő

szeretetet? Prokop atya képéből értem, hogy Mária Jézusért van, az akkori, a történelmi
Jézusért és a mai földi Krisztusért, a Titokzatos Testért, az Egyházért. Tanít minket, és
könyörög értünk.

A másik kép Herray Mária könyornata. A szenvedö Jézus találkozik Máriával, édesany
jával. Az esemény sötét, a fehér papíron feketén jelenik meg a két arc. Lassan húsz éve,
hogy az ágyam felett függ, és minden este elgondolkoztat. Hol megnyugtat, hol
lelkiismeret-vizsgálatra indít, hol bánatot okoz, hol igaz elhatározást követel tőlem az
apostolibb életre. Két arc. Fájdalommal teli, mégis nyugodt mindkettő.Szemük csukott,
Mária a töviskoronás Szenvedö vállára hajtja a fejét. A kép: feszült dráma, mégis levezeti
bennem a nyugtalanságot, félelmet. Mit mond a maga csendjében? Mária szölal meg.
.Mínden anya szeretne előbb meghalni gyermekeinél. De én tudtam, hogy számomra ez
lehetetlen. Simeon szavaitól kezdve világos számomra: ·A te lelkedet is tőr járja át- (Lk 2,
35). Féltem a naptól, de vártam is rá. Aggódtam érte," mikor ellenségei fondorlatairól
hallottam, futottam hozzá, amikor elfogták, nemet kiáltottam, amikor a keresztre velé-t
üvöltötték, de szavamat elnyelte a tömeg! Szó nélkülodaléptem a kereszthordozóhoz.
Tudatni akartam vele, hogy szeretem, hogy vele hordom a keresztet, hogy akarom az Atyát
vele együtt kiengesztelni, hogy vállalom a simeoni tőrt, hogy kész vagyok vele halni, ha ez
az Atya akarata. Kész vagyok maradni, élni is, és őt képviselni, testvéreit fájdalommal
megszülni titokzatos testében, az egyházban."

Mária csukott szeme, megtört arca, összezárt ajkai rnögül is hallom készségének
megvallását, sikoltó fájdalmát, határtalan lsten- és emberszeretetét. Nézem őt és
szégyenlem magam. Mit nyafogok kicsiny bajaimért, mennyire nem vagyok kész meg
alázottan, meggyalázottan vállalni napi keresztemet? Inkább vágyom a kereszt nélküli
életre, inkább győzni szeretnék, mint keresztre feszítetten is bízni a föltámadás
győzelmében. Inkább akarom a sikert, mint a bukást, a dicséretet, mint a keresztre velé-t.
- Máriában kezdem sejteni a Jézustól kapott egyik útmutatást: ,,Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl keresztjét" (Lk 9, 23) és megértem a másikat: "Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért ..." (Jn 15, 13) Ő kész értem és
Fiáért vállalni az életet odaadó áldozatot. Érti Fiát, és tökéletesen megvalósítja.

És nézem a másik arcot, Jézusét. Nézem fájdalmát: " ... a mi betegségeinket ő viselte, ...
a mi gonoszságainkért törték össze." (Iz 53, 4 - 5) Szívét még nem járta át a katona
lándzsája, de átjárta a választott nép Feszítsd meg! kiáltásából feléje szálló ezernyi tőr.

Lelkében még mindig reszket az esti ima: "Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a
kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tied." (Lk 22, 42) Már tudja, hogy nem
rnülhat el: ki kell innia a keserű poharat. Tudatosan vállalja is. A félő, futó, tagadó, áruló
apostolok, a fanatizált tömeg mellett hozzálép az, aki most is teljes szívvel szereti:
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édesanyja. Jézus ajka mozdulatlan, arca, ruhája véres, de szívében megszálal: Köszönöm,
hogy vállaltál, hogy testet adtál, tápláltál, védtél. neveltél, hogy szeréttél és szeretsz most
is. Hogy szereted az embereket, és példát adsz kései gyermekeidnek, te az egyház Anyja.

A hit ereje legyőzia látszat gyöngeséget, a hit bizalma erősebb a halálnál. Nem érteném
a két fejet a képemen, szenvedésüket és nyugalmukat a feltámadás hite és győzelme nélkül.
Enélkül nem lehetne így szenvedni, nem lehetne így rajzolni. Sem e képen, sem az
evangélium írásaiban. Nézem hát a képet, érzem Mária fájdalmát, odaadását, szeretetét, és
erzeru, hogy engem is szeret édesanyai szerétettel. Kihajol a képből, odamutat, ahol
.elszakítotram, bepíszkoltarn" magam, gyöngéd keze érintésére szememben megszületik
a bánat könnye, a másként-lesz-ezután ígérete. Fiára mutat, majd az ő keresztjét nyújtja
felém. Az Édesanya adja, ő tudja, mi já nekem, és mennyí nem sok. Aggódva mellettern
marad, nézi, elég-e a szeretetern, elég-e a hitem, hogy össze ne roskadjak? Ha elestem, mint
Fia a keresztúton, maga emeli fel keresztemct. hogy kíegyenescdhessern egy kicsit. Végig
"izgulja" imádságos szeretettel kereszthalálomat. hogy az én "sziklasíromból" is győzel

mes feltámadás legyen.
Milyen csodálatos lenne így nézni minden Mária-képet, így megsejteni az ö szeretetét,

őt így megszeretní, így segítségül hívni. Vele és Fia által így a feltámadás dicsőségébe

eljutni.

ANGELUS SILESIUS

Szűz Máriához, a titkos liliomhoz

Te, ékes liliom, foghatót ki találna?
Az éden füvellő mezejét míg bejárja.
Csillogsz, akár a hó, ha eljön ideje
S az ég rá Phaeton aranyát hinti le:
Előled nap és hold s csillag suuad bomályra.
Pompád, viseleted, mint Salamon ruhája,
Fénylőbb, díszesebb, mint királyi ékszere,
Fényedet a szeráfszép villáma nem állja:
Páratlan illatod világnak balzsama
S ami égi Urunk elé még hullana.
Csak tebenned van meg a szűzek ékessége,
Vértanűle ereje, szentek tűz-alkata.

Így, ékes liliom, jöjj, üdíts meg, hogy a
Látásom örökké lényed s magvad fölérje.

Kalász Márton fordítása
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