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KEGYOSZTÓ NAGYASSZONYUNK
Még kispap koromban láttuk azt a ha tal ruas két kij tetet, rnelv

ben a Boldogságos Szűz mennvbeviteléuek hittételként való ki
hirdetését kérte szinte az egész katolikus világ. Azt azonban már
kevesen tudják, hogya legtöbb kérelmező püspök, teológiai tan
szék és papnevelő intézet egyúttal azt is kérte, hogy moridják ki
az assumpció dogmájával egy időben, hogyaBoldogságos Szűz

minden kegyehnek közvetítő asszonya is. Alútárnasztották ezt fő

leg azzal, hogy a Szcntszék már régebben megengedte a Kegyosztó
Boldogasszony ünnepét (máj. 31.) m.induzon pűspökőkuek, akik azt
kérik, Továbbá néhány teológiai ervet is hoztak; részletesen azon
ban ezt a tanítást nem érintették, csupán arra szorítkoztak, hogy
megemlítsék a kegyelemközvetítés tanát a meunybevitel dogmá
jával kapcsolatban,

Miután sokan kissebbítik, mások meg nagyon is növelik a
Boldogságos SZltZ közbenjárásának rnibenlétét, a leg újabb teoló
giai vélemények figyelembevételével szerotnénk röviden megvilá
gítani a Szűzanva kegyosztó szerepét.

Nagyon jól tudjuk, hogy csak egy közbenjárónk van Isten
és az emberek között, az ember Krisztus .Jezus (l Tim 2, 5). Igazi
értelemben csak ő nevezhető Megvál tónak, Amikor tehát egyházi
iratokban, a hagyományban Szűz Máriát mint társmegváltót, köz
bonjárónkat. engesztelő asszonvunkat (reparatrix) látjuk, az. so
hascin sze.repe lhe t tárgyi értelemben, mert igya megváltás Krisz
tU8 sajátja, amit egyedül ő hajtott végre II kereszten. Alanyi ér
telemben, a megváltás gyümölcseinek alkalmazásában Krisztus
másokat is felhasznúlhat, akik őtőle fiiggóen közvetitök Isten és
ember közott. Igy hivatásuknál fOg'vaa papok; cselekedeteik,
imáik, önmegtagadásaik, stb. Iolvtán a többi ember is. Ilyen. ér
telemben Szent Monikát is közvetítőnek hívhatjuk, hiszen imái
esdették ki Agostoll megtérését. ,

Olyan értelemben megengedhetjük SúízlVlária közreműködó

~ét a mi megvá.ltásunkban, hog'Y igenliJ szavával .a megtestesü
lést és az áldozat előké8zítését elősegítettc. Hiszen tudjuk, hogy
te ljesen szabadon lett a Megváltó édesanyja. A Szeutatyák ezt
úgy fejezik ki hasonlatnkban ékes módiukon, hogy míg Éva az
ördögnek hitt és engedeUen8ég'évei Ílal<í[unk okozója lett, addig
""lária az angyalnak hitt és engetielmesség·ével életünk oka. Igy
tehát hittanilag i s megállja a helyét ez a kifejezés: Mindent a
Boldogságos Sz űzőn út kaptunk, aki nekünk a Megváltót szülte.

Magához a korceztáldozat lénygóhez azonban nem volt köze
és ilyen értelemben sem a. Szentfrásbau, sem a hagyományban nem
találhatunk erre vonatkozóan semmit. Az evangéliumok és az
apostoli levelek szer-int .Iézus Krisztus áldozuta Atyja akaratának
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teljesítése, s nem Anyja kérelmére vagy tanácsára hajtotta végre
azt. Sőt inkább azt mondhatnánk, megváltói műkődésében teljesen
független volt Édesanyjától.

Nem tagadható azonban, hogy az emberi nem megvúltásában a
Fiú és Szentséges Anyja ukara ta mindenhen megegyezett. Sőt

"kétségkívül Fiának szörnyű gyötrelllciben és szenvedesei.hen lé
lekben a legjobban vele érzett" (XnI. Leó: .Jucuuda semper enc.,
1849.). Azonkívül, rniután szeplőtclon fogantatásúnál fogva bűnt

el nem követhetett, nemcsak életével, hanem a kereszt alatti
együttszenvedésével maga számúra és részünkre is érdemeket
szerzett.

XI. Pius pápa 1928-ban kiadott eucikl ikú.iúbuu a Boldog-ságos
Szűzet, aki nekünk a Megvúltó t szülte, nevelte, Ellgesztelö assw
nyunknak nevezi. "Mi pedig, Krisztusnál való küzbeniárásában
bízva, aki -- az egyetlen közvetítő ugyan Isten és az emberek kő

zött, - úgy kívánta, hogy Anyja a kegyelmek szószólóju, k isz ol
g'áltatója vós közvetitője legyen", Ugyancsak XL Pius nevezi 1\1ú
riát "minden keuuelmek lcieszközl6.iónek". 193;)-heJJ, a jubi leumi
esztendő végén imát ad ki, melvben ezek a szavak szercpelnck :
.,Irgalmassúg Anyja, aki szentség'es fiad mcJleU., mint »ele egyiUt
szenvedő és társmegváltú álltál, mikor a kerr-sz t oltárán az em
beri nemet megváltot.ta .. , kérünk, őrizd bennünk és növeld nap
ról-napra a megváltásnak és a te c!Jyiittszenvcdúserlnek drága gyü
mölcseit és Te, ki mindnvá.iunk anyja vagy, add, hogy az erköl
csök tisztaságának örvendhessünk" A nemrégiben holdoggúava
tott X. Pius pedig Így vélekedik: "Ott itllt Jézus keresztje mcl
lett, mikor eljött Fiának vóguő órája és (ln enrlezctt, hogy E!!.'yszii
Iőttje az ernhet-i nem üdvéért feláldozta m agút, sőt ha lehetett
volna. még szívesebben vállalta volna miudazokat a kínokat, ami
ket Fia elszenvedett," Itt találkozik a szontéletű púpa tanítása
Szent Bernátéval, aki így tanít: "Ha .Iézus te,"' [ szeriut meghul
hatott, miért ne hajhatott volna meg É(lnSHll)'ja lclkileg ! A ke
reszthalál abból a szeretetböl fakadt, arnelvnél nagyobb nem fa
kadt a földön; Mária szenvedése abbó] a szeretetböl, amelynél
hasonlóbb Krisztus szeretetéhez el sem kepzclhotő." Ugyancsak X.
Piusnál olvassuk Eadmer bencés szavait, aki szei-int a1,('rt lehetett
Mária ennek a bűnös földnek eiuresztelő usszouyn, mert 1\1;1,te és
Krisztus között tökéletes volt a fájdalmak é,; akaratuk egysége
(De excel!. V, Mar, e. 9.) és czért monrlhatjuk minden kegvel
mek és ajúndőkok kiosztójának is. Ugvanesak idézi IX. Piu,nrrk
a szeplőtelen fogantatásról kiadott encik likűjából (!nelffJ1Jilis)
azokat a szavakat, melyek Máriút "J1Jg'YbZÜJiiit F'iáuúl az egész
földkerekség leghatalmasabb közvcí.itő.ióuvk éR k icmreszteiő.iónek"

nevezik. A forrás, amelynek tel icsségéből merítünk (J'n 1, IG),
kétségkívül Krisztus, "akitől van az eg'ész teet egybeerősítése és
egyb~ötése", így történik azután 11 test növekedése 11 maga épü
letére a szeretotben" (Ef 4, 16). Múria pedig Seent Bernát szavaival
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a csatorna (serm In Nat HMV de Aquaeductu), vagy még inkább
a nyak. aki által a fej és a test jut összeköttetésbe s amelyen
át a fej erőt közvetít a testbe. Szienai Szen: Bernardin szavaival
(De Ev A-et.) HÖ a mi Fejünk nyaka. s általa minden lelki ado
mány titokzatos testéhez jut".

Mindebből nyilvánvaló. hogy nem tulajdonítunk az Isten
szülő Szűznek olyat. m int ami egyeüül Istené, nevezetesen a ke
!~yelem létrehozását. Mindazt azonban. amit Krisztus kiérdemelt
igazság szer-int (de condumo), a Boldogságos Szíiz kiérdemelte
méltánvossáaból (de conaruo). Éppen ezért ft uekünk adandó ke
gyehnek első kíeezközlö.ic, tehát vonatkoztatott értelemben Ha
Fönség jobbján ül a magasságban" (~sül J, 3). A Király "jobbján
áll a Királynő" (44. zst. 10.) és ugyancsak IX. Pius szavaival
.aninden veszélyben lévőnek a legbiztosabb oltalma és a leghűsé

gesebb segítője. úgyhogy az ő vezetésével, gondoskodusával és
vedelmével semmitől sem kell félnünk" (Ineffabilis).

Ugyancsak, legenyhébben szólva, túlzás a Boldogsázos Szűz

nek papi hatalmat tulajdonítani és azt úllítaní, hogy résztvett a
keresztáldozat áldozati jellegében. Jézus Krisztus ugyanis mint
pap váltott meg minket. Máriának azonbau som papi hatalma. sem
papi feladata nem volt. Hogy ez mennv ire az Egyháznak is a
gyakorlati tanítása. mutatja, hogya Szerit Officium még J916-ban
eltiltotta a Boldogságos Szíizet papi ruhában ábrázolni. azonkí
vül 1927-]len a Boldogsúgos Szűznek mint papnak (virgo sacerdos)
tiszteletét tiltotta be. A búcsúimúdságok új gyüjtemónyc sem hoz
za azt a Máriúhoz mint paphoz szóló imút, amely pedig azelőtt

búcsúval volt ellátva. Megengedte azonban még régebben, hogy
lt Boldogságos Szűzet az Oltáriszentségről is elnevezzék.

Az azonban megint tény. hogy közbenjárása felülmúlja az ösz
.szes szentekét: hiszen Fia, már csak a hagyomány erejénél fogva
is, nem mehet el mcghallgatatlanul Tödesanyja kérése mellett, Az
"Ime, a te Anyád" szavak óta pedig, mint mindnyájnnk Anyja,
mindnyá.iunkra anyai gondot is visel. Mivel pedig JÓZTW a test
vérünk, valóban "lsten örökösei és Krisztus társörökösei vagyunk"
(Róm 8. 17), sőt ennél többek is: egy titokzatos testet alkotunk
Vele. Mert "a tisztasásros Anya méhében Krisatus testet vett -na
gára és lellei testet mindazok, akik hinni fognak Benne. Mik ll'

tehát Mária a Megváltót hordozta. ugyanakkor hordozta azokat is.
akiknek az életét a Megváltó élete foglalta magúban.: Mindnyá
jan tehát. akik Krtsz.tussal közösséget alkotunk, az apostol szavai
szerint az ő testének tagjai vagyunk. húsából és csontjaiból valók
(Ef 5. 30). Igy lelki és titokzatos inódon Múria fiai is vagyunk
és ő mindnyájunk Anyja" (X. Pius: Ad dll/Jn illum],

Máriát tehát egészen egyedülálló szerep illeti meg a mi meg
váltásunkban. Ő HdtH nekünk a Megváltót éH így minden kegyelem
rajta keresztül érkezett el hozzánk. Azután kegyelmeket szerez
nekünk méltányosságból való érdemeivel. Végül kösbenjár szent
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Fiánál és így kegyelmet oszt is ki nek lilik. Joggal nevezhetj ük
tehát minden kegyelem közvetitöjének, csatornának, mel y által
Krisztusból mint fej ből árad reánk, tagokra a kegyelem...Miudeu
kegyelem tehát - mondja XIII. Leá (Jucunda semoer) -- hármas
úton jut el hozzánk: Istentől Krisz.tusig', Kr.isztustól Máriáig,
Máriától pedig hozzánk," Ezek egyébként a nagy Seiénai Seent
Bernardin szavai is (Ser De MV. 191). Mária tehát közvetítő asz
szonyunk az isteni Közvetítőhöz, Krisztushoz: így nevezi ől XIII.
Leó Fideniem kezdetű enciklikájában 18~6-ban. A május 31-ére
engedélyezett rnise szővege, melvnck eimében kifejezetten "min
den kegyelmek k özvct.itőjónek" nevezzük a Boldogságos Szűzct, a
könyörgésben így imádkozik Kr.isz tushoz: "Urunk -Iézus Krisztus,
aki az Atyánál közbenjárónk vagy, Ede-.anvúdar, a Boldogságos
Szűzet édesanyánkul és Nálad kőzbenjúr-ó nk u] ál litan j méltóztat
tál: add meg, kegyesen, hogy mindaz, aki hozzád járult jótéte
ményedet kérve, azon örvendezzen, hogy miudent Őrajta keresz
tül esdekelt ki". Mária tehát, mint .Jézus .f~de~anyja, Krisztus és
az emberek között van s így Krisztus közt és közöttünk - Krisz
tus akaratából - a kegyelmek közvct.ítője lett. 'I'ermészeteseu ezt
a hivatalát Krisztustól t'üggően töl ti be, mcrt hiszen ő is teremt
mény és alá van vetve az isteni akaratun k.

Mit is kapunk e tanítás szeriut Mái-i« által? Mindazt, amit
kérő imáinkban elnyerni óhajtunk; tehát a természetes, természet
feletti, belső és külső segítséget és a segitő kegyelmet. A megszen
telő kegyelem érintései és növekedése 11 /"izenlsegek ha/lisa ,"agya
megigazult ember jócselekedeteinek .intalma és csak annyiban tu
lajdonítható a Boldogságos Szűz közbeujú.rúsának, amennyiben ő

kiesdi számunkra a seg ítő kegyelmeket u ,'zents{~g'ek vetelére vagy
az érdemszerző cselekedet végrehajtúsá.ru. I~l'l'~ vou atkozó au a
hittudósok véleménye még megoszlik. (Igy például Schütz Antal
is másképen vélekedik: 'I'itkok tudomúnvu 152--3).

Mária ezt az ő közvetítő szerepót azóta tölti be a mennyben,
mióta oda test szei-int is felvétetett, mcrt mcunyhovétele óta
örvendhet. csak minden érdeme jutahnuzásún ak, amit Tsteutűl

nyert. Ott, m iután Isten boldogító szfneiu tásúbuu örvend, látja a
mi gyarló embennivoltunkat itt II földön, és ezért segithet m in
(len szükságűukbon.

Tehát "Isten akaratúból semmit sem kapunk, csuk Mária ál
tal. Mert amint il mennvei Atyához senki sem mehet, csak fl Fián
keresztül, majdnem így Krisztushoz sem j uru lh a tunk. «supán Any
ján át" (XIII. Leó: Octobri mcnse eur-ik l. lS91-hen). Krisztus te
hát, miután Edesanyja annyit szenvedct t vei e, úgy akarta, hogy
az a sok érdem, melyet k icszkőzől. Márián keresztül jussort el az
emberekhez. Edesanvúnk ul adta f:dcsllIJyjút, hogy anyai íg{'reté
vel rnindnvá.iunkról mint g ycrmekc i ről I-l'Il11doskodjék.Nem zárja
ez ki azt, hogy m ás szentekhez is inuidkozzu uk és mások közben
.iárásút is kérjük, de ha kieszközölnek vnlu mit szúrnuukra, ugyau-
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azt a Boldogságos Szűz is kiesdi és közvetíti a mi számunkra.
Nem szükséges ugyan mindenkor, ruiuden kegyelemért kifejezetten
őt hívni segítségül, közbenjáróni. Ű azonban, mint Irgalmasság
Anyja, így is anyai gondunkat viseli.

Mikor több magyar egyházmeg-ye a közelmultban bevezette a
Segítő Szűz Mária ünnepét, boldognu iinnepel tiik Égi Anvánkat,
Május Királynőjét. Mikor nemrégiben II nagy jellel tündöklő

Asszonyunkat, Merinybefőlvett Királynénkat, Nagy boldogasszo
nyunkat tanításunk új ragyogásában tüudökölve ünnepeltük. is
mét örvendve dicsőítettük a Nagyhatalmú Szűzet, -Még csak fo
kozódnék örömünk, ha május utolsó napján mi is boldogan tisz
telhetnénk a Kegyosztó Nagvasszonyt, Akinél .,vagyon az ut és
igazság minden kegyelme, az élet és az eréuv minden reménye"
(Sir 24, 25).

HÓDOLAT
Nem birkózom veled, karom legyőzted:
kicsorbult szablyaként po1'l)(tn hever.
Egy dalt tud már csak, azt zengi előtted
-iáradhatotlonul a szív, a mell.
Lélekzetem elállt, amint
látván'yaid reám ömöltek.
Emléked sajgott, mint a lőtt seb.
Azt hittem, megvakít.

Mit görgetett törékeny csontú »úllosnl
Milyen búvópatak játszott 1ielem?
A föld alatt s a tenger tiramáhun
szelíd társammá lett minden elem.
Dicsőséged lövellte rám
a kő s az érthetetlen lcristáli],
a h~gy, amelyre 1!áltig hívtál
s a csillagos karám.

Törvény emelte csuklómat az égre,
nem roppant össze semmi súly alatt.
Hatalmas műcedet bátran temérte.
magad »ezetted gyönge ujjamat.
Derűs 1)(lgy, szép és 'végtelen.
imádlak minden porcikámmal;
bár nem lehetsz nagyobb azáltal,
ha dicsér énekem.

Akácok lombja zúg, pálmák pihennek,
Ó, mennyi látomás sodor icléd t
Csak tudnám, hogyha jő az éj, mi lep meg,
mi1yen kalandok és '!I7ilyen zenék ...
Lágyhangú sipod szólogat.
Megyek. Nem késlekedhetem. már.
A friss mezők felett a menns) száll
s a néma hódolat. T ű z T a m á s
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