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olyan hittétele. amely előtt ér
tetlenebbül állána a kívülálló,
mint J11ária-tiszteletünk két
alappillére: a Szeplőlelen Fo
gantatás és Mária menubeoéie
te. Papok, akiknek az emberek,
tisztelei ből 1Hlgy röstelkedés
ből, többnyi,re nem mondiák meg
nyiltan és nye.rsen a vélemé
nyüket, sokszor nem is gondol·
ják, milyen szenvedélyesen veU
el magától éppen ezt a két hit
tételt az olyan ész,· mely ma
gát az isteni titkok [iilébe he
lyezi. Aki hallott már efailo
megnyilatkozásokat, bizonyára
megérezte ilyenkor, hogy a til
takozás nemcsak két hittétel
nek, hanem az egész ,Mária-tisz
teletnek s,zól. Nemcsak a Szep
lőtelen Fogantatással és a
Mennybevétellel szemben áll ide
genül az ilyen racionalista vol
tát fennen hangoztató ész, ha
nem az egész katoiikus Mária
tisztelettel.

Sajnos, mi hívők, ha szóbake
rűl lJfária-tiszteletünk, legtöbb
ször magunk is belemegyünk eb
be a zsákutcába és csak a rend
szerből kiszakítdtt kittételről vi
tatkozunk, ahelyett, hogy Má
riáról szólanánk.

Mert teológiailag iskolázatlan
embertestvéreink számárti.
akik többségben vannak a vi·
lágban, -- nem a dogmákból ki
indulva kell megértetni Máriát,

hanem megfol'dít·oa: Mária meg
ismertetése és measeerettetése
által lehet és kell elfogadható
vá tenni számunkra a hittételt.

A dogmák Jézusához az evan
gélium J ézusán kereeziűl vezet
az út; a hittételek Máriájához
is az evangéliunr Máriáján, az
ő emberi alakjának, egyénisé-,
gének ismeretén keresztűl lehel
il legjobban eljutni. Minél in
kább belemerülünk Jézus em
berséoébe, annál inkább látnunk
kell, hogy egYéniségének mére
tei meghaladják az emberit.
Ugyanezt 'tapasztaljuk; mikor a
Szűz alakját és egyéniségét
igyekszün le megismerni.

- Az a huszonöt mondat,
mely Lukács evangéliumának
első ieieeetében. összefoglalja az
Angyali tJdvözlet és a Magni
ficat dörténetét, olyan egyéni
ségnek mutatja be Máriát, aki
akkor is megérdemli, hogy
nemzedékek sorai emlegessék és
akkor is meghódítja -ae ember
sziuéi, ha nem tud, vagy rwm
akar tudni róla, hogy ő a Szep
lőtelenül Fogantatott és Meny
be Felvétetett. Angyal köszönti
és azzal biztatja, hogy a fiú,
akit szülni fog, a Magasságbeli
Fiának fog hivatni és neki ad
ja az Úr, atyjának, Dávidnak
királyi székét, országolni fog
Jákob házában mindörökké és
királyságának nem lesz vége;
- és Máriának minderre egyel-

22:i



len kérdés a válasza: "Mikép
pen lehetséges ez, mikor férfit
nem ismereki" Szűzi öntudat,
asszonyi alázat, a 'lelkiekben já
ratos ember óvatossága, a gon
dolkodó elme józan bölcsesége
sugárzik ebből az egyetlen mon
datból. Lukács szwvaiból kive
hetően nem az angyali jelenség
hozta zavarba, hanem a köszön
tés tartalma. Ez az asszony, aki
mint ősatyja, Izrael, szembe mer
szállani az angyallal és az üze
netre rá meri kérni a menmüe«
eredet pecsétjét, a lelki élet és
a bölcsesség olyan "fokáról tesz
tanúbizo,nyságot, hogy önkénte
lenül is, felmerül bennünk a
kérdés: honnan mindez a nagy
,~zerűség, ez a nagyvonalúság
az egyszerű názáreti lányban? !
Egyszerűsége és bölcsessége
annyira megragadó, hogy tsil
muiat a mindennapin, az embe
rin, az isteni kegyelem kidon
leges működése felé.

A liíájusi Má'fia-tiszteletben az
Egyház a Szent Szűznek éppen
ezt a kedves, szeretetreméltó
emberséoéi, szűzi tisztaságát,
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asszonyiságát állítja elénk. Má
riát, a szüzet és az asszonyt az
Angyali tJdvözlet fényében, a
j}lagnificat loboflásában, a szent
éjszaka földöntúli hangjai kö
zött Simeon előtt, Egyiptom ide
genségében és II tizenkétéves Jé
zust keresve.

Ahogyan Jézus porral, veri
iékkel, majd végül ütésekkel és
sebekkel borított arcán keresz
tül sugárzik lefj1negrOfJadóbban,
eeicet leginkább meuejtő 'va
ráeslattal az ő istenségei em
berfeletti szereiete: ugyanúgy,
minél inkább szemléljük Mária
leányos báját, asszonyi és anyai
e{fl}énisé[Jét, annál közelebb ke
rülünk o Szeplőtelen Foganta
tás és a Mennybevétel h.iitéie
leihez, Ahogyan, Jézu» nem"
emelkedhetett volna fel oiuan
mauaslaiokra, ahová felemelke
dett, ha. csak ember lett 'volna,
úgy .Mária sem hordozhalta
volna méhe Gyümölcsét az An
gyali Üd.oiielei koszoráiáoal
homlokán és a 1~1iumiiicai 'ízei
vel ajakán, 'kicálasztottsiu), ke
.oyelemmclvaló teljessé!1 nélküL
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