
zarándokló Isten népeként ismerte föl
önmagát, amelynek alapállomanyát nem
csupán statisztikailag teszik ki a házas
ságban élő emberek, akkor csak azt kí
vánhatjuk és azért imádkozhatunk, hogy
végső kimenetelében áldott és üdvös le
gyen ez az áldozat.

A püspökök és a hívek tartoznak ez
zel a párbeszéddel a pápának. A leg
rosszabb az lenne, ha a fölmerült és lát
hatóvá vált ellentéteket eltussolnák.
vagy elbagatelizálnák, akár csak az en-

A KIS ÚT
Mennyivel szegényebb lenne a zene

irodalom, a képzőművészet. az irodalom,
ha ellenállna a Szentirás sugalló hatá
sának. De nem teszi: keresi•.elfogadja az
ihletést. Mennyi élményt. gazdagodást.
mélyebb látást ajándékoz a művészet.

mely a maga eszközeivel közvetíti a
Szentírás szépséqes világát. Bizonyság
erre a Magnificat.

Pillanatnyi. hirtelen elragadtatás han
gulata ez az ének? Csak valami lírai,
lelkes fellobbanás? Ha nem eléggé fi
gyelve olvassuk. talán ez az érzésünk,
véleményünk. Pedig mennyivel tőbb van
benne! Mennyire nemcsak egy, a hála
iránt érzékeny lélek finomsága! Milyen
magasságot-mélységet nyűgöznek le!
Fölemelő és mély gondolatait az Úszö

vetség szavaival fejezi ki Mária a Mag
nificatban. Arra ~'all ez. hogy jól isme1'
te a Szentírást, átjárta lelkét, gondola
tait. ezért tudta alkalmazni. Istenrői.
Isten és az emberiség viszonyáról, Is
ten és Izrael kapcsolatáról kimondott
gondolatai alapvető igazságok.

Minden Istenben fut össze a Magnifi
catban. Ú a középpont.

Mária legszemélyesebb megnyilatkozá
sa az újjongó hála az Úr felé. Önfeled
ten magasztalja Ot a kapott kiváltság
ért. Nem illő hálaadás csupán, hanem az
egész embernek teljes szívvel kicsendülő

boldogsága. A megváltó Isten, a Hatal
mas, a Szent, az Irgalmas rátekintett, s
nagyot tett szolgálójával. Nem önmagát
kicsinyíti, amikor aljÍzatosságáról énekel,
hanem lsten ajándékának, akaratának
készséges elfogadását fejezi ki. Kimond
ja azt a jelzőt, amivel isteni Fia is jel
lemzi majd magát, "alázatos szívű va
gyok" (Mt 11 29).

Megváltó Istenének anyja lett, ezért
mondja őt boldognak minden nemzedék.
Ez a nem csökkenő Mária-tiszteletnek

ciklika szövegével való űgyeskedések ré
vén. A felelősségérzéssel bíró szülőknek

és püspököknek és teológusoknak meg
kell mondaniok véleményüket. Ezzel tar
toznak a pápának nemcsak az igazság
kedvéért, és nem is csak azért, mert a
kérdésben érintve vannak, hanem mert
magának az embernek tartoznak ezzel.
S az ember iránti tisztelet követeli meg
a nyíltságot, az iránta való szeretet, a
megértést és világosságot."

DOROMBY KAROLY

MAGNIFICAT

alapja. "Mostantól", fordulópontot jelent
ez a szó. Az ő életében: eddig ismeret
len az emberek előtt, mostantól boldog
nak hírdetik, kezdve Erzsébettel soha
véget nem érően. Fordulópont ez az üd
vösség történetében: itt van a Megváltó!
A hatalmas Istennek semmi se lehetet
len. A szent Isten belép a bűnös világ
ba, az Istennel szemben sokszor vonako
dó világba. Jön a betegekért, a bűnö

sökért. Az irgatmas Isten jölsegíti. át
alakítja az elesetteket. Ez az irgalom so
ha nem merevedik meg, mindvégig hat
az istenfélőkben, akik tisztelik Istent tör
vényeinek, parancsainak megtartásával.

Mária nem tudja Istent elszigetelten
elgondolni. Világosan látja s láttatja is,
hogy Isten mindenkivel törődik, az egész
emberiséggel. Milyen határozottan zeng
a tanítás a gondviselő Istenről! Szere
tet és igazságosság sugárzik a Gondvise
lésből. Irgalmas az istenfélők iránt, föl
emeli az alázatosakat, jóllakatja az éhe
zőket. De - amit talán kevéssé szok
tunk kiemelni a Magnificatból -. nem
dédelget. nem tűri /lZ igazságtalanságot.
Szétszórja a gőgös szívűeket, letaszítja
trónjukról a hatalmasokat, üres kézzel
bocsátja el a gazdagokat. Nem egyik
percről a másikra lesz valaki mereven
gőgös. kegyetlenül hatalmaskodó, szegé
nyek iránt érzéketlen gazdag. Isten vár,
hátha rádöbbennek féktelenségükre, d_o
vakultságukra. S ha ez nem következik
be. ha csökönyös viselkedésük árt a sa
ját üdvösségüknek, árt embertásaiknak,
akkor közbelép, cselekszik. Vádaskod
hatnak Isten ellen a rosszúl járt gőgö

sök, a hatalmukkal, gazdagságukkal visz
szaélők, Isten megy a maga igazságos
ságot osztó útján. Mikor árassza a kii
lönös jót, mikor mérje ki a büntetést:
ehhez nem kér tanácsot az embe1·től (R

, 11 34). Ezt az idópontot is m'agáno,k tart-
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ja fenn: a d.öntés óráját s a mérlegelés
súlyát is.

Igyad nem egyoldalú, hanem teljes
képet Istenről a Magnificat.

Sajátosan érinti Máriát Izraelnek, a
választott népnek a sorsa. Azé a népé,
amely a kinyilatkoztatást kapta és hor
dozta, amelyet gondjaiba vett Isten,
amelynek történelme bátor hűségről is,
de súlyos hűtlenkedéc.ekTŐl is tanúsko
dik. Az irgalmOoS1 Isten azonban nem ve
tette el népét. AZ emberi ingatagsággal
szemben lsten hűséges maradt Abra
hámnak és utódainak tett igéretéhez. Ez
/LZ igéret most teljesedik be a Megvál
tó eZjövetelével.

NAPLÓ

Több kínálkozó tanúlságból legalább
egyre figyeljen az elmélkedő lélek. Má
ria önmagát, az emberiséget, Izraelt Is
tenben nézi. ,Az Istenből áradó fény és
szeretet világosságában és melegében.
Foglalkozzunk többet Istennel. Ne takar
ják el Űt,' ne vonják el Róla figyelmün
ket bűneink, gyarlóságaink, sikertelensé
geink. Minél átfogóbban ismerjük Istent,
annál teljesebben megragad s lenyűgöz

értéke, nagysága, érdeklődése, szeretete.
S ezek mellett eltörpül az önkinzó ma
gunkkal vesződés,s emelkedettebb lélekké
válunk. Tudunk újjongani megváltó Is
tenünkben, s könnyebben rátalálunk
problémáink megoldására.

SZALOCZI PELBART

KARL RAHNER
A TEOLÓGIAI KUTATÁS SZABADSÁGÁRÓL

A Vigilia 1969 januári számában kö
zöltük a Concilium folyóirat köré tömö
rült teológusok NlIilatkozatát a. teológiai
kutatás szabadságáról, amely élénk
vísszhangot váltott ki és nagy port vert
fel a világsajtóban is. Karl Rahner is
merteti egyik legutóbbi cikkében (Die
Freiheit der 'I'eologlscher Forschung in
der Kirche, Stimmen der Zeit 94, 1969,
73-82.) a Nyilatkozat hátterét, keletkezé
sének körülményeit és eredményeit.

1968. október 12-én Congar, Schillebe
eckx, Küng és Rahner, valamint a Conci
lium központi szerkesztőségének két fő

titkára Micklínghoff és Peters párizsi
megbeszélésükön tervbe vette a Nyilatko
zat összeállitását. Mi indította őket er
re? Schillebeeckx esete, "akit én védhet
tem Rómában" - mondja Rahner, Küng
még mindig függőben levő ügye, a hol
land katekizmus ügye, Illich ügye és az
a mód, ahogyan bántak vele, Don Mazzi
és Kiskatekizmusa és még néhány más
hasonló eset. A párizsi megbeszélésen
Küng vállalkozott arra, hogy a tübin
geni teológiai fakultás tanárainak a köz
reműködésével elkészíti a tervezett
Nyilatkozat vázlatát, amelyet később

Schillebeeckx, Congar és Rahner dolgoz
tak át. Nem zárható ki, hogy az eredeti
német szöveg angol és francia fordítá
sába helyenként hibák csúsztak. Igy
jött létre az a dokumentum, amelyet
harminckilenc neves teológus írt alá,
közöttük olyanok is, akik nem tartoz-
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nak a Concilium köréhez: RcltZ1nger,
Vögtle és mások.

Eredeti szándékuk az volt, hogy a
Nyilatkozatot - még mielőtt a sajto tu
domást szerezne róla - a lehető leg
több teológussal aláírassák és a nyilvá
nosságra hozatallal egy időben - vagy
röviddel előtte - átnyújtsák az Allam
titkárságnak is. Kénytelenek voltak azon
ban - hogy Róma ne avatatlan forrás
ból értesüljön a Nyilatkozatról - azt jó
val a tervezett aláírás-gyűjtés előtt nyil
vánosságra hozni, és az illetékesekhez
eljuttatni.

A Nyilatkozat visszhangja, bár nem
egységes, de mégis kedvezőnek mondha
tó. Erre utal az a körülmény is, hogy
1969 április elejéig 1360 teológus írta alá
és tette magáévá a benne foglaltakat.
Az Allamtítkárság nehezményezte, hogy
a sajtóból értesül a Nyilatkozatról. Cicog
nani biboros kifogásolta, hogy - még
ha az olasz posta is az oka a késedelem
nek - akkor is jóval hamarabb kellett
volna a dokumentumot az illetékesek
hez eljuttatni, hogy tanulmányozhassák
azt és válaszolhassanak rá, még mielőtt

a sajtóban nyilvánosságra kerül. Jean
Dánielou szembefordult a Nyilatkozattal
Ellenvetései abban foglalhatók össze,
hogya teológiai kutatásnak az egyház
ban belső határai vannak, amit senki
sem tagad - írja Rahner - és hogy
nincs semmi jele annak, hogy az egy
házi hivatal akadályozná a teológiai


