
GYÖKÖSSY ENDRE

Magnificat
(Református szöszékröl)

Textus: ,,Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem
az én megtartó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos
állapotjára; mert ímé mostantöl fogva boldognak mondanak engem minden
nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő

neve! És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt
félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök
gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázato
sakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üre
sen." (Lk 1,46-53).'

Különös, hogy a Magnificatot, Szűz Mária énekét textusnak, alapigének a nagy muzsikusok
vették fel gyakrabban, mint igehirdetőlelkipásztoraink. Lasso,Palestrina, Schütz, Bach - ha
csak a legnagyobbakat emlitem - írták a zeneirodalom legszebb dallamait a Magnificat
szövegéhez, amit valóban inkább csak elmuzsikálni lehet. Igazuk van a nagy zeneszerzöknek.

Négy gondolatot, "tételt" emelek ki belőle; Szüz Mária, szíve alatt Jézussal, valami
különös, ótestámentumi zamatú éneket énekel, amiben mégis benne van mindaz, amit a
megszületendö Jézus Krisztusban kap majd a világ.

1. "Magasztalja az én lelkem az Urat, és öroendez az én lelkem az én megtartó
Istenemben. "

A Mária-énekkel kezdődikelőször a világon az igazi Istenben való öröm. Félelmetes volt
Jézus születése előtt az "isten-hit". Félték a bálványokat. Ha valaki elolvasta Passuth:
Esőisten siratja Mexikót címűkönyvét, az tudja, hogy Mexikó őslaköíaz "istennek" száz- és
százezer kitépett szívet dobtak oda az oltárra.

Kánaán földjén, ahol Jézus született, két bálvány "uralkodott": Baál, amelynek torkába
áldozatul csecsemőket dobáltak, egy száj alakú nyíláson át a nagy, égő kemencébe, és
Moloch, amelynek emberéleteket áldoztak. Jézus ezen a földön születik meg, abban az
időben, amikor még a görögök és a latin népek is csak a mámort ismerték a maguk
vallásában - az örömöt nem. Gondoljunk Bacchusra, illetve Dionüszoszra vagy a
különbözö misztérium-vallásokra, Szűz Mária énekében zendül fel először, hogy Istent
szent boldogsággal, derűvel, örömmel lehet és szabad imádni.

A Kr. u. 100 és 200 között élt és mártírhalált halt szmírnai püspöktől megkérdezték
egyszer, hogy ha ide vagy oda megy, míröl ismeri meg a homo christianusokat a nagy
üldözés idején, amikor félelmetes volt valakinek magátJézus követőjénekvallani, mutatni.
Polycarpus azt válaszolta: A szemükben sugárzó derűről. - Jézus Krisztus első nagy
ajándéka ez. Ezt énekli Szűz Mária, pedig még csak a szíve alatt hordozza Őt.

2. Majd így folytatja: "Mert reá tekintett az ó szolgáló leányának alázatos állapotjára . . .
- Később, mikor Jézus azt mondja: " ... tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és
alázatos szívű" (Mt 11, 25 ), a görög szöveg itt a "praisz" szöt használja, és ugyanez található
Platón "Állam"-ában, amikor azt írja: Az igazi vezető praisz legyen. - Azaz olyan alázatos,
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illetve erős-szelíd ember, aki bár üthetne, de nem üt; parancsolhatna, de kér; valamit
megsemmisíthetne, de plántál; kihúzhatná magát, de meghajlik; kikérhetné magának, de
hallgat. Ez az igazi alázat, az igazi jézusi szelídség. Ezekről mondja majd ama galileai
hegyen: "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet" (Mt 5, 5). (Ha nem ők öröklik 
nem lesz örökség.)

Szűz Mária, szíve alatt jézussal, már erről énekel - aki még nem született meg, de ezt
hozza a világra. Kedves szentem, Assisi Ferenc mondta egyszer a pápának: Ahol
megszülerík jézus, ott meghal a bűn. Ahol a bűn uralkodik, ott még nem él jézus. 
Megrendítő igazság van Assisi Szent Ferenc szavaiban.

3. Mit hozott jézus? Egészen új emberszemíéletet. "Hatalmas dolgot cselekedék
karjának ereje által, - énekli Szűz Mária - elszéleszté az ő szívök gondolatában
felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le frónjaikró4 és alázatosakat magasztalt
fel" -

jézus nélkül nagy az, aki fent ül és kicsi az, aki lent. Hatalmas az, aki trónon ül, szolga az,
aki a trón lábánál térdel. Ezt áttételezhetjük különbözö megfogalmazásokban a mai korra
is. Szűz Mária éneke által kopernikuszi fordulat történik: azokra tekint az Isten, akik lent
vannak, őket emeli fel. Akkor is, ma is és mindörökké, Erről szöl ez az ének, mielőtt még
jézus Krisztus megszületett volna.

4. Végül: "Ébezőket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üresen." Ebben az
egyetlen versben minden szociális gondolat, amit a nagy szocialisták vaskos kötetekben
valaha is leírtak, már benne van.

jézus még nem tétetett a betlehemi bölcsőbe, ÉdesanYJa már az új életformát énekli,
amelynek meg kell - vagyjézus Krisztus követői által meg kellett volna - születnie erre a
Földre. És ha nem a Krisztus-követök tették vagy teszik ezt, ez nem jézus bűne, hanem a
követöíé, A miénk.

Négy gondolat Szüz Mária énekéből. a Magnificat örök üzenetéből. derű, alázat, új
emberértékelés, új gazdasági rend.

Ha Isten Szentlelke megérint bennünket és Mária-lélekkel élünk, rnétyen tisztelve őt 
akkor rátekint Isten a mí alázatos állapotunkra is, és valami különös dolog történik,
történhet: "négyes ikrek" születnek, szülétbetnek, a krisztusi derű, a krisztusi alázat, a
krisztusi emberértékelés és a krisztusi gazdasági rend. Annak az életében, annak -a
szemléletében, aki úgy fogadja Isten Szentlelkét, ahogy Szűz Mária fogadta - alázatos
szoígalöleanyként és szolgálatként.

Kedves Atyánk, arra kérünk, hogy dalolja szívünk és egész életünk Szűz

Mária dicséretét és énekét, aminek titkát, szentségét csak a legnagyobb
muzsikusok érezték meg, bezengoe vele az egész Földet és az emberek
sziuét.Add: ne csak gyönyörködjünk benne, banem valamit meg is értsünk
belőle. Azt, bogy az igazi bit mélyén derű lakik, bogy az az eros, aki
alázatos. Add, bogySZŰZMária megtanítson minketÚjraértékelni a másik
embert, bogy meglássuk a legnyomorultabban is a lebetőséget, akivé lebet,
lebetne a mi szeretetünk vagy segítségünk által.

Uram, kérünk, bogy meg tudjuk érteni: ami az életünkben il mienh, az
nem csak a mienk, az kölcsönkapott ajándék és azzal el kell számolnunk
az embereknek, de Neked, Előtted is.

Köszönjük Szűz Máriát és énekét. Köszönjük, bogy nemcsak dallama
van, hanem üzenete is;kérünk, bogyezazüzenet testet öltsön a mi testünk
által is szüntelen, most és mindörökké,

Ámen
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