
BELON GELLÉRT

Biblikus elmélkedés a rendi papságról
A papságról való hagyományos katolikus felfogás meglehetősen mozgásba jött

az utolsó évtizedben. Az egyház legmagasabb tényezői: a pápa, a zsinat, a püs
pöki szinodus szükségesnek érezték ünnepélyesen megfogalmazni a katolíkus ta
nítást. Ezeket a megnyilatkozásokat olvasva lehetetlen meg nem éreznünk a papság
olyan eszményítését, mely előtt a gyarló ember csak hüledezve áll meg. Suhard
'bíboros "angelizmusnak" nevezte ezt a túl ideális szemléletet, ami - be kell val
lani - még nevében is. bibliai alapokra nyúlik vissza. Hiszen a Jelenések Köny
vében az egyházakhoz írt levelek "angyalain" a hagyományos értelmezés szerint
a papi rend csúcsán álló püspököt kell érteni. A kinyilatkoztatás lezárása után
író apostoli' atyák - például Szent Ignác - ilyesformán indítják el a 'papság ke
resztény szem1életét: "Mindnyájan úgy tiszteljék a diakónusokat mint a Jézus
Krisztust, miként a püspököt és mint az Atya képviselőjét" (Tral 3). Ilyen indítá
sok után nem csodálkozunk, hogy Aranyszájú Szent János - aki különben szent
írás-magyarázataiban nagy realista volt - örökszép munkáján (A papságról) és
Aquinói Szent Tamás összegezésén keresztül (melynek lényege az, hogy a papi
jelleg természetes formája az életszentség) egyenes út vezet nemcsak a papságról
szóló ünnepélyes megnyilatkozásokíg, de a papszentelések és újmisék vagy mise
évfordulók majdnem elviselhetetlen magasztosságú pap-ábrázolásaiig.

Suhard óvott bennünket az angelizmustól a papság szemléletében. Es joggal.
Mert hiszen ennek a mítízált papi eszménynek visszaütői is vannak.

A VILAG SZAMONKÉRÉSE. Mert oly magasra tűzzük a. papság eszményét, ezt
a magasságot kéri tőlünk számon a világ. És mert nem tudtuk és nem tudjuk az
általunk kiformált eszményt nemcsak teljességében, de lényegében sem kielégitő

módon megvalósítaní : azért a gúny, a csúfolódás, a kipellengérezés folyama szá
zadról századra a papság valóságos vagy vélt eszményszegéseiről. Szerit Pál 
szinte minden időkre érvényesen és színte minden árnyalalában összeszedve - so
rolja fel a papgyalázás formáit: "Látványossága lettünk a világnak ... oktalanok ...
gyöngék ... megvetették ... átkoznak ... üldöznek ... gyaláznak. .. Szinte salakja let
tünk a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig" (1 Kor 4,10 skk). És ez folyik
nemcsak az egyházon kívül, de az egyházon belül is. Tertulliánus kemény monta
nista tolla, Szent Jeromos maró gúnyja, a világvég várásától rémült Salvianus os
torozó vészkiáltása csakúgy lerántja a leplet a papságról, mint a legendák és kró
nikák naiv buzgósága, mellyel szentjeik magasztalása érdekében a korabeli papság
lelki mélypontját nem győzték elég sötéten megjelölni. De még egy Assisi Szent
Ferenc vagy Sziénai Szent Katalin sem tudta magát ettől mentesíteni. Mit lehet
várni akkor a jámbor híve1L.tereferéitől?

Ez a' papgyalázás is a mltizált pap-szcmléletből ered: az emberiség sóvárog az
angyal-szabású, angyal-szellemiségű és angyal-jóságú emberek után. Ezeket a pa
pokban reméli megkapni. És mert nem kapja meg, csalódottságának epéje érzik
a papságot eláztató vizekben. Nyilván ez a világméretű negatív pap-megítélés kész
teti a kereszténység vezető szellemeit, hogy új módon vessék fel a kérdést.

Mi most a biblia felől próbáljuk megközelíteni a papság titkát. Van-e szó pap
ságról az Újszövetségben, és mílyen papságra gondolhatott Jézus?!

ÉN NEM CSINALTAM VOLNA! Nemrég bejárta a hír a világot, hogy néhány
olasz magnéval ment gyónni, hogy világgá kürtölhesse a különböző gyóntatók kü
lönböző álláspontjait kényes kérdésekben. A vallásos világ megriadt, a nem val
lásos világ pedig érthető felháborodással utasította vissza illetéktelen emberek be
tolakodását az egyéni ember legintimebb világába. De vajon nem ilyen betolako
dás-e a' papság intézménye az embernek Istennel való kapcsolatába? Hogyan ve
heti magának ember azt a bátorságot, hogy beleszóljon embertársának legben
sőbb, sorsdöntő, üdvösségét-kárhozatát jelentő ügyeibe?

Papi balfogásokat tárgyaló papi társaságban eredetiségéről híres plébános fo
galmaztameg: "Én nem csináltam volna a papságot. De hát ki vagyok én, hogy
bíráljam az Istent?"

Valóban érthetetlen titok, hogy az Isten míért iktat maga és a feléje törekvő

ember közé még egy másik embert; mégpedig nem valamilyen felsóbbrendűt, ha-
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nem egy hozzá hasonló "tudatlan és tévelygő" (Zsid 5,2) embert, aki sem bűnre

hajlástól. sem a bűntől nincs megkímélve.

JÉZUS RENDELTE-E A PAPSAGOT? Úgy tűnik, hogy a régi vallásokkal ellen
"tétben - s ebbe az ószövetségi is beleértődik - Jézus' szellemi vallást akart. "Sem
ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát ... az imádók 1é
lek ben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván" - mondja
a szamariai asszonynak (Jn 4,21-23). "Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mind
az, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön" (Jn 6,45). Ezért nem látszik
szükségesnek az emberi közvetítés: "Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert
egy a ti mesteretek, .tí pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok
senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyeí. Tanítónak se hívassátok maga
tokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus" (Mt 23,8-10).

Sem a szinoptikusok, sem János evangéliuma nem mulasztja el sokszorosan
kiemelni, hogy az Atya "lát a rejtekben is" (Mt 6,4), "tudja, mire van szükségtek,
mieíőtt kérnétek" (Mt 6,8), és "nélkülem semmit sem tehettek" (Jn 15,5), tehát 
szerintük - a legközvetlenebb, legintimebb kapcsolat van Isten és a lélek között;
mégis mindkettő .hangsúlyozza a közvetítés elvét. János a bűnbocsátásét: "Amint
engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket... Akiknek megbocsátjátok
bűneit, bocsánatot nyer, akiknek pedig megtartjátok. az' bűnben marad" (Jn 20,23),
a szinoptikusok az általános döntés jogát: "Amit megköttök a földön, megkötött
lesz a mennyben is, és amit föloldotok a földön, a mennyben is föloldott lesz"
(Mt 18,18). A szikla, amin épül az egyház (Mt 16,18) és a pásztor, aki legelteti a
juhokat (Jn 21,17) egyformán embernek, Péternek a közbeiktatásáról tanúskodik.

Amit tehát mi emberi ésszel nem mertünk volna megtenní, azt Jézus megtet
te: noha tudatában van annak, hogy Isten szuverén ura a lelkeknek és közvétlenül
beléphet minden lélek legbensőbb szentélyébe, mégis embereken keresztül akar
az emberekhez nyúlni, embereken keresztül akarja az emberek sorsát intézni: üd
vösségét vagy kárhozatát (Mt 16,16).

EGYETEMES PAPSÁG? Könnyen fölmerülhet az a kérdés, hogy mindezeket a
szavakat Jézus általában a hivő emberekhez intézte-e, tehát mindenkihez, aki
keresztény. Eszerint megbízatásai és meghatalmazásai is kivétel nélkül minden
megkeresztelt embernek szólnának. Jézus ugyanis válogatás nélkül azonosította
magát míndenkivel: a gyermekkel (Lk 9,48), az éhes-szomjas-rongyos-beteg-fogoly
emberrel (Mt 25,31 skk) csakúgy azonosságot vállal, mint tanítványaival, akikben
az Újszövetség papjait sejtik. Mindegyíknek azt mondja: ;"Engem fogad be" (Mt
9,37). Logikusnak látszik az' a gondolat: ha Krisztus minden egyes hívével azono
sítja magát, akkor nyilván közvetítő hatalmát is mindenkinek odaadja. Észre kell
azonban vennünk azt is, hogy Jézus - bár minden hívének, aki szereti őt, közvetlen
kinyilatkoztatást és nála-lakást ígért (Jn 14,21-23) - a maga körül csoportcsu
lók közösségát olyannak jelzi, amiben valamiféle egyenlőtlenség van. Olyan különb
ség, ami megvan az arató és az aratni való között (Jn' 4,36); vagy ami fennáll a
hal és a halász között. Jézus emberhalászokká tette híveinek egy részét: lénye
gesen más az, aki hálóval' fog, és más az, akit hálóval fognak (Lk 5,11). És még
szemleletesebb talán az a különbség, mely - Jézus hasonlata szerint - aközött
van, aki enni ad és azok között, akik esznek (Mt 24,45). Isten "házanépén" sáfár
intézkedik. És nehogy kétségünk támadjon abban a tekintetben, hogy ez talán min
den kereszténynek a világban elfoglalt viszonyára vonatkoznék, Lukács megjegy
zi, hogy a sátár-hasonlatot, Jézus éppenséggel Péternek erre a helyzetét tisztázó
kérdésére mondta el: "Uram, nekünk mondod ezt a példabeszédet vagy rníndenkí
nek?" (Lk 12,41)

Mihelyt észrevesszük ezt az egyenlőtlenséget, rögtön/előtűnik Jézus rendel
kezése, rne'y a lélek és Isten közé embereket állít, kiknek' szerepe olyan döntő lesz,
mint a halász ügyessége vagy ügyetlensége a halászat sikerében, vagy mint az
arató szakértelme vagy szakszerűtlensége az aratás, műveletében.

TUDTA, MI VAN AZ EMBERBEN. Ha Jézus fantaszta 'és optimizmustól megszál
lott idealista lett volna, nem csodálkoznánk azon, hogy embereit ennyire fontos
helyre állítja és ilyen döntő szerepet jelöl ki nekik a lelkek irányításában. De
- és ezt Szent ' János nem győzi elégszer hangsúlyozni - "tudta ő, mi lakik az
emberben" (Jn 2,25); "kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és' ki
fogja őt elárulni" (Jn 6,64). ,

Érdekes, hogy apostolait nem a valamilyen formában kiváló, hanem az átlag
emberek közül választotta. Egyik apcstolon sem végzett csodát, s nem azok közül
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választotta ki őket, akik idegeikben is megérezték a kiáradó isteni erőket. Gondol
junk a vakonszülött elragadtatott örömére és hősiességére (Jn 9). A kafarnaumi szá
zados meghívása milyen nyeresége lett volna nemcsak hite miatt, "amilyet nem
találtam Izraelben" (Lk 7,10), hanem taktikailag is! Hiszen a zsidók vénei aján
lották be- Jézusnak: "Megérdemli - mondták -, hogy megtedd neki, mert szereti
népünket" (Lk 7,5). Bár a vámosók közül is hívott apostolt, nem a lelkendező Za
keust hívta meg - pedig biztosan elment volna! -, hanem a kissé érdektelennek
ható Mátét, aki csak "ül a vámnál" (Mt 9,9) és semmi érdeklódést nem látszik
elárulni Jézus iránt. Nincs közöttük egy prófétikus alkat sem, olyan Keresztelő

Szent János fajtájából való, vagy valamilyen híres imádkozó. Simon apostolnak
a mellékneve "buzgó" (Mt 10,4), de semmi szó vagy tett vagy hivatal nem fű

ződik nevéhez.
És mintha csak páratlan művészettel érzékeltetni akarná tevékenységének tu

datosságát, ai Úr mindig akkor bíz apostolaira nagy feladatokat, amikor valami
emberi gyarlóságon kell rajtakapnia őket. Nem tudom semmiképpen sem más
ként értelmezni az apostoloknak a Lukács 5-ben leírt végleges meghívását, mint
hogy a Jánosnál leírt kezdg-ti lelkesedésükből (Jn 1,42) kíábrándqlva érte őket Jé
zus hívó szava. Hiszen az "odasereg:.ő nép" emelkedett hangulatától függetlenít
ve magukat, képesek "músogatni hálóikat" (2-3 v). Igy jobban érthető Péter meg
nyilatkozása: "Uram, menj tőlem, mert bűnös ember vagyok" (9 v).

Az egyházalapítás nagy tervét éppen akkor tárja eléjük, amikor - a két ke
nyérszaporítás csodája után! - kenyérgondok miatt kell megrónia őket (Mt 16,8).
Mintha csak jelezni akarta volna, hogy a kétezerév örökös - és sokszor durva 
kenyérgondja és anyagiassága már az egyház megfogalmazásakor is jelen volt, mint
lehúzó erő. És ennek tudatában merte meghívását nekik adni.

Péter egyházfősége csodás krisztusi ígéret! De pár sorral lejjebb már kény
telen a "sziklának" azt mondani: "Takarodj előlem, sátán! Terhemre vagy, mert
emberi módon, 5 nem Isten tervei szerint gondolkodol" (Mt 16,23). Az isteni gon
do'atot emberi mértékre lekicsinyítő, az evangéliumok isteni stílusát és lendü
letét ha jóakaratból és segítő szándékkal is - hiszen Péter ilyen indítóokból fi
gyelmeztette Jézust! -, deemberszabásúvá tévő gondolkodások egyáltalán nem
ismeretlenek az egyházban. Mikor az oldás-kötés emberfölötti hatalmát a tanít
ványok közösségének is elmondja (Mt 18,18), röviddel azelőtt versengésükért kell
megszégyeníteni őket (Mt 18,3), röviddel azután pedig a házasság felbonthatatlansá
gát, az önkéntes szüzességet és a szegénységet hitetlenkedve fogadó magatartásuko-i
mutatja meg emberi törpeségüket.

Ne beszéljünk azután arról, hogy az első misét és az első áldozást, annak ki
mondhatatlan bensőségű és emelkedettségű légkörét - János értesít az utolsó
vacsoráról nagy melegséggel - mennyíre felveri ismét a vetélkedés (Lk 22,24), a
szerénytelen fogadkozás, az érvénytelen ígérgetések filisztersége. Pétert "jóakara
ta" viszi tagadásba - hisz nem kellett volna utána mennie, hogy "lássa a végét".
(Mt 26,58)_ És mílven emberi félelem tartja távol őket a világ és az üdvtörténet
legnagyobb eseményétől: nem lesznek szemtanúi a megváltás történelmi bevég
zésének, a keresztáldozatnak ! És mennyí kételkedés, késedelmezés a feltámadás
nagy valóságának elhivésében. És ezekre leheli rá a bűnbocsátás Szentlelkét mínd-'
járt az első húsvét este. Nem hagy időt nekik a bűnbánatra s nem követel nagy
vallomásokat, mellveregetéseket és ígérgetéseket. Szinte azon lucskosan kapják ezt
a hatalmat, míután a nagy napokat emberi kicsinységükben végigélték l

Mindezzel valamit ábrázolni akart Jézus.

A SZAKRAMENTALITÁS. Ábrázolni akarta a szeritség-elvet, miszerint kegyelem
közvetítések nagyon minimális szellemi és .hasonlóképp minimális fizikai tényke
dések által történnek, mechanikusan. Mint a régi teológia kifejezte: ex opere
operato.

Az evangéliumokban ugyan nincs ez a kifejezés benne {a középkorí skolasztika
fogalmazt'a meg így), de a tényt magát lehetetlen ki nem érezni Krisztus Urunk
eljárásából. Az Egyházalapító két probléma előtt állott: az egyéni megszentelődés

meghirdetésének és a kegyelem továbbvitelének kettős feladata előtt. Az egyéni
megszentelődést - mint láttuk és látni fogjuk ,- a legerőte~jes€bben sürgette. A
kegyelem továbbadását viszont a legkisebb emberi (szellemi és testi) tevékenység
hez kötötte. "Kincsünket cserépedényben hordozzuk, hogy az erő túláradó nagy
ságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk" (2 Kor 4,7).
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A "LEGKISEBBSÉG" SZEREPE. Hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy az evangéliumok
világában az emberi értékelések valahogy megfordulnak. "Ami az emberek előtt

kiváló, Isten előtt utá'atos"(Lk 16,15). Jézus nem csinál titkot abból, hogy akkor,
amikor a megváltásban fölemelte rangban és máltóságban az embert saját hason
latosságára ("én őbennük" - Jn 17,23), az ő hasonlatosságát hordozók közösségeben
elkerülhetetlenül szükséges egyenlőtlenségből eredő hatalomhordozókat az emberi
szemlélet szerinti "legkisebb" kategóriák jelenségei a'á helyezte. "Az uralkodók
zsarnokoskodnak népükön, s akik hatalmat gyakorolnak rajtuk, jótevőiknek hívat
ják magukat. Köztetek ne így legyen, hanem a legnagyobb legyen olyan, mint a
legkisebb, és az elöljáró olyan, mint a szolga" (Lk 22,25). És ha már általában sem
fél kimondani az utolsó nagy prófétával, Keresztelő Jánossa) kapcsolatban: "Bi
zony rnondom nektek: asszonyok szülöttei között ném támadt nagyobb Keresztelő

Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb mint ő" (Mt 11,11) 
akkor érthetővé válik, míért "ujjongott fel Jézus a Szentlélekben" (Lk 10,21): "AI
dalak téged Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek
és okosak elől, és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett neked"
(Mt 11,25).

Az a Krisztusra kiáradó Intellektuális gyönyör, mellyel ezt kimondja, jelzi, hogy
itt valamilyen központi gondolatára terelődik figyelme. E központi gondolatot teo
lógiai nyelvre Szent Pál fogja lefordítani a Korintusiakhoz írt első (1 Kor 1,26)
és a Filippiekhez írt levélben (Fil 2,8). Népszerű megfogalmazása: "Az erő a
gyöngeségben lesz teljessé" (2 Kor 12,9). A meg váltás az eszköztelenség bravúrja!
Ezt az eszköztelenségét Jézus végigviszi kegyelemszolgáltatásának minden mozza
natán.

A PRÓ]'ÉTA ÉS IGAZ JUTALMA. Amikor Jézus. befejezi az apostolküldés instruk
eióit, a zárómondatokban sommázza felfogását, és igen fontos - érzésünk szerint
figyelemre nem eléggé méltatott - mondatot mond. "Aki titeket befogad, engem
fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem"(Mt 10,40).
Ezek a "ti" a tanítványok: másként "kisdedek" (Lk 10,21), hiszen itt is a tanítvá
nyokról van szó ; de nyiltan mondja is, hogy "ha meg nem változtok és olyanok
nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába" (Mt 18,3).
Ez a "ti" jelenti az "utolsót"' is (Mt 20,18), a szolgát is; evilági kategóriák szerint
tehát nem a különösen figyelemre méltó embert. E jellegtelenség formája a'á rej
ti Jézus kegyelmi valóját. Amit még hozzátesz, azzal szinte kiemeli, teli fénybe
állítja az apostolairól, küldötteiről vagy ha úgy tetszik, papjairól vallott felfo
gását. Ezt mondja: "Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, a próféta [uta'rnét
kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az igaznak jutalmában
részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet ad is inni egynek a legkisebbek
közül, mert az én tanítványom - bizony mondom, nem marad el jutalma" (uo.
41-42).

Hogy ezt jól értsük, fontoljuk meg: az ember igényli a "nagy embert". Kor
fordulokon főként, de voltaképpen míndig vezetőre, prófétára vár. A látók és a
beszélők, akik a meggyőződés tüzében égnek, és az átéltség heve izzóvá teszi sza
vaikat, magukkal sodorják a köznapi gondokba fulladt embert. A nagyság igézete
lefegyverzi a mindennapok emberét. Ezért tanácsolja Luther is a szónokoknak:
Büszkén állj fe:! Nyisd ki a szád! És nemcsak az értelem fényében és az eszmék
látásában tündöklő prófétáknak, de az "igaz" embereknek, a szenteknek, a ma
guk útján járóknak, a remetéknek, a bibliás embereknek és a minden szelgálatra
míndig készségeseknek is megvan az emberi varázsuk: önkéntelenül is vonzód
nak hozzájuk a körülöttük élők.

A megfontolások tükrében kell .ízlelgetnünk Jézus fentebb idézett szavait. Ér
telmük ez: ha a próféta alkatú em15'ert és a korrektség köntösében j;írót mint
rendkívüli embert ismered el, "fogadod be~/, akkor "a próféta", "az igaz ember
jutalmát" nyered; ha azonban azt az embert, aki né':külözi a prófétai íhletettsé
get és nem tündöklik "az igaz't-ság fényében; sőt az értelmi felkészültség és li

morális eredmények tekintetében a "legkisebbek" vonalán áll, tehát a legmínímálí
sabbat produkálja, mégis elfogadod s beveszed, "mert Jézus tanítványa", a teljes
Jézust ("engem") fogadod be.
EGZISZTENCIALIS ESZKÖZTELENSÉG. A fentieket hajlandók vagyunk csalf szó
noki biztatásnak és buzdításnak tekinteni. Pedig ha végiggondoljuk Jézus szavait
és tetteit, míndjárt előtárul a minden részletében .végiggondolt és a vezérlő esz
méhez formált céltudatos krisztusi akarat.
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Ne beszéljünk most arról, hogyan is tudta azt megcsinálni, hogy .harmínc ná
záreti éven át nem mutatott semmi prófétai alkatot, sem feltűnő életszentséget.
Emiatt még "a rokonai sem hittek benne" - állapítja meg később keserűn Szent
János (Jn 7,5y' A mindennapi életbe, .melynek istenivé tételére apostolait (pap
jait) küldte,' a jászol eszköztelenségével állott bele.

Erről a felszereletlenségről szeretí idézni a követ "mit az építők megvetettek"
(Mt 21,42). Ezt ugyan. csak a múltra szoktuk értelmezni. Pedig - Jézus szerint __
a történelem végig állandó folyamat: mind a kő megvetése az építők részéről,

mind szegletkővé válása. Ebben a megítélésben osztoznak Jézussal tanítványai is.
Jéz.us világosan utal erre: "Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel
inkább a házanépét?" (Mt 10,25)

A felszereletlenségre utal továbbá az is, hogy Jézus apostolait "emberhalászok
nak" nevezi. Igaz, mondhatjuk, halászatból hívta őket, így világosnak tűnhet az
utalás elhagyott foglalkozásukra. Am Máténál nem mondta, hogy az "emberiség
vámszedőjévé" teszlek, noha még a hamis sáfár példaképül állításától .sem riadt
vissza. Nagyon is meggondoltan nem nevezte őket - elhagyott foglalkozásuk után
- az emberiség ácsaínak, kik bárdokkal és szekercékkel, hatalmas ütésekkel nagy
épületeken dolgoznak. Még kevésbé nevezte őket az emberiség kovácsainak, kik
hatalmas tüzekkel forrósít ják a vasakat, és súlyos pörölycsapásokkal alakítják-for
málják őket terveik szerint. De még csak a hazájában eléggé elterjedt takácsokhoz
sem hasonlítja őket, kik sokféle szálból és fonálból álló bonyolult szerkezeteken
és műveletekkel ügyeskedik ki a szőttesek alakját és míntáját.

Az emberhalászatot jelölte meg, mint ami jellemző az apostoli foglalkozásra,
melyben a hálót ott kell kifeszíteni, ahol a halak húznak, sokszor kell eredmény
telenül tölteni az éjszakákat és mindig reménnyel kell kitartani. Nagy érzékkel,
diszkréten kell feClépni, nehogyelriadjanak a halak. A háló kivetésén kívül a
halász talán éppen azzal lesz jó halásszá, ha elrejti és háttérbe vonja magát. Az
ácsok, kovácsok és takácsok ügyeskedései és robajló zajai idegeneknek látszanak 
Krísztus megítélése szerint- az apostoli munkától. Másutt azt mondja: "Úgy kül
delek titeket, mint [uhokat a farkasok közé" (Mt 10,16). Mi reménye lehet egy bá
ránynak a farkasok színe előtt? (Az ellentét itt nem a bárány jóságában és a
farkas gonoszságában rejlik, hanem a farkas erejében és a bárány erőtlenségében!)

Ugyanezt az eszköztelenségét parancsolja meg igehirdetésre induló tanítványai
nak is. "Ne szerézzetek se arany, se ezüst, se rézpénzt övetekbe. Ne vigyetek
magatokkal tarisznyát, se két ruhát, se botot" (Mt 10,9) - mondja.

Ez mind az egzisztenciális eszköztelenségét jelenti. És ha az egyház megpró
bálja ezeket az eszközöket felvenni (és a kétezer év alatt hányszor megpróbálta l) : arn
nyakon és palástokon keresztül is érezni kell a létbizonytalanságot és kiszolgáltatott
ságot. "Isten gyöngesége erősebb az embereknél" - mondja majd Szent Pál (1
Kor 1,25). Jézus eszén nem lehet túljárni : akiket gyöngeségben küldött, azok ered
ményesen csak a gyöngeségben dolgozhatnak!

ELÉRHETETLEN FELADATüK. A felszereletlenség még jobban kitűnik, ha a Krísz
tus által kiszabott feladatokra nézünk. Szinte minden vonalon emberi keretet. el
képzelést és megvalósítast meghaladó követelményei és ígéretei vannak. Mindjárt
tanításának leglényege. a szeretet parancsa így szól: szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat. Lehet egy idegent úgy szeretni, mint magunkat? Hát még ennek a
parancsnak az' az új' kiadása, amit az utolsó vacsorán hirdet ki: "Amint én szeret
telek titeket"(Jn 13,34)? Egyáltalán hinni és küzdeni azért,' hogy "olyan tökélete
sek" és "olyan irgalmasok" 'legyünk, "mint a ti mennyeí Atyátok" (Mt 5,48; Lk 6,
26): nem látszik lehetetlennek az ember számára? Pedig ezt hirdetni, közvetíteni
küldi megbízottait a világba ezzel a biztatással: "Bízzatok, én meggyőztem a vi
lágot" (Jn 16,33) - amikor tudja, hogy "a gonoszság elhatalmasodásával sok szív
ben kihül a szeretet" (Mt 24,12).

Szabad-e hát az evangélium hirdetőjének, az isteni üzenetek és kegyelmek köz
vetítőjének nagynak képzelnie magát, mikor napról napra szégyenkezve kell be
vallánía törpeségét az általa hirdetett igazságok és eszmények színe előtt? Hogy
mustármagnyí hi tünk sincs?! Hogy rendre úgy imádkozunk, hogy nincs meghallgat
tatásunk?! Ezeket a nagy evangéliumi eszméket hiánytalanul, megmásítatlanul min
den korra átszármaztatni csak úgy lehetett, hogy Jézus az emberi kicsiségekből

és alkalmatlanságokból gyúrta azokat az emberi tartókat, amiknek feladata tovább
adni a küldött üzenetet.
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A PAPI BŰNÖK VÉDELMÉBEN? A pap Isten titokzatos erejét közvetíti. de meg
kell hallania Jézus figyelmeztetését: "Ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek
engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy nevetek föl van jegyezve a menny
ben" (Lk 10,20). És hogy semmi kétségünk ne legyen, ha.tározottankijelenti: "So
kan mondják majd nekem azon a napon: Uram! nem a te nevedben jövendöltünk?
Nem a te nevedben űztünk ' ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát t
Én akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Takaródjatok tőlem, ti go
nosztevők!" (Mt 7,22) Ugyanakkor azt is tudnunk kell: a szolga vétke, amiért majd
megbűnhődik. nem jelenti egyben hatalma elvételét. Ha a szolga ezzel a gondo
lattal: Késlekedik még .uram verni kezdi a többi szelgát és szolgálót, eszik-iszik
és részegeskedik; megjön az ura azon a napon, amikor nem is sejti; kegyetlenül
megbünteti és a hűtlenek sorsára juttatja (Lk 12,42-48). Az eszmei -elferdülés ("késik
még uram"), a hatalommal való visszaélés és az érzéki világba merülés miatt azon
ban a megbízatást, a hatalmat nem veszik el a bűnös kulcsártól. Júdást sem vette
ki Jézus a küldetések és megbízatások alól, noha "kezdettől fogva tudta, ki fogja
őt elárulni" (Jn 6,64). De a Krisztus közelében való forgolódás, a vele való leg
intimebb közvétlenség maga még nem jogosít fel a bizakodásra: ."Hiszen előtted

ettünk és ittunk! A mi utcánkon tanítottál! De ő megismétli: Nem tudom honnét
vagytok! Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!" (Lk 13,26)

Amit mondtunk, nem a papi bűnük védelme tehát, hanem csak annak igazolása,
hogy a személy fölötti hatalom és megbízatás ép és sértetlen az egyén rátermett
sége nélkül is, És nem von le semmit a kegyelem teljességéből, ha a szentséget
kiszolgáltató lelkülete akár bűnös, akár méltatlan. Ahogy Szent Agoston leszö
gezte: akár Péter keresztel, akár Júdás: Krisztus keresztel.

A PROFÉTASAG KfsÉRTÉSE. Krisztus kegyelméből a közvetítő nem vehet el sem
mit sem, de hozzá -sem tehet. Azért kell Krisztusnak "a legkisebbeket" igénybe
venni a kegyelem közvetítésnél; a prófétaságnak és az életszentségnek ugyahis
mindig megvan az a kísértése, hogy a maga médján értelmezze az isteni titkokat.
A nagy szentek és próféták a koruk levegőjében mozgó szellemiséget kapcsolják
bele az egyetemes keresztény szemléletbe. De amennyire élesen irányítják tekinte-·
tüket a kor diktálta területekre, éppen úgy a látóhatár szélére szoríthatnak más
igazságokat, amiket későbbi korok majd számon fognak kérni. A profétikus szem
léletről nem mondhat le az egyház, hiszen minden kor nyelvére le kell fordítania
az evangélíumot ; de sosem szabad elfeledni, hogy Jézus mégis "a legkísebbekbe"
helyezte a kinyilatkoztatás és a kegyelem továbbadásának hatályosságát és teljes-
ségét, .

AZ "ÚR" ÉS AZ "ELSÖ". Ez a "legkisebbség" azonban nem azt jelenti, mintha
ugyanakkor nem lenne "elsőség" és "uraság" is. Jézus, éppen mikor szelgaként
mutatja be magát, egyenesen megmondja: "Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem.
Jól teszítek ;- az vagyok" (Jn 13,13). Akkor hangsúlyozza ezt, amikor a küldöttek
befogadásáról beszél: "Aki befogadja azt, akit én küldök, engem rogad be." A kül
dött hordozza tehát a krisztusi "uraságot" is. De ez az uraság "szolga" formában
gyakorlandó. Mint ahogy az apostolok így is értelmezték az első pünkösd után. Úgy
érezték, minden szelgálatot nekik kell végezni, mint akik a krisztusi "uraság" hor
dozói voltak. Szó szerint értelmezték a szolgálatot, azt hitték nekik kell az aga
pékon is f'elszolgálni, akik a hatalom gyakorlói és letéteményesei voltak. Csak az
élet kényszere vezette őket más útra (Csel 6,2): Nem volna rendjén, mondták, hogy
az asztalnál szolgáljunk, s közben elhanyagoljuk az; Isten igéjét. De ha ezt a szol
gatormájúságot az élet le is olvasztotta róluk, az szellemi értelemben megmaradt.

Az evangélium .es megváltás kincsét Jézus cserépedénybe, a papi szolgálat
cserépedényébe rejtette. Krisztust hordozni, Krisztus küldetését vinni: a megbí
zatás fényében az angelizmus és profétizmus tekintélye vette körül a papot, püs
pököt, pápát, Az ugyan nem tévedés, hiszen Krisztus hatalmát, kegyelmét, szavát
hordozzák, de sajnos csak féligazság: az igazság másik fele az, hogy ezt a krisz
tusi kegyelmet a "legkisebbek", a "gyermekek", a "szolgák" fenomenológiájába
ke'Iett volna öltöztetni és a gyermek nyitottságával és csodálatával, a szolgák
alázatával és odaadásával, a legkisebbek gyengeség-tudatával és szelídségével haj
tani végre a Krisztustól kapott kegyelmi küldetéseket. Akkor nyilván elhagynánk
az embereket pörölycsapásokkal és szekereékkel formálni akaró kövácsok és ácsok
lelkületét. Lemondanánk az emberi helyzetek és érzületek összegubancolódó szálait
ügyesen kezető takácsok brillírozásáról és nem menekülnénk a tömött erszények,
védelmet nyújtó trónok biztonságába. Megmaradnánk halászoknak -és sohasem té-



vesztenénk össze az isteni Bárány gyengeséget a farkas-bátorsággal. A halász alázata
és észrevétlensége (jézusi szóval: szelídsége) lenne kiindulópontja magatartásunknak.

És ezt nemcsak mint jámbor aszketikus elvet kellene hangoztatni, hanem lét
alkotó (egzisztenciális) magatartásnak kellene tekinteni. Annál is inkább, mert
nekünk is szólnak a fenyegető igék: "Ha meg nem változtok, és olyanok nem lesz
tek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába." A papság üdvössége
forog kockán, ha hatalmát nem úgy gyakorolja, rnintha nem volna hatalma. :8z
a lelkület menti meg az önhittségtől. a beképzeltségtől. a felsőbbrendűség és ki
váltságosság távolságokat teremtő hitétől, a kizárólagosság talmi biztonságától ; és
ez segíti rá a kétségtelenül meglévő kegyelemközvetítő hatalomnak a szolgálat és
pluralitás formájában való - a zsinat által is követelt - gyakorlására.

SZABÓ FERENC SJ (Róma)

Az emberi dráma - egzisztencialista szemmel
Ha a tegnapi és mai filozófiai irányokat fel akarjuk térképezni, több szempon

tot választhatunk. Ismeretelméleti és módszertani szempontból azt mondhatnánk,
hogy .a századunk gondolkodását meghatározó egzísztencíalízmusok (1) a német
idealizmus és általában a modern racionalizmus ellenhatásaként jelentek meg.
Kierkegaard Hegel ellenhatásaként lépett fel. Lukács György kifejezésével: az utol
só században az ész trónfosztásának lehetünk Ümúi Nietzschétől Heideggerig. Az
anti-intellektualizmus jelentkezik Bergsonnál is, vagy - más' színezettel és hang
súl:jal - Blondelnél, aki a cselekvést elemzi és a keresztény tradícióval való
folytonosság garanciáját a- "hűséges cselekvés"-ben 'látja. A mi Prohászkanknál
világosan kivehetjük ezeknek a törekvéseknek a hatását. Megújul a neoskolasztika
is: a belga jezsuita, J. Maréchal a kanti kritikára válaszolva értelmezi újra Szent
Tamást. Nyomában több mai filozófus és teológus (pl. K. Rahner) a transzcenden
tális módszert választja eszmerendszere bázisául (2). Ezzel párhuzamosan a keresz
tény gondolkodásban is egyre nagyobb teret hódít a fenomenológia módszere. Hus
serl valamiképp átmenetet jelent az idealizmus és az egzisztenciallzmusok között.
Azt a fordulatot képviseli, amely a neokantíánus irányzat ellenhatásaként a dol
gokhoz való visszatérést sürgette: "Zu den Sachén selbst", Mégis, mindenekelőtt a
szubjektumot, a tudatot elemzi, és egy bizonyos transzcendentális. ídealizmust dol
goz ki. (Husserl elmélkedéseiben világosan felismerhető Descartes és Kant hatá
sa.) Teilhard de Chardin . joggal vethette szemére Husserl francia követőinek

(Merleau-Pontynak és Sartre-nak), hogy még egy Galilei előtti világegyetemben
mozognak: nem veszik figyelembe a kozmoszt és annak fejlődését. .

Csakugyan, a fenomenológia módszerét követő egzísztencíalístáknál igen erős

a szubjektívízmus: lényegében csak a transzcendentális ego és a Wesenschau, a
megismerő alany által meglátott és felfogott tudati tények elemzése érdekli őket.

Kivételt képeznek a keresztény perszonalisták, Marcel, aki különös gonddal vizs
gálta a testet, és részben J. P. Sartre, aki egyre inkább a társadalom-politikai
elkötelezettséget sürgeti. (Tegyük hozzá: Sartre filozófiája a Dialektikus ész kriti
kája óta: érezhetően megnyílt a marxizmusnak. Jóllehet Sartre ma is elveti az En
gels által hirdetett "természet.' dialektikáját" - hiszen csak, a szellem lehet
dialektikus! -, határozottan val'ja azt, hogy az egzisztencializmus mint valami
élősdi jelenség 11 "marxista tudás" peremén jelent meg ...)

Külön kellene még szólnunk :a neopozitivizmus irányairól (ide sorolnánk a
marxista szcientizmust is), a Freud nyomán kialakult pszichoanalizisről és a struk
turalista módszerről, illetve ideológiáról. De most "nem a mai filozófia módszerei,
nem is az Ismeretelméleti problémák érdekelnek bennünket, hanem a tágabb ér
telemben vett egzisztencializmusok tema.tikája. Ebben a ternatikában pedig központi
helyet foglal el az emberi dráma. .

Valójában minden filozófia egzisztencialista. Mert amíg a tudomány rendezi a
jelenségeket és felméri az adottságokat, addig a fi'ozófia a létet kémleli ki, a lé
tezőket értelmezi. A szó modern értelmében azonban az "egzisztenciali~ta" egy meg
határozott irányzatot jelöl. Mouníer-vel így jellemezhetjük ezt az áramlatot: az
ember filozófiájának ellenhatása az eszmék és a dolgok filozófiájára. Az egzisz-
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