
dó lesz, hogy kitépjétek magatokat a
konformízmusok ernyedtségéből. ami
azért lényeges, mert a konformizmus
veszélyezteti azt az őszinteséget,

amelyre szükségetek van, hogy ami
kor szembekerültök a választással.
szabadon határozzátok meg és tájol
játok be a magatok életét.

Barjon szerínt nem kétséges, hogy
a kérdésnek ez a bensősitése nem
hogyellenkezésünket váltaná ki, ha
nem egyenesen eszmélkedésre sarkall,
A szigorúan jogi perben csak arról
lehetett szó, hogy megjelöljék a bűn

bakokat, akiknek kípellengérezése nyo
mán a saját integritásunk érzése még
nyugodtan megmaradhatna bennünk.
Amirit azonban sor kerül a kollektív
Iellcíísmeretvtzsgálatra. akkor már rá
kell ébrednünk. hogy bizonyos fokig
valamennyiünket együttesen terhel a
felelősség a nagy bűnért, amelyet az
emberiség a Remény és a Szerétet el
len elkövetett. Végezetül pedig felfe
dezzük azt, amit Dávid fogalmazott
meg akként, hogy "ezentúl nincsenek
többé sem zsidók, sem keresztényelk:,
csupán egyetlen családja a bűnösök

nek, akik egyetlen bocsánatért könyö
rögnek". S ha Diego Fiabbrl darabja
nem is járna más hatással - szögezí

A KIS ÚT

-

le Barjon -. ez is bőven elég area,
hogy elismerjük magas színvonalát,
nemességót és jelentóségét.

A párisi sajtó általában dicsérettel
emelte is ki a darabnak ezeket a mi
nőségett. Voltak ugyan cikkfrók és
kritikusok, akik úgy vélekedtek, hogy
Fabbri nem mert lemondani bizonyos
"ügyeskedésekről"vagy "érvelési köny
nyűségekről", Egyesek szemére hány
ták, hogy finom álcázás rnellett is túl
rámenősen képviseli a keresztény hi
tet. Mások azt nehezményezték, hogy
csupán tetszetős, de voltaképpen fe
lületes argumentumokat hozott fel e
hit védelmére. Az igazság azonban az
- legalább is Barjon szerint -, hogy
a lapokban elhangzott legtöbb kifogás
egymást rontotta le, ami pedig nem
intézhető el ekként, jórrészt optikai
tévedésből fakadt: olyan hátsó gondo
lataikat tételeztek fel a szerzőről, ame
lyek sohasem éltek benne. Érdekes
végül az is, hogy mennyíre más szem
mel nézték a darabot az intellektuelek,
mint a nagyközönség. Az intellektu
elek a darab első részét messze fölé
be helyezték a másodiknak. a nagy
közönség figyelrnét és érdeklődését vi
szont éppen a második rész kötötte
le.

Nehezen tudom elfogadni, hogya katolikus Egyházban mi nők, miérIJ va
gyunk kirekesztve a hivat,alos papsá-gból? Sőt még ra Liturgiá.ban is alJárendett
helyzetbe kerültünk a férfiakkal szemben. Mást ne mondj,ak: az utcáról fel
szedett kis csibész kölyöknek szahad odaállnia az oltá-rhoz ministrálni, a nőnek

pedig háltula helye. Legyen bálr áhítatos, vágyódjon a szent titok umm, még a
rossz gyerekek is megelőzik. Ha má-r eT.érhetetlen számunkra a Pl1/IJsá-g, miért
nem engedik meg legalább a. "TlUÍ<SodszoLgálatot az oltá-rpAÍ~?

A nőknél ez a fájdalom más terü
letről nyilallik ide. Úgy vélik, hogy
társadalmi helyzetük erőszakosan ala
kult ki. A férfi-uralom szorította le
őket az egyenlő rangról. Amikor pe
dig Jézus megalapította az Egyházat,
alkalmazkodott a talált helyzethez,
azért zárta kra nőket a papságból.

Ekkora részrehajlással mégse vádol
hatjuk az Istent. De ne tartsuk tehe
tetlennek sem. Ha jobban utánané
zünk, kiderül, hogy azért szokott meg
tagadni tőlünk valamilyen szerepei,
mert má-st tartogat a számunkra.
Olyasvalamit, ami jobban megfelel
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természetünknek, v,a,gy a bennünk
működő kegyelemnek.

Igy van ez a fenti panasszal is. Lás
suk közelebbről,

1. Férfiak és nők Jézus körm. A
Szentírásból kitűniJk, hogy az Úr Jé
zushoz csatlakoztak férfiak is, nők is.
A férfiakat név szerint hívta meg. Igy
kötötte le őket magához.

Az asszonyok névszerinti meghívá
sáról nem tudunk. Hivatalos megbízás
nélkül, sőt név nélkül csatlakoztak.
Azért hűségesen követték a Mestert és
kitartottak mellette akkor is, amikor
a férfiak elhagyták és felmondták a



hivatalt. A férfiak közül egyedül Szt.
János maradt ott a kereszt alatt. Úgy
látszik, a férfitanítványok nem tudták
elviselni, hogy nincs többé program,
Nem természetük a puszta szeretet, az
együttérzés, a megosztott szenvedés,
Vagy szolgálnak, vagy elfutnak, ez a
természetrajzuk.

Bezzeg egészen más a nők természe
te. Jézus már csak féreg és nem em
ber, de kitartotta:k mellette. Tapasz
talhatjuk a mai élet mínden vonat
kozásában is, hogy a nő érzelmeível.
ösztönös megérzésével képes túlélni
olyan katasztrófát is, amit a férfi és
világa nem bűr elviselni.

Mást is megfigyelhetünk az Úr Jé
zus körül foglalatoskodó asszonyokon.
Megvan ez a mai asszonyoknál is. Ná
luk nem volt szükség külső meghívás
ra, izengetésre. Elég volt a belső hang
és mentek, Nem volt szükség hivatal
ra sem. A nő, méginkább az édesanya
mindenkor ilyen: ahol ürt talál, ki
tölti. Ha a férfi kidől, hívás nélkül
beszáll.

Harmadik dolgot is megfigyelhetünk.
A férfitanítványok és követők sokféle
kérdést tesznek föl a Mesternek: mi
ért van ez, miért van az, míkor lesz
ez, míkor lesz az? A nők nem kér
deznek semmit. Cselekednek, engedel
meskednek, mert tele vannak szere
tettel.

2. Kétféle hívás és szolgálat van te
hát Isten országában. Az egyik nyil
vános, mint Péteré, Andrásé, Jakabé,
Jánosé, meg a többieké. A vele járó
szolgálat hivatalos. Történik pediglen
megállapított szabályok és formák sze
rínt, A progiramot összefoglalva hirde
tik ki. Ez felel meg a férfi természeté
nek, rnert az ész szabályokba kény
szerít. Hivatalos rend szerint szeret
szolgálni Istennek.

A nők meghívása titkos. A szolgá
lat is kívül áll az ész szabályain. Köz
vetlenül szerétetból fakad, s pillanat
nyi érzésekből kapja indítékait. Ép
pen azért minden pillanatban meleg
és gyöngéd. Olyarn a női szerep min
den területen, mint amikor a méhben
hordozott magzatot formálja. Az anyai
sz ívnek minden dobbanása melegen
viszi az új sejtet, a friss életet.

Hivataluk bizalmas tehát, sőt titkos
jellegű, de sohasem kétséges előttük.

Gondoskodni a Mesterrről, vagy a
gyermekről, férjről. szolgální nekik,
követni őket bárhová, a kereszt alá is.

Eközben nem okoskodnak, keveset
méríegelnek, .míntahogy a gyertyák
sem kérdezik az oltáron, míért állnak
ott, hanem égnek, fogynak és küldik
szelíd fényüket. melegüket".

3. Két oka is van a nőnek, hogy fél
jen a hivatalos papí meghívástól. Fél
jen, éspedig szerit félelemmel!

Az első ok az, hogy az ún. hivatalos
szolgálat nagy hátránnyal jár és nem
kevés veszéllyel. Hivatalos mínőség

ben nehezebb melegnek lenni, gyön
géden, tapintatosan szolgálni. A hiva
talos ember könnyen lesz merev, hi
deg, gépies. Elhanyagolhatj a még
egyéni lelki életét is. A papnál meg
eshetik, hogy a rang, vagy az úgyne
vezett hivatal odaáll harmadiknak a
pap és a hívek közé. Hittanilag egé
szen bizonyos, hogy a szentelési ke
gyelmek jórészét éppen azért kapják
a papok, hogy legyen erejük s ügyes
ségük elviselni a papi méltóság sú
Iyát és ki tudják egyenlíteni hátrá
nyait.

A szent félelemnek második oka
olyan természetű, hogy míatta a nő

nek jobban kell éreznie magát a temp
lom oszlopainak árnyékában, mintha
mindenki szeme előtt állna gyolcsban
és aranyban, az Úrrtak magasra emelt
testével. Oda Schneider írónő jeles kis
könyvében (Vom Priestertum der Frau,
Herder, 1940.) eredeti módon indokol
ja meg a nő kirekesztését a papság
ból és a l itucgiából. Mt. 5, 28-ban azt
mondja az Úr Jézus: Ha egy férfi asz
szonyrra néz, megkívánván őt, már sú
lyosan vétkezett. Figyeljük csak meg,
a férfinek a nőre íránvított tekinte
tében hamar fellobban a vágy. Viszont
amikor a nő veti tekintetét a férfira,
többször megtalálhatod a nem érzéki
kedvességet, a csodálatot, esetleg a
tiszteletet, sokkal többször, mint a fér
finál.

Ha most egy férfi ott áll az oltárnál
ünnepi ruhában, a szemét maga elé
süti és magába mélyed, vagy a szent
titokba, akkor a legtöbb nő szemé
ben megszünt férfi lenni. Legalább is
nem ezt érzékeli benne első helyen.

Egészen másként lenne ez a női pap
helyzetében, mondja Oda Schneider.
A nő lényének természete az, hogy lát
ványos és kívánatos. Mikor Jézus a
szemekben fellobbanó érzéki kíván
ságot elítéli, nem a nőt, hanem a fér
fit hozza fel példának. Ha tehát a
nő állna ki aranyruhában. színekben,



pompában, hiába sütné le a szernét,
hiába mélyedne magába, vagy a szerit
titokba, nem szűnnék meg a férflak
szemében másnemű lenni, sőt vonzób
bá és kívánatosabbá tenné a közé
penállás. Tehát el kellett vinni a kö
zépről és Isten szolgálatában más te
rületen más szerepet bízni rá: az anya
ságot.

4. Az anyaság titkában Isten egé
szen közel hívta magához a nőt. A
férfiakétól elkülönített szerepet adott
neki. Az emberi élet forrása fakad fel
a méhében. Oda még az angyal se tud
behatolni. Magával az Istennel múkö
dik együtt teremtői munkaközösség
ben. A Makabeusok anyja így vallott
erről tizenkét fiának: Fiaim, nem tu
dom, hogyan jelentetek meg méhern
ben. Nem én illesztettem egybe tagja
itokat. Nem én adtam lelket és életet,
hanem a Teremtő, ak'i míndeneknek
megadja a létet.

Az anyasággal egészen külön világ
zárja magába a nőt. Olyan szenvedés
ben van része, amit a férfi nem ta
pasztal meg, s olyan örömökben, mik
ről a férfinek fogalma sincs.

"Az egek fényét és a pokol gvötrel
mét font am koszorúba, míkor meg
szültelek", így szól k.is gyermekéhez
Kraszinszky drámájának a hősnője.

Eközben olyan okosságot szerez, amit
férfi meg nem tanulhat. Az egyesülő

és önátadó szer-etetnek olyan mérték
telenséget éli meg, hogy mí.kor ar
ról van szó, tudjuk-e szeretni Istent
teljes szívünkből, teljes lelkünkből,

minden erőnkből, megelőzheti a férfit
is, papot is.

A hivatalos papságra a férfit kívül-
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ről választják. A nőnél erre a kűlön

leges, Istent szolgáló papságra a vá
lasztás úgy jelentkezik, hogy a Te
remtő az életnek csordultig telt edé
nyévé tette már természeténél fog
va. Gondoljunk csak arra is, hogy a
megfogant gyermek az örök életre in
dul, hiszen lelke halhatatlan. Az Isten
megosztja majd vele örökkévalóságát
akkor is, ha holtan látna napvilágot.
Micsoda titokzatos szerit áldozati kelv
het hordozol magadban, édesanya! '

Megvan tehát a kárpótlás a nőknél

azért, hogy nem lehetnek papok Mel
chizedele rendje szerint, Más rendJből

való az ő papságuk. Nem a szentély
ben laknak ugyan, de amikor a kis
halhatatlan lélek megteremtése pilla
natában felvillan bennük a Teremtö
Isten jelenléte, nem szentélvek-e ők

maguk? A papi szolgálathoz konszek
rált kehely kell. A házasság szentsé
gének felvetelével nem konszekráló
dott-e a titokzatos kehely. amit ma
gukban hordoznak?

. A Melchízedek rendje szer int való
papnak a szolgálata nem ér véget az
zal, hogy bemutatja az áldozatot. Az
anyaság rendje szermt való papnál is
így van. Mikor vérük és könnyük hul
lajtása közben leteszik az Anyaszent
egyház színe elé áldozatuk tárgyát. a
gyermeket, hogy kereszteljék meg,
munkájuk nem ér véget. Míg a hiva
talos papság gyóntat, keresztel, igét
hirdet és temet, ők Istennek nevel
nek, rimánkodnak, kendőt nyujtanak,
hazavárnak. megtéréseket imádkoznak
ki.

Míndez pedig sokkal töbo, mint a
ministrálás, vagyis a másodszoigálat
az oltárnál. Kiss István


