
TÚTFALUSY ISTVAN

PAPSÁGUNK AZ IDŰ ROSTÁJÁBAN?
"Kezében óriás rostával
AU az IdO és rostál egyre,
Vllágokat szed és rostál kl
Vidáman és nem keseregve
S búsul csak az, akit kihullat.• .'!

1945-46 telén - fülében a háború alig elcsöndesült zajával - két magyar
11'0 utazott Párizsba, hogy a kirajzolódó új történelmi korszak körvonalait keresse.
Egyikük, Illyés Gyula Franciaországi változatok eírnű jegyzeteiben számolt be ta
pasztalataikról. A papság korunkban fölvetődő problémáiról szólva hadd idézzük
bevezetésül ennek a könyvnek egyik fejezetét.

A két író egy nép követeinek felelősségtudatával látogatja végig a francia
szellemi élet [eleseít, s fölkeresik Mauriacot is. Adjuk át magának Illyésnek a
szót: "Katolikus vagyok. Ha a hit gyakorlásának vigasza nem adatott is meg,
régi emlékeim alapján színte gyakorlat ból tudom, mi a vallás ereje. Ez a tö
megekre ma is óriási. Európában ez az' erő kétségtelenül, sőt az újra s újra fel
támadó kétség ellenére' is a katolicizmus. Miyen, hol áll, merre kanyarodhat ez az
erő? Hogy látja (Maarríac) a katolicizmus helyzetét?

- Nincs többé pap.
Először úgy értem, bogy nincs elég plébános, vagyis kevesen mennek a lel

készi pályára. Megmagyarázza szavait. Igaz, a csekély jövedelem, az egyház rossz
anyagi viszonyai miatt megcsappan az egyháziak száma is. De akik megvannak,
azok nagy zöme is csak - adminisztrátor! Az egyházközségekben színte semmi
lelki élet. úgy működnek, mínt holmi adóhivatalok! Hogy mit jelent hitet szol
gálni, azt már csak egy-két szerzetben tudják. A dominikánusok például."

A hangszálsorvadással kűzdő, alig pihegő Mauriac, akinek alakja látogatóiban
a "szenvedő Babitsot", nemrég meghalt atyai barátjukat idézi föl, "egy keserű,

de még míndíg harcra kész öreg keresztes vitéz etíkájával" olyan kérdésre nyit
rá,amelynek súlya az egész keresztény világ előtt csak most, egy fél emberöltő

múlva tudatosul.
Mauríacnak már huszonöt esztendeje is egy nagy és igaz emberi élet garanciája

adott jogot ahhoz, hogy aggodalmait és keserűséget szóvá tegye. Amit ő akkor
hatszemközt kimondott azt ma kongresszusok és sajtókonferenciák feszegetik, né
melykor sokkal kevesebb erkölcsi fedezettel, nemegyszer egyenest szenzációkereső,

botrányhajhászó izgalommal. A divatos krízíshangulat túlzásai joggal keltenek gya
nakvást bennünk. Amikor a papság kríziséről. hallunk és olvasunk, mégsem elé
gedhetünk meg azzal, hogy bosszankodva elhárítjuk magunktól a fogalmazást
és a problémát egyaránt.

I.

A zsinattal kapcsolatban közismertté vált a papi életforma "válságának"
első szembeötlő tünete: a papságra vállalkozók számbeli megfogyatkozása. Azóta
- tudjirk - ez a folyamat nem állt meg, inkább továbbhalad: Dél-Amerika,
Ausztria után azokra a vidékekre is átterjedt már, amelyek eddig a hivatások
leggazdagabb termőterületei voltak. Nem kell messzire mennünk adatokért: a,
magyar viszonyok szemünk előtt alakulnak; s sajátos körülményeink között is az
egész keresztény világ gondjai tükröződnek bennük.

Ez a számbeli fogyatkozás mintha [elzője volna annak a mélyebb válságnak,
amelyet Mauriac megérzett. Hiszen a jelentkezők számának csökkenését nem ma-
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iYarázhatjuk természetfölötti okokkal. Isten hivatásokat ébresztő kegyelmével
nyilván nem bánik kevésbé bőkezűen ma, mint azelőtt. De az is olcsó dolog volna,
ha pusztán szocíológíaí okokra hivatkoznánk, vagy épp korunk és ifjúságunk
kényelemre hajló, áldozatokra képtelen közhangulatára hárítanánk minden fe1e
lősséget. A kvantitatív elemzés szűkségszerűen kvalitatív meggondolásokkal páro
sul. Ai igazi probléma nem az, hogy míért kevesebb a pap, hanem, hogy mlért
nem találnak el a papsághoz azok, akik elutasítják maguktól a jóléti társadalmak
életbiztosító berendezéseít, és színte Szent Krístóf-í ambícióval keresik azt az urat,
akit érdemes volna szelgálniuk. Az egyház már a századvég és a századforduló
katolikus megúihodása idején - megint csak Illyést idézem - Homals úr pol
gári világának ellenpólusaként lett "eszmény és egy kicsit divat", vonzotta ma
gához épp a szellem embereit. Az egyház, de nem a papság. A katolikus meg
újhodás főként elvilek műve, ha nálunk, Magyarországon papok kezdték, vezet
ték (Prohászkától Sík Sándorig), ma már láthatjuk, hogy Babits útja európaibb,
hangja jellemzőbb s maradandóbb az övéknél. A tények lelkiismeretes latolgatása
után nehéz magunktól elhárítanunk azt a fájdalmas gondolatot, hogy a papok
száma azért fogyatkozik meg, mert a papi életforma nem vonzó a hősiességet

kereső fiatalok előtt sem.
Suhard bíboros - aki olyan közel állt Mauriac kedves dominikánusaihoz 

A püspök és papjai című pásztorlevelében a zsoltár és az evangélium szavával jel
lemzi a pap Krisztus-rendelte hivatását: "Krisztus szolgáít lobogó tűzzé teszi, hogy
ez a tűz lángba borítsa a földet. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem
hogy kardot.

Mint Krisztus, a pap is egy párattán jótéteménnyel ajándékozza meg az embe
riséget: azzal, hogy nyugtalanítja. Kell, hogy a nYlugtalanság szolgája legyen, egy
újszerű éhség és szomjúság osztogatója. Mint Isten, ő is éhséget hoz a földre.
Világos, nem arról van szó, hogy valami beteges félelmet vessen a modern élet
által már úgyis megnyűtt lelkiísmeretekbe. A nyugtalanság, amit a papnak vetnie
kell, az az istenfélelem, a végtelennek az a szenvedélye, ami olyan megrendítő föl
hívó kiáltásokat préselt ki mínden idők misztíkusaíból és gondolkodóiból.

A forradalom, amit ő propagál, a lelkíísmeretek fölkelése, a rend, amit meg
zavarni készül, az a látszólagos nyugalom, ami az igazságtalanságokat és bűnöket

betakarja. A pap - akárcsak a hős meg a szent - nem passzív, mindenre hajlandó
polgára a társadalomnak: nem átlagos arc az övé. O azzal jó polgár, hogy a
törvényes tekintély iránt való lehető legőszintébb engedelmességben is - örök elé
gedetlen; nem hogy megzavarja a társadalmi békét, hanem hogy minden pilla
natban annak magasabb szintű megvalósitását készítse elő. Paradox szerep: a
tökéletes Lény prófétájaként a múló civilizációkban annak szuverén békéjét és
állandóságát tükrözi. Az 'élő Isten prófétájaként nem enged nyugtot, mert az a
halált jelentené, az alakulás, a fakadás meaterévé kell lennie - az emberek belső

világában és a történelem áramában egyaránt. Ezért ellentmondás nélkül mond
hatiuk: ő épp azzal veti a rendet, hogy megkérdőjelezi azt; épp azáltal engedelmes
kedik az emberek törvényének, hogy attól szüntelen Isten Törvényéhez appellál."

Ez a papi eszmény azonban még mint eszmény, vagyis mint elérendő norma
sem él eléggé a papok vagy épp a papságról véleményt mondó emberek köztu
datában. Az átlagos valóságot s az annak nyomán kialakarlő közvéleményt in
kább A. Holl vallásszocfológíaí fölméréseivel jellemezhetjük. O a kultikus tevé
kenységet végző papságot a társadalom stabilizáló tényezőível látja törvényszerű

szövetségben: "Minden újságolvasó tudja, hogya történelmi egyházak főként azok
kal az intézményekkel kooperálnak, amelyeknek kezében hatalom összpontosul: 8

rendőrséggel és a katonasággal. az adminisztrációval és a gazdasági hatalmak
kal, a nevelőszisztémával meg az igazságszolgáltatással. Mindez a papságnak
mínt kultusz-személyzetnek stabilizáló szerepét illusztrálja, s ha igaz, hogy a
hatalom arra való, hogy rendet teremtsen a kaotikus viszonyok között, akkor a
papok még ma is - bár a megelőzőnél kisebb mértékben - intim kapcsolatban
vannak a hatalommal" (Priestermacht: Neues Forum, 1970 április). .
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A "kontestáló ifjúság", amelynek pozitív vonásairól például VI. Pál pápa oly
megrendítő szavakkal nyilatkozott, a Suhard-vázolta papi eszményt nagyon von
zónak érezné - ha Ismerné ; de a Holl-bemutatta papi életformától visszariad.

Ugyanez az Adolf Holl 1963-ban bécsi középiskolások között végzett közvéle
ménykutatásról számolt be, s azzal kapcsolatban elemezte a papi hivatások meg
fogyatkozásának okait, a papi életről kialakult közvéleményt. Legújabb cikkében,
magának a papságnak "részleges engedetlenségét" emlegeti a válság úiabb tüne
teként, s ezt jelöli meg a válság megoldásának valószínű útkészítőjeként is. A papi
ruha elvetésétől és a rnunkás-papságtól a cölibátus körül, a liturgiában s az er
kölcsi-teológiai kérdésekben nyilvánított hangos különvéleményekíg minden papi
körökben mutatkozó "kontestáló" nyugtalanságot e jelenségcsoport tagjaként kö
szönt s rak egymás mellé. A "kontestáló" papi csoportokkal annyira azonosult, hogy
König érsek nemrég megvonta tőle a. bécsi egyetem teológiai fakultásán való elő

adás "jogát.
, Holl kétségtelenül elfogult elemzését joggal érezhetjük optimistának. De ha
a krízis-tünetekkel szemben kritikusabb álláspontra helyezkedünk is nála, kell
lennie bennünk annyi tárgyilagosságnak, hogy elfogadjuk azt, amiben igazsága van.
A papság soraiban meg-megjelenő bizonytalanságot, föl-fölkavarodó keserűséget,

megfogalmazódó s olykor a kentestációig fokozódó új út keresést éppúgy nem ma
gyarázhatjuk pusztán a világ vonzásával, kényelmi, önző sőt bűnös szempontok
eluralkodásával, mint a hivatások számának megfogyatkozását. Kétségtelen, hogy az
egyház életének s a keresztények életének társada'rni-kulturális átalakulása ve
tette fölszínre ezeket a jelenségeket. De gyökerüknél szintén a Mauríac-megfogal
mazta probléma áll : a papság azért nem találja helyét az új világban s a meg
újuló egyházban, mert valahol saját hívatásának központját veszítette el.

II.

Ezek a meggondolások a krízís fölmérése után belső kényszerrel irányítanak a
megoldás kiindulópontjához: a reform forrásához. Ha valahol elvesztettük a pap
ságunk egészséges nehézkedési központját. nem slránkoznunk kell, hanem meg
kell keresnünk. Elméletileg a kinyilatkoztatásban; Krisztusnál, gyakorlatilag saját
életünkben. Ez a belátás ihlet egyegyre terebélyesedő teológiai irodalmat, amely fő

ként biblikus kiindulásból a Krisztus-rendelte papság új megvilágítására törekszik,
s mely nemcsak magán-teológusok erőfeszítése, hanem beleépült a zsinatnak pap-
ságra vonatkozó döntéseibe. .

E néhány lapos tanulmányban nem tekinthetjük át a kérdés egész írodalmát. A
kiindulópont, a biblia azonban mindnyájunk számára ismerős. Gondoljuk csak vé
gig, mílyen az újszövetség magatartása a papság intézményével és eszméjével kap
csolatban.

Pogány papot egyszer mutat be az újszövetség: az Apostolok Cselekedeteinek
majdnem burleszk jelenetében. Szent Pál Lisztrában meggyógyít egy bénát, ünne
pelni kezdik, s Iíkaoníaí nyelven - amit ő meg társa, Barnabás nem ért - isten
nek híresztelik. Mire a városkapuhoz érnek, a Jupiter-templom papja "bikákat és
koszorúkat hozatott a kapuk alá, és a tömeggel együtt áldozatot akart bemutat
ni" (14, 13). Pál meg Barnabás most érti meg, rniről van szó. Kétségbeesetten, az
ószövetség istenfogalmában nevelkedett ember fölháborodásával szaggatják meg
ruhájukat, s rohannak a tömeg közé: "Emberek, mit csináltok ..."

Az athéni beszédben Pál megdicséri a "szerfölött vallásos" görögöket buzgósá
guk miatt, De a Rómaiakhoz írt levelében már azt írja, hogy .,nincs mentség szá
mukra", mert "fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó emberek, sőt

madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával" (1.21-23). Nem mondja ki,
hogy ez a papok felelőssége. De ha Lisztrában a Jupiter-pap primitívségével szem
ben a Noé-szövetség világos teológtájára hivatkozott ("akkor sem maradt bizonyí
ték nélkül, mert jót cselekedett: az égből esőt és termékeny időt küldött számo
tokra, s bőven adott eledelt és szívderítő italt"), mégis felelősséitudatot akart

80



ébreszteni. S nem egy új vallás papjaként, hanem az élő Isten megtérését sürgető

követeként.
De az újszövetség nemcsak a pogány papsággal szemben tartózkodó. hanem

az ószövetségi papsággal szemben is. A Lukács-evangélium gyermekségtörténete
párhuzamosan adja elő Keresztelő Szent János meg Jézus annunciéciójának és szü
letésének eseményeit. A két annuncíácíó angyalszereplőie azonos: Gábor angyal.
Emberi szereplője Zakariás pap, a Keresztelő apja és Mária, Jézus édesanyja. A
két elbeszélés részleteiben is egymásra utal, egyező s eltérő mozzanataí egyaránt
beszédesek. Zakariás pap: papi szolgálata közben jelenik meg előtte az angyal,
megijed, Gábriel bátorítja s megígéri, hogy fia születik, Zakar-iás azonban nem
hisz az angyal szavának, bizonyítéket kér tőle. Az angyal kissé méltatlankodva
válaszol, s eleget tesz Zakariás kérésének, de egy olyan jellel, amely Zakariás szá
mára megszégyenülés is. Zakariás megnémul, s szolgálata befejeztével nem tud
megszólalní a nép előtt (pedig a szertartás rendje szerínt áldást kellene osztania).
Máriát előre köszönti Gábriel. Félelmét szintén biztató szóval enyhíti, s megfo
galmazza előtte a Zakariáshoz szóló üzenetnél sokkal csodálatosabb ígéretet. Má
ria is kérdez, mint Zakariás, de kérdése nem a hitetlenség, hanem az Isten aka
ratát tudakoló készség kifejezője. Az angyal felel, s kéretlenül. is bizonyítékkal
szolgál : épp az öregségében anyává lett Erzsébet példájával bizonyítja, hogy "Is
ten előtt semmi sem lehetetlen". A jelenetet Mária moridata zárja: "Ime, ai ls
ten szolgáló leánya ..." S a kettős annunciáció diptichonját Mária és Erzsébet
találkozásának jelenete egészíti ki. Zakariás és Mária magatartásának mérlegét
Erzsébet szava jelzi: "Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit
az Ur mondott neked." Az Isten magatartásának stílusát pedig Mária hálaéneke
fogalmazza meg: "Magasztalja lelkem az Urat.:.", aki az ,.alacsonyt" emeli föl, s
megalázza a gőgöst, a hatalmast, a hivatala szerint kiemelkedőt.

Zakariás és Mária szembeállítása céltudatos, éppúgy, mint a Keresztelő és
Jézus párhuzama. Később a Keresztelővel kapcsolatban hangzik el Jézus meglepő

mundata: "Asszonyok szülőtte között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál,
de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála". (Mt 11,11.) Ez az ítélet
az utolsó prófétát mérí Krisztus tanítványaihoz. Mária és Zakariás párhuzama
az ószövetség papi rendjének háttérbe szorulását jelzi az alacsonyak és az asz
szonyok messiási fölemeltetése idején.

Az ószövetség papjai az evangélium további történetében gyakran szerepel
nek Jézus ellenfelei közt, a tanítványok sorában azonban egyetlen papi rendűvel

sem találkozunk. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd egy pap és egy le
vita közönyével és állapotszerű, de szeretetben gyümölcsöt nem termő szentségé
vel állítja szembe a félpogány szamaritánus spontán jóságát, áldozatkészségét,

Jézus pörében János említi Kaifás szavát: ,.Jobb, hogy egy ember haljon meg
a népért, mintsem, hogy az egész nép elpusztuljon". (11,50.) A főpap biztonsági
szempontokra hivatkozik, s a praktikus meggondolásoktól vezetve áldoz föl esz
mei értékeket. Erdékes János magyarázata: "Ezt nem magától mondta, hanem
mínt főpap abban az évben megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni' a népért."
A főpap méltatlanságában is Isten embere. Akarata ellenére próféta, aki maga érti
legkevésbé azt az igazságot, amelynek megfogalmazására Isten őt használja esz
közül. De próféciája saját hivatalának végét is jelenti: hisz Krisztus "nemcsak a
népért (hal meg), hanem azért is, hogy Isten szétszórt fiait (vagyis a pogányokat)
összegyűjtse", s ezzel új áldozati rendet léptessen érvénybe.

III.

Az eddig mondottak alapján igazat adhatunk a protestáns Bornleammnak, aki
azt mondja, hogy az evangélíumot a laicilás friss, üdítő szelleme hatja át: a nem
profi, nem szakmája szerínt szent közember Istenhez tartozásának öröme és bizton
sága. Krisztus azért jött, hoiY lebontsa a válaszfalat nemcs!,!k a zsidók és a po-
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gányok, hanem a szent és a profán világ, a szentek és a világiak között is. Az ö
színe előtt a szent Istentől idegennek, a világi Istenhez közelállónak mutatkozik.

De Krisztus úgy bontotta le a pogány világ és az ószövetség tökéletlen szak
rális rendjét, hogy egyúttal be is teljesítette. A szamárlal asszonynak azt mondja,
eljött az idő, mikor Istent nem Jeruzsálemben és nem a Garizim hegyén, hanem
"lélekben és igazságban" kell imádni. Nem a külsőségek nélküli "kultusztalan"
istentisztelet programját hirdeti meg ezzel (az egyébként is fából vaskarika volna),
hanem az átmeneti állapot megszűntét, Isten üdvösségtörténeti szándékainak be
teljesedését.

A Lukács-evangélium megint kompozícíós leleménnyel fejezi ki ezt. Mennybe
menetelekor Jézus az evangélium záradéka szerint "kezét fölemelve megáldotta
(tanítványait)" (24,50). H. Schlier hívja föl a figyelmünket arra, hogy ez papi gesz
tus, s a mondat szövegszerűen is Jézus Sirák fia könyvének Simon főpap áldásá
ról szóló mondatára utal (50,20). "De talán - folytatja Schlier - azt is lukácsi
leleménynek hihetjük, hogy az evangélíarm egy pap történetével kezdődik, aki
áldozatának bemutatása után hitetlensége miatt nem tudott áldást adni. Zakariás
áldozata befejezetlen liturgia volt.. De az evangélium végén ott van egy pap, aki az
áldozatát valóságos áldással fejezi be. Az .ő áldozata befejezett liturgia" (Jesu
Himmelfahrt nach den lukanischen Schriften).

Jézus papságának teológiáját a Zsidókhoz írt levél fejti ki. Remekül, mert
úgy hangsúlyozza Krisztus pap-voltát, hogy nem leplezi az ószövetségi papság
meg a Krisztus papsága közötti törést. Krísztus nem az ároni papság örököse,
hanem Melkizedek rendje szerint való pap; pap, de a szónak analóg értelmében:
nem folytatva, hanem tagadva s beteljesítve a papság korábbi történetét. Csak
futtában utaljunk a Zsidókhoz írt levél meg a János-evangélium teológiájának
rokonságára. A protestáns Cullmann megrendült szívvel elemzi Krísztars főpapi

imáját: "Ezt az egész imát csak olyan valaki mondhatta el, aki abban a tu
datban élt, hogy papi funkciót végez" (Christologie du Nouveau Testament 1958. 93).

S ha megkérdeznénk, hogy nem utólagos interpretáció-e mindez, János, Lu
kács és a kora-kereszténység Frühkatholizmus-a, a protestáns biblikusokkal együtt
magára Krisztusra utaló mondatokat idézhetünk a szinoptikusokból is, melyek
színtén Krisztus papi öntudatát bizonyítják. Papnak - úgy látszik - nem mondta
magát soha, de nagyobbnak mondta magát a templomnál (Mt 12,6), elmondta a
templom lerombolásáról és újjáépítéséről szóló jövendölést (14,58), s a főpap előtt

mondott utolsó szavában, amely miatt kivégezték. a 110. zsoltárra meg a Dn. 9-re
utalt. Ott viszont a korabeli zsidó bibliamagyarázat szerint a Melkizedek rendje
szerint való papság eszméje fogalmazódik meg. Amint Pilátus előtt nem evilág
ból való királynak vallotta magát, úgy állította a földi főpap előtt, hogy az ő

papsága nem evilágból való" (Cullmann i. m. 79).
Krisztus papságához, "táboron kívül" hozott áldozatához hozzátartozik e meg

váltottak "egyetemes papságának" örömhíre. Az első Péter-levél meg az Apoka
lipszis az egyházat egyetemében mondja Isten papjának. Mindkét 'könyv az
Exodusra utal: az újszövetség vándorló Isten-népe valóban papi nemzet, egészé
ben s mínden tagjában Krlsztus papságának részese.

Isten népének egyetemes papsága azonban nemhogy nem teszi fölöslegessé, de
egyenest megalapozza az úgynevezett speciálls papságot. A protestáns bibliama
gyarázatnak talán igaza van abban, hogy a katolikus egzegézis túlságosan köny
nyen használja a speciálls papság igazolására Krisztusnak olyan evangéliumi mon
dataít, amelyeket az apostoloknak mondott, s amelyek épp ezért az egyház egyete
mére is vonatkozhatnak. De Szent Pál már az ötvenes évek elején számon tartja
a fiatal egyházban élő sajátos karizmatikus szelgálatok 'között a tanítók és az
elöljárók szelgálatát. A későbbi levelek még gazdagabban sorakoztatják egymás
mellé az ige szolgáinak s a közösség elöljáróinak különféle csoportjait. Ezeket az
embereket Pál nem nevezi papnak, de szolgálatukat az ószövetség papjainak szol
gálatához mérí : "Nem tudjátok, hogy akik a templomban szolgálnak, a templom
ból is élnek, s akik az oltárt szelgálják. az oltárról is részesednek? Az űr is
úgy rendelte, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumből éljenek" (1. Ka1
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9,13-14). Az evangélium szolgálatával KIisztus testét építik ezek az emberek, az
pedig templom és áldozat. Pál saját apostoli tevékenységét is így jellemzi: "Isten
evangéliumának szent szelgálatát kell végeznem. hogya pogány népek a Szerit
lélektől rnegszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek" (Róm. 15,16).

Kérdezzük ezután, hogy van-e míndennek krisztusi fedezete? A Tizenkettő

megbizatásának krisztusí jellegében ma nem katolikus biblikus sem igen kételked
het. Az ószövetség választott népe Jákob tizenkét fiára vezette vissza történetét.
KIisztus az új választott népet tizenkét apostolra alapította. Köztük külön cso
portot alkotott a három főapostol, s különös szelgálatra kapott meghívást Péter.
Az egész rendszer céltudatosságát és szervezet-jellegét igazolják a kumrání pár
huzamok, s az, hogy rníndegyik csoport maradandó: Júdás helyébe Mátyást "vá- .
lasztják" az apostolok; az idősebb Jakab helyébe az ifjabb Jakab kerül az "osz
lopok közé.

Hogy Jézus nem nevezte papoknak apostolait? Magát sem nevezte annak. Sza
bad ebből azt következtetni, hogy Jézus nem akart papokat, hanem apostolokat?
Akkor azt is vallanunk kellene, hogy Jézus maga sem volt pap, halála nem volt
áldozat és így tovább. Ez a negatív teológia nem abszurd és értelmetlen: a termé
szetfölötti dolgokkal kapcsolatban használt tradicionális kifejezéseink elégtelen
ségére figyelmeztet szüntelen. De önmagában mégsem igaz, sőt inkább eltorzítja,
mint megfogalmazza az igazságot. .

Krisztus pap, papi küldetést adott egyházának, mert rábízta saját áldozatának
megújításat és továbbfolytatását. Az egyházat viszont elöljárókra bízta, s ha azok
elnevezése ingadozott is, nem véletlenül alkalmazták rájuk végül a papságra vo
natkozó ószövetségi és pogány terminológiát.

IV.

Mikor a Lélek betűbe öltözik, a természetfölötti intézményesül, akkor mindig
vállalja a torzulás folytonos kockázatát. Az ember emberi kategóriákban gon
dolkodik, s ha a hitben túlnő is önmagán, megragadva valamit abból, "amit sze-n
nem látott, fül nem hallott, ember szívébe föl nem hatolt", a természetfö
löttit is földi fogalmakkal fejezi ki. Aztán mínduntalan meg-megfeledkezik arról,
hogy analógiákkal van dolga, s lábujjhegyen állva, térdre borulva csínján kellene
bánnia azzal, amit Istentől kapott. A térdelő teológiát felváltja a podex plum
beus teológiája, s a legremekebb fogalmi rendszer Prokrusztesz-ággyá válik a
teológus vagy az igehirdető gyakorlatában.

A krísztusi papság alapvetőerr különbözik a pogány és az ószövetségi papságtól,'
mert nem a szakrális és a profán világ közötti közvetítő szerepet jelenti, hanem
a Krisztus hivő papi népének vezetését. De Co.ngar helyesen írja, hogy "mi keresz
tények nemcsak az első századok görög-római világában vagy a mai óceániai, af
rikai tájakon találkozunk a pogánysággal. 'hanem magunkban, saját gondolkodá
sunkban, érzésvilágunkban is". Találó mondás, hogy "az egyház legnagyobb belső

ellensége a kleIikalizmus": vagyis a krisztusi papság sajátos jellegének szem
elől tévesztése, a Krísztus-alapította speciálls papi rend ószövetségi vagy pogány
szellemű átértelmezése. Ez a veszedelem azonban nem kereszténységünkből fakad,
hanem épp abból, hogy nem vagyunk eléggé keresztények.

Az egyház életében a zsinat óta szokásossá vált az önkritika, s vele kapcsolat
ban már a divattal járó igaztalan túlzások is gyakoriak. Ilyen igaztalan túlzás
volna a krísztarsí papság történetével kapcsolatban ,,1600 éves eltévelyedést, ki
siklást" komolyan emlegetni. "Az Ige testté lett, és köztünk ütötte fö' a sá
torát." A vándor-egyháznak sátrat kell ütnie minden korban, emberi formát kell
adnia emberfölötti eszméinek s intézményeinek. Nem a véglegesség igényével,
mert vándor-egyház, de valóságosan. mert a megtestesülés egyháza. Ami ma
vívmány s a természetfölötti isteni szándék lehető legtökéletesebb földi megvaló
sítása, az válik holnap akadállvá egy megváltozott társadalom, élet- és gondolko
dásforma keretei közt, Az egyház hagyományőrző kőzösség, de csak akkor őriz

het élő hogyományt, ha nemcsak emlékezni tud, hanem elszakadni is. "Elfelejtem.
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ami rnögöttem van, s az előttem való után rugaszkodorn ... " Nemcsak a bűneinktől

kell elszakadnunk, hanem az eredményeinktől is, de anélkül, hogy utóbb bűnökké.

melléfogásokká hazudnánk őket,

A gőg keresztény emberhez legkevésbé sem illő magatartás. De öncsonkítás és
a Lélek hatalmában való kételkedés volna kisiklásnak bélyegezni a krisztusi
papi eszmének azt a történeti fej lődését, amely a Krisztus-alapította intézményt
a változó társadalmi feltételek között folyton evangéliumi mércével mérte, foly
ton korszerűvé akarta tenni; igaz mindezzel s rníndeközben folyton kitette a ben
nünk lappangó pogányság torzító hatásainak.

Reformra szükségünk van: az egyház életében és papi eszményünk újrafogalma
zásában egyaránt - mint minden kornak. Nem azért, hogy egy 1600 esztendós
kisiklás után visszatérjünk az evangéliumhoz, elhárítsuk "a konstantini kor" té
vedéseit, s legyünk keresztényebbek az előttünk járt nemzedékeknél. Hanem azért,
hogy a magunk világában mi is krisztusi mércével mérjük magunkat, mint az
előttünk járt nemzedékek tették, s kialakítsuk a magunk sátorát, amely éppoly
ideiglenes, mint az elmúlt koroké volt.

Hans Urs von Balthasar szerint Jézus isteni iróniával nevelte Pétert a hiva
tására. "Nem fiktív vagy pusztán aszkétikus gyakorlat-szerű, hanem nagyon is va
lóságos megaláztatások során, mert csak ezek érlelik be a mindent elhagyás kez
deményezését, tesznek ezáltal alkalmassá a tisztség viselésére." Krisztus "senkivel
sem bánik olyan nyersen, senkit sem aláz meg olyan gyakran és nyilvánosan,
nem nyom képletesen és a szó szoros értelmében is víz alá, mínt Pétert". Ez az
isteni irónia tovább hat a történelemben is. Péter följajdul rá, restelkedik, kér ...
és előbbrelép. Ezt kell tenniük mindig Krisztus papjainak, sakkor hiába próbálja
őket .megrostáíní a Sátán".

A papi eszmény reformja, modern és evangéliumi újrafogalmazása valójában
már megkezdődött - a második vatikáni zsinaton. A trentói zsinat kétségtelenül
harcos megoldásokat hozott. Fegyelmezett sereget akart; de a hadiállapot csak
ideiglenes lehet, s addig is értékeket rombol, még az evilági emberi élet sikjain
is. Teológiájában is polemikus volt az a zsinat. A szakramentális szemléletet hang
súlyozta, s a speciálls papság legszernbeszökőbb ismertető jegyeként a szeatségek
kiszolgáltatása körül gyakorolt különleges hatalmat állította az emberek szeme elé.
Rossz volt ez a papi eszmény? Részleges volt, talán nagyon részleges, mert na
gyon nagy indulatokkal és ellentmondásokkal kellett szembeszállnia - az igazság
védelmében. De ha gyümölcseiről ismerjük meg a fát, ennek a papi eszménynek
igen sok szép és maradandó gyümölcse is volt.

Azóta egy s más tisztázódott - például a protestantizmussal kialakuló dialógus,
de egyáltalán a protestáns teológia saját belső fejlódése során. A társadalom
élete VIszont átalakult. Eljött az ideje annak, hogy felejtsük, ami mögöttünk van,
s a krísztusí hivatás mércéjével próbáljuk megalkotni saját korunk papi életfor
máját.

A papság a világban és az egyházban is elveszti műveltségi monopóliumát:
nem hivatásának lényegéből fakadt, nem kereste, hanem vállalta, minek ragasz
kodnék hozzá féltékenyen? Az egyház életében tudatosul a hívek egyetemes pap
ságának ténye: az anyanyelvű liturgia, a teológia és az egyházszervezet fejlődése

aktív szerepet juttat a hívek egyetemének. A pap azért megmarad a Krisztus
alapította közösség atyjának, az Ige hirdetőjének, az Aldozat megújítójának, a
Lélek adományait rendező "miniszternek". Ha kell, Péter alázatával és felelősség

tudatával.

V.

Papságunk az idő rostájában? Az egész egyház s az egész emberiség ott
van azon a rostán, s a papság krízise talán csak annak a jele, hogy a pap
nak is saját bőrén kell megéreznie egy kritikus kor bizonytalanságalt.

De a keresztény ember nem egészen ért egyet Adyval. Ady a mai kor "chro
nolatriáját" fogalmazza meg a rostát rázogató idő szimbólumának megalkotása-
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kor. JézWl arról beszélt Péternek, hogy a Sátán próbálja majd megrostální 6t. 1'\.
Keresztelő viszont Jézusról rnondja, hogy "szórólapáttal kezében kitakarítja szé
rtljét és csűrbe gyGjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti" (Mt 3,12).

"Ha embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék." Az ag
giornamento nem azt jelenti, hogy a kor emberi igényeihez minden áron s \min
denben alkalmazkodunk! Mi marad fenn az Idő rostáián? Nem a mi dolgunk. A
Sátán rostája ellen Krisztars imádsága védelmet ígért: "a Sátán kikért titeket,
hogy megrostáljon, mint a búzát, én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne
fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megterve megerősítsd testvéreidet" (Lk
22,32). Végül is az a legfontosabb, hogy Krisztus szórólapátián papi életünk búzá
nak bizonyuljon.

PETROVICH EDE

SZENT M6R PÉCSI p{rSPÖK
Származása és ifjúsága

A pécsi egyházmegye második püspöke, Szent Mór halálának 900. évfordulóját
ünnepli.

Szűletésének évét nem őrizte meg hiteles feljegyzés. Életkörülményeiből követ
keztetve egyöntetű a nézet, hogy 1000 körül született. Nem ilyen egységes a véle
mény szülőföldje tekintetében. Volt, aki lengyelnek tartotta, mások olaszt láttak
benne. Fehérpataky Németországból bevándorolt hospes gyermekének vélte. Mad
zsar Imre is kételkedett a Pannonhalmi Rendtörténet és Vargha Damján megálla
pításában, hogy Mór magyar volt. Legújabban Kutnik József foglalkozott e kér
déssel és abból a föltevésből indult ki, hogy Zoerard, akinek legendáját Mór
megírta, sohasem hagyta el a zobor-hegyi kolostort. Következőleg Mór kijelentése
a legendában, hogy nevezett remetét puer scholasticus (tanuló) korában látta,
nem Pannonhalmára vonatkoztatandó, hanem a Nyitra környéki Zobor-hegyre. Ez
pedig annyit jelent a szerző szerínt, hogy Mór szlovák családból származott.

Az egyébként kitűnő szerzőnek ez a föltevése nincs kellően bizonyítva. Ha
ugyanis Zoerard barátja és a remeteségben utóda, Benedek, a legenda szerínt saepe,
azaz gyakran járt apátjával Pannonhalmán, nagyon is valószínű, hogy ugyanezt
megtette Zoerard is egy-egy pannonhalmi búcsú, ünnepség, rendi összejövetel
alkalmával. Egyébként a legenda mondatfűzése az említett helyen is azt a be
nyomást kelti, hogy az esemény a pannonhalmi Szent Márton monostorban történt.'
Nem valószínű továbbá, hogy Mór a zobor-hegyi konventben volt puer scho
tasueu», és csak később ment át a pannonhalmi konventbe. Igaz ugyan, hogy
mindkét konvent ugyanannak a Szent Benedeknek reguláját követte, de mínd
kettő önálló volt, és alig hihető, hogy noviciusok, méghozzá puer scholasticusok
szabadon léphettek át az egyik konventből a másikba.

De ha el is kellene fogadnunk, hogy Mór eleinte a zobor-hegyi
kolostorban nevelkedett, következőleg a Felvidéken született, ez még nem
jelentené, hogy nem magyar szülők gyermeke. Ismeretes ugyanis, hogy a Duna
bal partjától északra fekvő területet Huba és Lél törzse szállta meg föl egészen
Nyitráig. Tehát itt magyárok is laktak. Bizonyság erre, hogy amikor Szent Gel
lért magyarul is beszélő szerzeteseket kért az egyes monostoroktól, Zobor-hegyről
két bencés, Crató és Tasziló ment le Marosvárra. Szent István király az életére tö
rő és ezért megvakított unokatestvérét, Vászolyt Nyitra várában tartotta fogva. Ha
e vidéken akkor nem laktak volna magyarok, hozzá kírályhű magyarok, alig esett
volna a választás éppen Nyitrára. Mellékesen jegyezzük meg, hogy a Szent István
életét földolgozó Hartwík-legenda és a lengyel Dlugosz króníkája szerint Zoerard
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