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Szolgáltatás vagy
szolgálat?
Néha apró nyelvi fordulatok változása is jelzi magatartásunk, gon
dolkodásmódunk átalakulását. A szolgáltatóipar térhódításával ki
veszőben van a szolgálat fogalma, de szelleme is. A szolgáltatók
szaporodnak, a szolgák eltűnnek világunkban. A szolgáltatás a
szabadpiac terméke. Szerződés rögzíti, mit ad a szolgáltató, mit
kap és fizet az ügyfél.

A szolgálat összetettebb. Jóval tágabb határok között mozog,
milyen indítékkal és céllal vállalják. Rabszolga? Robotos? Inas?
Vagy pedig olyan, szeretetből, hivatástudatból vállalt munka,
amilyen az édesanya gondoskodása családjáról, a lelkipásztor, a
pedagógus vagy az orvos tevékenysége embertársai javára. Ez
utóbbi esetekben a szolgálat motívuma nem a kényszer, hanem
az elhivatottság, a másik javát előmozdító gondoskodás, a szere
tet. Ez a szolgálat személyes kapcsolatot létesít a "szolgáló" és a
"kiszolgált" között; ellenértéke elsősorban nem a pénz, hanem a
hála, sőt, legalábbis a személyes kapcsolatokban, a viszontszeretet.

Jézus maga is gyakran beszélt szolgákról, szolgálatról. Saját
példájával is előírta övéinek: úgy legyenek ök is egymás között,
"mint aki szolgál". Az általa megélt és elvárt szolgálat kiindulá
pontja Isten szeretete: ez a személyes és ellenszolgáltatást nem váró
szolgálat elsődleges indítéka, nem pedig valami emberi érzelem.

Főleg két (három?) pályán van a szolgálat átalakulóban szol
gáltatássá, a társadalmi köztudatban, de néha az e hivatásra vál
lalkozók gondolkodásában is: az egészségügyben, az oktatásban
(és a lelkipásztori munkában?). Manapság a hivatalos szóhaszná
lat is szolgáltatásnak tekinti az egészségügyet: a beteg beadja be
teg testét az orvoslásba, és elvárja, hogy egészségesen kapja
vissza. A "hálapénzzel" nem köszönetét fejezi ki, hanem a köte
les sápot rója le. Hasonló a helyzet az iskolában is. A tanár tölt
se bele a szükséges ismereteket a tanulók fejébe, de ne merészel
je megsérteni személyiségi jogaikat nevelés címén. A hívő befize
ti a plébániahivatalban az előírt összeget, hogy azért elvégezzék
számára a kívánt szolgáltatást (temetést, esketést), anélkül, hogy
élő kapcsolatban állna az egyházközösséggel.

A magatartás mindkét oldalon elsilányult: a szolgálók szolgál
tatókká, a gondoskodásban részesülők ügyfelekké degradálód
tak. Ahogy Weöres Sándor mondja: "Valaha én is úr akartam
lenni; / ó bár jó szolga lehetnék! / De jaj, szolga csak egy van:
az Isten, / s uraktól nyüzsög a végtelenség."
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