
A magyar katolikus értelmiségről

A karácsony az elcsöndesülés, a magunkba szállás, a reflexió ideje. Tematikus össze
állításunk az ünnep nyugodt óráihoz kíván szempontokat kínálni. A szűkebb családi
kapcsolatokon túl, tágasabb körben pillant szét. Szemhatárunk azonban nemfogja át
a nemzet vagy az egyház egészét, csupán annak egy szűkebb körét, azt, amelyhez
olvasóink tartoznak: a magyar katolikus értelmiségét. Karácsonyi ajándékként fogad
ják tt5lünk ezt az összeállítást. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy eltűnődhessenek

rajta: kik is vagyunk, hol a helyünk a világban ésaz egyházban, melyek afeladataink
itt és ott? Néhány nagyobb tanulmány s egy szerkesztőségi kerekasztalbeszélgetés ad
szempontokat, kísérel megválaszolni, talán újabb kérdéseket [6lvetni, majd egy töre
dékes "regiszter" következik katolikus érteimisér:' műhelyeinkrt5l; végül Paskai László
bíborostól, a magyar egyház prímásától kapun eligazító útmutatást.

NYÍRI TAMÁS

Az értelmiségi és az egyház

Szabad-e egyáltalán beszélni az értelmiségi és az egyház viszonyáról? Nem
kimeríthetetlen-e a téma? Nem torkollik-e felelőtlen fecsegésbe? Csak azt
hozhatom fel mentségemre, hogy mások is rámerészkedtek már erre a tükör
jégre, s nem is estek mind hanyatt.

Ki az értelmiségi?

"Értelmiség" szavunk 1843 óta használatos a "szellemi foglalkozásúak réte
ge" jelölésére'. Ha a francia .intellectuel" megfelelőjének tekintjük, akkor ré
gebbi nála, hiszen ez csak 1898-ban jelenik meg egy, a Dreyfus-ügyben ki
adott tiltakozás címében? Az értelmiségi feladata eszerint a nyilvános tilta
kozás volna, ám maga ez a viselkedés jóval régebbi, mint a múlt század
végén megalkotott kifejezés. Theodore Wiesegrund Adorno azon a vélemé
nyen van, hogy nemcsak nehéz az értelmiségi definíciója, hanem egyenesen
lehetetlen, s nagyon eltér jelentése a különféle nyelvterületek szerint is.3 Golo
Mann az értelmiség egy meglehetősen tágra s egy inkább szűkre szabott
jelentéséről beszél. Tágabb értelemben ide tartoznának a tanultak, a diplomá
sok, művészek, akik létfenntartásukat a "tudástermelésnek" köszönhetik.
Szűkebb értelemben Ifa publicistákat sorolják az értelmiségiek közé, akik ar
ról írnak, amit mások alkottak, a tárcaírókat, tollforgatókat, akik nyilatkoznak
minden lehetséges és lehetetlen dologról, amit ők maguk nem is tanultak:
politikáról, filozófiáról és kultúráról, a kákán is csomót keresve".4

Elhangzott a Pax Romana Vép-Szombathely-i kongresszusán, 1993áprilisában.
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Az értelmiségi legfeltűnőbb tulajdonsága fejlett verbális készsége: a ki
mondott és leírt szóval dolgozik, hatásosan manipulálja a szavakat, s elősze

retettel fejleszt ki különféle gondolkodási modelleket. Társadalmi szirnbólu
mot teremt és von újra kétségbe. Az értelmiségi sajátos jártassága és készsége
nem biztosítja azonban egyúttal a belátást, a kellő judíciurnot és az igazi
kreativitást. Verbalizáló készségéből fakad különleges kísértése, hogy szókin
csét, fordulatokban való gazdagságát és hajlékonyságát összetévessze a józan
ítélettel és alkotókészséggel. A ragyogó fogalmazás, a szavak varázsa és má
giája könnyen lesz fontosabb a hozzáértésnél vagy az igazságnál. Bizonyos
értelemben műkedvelő: korántsem ragaszkodik szakterületéhez, a mondat
fűzés eleganciája és lendülete gyakran őt magát is meggyőzi arról, hogy érti
is, amiről beszél. A szemléletes modell még akkor is lebilincselő, ha többszö
rösen igazolódik, hogy vajmi kevés köze van a valósághoz, amit le kíván írni.
Azt szokták mondani, hogy az értelmiségi lábjegyzetek nélkül ír, és az sem
hallgatható el, hogya tökéllyé fejlesztett kifejezőkészséghez gyakran társul
gőg és arrogancia, éppen azok megvetése, akikhez szólni kíván, s a konflik
tusok megoldására irányuló szándék teljes hiánya.

Másik nagy kísértése, hogy ignorálja saját hagyományát, semmibe vegye
tradíciójának gazdagságát s feláldozza egy elképzelt és absztrakt jövő ked
véért. Az elvont és egyetemes kultúra híveként többnyire elidegenedik kö
zösségétől, gyökereitől és történelmi sorsától, végeredményben önmagától.
Maga mögött hagy mindent, hogy öröksége fölé emelkedve bírálhassa vagy
éppen rombolhassa.5 Pedig a legelemibb pszichológiai tudás is megtaníthatná
arra, hogy mindent elpusztíthat valaki, csak saját múltját nem. Hátat fordít
hat valaki katolicizmusának, de nem teheti meg nem történtté, hogy katoli
kusnak született, hogy szülei és tanárai katolikusnak nevelték. Megölheti va
laki vér szerinti apját, de soha nem irthatja ki magából az interiorizált apa
értékrendjét és elvárásait. Az elidegenedett és gyökértelen értelmiségi önma
gát csapja be, ha azt hiszi, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség nevében
elszakadhat népétől, hitétől és szokásaitól.

Széls6ségek közölt

Az értelmiséghez kapcsolódó asszociációkból- diplomás, teoretikus, kutató,
tojásfejű, irodalmár, moralista stb. - egyértelműen kiviláglik, hogy fogal
munk a fent említett szélsőségek között ingadozik. Ez természetesen bosz
szantja a pedáns gondolkodókat, a pozitivizmus valamennyi képviselőjét. De
ez még nem minden: tagadhatatlanul vannak jobboldali értelmiségiek is,
nemcsak baloldaliak. A reneszánsz gondolkodók például a latin univerzaliz
musával szemben fordultak a népnyelvhez, s a pápaság univerzalizmusával
szemben alakították ki a nemzeti egyházat. A nacionalizmus és internaciona
lizmus gyakran ütközött gondolkodásukban akkor is, ha Nicolaus Cusanus
(1401-1464), Rotterdami Erasmus (1469-1536), Thomas Morus (1478-1535)
vagy Philipp Melanchton (1497-1560) tulajdonképpen fölébe emelkedett a
konfliktusnak. De a következő századokban is értelmiségiek léptek fel a nép
nyelvű liturgia, a Biblia olvasása és az egyház decentralizálása mellett. Mér
sékelt konzervatív szemléletűek voltak mind a romantika, mind a tübingeni
iskola képviselői vagy a Pax Romana és a MIBe (Mouvement international
des Intellectuels catholiques) alapítói. Legkésőbb 1980 óta, azóta, hogy a
kommunista sztárgondolkodó, Luis Althusser meggyilkoIta szintén párttag
feleségét, az évtizedeken át bal szemére vak francia értelmiség kiábrándult a
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baloldaliságból. A baloldali értelmiségieknek elakadt a szavuk, elhagyta őket

a szellem, és a közvélemény alakítását át kellett engedniük a "nouvelle phi
losophie" képviselőinek (Iaques Lacan, Jean-Marie Benoist, André Glucks
mann stb.), akik élesen bírálják a baloldali eszméket. Glucksmann szerint az
értelmiségiek (a baloldaliak) abszolút illetéktelenek a valódi élet kérdései
ben." Mások továbbra is azon a véleményen vannak, hogy az értelmiségi csak
baloldali lehet, hogy azon az oldalon van, "amelyen a szív dobog", mert ha
nem is a tagadás szellemének az elkötelezettje, de mindenképpen a vitatásé
és a kritikáé? Ha a kritikára helyezzük a hangsúlyt, beleértve a rnoralizáló
felvilágosító pátoszt is, akkor nagyjában és egészében ezen az oldalon áll az
értelmiségi egész fogalomtörténete/' még akkor is, ha néhány jobboldali ér
telmiségi fennakad a szitán. Persze mindenképpen jobb, ha tartózkodunk az
ilyen besorolástól. A vitathatatlanul jobboldali-konzervatív [osef Pieper, a ma
élő egyik legnagyobb katolikus filozófus szerint az értelmiség egyetlen esélye
az egyház védelmében, az értelmiségi .nobile officium", a megvetettek, az
érdekeiket megfogalmazni nem tudók, a konfliktusokra képtelenek és a szen
vedök oltalmazása," Mindenképpen jellemzi azonban az érteimiségit elköte
lezettsége, az állásfoglalás és ítéletalkotás" a társadalomkritikai tudat, mert
enélkül nem beszélhetünk értelmiségiről. Érthető, hogy sokan tartanak tőle,

kritikáját veszélyesnek érzik, vagy legalábbis rendbontónak tűnik azok sze
mében, akik "az élet ellenségének" tekintik a szellemet. Ez természetesen
nem akadályozza, hogy alkalomadtán "kívánatos", legalábbis .mutatös"
ápolni a kapcsolatokat az értelmiségiekkel, kiváltképpen politikai szövet
ségesekként.

De nem feledkezhetünk meg a régi és az új értelmiség megkülönböz
tetéséről sem: a régiek a moralizáló-felvilágosító kritikusok, az újak a lelemé
nyes technokraták, akik a tudományos-célravezető hasznosság és a ragyogó
szervezettség csábító eszméjének összeötvözésével kísérleteznek.i''

Definíció helyett

Ki tehát az értelmiségi? Bizonyára nem lenne célravezetőa fogalmi és tárgyi
tisztázatlanságok láttán valamiféle arany középútra törekednünk. Ebben az
aporetikus helyzetben - Heinz Robert Schlette nyomán11 - a szűkebb érte
lemben vett definícióhoz közel álló körülírást választom: az értelmiségi mo
ralista-humanisztikus gondolkodású, felvilágosító, a jövőbe tekintő kritikus
elme, aki még maró gúnnyal előadottbírálatával sem szándékozik csak rom
bolni, illetékessége pedig nem csak moralitásából, elkötelezettségéből és "tu
datából" fakad, hanem megbízható tárgyi ismeretéből is, valamint a tartós
reflexióra való képességéből. Ebben a "formális", de semmiképpen sem tel
jesen tartalom nélküli értelemben nem tekinthető tehát értelmiséginek min
den egyes professzor, miniszter, püspök, természetesen minden író sem, még
kevésbé újságíró, tévé-kommentátor, műsorvezetö vagy riporter. A médiák
fényes glorioláival övezetten felettébb sok pszeudo-, sőt akár lumpen "értel
miségije" is van a társadalomnak, úgynevezett tudósok, politológusok, rnű

vészek, szakemberek, akik tetszetösen villognak felemás tudásuk bűvköré

ben. Nagyon sokan vannak, akik túlságosan is heves meggyőződésselés mér
hetetlen hangsebességgel bódítják a rádió, a televízió, az írott sajtó csatornáin
mákonnyal a tömeget, szemben a kevés hitelessel, kiknek hallgatása, nézése
vagy olvasása perceiben a szellem jelenlétének csodája emeli fel azokat, akik
ezt nemcsak hagyják, de tudják, merik és vállalják is.
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Hol a határ? Milyen ómen van jo~k, van-e bárkinek joga egy másik
ember "értelmiségi" voltának megítélesére, kiváltképpen, ha nem hagyható
figyelmen kívül a moralitás kérdése sem. Van-e jogcímünk, hogy a másik
sorsának, eddigi életútjának akárcsak töredékes ismerete nyomán állítsuk: ez
hamis, ez hiteles, amaz meg pszeudo-személyiségú, kivált moralitású? A
"jobb" és "bal" kérdésének alig van jelentősége a megkívánt tisztázás érde
kében, bár nem adható felmentés arra vonatkozóan, hogy az értelmisé~ csak
ugyan igyekezzék megvalósítani legjobb szándékait a maga kultúrájaban és
társadalmában, mégpedig általában szöban és írásban. Magától értetődik,

hogy ebben a perspektivában létezik olyasmi is, hogy sztárértelmiségi, s
olyan is, aki kevésbé tűnik fel. Ami pedig az ítélkezést illeti:ez nem választható
el a szellem egyetemes tudásvágyától, hiszen a tudás az ítéletben válik teljessé,
bár a konkrét emberről mint konkrétumról soha nem hozható egyetemes ítélet.

Az értelmiség tekintélye

És ha újra feltesszük a kérdést: milyen mégaz értelmiségi? Bizonyára hozzá
tehetjük, hogy a szellem befogadásán és tolmácsolásán kívül ismeri saját ha
tárait is, tudja, hogy mit tud, de tudja és van mersze, hogy vállalja mindazt,
amit nem tud. A valódi értelmiségi nem a már ismerthez, hanem a mindig
nagyobb ismeretlenhez méri saját bizonyosságát. Ebben gyökerezik tekin
télye, presztizse, erkölcsi súlya. Az értelmiségi tekintélye a társadalmi presz
tízs, megbecsültség, a tárgyi kompetencia és a személyes integritás sajátos
szövedéke, és nem pusztán a "hivatalos" rang, amit az intézmény, állam,
egyház, akadémia vagy egyetem juttat valakinek.12 A tekintély megkívánja,
hogy elismerjék, elfogadják és kövessék, igényt tart az engedelmességre s
nemritkán hajlik arra, hogy megfeledkezzék kontingenciájáról és történelmi
ségéről a hatalom és a status quo érdekében. Nem kerültünk azonban ezzel
furcsa csapdába? Abba, amit Julien Benda (1927) fogalmazott meg, és még
inkább Babits Mihály (1928) Az írástud6k árulása című nagy esszéjében?

Bármiként van is, csak azon a politikai és szocio-kulturális vonatkozási
kereten belül lehet szó az értelmiség tekintélyéről, amelyen belül biztosított
azonossága, azaz szabadsága. Szabadság - a szó, a vélemény, a lelkiismeret,
a véleménynyilvánítás, az anyagi és politikai függetlenség szabadsága - nél
kül meg kell fulladnia az értelmiségnek és a föld alá vonulnia. Az értelmiségi
alapvetöen liberális - nem a szó politikai, hanem emberjogi értelmében. Ha
pedig moralizáló-humanísztikus, szabadon érvelő kritikus, akkor szükség
képpen kell hogy legyen bizonyos fajta tekintélye mindazok előtt, akik nem
nélkülözhetik bírálatát: az állam, a társadalom, az egyház, a pártok; mind
azok, akik az intézmények működtetőikénthatalmat gyakorolnak, és sokkal
inkább az eszközök alkalmazásával vannak elfoglalva, mint a célok és hasz
nosságok legitimálására irányuló reflexíóval.i'' A "fenntartó egyének" a min
denkori kritika címzettjei. Elsősorban nekik, a minisztereknek, püspököknek,
professzoroknak kellene az értelmiségiekre hallgatniuk, valahogyan úgy,
ahogyan Kant a királyok és filozófusok kapcsolatát elképzelte. Bár .Jekícsí
nyítőnek látszik (...) alattva16inál (a filozófusoknál) keresni okulást," azt mégis
megteheti az uralkodó, "hogy hagyja őket szabadon és nyilvánosan beszélni"
(...), ami "mindkettőjük számára, saját ügyeik megvilágosítására
nélkülözhetetlen".14

Ezzel aztán visszakanyarodtunk a Platón óta megoldatlan problémához,
hogy van-e tekintélye az értelmiségnek mások előtt is vagy csak az értelmi-
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séglek előtt? Joggal hangsúlyozzák, hogy - mivel döntéseket kell hozni 
napjainkban sem helyettesíthető a politika tudománnyal, szakértelemmel
vagy komputerrel. De honnan tudja egy miniszter vagy egy püspök, hogy
kire hallgasson? Nem jelenti-e ez azt, hogy még mindig a vezetők jóindula
tától, előrelátásától, bölcsességétől. tehát személyes kvalitásaitól függ, hogy
csakugyan hagyják-e "nyilvánosan beszélni" az értelmiséget, hogy meghall
gatják-e vagy csak "lehallgatják" őket? Másképpen kifejezve a tartós reflexió
intézményesítéséről van szó, ezt pedig nem sajatíthatja ki a tudomány, a szo
ciológia vagy a technokrata tervezés. A tartós reflexió lehetőségét csak a kri
tikus, nagykorú és toleráns nyilvánosság biztosíthatja.

Két példa

Az eddigiek után fölöslegesnek látszik kitérni a téma részletesebb történelmi
ismertetésére. Ehelyett elégedjünk meg két kérdésfeltevéssel. Értelmiséginek
tekinthető-e Szókratész, a filozófia legnagyobb vértanúja, vagy inkább ellen
feleit, a szofistákat illeti-e meg ez az elnevezés? S hogyan állunk itt a tekin
téllyel? Kinek volt nagyobb tekintélye - legalábbis, ami a személyes integ
ritást s a szellem mélységét illeti -, Szókratésznek-e vagy újságíró ellenfele
inek? De miképpen lehetett volna Szókratész tekintély saját társadalmi és
kulturális kontextusa nélkül? S még akkor is -leszámítva hatástörténetét 
csak nagyon kevesek előtt számított tekintélynek, csak azok előtt, akik meg
értették szüntelen kérdezősködését, iróniájának, abbahagyási gesztusainak
mélyebb értelmét.

Hasonlóképpen megkérdezhetjük, hogy Jézus - akinek tekintélye köve
tőinek szűk körén belül vitán fölül állt - értelmiségi volt-e, bár sokan szí
vesebben hallanák, ha prófétaként vagy legalábbis jámbor zsidóként kerülne
szóba. Ám nem éppen prófétaként volt-e értelmiségi, s értelmiségiként pró
féta? Ha pedig gondosan kutatjuk a következő évszázadokat, akkor egyre
nagyobb számban találkozunk értelmiségiekkel. A középkorban hivatkozhat
nánk Abélard-ra (1079-1142), Héloisra csak azért nem, mert a mindmáig ér
vényes csípős megjegyzés szerint az egyházban az értelmisé~iek ritkán lai
kusok, és szinte sohasem nők. Bár egy újabb filozófiatörténet' szerint igazá
ban Dante Alighieri és Eckhart mester az első értelmiségi, egyrészt mert ve
lük vonult ki a filozófia az egyetemek falain túlra, másrészt pedig mert
mindkettő anyanyelvén fordul laikus közönségéhez, sőt az utóbbi főként

nőkhöz.
16 A reneszánsz és humanizmus óta pedig egyre növekszik az értel

miségiek száma és tekintélye.

Az értelmiségi szerepe az egyházban

Az egyházban is? Egyáltalán van-e tekintélye az egyházban, s ha igen, mi a
szerepe? Az információk gyors terjesztése a médiák által újrafogalmazta az
értelmiségiek és a közvélemény viszonyát. Napjainkban nyilvános kérdés
szinte minden kérdés. Az értelmiséget terhelő felelősség pedig sokkal súlyo
sabb, mint bármikor azelőtt. Ebbe a háttérbe kell elhelyezni a kérdést: mi az
értelmiség szerepe az egyházban? Anélkül, hogy kitémék a problémára, hogy
egyáltalán kiosztható-e bármilyen "szerep" az értelmiségire, azt állítom, hogy
az értelmiség szerepe abban áll, hogy tudatosan és közvetlenül szolgálja a
keresztény közösségben tapasztalható szükségletek kielégítését.
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De mit értek egyházon? Az egyház nép, s ez nem azonos kisorsolt részével,
a klérussal. Azoknak a közössége, akik elfogadják Jézus örömhírét, és meg
kísérlik, hogy ennek megfelelve Jézus tanítványaiként éljenek. Az egyház
azoknak a gyülekezete, akik saját életükben tapasztalták Isten szeretetének a
hívását, s akik az Ó erejéből képesek a maguk szeretetével válaszolni erre.
Az egyház azoknak a közössége, akik valamiként észlelik Isten mú1<ödését
ebben a világban, akik elismerik ezt a csodálatos valóságot, magasztalják és
részesülnek belőle. Krisztus egyháza természetesen tevékeny is, önmagát jut
tatja kifejezésre az Evangélium inspiráita megnyilvánulásaiban, a liturgiában,
a koinóniában és a diakóniában, vagyis az imádásban, a közösségben és a
szolgálatban. A kérdések kérdése természetesen az, hogy: Fáradozásaival
csakugyan megdicsőíti-e Istent ebben a világban? Felkelti-e - legalábbis
hosszú távon - a közösségi szellemet? S elvezet-e az emberi közösségért
teljesítendő szolgálathoz?

Az értelmiségi szerepe az egyházban - legalábbis egyik szerepe - abban
áll, hogy gazdagítsa az egyház tapasztalatait, hogy artikulálja a tevékenysé
gét motiváló hit valóságát. A tudásszociológia egyik legfontosabb felfedezése,
hogy szavaink sohasem fejezhetik ki hiánytalanul tapasztalatainkat, hanem
arra kényszerülünk, hogy állandóan újrafogalmazzuk azokat a mindenkori
szocio-kulturális miliőnek megfelelően. Az értelmiségi küldetése a keresztény
hittapasztalat megfogalmazása úgy, hogy az egymást követő nemzedékek
számára is megragadható és felfogható legyen. Az értelmiségi szolgálata a
teológiai igazságok kifejtése az intellektuális környezet szintjén, hogy az első

naivitást maguk mögött hagyók eljuthassanak a második naivitáshoz.
De csakugyan van-e helye az értelmiség eme szolgálatának az egyházban?

Mindenképpen, még akkor is, ha az egyház vezetői nem mindig tartanak is
igényt erre. Elgondolkodtató, hogy a karizmák páli felsorolásában (IKor
12,28) a "tanítók" a harmadik helyen állnak, közvetlenül az apostolok és a
próféták után. A tanítók ebben az értelemben - mondhatnók - nem mások,
mint értelmiségiek, akik tevékenységüket szolgálatnak tekintik. Persze ilyen
"foglalkozás" nincs az egyházban. A "hivatásos" értelmiségiek csoportja 
exkluzivitásuk, izoláltságuk, elitgondolkodásuk, leereszkedő magatartásuk
következtében - ellentmond az Evangéliumnak, amelyet állítólag szolgál.
Talán megbocsájthatják az értelmiségiek - nem mint szakmai csoport, ha
nem mint egyének -, ha arra hivatkozom, hogy ebben a formában egyálta
lán nem szerepelnek Szent Pál listáján, hacsak nem soroljuk őket azok közé, akik
"érthetetlen nyelveken szólnak", noha ezek is a hierarchia legalsó fokán állnak.

A legitimálás kérdése

Szociológusok gyakran sorolják a katolikus egyházat a "totális intézmények"
közé. A belső értelmiségi elhajlókat az egyházfegyelem eszközeivel rendszabá
lyozza meg, a külsőkről pedig vagy nem vesz tudomást, vagy elítéli őket; ha
fontos hittételeket veszélyeztetnek. Szociológiailag nézve az értelmiség feladata
az intézmény legitimálása volt, a központi értékrend tartósítása - Flavius Jus
tinus (II.század), a vértanú filozófus óta. A középkorban pedig a legitimáláson
és az elítéléseken túlmenően olyan szintéziseket is konstruáltak - főként az
arab arisztotelizmus hatására és azzal szemben -, amelyek egészen a II. Vati
káni zsinatig támogatták az egyházi tanok megfogalmazását. Mégis adódtak
már ebben a korban is feszültségek, alapvetően az értelmiségiek kettős sze
repéből kifolyólag, akik nemcsak a hagyomány megőrzőjénektekintették ma-
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gukat, hanem megújítóinak is. Étienne Tempier párizsi püspök Omnibus kez
detű condemnatiója (1277. március 7.) Szent Tamás tételeit is tartalmazta,
miután már Abélard és Héloise története középkori bestseller lett.

A késő középkorban és a korai újkorban kialakuló laikus értelmiség fáj
dalmas tapasztalata a XVI. századtól mindmáig, hogy "az egyház az uralko
dókkal tart, a hadvezérekkel és a tömegekkel. A művelteket feláldozza a
műveletlenekért, azért a félelemért és nyomásért, amelyet ezek a mindig biz
tonságra törekvő tömegek gyakorolnak azokra, akik hivatásosan, hivatásuk
nak megfelelően bizonytalanságban élnek, az értelmiségiekre" - írta az
egyik legnevesebb osztrák katolikus értelmiségi, Friedrich Heer.17 A bizton
ság, a megfellebbezhetetlen ítélkezés, a "tudjuk, merjük, tesszük" nem tarto
zik az értelmiségi jellemvonásai közé.

A változás a II. Vatikáni zsinatnak köszönhető, helyesebben a második
világháború utáni katolikus reneszánsznak. Ekkor léptek a nyilvánosság elé
azok a teológusok, akik később zsinati szakértőkként (periti) és a püspökök
tanácsadóiként döntően befolyásolták a zsinati atyák gondolkodását. A zsi
naton nem a régi, elismert eszméket rendezték el újból, hanem új - leg
alábbis ilyennek érzett - gondolatokat (emberi méltóság, szabadságjogok,
tolerancia, demokrácia stb.) honosítottak meg és ismertettek el, amelyek ki
engesztelték az egyházat a modern civilizáció előföltételeivel. A zsinati szak
értők szerepének elfogadása teremtette meg az értelmiség számára az egyhá
zi platformot is, amely nélkül lehetetlen strukturális változtatásokra töreked
ni. így érthető, hogy a zsinat utáni teológia önfelfogása szerint elsőrendű
feladata nem a mindenkori intézmény igazolása, hanem a Krisztus második
eljövetele felé vándorló egyház legitimálása, amely fáradságosan keresi útját
a modern, illetve posztmodern világ értelem és jelentés nélküli pusztájában.18

Különlegesen fontos ez a posztkommunista társadalmakban. Az évtizedes
elnyomás olyan kognitív hálót hagyott hátra az emberi tudattalanban, amely
eleve a szabadság hiányát társítja az intézménnyel: a személy kiszolgáltatott
ságát egy anonim-centralisztikus rendszernek, az ideológia "abszolút
igazságként" való feltüntetését, amelynek életveszélyes ellentmondani, a ma
gánszféra elviselhetetlen leszűkítését és más efféléket. Akik épp hogy csak
lerázták ezeket az elidegenítő struktúrákat, semmitől sem félnek jobban, mint
attól, hogy ismét hasonlók uralma alá kerülnek. Részben ez a magyarázata,
hogy sokan ugyanúgy tartanak az egyháztól is, mint az összes többi intéz
ménytől, attól, hogy az egyház is csak uralkodna rajtuk, korlátozná magán
életüket és kisajátítaná emberségüket. Ebben a légkörben kivételes bátorságot
és érzékenységet igényel e tudattalan gyanú jelzése az egyházi vezetőknek és
eloszlatása a kritikus értelmiségiekben. Semmiképpen sem volna szabad azon
ban megijedni a kritikus hangoktól: az egyház iránt támasztott magas igény
fejeződik ki bennük, ami nélkül ugyancsak rosszul állna az egyház szénája.

A szabadság zsinati légkörének további következménye a laikusok hátrá
nyos megkülönböztetésének elegyengetésére irányuló törekvés, a decentrali
záció fontosságának a hangoztatása, valamint - ezt azonban még nem látták
a zsinaton - a katolikus tekintélyi struktúrák fokozatos felbomlása; az in
tézményes katolicizmus visszavonulása, az egyházon belüli polarizálódás, a
feminizmus fokozatos térhódítása, a hívők tradicionális szerepének, az alatt
valóságnak az elutasítása. Ezek a legsúlyosabb problémák, amelyekkel szem
be kellene néznünk. Annyi azonban mindenképpen bizonyos, hogy ilyen
gyökeres változások közepette létfontosságú az egyház számára a világi ér
telmiségiek hittapasztalata, hídépítő. legitimáló és szimbólumalkotó készsége.
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Három ambivalencia

Az értelmiségi lét végül is három ambivalenciában nyilvánul meg.
1. Az első a társadalom és benne az egyház ambivalenciája az értelmisé

giekkel szemben. A társadalomban kellenek az értelmiségiek, hogy egyálta
lán legyen valaki, aki kritikus kérdéseket tesz fel s elvont reflexióval foglal
kozik.Egyúttal azonban a társadalom húzódozik is az értelmiségiektől, mert
rendkívül nyugtalanítóak: kétségbe vonják az elfogadott véleményeket,
megzavarják az egyszerű polgárt - és hívőt.

2. A második az értelmiség ambivalenciája a társadalommal szemben. Bí
rálniuk kell társadalmukat és egyházukat, ám ez a kritika abba a veszede
lembe sodorja őket, hogy elidegenednek saját értékrendjüktől és örökségük
től, noha éppen ez az értékrend és ennek az örökségnek élő emlékezete köl
csönöz átütő erőt kritikájuknak.

3. A harmadik az értelmiségi ambivalencíája saját munkájához. Egyrészt
teljes mértékben tudatában van diszkurzív és verbális képességeinek az ér
tékével, tudása fontosságával. Másrészt állandóan gyanúsítania kell magát,
hogy elvont gondolkodása nem tette-e vérszegénnyé és életidegenné. Hogy
nem szakadt-e el azoktól, akiket - legalábbis nominálisan - szolgálni akar,
hogy nem veti-e meg lelke mélyén azokat, akiket fel szeretne világosítani?

Igy jutunk el végső soron a szellem kérdéséhez. Az értelmiségi a szellem
embere. De mi az emberi szellem, mit jelent és mire képes? Pusztán a bioló
giai élet másodlagos kisérő jelensége-e, a hatalom, az anyagi alapok vagy
valamiféle struktúrák epifenomenonja, vagy saját méltósága és ontológiai stá
tusa van? Nagy eredmény volna napjainkban már az is, ha nem fojtanánk el
a kérdést, hanem ellenállva mindennemű redukciós kísérletnek sikerülne el
ismertetnünk. Az értelmiségiek tiszte, hogy ébren tartsák a problémát akkor
is, ha elég gyönge lábakon áll tekintélyük mind a társadalomban, mind az
egyházban. Voltaképpen nincs is szükségük tekintélyre, hanem csupán a sza
bad és akadálytalan eszmecsere lehetőségére és olyan nyilvánosságra, amely
hajlandó célokon és értékeken vitázni.
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