
Kerekasztal beszélgetés
a keresztény értelmiségről

(Részletek)

Résztvev6k:

Békés Gellért bencés, a római Szent Anzelm Pápai Egyetem ny. tanára;
Maróth Miklós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Ka
rának dékánja és az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjának munkatársa;
Pásztor János református lelkész, a budapesti Református Teológia tanára;
Szépe Györgynyelvész, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanára és a
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője;

Varsányi Ferenc evangélikus lelkész, Pécs.

Ki az értelmiségi?

Békés Gellért: Értelmiséginek általában a szellemi dolgokkal foglalkozó,
művelt, személyes gondolkodásra és véleménynyilvánításra képes embert te
kintjük, többnyire "diplomás" embereket, akik - szemben a hivatali, ipari
vagy mezőgazdaságimunkással - bizonyos szellemi jellegű munkát végez
nek. De van egy sajátosabb megfogalmazása is az értelmiséginek. Eszerint az
a művelt, gondolkodó ember az értelmiségi, aki kritikusan tekinti a társadal
mi intézményeket, és fenntartással fogadja azok megnyilvánulásait, hagyo
mányos irányelveiket és gyakorlati utasításaikat. Szándéka az, hogy eseten
ként ironikus kritikával, de mindenképpen értelmi tisztességgel, meggondol
tan és a jó modor szabályai szerint javítson az intézményeken, és építő kri
tikával szolgálja szüntelen megújulásukat.

Szépe György: Ma már valószínűlegnem érvényes az a szociológiai meg
határozás, amely a tulajdonhoz való (lebegő) viszony alapján sorolta be az
értelmiségieket egy "rétegbe". - Úgy látom, hogy a tudás, általában a szer
vezett felsőoktatási (egyetemi) keretek között megszerzett tudás az értelmi
ségi egyik kritériuma. Természetesen nemcsak az ismeretanyag, hanem an
nak kezelése és átadási képessége is idetartozik. Érvelni is kell tudnia saját
igazsága mellett, nyilvánosan kell tudnia elemezni. - Mindez nem jár együtt
automatikusan az egyetemi diplomával; de elképzelhető, hogy valaki diplo
ma nélkül is élhet értelmiségi módon.

Maróth Miklós: Három dolgot szeretnék kiemelni. (1) Nem osztom azt a
véleményt vagy azt a jelentését a szónak, amiben ma használják, tehát amikor
például a filmrendezők és a filmszínészek és a hozzájuk hasonlók is beletar
toznak az értelmiség fogalomkörébe. (2) Ha már köznapi értelemben beszé
lek, akkor azt kell mondanom, hogy mindenképpen egyetemi diplomához
kötném. Ehhez azonban hozzátenném: annak ellenére, hogy Magyarországon
számos diplomás van, azt mondanám, hogy Magyarországon értelmiségi
csak elvétve akad. Erre a legutóbbi időben jöttem rá, akkor, amikor az egye
dül üdvözítő tanok korából kiléptünk, és elárasztotta Magyarországot a jobb-
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ról és balról, felülről és alulról jövő különbözö vélemények sokasága. Engem
az lepett meg, hogya magukat értelmiségieknek tartók egyszerűengyámol
talan zsákmányaivá váltak a legprimitívebb demagógiának is, mert nem volt
semmiféle érzékük ahhoz, hogy mérlegeljék mások szavait. Akkor jöttem rá,
hogy Magyarországon többnyire csak szakbarbárok vannak, értelmiségiek
csak elvétve. (3) Szűkebb értelemben az értelmiséget én is annak venném, aki
gondolkodni képes önmaga helyzetéről, aki kritikával tudja fogadni mások
álláspontját, és ilyen módon meg tudja találni saját helyét a világban - saját
szellemi erejénél fogva valami iránytűt tud magában találni, amellyel eliga
zodik a világ dolgaiban.

Szépe György: Különbséget tehetünk az átlagos értelemben vett "intelli
gencia" tagjai, például orvosok, ügyvédek, pedagógusok között, valamint a
kifejezetten "alkotó" értelmiségiek között, akik egyedi, új szellemi értékeket
hoznak létre. Itt jegyzem meg, hogy az értelmiségi különleges felelősségel is
rendelkezik: részben a társadalom, részben közvetlen környezete, részben
saját maga iránt.

Az értelmiség egyúttal foglalkozási típus is; olyan foglalkozás, amelyet
csak megfelelő szintű tudás alapján lehet művelni. Az értelmiség azonban
ennél több: nemcsak megkeresi a helyét a társadalomban, beleilleszkedik az
adott intézményrendszerbe, hanem igyekszik túl is lépni rajta, s így alakítja
ki a saját személyes szerepét a világban. Mindehhez még egyet kívánok hoz
zátenni: az értelmiségi mindezt egy értékrendszer keretében műveli; s
amennyiben lehet: egy közösség tagjaként.

Varsányi Ferenc: Számomra az értelmiségi progresszív, kritikus attitűddel

viseltetik önmaga és a világ iránt. Valóban feltétele bizonyos tudásmennyiség
és mínöség is. Progresszív a tekintetben, hogy cselekedeteinek hite, lelkiis
merete, tudása szerint előbbre vivőknek kell lenniük. Ezáltal természetesen
válságba sodorhatja mind magát, mind pedig azt a közösséget, amelyben él.
A múlt időszakokpolitikai és belső konfliktusai számos példával szolgálhat
nak erre. Kritikai szerepén értem azt, hogy nem opportunista, nem igazolni
akar egy fennálló szituációt, hanem valamihez - tudományához, tudásához,
hitéhez - kötötten ugyan, de kritikusan viszonyul az egészhez.

Pásztor János: Értelmiségi általában az egyetemi diplomával rendelkező
ember (de én ismertem olyat is, aki nem rendelkezett vele és mégis értelmi
ségi volt), aki reflektálva szemléli az életet, aki átgondolja azt, amit csinál, és
átgondolja azt is, hogy ez hogyan viszonyul az egyéb dolgokhoz. Egy másik
lényeges mozzanat Polányi Mihállyal szólva a személyes odaszánás a témá
hoz, az ügyhöz, amivel foglalkozom. S hogy mit jelent a keresztény értelmi
ségi? Itt kettős odaszánásról van szó, mert a keresztény értelmiségi az, aki
reflektál a dolgokra, de úgy reflektál, mint az az ember, akit Isten a Krisztus
ban megragadott.

A papság és az értelmiség

Maróth Miklós: Inkább általánosságban vetném föl a kérdést: értelmiségi-e
minden diplomás ember. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy minden pap,
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orvos vagy tanár - csak azért, mert a szakmájához szükséges képzést meg
kapta - értelmiségi. Nem tartom értelmiséginek azt, aki csupán mechaniku
san alkalmazza a képzés során elsajátított szakmai mesterfogásokat. Az ilyen
hasonlít ahhoz a mesterhez, aki a fiatalon megtanult szakmát műveli még
öregen is, változatlan formában.

Az értelmiségi tevékenység során vannak mindenkinek sikerei és kudar
cai. Egy értelmiségitőlelvárható, hogy saját tevékenységét is kritikus szellem
ben vizsgálja, sikereinek és kudarcainak okait kutassa (Arisztotelész is a tu
dás lényeges összetevőjének tartotta az okok ismeretét), majd ezek fényében
értékelje saját tevékenységet, és módosítson rajta ott, ahol szükséges. Aki így
gondolkodik, az haladja meg a mesterember (Arisztotelésznél a tekhnitész)
színvonalát, csak az ilyen tekinthető - a bevezetőben is adott definícióm
értelmében - értelmiséginek.

Pásztor János: Az Európa keleti részén lévő néhány egyház kivételével a
kontinens egyházaiban mindenütt felsőfokú végzettség kell a papsághoz. Is
mételten elhangzott, hogy az értelmiségi főiskolai, egyetemi képzettséggel
függ össze - a papokat tehát mindenképpen értelmiségieknek kell tarta
nunk. Legfeljebb azt állíthatjuk, hogy rossz vagy helytelen irányú képzést
kapnak. S ha ez igaz, akkor a teológiai fakultások és főiskolák nagyobb mér
tékben támaszkodhatnának a rendkívül erős mozgásban lévő nem teológiai
felsőoktatásra, nehogy elmaradjanak azok színvonalától. De sajnos ettől füg
getlenül is gyakran előfordul a lelkészek között, hogy reflexió híján élnek.
Ennek nagyon sok oka van. Itt volt nálunk egy exmissziós rendszer, ami
nagyon sok mindent tönkretett az utolsó negyven esztendőben.Ez volt talán
az egyik legeredményesebb módszer az egyház leverésére. Exmissziónak
mondták a még nem végzett emberek segédlelkészi foglalkoztatását a diplo
ma megszerzése előtt. Közülük nem egyről kiderült, hogy csak mellékesen
került a teológiára, s esze ágában sem volt, hogy a papságot hivatásként
űzze.

Maróth Miklós: Nem biztos, hogy csak a teológiai akadémiákat fenyegeti
ez a veszély; a többi egyetemmel legalább annyi baj van, amelyre sok jel
mutat.

Szépe György: Mintha az volna a probléma, hogy azok a társadalmi vi
szonyok, amelyek között a közelmúltban éltünk, olyanok voltak-e, amelyek
a lelkészekből az értelmiségi szerepeket hívták elő, vagy valamilyen másféle
szerepeket. A viszonylagos elnyomás alatt kifejlődött túlélési stratégiák és
hősi feladatvállalások nem kedveztek az értelmiségi létnek.

Maróth Miklós: Ami a felkészítést illeti, én azt hiszem, hogy agyémántot
meg kell csiszolni, hogy értékes legyen. De csak gyémántból lehet ékkövet
csiszolni, üvegből nem. Arra viszont nincs garancia, hogy a szemináriumban,
bármilyen jó legyen is a szemináriumi nevelés, gyémánt lesz minden egyes
fiatalember. Kapnak üveget is. Azt is megcsiszolják, az is szép lesz, de sosem
lesz belőle gyémánt. Nem tartom borzalmas tragédiának, ha nem mindegyi
kük lesz értelmiségi a szó e magasabb értelmében. Ahogyan azt sem tartom
tragédiának, ha a tanártársadalom túlnyomó részéről kiderül, hogy szintén
nem az. Ezt egyszerűen tudomásul kell vennünk: minden szakrnának vannak
mesteremberei és művészei. Tehát vannak például olyan orvosok, akik fogat
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húznak, összevarrják az embemek a hasát, és így tovább, de sosem lesznek
értelmiségiek. A másik .ugyanezt megcsinálja, de alkalomadtán úgy tud vi
selkedni, mint a tanult mesterfogások keretein túllépő értelmiségi.

Varsányi Ferenc: Azt hiszem, hogy ez nem egyszerűenaz alkalmazás kér
dése. A pap egy bizonyos feladattípus esetében mint felkészült iparos jelenik
meg. Pontosan úgy, ahogy a nyelvész meg a tanár is iparos a maga felada
tának a végzésében.

Pásztor János: Persze. Azt hiszem, hogy ezeknek az iparosoknak megvan
a maguk mesterfogás-készlete, amivel el tudnak bánni. Az más, hogy művé

szi fokon művelik-e, tehát alkalomadtán építő módon hozzá tudnak-e nyúlni
ugyanahhoz a kérdéshez.

Az értelmiség az egyházban

Békés Gellért: Azt gondolom, ahhoz, hogy megértsük, mi a keresztény
értelmiségi, Isten népének bibliai és zsinati fogalmából kell kiindulnunk, és
azt kell kérdeznünk, hogy mi az értelmiségi státusa és sajátos feladata az
egyházi közösségben. Az egyház a legáltalánosabb zsinati meghatározásában
"Isten népe Krisztusban". A keresztény ember arra hivatott, hogy megélje ezt
a Krisztusban való Istenhez tartozását és az egyházi közösségben cselekvő

módon kifejezésre is juttassa azt. Nyilvánvaló, hogy egy művelt, gondolkodó
és felelősséget érző keresztény ezt tudatosabban, meggondoltabban, esetleg
kritikusabban, de mindenképpen felelősségének elevenebb érzésével fogja
tenni, mint többi társa. A keresztény értelmiségi, ha valóban az, elkötelezet
tebben keresztény, mint a többiek. Mivel képes arra, hogy reflexív módon
gondolkodjék, esetleg kritikus módon is véleményt nyilvánítson, nagyobb a
súlya az egyházi életben, mint annak, aki különösebb reflexió nélkül, szinte
passzívan fogadja az egyház tanításait és intézkedéseit. Aktívabb fellépésé
nek mértékében persze felelősségvállalásánakis növekednie kell. A kritikája
nyilvánvalóan nem az Isten szavára vonatkozik, hanem annak történeti köz
vetítésére és arra, ahogy ez a jelenben történik. Pál apostolt tekintem ilyen
értelmiséginek, aki magáévá tette a krisztusi Evangéliumot és igyekezett fel
fogni korának megfelelő értelmét és gyakorlati alkalmazását. Ez a feladat a
történelem folyamán állandóan jelen volt az egyház életében és jelen van ma
is. Ennek a felelősségteljes reflexív kritikai feladatnak vállalására napjainkban
is - talán jobban, mint a múltban - szüksége van az egyháznak. E nélkül
nem lehet úgy közvetíteni, amit Krisztus egyházára bízott, hogy az korunk
embere részére ma isIrthető és vállalható legyen. Véleményem szerint tehát
a keresztény értelmiséginek kifejezetten pozitív funkciója van az egyházon
belül.

Ezt a feladatot különben kétféle módon lehet értelmezni. Amire szükség
van, az nyilvánvalóan nem az ironikus, felsőséges bírálgatás, hanem az építő

jellegű, megújulást szolgáló kritika. S ezen a téren nincs különbség papok és
világi hívek között, mert mindkét csoportban vannak, akik ezt a prófétainak
nevezhető feladatot, mint a Szentlélek adományát, a magukénak érzik. Isteni
ajándék és emberi felkészültség együttesen teszi alkalmassá őket erre a fel-
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adatra, mint Sziénai Szent Katalin, Newman bíboros, vagy a mi Prohászkánk
esetében.

Szépe György: Egy alföldi református gyülekezet keretében a református
gyülekezetben nincs különbség az értelmiségi és a nem értelmiségi hívő kö
zött. Az értelmiséginek több a kötelességei és az értelmiségiek egy része ezt
el is vállalja. Persze szociológiai értelemben van azért különbség, mert a lel
kipásztornak - aki nem egyedüli vezetője a református gyülekezetnek, ha
nem a világiakkal együttesen végzi ezt - barátai, a reflexióban segítőtársai

az értelmiségiek, a többit pedig gondozza. Előfordulhat persze, hogy a gon
dozás sokkal értékesebb, mint a barátkozás, mert hiszen a barátkozás ma
gyarországi hagyományai furcsák. Egy alföldi városban nem mindig tartal
mas a barátkozás.

A gyülekezeten belül tehát létezik munkamegosztás. Az értelmiség felada
ta például az, hogy segítse az iskolaügyet, mert ahhoz jobban érti mint a
lelkipásztor. Segíti a karitatív tevékenységet, mert ehhez az orvosok és mások
szintén többet értenek a lelkipásztornál. Segítettek abban - annak idején,
amikor még volt saját vagyona az egyháznak -/ hogy ez a vagyon ne menjen
pocsékba, sőt gyarapítani törekedtek azt. A presbitériumban a lelki dolgok
mellett ezeket a dolgokat is megbeszélték.

Olyan falusi gyülekezetekben, ahol nagyon kevés az értelmiségi, s az em
berek életük jelentős részét saját szakmájukban, munkájukkal töltik, ott en
nek egy ezzel összefüggő, de másik arculata kerül elő. Ezt etikai tartalomnak
nevezném: elsősorban példamutatásban nyilvánul meg, amely egy nagyobb
közösségnek, adott esetben egy városnak az életére is hatással van. Annyira,
hogy akár megszabhatja egy település értékrendjét. Hogy például a minden
áron való vagyonszerzés-e a legfontosabb az embereknek, vagy pedig van
nak magasabb rendű céljaik is. Hogy az önzés-e az uralkodó vagy egymás
megsegítése? A keresztyén értelmiségnek óriási szerepe lehet ebben is. Etikai
szerepe tehát a községi, a városi önkormányzatban és a közéletben is meg
nyilvánul. Én ezért a keresztyén értelmiséget nem azonosítom a teológussal,
mert a református egyház borzasztó nagy bajban volna, ha csak teológus
értelmisége volna. (A teológiát természetesen interdiszciplináris ismeretkör
nek tartom, amelyben ez önmagában is természetes, itt azonban konkrét cse
lekvésekre gondolok.)

ilyen szempontból kissé másként látom a kritikai funkciót is. A protestáns
egyházakban a felnőtt férfiak nem járnak templomba minden vasárnapi de
talán minden n~p úgy gondolkodnak: a családban, magánéletükben érvénye
sítik a vallást. Erdekes módon ez nehezebben összeroppanthatóvá tesz egy
református gyülekezetet. Az értelmiségnek is mások az életviteli szokásai.
Egy-két szaktudomány művelőjén kívül az nem merül fel még az alkotó
értelmiségiben sem, hogy neki az volna a feladatai hogya református religio
kritikájával foglalkozna. Inkább a saját tudományát próbálja gyarapítani, át
adni/ jó esetben kölcsönhatásban azokkal, akik a teológiát művelik. Tulajdon
képpen az sincs szokásban, hogy református értelmiségi országos szinten a
saját egyházát nyilvánosan bírálja. Belülről igeni ha olyan fórumon van. Az
egyház hivatásos vezetőinek kell nagyon finom szeizmográffal érzékelniük.
milyen körülöttük a légkör.
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Korunk történeti fordulatában stratégiát kell kidolgozni arra, hogy a na
gyon megritkult templomba járó református értelmiséget hogyan lehetne kö
zelebb hozni az egyházhoz. Az elmúlt negyven évnek az egyik következmé
nye, hogy a reformátusok rendkívül rugalmasak lettek. A református vallás
az alaptételek fenntartása mellett privát vallássá lett. A privát vallás azt je
lenti, hogy családi közösségben, kisközösségben müködött, nem pedig nyil
vánosan. Ez a rejtőzködés korszaka volt. Most az a feladat, hogy a rejtőzködő

egyházból ismét másfajta egyház legyen. Ezt a funkciót kellene újragondolni,
és ezt, az a gyanúm, hogy egyedül az egyház lelkészei nem tudják elvégezni.

Ezt a feladatot fontosabbnak érzem a kritikai funkciónál, s a falusi gyüle
kezetekben ez amúgy is nagyon egyszerű módon nyilvánul meg. Például
úgy, hogy megválasztják-e vagy sem a lelkipásztort, megadják-e vagy sem a
költségvetést. Teológiai kérdésekkel ritkán foglalkoznak. Valahogy úgy gon
dolják, hogy abban a körben kell nekik "jól" élni; a "jó-Iét" azt jelenti, hogy
a vallásnak és az erkölcsnek a keretein belül kell élni, úgy kell élni, hogy az
példamutató legyen, a világ előre menjen: ne csak az egyházunk, hanem az
egész település. A kritikai funkció nem a teológiai tételek kritikáját jelenti.
Mindebből következik, hogy az én értelmiségi felfogásom éppen a magyar
országi református egyház szempontjából szükségszerűen szélesebb, mint
ami a kollégák többségétől elhangzott.

Pásztor János: A presbitériumot értelmiségi testületnek tartod?

Szépe György: Nem, a presbitériumot olyan testületnek tartom, amelyben
az értelmiségnek bizonyos kérdésben éppen a tapasztalata révén meghatáro
zó szava van még akkor is, ha kisebbségben van. De nem értelmiségi testület.
A presbitérium olyan választott testület, amelyben az értelmiségiek kisebb
ségben vannak, de bizonyos kérdésekben az ő szavuk a legfontosabb. Igy
van?

Pásztor János: Igen, feltétlenül így. A mondottakhoz röviden csak annyit
tennék hozzá, hogy a racionalizmus és liberalizmus világából való gyógyulás
sok helyen még nem ért le a gyülekezet és egyes presbitériumoknak a szint
jéig. Ez új folyamat, nemcsak azért, mert a posztkommunista korszakban
vagyunk, hanem azért is, mert az egyház szempontjából az ökumenikus kor
szakba léptünk és olyan dolgok lettek lényegesek, amelyek azelőtt nem vol
tak azok.

Ma is van egy rejtőzködő értelmiség - voltak itt nem csak rejtőzködő

értelmiségiek ez alatt a negyven év alatt, hála Istennek, - ezek között na
gyon sokan még ezeknek az ideáloknak a világát látják. Az értelmiségi kri
tikai felelőssége és kritikai funkciója bizonyos odaszánáson belül érvényesül.
A saját tudományával szemben is így van ez, és így van ez a kereszténységen
belül is. Dialektikus feszültség van abban, hogy én odaszántam magam Jézus
Krisztus szolgálatára. és krisztológiai alapon állok. A Krisztus-test közössé
gében végzem a magam szolgálatát, és ugyanakkor figyelek a kritikai hangra,
amely megkérdőjelez bizonyos dolgokat. Persze nem a kinyilatkoztatással
kapcsolatban vannak kérdéseim, hanem annak recepciójával: gyakorlati al
kalmazásával és továbbadásával. De éppen ezzel kapcsolatos egyházunk
nagy problémája a fundamentalistákkal, mivel azonosítják recepciójukat a
revelációval és ez tragédia. Itt igen fontos szerepet kap a kritikai funkció, s
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ezen a ponton tud az értelmiség nagyon sokat segíteni. Saját belső problémá
inkhoz tartozik az is, hogy a múlt századi irányzatok - racionalizmus, libe
ralizmus - hatása alól kiszabadult ugyan az egyház, de az értelmiséget ez
még nem igazán érte el. A református értelmiségről is elmondhatjuk, hogy a
barthi teológiai megújulás előtti kategóriákban gondolkodik.

Békés Gellért: Nagyon érdekes az, amit Szépe György a helyi gyülekezet
ben jelentkező feladatokról mondott, hiszen az egyházi élet gyökerei a helyi
közösségbe nyúlnak. Magam is úgy gondolom, hogy nem a lelkipásztor vagy
a teológus feladata az, hogy az iskolarendszert szabályozza, egészségügyi
dolgokkal törődjék, vagy gazdasági problémákkal foglalkozzék. A helyi köz
ségben a műveltebb és felelősséget érző világi hívők feladata ez, mégpedig
felkészültségükhez képest. De nem gondolom, hogy ez volna az értelmiségi
kereszténynek a sajátos feladata. A sajátos feladat mégiscsak az építő kritika
volna azzal az intézménnyel szemben, amellyel alapjában véve azonosul,
akár protestánsnak, akár katolikusnak vallja magát. E feladat vállalása lelki
szenvedéssel, belső krízissel is járhat. Bibliai értelemben prófétai feladatnak
is mondhatnám, hiszen a prófétáknak szenvedést okozott, hogy népük ma
gatartásával, vezetőik intézkedéseivel adott esetben szembe kellett fordulni
uk. Ezt a kritikai instanciát szeretném kiemelni. Kérdem: vajon nincs-e az
egyháznak szüksége arra, hogy létezzék ilyen kritikai instancia, amely magát
az intézményt, annak irányvonalait és működését hozzáértően elemzi és ja
vaslatokat tesz módosításukra vagy megjavításukra. Hogy konkrét példára
hivatkozzam, ilyen a világi hívek cselekvöbb bekapcsolása az egyházközség
életébe. llyen a fiatalok gondolkodásának és érzésvilágának megértése és el
fogadható, belső igényeikhez való alkalmazkodás. Sokan úgy érzik ma, hogy
az egyházakon belül súlyosabbak a problémák, mint az egyházak egymással
való kapcsolatában. Népünket hatalmába kerítette a gyakorlati materializ
mus és erősödik a vallási közömbösség vagy - éppen ellenkező irányban 
a szektásodás. Mindkettőnekfőleg ifjúságunk esik áldozatául. A fiatalság jó
része "haladó" gondolkodású: elkülöníti magát az idősebb "konzervatív" ré
tegtől. A keresztény ételmiségi egyik jelentős feladata volna, hogyelemezze
ennek a "haladó" magatartásnak pozitív értékeit, s általában felvállalja a tár
sadalmi problémák gondjait és keresztény vonalon időszerű megoldásokra
irányítsa a figyelmet. Ez részben persze megtörténik, de megértéssel is kel
lene fogadni a jó szándékú segítőkészséget.

S itt az ökumenizmus gondja. Konzervatív keresztények azért aggodal
maskodnak, mert úgy hiszik, hogy a különböző hitvallású keresztények egy
máshoz való közeledése vallási közömbösséghez vezet. Fennáll a veszély 
mondják -, hogy az igazságot csak viszonylagos értékűnek tekintsék. Ősziri

tén megvallom, hogy engem az ökumenizmus teológiai és spirituális kérdé
seivel való évtizedes foglalkozás tett érettebb és meggyőződöttebb katolikus
sá, mert a zsinat katolikus nyíltságában jobban megértettem keresztényi mi
voltomat.

Pásztor János: Megírtam a Vigiliába: én is katolikus vagyok.
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Keresztények és értelmiségiek

Békés Gellért: Igen, azt hiszem, hogy ma sokkal világosabban látjuk, hogy
nem a 450 évvel ezelőtt időszerű teológiai vagy egyéb lelki és erkölcsi kér
dések okoznak gondot. Ma nem a hitből való megigazulás a kérdés, mert ha
különböző teológiai kifejtések árnyalataival is, a bibliai tanításban egyet
értünk. Ma, ebben a szekularizált világban a kérdés az, hogy van-e az emberi
életnek magasabbrendű, transzcendens értelme, vagy nincsen, hogy érde
mes-e áldozatot hozni az erkölcsi értékekért, vagy szabadítsuk ki magunkat
bármiféle erkölcsi megkötöttség "béklyóiból". E kérdés megválaszolásában
nincs lényegbeli különbség katolikus és protestáns keresztény közt. Pontosan
abban látom a keresztény értelmiségi hivatását, hogy felhívja az egyházi elöl
járók figyelmét, s mindazokét, akik keresztény módon akarnak élni, hogyan
lehet a keresztény értékeket megőrizni és érvényre juttatni ebben a szekula
rizált világban. Ma az ökumenizmus egyik legdöntőbb motívuma éppen az,
hogy ha a fenti feladatot vállalni akarjuk, azt közösen kell tennünk, különben
megoszlott hitvallásunknak nem lesz meggyőző ereje. Pál apostol zsenialitása
éppen abban mutatkozott meg, hogya Biblia szemita kultúrkörében elhang
zott evangéliumot meg tudta hirdetni a hellenista kultúrkörben élő népek
nek. Ez döntő lépés volt a kereszténység történetében. Ezt követte a másik
döntő lépés, amikor a római birodalom szétbomlása után a születő Európa
barbár népeinek kellett meghirdetni Jézus evangéliumát. Ma az új kor, a sze
kularizált világ "barbáraihoz" kell fordulnia az egyháznak. A feladat ember
feletti, de Krisztus lelke arra indít, hogy az evangéliumi hit és erkölcs tanú
ságtételét közösen vállaljuk ebben a világban.

Külön meg kell itt említenünk a kereszténység gondját az ún. "harmadik
világban" ami az inkulturációnak nevezett törekvés problematikája. Egy fel
színesnek tűnő példa: egy kínai származású rendtársam, aki meggyőződéssel
képviseli a római kúriában is az inkulturáció ügyét, amikor zárt rendi keret
ben ünnepeljük az eucharisztiát, soha nem hajt térdet. Ezt az európai hagyo
mányú ritust az ázsiai népek nem ismerik - mondja. Ó mélyen meghajol és
összetett kezével homlokát érinti. Merő kü1sőségnek tűnik, de pontosan ki
fejezi gondolkodásukat. Nem "import eikként", hanem a maguk módján
akarják kifejezni keresztény hitüket. S ehhez nyilvánvalóan joguk van. De ki
képes arra, hogy megkülönböztesse a tanítás kifejezésében, a liturgia szim
bólumaiban, a társadalmi szokásokban, és az élet többi más vonatkozásában
a hitelesen keresztényit attól, ami nem az, ha nem a keresztény értelmiségi,
akit mííveltsége és kritikai érzéke alkalmassá tesz erre? Száz szónak is egy a
vége: az egyháznak - ma még inkább mint a múltban - szüksége van a
keresztény értelmiségi szolgálatára, mert ez Krisztus ügyének szolgálata.

Maróth Miklós: A keresztény értelmiség az, amelyik két lábbal áll bennea
világban. Tehát az, aki a világ gondolatait saját gyerekei, barátai gyerekei, az
ismerősei révén jól ismeri. Tehát az, aki a kereszténységet ma le tudja ennek
a világnak a nyelvére fordítani. És az értelmiség az, aki valamilyen módon
közelebb tudja vinni ezeket az értékeket a többiekhez, mert ő beszéli jelen
pillanatban ennek a világnak a nyelvét. Tehát az, aki elfogadhatóvá tudja
tenni a keresztény értékeket a világban.
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Szépe György: A magyar társadalmat nemcsak a történeti egyházakhoz
tartozók alkotják, hanem zsidók, mohamedánok, sok szekta és nagyon sok
olyan ember is, akinek az életében a vallás nem jelent semmit. Tőlem idegen
az, hogy eleve a felekezeti hovatartozás szerint ítéljük meg az embereket, s
azt sem tartom szerencsésnek, hogy az állam beleszól az egyházak életébe.
Szerintem nem az intézményeket kellene támogatnia, hanem a társadalom
szempontjából hasznos szerepeket. Relatívnak érzem azt, hogy melyik egy
házat hova soroljuk. A baptistára például Magyarországon lehet azt monda
ni, hogy nem része a történeti protestáns egyházaknak, de próbálná azt mon
dani valaki, mondjuk Princetonban, az amerikai kálvinizmus egyik központ
jában, ahol szintén nem feltétlenül szeretik a baptistákat, dehát másként vi
szonyulnak hozzájuk. A pozitív cselekedeteket kell nézni, az egyesek életét,
tevékenységét; ahogy azt mondják: a gyümölcsökről ismerik meg a fát. A
pluralista társadalomban a történeti egyházak nem egymással állnak vitában,
hanem a közömbösökkel és a szektákkal. Hogy ez a vita, kooperáció milyen,
hogy együttműködés,vagy dialógus, ezt én nyilt kérdésnek láttam.

Pásztor János: Tulajdonképpen ismét visszajutottunk a 313 előtti, tehát a
Nagy Constantin-i korszakba abból a szempontból, hogy a piacon száz vallás
található. Ebben a helyzetben az egyháznak nincs más fegyvere, csak a Lélek
kardja, ami az Isten Igéje (Ef 6,17). Ebben a szituációban hihetetlenül nagy
szükség van arra, hogy legyenek gondolkodó emberek - először is magunk
is azok legyünk, magunk is értelmiségiek legyünk, és együtt legyünk gon
dolkodó emberekkel, akik közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Mi, teo
lógusok, bármennyire szeretnénk, bizonyos mértékben mégis el vagyunk szi
getelve az élettől. Rászorulunk az értelmiségiek segítségére, hogy ezzel a
kihívással fel tudjuk venni a küzdelmet. Nem kétséges. hogya konstantini
korszaknak vége: ezt a II. Vatikáni zsinat is kifejezte. Ebben a szituációban
csak úgy lehet igazán eredményesen és hűségesen vallani a teremtő és a
megváltó Istent, ha ebben együtt vagyunk ezekkel a gondolkodó emberekkel,
akik odaszánt életű emberekké lettek.

Varsányi Ferenc: Szeretném a dolgot dialektikusan megközelíteni. Egy
részt roppant pozitív dolog keresztény értelmiséginek lenni: elhivatottság és
kihívás; ez a pozitív megfogalmazásom. A negatív: "dupla nyomorúság".
Nyomorúságos értelmiséginek lenni akkor, amikor egy társadalmi közegben
azokat díjazzák, akik igazolják a fennálló helyzetet, nem pedig kritizálják.

A keresztény értelmiségi nyomorúsága azért kétszeres, mert értelmiségi
létéből fakadó kritikai funkcióján kívül rendelkezik még egy keresztény típu
sú kritikai szereppel is. Ugyanakkor szembesülünk az új kihívásokkal is 
hogy lehet evangélikusnak lenni az ezredforduló küszöbén, mit jelent a lut
heri tradíció, mit jelent az ökumené számunkra, mit jelent a közös protestáns
hagyomány, hogyan lehet felépíteni az új egyházi struktúrát, hogy annak
valamiféle jogi, jó kifejeződése legyen, és emellett azt látom, hogy nagyon
sok embemek - és ittértelmiségiekre gondolok elsősorban - szívügye az
egyház, az egyház jövője. És érzem én azt, hogy ugyan egy meglehetősen
hűvösödő ökumenikus légkörben élünk - remélem, hogy múló elhidegülés
ről van szó - hiszem, hogy el kell jutnunk, hogy sokkal inkább meglássuk
egymásban a testvért, és az új nagy kérdésekre megadjuk a keresztény fele
leteket. Az biztos, hogya szekularizáció igen erősen nyer teret és az ifjúságért
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való felelősségünk nem kérdéses. Ezért igyekszünk létszámunkhoz képest is
lehetőleg minél több iskolát működtetni: pontosan ez az a protestáns, luthe
ránus hagyomány, amely a neveléssel és az oktatással igyekszik kinevelni az
új keresztény értelmiségi nemzedéket.

Lelki vezetőként mindennapos kihívások előtt állok: hogyan lehet megszó
laltatni azt a nagyon drága kincset, amit mindannyian kincsnek tudunk 
ugye a Szentírást, a kinyilatkoztatást. Ez hangsúlyozott felelősséget ró ránk,
az Evangélium, a Krisztus-hirdetés értelmében. Sokat köszönhetek értelmisé
gi barátaimnak, igehallgatóimnak, akik - konkrét esetekre gondolok 
megfogalmazzák a maguk speciális kérdéseit, őszintén, kétkedve, keresve, és
nem intézhetem el a választ a brossúrák nyelvezetén, teológiai közhelyek
kel... Nagy kihívás számomra, hogy el tudom-e segíteni őket a katarzishoz,
hogy valamit mélyen megértve gazdagabb legyen a további élete, munkája.
Egészen bizonyos vagyok abban, hogya hit és tudás harmonikusan kiegé
szítheti egymást. Ugyanakkor ha ők ezt nem kérdezik meg, akkor e kihívás
nem termékenyíti meg az igehirdetést. Ez tehát kölcsönös, pozitívan ható
folyamat.

Maróth Miklós: Úgy gondolom, hogy egy embernek külön kell keresz
ténynek lennie és külön értelmiséginek. Ellenkező esetben a "keresztény ér
telmiségi" kifejezésen a "keresztény" fosztóképző (mint ahogy a magyar nép
nek voltak "érdekei" és voltak "igazi érdekei", amely utóbbiakat a Szovjet
unió képviselte. Számomra gyanúsan hangzik például a "keresztény festő",

mert attól félek, hogy rossz festőt jelent. így vagyok a keresztény értelmisé
givel is: keresztény voltunk önmagában nem ad elégséges igazolást semmire
sem. A keresztény értelmiségi legyen először is jó értelmiségi: azaz állja meg
a helyét a saját szakmájában. És ha ettől függetlenül jó keresztény, akkor a
kettő benne egy bizonyos ponton átfedi egymást. Vannak azonban olyan
szakmai kérdések, amelyeket úgy vizsgálok, hogy soha eszembe sem jut,
hogy én most keresztény vagyok. Ugyanígy vizsgálnám akkor is, ha nem
volnék az.

Sok mindenben viszont erősen befolyásolja a cselekedeteimet az, hogy el
fogadom a keresztény erkölcs elveit és rendelkezem bizonyos keresztény vi
lágszemlélettel. Ez bizonyos esetekben befolyásolja tudományos munkámat
is. Csak akkor lehetek tisztességesen keresztény értelmiségi, ha értelmiségi
ként is megállom a helyemet kereszténységemtől függetlenül, és értelmiségi
létemtől függetlenül is tisztességes keresztény vagyok.

Úgy gondolom, hogy a keresztény értelmiségnek mint olyan rétegnek,
amely talán messzibbre lát, vagy többet lát, hasonló módon vezető szerepe
lehet egy keresztény közösségen belül, miként a papoknak, ha nem is ugyan
abban az értelemben és nem is ugyanazon a területen. Valamilyen módon
irányt mutatnak a többieknek. Másrészt pedig ha tetszik, ha nem, minden
képpen példát mutatnak: vagy jót, vagy rosszat. Tehát egy orvosra minden
képpen feltekintenek: ha akarja, ha nem. Ha egy tisztességes keresztény or
vos, akkor pusztán a viselkedésével is jó irányban hat a többiekre.

Az ember személyiségének különböző aspektusai vannak. Lehet bizonyos
értelemben magyar, bizonyos értelemben katolikus, aztán lehet egy ilyen,
vagy olyan szakma művelője, és ez más és más csoportokhoz köti őt. Én
magyarként hozzátartozom egy bizonyos csoporthoz, és ez sokmindenben
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meghatározza a véleményemet. De mint katolikus, egy másik csoporthoz
tartozom hozzá, amelyikbe az előzőnek nem mindegyik tagja tartozik bele.
Ez is nagyon sok mindenben meghatározza a véleményemet. És ezen kívül
egy szakma művelőjeként beletartozom egy harmadik csoportba - de még
lehetne sorolni, hogy hány különbözőcsoportba tartozom bele. Az más lapra
tartozik, hogy magyarként és katolikusként gazdagabb vagyok azáltal, hogy
a filológiához értek, és ez valamilyen módon meghatározza a helyemet a
katolikus egyházon belül is, illetőleg a magyarságon belül is. De a speciális
tudás művelésekor,miután nemzetközi tudományról van szó, azt kell mon
danom, teljesen mindegy, hogy én most magyar anyanyelvű vagyok, vagy
katolikus vallású. Református vallásúként ugyanúgy művelném (ha muzul
mán lennék, lehet, hogy nem), ha evangélikus lennék, akkor is ugyanúgy
művelném.Ha viszont az arabisztikához értek, ez azt jelenti, hogy azért nem
pontosan ugyanolyan katolikus vagyok, mintha teszem azt, mezőgazdasági

mérnök lennék. Valószínűleg másképp látnám a hitemet mezőgazdaságimér
nökként és másképp látom olyan sémi filológusként, aki hol szírül olvassa a
Bibliát, hol meg héberül, mert mást mondanak nekem ezek a szövegek. Tehát
vannak olyan kérdések, amelyekben egy amerikai fekete arabistával egyet
értek, de nem értek egyet a katolikus magyar testvéreimmel. Egyszer egy
katolikus közösségben valaki nagyon föl volt háborodva, hogyan nyúlhat
nem hívő is hozzá a zsoltárok könyvéhez. Számomra viszont a kérdés felve
tése maga volt abszurd, mert szerintem a zsoltárokhoz bárki hozzányúlhat,
ha tudományosan műveli ezt a diszciplínát. Más kérdésekben viszont más
anyanyelvű katolikus testvéreimmel fogom magam hamarabb megértetni,
akár magyarok, akár szlovákok, mint egy magyar reformátussal, vagy egy
magyar nem hívővel. Sok kérdésben pedig ezzel a magyar testvéremmel fo
gom magam hamarabb megértetni, mint teszem azt egy szlovák katolikussal.

Békés Gellért: Kérdem, hogy ha a "keresztény" jelzőt teljesen pozitív ér
telemben, a maga többlettartalmával használom, nincs-e a tudományos ku
tatás és a keresztény hit között bizonyos közvetett kölcsönhatás. Nem telje
sebb-e egy keresztény ember tudományos szemlélete, aki nyitott a transzcen
dens értékek felé, mint egy agnosztikus tudósé?

Maróth Miklós: Én az előbb valóban a különbségeket mondtam el, hogy
mi az, ami összeköt másokkal, és esetleg elválaszt a saját közösségemtől. De
az tény, hogy - maradjunk a sémi filológián belül - egy másik katolikus
sémi filológussal azonnal egy húron pendülnék, mert ez is meghatározza az
embert. Miután nem lehet vegyi úton szétválasztani bennem a különböző

éneket, ennek következtében ezek bizonyos pontokon átfedik egymást.
Mindazonáltal, ha mi a saját szakmánkban rosszak vagyunk, akkor azt fogják
mondani, hogy ilyenek a katolikusok. Tehát minden egyes cselekedetem hát
terében ott munkál az a tudat, hogy én a hívők közösségéhez tartozom, és
az egész hívő közösséget fogják rajtam keresztül megítélni.

Szépe György: Nekem soha életemben nem jutott eszembe, hogy valakivel
azért ne értsek egyet, mert nem református. Lehet, hogy ez csak az én szak
mámban van így, de ott ez soha nem fordul elő. Más lapra tartozik - s ez
talán kisebbségi voltunkból adódik -, hogy felvidéki, erdélyi, hazai magya
rok rögtön megérezzük, hogy ki a magyar és ki nem. Egyébként pedig kü-

913



lönbséget tennék az egyetértés és az együttműködés között. Feladatom az,
hogy együttműködjekolyanokkal is a jó ügy érdekében, akikkel nem értek
egyet. Ha én csak azokkal működöm együtt, akikkel teljesen azonos vélemé
nyen vagyok, akkor a hatásom nagyon csekély lesz.

Varsányi Ferenc: Ha egészen a dolgok gyökeréig nyúlunk vissza, talán azt
mondhatjuk, hogy az evangélium az embert az egzisztenciájának lényegében,
konkrét életállapotában ragadja meg, akár felnőtt korában jutott erre a meg
győződésre,akár keresztény hitben nevelkedett. Nyilván más a funkciója kö
zösségen belül egy nyelvésznek és más egy mérnöknek. Mégis mindenki
tudja, hogy miután a létének, az egzisztenciájának a belső magvát ragadta
meg az Evangélium, azzal az egész közösség építéséhez járul hozzá. Tehát
azzal is hozzájárul, amikor esetleg éppen a szakmájából vett ismeretek birto
kában nemet mond bizonyos dolgokra. Más vonatkozásban megfogalmazva
nem tudom azt mondani, hogy előbb vagyok magyar, vagy keresztény. Ezek
elválaszthatatlanok egymástól.

Katolikus és protestáns értelmiségi?

Maróth Miklós: Értelmiségiként nem lehet érezhető különbség katolikus
és protestáns között, mert akin ez megérzik, az már régen rossz, az már nem
is értelmiségi. Szóval az értelmiségirt nem lehet megérezni, hogy milyen val
lásból jön, mert értelmiségiként személyiségében a szakértelem dominál.

Szépe György: Néhány kérdésben biztosan van, de a lényeges kérdések
ben nincs. A keresztyén értelmiségnek egyébként nagy szövetségese minden
olyan értelmiségi, aki bizonyos etikai minimumot, etikai normákat elfogad.
Termékeny együttműködésés párbeszéd alakul ki köztük, de hangsúlyozom,
ez nem verbális szinten történik. Inkább valahogy úgy, hogy a világban,
ahogy ezt mondani szokták, inkább a kovász, mint hangszóró szerepét töltik
be.

Pásztor János: Egyetértek, de talán annyiból egy kicsit más árnyalatban
látnám, hogy nem azért tudsz egyet érteni egy református értelmiségivel,
mert az értelmiségi volta dominál, hanem azért, mert ma eljutottunk már
oda, vagy kezdünk eljutni oda, hogy a kereszténységünkben Krisztus és nem
a keret dominál. Nemrégen írtam egy hosszabb tanulmányt arról, hogy a
predestináció Krisztustól elválasztva, tehát krisztológiai megalapozás nélkül
- ami megtörtént a protestáns ortodoxiában - az bálványimádás. Kiderül,
hogy hitem lényegében tulajdonképpen egy vagyok a római katolikussal,
amelyhez társul még értelmiségi voltunk. Azt hiszem, hogy az értelmiségnek
itt azért van szerepe, mert a mindennapi folyamatokból ki tudja emelni a
lényeget, amelyhez képest a megvalósulás személyesnek látszik.

Szépe György: A keresztyén értelmiségnek olyan szellemi-erkölcsi üzene
tet kell megfogalmaznia, amely nemcsak ma vagy holnap érvényes, hanem
tovább. Ezért - elismerve a teológusok munkájának fontosságát - én a
legfontosabbnak a közoktatást tartom a jövő szempontjából. Tehát azok a
kérdések, amelyek itt rejtélyként, válságként, vagy problémaként jelentek
meg, a közoktatás felmenő rendszerében idővel megoldódnak. Csak a kor-
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szerű nevelés útján remélhetjük megoldásukat. Ezt a jövő-dimenziót nagyon
fontosnak tartom: a jelenben is ez a jövő-dimenzió kell hogy érvényesüljön.
ilyen szempontból nemcsak a múlt része napjainknak, hanem ez a felismert
jövő is része.

Pásztor János: Talán úgy foglalhatnánk össze, hogy az egyetemes papság
nak az a feladata az utóbbi évtizedekben a római katolikus tanításon belül
is, hogy úgy képviselje Krisztust, az Evangéliumot a maga területén, hogy
az meggyőző legyen. Éppen azért is, mert olyan szinten tudja kifejezni a
maga hittapasztalatát, a hitélményét, hogy az az emberek számára meggyőző
lehet. Ezzel együtt jár nyilvánvalóan a diakónia jellegű funkció is, az állás
foglalás a világ nyomorúságával szemben, a világot sújtó nagy válsághely
zetekben. Szent Pál szavaira gondolok, hogy a világ sóvárogva várja Isten
fiainak a megjelenését. Ennek van eszkatologikus értelme is, de van olyan
értelme is, hogy az a szellemi ember; aki odaszánta magát Krisztus követé
sére és kint él az életben, az megjeleníti valamiféleképpen a Krisztussal való
közösségnek az eleganciáját a mai élet vonatkozásában.

Szépe György: Laikusként ezt úgy fogalmaznám meg, hogy teológiai kon
vergencia van a különbözö egyházak között, de kulturális hagyomány és
vallásgyakorlás tekintetében nagyon sok különbség van közöttük. Én a vitá
ban is éreztem ezt. A teológiai konvergencia feltehetőleg hatással lesz a kul
turális hagyományok és a stílusok különbözőségére, de az is lehet, hogy 
éppen a teológiai hagyományok révén - az egyik kulturális hagyomány
hatással lesz a másik hagyományra és stílusra.

Varsányi Ferenc: Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző hagyo
mányok nyomai felismerhetők a megszólalásainkban, de ez egyáltalán nem
zavaró. Ellenkezőleg, élveztem az alföldi református "példatárat", ugyanígy
a többi reflexiót is. Abban kaptam megerősítésta beszélgetésben, hogy cso
dálatos gazdagságban bomlik ki a keresztény lelkiség, kegyesség. Ezt a szín
gazdagságot valódi, pozitív értéknek érzem. A keresztény értelmiségi léte,
talán a nagyobb felelősség okán érhető utol. Hadd tegyem hozzá, hogy én
nem is tudom elképzelni másként a keresztény együttműködést: őrzöm a
magam identitását, de az identitás nem elszigetel, hanem - intelligencia
kérdése - egyetemessé tesz. Identitás, de nyilt identitás. Valahogy a kettő

együtt. Egy nyitott identitás a másik felé.

Békés Gellért: Ez az ökumenizmus.
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