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A keresztény értelmiség szoeiológiájához

Van-e keresztény értelmiség?

A kérdésre először hajlamosak vagyunk igenlőleg válaszolni. Hiszen tudjuk,
hogy több millióan vannak ebben az országban, akiket megkereszteltek, s
feltehetőleg ezek közül sokan értelmiségi állásokat töltenek be. Az is tudható,
hogy vannak keresztény egyházak, amelyekben felsőfokú végzettségűek lát
ják el a lelkipásztori és az ehhez kapcsolódó feladatokat. Azt is tudjuk, hogy
vannak keresztény újságírók, akikről többnyire joggal tételezhetjük fel, hogy
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Sőt még az is tudható, hogy vannak
magukat keresztényeknek valló hivatásos politikusok is (amit az is mutat,
hogy a mai parlament tagjai között össznépességi arányaihoz képest kétsze
resen szerepelnek a felekezeti középiskolák végzettjei). Ugyanakkor nehe
zebb annak felbecsülése, hogy a számos keresztény egyesület, kamara, szö
vetség stb. tagjai között kik az értelmiségiek.

Mit tartsunk azonban azokról a diplomásokról, akik nem aktívak a közé
letben, hanem "pusztán" gyakorolják vallásukat, miközben mémökként, or
vosként stb. tevékenykednek munkahelyükön és semmi látható, külsőleg meg
ragadható jegyben nem különböznek többi, "nem keresztény" kollégiáiktól?

A vallásosság megoszlása a magyar társadalomban

Ha a fenti kérdésekre választ akarunk kapni, először is azt kell meghatároz
nunk, kit tekintsünk értelmiséginek. E kérdés megválaszolása először is bo
nyolult elméleti tisztázást követel. Az idevonatkozó elméleti problémákkal
később fogunk foglalkozni, ezért először a fogalmat empirikusan, mégpedig
statisztikailag mérhető mutatóval határozhatjuk meg. Az ilyen típusú vizs
gála tok, bár tudatában vannak definíciójuk elméleti tökéletlenségének, mégis
a legkönnyebben és legobjektívebben megragadható ismérvet fogadják el,
nevezetesen az egyetemi és főiskolai végzettséget. A statisztikában használa
tos fogalom azt tekinti értelmiséginek, aki diplomás, azaz befejezett főiskolai

vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik. Az 1990-es népszámlálás adatai
szerint Magyarországon ilyen végzettséggel mintegy 700 ezer fő rendelkezik.
Ha ehhez hozzávesszük a kb. 90 ezer egyetemi és főiskolai hallgatót, akkor
azt mondhatjuk, hogy a magyar értelmiség létszáma kb. 800 ezer fő. A 25
éves és annál idősebb népességben a diplomások aránya 9,4%.

Mármost kérdés, hogy mennyi ebből a keresztény. Ha hasonlóképpen le
egyszerűsítjük a keresztény mivolt definícióját, abból kell kiindulnunk. hogy
hány keresztény hívő van Magyarországon. Ennek megállapítására több ku
tatást folytattak az utóbbi 15-20évben. E vizsgálatok közül a legutóbbi három
úgy próbálta a vallási hovatartozást megállapítani, hogy bizonyos számú
embert megkérdeztek: "Születésekor milyen vallásban keresztelték meg vagy
jegyezték be?" A Tomka Miklós által lefolytatott kutatásban a katolikusok
esetében a keresztelési anyakönyvek alapján összesített hivatalos adatokat
vették alapul, a többi esetben egy-egy év és mintavétel alapján számított
adatokat használtak. ny módon a következő eredményekhez jutunk (1988-as
adatok)':
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1. tábla
Vallás

Római és görög katolikus
Református
Evangélikus
Egyéb
Felekezeten kívüli

Összesen

Fő

7.017 OOO
1.900 OOO

430 OOO
250 OOO

1.007 OOO

10.604 OOO

%

66,2
17,9
4,0
2,4
9,5

100,00

Meglepően hasonló eredményre jutottak a TÁRKI és a Budapesti Közgaz
daságtudományi Egyetem Szociológiai Tanszékének lakásra (és nem egyé
nekre) irányuló reprezentatív kutatásánál, ahol az országos minta 4266 elem
számot (azaz megkérdezettet) foglalt magában (1992-es adatok):2

2. tábla
Vallás Fő %

Római és görög katolikus 2922 68,5
Református 692 22,6
Evangélikus 116 2,7
Izraelita 8 0,2
Egyéb felekezet 23 0,5
Nem keresztelték meg 165 3,9
Nem tudja 36 0,8
Nincs válasz 34 0,8

Osszesen 4266 100,00

Megjegyzendő, hogy a katolikusok esetében az eltérés elhanyagolható
(2,3%), némileg nagyobb a reformátusok esetében (4,5%) és arányaiban a
legnagyobb az evangélikusoknál (1,3%). Ezek az eltérések, melyek a minta
vételi alapegység (lakás-egyén) különbözőségére, valamint más, itt nem rész
letezendő okokra vezethetők vissza, alapjában véve igazolják Tomka Miklós
számításait, melynek alapján azt mondhatjuk, hogy nagyjából 9-9,5 millió
ember "tartozik" valamilyen felekezethez, legalábbis az eredeti keresztelések
szerint.

Ugyancsak ezen adatokat erősítik meg a Központi Statisztikai Hivatal által
1992 november-decemberében - társadalmi struktúravizsgálat keretében
lebonyolított felekezeti hovatartozási vizsgálatok. Ezek az előzőektől abban
különböznek, hogy csak a 14 éves és idősebb népességre, ezen belül 29000
önkéntes válaszolóra terjedtek ki. Az eredmények a katolikusok esetében a
Bárdossy György által közzétett adatokhoz, a reformátusok és az evangéli
kusok esetében pedig Tomka Miklós eredményeihez állnak közet3:

3. tábla
Vallás Fő %

Katolikus 67,8
Református 20,9
Evangélikus 4,2
Izraelita
Felekezeten kívüli 4,8
Egyéb és ismeretlen 2,2

Osszesen 100,00
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Az adatok - a katolikusokat kivéve - valószínűleg azért magasabbak
1-2%-kal, mert a felekezeten kívüliek (meg nem kereszteltek) száma az ala
csonyabb korosztályokban a magasabb: a 25 évnél fiatalabbak több mint egy
negyede, a 16 és 19 év közöttieknek 19,1%_a4

, a tíz éven aluliak egyharmada
nincs megkeresztelve.'

A népesség hívő - nem hívő megoszlása azonban nem esik egybe a val
lásos - nem vallásos megoszlással, és még ez utóbbi esetben is különbség
van aszerint, hogy a vallásosságnak a szociológus által kidolgozott többé-ke
vésbé objektív kritériumait alkalmazzuk, vagy pedig elfogadjuk a megkérde
zettek szubjektív önjellemzését. Az objektív kritériumok olyasfélék például,
hogy az egy-egy valláshoz a megkeresztelés alapján tartozó szülök hány szá
zalékban kereszteltetik meg gyermekeiket, azok közül hányan voltak elsőál

dozók, bérmálkozók, hányan részesültek egyházi temetésben stb. Az ilyen
típusú vizsgálatokból csupán annak érzékeltetésére, hogy milyen jelentős el
térések vannak a hívőség és vallásosság (és ezen belül az egyes vallásos
gyakorlatok) között, egy-két adatot említünk. így például a katolikusoknak
megkeresztelt szülőktől származó gyermekek 74,1%-a lett megkeresztelve,
ugyanezek közül 54,4% volt elsőáldozó, 33,2% bérmálkozott (a megfelelő ko
rú, 10-14 éves korosztály egy átlagévére számolva), a nem elvált katolikusok
házasságkötései esetében 58,3%-ban volt egyházi esküvő, és a katolikusok
közül 78,0% részesült egyházi temetésben (mind 1988-as adatok)". A vallá
sosságnak a másik fontos mutatója a templomba járás. A TÁRKI és a BKE
Szociológiai Tanszék 1990-es vizsgálata szerint a 18 éves és idősebb népesség
esetében az adatok a következőket mutatják (elemszám a katolikusok esetén
687, a más vallásúak esetén 244 volt)?

4. tábla
Templomba járás
Gyakoriság

legalább hetente
legalább havonta
ritkábban (nagy ünnep)
soha nem jár(t)

Katolikusok

13,7
8,5

49,7
21,8

Más vallásúak

9,4
6,5

49,8
34,3

Ugyanez a TÁRKI - BKE Szociológiai Tanszékének kutatási eredményei
szerint a következőképpen alakult (országos reprezentatív minta, elemszám
4266):8

5. tábla
Milyen gyakran jár templomba?

hetente többször
hetente egyszer
havonta 2-3-szor
havonta 1-szer
évente néhányszor
évente
soha

OSszesen

Fő

88
401
169
183

1096
713

1577

4266

918

%

2
9,4
4,0
4,3

25,7
16,7
37,0

100,00



Másként mérték a vallásgyakorlást a KSH vizsgálatában. A vallásgyakor
lás módját egyrészt a hívő - nem hívő, másrészt a vallási hovatartozással
hozták kapcsolatbe:"

6. tábla
A vallási hovatartozás és a jelenlegi vallásgyakorlás összefüggése

Vallási A vallásgyakorlás módja
hovatartozás egyházon keresztül a maga nem g~akorolja ismeretten összes

rend- ritkán módján de hívő nem hivő,

szeresen ateista
r.katolikus 15,1 22,6 9,9 30,4 19,2 2,8 100,0
g.katolikus 16,7 32,2 10,3 22,4 16,9 1,5 100,0
refonnátus 8,2 19,7 12,8 30,9 24,2 4,3 100,0
evangélikus 10,3 21,5 11,4 32,5 20,5 3,7 100,0
egyéb 9,8 9,8 9,8 30,1 18,4 2,1 100,0
felek. kívüli 0,4 0,4 0,7 5,9 4,9 7,8 100,0
ismeretlen 1 1 26 0,8 84 350 521 100,0
Összesen: 12,7 20,6 10,0 19,0 23,6 4,0 100,0

Azt mutatja ez a táblázat, hogy összességében véve valamilyen módon a
megkereszteltek mintegy egyharmada gyakorolja vallását, és a tudatos ateis
ták együttes aránya kb. 24%. Más vizsgálatok szerint, amelyek csak a vallá
sos-nem vallásos közötti önjellemzésre adtak lehetőséget, a nem vallásosak
aránya 46,4%-ra emelkedett, ha viszont 5 lehetőség között lehetett választani
(vallásos az egyház tanítása szerint, a maga módján, nem tudja eldönteni,
nem vallásos, határozottan nem vallásos, azaz más meggyőződésű),akkor az
1990. júniusi adatok szerint nem vallásos 23,9%; más meggyőződésű4%.10
Ami körülbelül megfelel a KSH 1992. november-decemberi vizsgálati ered
ményeinek. A TÁRKI és a BKESzociológiai Tanszékének kutatásaiban a val
lásosság gyakorlása egybemosódik a hit-nem hit kérdésével, aminek követ
keztében megnő azok aránya, akik úgy jellemezték magukat, hogy "valami
kor fiatalabb koromban vallásos ember voltam, de már nem vagyok az"
(16,5%), valamint azoké is, akik azt állítják magukról, hogy sohasem voltak
sem vallásosak, sem hívők (43,3%). A KSH vizsgálat 24%-ot kitevő tudatos
ateistáihoz képest azért lehet mintegy 20%-kal magasabb a sohasem hívők

csoportja, mert valószínűlega vallásukat sohasem gyakorlók és a közömbö
sek, valamint a hit kérdésében bizonytalanok is ide sorolták magukat.

Egészében véve azt állapíthatjuk meg, hogy kb. a népesség 1/4-e a tudatos
ateista. De ezen belül különbségek vannak a három nagy vallásban megke
reszteltek ateistává válási arányai között. A legkisebb a hitehagyás a görög
katolikusok (16,1) és a római katolikusok között (19,2), a legnagyobb a refor
mátusok közt (24,2), míg az evangélikusok a középsö pozíciót foglalják el
(20,5%).

Említsük még meg, hogy számottevőkülönbség van a férfiak és nők val
lásossága között. A nők 16,3%-ával szemben a férfiaknak csak 8,6%-a gyako
rolja rendszeresen vallását, másfelől míg a férfiak 28,5%-aateista, addig a nők
között ez az arány csak 19,5%.Ugyancsak befolyást gyakorol a vallásosságra
a lakóhely típusa: a vallásosság legerősebb a falvakban, leggyengébb Buda
pesten, a vidéki városok pedig középső pozíciót foglalnak el. Erősen befolyá
solja továbbá a vallásosság megoszlását a kor, így pl. a 8-29 évesek között
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35,3% az ateisták aránya, míg a 60 éven felüliek között az arányuk 9,1%-ra
esik vissza.

A KSH adatai szerint igen szoros az összefüggés a gyerekkorban kapott
hitoktatás és a vallásosság között. így azok közül, akik gyerekkorukban egy
házi hitoktatásban részesültek, csak 12,4%-ban váltak felnőtt korukra ateista
vá, míg azok között, akiket szüleik részesítettek valamiféle vallásos oktatás
ban, ugyanezek aránya már 16,1%, végül pedig azok, akik semmiféle hitok
tatásban nem részesültek, 59,4%-ban váltak ateistává. Ami azonban igencsak
meglepő, az az, hogy még az utóbbiak 35%-a is hívőnek mondja magát, és
ezen belül 9% valamilyen vallást gyakorol is!ll

Vallásosság és iskolai végzettség

Ha valaki ezek után úgy okoskodna, hogy az értelmiség vallásosságának
megismeréséhez elegendő a fenti adatokat "lebontani" adiplomásokra,
ugyancsak csalódna. A vallásosság ugyanis - nemcsak Magyarországon, ha
nem legalábbis Európában - ellentétes az iskolai végzettséggel, ami leegy
szerűsítve azt jelenti, hogy az iskolai végzettség emelkedésével egyenes
arányban csökken a vallásosság. A Magyar Közvéleménykutató Intézet által
négy vizsgálati évben végzett kutatások a következő képet mutatják:

7. tábla
A társadalom magát vallásosnak minó'sító' felének megoszlása iskolai
végzettség szerint 1972 és 1990 között (a felnd'tt népesség százalékában)12
Iskolai végzettség 1972 1980 1984 1990

N=4054 N=496 N=5326 N=3343

Keveseb, mint 8 oszt.
8 osztály
Befejezett középiskola
Befejezett felsőfokú végzettség

Osszesen

67,2 43,8 34,5 20,5
25,2 41,1 47,0 51,5
5,7 11,1 13,8 20,1
1,9 4,0 4,7 7,9

100,0 100,0 100,0 100,0

Két tendencia rajzolódik itt ki, melyek az értelmiségi vallásosság szem
pontjából figyelemre méltóak. Az egyik a vallásosság csökkenése a 8 osztály
nál kevesebbet végzetteknél, valamint a befejezett felsőfokú végzettséggel
rendelkezők arányának növekedése a vallásos népességen belül. Az előbbi

nyilvánvalóan elsősorban annak következménye, hogy a 8 osztályt el nem
végzettek népességaránya abszolút mértékben csökkent. Az utóbbi, az értel
miségi vallásosság növekvő aránya ellentmond annak az uralkodó tendenci
ának, miszerint a vallásosság csökken az iskolai végzettség növekedésével.
Ezt erősítik meg a KSH előzetes adatai is, amelyek a vallásosságnak egyes
társadalmi csoportok szerinf eloszlását mutatják. Jóllehet itt közvetlenül nem
az iskolai végzettséget vették alapul, hanem az ún. munkajelleg-csoportokat,
amelyek esetében azonban a vezetőktől a mezőgazdasági fizikai munkakört
betöltökig nyúló hierarchia nagymértékben korrelál az iskolai végzettséggel,
úgyhogy kiegészítő jelleggel ezeket az adatokat fel lehet használni.
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8. tábla
A népesség vallásossága társadalmi csoportok szerint, 199213

A vallásgyakorlás média
Társadalmi eavházon keresztül I nem g~akorolia ismeretlen összes

csoport rendszeresen ritkán a maga de hivő ateista
(csak keresők) módián

vezető 9,1 13,2 7,4 29,6 35,8 5,1 100,0
értelmiséQi 15,1 17,7 8,1 23,6 29,2 6,1 100,0

I eQYéb szellemi 11,8 18,7 8,1 31,8 25,6 4,0 100,0
nem mezőgazd. 10,6 20,6 8,9 31,0 24,9 4,0 100,0
ÖnáIÓ

szakmunkás 8,6 20,0 10,0 32,2 25,6 3,7 100,0
betanikltt nu1kás 13,8 22,7 11,5 31,3 18,0 2,7 100,0
seaédmunkás 137 221 121 324 160 38 100 O
mezŐQazd. fizikai 24,0 27,4 13,2 23,4 10,0 1,9 100,0

I egyéb, ismereden 8,1 20,0 9,0 28,7 29,2 5,0 100,0

Ami a hierarchia csúcsán lévő vezetőket illeti, nem biztos, hogy vala
mennyien diplomások. Egy, a hetvenes évekből származó kimutatás szerint
a műszaki területen dolgozó vezetők 76,2%-a, a gazdasági területen 44,8%-a,
az igazgatási területen 85,6%-a, az egészségügyi területen 97%-a, az oktatá
si-kulturális területen 93,9%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel. A jelen
legi helyzetet nem ismerve csak vélhetjük, hogy azóta a diplomások száma
a vezetői pozíciókban növekedett, úgyhogy a fenti táblázat munkajelleg-cso
portjai nagymértékben egybeeshetnek az iskolai végzettséggel.

A fenti táblázatban felbukkan egy érdekes adat, ha azokat tekintjük, akik
egyházukon keresztül rendszeresen gyakorolják vallásukat. A vezetők cso
portjában ezek aránya a legalacsonyabb (9,1%), és az utánuk következő cso
portokban lényegében töretlenül növekedik a vallásosság, de közöttük jelen
tősen kiugrik az értelmiségiek aktívabb vallásossága (15,1%). Kétségtelen
ugyan, hogy az értelmiségiek az ateizmus szempontjabőlsimán illeszkednek
abba az általános tendenciába, hogy az iskolai végzettséggel együtt csökken
a vallásosság, s ebből a szempontból ők a vezetők utáni (35,8%) második
helyet foglalják el (29,2%), továbbá hasonlóképpen viselkednek a többi mu
tató tekintetében is, de ha a hívők és nem hívők egyes csoportokon belüli
arányát vesszük szemügyre, érdekes megoszlásokat találunk.

így például a rendszeres vallásgyakorlók aránya a vezetők között csak
1/4-e az ateistákénak, ezzel szemben az értelmiség körében az utóbbiak csak
a kétszeresét teszik ki az előbbieknek. Továbbá, ha durván két csoportra oszt
juk az egyes munkajelleg-csoportokon belül az ilyen-amolyan módon vallá
sosakat meg az ateistákat, akkor a vezetők csoportjaban a nem hívők aránya
eléri a 6O%-ot, míg az értelmiségiek esetén ez csak 46%. Azt is érdemes ész
revenni, hogy bár az "egyéb szellemi" foglalkozásúak mintegy 5-6%-ban "hí
vőbbek" az értelmiségieknél (összesen 70,45%), ám körükben a vallásilag ak
tívabbak csoportja (11,8%) egyrészt elmarad az értelmiségiek aránya (15,6%)
mögött, másrészt, míg az értelmiségi kör tudatos ateistái a vallásilag aktívak
mintegy kétszeresét teszik ki, addig az "egyéb szellemiek" csoportjában a
tudatos ateisták száma a vallási aktívak mintegy két és félszeresére rúg. Ezek
nél a számításoknál azonban figyelembe kell venni, hogyavallásosakhoz
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számoltuk a vezetők mintegy 30, az értelmiségiek mintegy 24%-át, akik hívők

ugyan, de vallásukat egyáltalán nem gyakorolják.
Amennyiben az eddig elmondottak fényében összegezni akarjuk mindazt,

amit az értelmiség vallásosságáról, különösen pedig a keresztény értelmiség
ről tudunk, akkor csak azt állapíthatjuk meg, hogy e tudás végtelenül szegé
nyes. Ennek elsődleges oka, hogy a legkiterjedtebb értelmiségkutatás, amely
közel két évtizede folyik az ELTE Szociológiai Intézetében, egyáltalán nem
vette figyelembe az értelmiség és vallásosság összefüggését. A második ok
pedig, hogy a vallásossággal foglalkozó kutatások elsősorban - mint láttuk
- a vallásosság össznépességen belüli megoszlásával foglalkoztak és az ér
telmiségi vallásosságot kizárólag az iskolai végzettséggel, illetve a munkajel
leg-csoporttal összefüggésben, mint a diplomások vallásosságát vették tekin
tetbe. E két összejátszó ok következtében helyesebb inkább azt számba venni,
hogy mi mindent nem tudunk, mint azt a keveset, amit tudunk. Mielőtt azon
ban ezt megtennénk, kénytelenek vagyunk röviden foglalkozni azzal a nem
könnyű problémával, hogy kiket is tekintünk értelmiségieknek, hiszen a leg
különbözőbb értelmiségteoretikusok egyetértenek abban, hogy a diplomások
és értelmiségiek nem azonosíthatók, ha azokat a feladatokat és szerepeket
vesszük, amelyeket többnyire értelmiségi funkcióknak tartunk. Magyarán:
egyrészt lehetséges, hogy valaki rendelkezik diplomával, de még sem értel
miségi, másrészt az is lehetséges, hogy valaki nem rendelkezik diplomával,
ám a feladat, melyet ellát, értelmiségivé teszi.

Írástudók, értelmiségiek, intellektuelek

Az értelmiségi elméletek nagyjából két csoportba sorolhatók abból a szem
pontból, hogy az értelmiséget miként helyezik el a társadalmi struktúrában.
Az egyik felfogás szerint az értelmiségiek egy sajátos osztályt vagy réteget
alkotnak a társadalomban, amely a többi osztálytól és rétegtől nem különbö
zik abból a szempontból, hogy ez is sajátos osztályérdekkel rendelkezik. E
felfogás két nagyobb elméleti írányra válik szét. Az egyik a marxista felfogás,
amely az értelmiséget egy-egy másik osztály szószólójának fogja fel, melynek
megfogalmazza érdekeit. E felfogások közül talán a legnevezetesebb Antonio
Gramsci ún. organikus értelmiségi elmélete. A másik felfogás az előbbi to
vábbfejlesztéseként fogható fel, amennyiben az értelmiséget sajátos tudástí
pussal definiálja, és ezt összefüggésbe hozza a hatalom eloszlásával a társa
dalomban. Minthogy Marxnál az osztályokat a termelési eszközökhöz való
viszony definiálja, amelynek részint alapja, részint folyománya az értéktöbb
let eloszlása a nagyobb társadalmi csoportok között. Az értelmiségiek tudá
suk termelési jószágként vagy nem termelési jószágként való hasznosulása
szerint vagy a tőkés vállalkozókhoz, vagy a bérmunkásokhoz, illetve - ha
adóból vagy a tőkés jövedelméből fizetik őket - a nem termelő munkások
hoz sorolódnak. Ezen az alapon, de ezt továbbfejlesztve és bizonyos fokig
Marxot meghaladva jutottak egyes teoretikusok arra a következtetésre, hogy
az értelmiségieket sajátos tökéjükkel. a tudással mint szimbolikus tőkével

határozzák meg, miáltal az értelmiség, Marxtól eltérően, saját partikuláris
érdekeit érvényesítő osztállyá válik. E vonalon haladnak M. Foucault, P. Bo
urdieu, A. Gouldner elméletei, s ide sorolható Konrád György és Szelényi Iván
Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című könyvében kifejtett álláspont is.

A másik nagy csoportba azok az értelmiségelméletek tartoznak, amelyek
elismerik ugyan, hogy az értelmiség speciális közösség és meghatározott he-
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lyet foglal el a társadalmi szerkezetben, azonban szerintük az értelmiség sem
miképpen nem osztály a többi osztályok között, hanem mintegy a nyers osz
tályérdekek fölé emelkedve, saját osztályérdekeit transzcendálva valamilyen
általános érdek, a nemzet vagy az emberiség, vagy a nép mint olyan stb.
kifejezőjévé válik. A legplasztikusabb leírást az ilyesféle felfogások Karl
Mannheim "szabadon lebegő" értelmiség-koncepciójában nyertek. De ide tar
tozik minden elmélet, amely például az értelmiségnek általános társada
lomintegrációs szerepet, a saját osztályérdekek transzcendálását, mintaadó
szerepet stb. tulajdonít. ilyen felfogást képviselt nálunk például Bibó István,
aki az értelmiségi elitnek értékrendmegalapító és azt képviselő funkciót tu
lajdonított, és korunk nagy problémáját ebben az összefüggésben abban látta,
hogy "az értékőrző és értékszabályozó elitnek az a funkciója, amelyet a ke
resztyén középkorban az egyházi rend látott el", manapság hiányzik. Az ér
telmiségnek ilyen transzcendens funkciót tulajdonító koncepciók aztán mint
bűnbeesést ábrázolják az értelmiségi belebonyolódását a hatalmi viszonyok
ba. Julien Benda híres műve, Az írástudók árulása írja le ezt a tényállást.

Azt mondhatjuk a két koncepcióval kapcsolatosan, hogy az első inkább az
értelmiségiek vallási, világi, állami, gazdasági és politikai hatalmakkal való
kapcsolatát hangsúlyozza, a másik pedig inkább az intellektuális tevékeny
ség azon oldalát, ami kiemelkedik a hétköznapi materiális világból a szim
bólumok világába, ami túlmutat a konkrét mindennapi tapasztalatok és
szükségletkielégítés szféráján. Ezért aztán érthető, ha Edward Shils amerikai
szociológus az intellektuális munkát úgy határozza meg, mint amely a vallási
alapból nőtt ki. Még akkor is, ha a szekularizált tudomány és filozófia ha
gyományos értelemben semmiképpen nem tekinthető vallásos tevékenység
nek, mivel a közvetlen tapasztalaton túlmenő igazságra törekszik, akár a
vallás. Ebben az értelemben mondja, hogy az intellektuális munka a szenttel
foglalkozik. A végső dolgokkal törődni azt jelenti, hogy a szenttel mint olyan
nal foglalkozunk, amely szemben áll a profánnal. Megjegyzendő,hogy a val
lásszociológia modern kezdetei idején Durkheim is a profánnal szembeállí
tott szenttel kapcsolatos gyakorlatokban látta a vallás lényegét, s ebben kö
vette Mircea Eliade is.

Mindazonáltal az intellektuális feladatok, az intellektuelek szerepe, a fenti
értelemben vett alapon sokféle módon osztályozhatók. Edward Shils, akinek
értelmiségfelfogását itt követjük, koherens elméletet alkotott, amelyben elkü
löníti az intellektuelek feladatait, funkcióit és tradícióit.15 Az intellektuális
tevékenység különbözőszerepet tölthet be a társadalomban. Szolgálhatja pél
dául a hatalom legitimációját modellek és normák kidolgozása révén; az esz
tétikai ízlés, etikai helyesség mércéinek, röviden egy általános értékrend ki
dolgozását; kreativitásuk révén az értelmiségiek alternatívákat dolgoznak ki,
ezáltal az intellektuális örökséget az új feladatokhoz alkalmazzák. Mindezen
kulturális teljesítmények más országok értelmiségét is befolyásolják. Az ér
telmiség mintákat dolgoz ki, amelyek közelítenek az igazság, a szépség vagy
az erény ideális követelményeihez. Ebből fakad az intellektuellek kritikai sze
repe, amely a fennálló értékrendszerek felülvizsgálatát és transzcendálását
hozhatja magával. Az értelmiségnek szerepe van a hatalom gyakorlásában,
államigazgatásban vagy az ezzel kapcsolatos tanácsadásban, amire számta
lan példát találnak mind a régi, mind a modern államok történetében.

Az ilyen jelzésszerű felsorolás is mutatja az értelmiség szerepének lehet
séges sokrétííségét, amelynek fejlettsége egyik mutatója a modernizációnak.
Az intellektuelek ugyanakkor bizonyos hagyományok képviselői is, amelyek
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közül E. Shils öt fontos tradíciót tart említésre érdemesnek: 1. a szcientista
hagyományt, mely a tradíció mint olyan létjogosultságát tagadja; 2. a roman
tikus tradíciót, amely a nyárspolgári társadalommal szemben az individuum
vagy nép egyedülvaló géniuszára helyezi a hangsúlyt; 3. a forradalmi tradí
ciót, mely a bűnös világgal szembeni lázadásra vezethető vissza; 4. a popu
lista tradíciót, amely az ún. egyszerű emberek (például a parasztság) erkölcsi
magasabbrendűségébeés kreativitásába helyezi hitét; 5. az intellektualista
tradíciót, mely a tradícióra tekintet nélküli rációt kárhoztatja. Mindehhez te
gyünk hozzá még egy tradíciót, amelyet Shils nem említ, de amely különösen
jellemző a kelet-európai értelmiségre. Ez a hagyomány azon alapszik, hogy az
említett régiók értelmiségiei, látván hazájuk elmaradottságát, fő hivatásuknak
azt tekintik, hogy nemzetüket felzárkóztassák a művelt Nyugathoz. Ez az ori
entáció sajátos belső éthosszá válik, amelyből az értelmiségi méltóságát meríti.
Szoros értelemben tulajdonképpeni értelmiségnek éppen ezt a sajátos éthoszt
megtestesítőkelet-európai intellektueleket nevezhetjük. Nem véletlen, hogy az
értelmiség szó mint egy sajátos társadalmi csoport jelölője. orosz eredetű.

Az értelmiségiek és intellektuellek elkülönítése már utal e kategóriák "ho
rizontális" strukturálódására, arra, hogy az értelmiségiek vagy intellektuelek
szakmánként is elkülönülnek egymástól, s a modem társadalmakban az ér
telmiség nagymértékben szakértelmiséggé vált. Ezek között az életmód, ér
tékorientáció és vallásosság szempontjából jelentős különbségek vannak.
Vannak kutatások, amelyek példáu1 azt mutatják, hogy a műszaki és termé
szettudományos értelmiség egészében véve vallásosabb a társada
lomtudományos értelmiségnél. A felsőfokú képzés nagymértékű szakosodá
sával hatalmas diplomás tömegek lépnek színre, akik esetében sokszor már
nem lehet arról beszélni, hogy megfelelnének azon kritériumnak, hogya vég
ső dolgokkal, a szenttel foglalkoznak (ide tartozik a "szakbarbárság problé
mája). Mannheim Károly egy 1944-ben Angliában folytatott vitában úgy fo
galmazott, hogy az értelmiségi terminus nem fed minden tanult diplomás
embert, hanem csak azt, akinek az agyában a tudás dinamikus erővé válik
és elvezeti a politikailag és kulturális szempontból releváns eszmék megvál
toztatásához, ami történhet magasabb vagy alacsonyabb fokban, de mindig
magában foglalja a kreativitást és inspirádót." Ez esetben az értelmiségi ké
pes áttörni a konvenció kérgét az élet bármely területén, és a szellem és a
szociális élet új lehetőségeibe hatol be. Az értelmiség eme kategóriáját alkot
ják azok, akiket írástudóknak nevezhetünk. Ez az értelmiségi réteg "elit az
elitben". Sokan a diplomáson kérik számon az írástudói kvalitást, s mivel az
átlag diplomás értelmiségnél nem találják a valóban "nagy" kreativitás jeleit,
elvitatják tőle az értelmiségi mivoltot is. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy például egy orvos, aki csak egy mesterséget gyakorol amikor gyógyít,
szűkebb közösségében szakmája társadalmi presztízséből eredően társada
lomszervező,közösségképzö és egyéb közéleti tevékenységet folytat, s ezért
mégiscsak joggal tekinthető értelmiségnek - noha nem írástudó.

Eme elnagyolt vázlat alapján is látható, hogy az a sajátos társadalmi kép
ződmény,amelyet értelmiségnek nevezünk, mind vertikálisan, mind horizon
tálisan sokszorosan tagolt. Nincs semmi okunk nem azt feltételezni, hogy e
bonyolu1t tagoltság ugyancsak bonyolult kapcsolatokat alkothat a vallásos
sággal. Csak most, hogy áttekinthettük a különböző értelmiségi típusokat,
rémlik fel előttünk a maga súlyos valóságában a tény: semmit sem tudunk a
mai magyar keresztény értelmiség vallásosságáról, attitűdjéről. életmódjáról,
világfelfogásáról, politikai beállítottságáról.
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Mit nem tudunk a keresztény értelmiségr61?

Még azt sem tudjuk, hogy milyen a keresztény értelmiség aránya az egész
értelmiségen belül. Elsietett következtetés volna, ha a fent említett statisztikai
adatokkal játszadozva azt mondanánk, hogy kb. az egynegyede-egyharmada
tudatos ateista. Vajon hányan vannak közöttük a pusztán közömbösek, a
harcos világnézetű ateisták, a puszta agnosztikusok? Hányan vannak a jóin
dulatú keresők, az önmagukkal vívódók, az anonim keresztények?

Nem tudjuk, miként oszlanak a keresztény értelmiségiek írástudókra, in
tellektuelekre, értelmiségiekre, szakértelmiségiekre, s hogy mindezen lehet
séges kategóriákban milyen típusú vallásosságot vagy ateizmust találhatunk.

Nem tudjuk, hogy a magukat vallásosnak tartó értelmiségiek milyen
arányban oszlanak meg az egyes keresztény felekezetek között. Az adatokból
legfeljebb azt tudjuk valószínűsíteni.hogy az evangélikusok száma valószí
nűleg nagyobb az evangélikusok összvallésos népességben elért kb. 4%-os
arányához képest. Hány százalékra tehető azok száma, akik nem nagy egy
házakhoz, hanem kisegyházakhoz, szektákhoz tartoznak?

Nem tudjuk, hogy a keresztény értelmiségiek hol helyezkednek el tipiku
san a foglalkozási struktúrában. Lehet azt mondani, hogy inkább a műszaki,

orvosi, természettudományos pályákon találhatók, mivel az egyházi közép
iskolákban végzetteket nem nagyon engedték az elmúlt évtizedekben példá
ul a pedagógusi pályára. (E feltevést erősíti meg a bencés öregdiákokkal fog
lalkozó tanulmány.) Egyáltalán hogyan oszlik meg a keresztény értelmiség
az egyes szakmák között?

Milyen a keresztény értelmiségiek politikai beállítottsága? Tudjuk ugyan,
hogy keresztények találhatók minden pártban és minden párt szimpatizánsai
közt, de ezek arányairól semmit sem tudunk. Továbbá: milyen az értelmisé
giek politikai, világnézeti beállítottsága?

Milyen az értelmiségiek viszonya a saját egyházukhoz? Mennyire kritikusak?
Milyen a keresztény értelmiségiek közéleti aktivitása? Hányan vesznek

részt aktívan egyesületek, szervezetek működésében, hányan aktívak a kari
tatív tevékenységekben? Hányan vesznek részt a laikus apostolkodásban?

A fenti kérdésekkel korántsem merítettük ki a lehetséges kérdések sorát,
amelyekre nincs vagy csak bizonytalan válasz van. Márpedig ezekre a kér
désekre egyszer választ kell adni. Mert enélkül mind a keresztény értelmiség
önismerete, mind a magyar társadalom önismerete nem képzelhetőel. Enél
kül mind a politikai erők, mind a keresztény egyházak értelmiségpolitikája
csak homokra épül.
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