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A keresztény értelmiség szerepéről

II. János Pál pápa emlékezetes magyarországi látogatásakor találkozott a tu
domány és a művészet képviselőivel is. Ha megfigyeljük a Szentatya útjainak
"szokásos" programpontjait, láthatjuk, hogy a meghatározott vallási és tár
sadalmi csoportokkal szervezett találkozások közé többnyire beiktatják az
értelmiség vezető képviselőivel történő párbeszédet is. Ilyenkor nemcsak
gyakorló katolikusok kapnak meghívást, hanem különböző vallású, felfogá
sú, világnézetű értelmiségiek is. Ahogyan a II. Vatikáni zsinat is külön üze
nettel fordult a tudomány és a kultúra képvíselöíhez, úgy a Szentatya is ezt
teszi. Arra szólítja fel őket - s velük minden jóakaratú embert -, hogy
tevékenységükkel és az igazságra törekvésükkel szolgálják az emberiség ja
vát és boldogulását. "A tudományok és a művészetek képviselői, akik külön
böző vallási és politikai meggyőződéstvallanak, ma szabadon egyesülhetnek
abban a közös erőfeszítésben, hogy az igazságot, a jóságot és aszépséget
keressék és szolgálják, a kultúra és az emberiség igazi fejlödése javára, a
Teremtő és Megváltó Isten szándékai szerint." (A kultúra és a tudomány
képviselőihezmondott beszédéből, 1991. augusztus 17.)

Hit és értelem szövetsége

A Szentatya a hívő emberek természetes szövetségesének tekinti az értelmi
séget, s együttműködést sürget vele az emberiség javára. Kiemelten számít a
keresztény értelmiség szolgálatára az egyházban és tanúságtételére az egy
házat körülvevő társadalomban.

Az értelem természetes fölfedezése az, hogy - túl a közvetlen valóságon
- figyel Istenre, a világmindenség alapjára is, amint ezt már az I. Vatikáni
zsinat megfogalmazta. A hívő értelem azonban ennél jóval messzebbre juthat,
hiszen Isten kinyilatkoztatását elfogadva ismeri meg Isten misztériumát s
benne az ember életének titkát. "Ész és hit ugyanarra az őseredeti Igazságra
törekszenek, amely nem mondhat ellent önmagának." (A Szentatya már idé
zett beszédéből.)A kinyilatkoztatás, amit az egyház hirdet, "nem kisebbíti az
embert: inkább világosságot, életet és szabadságot ad ahaladáshoz".

Bár negatív események is előfordultak, mégis a keresztény teológia törté
netének legszebb lapjai arról tanúskodnak, hogy hit és értelem természetes
szövetségese egymásnak. A hit megértésre vágyik, s az értelem segítségével
képes rendszerezettebb, áttekinthetőbb tudáshoz eljutni, az értelmi megisme
rés, a világban való tájékozódás viszont a hitben találhatja meg kiteljesedését.
Az értelemnek azonban nemcsak a hittudomány művelésébenvan szerepe,
az értelmiség sajátos feladatot tölt be az emberi haladás történetében is.

A modem társadalomban az értelmiség a társadalom természetes vezető

rétege. Feladata nem csupán abban áll, hogy művelje a tudomány vagy a
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művészet valamely ágát. Az értelmiség nemcsak magasabb iskolai végzett
séget, foglalkozási kört jelent, hanem az egész embert átfogó életformát. Az
értelmiségi ember gondolkodva, reflektálva él: figyel önmagára, figyel az őt

körülvevő valóságra. Ez a szerepe főleg azokban a korokban válik különösen
fontossá (és gyakran nehézzé), amikor a társadalom, a kultúra, a gondolko
dás életében felgyorsulnak a változások: új eszmék, fölfedezések jelennek
meg, új kérdések vetődnek fel, olyanok, amelyekre már elégtelenek az átha
gyományozott, megszokott válaszok. (Természetesnek kell tartanunk, hogy
az értelmiségi foglalkozást űzőknek csupán egyik, bizonyára kisebbik része
alkalmas ilyen mélyebb és átfogóbb elemzésére önmagának, korának, világá
nak.)

Az egyház nemcsak Krisztus Misztikus Teste, hanem Istennek a földön
zarándokló népe is; nemcsak természetfölötti, kegyelmi valóság, hanem tár
sadalomban élő, emberi közösség is, amely éppen úgy ki van téve a történel
mi változásoknak, mint a körülötte élő emberek. A fentiek tehát éppen úgy
érvényesek az egyház életére is: az egyháznak is szüksége van arra, hogy
legyen - teológusokból és a legkülönbözőbb szaktudományok művelőiből

álló - "értelmisége": legyenek olyanok, akik értelmezni tudják az "idők je
leit"; akik az egyház tanítását le tudják fordítani koruk nyelvére; akik meg
tudják fogalmazni a változó korokban fölvetődő új igényeket, elvárásokat,
ellenvetéseket; akik az egyház élő hagyományára építve válaszolni tudnak e
kérdésekre, "régit és újat hozva elő" kincseskamrájukból.

Átmeneti karunk válsága

Hazánk ma történelmének egyik legvá1ságosabb és legreménytelibb idősza

kát éli át. Hányattatásokkal, sorsfordulókkal teli történelmünkben is kevés
olyan kor akad, amelyben ennyire gyors és radikális változásokat kellett át
élnie a társadalom egészének. Ervényüket vesztették régi ideológiák, csalha
tatlannak kikiáltott eszmék, semmivé lettek megdönthetetlennek látszó ha
talmak és rendszerek. Valójában mégsem romhalmaz tetején járunk, hanem
olyan építési területen, amelyen sok minden meghatározott és meg nem vál
toztatható adottság, ahol azonban a szabad (s az előzőnél jobb) tervezésnek,
a választásnak, a mérlegelésnek és a felelős döntésnek igen nagy szerepe van.
Akadnak talán, akik visszakívánkoznának a "biztonságo&abb" múltba, sokak
részéről tapasztalható tanácstalanság, félelem az átmeneti nehézségektől.

E korban megnövekedett a szó igazi, mély értelmében vett értelmiség sze
repe: azoké, akik képesek helyzetünk világos elemzésére, az új és hiteles
tájékozódásra, meg tudják tehát mutatni a helyes irányt a többieknek. A
Szentatya is utalt erre beszédében, s rámutatott arra is, hogy az értelmiségnek
különösen nagy a felelőssége abban, hogy ez a tájékozódás az igazsághoz és
az erkölcsi értékekhez igazodva történjék. "A magyar társadalom az átmeneti
kor mély válságát éli át. (...) Alapvető erkölcsi erényeket nemegyszer elha
nyagolnak vagy egyenesen nevetségessé tesznek. A kultúra embereinek egyik
első feladata az, hogy az újonnan megszerzett szabadság keretében az új
társadalmat az olyan emberi erények alapjaira építsék, mint a becsületesség,
az igazságosság, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás, az egyetértő együttmű

ködés."
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Az értelmiség és az egyház

Új helyzetben találja magát az egyház is. Szüksége van tehát arra, hogy kö
rültekíntően tájékozódjék: megvizsgálja a kort, amelyben él, felülvizsgálja te
endőit/ módszereit, megjelölje feladatait s azok fontossági sorrendjét, megke
resse helyét a most bontakozó magyar társadalomban, megfogalmazza a ka
tolikus-keresztény álláspontot jelenünk nagy sorskérdéseiben. Az egyház ter
mészetfeletti közösség, amelyben a legfőbb tanítói és lelkipásztori vezetés a
püspökök testületére épül. A korunkban való tájékozódás azonban az egyház
egész közösségének. azon belül pedig kiemelten a - papokat és civileket
egyaránt magába foglaló - értelmiségnek a felelős szerepvállalását kívánja
meg.

Ez a feladat mindnyájunk összefogását teszi szükségessé: igen fontos az,
hogy mindenki átérezze a maga felelősségét,s érezze annak sürgetését: szak
értelmével, hitével, emberségével neki is bele kell kapcsolódnia egyházunk
közös nagy munkájába. Hasznosak a helyi, egyéni kezdeményezések, ha va
lóban a Krisztus-Test egészének építését, növekedését szolgálják, nem pedig
az egyéni érdekek érvényesülését, a Test egészének vagy a többi tagoknak
rovására. Meg kell ragadnunk a szabadságunkkal megkapott lehetőséget, s
megteremteni azokat a fórumokat, intézményes, szervezett kereteket az egy
házon belül, ahol e jövőt építő elemzések, kezdeményezések megkaphatják
azt a nyilvánosságot, amely kiérlelésükhöz, értékelésükhöz, ha szükséges,
korrekciójukhoz szükséges.

Mai valóságunk helyes evangéliumi elemzése, a korunk kihívásaira adan
dó keresztény válaszok, a tennivalók megfogalmazása, az iránykeresés tapo
gatózásai közben elhangozhatnak téves, egyoldalú nézetek, ki nem érlelt,
továbbgondolást igénylő vélekedések is. Ezeket a közös gondolkodást érlelő

vitákat az értelmiségi lét s a közös "műhelymunka" szerves tartozékainak
kell tartanunk, s természetesen helyük lehet a keresztény értelmiség útkere
sésében is. Akik ismerik az első keresztény évszázadok, az első egyetemes
zsinatok és teológiai viták történetét, azok jól tudják, hogy mennyi küszkö
dés, mennyi vita árán kristályosodtak ki azok a fogalmak, alapirányok, ame
lyek aztán alkalmasak voltak arra, hogy bennük hitelesen megfogalmazód
hassék a kinyilatkoztatásra épülő keresztény hitvallás.

Az egyházon belül azonban négy szempontot mindig szem előtt kell tar
tanunk ahhoz, hogy ezek az eszmecserék, belső dialógusok valóban termé
kenyek lehessenek. Először is: az egyház a kinyilatkoztatott isteni igazság
biztos talaján áll, ez az életereje, életének forrása és zsinórmértéke: a "hit
szabálya", "törvénye", a tévedhetetlen egyház által elénk tárt igazságok rend
szere sohasem képezheti vita tárgyát. Másodszor: csak azok véleményét lehet
komolyan venni, akik valóban az egyház javát tartják szem előtt, nem pedig
egyéni érdekeiket, akik a keresztény hagyományban gyökerezőhitük alapján,
valóban szakszerúen mondanak véleményt. Harmadszor: a különbözö véle
mények megfogalmazásakor, ütköztetésekor - az ősi keresztény életelv sze
rint - mindig ügyelni kell a testvéri szeretet megőrzésére. Végül: az eltérő

nézetek ütköztetése, az érvek és ellenérvek felsorakoztatása után kiérlelt és
megfogalmazott tételek sohasem állhatnak ellentétben az egyház hivatalos
tanításával, a végleges szót mindig a tanítás tisztaságáért felelős püspöknek
kell kimondania.
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A helyi egyház egészét megmozgató tájékozódásnak, a megyéspüspök
döntéseit előkészítő tanácskozásnak az egyházjogban is megadott legalkal
masabb kerete az egyházmegyei zsinat. Az esztergomi egyházmegyében en
nek meghirdetése már 1990-benmegtörtént. Az egyházmegyei határoknak ez
évben történt módosítása miatt a zsinat megtartása halasztást szenvedett,
ugyanakkor viszont fokozott jelentőségre tett szert, hiszen az újonnan kiala
kult Esztergom-Budapesti Főegyházmegye helyzetét és feladatait éppen a
most folytatódó zsinati munka tudja a legalkalmasabban felmérni. A létreho
zott munkabizottságok a számukra kijelölt szakterületen széleskörű tájéko
zódást, felmérést végeztek. Az általuk összegyűjtött adatoknak, szempontok
nak feldolgozása jelenleg is folyik, s a zsinat megtartására a jövő évben sor
kerülhet.

A zsinati folyamat dinamizmusa

Kívánatos lenne, hogya zsinat ne fejezödjék be csupán ajánlásokkal, a me
gyéspüspök által hozott határozatokkal. Igazi eredménye az lesz, ha a zsinat
véget nem érő folyamattá válik az egyház életében: ha minden hívő átérzi a
maga felelösséget egyházáért és nemzetéért, a keresztény értelmiségiek pedig
e felelősségüket elvállalva folyamatosan részt kémek és kapnak az egyház
tevékenységének, feladatainak elemzésében, sajátos szakterilletükön mintegy
a híd szerepét vállalva az egyház és a világ között, Ebben a munkában a civil
értelmiség mellett, velük karöltve igen fontos a papság értelmiségi funkciója
is: nemcsak abban, hogy lelkipásztori, hitoktatói vagy hivatásukkal járó
egyéb feladataikat ellátják, hanem abban is, hogy helyzetüket és tevékenysé
güket lelkiismeretükben mindig újra végigondolják, az egyház életét tapasz
talataikon átszűrve, Krisztus Evangéliumának fényében elemzik, mindig nyi
tott szívvel keresve, lImit vár a Lélek az egyházaktól".

A hívő értelem reflexiója azonban nemcsak a körülötte lévő valóság meg
ismerésére irányul, hanem Isten misztériumának egyre mélyebb megsejtésére
is. Csak az érti meg helyesen a világot, aki nemcsak a közvetlenül láthatót
veszi észre benne, hanem Isten láthatatlan kegyelmének jelenlétét is, aki a
valóság elemzésekor nemcsak a szaktudományok eredményeit veszi figye
lembe, hanem az Evangélium valóságát is.

Az egyház nemcsak elvárja értelmiségi tagjainak segítségét, hanem fel is
kínálja nekik a kinyilatkoztatás és az igazság sziklaszilárd talajára épített
egyház támaszát. A történelem számos példát mutatott arra, hogy az értel
miségiek is könnyen áldozatul eshetnek ideológiáknak, divatos je1szavaknak,
csábító eszméknek. Az egyház apostoli, egyetemes és egységes hite óvhatja
meg a keresztény értelmiségit arról, hogy letérjen az igazság útjáról.

A Szentatya arra buzdított bennünket, hogy új erővel hirdessük az Evan
géliumot korunk emberének. Az Evangéliumnak és korunknak egyre jobb
megértésére, elemzésére van szükségünk ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesít
hessük. Meg kell találnunk, ismernünk, talán meg kell alkotnunk azt a nyel
vet, amelyet a mai ember is megért, azt a nyelvet, amelyen beszélni tudunk
egymással: meghallgathatjuk és átgondolhatjuk az ő gondjait, s átadhatjuk
neki az Evangélium örök s mindig új Orömhírét.
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