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Szentek, tudósok,
tudós szentek, szent

tudósok

Aquinói Szent Tamás
példája

A keresztény
értelmiségi közérzete

.Krisztus... küldött... azért, hogy hirdessem az evangéliu
moi, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisztus ke
resztje elveszítse erejét."

(IKor 1,17)

Mit jelent keresztényként értelmiséginek lenni, és mit jelent értel
miségiként kereszténynek lenni? Ha mint keresztény fiatalok saját
jövőbeli szerepünkről és feladatainkról kezdünk gondolkodni, ak
kor a keresztény és értelmiségi létünket egyaránt érintő önazonos
sági válsággal kerülünk szembe. Mert nem ugyanaz azonosulni az
értelmiség nagyjainak arisztokratikus küldetéstudatával, mint azo
nosulni az evangéliumi élet nagyjainak prófétai alázatával. Vajon
nem azt jelenti-e ez a kettős küldetéstudat, hogya "keresztény ér
telmiségi" egyszerűen életképtelen hibridnek tekintendő? Vagy az
értelmiségi létet mégis közös nevezőre tudjuk hozni keresztény lé
tünkkel? Rövid tanulmányomban erre a kérdésre keresem a választ.

Először vegyük szemügyre az "értelmiségi" és a "keresztény"
ember idealizált határeseteit, akiket "Tudósnak" és "Szentnek" ne
vezhetünk. A Tudós mint az objektív megismerés teljességéhez leg
közelebb álló ember képviseli most az értelmiségi létet. A Szent pe
dig mint az Isten-barátságban élő ember a keresztény élet teljességét
jeleníti meg. A "keresztény értelmiségi" idealizált határesetként tehát
egyidejűleg magában foglalja a Szentet és a Tudóst.

Pelidézhetjük az üdvtörténeti dráma néhány közismert pillana
tát, amelyben a Szent és a Tudós egy személyben lép színre. Első

példaként felvillan tom az Areopágoszon prédikáló Pál apostol ké
pét. Itt tudós hallgatóság előtt szólal meg egy keresztény Szent,
akit egyszemélyben akár Tudósnak is minősíthetnénk, de mégsem
az emberi bölcsesség tudós szavainak erejével lép hallgatósága
elé, hanem "balgaságnak látszó igehirdetéssel" (IKor 1,21), amely
Isten bölcsességének erejében mégiscsak meggyőzheti az embert.
Erre az alapvető paradoxonra szeretném felhívni a figyelmet,
amelyben világossá válik a Szent és a Tudós mondanivalójának vi
szonya. Pál apostol ezt összegzi, amikor így ír: "a görögök bölcses
séget követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük"
(IKor 1,22).

Másik példaként a teológiatörténet egyik legnagyobb rend
szerező elméjének életébe érdemes bepillantanunk. Arról az Aqui
nói Szent Tamásról van szó, aki egyaránt eleget tesz a Tudós és a
Szent minden követelményének, aki jelentős életművét egyetlen
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Assisi Szent Ferenc
alakja

A bölcs alakja

megsemmisítő kézlegyintésre méltatta csupán. A Szent lép elő Ta
másból. amikor a kegyelmi megvilágosodás egy drága pillanatá
ban "szalmának és pelyvának" mond mindent, ami nem maga az
Evangélium. Alig felfogható módon az emberi tudomány - ne
mes vonásai ellenére is - mindig jelentéktelenné zsugorodik,
amikor az isteni titkok jutnak szóhoz. Isten akaratának titka rejlik
rnindebben, mert Öneki úgy tetszett, hogy ostobasággá tegye en
nek a világnak az önhitt bölcsességét (vö. IKor 1,20).

Talán meglepő, hogya katolikus egyház szentjeinek zöme isko
lás mércével mérve nem értelmiségi, inkább a műveletlenek cso
portjába tartozik. Ez tanulságos és elgondolkodtató lehet az értel
miségi keresztény számára, és arra figyelmeztet, hogy az ideális
egyházat még véletlenül se értelmiségi egyházként képzeljük el.

A tudós szenteket figyelve megállapíthattuk, hogy bár nem
alapvetően idegen a Szenttől a Tudós, de a Szent mondanivalójának
mégsem a Tudós tudásában van a fedezete. A Szentek faragatlansá
gán átragyog valami olyan emberi teljesség, amiért bizonyára sok
tudós eladná a tudományát. Bennük tündököl a kicsinyek nagyságá
nak evangéliumi zsenialitása. Az isteni erő nem annyira a fényes
emberi tehetségben. hanem sokkal inkább az emberi gyengeségben
képes megnyilatkozni (vö. IKor 1,27). A tenyeres-talpas Szentek rop
pant seregéből most csak Assisi Szent Ferenc alakját idézem fel, aki
az alázatos egyszerűség prófétájaként és az egész teremtéssel barát
kozó keresztényként él a köztudatban. A Szent és a Tudós kapcsola
tát illetően fel kell figyelnünk Ferenc életének arra az epizódjára.
amikor egyetemi doktorok zarándokolnak hozzá tanácsot kémi bi
zonyos teológiai kérdésekben, és ő meg tud felelni kérdéseikre. Fe
renc a karizmatikus ember tekintélyével hittudományi kérdésekhez
is hozzászól! Ö nem egyetemi tudós és nem szalonértelmiségi. de
hitbeli érettségében mégis beszélgetőpartnerévé lesz az értelmiségi
világnak. Ez a társadalmi kasztokat áttörő határátlépés a megélt
Evangélium horderejénél fogva volt lehetséges a számára.

Ferencet nem könyvekből szerzett tudománya, hanem imádságos
bölcsessége képesítette arra, hogy tudós tanácsokat adjon. A Tudós és
a Szent végső soron egyaránt a bölcsesség elkötelezettje, hiszen mind
ketten a valóság egészével akarnak kapcsolatba kerülni. A Tudós az
"universitas"-on keresztül törekszik eljutni az egyetemességig, a való
ságegész életünket megihlető megragadásáig, míg a Szent valamilyen
módon fordított utat jár be, hiszen inkább az isteni tudás forrásaiból
meríti valóságismeretét (vö. IKor 2,7) A Bölcs alakja az, mely egyesíti
magában a hiteles Tudós és a hiteles Szent tulajdonságait. A bölcses
ség szeretete segít meghaladni a tudásban való felfuvalkodottságot, és
segít elfogadni saját korlátainkat. A keresztény értelmiségiben tehát a
bölcsességnek kell jelen lennie, amely egységbe fogja a hit és az érte
lem emberét. Végeredményben a bölcsesség adhatja meg a keresztény
értelmiségi teljes és átfogó önazonosságát, az a bölcsesség, amely
egyaránt képes tájékozódni a lélek és a világ tájain.
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Egyház, értelmiség,
egyházi értelmiség,
értelmiségi egyház

Még hátra van, hogy megtárgyaljuk a "keresztény" és az "ér
telmiségi" társadalmi-szociológiai dimenzióját; ezeket "egyház
ként" és "értelmiségként" fogjuk nevezni. A minket érdeklő kér
dés így szól: mi a viszonya az értelmiségnek az egyházhoz, és
hogyan viszonyul az egyház az értelmiséghez?

Az értelmiségnek az egyházhoz való viszonyát illetően nem
hagyhatók figyelmen kívül azok a mélyen gyökeredző történelmi
feszültségek, amelyek az egyház ellenőrzése alól felszabadult au
tonóm értelmiség kialakulását kísérték. Nem térhetek ki a részle
tekre, csupán annak megállapítására szorítkozom, hogy az értel
miségi mozgalom eredményeként megjelenik egy egyháztól elsza
kadt, és azzal szembenálló társadalmi csoport, amelyet az emberi
értelem feltétlen tisztelete és bizonyos "haladásról" meg "modem
emberről" szóló ideológiák határoznak meg. Ennek az új értelmiség
nek sajátos küldetéstudata van, amelyet az "utat mutatni, felvilágo
sítani, mozgósítani" programban foglalhatunk össze. Messze vezet
ne, ha a mélyére próbálnánk nézni az újkori értelmiség társadalmi
küldetéstudatában rejlő zsidó-keresztény elemeknek. Most csupán
azt szögezem le, hogy ennek a kűldetéstudatnak messianisztikus jel
lege van, és (ahogy tanulmányom elején már említettem) ez nehezen
egyeztethető össze a keresztény küldetéstudattal.

Tegyük fel a kérdést, hogy emellett a küldetéstudatbeli idegen
ség mellett van-e valami rokoni szál is, amely az egyházat az ér
telmiséghez fűzi? Úgy gondolom, hogy az egyház tanítói feladata
például rokonságot teremt az értelmiség jelentős részét képező ta
nártársadalommal. A társadalom a tanítóktól megköveteli az ér
telmiségi végzettséget, így érthetőnek látszik, hogya tanítói kül
detéstudattal megáldott egyház is próbál megfelelni e társadalmi
szerep követelményeinek. Ugyanakkor azt is fontos látnunk, hogy
az egyház természeténél fogva sohasem tud azonosulni az értel
miségi szereppel, hiszen alapvetően nem az értelemnek, hanem a
hitnek elkötelezett emberek közösségéről van szó.

Aki egyszemélyben az értelmiséghez és az egyházhoz is kap
csolódik, annak az említett feszültségek minden tisztázatlanságával
is együtt kell élnie, és így vállalnia kell bizonyos köztes állapotból
fakadó közérzetet. Az értelmiségi lét és az emberi kultúra szellemi
vérkeringésébe való bekapcsolódás erőfeszítése azonban meghozza a
maga gyümölcsét is a keresztény ember számára abban, hogy hitbeli
fejlődését megóvja a fundamentalista betegségtől.

Az emberiségnek ebben a kiélezett döntéshelyzetében egyaránt
szüksége van az intellektuális hsztánlátásnak elkötelezett értelmi
ségre, és az ellenségszeretet vallásának elkötelezett keresz
tényekre. De mindenekelőtt szívünkben és értelmükben egyaránt
éber és virrasztani kész keresztény értelmiségiekre van szükség,
akik az Evangéliumból merítik a bátorítást az imádságos és tevé
keny vigíliához.
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