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II. János Pál pápa. Már a látogatás puszta ténye is megosztotta a tár-
sadalmat. A lelkes fogadtatás közepette megszólaltak fanyalgó, sőt
gúnyolódó hangok is. Ekkor még nem oszlott el a visszanyert sza-
badság mámora, érthető, hogy megkülönböztetett figyelem kísérte
szavait. Bár viszonylag szűkebb kört érintett, mégis különösen fon-
tossá vált „a kultúra és a tudomány” képviselőinek mondott beszéde.
A magyar társadalom különböző rétegei különféleképpen szenvedték
meg az előző négy évtizedet, a parasztságtól a polgárságon át az arisz-
tokráciáig. Az értelmiség megnyomorítása többféle módon történt.
Egy részük csak egzisztenciájának elvesztése árán őrizhette meg szel-
lemi függetlenségét, másik részük viszont feladta gondolati vagy lel-
kiismereti szabadságát, és — őszintén vagy megalkuvásból — be-
hódolt az uralkodó ideológiának.

A budai várban rendezett találkozón mindegyik csoportból vol-
tak jelen. A pápa „különleges szeretettel fejezte ki megbecsülését azok-
nak”, akik „mindig hűségesek maradtak az igazság követelményé-
hez és lelkiismeretük szavához, még ha ezért súlyosan hátrányos
megkülönböztetést kellett is elviselniük”. Utána viszont kijelentet-
te: „az egyház elismeri és követeli a tudományos kutatás és a mű-
vészi alkotás szabadságát és autonómiáját”. Majd hozzátette: „ész
és hit ugyanarra az őseredeti igazságra törekszik”.

II. János Pál ekkor ugyanazt az álláspontot fejtette ki, amelyet már
a II. Vatikáni zsinat megfogalmazott a gondolkodás és tudomány em-
bereihez intézett üzenetében: „Folytassák tovább a kutatást, fáradha-
tatlanul, soha nem csalatkozva az igazságban. Emlékezzenek az önök
egyik nagy barátjának, Szent Ágostonnak szavaira: keressünk azzal a
vággyal, hogy találjunk, és találjunk azzal a kívánsággal, hogy tovább
keressünk. Ne feledjék: gondolkodni kötelesség; jaj annak, aki szemét
szándékosan bezárja a fény előtt! Gondolkodni felelősséget is jelent:
jaj azoknak, akik elhomályosítják a szellemet ezerféle mesterkedéssel!”

Az igazság szüntelen keresése azonban nem csupán a diplomá-
sok privilégiuma. Az egyház mindenkit — hívőt és nem hívőt — gon-
dolkodásra, reflexióra bíztat. Teszi ezt azzal a meggyőződéssel, hogy
minden igazság végső soron az Igazsághoz vezet el; hogy az érte-
lem keresése és a hit útja nem ellentétes egymással, hanem ugyan-
abba az irányba vezet.

Az „értelmiségi” szó valójában nem társadalmi kategóriát, végzettségi
szintet vagy foglalkozást jelöl, hanem létformát: az igazság keresését
az élet minden helyzetében. Kritikusan és önkritikusan kell reflektál-
nunk önmagunkra, életünkre; ezen túl pedig a közelebbi és távolab-
bi, szemmel belátható, véges világra, azután még tovább, a mögötte
nyíló Végtelenre, ahol a végső Igazság a Szeretet izzásában sejlik fel.
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