
Válaszaim
a kérdéseimre
Mi az értelmiség helye és szerepe a (második modernitását élő) magyar
társadalomban?

Az értelmiségi lét nem állapot, hanem teljesítmény. Ez a teljesítmény
javarészt verbálisan, illetőleg szövegalkotással megvalósított telje-
sítmény. Kivételesen azonban másként (más médiumban valósul
meg), amikor közvetítőként vagy mintaadóként jelenik meg. Néha
pedig egészen másként: lehetne talán úgy mondani: szerepelha-
gyóként, így például kivonulóként vagy éppen tiltakozóként.

Az értelmiségi teljesítmény mindig tettekből áll elő; de olyan tettekből,
amelyeknek szimbolikus tartalmuk van. Az értelmiségi teljesítmény
társadalmi cselekvésnek számít, hiszen az az alap, amelynek követ-
keztében szimbolikus tartalmat lehet tulajdonítani valamely tettnek,
a közösség (a társadalom) közös (kölcsönös) tudásában gyökerezik.1

Az értelmiségi teljesítmény ágense az értelmiségi. Az értelmiségi ágenst
sajátos ethosz mozgatja: sajátos moralitás, sajátos viselkedési mód.

Az értelmiségi mint ágens társadalomtörténetileg konstruált nyil-
vános szerep. Pontosabban: nyilvános szerep-család. Társadalomtörté-
netileg értve: ma máshogy kell értelmiséginek lenni a társadalom-
ban, más viselkedésmintákat — illetőleg másokat is — tartalmaz ez
a szerep, mint száz évvel ezelőtt. A szerep-család pedig azt jelenti,
hogy az értelmiségi szerep nem egyféle: a követendő viselkedés-
mintákban különbözik egymástól — többé-kevésbé — a független
értelmiségi, az alkotó értelmiségi, a hivatalnok (honorácior) értel-
miségi, az írástudó (az írnok), a szabadfoglalkozású értelmiségi, az
újságíró, az író, a művész, a szakértelmiségi, a szakértő és még bi-
zonyára lehetne a különbségeket a szerep-megjelölések különbsé-
gei által tovább sorolni.

Az értelmiségi lét vagy az értelmiségiként létezés sajátos ethosz meg-
mutatkozása. Megmutatkozásának feltétele mindenekelőtt az értel -
mi ségi intellektuális függetlenségének lehetősége, amely felkészültségében
érhető tetten. Nem arról van szó, hogy az értelmiségi fel készültség
elnagyoltabb, pontatlanabb, mint a szakértőé, hanem arról, hogy
másként használja, mint a szakember: transzferálja. Az értelmiségi
felkészültség transzferálható (esetenként transzferálandó) felké-
szültség: alkalmas arra, hogy másutt is, mint eredeti közegében, fel-
használható legyen.

De értelmiségi létről vagy értelmiségiként való létezésről, a sajátos
ethosz megmutatkozásáról azonban — egy másik perspektívából
tekintve rá — lehet egy sajátos attitűd (gondolkozásmód, életforma)
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értelmében is beszélni. Ez a sajátos attitűd leggyakrabban reflexív
viselkedésmódban valósul meg.

A reflexió pedig annyit tesz, hogy az elemzés tárgya valamilyen
szándékkal van tematizálva (vagyis nem öncélúan); az elemzésnek
van valamilyen célja, amely cél többnyire különbségek feltárására
vagy eliminálására, esetleg alternatív utak feltárására irányul. Efféle
analízis vezetett például a relativitás elmélethez, amely eliminálta
például az éter fogalmát; efféle biblikus alapon álló analízis vezette
Lu thert egyházkritikájában; sőt még tágabban: tekinthetünk úgy a
külön böző vallásokra (a mindennapokban való megélésük szem-
pontjából ugyanúgy, mint a teológiai reflexiókban), hogy azok nem
mások, mint valamely transzcendes tapasztalatra adott különböző
reflexiók; talán a mai napok szociális munkásait is ez a reflexió jel-
lemzi az esélyegyenlőség szolgálatában, vagy a társadalomszervezést
a társadalmi szerkezetek működőképességének, korlátainak, ellent-
mondásainak feltárásában és fejlesztésében, általában a társadalom
integráltságának fenntartásában, s ha lehetséges, növelésében.

Az értelmiségi teljesítmény morális megítélésének alapja — nyil-
vánvalóan — az a tény, hogy miféle választ sikerül adni az adott
társadalom előtt álló problémákra (kihívásokra), illetőleg miféle vá-
laszt próbált adni az adott, értelmiséginek számító törekvés. Vagyis
az értelmiségit — ethoszából következően — felelősség terheli.

Talán ezzel függ össze az, hogy az értelmiségitől inkább elvárjuk a
kezdeményezést (amely gyakran hamvába hal), mint a megbízást ese-
tenként elszenvedő szakértőtől (aki ugyanakkor lehet nagyon eredményes
is vállalt keretei között). És talán ugyanezzel függ össze az a gyakori
meggyőződés is, hogy értelmiséginek lenni merészséget is igényel (hát-
terében a Bibó-féle félelemmentességgel), ami a szakértőt nem terheli.

Manapság azonban már gyakran lehet olyasmit hallani, hogy pél-
dául a nyugat-európai értelmiség keresi a válságból kivezető utat, és ez eset-
ben az értelmiség szó egy olyan társadalmi konstrukcióra utal, amely-
ről beszélve nem egy-egy értelmiségiről van szó, hanem inkább
kollektív vagy integratív módon mindenkiről, magáról a fajtáról. Ugyan-
így kollektív (integratív) módon kell érteni az értelmiséget a magyar ér-
telmiség teljesítménye a rendszerváltást követő másfél évtizedben csekély volt
mondatban is. Ez kétségkívül jelentősen más beszédmód, mint a
disztributív jellegű, mert például a disztributív beszédmódban fel-
tárható deficitek összegzett, agregált hatásáról lehet ezzel beszélni.

Az értelmiség valami olyan képlete a társadalomnak, amely ja-
varészt értelmiségiekből áll és tud kollektíven (bár nem feltétlenül
egységesen) megjelenni a társadalmi nyilvánosságban.

Mi a katolikus értelmiség helye és szerepe a katolikus egyházban?

Első közelítésben azt gondolhatjuk, hogy a keresztény értelmiségi
önellentmondásos fogalom. Az értelmiségi szabad gondolkozó — a
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szó szokásos értelmében —, ha viszont az értelmiségi keresztény,
akkor nem szabad gondolkozó, hanem keresztény módon gondol-
kozó. Simone Weil ebben az értelemben igen következetes volt,
amikor bár nagyon vágyott rá, mégsem keresztelkedett meg.

Ezért igyekszem máshonnét közelíteni és abból indulok ki, hogy
a kereszténység életforma (életmód): konfesszionális és szociális ér-
telemben egyaránt. Most azonban főként csak a szociális értelem-
ben vett életformáról kell gondolkoznunk: így, természetesen, helye
van a társadalmi nyilvánosságban, természetes része a közéletnek.
Sőt, ha nincs jelen, akkor van baj.2 Márpedig, ha természetes módon
van jelen a társadalmi nyilvánosságban, akkor nem lehet elutasíta ni
más nyilvános szerepekhez való viszonyának diszkusszióját, adott
esetben más szerepekkel való együttes megélését. De hogyan?

Közelítsünk például így: a keresztény életforma leírható azokkal
a lehetőségekkel, amelyek mozgásterében keresztényként katego-
rizálódnak: egyes viselkedésminták lehetségesek ebben az érte-
lemben, mások nem (a társadalmi felelősségvállalás például benne
van, a békétlenség nincs). Az értelmiségi életformának pedig moz-
gástér-igénye van: ahhoz, hogy értelmiségiként lehessen kategori-
zálni, szükséges ezt-és-ezt a viselkedésmintát megvalósítania (pél-
dául a társadalmi viszonyokra való reflexiót, még ha ez esetenként
kényelmetlenséget is okoz). A kérdés tehát az, hogy az egyik moz-
gástér-lehetősége hogyan viszonylik a másik mozgástér-igényéhez?
S ha ez összeférhetetlenséget implikál, miben is áll ez?

Vajon abból, amit katolikus kereszténységnek nevezünk — bele-
értve az intézményes egyházat, a katolikus keresztény tanítást, dog-
matikus változatában is, és így tovább — mi az, ami összefügg a
Krisztus-követő attitűddel, és mi az, ami csak abból adódik, hogy ka-
tolikus keresztény, és nem másféle konfesszionalitású keresztény; és
mi abból, hogy éppen Európában vagyunk keresztények, és közelebb-
ről Magyarországon? A katolikus ekkor nem dogmatikus kérdésként
vetődik fel, hanem empirikusként: feltalálható-e minden társadal -
mi-kulturális szerkezetben az az invariancia, ami az adott kultúrá-
ban kifejezi a Krisztus-követést?

Ekkor a kereszténység kultúra-invariáns krisztusi lényege az élet-
 vitel olyan mintázata volna, amely egyúttal megfelel az adott tár sa-
dalmi-kulturális szerkezetnek is. Éppen a II. Vatikáni zsinattal vált
tudatossá a katolikus egyház számára a kultúra ilyetén jelentősége.
A zsinati dokumentumok inkulturációnak hívják azt a fajta mentali-
tást,3 amely szerint a helyi kultúrában kell megtalálni azokat a
(transzcendenciára utaló) pontokat, amelyekbe beépülhet (vagy
amelyekre ráépülhet) a keresztény transzcendens jelenlét.

A Krisztus-követő konfesszionális kötöttséggel kapcsolatban, nyil-
vánvalóan, nem köthető kompromisszum; a kulturális horgonyzott-
ságok helyhez kötöttségével, illetőleg történetiségével pedig kompro -
misszumkészen kell tisztában lennie minden kereszténynek. És ha
egy modern társadalom differenciált viszonyai között kell eligazodni,

2De azzal, hogy egy politi-
kai párt a kereszténységet
politikai ideológiaként tűzi
zászlajára, nem a közélet

nyilvánosságaiba viszi
a kereszténységet, hanem
a politikai nyilvánosságba.

A politikai pártok nyilván-
valóan arra törekszenek,

hogy megszerezzék a poli-
tikai hatalmat. És ha ez a

politikai hatalom egy olyan
keresztény mentalitásból

indul ki, amely az Igazság
letéteményesének tekinti

magát, akkor azt tűzi ki
céljául, hogy maga az or-
szág váljék kereszténnyé.
Ha ez az ország Magyar -

or szág, akkor igencsak
nyilvánvaló, hogy az

ország nem-keresztény
lakossága ezt kényszernek

tekintené. És nem látom
megalapozhatónak azt,

hogy egy nem keresztény
emberre — beleértve azo-
kat is, akik magukat ateis-

tának vagy éppen vallásta-
lannak mondják —

valamely politikai párt
hatalmi helyzetben rákény-

szerítse a maga keresz-
ténynek címkézett ideoló-
giáját. Lássuk világosan,
minden politikai párt így

tesz a maga politikai ideo-
lógiáját illetően. A keresz-
ténység azonban ereden-

dően nem politikai
ideológia. Egészen más
logika alapján működik.

Amikor politikai ideológia-
ként van használva,

számára idegen területre
van transzferálva. Ennek

azonban nem a politika
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akkor talán a morális ítélet formája mellett részben tartalma is vál-
tozhat attól függően, hogy a keresztény elkötelezettségűeknek a
maguk kultúrájából egy másikba átnézve kell-e megnyilatkozniuk,
vagy egy harmadikba, miközben a Krisztus-követés egyaránt erő-
södhet mindkettőben, szerencsés esetben éppen megnyilatkozásuk
hatására. A kétezer éves keresztény hagyományban gyökerező hit
fundamentumait kell megtalálni egy-egy valóságos kihívás megvá-
laszolása közben; ami biztosan igényli azon kulturális médium ter-
mészetének minél alaposabb megismerését, amelybe zárva jelenik
meg maga a konfesszionális elköteleződés. Ez a megismerés vezethet
el annak felismeréséhez, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos.

Hogyan biztosítja (kellene, hogy biztosítsa) a modern állam az értelmiség
függetlenségét mint működésének előfeltételét?

Egyszerűen szólva: sehogyan sem. Ha a részletek iránt is érzéke-
nyek vagyunk, érdemes felfigyelnünk a társadalomszervezés mó-
dosulásainak egy viszonylag friss következményére: a független ér-
telmiségivel szemben megjelenő szakértelmiségire, aki az esetek döntő
többségében valamely gazdasági, közigazgatási vagy politikai szer-
vezet kötelékében tevékenykedik, és újabban egyszerűen csak szak-
értőnek nevezik. A szakértő megvan a nélkül az ethosz nélkül is,
amely az értelmiségit mozgatja. Noha nem válik kevésbé szakem-
berré a szakember, ha ethosz mozgatja, de a szakembert valójában
tevékenységében a társadalmi munkamegosztásból rá jutó pro-
fesszió ellenértéke vezérli, az értelmiségit viszont nem. A szakértő
egy professzión belül tevékenykedik, az értelmiségi szolgálatot
végez. Mindebből következik, hogy a szakértő értelmiségi volta-
képpen nem értelmiségi. Valamely szervezet kötelékében dolgozva
az értelmiségi attitűd előbb-utóbb professzionális attitűddé válik.4

A modern társadalom mintha nem is igényelné az értelmiségi tel-
jesítményt. Mintha megelégedne a szakértői szerepvállalással. Mintha
erre buzdítaná az értelmiségi teljesítményre képeseket is, hogy válja-
nak szakértővé. Így aztán az elmúlt húsz év mintha tényleg arról
szólna, hogy sem a magyar értelmiségi, sem pedig a magyar értelmi-
ség nem igen teljesít (nem látszik, hogy irányt mutatna, nem látszik a
felvetődött problémák megoldásának keresése; inkább olyan identi-
tásproblémákkal küzd, amelyek leginkább valamiféle provincializmus
megnyilvánulásainak a látszatát keltik; megnyilvánulásai többnyire
szakértői megnyilvánulások, és így tovább). Noha ezt a súlyos állítást
nagyon nehéz verifikálni; mindazonáltal könnyen lehet, hogy tényle-
gesen ez a helyzet. Sőt, talán még fokozható is: a magyar értelmiség
foga aligha fűlik az értelmiségi léttől el nem választható folyamatos ér-
telmiségi munkához, és — ennek velejárójaként — nem igazán ked-
veli azokat az értelmiségi tagjait, akik mégis dolgoznak; nem védi és
nem becsüli meg őket. Mondhatni henyél, lamentál, lapít és nem

látja a kárát, hanem a
kereszténység: ezért érde-

mes, meggyőződésem
szerint, szóvá tenni.

3Gaudium et Spes,
például 44; magyarul:

A II. Vatikáni zsinat taní-
tása. Szent István Társulat,

Budapest, 1974, 446–
509, a hivatkozott hely:
472; lásd még például

Tomka Miklós:
Inkulturáció, http://nyitott-
egyetem.phil-inst.hu/teol

/tomka.htm#azinku

4Kétségtelen — egyrészt
—, hogy az értelmiségi

ideig-óráig vállalhat szak-
értői szerepet (lehet mér-

nök vagy tanár; lehet
orvos vagy pap, és így to-

vább); vagy a szakértő
ideig-óráig képes lehet

értelmiségiként (is) mű-
ködni. A két szerep

kollíziója azonban több-
nyire instabil eredmény-

hez (például szerepkonf-
liktushoz) vezet: vagy az

egyik szenved csorbát,
vagy a másik, de akár

mindkettő is. Másrészt az
is kétségtelen, hogy a

professzió (a szakma és
nem csak a szaktudo-

mány) fejlődéséhez (és
fejlesztéséhez is) értelmi-

ségi attitűdre van szük-
ség: ámde ha a szakértő
csak a professzión belül
gondolkozik, nem tekint-

hető értelmiséginek.
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azért, mert értelmiségi attitűdje hiányzik, hanem azért, mert nem látja
be, hogy éppen ezzel kockáztatja és korlátozza saját túlélési esélyeit.

Vannak — természetesen — és mindig voltak is olyan értelmisé-
giek, akik ez időszakban is teljesítettek: személyes erudícióról adva
tanúbizonyságot. Mintha az értelmiségiek részéről igen nagy volna
a társadalom felé fordulás (se szeri, se száma a különböző kom-
munikációs felületeknek, amelyeken jelen vannak és megszámlál-
hatatlan mennyiségű diskurzusban vannak benne), sőt: a jó szán-
dék is sokkal több annál — lépten-nyomon tapasztalhatjuk —, mint
ami kijön belőle eredményként.

Mintha nem volna befektetett munka. Mintha tovább tartana az
a korábbi, a rendszerváltoztatást megelőző időszak, amelyben (a
munkásosztállyal és a dolgozó parasztsággal szövetséges, haladó)
értelmiségről csak beszéltek, de maga a társadalmi szerkezet fellel-
hetetlen volt. Mintha ma sem volna ez másként. Márpedig, ha ez
így van, akkor nagyon nincsen jól. Azt a funkciót a társadalomban,
amit az értelmiségnek kellene betöltenie, betöltheti egy-egy értel-
miségi is más lehetőség hiányában (ahogy betöltötte annak idején
Kodály Zoltán vagy Németh László vagy Illyés Gyula vagy Bibó
István), de a személyes funkcióbetöltés egyrészt sérülékeny: ha ki-
esik a személy, nincs megvalósítva a funkció; másrészt pedig a mai
társadalomszervezés egészét egyetlen személy nem igen tudja át-
fogni. Az egészséges társadalmi funkcióbetöltéshez jórészt személy -
független társadalmi szerkezetnek kellene működnie. És ez az,
mások mellett, aminek még manapság is híján vagyunk.

Mintha mindez fokozottabban volna érvényes a keresztény ér-
tel miségre. Társadalmi méretekben talán az is igaz, hogy a keresz-
tény értelmiség nincs is jelen a magyar nyilvánosságban. Sőt, nem
alaptalan azt kérdeznünk, van-e egyáltalán keresztény értelmiség a
mai Magyarországon? Van-e a mai magyar társadalomban többé-
kevésbé egységesen fellépő keresztény értelmiség? Nemigen.

Ugyanakkor vannak; lehet állítani, hogy voltak és vannak min-
den kétséget kizáróan keresztény értelmiségiek (csak hogy néhány
további nevet említsek a már megemlítetteken kívül: Mihelics Vid,
Pilinszky János, Rónay György, Jelenits István, Esterházy Péter).
Két ség nem fér hozzá: figyeltünk és figyelünk rájuk, véleményük
irányt mutató értelmiségi vélemény és keresztény.

Az előzőekből következik, hogy nem lehetünk elégedettek ezzel
a helyzettel. És nem egyszerűen a társadalmi felelősség okán nem
lehetünk elégedettek, hanem sokkal inkább a keresztény morális
felelősségünk okán. Normatívan fogalmazva: keresztényként nem
gon dolkozhatunk másként, csak a társadalomért is felelősen.5

Legyünk explicitebbek! A keresztény értelmiség mellett fontos
szerep hárulhatna a katolikus egyházra is, ha már a keresztény társa-
dalmi tanítás néven összefoglalt társadalomképének előkelő helyén sze-
repel a szubszidiaritás mentén való közigazgatás-szervezés. Ugyan-
akkor azt is észre kell vennünk (lehetetlen nem észrevennünk), hogy

5Azzal együtt, hogy a ta-
pasztalatok gyakran mást

mutatnak. A keresztény
ember gyakran gőgösen

büszke arra, hogy az, 
ami — ahelyett,

hogy annak örülne, hogy
jó emberként jót tesz.
Vagyis a norma és a

norma megvalósulása
(megvalósítása) mindig
külön-külön kezelendő.

És a megvalósulásról
pedig csak a „a soha-

meg-nem-elégedés”
szavaival szólhatunk,

Babitsot (az In Horatiumot,
1904) parafraezálva.
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a katolikus egyház jelenleg nagyon kevéssé vesz részt a társadalom előtt
álló kihívások feltárásában és megválaszolásában; a nem-katolikus egy-
házakkal sincs másként ez. De ne legyünk igazságtalanok: az egyhá-
zak tiszteletreméltó mértékben vállalnak közfeladatokat, de ezek
mindig tradicionális kihívásokra adott tradicionális válaszok: az ok-
tatásban, az egészségügyben, a szeretetszolgálatban és máshol; viszont
nincsenek jelen (vagy alig) innovációt igénylő kihívások feltárásában
és megválaszolásában: jól példázza ezt a cigányokkal kapcsolatos tár-
sadalmi konfliktusok kezelésében való részvételük módja és eredmé-
nyessége. Lehet, hogy a keresztény értelmiségnek volna feladata ab-
ban is, hogy az (intézményes) egyházakat segítse aktuális közéleti
feladatainak felismerésében és esetenként innovatív teljesítésében.

Lehet, hogy ez az egyháznak az általa ajánlott szubszidiaritás
mentalitásának önmagára alkalmazását is jelentené egyben. És ez
igen ravasz helyzetet vetít előre: ne feledjük, hogy a katolikus vi-
lágegyház az emberiség történetének egyik legsikeresebb hierar-
chikus szervezete, amelynek egész története azt mutatja, hogy az
aktuális szubszidiaritás ellenében működött, s a második (vagy so-
kadik) hullámban figyel csak a hívők véleményére.6

Vagyis a cél nem lehet más, mint egyengetni az utat a továbblépéshez:
egy új kerekasztalhoz, hiszen már alig van a mai magyar viszonyokat
figyelő személyiség, aki ne értene egyet azzal, hogy a rendszervál-
táskor volt megegyezések kimerültek és újra össze kellene hívni egy
nemzeti kerekasztalt. Ezt azonban nyilvánvalóan operacionalizálni kell,
amelyet akár úgy is tekinthetjük, mint a Krisztus-követés mai, mos-
tani tartalmát.

De nem elég a cél kijelölése. A reális cél éppen azt jelenti, hogy tud-
nunk kell, hogyan is jutunk oda: attól reális, hogy van elképzelésünk
a szükséges lépésekről. Ezt pedig ki kell dolgozni. Az óhaj most már
kevés: a keresztény értelmiségnek nincs mentsége, ha nem teszi meg.

Ahhoz, hogy a társadalmi nyilvánosságban értelmiségként (kollek -
tíve) és ne értelmiségiként (disztributíve) legyünk jelen, szervezettsé-
get kell elérnünk: azt kell elérnünk, hogy a magyar társadalmi nyil-
vánosságban tematizáljuk magunkat. Nem lamentálnunk kell, hanem
megkerülhetetlenné válnunk. Ez egyáltalában nem jelentheti azt, hogy
át kellene vállalnunk a tömegdemokráciák politikai hatalomra építő
logikáját, már csak azért se, mert sem a közpolitikának, sem a párt-
politikáknak szemlátomást amúgy sincs pillanatnyilag szüksége az ér-
telmiségre. A magunk módján kell eljárnunk a társadalmi konszenzus-
teremtésben: a participáció logikája szerint; a megmondás helyett a
mindenkori partner igényeit kalkuláló ajánlattételre volna érdemes tö-
rekednünk. És ez bizony az interkulturáció meghaladását is jelenti.

Már nem további megfontolásokra van szükség! Döntést kell
hozni és cselekedni kell! Majd ismét elemezni a (megváltozott) hely-
zetet, felülvizsgálni a (reális) célokat, alkalmassá tennünk magun-
kat a megváltozott helyzetben is: tovább kell folytatnunk a megva-
lósítást. És az iterációnak nem lehet vége!

6A másik ilyen sikeres —
spártai jellegű — hierar-

chia Kína, mégpedig
változatos jelmezekben.
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