
A keresztény
értelmiségiekről
Az előző számban a Vigilia másodszor hirdette meg pályázatát A ke-
resztény értelmiségiek szerepe korunk társadalmában címmel. Bő két év-
tizeddel ezelőtt a folyóirat már föltette a kérdést többeknek: ki a ka-
tolikus értelmiségi? Mi a helye a mai társadalomban, az egyházban?
A válaszok eltérőek voltak ugyan, mégis egy irányba mutattak.

Nyíri Tamás szerint „az értelmiségi moralista-humanista gondol-
kodású, felvilágosító, a jövőbe tekintő kritikus elme”. Szépe György
szerint „az értelmiséginek különleges felelőssége, etikai és kritikai
funkciója van az egyházban és a társadalomban”. Maróth Miklós úgy
látja, hogy „értelmiségi az, aki gondolkodni képes önmaga helyze-
téről, aki kritikával tudja fogadni mások álláspontját, és ilyen módon
meg tudja találni saját helyét a világban, valami iránytűt tud magá-
ban találni, amellyel eligazodik a világ dolgaiban”.

A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy az értelmiségi lét
„nemcsak foglalkozás, hanem az egész embert átfogó életforma”. Az
értelmiségi „reflektálva él: figyel önmagára, figyel az őt körülvevő
valóságra”, „többet lát, messzibbre”, „nyitott a transzcendens érté-
kekre”. A szaktudós tehát, bármilyen kiváló is a saját szakmájában,
még nem feltétlenül nevezhető értelmiséginek ebben az értelemben.
A reflektálva élő ember mélyebben és tágasabb horizonton szemléli
a világot és önmagát — bár nem feltétlenül tartozik valamilyen egy-
házhoz. Teljesebb a tudományos szemlélete: nemcsak a minden-
napok felszínén tekint túl, hanem a természettudományok által em-
pirikusan megismerhető világon is, nyitott tehát a Transzcendenciára,
a Végtelenre. A keresztény hit ezt a Végtelen Abszolútumot teremtő
és kinyilatkoztató Istenként fogadja el, és így az Ő szemével látja a vi-
lágot, reflektál az életre. Pásztor János szerint „a keresztény értelmi-
ségi úgy reflektál, mint az, akit Isten Krisztusban megragadott”.

Maróth Miklós radikálisan szétválasztaná a két fogalmat: „Nincs
‘keresztény értelmiségi’, csak külön keresztény és külön értelmiségi.
A keresztény értelmiségi először is legyen jó értelmiségi. Mivel többet
lát, messzibbre, vezető szerepe lehet a keresztény közösségekben.”
A keresztény értelmiségiek szerepéről viszont egybecsengenek a vé-
lemények. Legfontosabb feladatuk a hit megőrzése és korszerű át-
adása. „Nagyobb a felelőssége, vállalnia kell Isten szavának történeti
közvetítését. A keresztény értelmiségi vállalja a társadalmi problémák
gondjait, és keresztény módon időszerű megoldásokat keres.”

A válaszok tanulságosak, a kérdés azonban ma legalább annyira
aktuális, mint akkor. Ezért is tesszük fel újra a kérdést, immár nyil-
vános pályázat formájában.
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