
Katolikus értelmiség
A három kérdést tekinthetnénk akár három felkiáltásnak. Legyen meg-
határozó szerepe az értelmiségnek a magyar társadalomban! Legyen
érdemi feladata a katolikus értelmiségnek a katolikus egyházban! Biz-
tosítsa az állam az értelmiség számára a lehetőséget a szabad alkotásra,
a szabad távolságtartásra a napi politikától, és a tisztességes megél-
hetésre! A fenti kérdésekre azért nehéz válaszolni, mert a második a
katolikus értelmiségre vonatkozik, a többi viszont általában az értel-
miségre, és aligha lehetséges azonos kiindulópontból megközelíteni
a katolikus értelmiség egyházhoz, valamint az értelmiség társadalomhoz
és államhoz való viszonyát. Az alábbiakban ezért csupán a keresz-
tény/katolikus értelmiség helyéről és szerepéről fogok beszélni az egy-
házban és a társadalomban. Először tisztázom, mit értek értelmiségen,
mit keresztény értelmiségen, majd igyekszem meghatározni a keresztény
értelmiség alapvető feladatát abban az egyházban, amely a modern sze-
kularizált világban él. Ehhez szükségesnek tartok egy rövid helyzet-
elemzést és történeti áttekintést. Végül néhány személyes tapasztala-
tot megosztva rámutatok a magyar katolikus értelmiség elszigeteltségére
és eszköztelenségére, amelynek okát a független és szabad laikus ér-
telmiséggel szembeni bizalmatlanságban vélem felfedezni.

Az „értelmiségi” az én felfogásomban a logosz embere. A görög
logosz szót három, egymással szorosan összefüggő jelentésben ve-
szem: logosz az önmagában érzékszervvel felfoghatatlan emberi ér-
telem; logosz az érzékelhető beszéd és az írott szöveg; s végül logosz
az, amit az értelem és a vele egységben működő nyelv megért, vagy-
is valaminek az értelme. E három logosz szerkezetileg azonos és ter-
mészetében egy. Az értelmiségi lét általánosságban logosz-közpon-
túságot jelent, a keresztény értelmiségi lét pedig annyiban sajátos,
amennyiben az Ó- és Újszövetségi Szentírás logoszára alapozódik.
A Szentírás logosza egyrészt maga a szövegtest, másrészt a szövegek
jelentése, harmadrészt az az emberré lett Ige, akiről János evangélista
beszél a prológusban, és aki áldozatul ajánlotta magát, hogy az Eu-
charisztiában valóságosan jelen legyen. A három között lényegében
nincs különbség, a Szentírás szövegének Értelme, az emberré lett Ige,
és az Eucharisztiában jelenlévő Krisztus egy és ugyanaz. Ez tehát a
keresztény értelmiségi lét és a keresztény kultúra alapja. Ha bárme-
lyik logoszt elhagyjuk, meginog és elsorvad a keresztény kultúra, a
keresztény értelmiség elevenen ható, alakító és alakítandó közege.

A keresztény Európa önfelszámolása akkor kezdődött, amikor a
reformáció szélsőséges irányzatai megtagadták az Eucharisztiában
jelenlévő Krisztust, s szükségképpen azzal folytatódott, hogy a „fel-
világosult” értelmiség megtagadta a Jézus Krisztusban emberré lett
Igét. Napjainkra a folyamat betetőződött, mivel a keresztény kultúra,
vagy is a Szentírás-alapú műveltség a szekularizmus eszméinek hatá-

HEIDL GYÖRGY

1967-ben született. Esz-
metörténész, tanszékve-
zető egyetemi docens a
Pécsi Tudományegyetem
Esztétika Tanszékén. Leg-
utóbbi írását 2009. 12.
számunkban közöltük.

Az „értelmiségi”  a
logosz embere

A keresztény Európa
önfelszámolásának

kezdete

655

Eleje:Layout 1  2011.08.15.  13:04  Page 655    (Black/Black plate)



sára gyakorlatilag kiszorult az oktatásból, és ezzel az élet minden te-
rületéről. Az így támadt űrt nem képesek betölteni az olyan hívósza-
vak, mint „demokratikus alapértékek”, „emberi jogok”, „másság
tisztelete” stb., még ha valóban fontos erkölcsi és politikai értékekre
utalnak is. Az efféle szekularizált keresztény erények azonban nem elég
szilárdak, gyakran ellentétbe kerülnek egymással, és nem épül rájuk
olyan egységes kultúra, amelynek kódjait a társadalom minden isko-
lázott tagja értelmezni tudja. Nemzedékek nőnek fel és hagyják el az
oktatási intézmények padjait úgy, hogy nem sajátítják el az európai kul-
túra és művészet megértéséhez és bensővé tételéhez szükséges leg-
 alapvetőbb ismereteket. Ily módon formálni sem tudják azt. A sze ku -
la rizmus vezető értelmisége leginkább a deformálásban érdekelt, ab ovo
képtelen és nem is kíván átfogó kultúrát teremteni, csupán úgyneve-
zett szub-kultúrákat hoz létre, kultúra alatti képződményeket, hiszen
egyetemes érvényű alapelvévé emelte a harcot mindennel szemben,
ami egyetemes érvényűnek tekinti magát. Hagyományok legföljebb
szubkulturális szinten léteznek, az állami oktatási rendszerek kiüre-
sedtek, hivatásuk feladására kényszerültek, mivel közös kulturális nyelv
nélkül lehetetlen az inkulturáció. Nem világos ugyanis, milyen kulturális
kódrendszer és kánon elsajátíttatása lenne a feladata a posztmodern
oktatásnak, amelynek metaforikus alapfeltevése szerint nincsenek át-
fogó, „nagy elbeszélések”. A világháló virtuális társadalmába beleol-
vadó fiatalokat ezért nem vértezi biztos tudás, előzménynélkülinek te-
kintik a jelent, érzelmeiktől, indulataiktól, pillanatnyi hangulataiktól
vezérelve „lájkolnak”, és úgy vélik, hogy álnév alatt blogok és kom-
mentek formájában bármikor bármihez képesek érdemben hozzászólni.

Néha érdemes visszatekinteni a kezdetekre, és átgondolni folya-
matokat. A keresztény értelmiség a 4. századtól kezdve fokozatosan
kialakította a maga kulturális kánonjait és intézményrendszerét, és a
Szentírásra épülő, új kultúrát hozott létre. Az elvi alapokat olyan mun-
kákban találjuk meg, mint Szent Ágoston A keresztény tanításról című
műve. Az új, az élet minden területére kiterjedő, biblikus alapú kul-
túrába a keresztény értelmiség igyekezett szervesen beépíteni a po-
gány világ műveltségének mindazon elemét, amelyet valamiképpen
az isteni Értelemből eredeztetett, amennyiben az Isten képmására al-
kotott ember helyes észhasználatára vezette vissza, vagy feltételezte,
hogy a pogány kultúrát formáló filozófusok a zsidók szent könyvei-
ből vették át mindazt, ami tanításaikban igaznak bizonyul. A Nyugat-
Római Birodalom hanyatlásával, de főként a népvándorlás, az állandó
harcok és a betelepülő barbár népek eltérő vallási szokásai, társada-
lomképe és jogfogalma miatt a 4–5. században éppen csak kialakult
nyugati keresztény kultúra és a hagyományos, nem-keresztény vilá-
gi műveltség egyaránt komoly veszélybe került. A hatalmas biroda-
lom egyes területein természetesen nem egyidejűleg, nem azonos mó-
don mentek végbe a változások, a végeredmény azonban mindenütt
hasonló volt: a művelődés nyilvános intézményei megszűntek, a kép-
zés magániskolákba, kolostorokba szorult vissza, ahol azután az im-
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már homogén — tudniillik a világi műveltséget teljesen a maga cél-
jainak szolgálatába állító — keresztény kultúra átvészelte a legviha-
rosabb időszakokat is. A szerzetesség kitartó munkájának és a barbár
királyságok sikeres krisztiani záci ójának következtében a Szentírás kul-
túrája megerősödött, és létrehozta az értékeiben és szemléletében egy-
séges Európát, a középkor keresztény királyságait, az universitasokat,
a vallás, politika, művészet, tudomány, jog alapintézményeit, ame-
lyeknek mindmáig örökösei vagyunk. E kultúra azonban nagyjából
öt évszázaddal ezelőtt nekilátott felszámolni önmagát. A folyamat elein-
te észrevétlenül zajlott, mára viszont teljesen világossá lett a gyakor-
latban, valamint a kiélezett, lényeges elvi kérdések körüli vitákban,
mint amilyen például az EU vagy egyes tagállamok alkotmányainak
hivatkozásai a kereszténységre vagy pusztán Istenre.

E fokozatos önmegsemmisítés egy előrehaladott szakaszában élnek
és alkotnak ma a keresztény értelmiségiek. Kérdés tehát, hogy mi a
feladatuk az egyházban. Föntebb adott meghatározásunkból követ-
kezően a keresztény értelmiségi mélyreható ismeretekkel rendelke-
zik a Szentírásról és saját keresztény hagyományáról, életvezetését pe-
dig alapvetően meghatározzák a szentségek, valamint a liturgikus tér
és idő keretei. Ha megszűnne a kapcsolata a Szentírás logoszával, meg-
szűnne kereszténynek lenni, és legfeljebb a szekularizmus mítoszal-
kotó értelmiségének táborát gyarapíthatja. A keresztény értelmiség a
társadalom egyik kisebbsége, s ez a történelmi folyamatok ismereté-
ben természetesnek mondható. Úgy tűnik, a keresztény értelmiség az
egyházon belül is kisebbséget alkot, ami szintén természetes. Feladata
az egyházban a belső misszió, vagyis hogy Krisztus egyházának ügyét
a maga sajátos tehetségeivel és eszközeivel segítse azon a nyelven, ab-
ban a sors közös ségben, azon kultúra éltető közegében, amelyet Isten
ajándékaként megkapott; saját szakmai ismereteit, mondhatni világi
tudását a Szentírás logoszának szolgálatába állítsa. A magyar katoli-
kus egyházban azonban erősen jelen van a klerikalizmus, amely meg-
akadályozza azt, hogy a katolikus értelmiség igazán megtalálja a he-
lyét az intézményrendszerben, azaz, hogy a lehető legteljesebben részt
vehessen a kérügmában. A klerikalizmus következtében egyszerűen
kihasználatlanul maradnak olyan kincsek, amelyek a Szentlélek sa-
játos adományai az értelmiségi keresztények számára, s amelye ket ka-
matoztatni kell. Az egyházi intézmények vezetői gyakran tartanak a
világi katolikus értelmiségtől. Bizalmatlanok azokkal szemben, akik-
ben megérzik a szellemi függetlenséget és szabadságot. A „szellemi
függetlenség” nem heterodoxia, maga-módján hit, nem keresz tény ele-
meket is magába olvasztó eklektikus, semmire nem kötelező világnézet.
Azt a keresztényt tartom szellemileg függetlennek, aki saját ortodox
keresztény hitéhez, a kereszténység jelenéhez, múltjához, jövőjéhez,
sajátos természetéhez, intézményrendszeréhez, a keresztény kultú-
rához, a mindezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekhez, vitákhoz
hozzáértéssel, érzékenységgel és olyan tudással közelít, amelyet ké-
pes másokkal is megosztani, s akinek mintegy habitusává lett a ke-
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resés, a kutatás, a kérdezés. Szabadságon pedig a parrhésziát értettem,
a szólás, a megnyilvánulás szabadságát, amelyről az Apostolok cse-
lekedeteiben azt olvassuk, hogy a főtanács tagjai elképedtek, amikor
megtapasztalták Péter és János szabadságát, nyílt beszédét, bátorsá-
gát, szilárdságát, egyszóval: a parrhésziát (4,13). E szabadsággal a Lé-
lek ajándékozta meg az apostolokat és a gyülekezet többi tagját, akik
az igehirdetés parr hésziáját kérték Jézus Atyjától (4,29).

A katolikus értelmiség hazánkban egymástól elszigetelt csoportokat
alkot, amin lehet és kell is változtatni. Intézményekre, szellemi műhe-
lyekre, azok hálózatára van szükség a munkánkhoz, amelynek célja a
keresztény kultúra lényegének megőrzése, újjáalakítása, megelevení-
tése a szekularizmus világában. Munkaeszközök nélkül azonban kép-
telenség dolgozni. A logosz-központú értelmiség eszközei a könyvek,
folyóiratok, iskolák, kutatóintézetek, kiadók, könyvterjesztők, kom-
munikációs csatornák, mindaz, ami az értelem kiműveléséhez, a pár-
beszédhez, a gondolatok kifejtéséhez és ütköztetéséhez, az eredmények
megosztásához szükséges. A keresztény kultúra is intézményfüggő. Le-
het arról elmélkedni, hogy a kereszténység lényege a lélek benső egye-
sülése Krisztussal, de eltekintve attól, hogy az Evangélium nem erre ta-
nít, az effajta, mostanság ismét elterjedőben lévő misztika aligha
terem gyümölcsöket a felebaráti, testvéri és szentségi közösségben, és
bizonyosan nem hoz létre maradandó kultúrát. A másik véglettel ak-
kor szembesül az ember, ha széttekint egy-egy magyarországi szer-
zetesrend vagy egyházmegye boltjaiban. Gyertyák, gyógynövények,
likőrök, borok,  feszületek, szobrocskák, érmék, képek, néhány vé-
letlenszerűen odakerült könyv. Persze, mi más lenne egy boltban, mint
árucikkek?! No de hol vannak a szellemi árucikkek? Hol lehet hozzá-
férni a katolikus értelmiség munkájának eredményeihez? Hol vannak
a keresztény kutatóintézetek, a konferenciák, műhelyek? A katolikus
kulturális, teológiai és filozófiai folyóiratok sorra szűnnek meg vagy ke-
rülnek át az internetre, mert már nem elég, hogy a szerzők és szerkesztők
gratis dolgoznak, a nyomdaköltséget is nekik kellene kifizetni. Vannak
egyházi, keresztény könyvkiadók, de nincsen keresztény könyvterjesztő
hálózat. Az országos terjesztésű kereskedelmi láncok több mint 50 szá-
zalékos árréssel dolgoznak, így ők a keresz tény értelmiség műveinek
legnagyobb haszonélvezői, az emiatt méreg drága könyvek pedig
megfizethetetlenek egy átlagos keresztény értelmiségi számára. Más szó-
val, a katolikus értelmiség munkájának eredménye nem jut célba. Meg-
győződésem, hogy a magyar keresztény értelmiség missziójának sine
qua nonja egy országos egyházi könyvterjesztő hálózat létrehozása.

Amikor egy évtizede a Pécsi Tudományegyetem Patrisztika Köz-
pontja és a Kairosz Kiadó közös gondozásában útnak indítottuk a Catena
két sorozatát, a patrisztikus fordításokat és monográfiákat, azt remél-
tük, hogy könyvenként első nyomásban 3–400 példány belátható időn
be lül gazdára fog találni, hiszen annak a korszaknak a kincseit visszük
közelebb a magyar olvasókhoz, amely a jelenben felekezetileg meg-
osztott egyházak osztatlanul közös irodalmi, teológiai, művészeti arany-
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kora. Ha csak a keresztény értelmiséget tekintjük, vagy ha csak a ka-
tolikusokat, vagy legalább, ha a katolikus klerikusok számát vesszük
számításba, gondoltuk, ennél több kötet is bizonyosan elkel. Tévedtünk.
Szerzőtől függően, de összességében igen lassan fogynak az ókeresz-
tény kor azon teológusainak magyarra ültetett szövegei, akikre a II. Va-
tikáni zsinat minden dokumentuma, valamennyi pápai enciklika és
egyéb tanítóhivatali megnyilatkozás számtalanszor úgy hivatkozik, mint
az igaz hit letéteményeseire. Először még csodálkoztam, amikor az
egyik szemináriumból visszaküldtek a kiadóba néhány könyvet,
mondván, hogy ezek „túlságosan nehéz” olvasmányok a növendék pa-
poknak. Később meglepődtem, amikor egyházi támogatást kérve —
legalább a terjesztésben —, azt közölte egy magas rangú egyházi mél-
tóság, hogy Szent Ágoston a tudósoknak való. Mindezek után már nem
ért villám csapásként, amikor az egyik Hittudományi Főiskola rekto-
ra kifejtette, hogy náluk a pasztorációra, a terepmunkára készítik fel
a hallgatókat, nem a tudományos képzésen van a hangsúly. Úgy vé-
lem, a tudomány nem ellensége a pasztorációnak, hanem segítője, és
különösen egy olyan felsőoktatási intézményben fontos tudatosítani
ezt, amelyik a nevében hordozza a hit és a tudomány szavakat.

Egyetértek Szent Ambrus kérdésével: „Hol van az egyház, ha nem
ott, ahol a főpapi pásztorbot és karizma kivirágzik?” (De Isaac et anima
8.64), és Antiókhiai Szent Ignác figyelmeztető szavaival vallom, hogy
az az érvényes Eucharisztia, „amelyet a püspök, vagy megbízottja
végez”, s hogy „a püspök nélkül nem lehet sem ke resz telni, sem sze-
retetlakomát tartani; amit azonban jóváhagy, az Istennek is tetsző”
(Levél a szmirnaiakhoz, 8,1–2. Vanyó L. fordítása). Az egyház élete lé-
nyegileg szakramentális, középpontjában az Eucharisztia áll, s ebből
fakad a szent rend, a hierarchia, annak lát hatatlan és látható megnyil -
vánulása. A katolikus kereszténynek, akár értelmiséginek tekinti ma-
gát, akár nem, mindig szem előtt kell tartania az egyház szentségi-li-
turgikus természetét és az egyházi szent rendet. A püspöki méltóság
azonban éppen kitüntetett szent ségi szerepe miatt jár egészen külön-
leges személyes felelős séggel. Ahol ugyanis nem virágzik ki a püspöki
pásztorbot — hogy Ambrus képére utaljunk —, mert a drágakövek,
a díszítések és a fénylő aranyozás nem engedi kisarjadni a virágokat;
ahol a karizma nem hoz gyümölcsöket, nos, ott az egész közösség,
vagyis a helyi egyház kárt szenved. Nem csupán a szellemi sivár-
ság fog eluralkodni, hanem egyéb bűnök is, mert igaz Pál kijelen-
tése: minden rossz gyö kere a philargüria, a pénzsóvárság (1Tim 6,10).
Sajnos, erre is találunk példát az egyházban. Ne legyünk azonban igaz-
ságtalanok, hiszen van olyan egyházmegye, ahol példamutató módon
létrehoztak komoly kutatóintézetet laikus keresztény értelmiségiek be-
vonásával, jóllehet az ilyesmi költséges vállalkozás, és eleinte az ér-
tetlenkedők meggyőzése is feladata. Egy intézményesített keresztény
értelmiségi műhely nyilván nem hoz olyan anyagi hasznot, mint egy
Duna-parti luxusszálloda, hosszú távon azonban jobb befektetés, és az
egyház eredeti küldetését eredményesebben szolgálja.
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