
Az érintettség
dimenziói

„Meg vagyok győződve róla, hogy az ilyen közvetlen kapcsolat Isten és
ember között ma nagyobb jelentőséggel bír, mint korábban bármikor.

Ebben a szekularizált és pluralista társadalomban a vallásosság
társadalmi támaszai egyre inkább elgyengülnek és összeomlanak. Ha

mégis létezik valódi keresztény vallásosság, akkor az nem kívülről jövő
segítséggel marad eleven és erős, beleértve az egyházi jellegű segítséget,

sőt még a közvetlen és önmagában véve szentségi jellegű segítséget is,
hanem az ember és Isten közötti döntő, közvetlen találkozás által.”

(Rahner: Gespräch II. 1983, 34.)

Az alábbiakban Horányi Özséb fontos meglátásokkal teli dolgoza-
tára kívánok reflektálni. Szempontom nem egyszerűen a magyar anya-
nyelvű értelmiségé, nem is a nyugati keresztény személyé, hanem a
gondolkodóé, aki az adott nyelvi környezetben élvén a világ jelen-
tős változása közepette szeretné felfogni helyzetét és feladatát. Arra
törekszem, hogy azonosságaink keresése során a nyitottságot érvé-
nyesítsem. E nyitottság — mint a szabadság főfogalma — hagyo-
mányosan a filozófiához kapcsolódik, mivel a phi loszophosz volt a régi
korban az a világpolgár (koszmopolitész), aki az adott és meghatáro-
zott összefüggések keretein túltekintve megjelölte egy korszak fela-
datait és ebben viselt felelősségét. A khrisztianiszmosz egy ilyen fel-
 adat- és felelősségi kör neve, amelynek végsőképpen érvényes üzenete
a Krisztus feltámadásában elnyert üdvösség. „Ha pedig Krisztus nem
támadt föl, hiábavaló a ti hitetek!” — írja Pál apostol. Ha nincs fel-
támadás, nincs khrisztianiszmosz, ha nincs khrisz tianiszmosz, nem adott
az egyetemes hagyomány, amelyben a mai ember kialakulhatott, és
amelyben élve és halva, amelyet megértve és továbbgondolva előre
tekinthet az itt és most korszakos határain túlra. A felelősség mindig
konkrét — a felebarátért, a kisközösségért, a környezetért, a közvetlen
jövőért viselt felelősség. Ám egyben mindig egyetemes is, mert a köz-
vetlenen keresztül és benne magában az ember beteljesülésének jel-
zálogára tekint, a feltámadásra, amely kivezet a közvetlen elszige-
telő értelmezéséből és átirányít abba az egyetemesbe, amelyből
származunk, amelyben és amelyért vagyunk. Ez az egyetemes nem
egyszerűen a catholicis mus, ez a konkrét egyetemesség, hanem an-
nak egysége, ami ezen egyetemességben különbségként, elágazásként,
olykor akár elszigetelődésként történelmileg létrejött.

A korszak művelődése oly mértékben megváltozott az elmúlt évtize-
dek során, hogy ma már nehéz megtalálnunk azt a társadalmi-mű-
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veltségi kört, amelyre a hagyományos értelmiség kifejezés alkalmaz-
ható. Az értelmiség a papság alternatívájaként alakult ki a moderni-
tás folyamán, mint olyan tudósok, kutatók, filozófusok köre, amely nem
volt szükségképpen valamely egyházi rend hordozója is. A tudás —
nemcsak a hagyományos, hanem a kutató, olykor akár mágikus szí-
nezetű tudás — letéteményese a Római Birodalomban létrehozott pap-
ság volt, amely fokozatosan magába olvasztotta a régi hellenisztikus
elit különböző csoportjait. E folyamat másképpen ment végbe keleten
és nyugaton, mivel a társadalom szerkezete, a gazdasági viszonyok,
a nyelvi és kulturális érzékenység erősen különböztek Konstantiná -
polyban és Rómában. A nyugati autonóm-jogi mentalitás hamar lehetővé
tette azt a határozott rétegződést, amelyet a keleti monolitikus-egy-
ségesítő felfogás kevésbé vagy egyáltalában nem biztosított; a konk-
rét személy, a szerzetesrendek, a politikai világ sajátossága, szemben
az egyházi totalitásával, oly különbségek kialakulását segítette, ami-
lyenek keleten csak csíraszerűen jelentek meg és egy ponton túl nem
is fejlődhettek. A középkori tudományos fellendülés, az iparosság,
a mesterségek sokféleségének kialakulása, ezek szervezeti erőssége
ha mar kialakította azt a közeget, amelyben a papságtól többé-kevés-
bé elkülönült tudós típusa — sokszor titkos társaságok szövetségében
— kialakulhatott. E tu dós a reneszánsz során egyben művésszé, zse-
niális alkotóvá is lett, akinek autonómiája érinthetetlennek tűnt. Az újra
felfedezett platóni filozófia még szélesebbre nyitotta a kaput azok előtt,
akik számára a papság inkább végállomás volt, mintsem kiindulópont;
s azok számára is, akik a hivatalos hierarchiától eltérő szervezetekben
igyekeztek meglelni az igazsághoz vezető utat.

A protestantizmus teológiai hatása, a papság szerepének átalakítá-
sa a rákövetkező évszázadokban visszavonhatatlanul lehetővé tette
olyan köröknek a kialakulását, amelyek saját tudományos erejükben
bízva korszakformáló erőként léptek fel — akár az egyes szaktudomá -
nyok felfedezéseihez kapcsolódva, akár egy olyan „filozófia” képvi-
selőiként fellépve, amelynek célja fokozatosan már nem titkos kísérle -
tek sikeressége, hanem egyre inkább a korszak átformálása, a hatalom
megszerzése és megszervezése lett. A francia felvilágosodás és a for-
radalom értelmisége új, kezdetben szcienti fikus, később extatikus-dio-
nüszoszi papságként lép fel, amely saját feladatát a régi rend lerom-
bolásában és saját hatalmának gyakorlásában látta. Ezzel az irracionális
értelmiséggel szemben formálódik meg a konzervatív, polgári ellen-
ér telmiség, amelynek célja mindenekelőtt a rend helyreállítása, a res-
ta u ráció, később a műveltségi és a hatalmi kiegyensúlyozás, a közös-
ség szélsőségektől való védelmezése lett. Ez az ellenértelmiség
hagyományhű, vagy legalábbis értékeli a hagyományt; a nagy értel-
miségi lázadásokat is túlélve — mint amilyen a szocialisztikus forra-
dalmak sora a 20. század folyamán — végül is magába olvasztotta a
felvilágosodás racionális vonulatát, és mára összeszövődött az általá-
nosan művelt polgárok egyre szélesebb köreivel, amelyek a nyugati
világ konformista középosztályának magvát alkotják.
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A mai értelmiség mégsem alkot felismerhető, társadalmilag, életfor-
máját és művelődését tekintve jól elkülöníthető csoportot. Társadalmilag
azért nem, mert a korábbi struktúrák oly mértékben és gyorsasággal
alakulnak át, hogy benne a régi, meghatározott azonosságú csoportok
fennállása nem lehetséges. Legalábbis a glóbusz észak-nyugati régióiban
az értelmiség ma már nem különíthető el egyértelműen más csopor-
toktól. Életformáját tekintve ez az értelmiség beleolvad a középosztály
általános stílusába, amennyiben anyagilag képes erre; műveltségét te-
kint ve a kibontakozó tudásforradalom egyik szereplője csupán,
amelyben az elektronikusan digitalizált ismeret elvileg mindenki szá-
mára elérhető, feldolgozható, terjeszthető, esetenként továbbfejleszt-
hető. Interaktív műveltségi kultúra jön létre az elektronikus hálózatok -
ban, amelyben a régi korszak művelt-műveletlen polaritása fokozatosan
feloldódik. Ezzel az értelmiségi elveszíti specifikus helyzetét.

Az értelmiségi pozíció megfoghatatlanságának egyik fontos hát-
térfejleménye az univerzális tudás lehetőségének az elvesztése, amely
az antik emberiséget nem kis részben áthatotta. A földközéppontú vi-
lágkép tudatában élve az akkori ember elvileg abszolútnak tekintett
tudásra rendeltetve hihette magát. A középkori és modern fejlődés a
teljes ismeret körét delokalizálta: a csillagászatból áthelyezte a mate-
matikába, a geometriába, a mechanikába, az alkímiából és mágiából
kialakult modern tudományokba. Amikor e tudományok kifejlődtek,
egyfelől egyre érdektelenebbé vált az átfogó ismeret lehetősége, más-
felől, a technológiai fejlődéssel párhuzamosan, egyre izgalmasabb lett
az efféle ismeretek birtoklása. A magát értelmiségiként meghatározó sze-
mélyek tehát egyszerre veszítették el az univerzális tudás hordozóinak
címét és szorultak a pályán kívül re a technikai ismeretek felfe dezésének
és terjesztésének a versenyében. Noha főképpen német területen kia-
lakult egy új értelmiségi típus — a zenei-költészeti értelmiségé, amely
hangszerekhez ért, gondolkodik, a költészetet műveli és értékeli, ze-
nei és költői közösségben létezik —, mindez fokozatosan lényegtelenné
vált; Edisonnal szemben ezt a háborút is elveszítette Wagner.

Mindez nem jelenti, hogy nem állna fenn ma is jelentős, akár dön-
tő különbség széles és szűk látókörű, mély és felszínes gondolkodású,
következetes és laza erkölcsiségű személyek és csoportok között. Itt
személyi különbségekről beszélünk, amelyek akár egyes köröket is
érintenek; de e körök magukban is meghasonlottak, sokfélék, és ke-
véssé vesznek részt a tényleges változások befolyásolásában. Ehhez
legtöbbször sem szabad idejük, sem anyagi erejük nincsen; ha ren-
delkeznek is a tudásformák technológiáival, ezek segítségével je-
lenlétüket igen, tényleges befolyásukat azonban nem képesek biz-
tosítani. A régi értelemben vett értelmiség felbomlásának utolsó
szakaszát láthatjuk mindebben.

Az értelmiség alapfogalmára a 19–20. század során ráépült egy, a ke-
reszténységen belül a katolicizmus mellett elkötelezett szellemi cso-
port. Ennek tagjai jelentős részben magasan képzett tudósok, taná-

2. Használható-e még
az „értelmiség”

kifejezés?

3. Van-e értelme
„katolikus értelmiségről”

beszélni?
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rok, a műveltség személyiségei voltak és maradtak ma is, akik tu-
dományos tevékenységük mellett — attól legtöbbször szabatosan el-
különítve — kiemelték felekezeti elkötelezettségüket. Mindennek ab-
ban a társadalmi helyzetben volt különös jelentősége, amelyben az
értelmiségi réteg a maga műveltségével mintaadóként viselkedhetett
a társadalom más csoportjai számára. Ezt a mintaadó viselkedést azon-
ban különösen 1945 után döntő változások érintették:

— Az európai téren belül a szovjet megszállási övezetben ez a
kör elveszítette korábbi pozícióját, elszegényedett és elszi-
getelődött, ami kihatott mintaadási lehetőségeire.

— Világviszonylatban a katolicizmus szellemi karaktere 1945 után
elbizonytalanodott, és csak az 1960-as évektől kaphatott új meg-
formálódási lehetőséget a II. Vatikáni zsinatot követően; e le-
hetőség azonban már nem a felekezeti, hanem az ökumeni-
kus értelmiség kialakítását segítette.

— A klasszikus európai műveltségeszmény, miképpen a keresz-
ténység egésze, 1945 után defenzívába szorult a kibontakozó
ateizmussal, naturalizmussal és egzisztencializmussal szemben.

— A gazdasági és pénzügyi élet előfeltételeinek és felépítésének
köszönhetően a nyugati emberiség elszakadt azoktól a felté-
telektől, amelyek alapján egy határozottan, felekezetileg fel-
fogott értelmiségi fennállást és tevékenységet plauzibilisként
tudott volna elfogadni.

— Végül ez az értelmiségi kör osztozik az értelmiség sorsában
a hálózati jelrendszerek világában, amelyek hordozói a szá-
mítógépek; a tudás elszigeteltsége feloldódik, továbbadha-
tósága tömegesedik, mindez az elkülönült értelmiségi csoport
fennmaradását veszélyezteti.

A fenti alcímben megfogalmazott kérdés tehát nem azt jelenti, hogy
ideális értelemben van-e értelme egy ilyen értelmiségről beszélni —
hiszen például történeti értelemben ennek tárgyalása nyilvánvaló -
an értelmes —, hanem azt emeli ki, hogy a megváltozott belső és kül-
ső körülmények között a magát ekképpen definiáló kör teljes mértékben
újra kell, hogy gondolja helyzetét és szerepét. Az alábbiakban ki fogom
jelölni ezen újragondolás egyes összefüggéseit; jelenleg azonban
még egy fontos kérdés felvetésére vállalkozom: Vajon az egyházon
belül, a hierarchia oldaláról nézve miképpen válaszolható meg e sza-
kasz alcímben megfogalmazott kérdése?

A kérdésre adandó választ illetően talán nem én vagyok az illeté-
kes személy. De előzetes megfontolásokat lehetséges és érdemes is meg-
fogalmazni. Az elmúlt évszázad eseményeinek következtében az egy-
házi küldetés feltételei és összefüggései jelentősen átalakultak.
Egyházi személyiségek mind a mai napig meghatározó, olykor tör-
ténelemformáló szerepet játsszanak, ahogyan ezt Boldog II. János Pál
pápa csodálatra méltó élete is bizonyítja. Az ő tevékenysége azt is mu-
tatja, hogy az egyház képes a korábbitól eltérően viszonyulni a tá-
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mogató értelmiség köreihez. Mint olyan személy, aki e köröket jól is-
merte, aki megszenvedte a 20. század pusztító ideológiáinak hatását
az egyházban és a társadalomban, II. János Pál tisztában volt azzal,
hogy az értelmiséghez való viszony alapja nem annyira az utóbbi hű-
séges szolgálatkészsége — amire ugyanakkor mindenkor számítani
lehet —, hanem sokkal inkább az egyház hierarchikus vezetőinek szo-
lidaritása ezekkel a körökkel. E szolidaritás több formát ölthet, kezd-
ve a spiritualitástól a szellemi tájékozódáson keresztül az átfogó em-
beri kölcsönösségig, amelyben az egyháziasság nem korlátozódik a
hierarchikusságra, hanem kiterjed az igazságot szívből kereső ember,
ezen belül a magasan képzett személy indítékainak, tapasztalatainak
és következtetésének alapos megfontolására, bevonására, méltány-
lására. Mindez csak a kölcsönös tisztelet kultúrájában valósulhat meg,
amelyben az egyik fél felfogja, elismeri és szolgálja a két ezredéven
át fennálló, páratlan fontosságú hierarchia jelentőségét; a másik fél pe-
dig nem téveszti szem elől az embert, akiért létrejött és fennáll. Ebben
a kölcsönösségben alakulhat ki az a fajta párbeszéd, amely a külvilág
számára is érdekesnek bizonyulhat, amelyen keresztül a társadalomnak
az egyháztól elidegenedett körei is kapcsolatot találhatnak ezzel a ha-
gyománnyal. E kölcsönösség természetes módon mindenekelőtt a ke-
resztény egységen belül kell, hogy érvényesüljön, hiszen a felekeze-
ti testvériesség az első lépések egyike a dialógusság kialakításában.
A további lépések közé tartozik a más hitfelfogásokkal, más vallásokkal
való párbeszéd elmélyítése, illetve a kortárs kultúra vezető elemeinek
bevonása e kölcsönösségbe, mint amilyen a tudomány, a művészet,
az ifjúsági, technikailag meghatározott világfelfogások sokasága. Ha
az egyházi vezetés részéről nem bontakozik ki határozott törekvés e
kölcsönösség valódi kialakítására, akkor a felekezetileg elkötelezett
értelmiség légüres térben találja magát, és nem lesz képes tapaszta-
latát és az ebből eredő következtetéseket hozzátenni az egyház tör-
ténelmileg kibontakozó valóságához.

Ez utóbbi tehát az egyházi vezetés felelősségének a kérdését fesze-
geti, ami semmiképpen sem elhanyagolható tényező. Talán az is ki-
mondható, hogy ez a felelősség az értelmiségi szerepvállalás conditio
sine qua nonja, hiszen ha ebből a körből elutasítás tapasztalható, az
a közösség belső életének bénultságát okozhatja. E bénultság meg-
akadályozza az egyház életének valós kibontakozását, történelmi kül-
detésének továbbvitelét, szolgálatát és szolgálhatóságát egyaránt.

A felelősség azonban kölcsönös, tehát az egyházi vezetésben köz-
vetlenül részt nem vállaló személyekre, az értelmiségre is vonatkozik.
E ponton szeretném megváltoztatni a szóhasználatot. Mivel a fen-
tiek szerint az értelmiség fogalma részben kiüresedett, részben át-
alakult, más fogalomra lesz szükségünk annak a körnek a leírásá-
hoz, amelynek bizonyos feladatot és felelősséget tulajdoníthatunk
mind egyetemesen, mind az egyház életében. Az értelmiség jelen-
tős köreit korábban a születéssel adott elköteleződés határozta meg;

4. Az értelmiség
színeváltozása
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ez döntött abban, hogy az illető római katolikus, református, evan-
gélikus stb. felekezetű-e (vagy más hithez tartozik). Voltak ugyan ki-
vételek, sőt e konvertiták — mint amilyen Szent Edith Stein — je-
lentős szerepet játszhattak az egyház életében; ám mindez a
korábbiakban inkább kivételnek számított. A mai világban a felekezeti
elkötelezettség bizonyosan megőrizte fontosságát, de a teljesen át-
alakuló kontextusban az értelmiség kapcsán inkább átalakuló elkö-
telezettségről beszélhetünk. Ez az elkötelezettség elsődlegesen már nem
egy történetileg körülhatárolt alakzatra irányul, hanem azokra a fel-
tételekre és következményekre, amelyek az új történelmi helyzetben
megelőzik, noha semmiképpen sem teszik mellékessé a történetileg
korlátozott érvényű megközelítést.

Mint jelen szövegem mottója is kiemeli, a mai helyzetben nem egy-
szer sokkal fontosabb az Istennel való személyes kapcsolat valósá-
ga, mint olyan tényező, amely a legodaadóbb és leghitelesebb em beri
életet motiválhatja. E személyes kapcsolat, amely olyannyira egye-
di jellemzője a kereszténység egész hagyományának, az újabb kor-
ban egyre hangsúlyosabb szerepet játszik mind egyénileg, mind a kö-
zösség életében. Az egyháziasság a társadalom egyre több területén
válik láthatatlanná; a templomlátogatás erőteljesen hanyatlik; az egy-
házi hivatások száma változékony marad, de sokszor elenyésző. Eb-
ben a helyzetben különös jelentőséget kap a személyileg kibontakozó
vallásosság, a mindennapi istenkapcsolat valósága. Az értelmiség ha-
gyományos elkötelezettségeinél, társadalmi és szakmai meghatáro-
zottságainál sokak szerint fontosabb az ilyen személyek megjelené-
se és szerepvállalása. Nevezzük őket érintett személyeknek, mivel
jellemző rájuk a közvetlen érintettség. Isten érinti őket vagy szól hoz-
zájuk, vagy legalábbis sokan így gondolják közülük, imaéletükben,
hétköznapjaikban, egyházi vagy specifikusan szakmai tevékenysé-
gük során. Az érintettek legfontosabb jellemzője az erős istenkapcsolat,
amiben a felekezeti definíció ezerféleképpen megjelenik, de nem ír-
hatja felül az istenkapcsolatban adott kibontakozás valódi életét. Az
érintett személy nemcsak saját életét látja Isten által meghatározott-
nak, hanem egyben küldetést, feladatkört is tapasztal akár személyes
életének közvetlenségében, akár szakmai területen, s nem utolsósorban
az egyházi közösség életében.

Az érintett személy tehát már nem „értelmiségi”, hanem — érin-
tettsége révén — inkább „érintettségi”. Érintettsége nem egyszer oly
drámai erejű, amit a konvencionális elkötelezettségek keretei nem ké-
pesek átfogni. Ha elkötelezettségről van szó, az az érintett személy ön-
átadása, az „érintettségi” maradéktalan odaadása a valóság végső és
személyes forrásának, e szeretetforrásnak, aki életét áthatja és irányítja.
Az érintett személy természetesen nem lehet tévedhetetlen, tehát
szüksége van eligazításra. Miként a medjugorjei látnokok, az érin-
tett személy sem vindikálhatja magának azt az autoritást, amellyel
csak az egyház rendelkezik. Az egyháznak azonban érdemes oda-
figyelni az érintettek szavára, életére, érdemes feladattal ellátni őket,
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bevonni a közösségbe, hiszen ők azok, az érintettek, akik nem vala-
miképpen — mintegy mellékesen — járulnak hozzá az egyházi élet-
hez (miképpen a konvencionális értelmiségi egy része tette), hanem
egész életüket annak adják, aki megérintette és a teljes valóság felé
vezeti őket abban a közösségben, amelybe beletartoznak.

Az érintettek alaptapasztalata, hogy minden nehézség ellenére létezik
egy leírhatatlan kegyelmi helyzet, amelyben közvetlen kapcsolat
adódik Isten és ember között, más tapasztalathoz nem hasonlítható alap-
vető, átfogó, elkötelező módon. E helyzet talaját azonban az emberi ki-
szolgáltatottság, gyarlóság, bűnösség alkotja; annak felismerése, hogy
az emberi lét elkerülhetetlenül eltorzul és elvész a kegyelmi segítség
nélkül. Mindebben a torzulás realitásának felismerése elkerülhetetlen;
ezért elkerülhetetlen a torzultság azon, itt és most jellemző formájának
azonosítása is, amelyben élünk. E torzultság talán még találóbban seb-
zettségnek nevezhető; s oly élesen sajgó sebről van szó, hogy ennek a
fájdalomnak az elhallgatása szinte lehetetlen.

Nemcsak személyi sebzettségre gondolok itt, hanem elsősorban a
korszak sebzettségére; az emberiség, az egyház sebzettségére. A ko-
rábbi felfogások halálos sebeire, amelyektől e közösség már hosszabb
ideje, de különösen a 20. század közepe óta szenved. Ezt a sebzett-
séget szóvá tenni elkerülhetetlen azoknak, akiknek az érintettség napi
tapasztalatuk. Hiszen éppen azt látjuk, s ez önmagában is maró fáj-
dalmat okoz, hogy sokan úgy fogják fel a valóságot, a közösséget, Is-
ten és ember viszonyát, hogy abban saját sebzettségüket nem látják,
mert nem akarják meglátni. Nem kívánják észrevenni saját életük se-
beit, ami önmagában még egyszerű személyi képmutatás; amikor
azonban e vakság kiterjed a közösség egészére és magára a korszakra,
a képmutatás gonoszsággá változik. Hiszen mi akadályozhatja
meg, hogy észleljük azokat a betegségeket, amelyek a mai emberi-
séget sújtják? S mi lehet az akadálya annak, hogy az egyházi közös-
ség sebzettségét a lehető legvilágosabban kimondjuk? Vajon az elmúlt
évszázad hatalmas csapásai — az egyháziasság visszaszorulása, az
ideológiák eluralkodása, a kiválasztott nép kiirtásának kísérlete, majd
az a soha nem látott korrupció, amelyet a szovjet rendszer okozott
minden moralitásban —, mindez nem elegendő ahhoz, hogy fájdal-
munkban felkiáltsunk?

Ha nincs e kiáltás, szinte lehetetlen a kegyelem érkezése. E kiál-
tás nyitja meg az üdvösség útját, hiszen ebben a fájdalomban is-
merünk rá sebzettségünkre; e kiáltás vezet oda, hogy leszámoljunk
önelégültségünkkel és megnyíljunk arra, ami csak Istentől érkezhet.
Aki ebben él, egyfelől merő fájdalomban él saját élete, a korszak, a
közösség, az egyetemes sebzettség miatt; s mégis valaminő ki-
mondhatatlan örömben is, mert felismeri, hogy e sebzettség egy na-
gyobb jó, az igazi gyógyulás lehetősége saját maga és a közössége
számára. Az öröm azonban felelősséget is jelent, ami két részből áll:
a sebzettség feltárásából és a gyógyulás hirdetéséből.

5. Az érintettek
felelőssége
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Ezért az érintettek első felelőssége e sebzettség feltárása. Egyoldalú
és elfogult lenne, ha a sebzettséget csak a személyes életen belül ven-
nénk észre és tárnánk fel. Egyoldalú és elfogult lenne, ha erről elfe-
ledkezve a sebzettséget csak a nagyközösségben, a világkorszakban
akarnánk felismerni; s ugyanígy felemás lenne, ha valaminő, szer-
vezetileg tisztázatlan szerepben tetszelegve az egyházi közösség seb-
zettségét akarná valaki önmagában kiemelni. Ami azonban mindezzel
szemben elkerülhetetlen, az egyetemes sebzettségünk kinyilvánítá-
sa — a személyes, a közösségi, az egyházi dimenziókban egyaránt;
s mindezen belül mégis arra a közösségre nézve, amelybe beletar-
tozunk és amelyért felelősséget viselünk.

Mindez azonban a méltányosság és arányosság megfontoltságával
tehető csak meg. Aki valamelyest ismeri magát, ismeri tévedésre való
hajlamosságát is; s amiképpen méltányosságot vár el maga iránt má-
soktól, úgy neki is méltányosságot kell tanúsítania mások iránt. E mél-
tányosság csillapíthatja a sebzettség fájdalmát, illetve bíztat arra, hogy
ezt a fájdalmat ne csillapítsuk, hanem adjuk át magunkat a fájda-
lomnak, és minél hamarabb keressük meg a gyógyulás útját.

A gyógyulás útja az a kegyelem — Isten irgalmassága —, amelyet az
egyén nemcsak saját magában, hanem a közösségben is elnyer,
amelybe tartozik. A méltányosság személyi és közösségi, a gyógyulásra
előretekintő. De miféle gyógyulásról is beszélhetünk itt? Arról a gyó -
gyulásról, amely feladatként adódik az érintettek számára, akik az ér-
telmiség régi fogalomkörén túllépve — hiszen régóta látni már ennek
ürességét —, az új világkorszakra előretekintve, a hagyományhoz, nyel-
vükhöz, közösségükhöz hűségesen, az egyház szeretetében élve fel-
mérik a tennivalókat. Egyebek mellett a következőket:

— Az értelmiség helyett az érintettség közösségeit kell létre-
hoznunk.

— Az érintettség teljes életet igénylő odaadás, amely készen áll
a méltányosság gyakorlására és befogadására.

— Igényli tehát a méltányosságot a hierarchia részéről is annak ér-
dekében, hogy az odaadó élet valóban gyümölcsöt teremjen.

— A művelődés terén elkerülhetetlen annak a mentalitásnak az
előtérbe állítása, amely a specifikus szakmaiságon túl az érin-
tettek közösségét körvonalazza; az odaadás tehát nem a szak-
 mai mellett mintegy függetlenül fennálló, hanem mindent át-
ható és mindenben megjelenő gesztus.

— Az érintettek feladata, hogy figyelmeztessék korukat a seb-
zettség tényeire, ezek elhallgathatatlanságára; egyben a gyó -
gyulás szükségességére a közösségiségben, a kölcsönösség-
ben, a méltányosságban, a másikra hallgatásban.

— A kölcsönösség e tekintetben különösen fontos; már nem va-
gyunk gyermekek. Sebeink a felnőtt emberéi, egy korszakéi,
amely az ismert történelem legiszonyúbb katasztrófáin ment ke-
resztül. Már csak ezekre tekintettel is kölcsönösséget kérünk; de

6. Előretekintés
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még inkább azért, mert érintettségünk oly erőteljesen igényli
ezt, ahogyan a szerelem igényi a viszonzást.

— Lehetetlen hallgatnunk a romlásról, amelyben évtizedeken át él-
tünk, s amelyet máig sem sikerült átvilágítanunk. Mert mind-
ez oly bizalomvesztést hozott, amelyben az egyház szinte lát-
hatatlanná lett. De e láthatatlanság nem tartható fenn, ha fontos
még a küldetés; s az érintettség ezért a láthatóvá válás mel-
lett emel szót, a sebzettség történetének feltárása által.

— Végül, de nem utolsósorban: az érintett tisztában van a korszak
jelentőségével: azzal, hogy az emberiség időről-időre oly ha-
talmas változásoknak néz elébe, amelyekben helytállani és meg-
maradni csak egyféleképpen lehet: ismerni kell saját hagyo-
mányunkat és tudni kell, mivel szolgálja ez a hagyomány az
elkövetkező korszak emberiségét. Ez a feladat nem kis részben
eszmetörténeti, valamint stratégiai a szó legátfogóbb értelmé-
ben. Arra a kérdésre keres választ, hogy a teljesen átalakuló kor-
szakban mindaz, amit az egyház és az ő érintettjei valóságos-
ként ismernek és tapasztalnak, hogyan fordítható az emberiség
hasznára az új körülmények között.

Értelmiség helyett érintettségről beszélek; a specifikus szakmaiság
helyett történelmi előretekintésről; a mindenkivel megoszthatóvá vált
ismerethalmaz birtoklása helyett profetikus elkötelezettségről, mi több:
vízióról arra nézve, ami a mi időnkben a következő korszak alakja-
ként a szemünk láttára megformálódik; elkötelezettségről beszélek,
aminek alapja az a közvetlen kapcsolat, amely az érintett személyek
és közösségeik sajátja. Mindennek bevonása, méltánylása, felhasz-
nálása kétoldalú felelősség, de egyben a hagyo mányos közösség, az
egyház lehetősége is — amely lehetőségre visszafogottan, de még-
is bizonyos határozottsággal felhívni a figyelmet: kötelességünk. Az
érintettek kötelessége, hiszen e lehetőség mindannyiunkat érint, de
különösen azokat, akik a sebzettség és remény egységében élnek nap
nap után.

E feladatpontokban megkerülhetetlen a párbeszéd — nemcsak az
egyház különböző körei, nemcsak az érintettek és a vezetés, hanem
az egyháztól elfordultak és az egyháziak között. Megnyílni az előb-
biek felé: nem egyszerűen párbeszéd, hanem oly alapvető és átfogó
nyitottság is, ami nélkül a pusztulás kockázata marad csak. A nyi-
tottságban válik lehetővé a kegyelem gyógyítása, amely a sebzettség
fájdalmán túl helyreállítja azt a formát, amellyel e közösség — a Fel-
támadott arculatát hordozva — sebzettségének tudatában, de egy-
ben lényében megérintve, megindultan és mégis józanul léphet a kö-
vetkező világkorszak küszöbére.
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