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Az értelmiség
felelőssége

Az írástudók, az értelmiségiek valaha az igazság szószólói, népük,
szűkebb közösségük lelkiismeretének ébrentartói voltak. Az értel
miségi a szellem embere, akit átfogóbb, szélesebb körű látásmódja
kiemel az átlagemberek közül. Az egyszerű ember nem lát túl saját
érdekein, pillanatnyi gondjain kívül nincsen más problémája. Nagy
felelősség terheli az írástudókat, mert nem mindegy, mit kezdenek
tudásukkal és látásukkal. Ilyen értelmiségi szószóló szerepet töltöt
tek be az Ószövetségben a próféták és a nép pásztorai, vezetői.

Isten őrnek állította őket a választott nép mellé, hogy szavait, intel
meit közvetítsék szám ára.'

A próféták után ezt a szerepet a farizeusok és szadduceusok
vették át: ők voltak a későbbi korok írástudói. Az Újszövetségben
Jézus több, az értelmiséget fenyegető veszélyre figyelmeztet a farize
usok és írástudók ellen elmondott beszédében. A hiba nem a tanítá 
sukban van, hanem magatartásuk bírálnivaló. Szavaikból nem fa
kadnak tettek, a lelkület helyett fontosabb számukra..a:külső .2

A k ül önböz ő értelmiségi hiva tások lényegében ma is megtalál
ható a tanító jelleg: nemcsak a tanárnak kell nevelnie, tanítania,
hanem a szellem minden emberének - legyen az író, műv ész,

orvos, jogász -, életével példát kell mutatnia, hogy ezzel köze
lebb vigye embertársait az igazsághoz. Az értelmiséginek az a fel
adata, hogy felszínre hozza lia világ valódi képét',.3

Ehhez kellő fokú képzettség, műveltség szükséges, de a kettőt

nem szabad összetéveszteni. Korunk egyik legnagyobb veszélye,
hogy bár a főiskolák, egyetemek az egyes részterületeken megfelelő

képzést biztosítanak, mégsem nyújtják azt a fajta átfogó látásmódot,
amely alkalmassá teszi az embert a vezető, közvetítő szerepre,
amely a korábbi időkben éppen az universitas feladata volt.

A szakképzés én túl mást is kell adni a fiataloknak. Mi az az alig
megfogalmazható többlet, ami a műveltség átadását megkülönbözte
ti a puszta képzettségtől? A műveltség átadása az egész embert tart
ja szem előtt. A természet ismerete és a technológiai ismeretek is ré
szei lehetnek a műveltségnek, ám nem mint puszta szakismeret és
elvont elmélet, hanem mint betekintés az ember és világa közötti
összefüggésbe. A műveltségnek köze van az értékekhez is: lényegé
hez tartozik, hogy a saját társadalmában érvényes lényeges normá
kat nemcsak felsorolni képes, hanem közelebbről is ismeri, akár
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vallási, akár erkölcsi normák, vagy éppen csak azokban gyökere
zök legyenek azok. Mindezek ismeretében önálló, átfogó látásra
kell szert tennie, amely aztán ítéletalkotásának alapja lesz. Életét
elkötelezett módon e szerint a látásmód szerint kell alakítania.

Ateleléisség Az ember mint értelmes lény nem egyszerűen ösztönösen sod-
ródik célja felé, hanem úlját szabad felelősséggel járja. Isten az
embert felelős lénynek teremtette. Ehhez értelmes volta adja meg
a természetes képességet, amellyel felismerheti, hogy önmaga ki
bontakoztatásához mi szükséges. Ha magát a felel5s szót tekint
jük, ez annyit jelent, hogy felelnie kell, éspedig valami olyan ha
talomnak, amelynek jogában áll számon kérni. Ehhez a számon
kéréshez az emberben egy belső érzék igazodik - nevezzük ezt
akár lelkiismeretnek, vagy bármi másnak -, amely az embert
konkrét erkölcsi cselekvésre indítja. A humán szinten mozgó em
ber lényegében ennek tartozik felelősséggel: számára az emberi
élet egy olyan ígéret, amelyet szabadon lehet beteljesíteni, ame
lyet megfelelő módon tájékozódva kell kifejleszteni. Akik komo
lyan veszik embervoltukat, életükben állandóan a teljességre tö
rekszenek: lehet, hogy ezeket valami vonzó eszményben, valami
lyen konkrét értékben keresik, amelyek mögött lényegében a ter
mészeti törvények állnak. Az őslelkiismeret az emberi szellem ter
mészetszerű, veleszületett magatartása, alapbeállítottság a jóra,
igazra - végső soron Istenre.

Az ember sajátos alkotása a Teremtőnek, mert értelemmel, sza
bad akarattal rendelkezik, ezért Isten nem is azt várja el tőle,

mint a többi létezőtől. Az ember feladata, hogy szabadsága, értel
me, akarata birtokában saját maga alakítsa magát azzá, aminek
Isten elgondolta. A keresztény ember számára az életcél tehát
annyival több, mint a humán szinten gondolkodó ember számára,
hogy Isten róla alkotott tervét kell megvalósítania. így a mínden
napos felelősség azt jelenti a keresztény számára, hogy a Terem
tőtől kapott lehetőségekkel, eszközökkel - az értelem, a szabad
akarat segítségével - megvalósítsa azt, amit róla elgondolt, bejár
ja azt az utat, amit neki kijelölt. Ez a kijelölt út mindig konkrét
környezethez, korhoz kapcsolódik. Az emberi létnek közösségi ol
dala is van. Az emberiség fejlődése során kialakult értékeket min
den újonnan születő egyén használja. Egy ember sem képes saját
életét a közösségiségtől elvonatkoztatva megélni. Nem tehet úgy
semmit, hogy az valamiképpen ne hatna környezetére. Úgy kell
élnie, hogy példája, viselkedése elkötelezett állásfoglalás legyen.

Az értelmiségiekre kiemeit helyzetüknél fogva az embermivolt
általános felelősségén túli felelősség is nehezedik: aki többet ka
pott, attól többet is kérnek számon. Az értelmiség feladata, hogy
az igazság szószólója legyen a földön, önös érdekeiken fölülemel
kedve közvetítse Istent az emberek számára. Felelősségük abban
áll, hogy a kapott értékekkel, műveltséggel mennyire tudnak szol
gálni. Mindenkinek a saját helyén, saját feladatai szerint kell
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helytállnia. "A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz.
A megbízatások is különfélék, de az Úr ugyanaz. (oo.) A Lélek
ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik
ugyanis a Lélektől a bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás
adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik meg a hitet kapja
ugyanabban a Lélekben, vagy a gyógyítás adományát ugyanab
ban a Lélekben; ez csodatévő hatalmat, amaz meg a prófétálást,
egyik a szellemek elbírálását, másik többféle nyelvet, a harmadik
viszont a nyelvek megfejtését. Mindezt azonban egy és ugyanaz a
Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek."'i Mindenkinek
az a feladata, hogy Isten igéjének hirdetéséhez megtalálja "azokat
a módszereket, melyek megfelelnek a különböző emberi csopor
tok és a sokféle szakterület szükségleteínek'C Minden értelmiségi
kulturális elkötelezettség mellett való kiállásához elengedhetetlen,
hogy állandóan lépést tartson a szakmai fejlődéssel. Nem kevésbé
fontos, hogy ne aludjon ki benne a soha be nem teljesülő vágy Is
ten egyre mélyebb megismerésére. Mert ha ez elmarad, intellektu
a1izmusba zárkózik.

A közélet nem más, mint tudatos részvétel a társadalom életé
ben, a politikában. A politika szó sokak számára negatív jelen
téstartalommal rendelkezik, holott a politíkhosz-rnelléknév erede
tileg azt jelenti: az állampolgárokhoz illő. A belőle képzett főnév

jelentése: a polgárokra tartozó dolgok összessége. A szellem em
berének pedig, különösen, ha keresztény, kötelessége, hogy ami
vele és körülötte történik, abban ne öntudatlanul, hanem tudato
san, minél teljesebb erkölcsi hozzáállással vegyen részt. Az állam
nem önmaga által él, hanem a mi szabad tetteinken alapszik, az
zá lesz, amivé a közösség alakítja. Mivel egész lényünk közösségi
is, minden cselekedetünknek, akár akarjuk, akár nem, van közéle
ti súlya is. Minél kevésbé számolunk ezzel, annál inkább módot
adunk a manipulálhatóságra. Minden értelmiséginek, és különö
sen a keresztény értelmiséginek kötelessége tehát a politikában
legalább elemi fokon részt venni.

Ahhoz, hogy - bármilyen szinten - felelősen tudjunk állást
foglalni, döntéseket hozni különböző társadalmi kérdésekben,
megfelelő tájékozottságra van szükség.

Minden embert egyenlőnek, de egyedinek teremtett az Isten,
ezért az egyenlőség nem az egyformaságban áll, hanem abban,
hogy mindenki önmaga legyen és a maga helyén éljen helyesen.
Az értelmiséginek, akinek feladata az igazság közvetítése, akinek
őrként, pásztorként kell a nép mellett állnia, a közéletben is van
feladata. "A nagy tömeg tétlen és vak, mint a test volna fej nél
kül; megy, amerre viszik (oo.) A Kor lelkét az írástudókban kell ke
resni.,,6 A több erővel, képességgel bíróknak kell a legnagyobb és
leginkább felelősségteljes feladatokból is részt vállalniuk.

Az értelmiségi lét tökéletlenségeket rejt magában. Hiba az, ha valaki
nem tanulni akar az egyetemen, hanem csak a megszerezhető, hivalko-
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dásra jó diploma csábítja felsőbb iskolába; vagy tanulmányai megvá
lasztásakor elsődleges szempontként nem a szolgálat, hanem a majda
ni minél nagyobb kereseti lehetőség vagy a karrier vezérli.

Speciális veszélyt jelent a keresztény értelmiségire, ha hiányzik
az akadémiai szintnek megfelelő spiritualitás. "Az önök köteles
sége, hogy kiváló eredményeket érjenek el a világi tudo
mányokban, a fizikában, kémiában, filozófiában stb .. -rr de egyide
jűleg az ezekkel arányban álló vallásos tudást is meg kell szerez
niök és meg kell tartaniuk. Ennek híján filozófiájuk, filológiájuk,
fizikájuk lerombolja az önök hitét.,,7 A tudományos képzettségnél
alacsonyabb fokú hitbeli ismeretek könnyen vezethetnek a vallás
tól való eltávolodáshoz: az ilyen a kereszténységet - gyermekko
ri élményei, emlékei alapján - valami naiv, gyermekeknek, öre
geknek való dolognak fogja tartani.

Súlyos hiba, ha az értelmiségi hűtlen lesz küldetéséhez és annak
ellenére, hogy tudja, mit kellene mondania, elhallgatja az igazságot,
vagy esetleg mást mond, mint az általa is felismert igazság. Ennek
oka lehet egyszeruen gyávaság; nem meri vállalni küldetését az
adott esetben ellenséges környezetben. De elképzelhető az is, hogy
más ok miatt árulja el hivatását: érezve, hogy az igazság kimondása,
vállalása veszélyes - karrierje, anyagi jóléte, kényelme miatt eladja
magát. Nagy az értelmiségi felelőssége, aki elhallgatja a felismert
igazságot, .mert vétkesek közt cinkos, aki néma"," Az írástudó nem
bújhat ki felelőssége alól, vállalnia kell a helyzetéből. műveltségéből

adódó feladatokat: felelős a felelősségéért.

A közéletben aktívabban résztvevő számára csapdává válhat,
hogy megszokva a politikában szokásos gondolkodás- és eljárásmó
dot, a manipuláció eszközéhez folyamodik. Nem szabad szem elől

téveszteni, hogya közélet eszköz, amely, ha maga akarja mindenki
számára meghatározni a célt, megmondani az emberi lét értelmét és
eszerint berendezni az emberek lelkiismeretét, totalitárius diktatúra
formáját öltheti. Veszélyt jelenthet a közéletben résztvevő ember szá
mára, ha úgy fogja fel azt, mint valami, az általános erkölcs től füg
getlen valóságot: ha a közéletben elkövetett hazugságokat, csaláso
kat ügyességnek, taktikának tünteti fel, ha gyávaságát, anyagiassá
gát, megalkuvását okosságnak tartja, és ezzel abba a hibába esik,
amellyel Jézus is vádolja a farizeusokat: értelmüket nem a lényeges
re fordítják, hanem kibúvókat keresnek.

Viktor E. Frankl orvos-pszichológus egy felmérése szerint az
egyetemi hallgatók körében - a közlekedési baleset után - a halál
második leggyakoribb oka az öngyilkosság, melyekre azért kerül
sor, mert a fiatalok nem találják az életük értelmét.' Az egyetemet
úgy kell tekintenünk, mint azt az időszakot, amikor felkészülünk a
jövő feladataira. (oo.)"különben lehetetlen, hogy akár csak tűrhető

szerepünk is legyen".lO Hiszen a kapott értékeket úgy tudjuk igazán
meghálálni, hogy továbbadjuk a következő nemzedéknek, és ezzel
köszönjük meg mindazt, amit az előző generációktól kaptunk.
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