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tilt~~,z~}11lberd{nyilatk~z:ltán,ak'cfrn'éb~n,h*nal~ _~z6.

("Manife?w ,,~esJn~eUec:tl!els")~ .Ez isaz.értelmiség;~gyik
legfontosabb ,.tirsaqalmi féladatát,. a ·tiltakozást fogl@a
össze~""."
; " . , .,'<;' .;»" ',. , ' . " . }
Az' ~rtehn,i~~g, .a szellemi, ditffiegqatár"ozá,sa legal~bb
oly~ pe.h~!rril)x a t9Ier~s;légk?r llle~yr(el11tése, m~ly;3.Z
egyetleni,df~gadhatÓ légkör. azéfteJlUi?~gi lét kibpntalwz,"... a papnak ajkai őrzik a tudÓffiállyt,
tatásálwz.,
Golo ~ann. az érteIrniség egy me:glehe,tőserrr;ffi
és az ő szájából törvényt várnak;;,"
és egy. jf1~~bb$,z~.kr~ szab?ttjdentés~I<?I.• ~~szét ([)~.r
(Malakidspróféta2.7) Auftri~t rer Intellektu,eUe,n' il,1 de, r;C;e:fch.i~hte.in.Y;'i:K:
Hofflllapn {hrsg):,Jv{acht.HnAQhl1.Il1;tcht d~rInteÍl~~tH~l~
Vajon őrzik-e még? Vannak-e még tudós papjaink,?Nanre len.I:1atIl.bllrg;)~6&·7· <?ld')T:4g~~bs!,!eJ~1U~eJ:l iclet~
még egyházi elit Magyarországon? Elfogultságoktóllllente- toznafazok;l,. cliploll}~e:m~erek,~ilq\)clásukh9L élq~~.
sen kell válaszolnunk ezekre a kérdésekre, hiszene,gy, r<lvid Szűkebb értelemben ,G<;JloMannszerint. fl "publicis~álW
meditáció is meggyőz arról, hogy nem egyszerűell;e:ldön~ sor9lj~;az értelmiség~k k9~, ,akik a~rólíil1*"'Wlit 1I1ás o,k
tendő, igennel vagy nemmel megválaszolandókérdés,ekalkottak.,." Fejle:tt ve,rb~iskészségü~tnegle:hetősen"esz1~
ezek. Messze kerültünk a középkortól, amikor flpap-vo~ta lyesekkétehetiőketellenfel~ik~<Ú'a,hiszeD:őkisaszél
társadalom szinte egyedüli értelmisége, aki a k,e,~esztyéllné vak. el1lberei:, járt~ságukat, szakérte,ltrl~ket nehez, kétségbe
változott görög-római kultúra átörökítője.AmikQqninden vol1ni..
'," .' ' { . ' . ' ,".,. . . .(.;
tudós a teológia szolgálóleánya volt. A tudoril;ínyO~:,teclt AzelTúknegyv~név all1agy<lIértel'V;is.~gkrüikai kés.zsé~
nikai forradalom körében nehezen lehet márkitapint~li gét k,il1asztlálv~.vallás~alan.ná(sokszory,allisdlene:ssé):t~tte
mai tudásunk bibliai gyökereit. Ezért posztkrisztiánllsrar- az intell~ktl,láli,san gondolkodÓ ~lllbereket.Ugy~n#6raz
sadalomról, a szekularizáció utáni világról szoknmkbeszél" egyJ;ej.qbb<lI1.finq~odókritii<a yédekqé~r~Mn~er,ít~tte
ni. Hogyan jutottunk idáig?
az n~yh?z~t:Védekezés .közl:Jell az.egy~áz)~nagyelQsz~A múlt század liberális gyökerű hitehagyása után jöttszd~ reteEteLzárkózik ~LakultúrátóL Mindkétkí~~It~.végzet~s
lemi újjáéledés a magyarországi egyházak életében. Ez a veszé,lyaz egyhá.z sz~m;Íra. Lokalizálásuk nélkül nincs ki~
Prohászka Ottokár, Ravasz László nevével fémjdzett ke- bontakozódás.
.
resztyén elitkultúra olyan műhelyeket tartott fenn, mint a A "szocialista" társadalom mindenre kiterjedő ellenőrző
Protestáns Szemle vagy a Vigilia, mely rangot jdentett az rendszere rátelepedett az egyházra és ezzd bizalmatlanságot
egész egyház életében. De nem ennek a vizsgálata a dol- gerjesztett. Nem egyszerűen dnyomta, fdszámolta a valIágunk. Van-e ma a megújulás munkáját vállalni tudó szd- sokat, hanem államosította, hozzáidomította ideológiájálemi elit az egyházon bdül?
hoz. A marxizmust államvallásként kezelte és ugyanillor
Elitről sokféleképpen lehet beszélni, Mi az értelmiségi elit a kereszryén kultúra minden produktumát destruktívnak
egyházi kötődésére vagyunk figydemmel. Értdmiségnek kiáltotta ki. Ennek siralmas következménye, hogy minden
azokat a művelt, szellemi dolgokkal foglalkozó"q.il@ó gon~ keres:tyénségr~ utaló ismeret megkopott a társadalomban,
dolkodásra és vélemény-nyilvánítás ra kéPes~~.tqb~n~ite és f~ltl§tE~gyql}'all. értdmiségi elit, amelyik számára a
"diplomás" embereket tekintjük, akik szellemiinunkáfvé- Bibli~;~lrejrett)beláthatadan őserdő volt. Hovatovább azt
geznek. Ez a társadalmi pozíció kritikai készség~Helsételéz sellltt.@f:k;\eg)'et~lp.i végzettségű emberek, hogy mitől
a társadalom intézményrendszereivel- és benn~aZ~gyház~ Mo~esi~o~ára neve annak az alkalmatosságnak, amiben
zal - szemben. Sokszor ironikus kritikával illeti:ezeket:az cs~cs~rnéí~llk:txh?rdozzuk; miért szorongat paritryát
intézményeket, mdyeknek a javítása minden}~fs~~~~lIh~ ·MislI~1~9.~1?p;Í~i4ja a jobbjában,.és miért bujdosunk a
ban döntően az értelmiség feladata. Az "ért~l.Wi~~&( ~a: ,pusztá~'mletőfiAlök-szép verse szerint úgy, "mint névunk a magyar nyelv történeti, etimológiája:%SÍ'in.túYke~· péye:l~Nfóze~btijdosott".
letkezéstí, hiszen csak 1843 óta használatos;!1.f.éJ.f~allcia Aijgp;i'rrobléIl1a az, hogy ezzel a vallás kiiktatódott a
"intellectuel" megfeIdőjének tartjuk, akkor,m~~.p~f.a1~l>~: tá~~~~;N:~gt.11~t~?pl:;~iskolai oktatásból eltűnt a teológia,
hiszen ez a szó csak 1898-ban a Dreyfus-per Kapcs;m je~ megSzŰ1].ttilubmánylenni, a teológust és a papot nem
lenik meg, a méltadanságot szenvedő Dreyfus mellé. álló tekintették értelmiséginek. A kommunista kultúrpolitiku-
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sok szerint a vallás - magánügy lett. Puszta,;amiC§upán.a
privát szférát érintette, ennek sem minden,; terül~t~t.-:{\z'
erkölcs a család életét, az egyéni szabadidőt befolyáSolhatta,
de szerintük a munkához,hiv;ú:áshoz, az int:ellektuális élethez nincs már semmi köze. Avallás közéleti szerepét is csak

az"egyház,piJIanatnyi szociológiai helyzetével, ez a lépés
inkáb.~gátoIta, mint segítette az új értelmiségi elit kialakulását'~ Sok egyházi iskolából nosztalgiaiskola len.

A poiitívjelekre is figyeln unk kell. Több empirikus megfigyelés bizonyítja, hogy a 20-30 év közötti magasabb képafőpapoklojálish~ségnyibt:k~z~t~RaIl t~l~r~taarendszer. zettségű lakosok körében a társadalom átlagát meghaladó
Ennek termé~~tes 'velejárója az "9It:h0g}-' ,az()kt~táspoli- érdeklődés van. Ez új kihívás a keresztény felnőttnevelés
tikában is érv~nyesült ezazegyszolamú ideologiáidkötele- számára. A modern társadalom plurális, ami szükségessé
zettség. Az iskolá azt asze1l11életet'közvetÍtette,' hogffelvi- teszi a vallás, a hit dolgainak indoklását. Lelkiismereti szalágosult, gondolkodó, értelmes ell1ber nem lehet hiv6.Az badságothirdet, ami könnyen társul újszeríí szabadosságerkölcstelen ateista::()ktátáspoliti~a.ierőfeszíté~~kei: tett, gal, a határozott elkötelezettség hiányával. Sokszor kereszhogy az "idéológiai' harcban""a vall~t~aIls~ot'j~tta~sa ténységtől idegen értékek épülnek be az emberek gondolgyőzelemre; Tomka Miklós199?-benez~ írt~:'"Ma ~t~isa- kodásába; veszélyeztetve akeresztyénség tisztaságát.
dalom közel 113 részeya1lástalan:(A7~tóbbiévek~en- ek- Van-e még (vagy már?) egyházi elit Magyarországon?
kora a nem ll1egke~esztelÍ:gyefin~ke~~r~nyaJAJegretemi Vannak biztató jelek, de távolról sem értünk célt. A libeés főiskolai végzettségue~ekellenb~nlegfelj~RBl/10í:észe rális~rtelmiség.derékhada vallástalan még, és nem érti az
tudta megőrizni vall~-os vilápnéwé~ 'a.16~18 éyigtártó egyházak belső életének, különös szociológiai helyzetének
iskolai befolyásolás,majaazaztkö~~to nyilván~s ~zerep- mozgástöryény~it.'J\z;e§Yházak közül még mÍlldig inforlések során" (Tomka Miklós:Valhísés~ultúra;~~:. $gy- mációs Vákuum tapasztalható, ami erősíti az egyház tárhdz/órum .. 1990.. 3. ~ám', vö;:}995.2~25:--~5.). Í§Y, asadalnion kívüliségénekhamis illúzióját. A változás -lassú
rendszerváltás után" az egyház~ s~ámára ,aiegyil<Iegna- folyamat;MiridenIlevelé~sel foglalkozó ember tudja, hogy
gyobb kihívás az volt'~rogy hogy'r találj(apcsohltot az a legkeményebb anyag nem a gyémánt, hanem az emberi
értelmiséggel a vallás:1\. rendszervált~ eszk~~hiányosmili~ agy szürkeállotnáhya.
őben jött létre. Ai egyház nagyszábású hódítóhadjáratához . LelkésiképzésÜn"khiányosságai is erősítik problémáinkat.
hiányosak a megfelelő embereken túl a megfelel§eszközök A régiprofesszoroksofban' elmentek minden élőknek útis. Ezt az eszközhiányoshelyzetetvolth,ivatva.cs~kkehteni ján; Ai éliTüílf40é~téologiai tudósképzése lehetetlen volt.
az egyházi iskolák vissza~aásáról szóló tőrvé~y.E~:\1ekelső Ugyanakkorazállafuosított egyházak bezártsága csökkeneredménye a nagy hagyományú egyházi középisk9lákvisz- tette az egyházak .• szod<Uis. érzékenységét. Kevés olyan lelszaszolgáltatása volt. Viszont hamarosan'lllegmuiatkozott kész van, akibelelátatáÍ'sadalmi mozgások belső "titkos"
,ennek a lépésnek némely gyengesége.Avissz~~dott:ép~let vifágába. Pedig az értelmiséget ez a látás avatja a társadalom
az egyházi elitiskolát nem tette újra azzá, sőt, mivel nem hasznos részévé.
számolt az elmúlt 40 esztendő migrációs mozgásaival, az új,
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