
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Rövid sajtóközleményből értesül

tünk annakidején arról, hogya nem
hívőkkel foglalkozó vatikáni titkárság
az idei év január 30-31-én megtartot
ta Rómában első teljes ülését. A köz
lemény szerint a teljes ülés két köz
vetlen teendővel bízta meg az ügyiri
tézőséget, Az egyik az, hogy az ate
izmus jelenségének módszeres és tu
dományos tanulmányozására szervez
zen egyes katolikus egyetemeken
munkaközösséget, amelyek vele kap
csolatot tartanak fenn. A másik, hogy
.a nagy egyetemi központokban kezde
ményezzen dialógust a hívők és a
nem-hívők között, éspedig azért az
ilyen helyeken, rnert közismert, hogy
az ateizmus elsősorban az egyetemek
ről indul ki, különösen a "harmadik
világ" országaiban.

Ez eddig az egyetlen érdemleges
tény, amelyet a titkárság 'tevékenysé
géről megtudhattunk. legfeljebb azt
fűzhetem még hozzá, hogya múlt év
októberében a titkárság egy "kerek
asztal-értekezletet" is rendezett Ró
mában, amelyen a vallásszociológia és
a valláspszichológia több nemzetközi
leg elismert képviselője vett részt.
Arról az eljárásról tanácskoztak ak
kor, amelyet a mai hitetlenség lélek
-taní és társadalmi okait és feltevéseit
tisztázó ankétokon kellene követni.

Mint emlékezetes, az Osservatore
Romano 1965. április 9-i száma jelen
tette be hivatalosan, hogy VI. Pál pá
pa "Segretariato per i non credenti"
elnevezéssel új títkárságot állított fel,
amelynek elnöki tisztséget Kőnig bí
boros, bécsi érsekre ruházta. Magyar
fordításban az elnevezés ekként hang
zik: "Titkárság a nem-hívők részére",
a ragozásbeli könnyebbség okából
azonban "Nem-hívők titkárságának"
szoktuk mondani, ami - úgy vélem
- meg is engedhető akkor, ha nem
tévesztjük szem elől az igazi érte1mét.
Az a kérdés azonban, hogy mi a cél
ja és feladatköre a nagy érdeklődéssel
övezett intézménynek, meglehetősen

homályban maradt. A Szentatya azóta
különböző alkalmakkor többször is
utal t erre a títkárságra, de egyszer
sem nyújtott róla közelebbi felvilágo
sítást. Altalánosságban mozogtak azok
a nyilatkozatok is, amelyeket Kőnig

bíboros, a titkárság kinevezett elnöke
"tett 1965. május 15-én egy sajtókonfe-

Írja Mihelics Vid

rencian, majd a zsinat utolsó üléssza
kában október 24-én A. Cavallarinak,
a Corriere della Se ra szerkesztőjének,

Első nyilatkozatában annak szüksé
gességéről szólt, hogy katolikus rész
ről folyamatosan és behatóan vizsgál
ják a mai ateizmus jelenségét, külön
bőző válfajait és az általa felvetett
problémákat. Második nyilatkozatában
a titkárság célját a nem-hívőkkel való
párbeszédben jelölte meg. Hangsúlyo
san kiemelte mindkét nyilatkozatában
azt is, hogyatitkárságtól teljesen tá
vol áll bármiféle kereszteshadjárat az
ateisták, akár a harcos ateisták ellen
is. "Egyetlen és egyedüli törekvésünk
- jelentette ki a bíboros -, hogya
vallást beiktassuk a társadalmi életbe
és párbeszéd útján kimunkáljuk erre
a gyakorlati lehetőségeket."

Annál nagyobb figyelmet kelthet
nek így - s nemcsak katolikus olda
lon - a titkárság titkárának, Vincenzo
Miano professzornak fejtegetései : egy
cikke, amelyet "A nem-hívőkkel fog
Ialkozó titkárság feladatai" címmel a
Concilium nemzetközi teológiai folyó
irat idei márciusi számában tett köz
zé, és egy előadása, amelyet Párizsban
a francia katolikus értelmiségiek köz
pontjában tartott. Utóbbinak szövege
"Párbeszéd a nem-hívőkkel" címmel
az Informations Catholiques Interna
tionales ezévi február l-i számában
jelent meg. Mianoról talán még any
nyit, hogy 1910-ben született, 1934-ben
szentelték pappá, ezidőszerint az alap
vető teológia és a filozófia tanára a
szaleziánusok római pápai egyetemén
és egyben a bölcsészeti kar dékánja.

*
VI. Pál pápa már 1964 júliusában

foglalkozott a titkárság felállításának
gondolatával. Ekkoriban hívatta ma
gához Mianot s megbízta, hogy dol
gozzon ki számára tervezetet. Azt is
közölte vele, hogy az új intézmény
hivatalos előkészítője Bea bíboros.
Miano a bíborossal folytatott megbe
szélések eredményeként már ennek az
évnek szeptemberében benyújtotta
előterjesztéséta pápának. Utána azon
ban hosszú ideig semmi sem történt,
úgy hogy Miano már il terv félreté
telére következtetett, amikor 1965
március végén az államtitkárságra
kérték s itt átadták neki titkári kine
vezését. Egybeesett ez azzal, hogy
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Kónig bíboros elfogadta az elnöksé
get.

A titkárság szervezetét, illetékessé
gi körét és feladatait mindezideig
semmiféle okmány sem szabályozza.
A pápa kifejezetten meghagyta, hogy
a titkárság egyelőre maga próbálja
szabadon kialakítani szervezetét és
munkakörét. Ugyanez vonatkozik
egyébként a már előbb felállított két
másik titkarságra is. Az első tudva
levően a keresztény egység titkársága,
a másik a nem-keresztényekkel fog
lalkozó titkárság. "Úgy hallottam 
jelentette ki Párizsban Miano -, hogy
a titkárságokat véglegesen a római
Kúria újjászervezésével kapcsolatban
rendezik."

Az egyik legnehezebb probléma an
nak tisztázása volt, hogy milyen 'cé
lokat tűzzenek a titkárság elé, annál
is inkább, mert a püspöktagok és a
tanácsosok kinevezése előbb történt,
mínt a célok megállapítása. Egy ki
váló francia tanácsos azt javasolta,
hogy a nem-hívők köréből is kérdez
zenek meg nagyobb számban szemé
lyeket, hadd mondják meg ők is, hogy
mít várnának konkréten egy ilyen ró
mai intézménytől s mely esetben te
kintenék azt a katolikus egyházi meg
újhodás jelének. A nem-hívők ilyen
értelmű bevonására azonban külön
böző okokból, legalábbis eddig, nem
került sor, jóllehet Miano véleménye
szerint nem lett volna nehéz szólásra
bírni az ateista humanizmus olyan
reprezentatív személyíségeit, akik jól
ismerik országuk kulturális életének
különböző ágazatait.
Kezdettől fogva bizonyos volt, hogy

a titkárság hordozó pillére csakis a
püspökök olyan kiválasztott csoportja
lehet, amely az egyház egyetemét kép
viseli. A zsinat utolsó ülésszakában
Kőnig bíboros javaslatára a pápa 23
püspököt nevezett ki 22 országból.
Ezek az elnökkel együtt alkotják a
szavazásra jogosult gyülekezetet,
amely mindenkor az elnök meghívá
sára ül össze. Azoknak a püspökök
nek, akik tagjai a titkárságnak, fel
adatuk, hogy kapcsolatot tartsanak
fenn a különböző országok püspöki
karaíval, továbbá a titkárság kineve
zett tanácsosaival, akik a püspökök
legközvetlenebb munkatársai. A pápa
eddig 57 tanácsost nevezett ki 19 or
szágból, figyelemmel tudományos fel
készültségükre és hozzáértésükre, va-
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Iamint tájékozottságukra a különböző

országok és helyzetek irányában.
Többségüle tehát nem is Rómában la
kik.

A titkárság vatikáni központja.
amely a titkárból és néhány munka
társából áll, egyelőre azt a konkrét
feladatot kapta, hogy kapcsolatokat
építsen ki a katolikus egyetemekkel
és a magasabb katolikus tudományos
társulásokkal és intézetekkel. Jelenleg
a szemináriumok és egyetemek kong
regációjával együttesen azon fárado
zik, hogya teológiai képzés reformja
során kellő figyelemben részesüljenek
a jelenkori ateizmus problémái. Elő

kell készíteni e egy .nemzetközi folyó
irat kiadását is, amely közvetlenül
szolgálná a dialógust a nem-hívőkkel.

Képviselteti továbbá magát azokon a
nemzetközi találkozókon, amelyek hí
vők és nem-hívők között jönnek létre.

Altalánosságban teendője a titkár
ságnak a hitetlenség különböző for
máinak tanulmányozása. Hitetlensé
gen itt nemcsak a rendszerbe foglalt
ateizmust kell érteni, hanem az ag
nosztícízmust és a gyakorlati közöm
bősséget is. Végeredményben így a
titkárság mindazokat a nem-hívők kö
zé számítja, akik sem elméletben, sem
gyakorlatban nem tesznek magukévá
valamiféle vallást. A titkárság külö
nősképpen azokat a mélyebb indítéko
kat vizsgálja, amelyek közörnbösséget
váltanak ki Isten irányában, kétséget
keltenek létezésében, vagy ennek
egyenesen tagadására ösztönöznek.
Nem csupán a történeti fejlődések és
megjelenési formák teszik tehát ta
nulmány tárgyát. hanem a pszicholó
giai feltevések és adottságole is.

Semmiképpen sem tartozik azonban
a titkárság illetékességi körébe 
hangsúlyozza Miano -, hogy bármi
lyen természetű evilági elkötelezett
séget vállaljon. Kizárólagosan az a.
hivatása, hogy központi ösztönző, irá
nyító és rendező szerve legyen annak
a párbeszédnek, amelyet a katolikus
egyház kíván folytatni a vallástalan
világgal. E tekintetben előbb az Eccle
siam Suam körlevélnek a dialógusra
utaló részei, később Az egyház a mai
világban pasztorális konstitúciónak az
ateizmusról és az egyház magatartásá
ról szóló 19-21. pontjai szelgáltak szá
mára eligazításul. Míano cikkéből

tudjuk meg, hogy annakidején a zsi
nati bizottság ezeknek a pontoknak.



végső kidolgozását magára a titkár
ságra bízta.

*
A dialógus mindig kényes és nehéz

"művészet" - szögezí le Miano. An
ez főleg a nem-hívőkkel való párbe
szédre, mert az egészen új valami és
a szerzett tapasztalatok róla még igen
csekél~ek. Nehézséget okoz az is, hogy
az ateizmusnak nincsenek formális
szervezetei. Ilyenek legfeljebb egyes
-szocialísta országokban találhatók.
Emiatt tehát alig lehet gondolni ar
ra, hogy "hivatalos" jellegű dialógus
indulhasson, azaz olyan párbeszéd,
amely egyházi szervezetek és nem-hí
vők szervezetei között folyik. Dialó
-gus így szinte kizárólag' magánsze
mélyek vagy magáncsoportok között
indulhat, akik, illetve amelyek csupán
a saját fclelőssésükre járhatnak el,
még akkor is, ha a katolikus fél szá
mára megvan a hierarchia [óváhagyá
'sa.

Különös nyomatékkal figyelmeztet
itt Miano arra, hogya dialógus szor
galmazásával a titkárságnak nincs
semmiféle közvetlenül térítő szándé
ka. Óhatatlan természetesen, hogy
azok a keresztények, akik párbeszéd
be lépnek a nem-hívőkkel, éppen mert
hívők, a tanúsító szerepét is viszik, s
magától értetődik, hogya: párbeszédet
folytató felek szerétnék meg is győz

ni egymást a maguk igazáról. A dia
lógus azonban, ahogyan azt a titkár
ság felfogja, nem irányul a nem-hí
vők megtérítésére, mert ha bizonyos
is, hogy az egyház soha sem ejtheti
el azt az isteni küldetését, hogy Krisz
tus üzenetét hirdesse az embereknek
és elfogadásra ajánlja azt nekik, szó
sem lehet az ún. "prozelitizmusról",
amelynek módszerei nem tartják tisz
teletben a személy szabadságát. A di
alógus egyik feladata, hogya mai
igényeknek megfelelőerr és az ellen
'vetések számontartásával korszerűen

bemutassa a katolikus tanítást de
még inkább feladata mindannak ki
munkálása, ami inkább egyesít, mint
megoszt. Az egyház ugyanis - húzza
alá Míano - azon van, hogy mind ő

rnind a hívei kivegyék részüket egy
jobb és boldogabb világ építéséből.

Ebből következik, hogy aminek a di
alógust jellemeznie kell, az a kölcsö
nösség, amelyben a két fél - a hí
vők világa és a nem-hívők világa, a

keresztény humanizmus és az ateista
humanizmus - az egyenlőség alapjára
helyezkedik, hogy együtt dolgozzék a
mondott közös művön, annak ellenére
is, hogy ellentétes pozíciókból indul
nak ki, s anélkül, hogy ezzel csökken
tenék vagyalábecsülnék azokat az
olykor mély különbségeket, amelyek
a pozíciók közt vannak. Közeledés te
hát egymáshoz a tisztelet, a megértés
és a lojalitás légkörében. Az ekként
értelmezett dialógus tökéletesebb ak
kor, ha a felek kölcsönös gazdagodá
sukat is keresik az igazságban és va
lami magasabb közös igazság elérésé
re törekszenek, a dialógus azonban
szerényebb célra is korlátozhatja ma
gát, ami ez esetben is rendkívül fon
tosnak bizonyulhat. Ilyen cél a gya
korlat terén való együttműködés lehe
tőségeinek kidolgozása, függetlenül a
tanrendszerektől és a felekideológiá
játóL

Miano szerint a dialógus felkarolá
sa nem abból a feltevésből ered, hogy
a hívő keresztények aránya egyre ki
sebb lesz az elkövetkező évtizedek
ben. Az egyházat az a körülmény ve
zeti, hogy a modern kor mindinkább
elismeri és előreláthatóan mindjobban
el fogja ismerni az emberi személy
értékeit, amit a kultúra és a társada
lom általános fejlődése is követel, to
vábbá, hogya társadalmi kapcsola
tok sűrűsödése és mélyülése mindin
kább tudatára ébreszti az emberisé
get a pluralizmusnak, ami jellegzetes
vonása a mi világunknak. Mármost
igazi pluralizmus csak akkor lehetsé
ges, ha az emberek, a közössézek és
a kultúrák párbeszédet folytatnak
egymással. A nyíltság magatartása és
a kölcsönös megérteni akarás tehát az
indítéka annak a dialógusnak, ame
lyet keresztül kell vinni a társadalmi
viszonylatok minden formájában. Ami
szükséges ehhez: az udvariasság, a
tisztelet, a rokonszenv és a jóakarat
érzülete, amely egymás kölcsönös el
ismerésén és elfogadásán sarkall.

•
A dialógus keresése így az egyház

általános megújhodásának egyik ol
dala. Kifejezésre juttatja a szabadság
amaz értékeinek pozitív szemléletét,
amelyek a társas életnek alapul szol
gálnak. s amelyeket - mint Miano
megjegyzi - "a keresztények sem
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tartottak mindig tiszteletben". A tit
kárság felállítása is egyik beszédes
bizonysága az új áramlatnak és az
egyház új magatartásának, szemben
a világgal általában és különösen a
nem-hívőkkel, akiknek az egyház nem
csupán adni szeretne, hanem tanulni
és kapni is tőlük. Miano a következő

szakaszokat idézi erre vonatkozólag a
Gaudium et Spes konstitúcióból:

"Amint a világnak érdeke, hogy tár
sadalmi valóságnak és története for
rásának ismerje el az egyházat, ugyan
úgy az egyház is tudatában van an
nak, mennyi mindent kapott az em
beri nem történetétől és fejlődésétől."

"Az elmúlt századok tapasztalatai,
a tudományok haladása, az emberi
kultúra különféle formáiban rejlő kin
csek, amiken keresztül teljesebben
nyilvánul meg magának az embernek
természete, új utakat nyitnak az igaz
ság felé és az egyháznak is hasznára
vannak."

"Az egyház is gazdagodhat és gaz
dagszik az ember társadalmi életének
fejlődése nyomán."

"Az egyház hálás lélekkel fogad
bármilyen rendű és rangú embertől

mindenféle segítséget, ami neki, mint
közösségnek, vagy tagjainak kűlön

külön hasznára van."
"Mi több, az egyház azt is vallja,

hogy még azoknak ellenző magatar
tásából is, akik szembefordulnak ve
le, vagy üldözik, sok hasznot merí
tett és meríthet."

Ezek szerínt az egyház - írta nem
régiben Kőnig bíboros - a küzdelem,
az ellenállás, az ellenséges és tisztán
negatív beállítottság magatartásából
átlépett a dialógus magatartásába,
míkor is kérdéseket tesz fel és meg
akarja érteni és segíteni a világot.
"Többé már a világ nem valami ellen
séges képződmény az egyház szemé
ben, amelytől el kellene magát szi
getelníe, amely ellen védekeznie vagy
harcolnia kellene. Az egyház elismer
te,hogy a világ autonóm, nem mene
külni akar tehát tőle, sem pedig ural
kodni fölötte, hanem közeledni akar
hozzá megértéssel, rokonszenvvel és a
segítő szolgálat készségével."

Nyilvánvaló, hogy az egyház nem
módosíthatja felfogását az ateizmus
tekintetében. Új és döntő változás
azonban magatartásában - emeli ki
Miano -, hogy az egyház figyelemmel
kíván lenni azokra a szerinte is pozi-
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tív értékekre, amelyeket a mai ateis
tá'k képviselnek s amelyek Iehetővé

teszik velük a találkozást az emberi
síkon.

Miano határozottan szembefordul
azokkal, akik nem hisznek egy gyü
mölcsöző dialógus lehctőségében,

mondván, hogy feloldhatatlan az el
lentét a kereszténység, általában mín
den vallás, és az ateizmus között, Az
igazság ugyanis az, hogya dialógus
már akkor is fölöttébb hasznos, ha 
a pápa szavaival élve - "tisztázza a
tagadás okait a modern ateista em
ber lelkében". Az imént idézett kons
titúcióban is olvasható: "Az egyház
igyekszik felderíteni, hogy mik az ate
isták gondolkodásában az istentaga
dás okai, mert megítélése szerint eze
ket komoly és mélyreható elemzésnek
kell alávetni. Tudatában van ugyanis
annak, hogy mennyire súlyos kérdé
seket vet föl az ateizmus, amellett
azonban vízsgálódásra készteti az a
szeretet is amellyel minden ember
irányában 'viseltetik." Meg kell érteni
.a modern ateizmus szövevényes és
~okféle indító okait", annál is inkább,
mert ebből szellemi előnyök származ
nak a hívőkre és az egyházra.

Azt sem szabad feledni - folytatja
Miano -, hogya jelenkori ateizmus
integrális humanizmusként lép fel. "A
modern ateizmus - állapítja meg a
konstitúció - gyakran bölcseleti rend
szer formájában lép elő s mint ilyen,
egyebek között odáig terjeszti ki az
ember által óhajtott önrendelkezést,
hogy nehézségeket támaszt minden
nemű Istentől való függéssel szemben.
Akik ilyen ateizmust vallanak, azok
nak állítása szerint a szabadság abban
áll, hogy az embernek önmaga a cél
ja, saját történetének egyedül ő a mű

vese és Irányitója, mindez pedig nem
egyeztethető össze az Úrnak, minden
dolgok szerzőjének és céljának elis
merésével, vagy legalábbis teljesen
fölöslegessé teszi a reá való hivatko
zást." Egyik legnagyobb feladat tehát
a párbeszéd során annak igazolása is,
hogy - míként a konstitúció leszö
gezi: Isten elismerése egyáltalán nem
ellenk~zik az emberi méltósággal, hi
szen ennek a méltóságnak éppen Is
tenben van az alapja és benne telje
sedik ki: az embert ugyanis értelmes
nek és szabadnak teremtette Isten s
mint ilyent rendelte társas életre,
ami pedig a legfontosabb, arra hívja,



hogy mint gyermeke éljen vele közös
ségben és részesedjék az ő boldogsá
gában ... A végső dolgokba vetett re
mény egyáltalán nem csökkenti a föl
di feladatok [elentőségét, sőt inkább
új indítékokkal mozdítja elő azok tel
jesítését."

*
A titkárság munkája így szorosan

kapcsolódik a keresztény humanizmus
megalapozásának és kifejtésének prob
lémájához - mutat rá Miano. Elen
gedhetetlen követelmény ez, mert hi
szen éppen az emberi értékek síkján
vezethet pozitív és gyakorlati eredmé
nyekhez a hívők és a nem-hívők dia
lógusa.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a közö
sen vallott, vagy közösen elfogadható
értékek egyszerű megállapítása nem
elegendő. A dialógusnak két konkrét
célra kell irányulnia. "Az egyik a ta
nok szembesítése egymással, nem po
lemikus módon, hanem annak okából,
hogya kölcsönös előítéleteket kikü
szöböljék és egymást jobban megis
merjék. A másik az együttes megke
resése azoknak az egyezéseknck, ame
lyek lehetövé teszik, hogy hívők és
nem-hívők őszintén és homályosságok
nélkül összefogjanak egy jobb világ
kialakítására." Ezt tűzte ki feladatul a
Gaudium et Spes konstitúció is: "Bár
az egyház föltétlenül elutasítja az ate
izmust, mégis hátsó gondolatok nélkül
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arra az álláspontra helyezkedik, hogy
az összes embereknek, hívőknek épp
úgy, mint nem-hívőknek, síkra kell
szállniok ennek a világnak igazságos
felépítéséért, amelyben együttesen él
nek."

A dialógusnak így bizonyos mérték
ben az is rendeltetése, hogy egészsé
ges versengéshez vezessen az ateista
humanizmus és a keresztény humaniz
mus között, ami csak javára lehet az
egész emberiségnek, hiszen mindkét
humanizmus célja a hitelesen embe
rinek előmozdítása. Csak annak kell
mindenképpen elejét venni - húzza
alá Miano -, hogy a párbeszéd tőle

lényegileg idegen célok és szándékok
eszközévé váljék.

*
Mire folyóiratunknak ez a száma

megjelenik, már véget ért az a négy
napra tervezett dialógus, amelyet a
Pautus-Geseüschnit és a Csehszlovák
Tudományos Akadémia szociológiai
intézete április 27-i kezdettel együt
tesen rendezett meg Mariánské Lazné
ben. Első eset, hogy ilyen természetű

"szümpozion" szocialista országban ült
össze. Bár ettől függetlenül is szük
ségesnek véltem a nem-hívőkkel fog
lalkozó vatikáni titkárság tevékeny
ségének és célkitűzéseinek ismerte
tését, ez a mozzanat egyben idősze

rűvé is teszi Vincenzo Miano fejte
getéseit.

•

Két levelet kaptunk. Az egyiket egy világi hívő írta, a másíkat egy plébá
nos. Más-más szempontból ugyan, de mind a kettő lényegében azonos kérdést
tartalmaz. A világi hívő levele azt nehézményezi, hogyegyházközségükben a
hívek kezdeményezése, amellyel kisebb módosítást kértek a miserendben, ,nem
talált megértésre. A plébános viszont általában veti fel azt a kérdést, hogy
valójában milyen "jogokkal" ruházta fel a zsinat a világi híveket?

Mindkét levél, egy a jövőben előre

láthatóan egyre gyakrabban felvetődő

problérnát érint: beleszólhat-e a vilá
gi hívő vallási ügyekbe? Köteles-e a
pap (plébános, lelkiatya, stb.) meg
hallgatni a hívek gyakorlati javasla
tait és kérdéseit?

Az eddigi gyakorlat az elmúlt évti
zedekben (vagy inkább évszázadok
ban) az volt nagyon sok helyen, hogy
nem szokták a híveket sem megkér-

dezni, sem meghallgatni egyházi
ügyekben. (Természetesen, nem fizi
kai értelemben vett "meghallgatás
ról" van szó!) A papság általában a
hagyományos rend vagy bizonyos gya
korlati tapasztalatok alapján megál
lapította a szentmisék és istentiszte
letek idejét, sőt néha a módját is, a
plébános meghatározta a plébánia
munkarendjét, a hívek pedig ahhoz
Igazedtak. Szokások alakultak ki a
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