
DON SKODA FERENC A NEMHIVOK TITKÁRSÁGÁRÖL

(Don Skoda Ferenc és P. Szabó Ferenc beszélgetése. Elhangzott
a Vatikáni Rádióban 1970. máj. 2-án.)

Ismeretes, hogy a Nemhivök Titkársága a II. Vatikáni Zsinat egyik
gyümölcse: a Gaudium et Spes k. zsinati konstít űcíö, amely az egyház
és a világ kapcsolatával fogl alkozik, kifejezetlen sürgette, ho gy őszinte

és komoly párbeszéd alakuljon ki a hivők és a nemhivők között . Meg.
hívtuk studionkba Don Skoda Ferenc szlovák származású papot, aki
magyarul is beszél, tájékoztassa hall gatóinkat a Titkárság célkitűzései

ről és tevékenységéről. Don Skoda Losoncon született; teológiai tanul
mányait Rómában végezte. Jelenleg a Nemhivők Tit! árságán dolgozik,
így első kézből kapjuk az inform ációkat.

K.: Főtisztelendő úr, Ön a Nemhivők Titkárságán dolgozik szinte
megalapítása óta; kérjük, tájékoztassa hallgatóinkat e Titkárság erede
téről, célkitűzésér6l, összetételéről és jelenlegi tevékenységéről.

V.: Még tartott a zsinat, amikor m ár egyes atyák arra gondoltak:
létre kellene hozni egy titkárságot a nemhivők számára. Ennek a cso
portnak a vezetője Bea biboros volt. Kívánságuk kedvez ő visszhangra
talált a Szentatyánál. VI. Pál 1964 júliusában magánkihallgatáson fo
gadta fi sza lézianus filozófia-professzort, Don Vincenzo Mianot, akit az
új Titkárság leendő titkárának jelöltek ki, hogy megtárgyalja vele a
létrehozandó hivatal célkitűzéseit. Miano professzor arra számitott,
hogy a kihallgatás során maris megkapja a Titkárság jó l kidolgozott
irányelveit . Nagy volt a meglepetése, amikor a Szentatya - mindjárt
beszélgetésük elején - megkérdezte tőle: mit lehetne tenni a nemhivő

kért és miképpen kellene m egszervezni a kérdéses Titkárságot? Don
Miano me glepetését palástolva próbálta kifejteni elgondolását és rövi
den összefoglalta a Bea bíboros által vezetett püspök-csoport elgondo
lás á t. A Szentatya megtette saját megjegyzéseit és megbízta Don Mia
not, hogy írásban készítse el a Titkárság tervét. A szalézi atya emlé
kezetében megmaradtak a Pápa utolsó szavai: llSUS docebit - a gyakor
lat majd megtanít bennünket arra, mit kell tennünk .

Miano professzor előbb kikérte Bea bíboros tanácsát, ma jd elk és zí
tette a Szeritatya által kívánt tervet; 1964 szeptemberében nyújtotta be
a Pápának. VI. Pál 1965 márciusában nevezte ki Don Mianot a hivatal
titkárának, elnökének pedig König bíboros bécsi érseket tette meg. A
Nemhivők Titkárságának alapító okmányát 1965 április 9-én tette
közzé az Osser vator e Romano.

Az így megalapított titkárság mindjárt megkezdte munkáját : részt
vett "Az Egyház a modern világban" c. zsinati ko nstitúció kidolgozásá
ban. (Ismeretes, hogy ez a konstítü cíö külön foglalkozik az ateizmus-
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sal .) A zsinat a latt és utána tovább kellell fejleszteni ezt az új egyházi
szervet. A Szentszék m ár 1965·ben 23 püspököt nev ezett ki (ezeknek a
számát később növelte) a Titkárság tagjai közé; ezek a püspökök a
világegyház kü lönb öz ö részeit képviselik . A Ti tkárság tagjai még a
zsinat alatt kétízben összeültek. Miként a két másik titkárság, a ke
resztények egységével és a nemkeresztény vallásokkal foglalkozó, a
most szóbanforgó hiva tal is úgy szervezi meg a tájékoztatást, hogy le
hetőleg minden országban legyenek hel yi titkárságai. A tag-püspökökön
kívül számos konzult or tartozik még a Titkársághoz, a különböző orsz á
gok ké pvise letében . A római hivatal és a helyi képviseletek főcélkitűzése

az, hogy tanulmányozzák az ateizmus különböző formáit és elmélyítsék
a párbeszéd et hívők és nemhívők között. Titkárságunk évenkint négy
szer közzétesz egy tájékoztatót, amely híreket közöl tevékenységéről ,

valamint a püspökkari ko nferenciák által irányított helyi titkárságok
és világi in tézmények munkásságáról. A Nemhívők Titkárságának tevé
ken ysége egyáltalán nem politikai jellegű. A Titkárság nem harco lni
akar az a tei zmus ellen, m ég ha harcos ateizmusról van is sz ö, hanem
az ér intkezést, a dialógust keresi a nemhivőkkel, hogy így biztosítsa a
va llásnak azt a helyet , amely kijár neki a társadalomban, és ho gy a
nemhivőket a vallási toleranciára birja. Hivők és nemhivők sza mos
területen együttműködhetnek az emberi problémák megold ásában, így
pl. a béke és a társadalmi igazságosság ügyének előmozdításában.

K .: Az Önök Ti t kársága 1968-ban egy dokumentumot tett közzé a
párbeszédről. Főtisztelendő Úr mint a Nemhivők Titkárságának munka·
tá rsa m inden bizonnyal közreműködött ennek előkészítésében. Hall
gat óink hálásak lennének , ha m ost röviden szólna a párbeszéd e di rek·
tóriumáról .

V.: Titkárságunknak az volt a célja e do ku men tum kibocsátásával,
hogy megvil ágítsa a pá rbeszéd igazi természetét és bízonyos félreérté
seknek elejét vegye , továbbá, hogy a helyes vágányon előbbrevigye a
m ár m egkezdett dialó gust . Ma ga a párbeszéd nem teljesen új do log,
hiszen az emberek bizonyos értelemben mi ndig is dialogizáltak. Titk ár
ságunk a kérdéses dokumentumot elsősorban a katolikusoknak szán ta ,
de eze nkívü l ál tal ában a keresztényeknek, és végü l a nemhivőknek,

illetve a különböző valláso k híveinek is . Tehát amit a dialógusró l mond,
az még a nemhivőkhöz is szól.

Ami az új dokumentum eredetét illeti: me gmondhatom, hogy nyo
mon követtem kidolgozását. Kezdetben csak gyenge palánta volt, de
las san növekedett és gazdagodott. Eredeti vázlatát egy szűkebb körű

bizottság, a Titkárság néhány konzultorának egy csoportja készítette
el. A Titkárság többi konzultora és püspök-tagjai véleményezték a te rve
zetet : az így kij aví tott, kíegészített dokumentumot megküldték minden
püspökkari konferen ciának, hogy eze k is megtehessék észrevételeiket.
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Egyébként más római hivatalok is megvizsgálták a dokumentumot
közzététele előtt.

A direk tóriumban leir t párbeszéd az emberek kölcsönös nyitottságá
nak, a kölcsönös adásnak és kapásnak egyik kifejezése. Ez a dialógus
különbözík att öl, amely a mi korunknak megfelelően igyekszik hi rde tni
az evangélium örömhírét.

K .: Főtisztelendő Úr milyen tapasztalatokról számo lhat be, llOgya n
lát j a a Titkárság tevékenységét?

V.: Néhány mondatban összefogla lhatom tapasztalatairnat. A Titkár
ság tevékenysége egészen új az egyházban. Hiva talunk munkája kü lön
bözik a róm ai Kúria t.öbbi hivatalának munkáját61. A mi tevékenységünk
sikere nagyban füg g az egyéni kezdem ényez ésekt ől . a különböz ö orszá
gok, kultú rák és nép ek tapasztala taitól és ismer t étöl. Nemcsak a hivők

és a kommunisták között akarjuk előmozdítani , a párbeszédet, hanem
a hivők és a nemhivők val amennyi t ípusának képviselői k özött is . E zért
alaposan ta nulmányoznunk kell a világ k ülönb öz ö részein fellelhető

hitetlenség formáit és helyi titkárságokat kell létrehoznunk az ateizmus
tanulm ányozására . Nincs m ég sok tapasztalatunk és részleteiben kidol
gozott munkaprogramunk, mint a római K úria más hivatalainak. Ti t
kárságunk úttörő munkát végez. A tapasz talat majd me gtanít bennün
ket a r ra, mit kell kifej lesztenünk és mi t kell elhagynunk.

K.: Utolsó kérdésíink: me lijek a T i tkárság jövő t ervei?

V.: Jövő terveinket a múlt ra és a [elenre ala pozzuk. XXIII. János
ideje óta a hivők és nemhivők közöt t í párbeszéd jelentős utat tett me g.
Mindenki meggyőződhetett a r ról - k ülönö sen a zsinat alatt -, hogy
az egyh áz nem akar elszigetelődni a világtó l, hogy első orban nem a
tévedéseket akarja elítélni , hanem kapcsolatot teremteni korunk em
bereivel. Csakis a párbeszéd kü szöbölhe ti ki az el öít éle teket, a gyűlöle

tet, a türelmetlenséget az egyes emberek és a nemzetek között, csakis
a párbeszéd teremtheti meg a rokonszenvnek azt a lé kö rét, amely
lehetövé teszi az együttm űköd ést . Reméljük, hogy Titkárságunk a jövő

ben is hozzájárul ennek a légkörnek a megteremtéséhez: az embe r
mé ltóság tisztelet ét kell elöseg ítenü nk , - minden ember tiszteletét
nemzetre, Iaj ra és világnézetre való t.ekint.et nélkül.

Meg vagyunk győződve a r ró l, hogy csakis a de mokratikus szabadság
keretében kibont.akozó dialógu s képes kialakítani az emberekben ezt
a humanizmust . Remé ljük , hogy az akadályok és nehézségek ellené re
is elmélyül a párbeszéd a hivők és nemhivők között Magyarországon
is, és meghozza gyümölcseit.
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