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Romano Guardini

A BÉKE NYOMÁBAN
A világhírű német teológus és bölcselö, aki jelenleg a

thűbingai egyetem katolikus világnézeti tanszékén ad e!ö, az
alábbi beszédet folyó év áprilisában tartotta, francia nyelven,
a Katolikus Értelmiség párisi nemzetközi kongresszusán. Az
eredeti szöveg, amelyet magyar fordításban teljes egészében
közlünk, az Étüdes juniusi számában jelent meg.

Minél erősebb nyomokat hagytak a háború pusztitásai az ember életében,
annál nehezebb a háborúról a békére való áttérés; manapság nemcsak azért
nehezebb mint régen, mert ez a háború minden eddiginél szörnyűbb volt, hanem
még inkább azért, mert a hagyományos indítóokok, melyek a háborúból a
békéhez szoktak vezetni, ma már nem elegendőek.

. Minden történelmi esemény egyszeri és páratlan a maga nemében, füg
getlenül attól, hogy a bennünket közelebbről érintő eseményeknek mindig külö
nös jelentőséget tulajdonitunk. Vizsgáljuk meg hát, hogy Teltevesünk tobb-e
mint egy tisztán egyéni élmény kifejezője. A következőkben megkísérlem.
bebizonyítani, hogy az események, amelyeket átéltünk, a háborút más termé
szetűnek mutatják, mint amilyen a multban volt.

Nem tudom, kutatta-e már valaki, hogy mít jelent a háború az ember éle
tében, és természete hogyan változott az idők folyamán. Nincs szándékomban
e kérdésre itt kimerítő választ adni, csupán futó pillantást vetek a háború
fogalmának fejlődésére.

Először is nézzük azt a korszakot, amelyet civilizációink forrásának szo
kás tekinteni, vagyis az ókort.

Olyan bonyolult jelenség esetében, mint amilyen a háború, természetesen
sokféle befolyással kell számolnunk: ilyenek a hatalmi és birtoklási ösztön és
a különböző természeti erők, amelyek érvényesülésre törnek. Ezekhez járulnak
még az egyes népek jellemvonásaiból folyó tényezők: például a görögök
szenvedélye, hogy erejüket összemérjék másokéval, miáltal a harc és küzdelem
egész létük alapelemévé vált, vagy a rómaiak missziós tudata, hogy egy a
jogon nyugvó univerzális állam keretében neveljék a népeket. Vannak ezen
kivül még másfajta, vallásos természetű indítookok is. Ös idők óta minden
népnek megvoltak a maga istenségei. Ezek az istenségek életet és hatalmat
adtak népüknek, hogy ők LS életet és hatalmat kapjanak tőlük. Az efajta fogal
mak idővel talán spirttualízélódtak, de nem szűntek meg hatni a népek életében.
Végeredményben tehát' az istenek viseltek háborút. Például Homérosz, aki elő
ször fejezi ki a görög öntudatot, úgy írja le a trójai eseményeket, mint az iste
nek harcát más istenek ellen. Az emberek e harcban csupán közvetítő szerepet
játszanak.

Csakis ebből a szempontból kiindulva érthetjük meg az ókori háborút,
Az antik világban akkor tör ki a konfliktus, ha az istenek nem képesek többé
hatalmi szférájukat összeegyeztetni, emberi nyelven szólva: ha az élet zsák
utcába kerül. A vérözönben. a felgyujtott városok füst jében elpusztul a régi
forma, amely börtön volt csupán, ,az istenek megbékélnek és az élet újra sza
badon folyik tovább. Nem ebből a forrásból táplálkozik-e az a mélységes
rokonszenv, amely Homérosz költészetébn a gyilkos harcok ellenére is össze
fűzi a görögöket és trójaiakat? Gondoljunk például Priamus és Achilles talál
kozására. (Milyen más a modern humanizmus!) Békét kötni náluk végered
ményben azt jelentette, hogy az ember tudja, mikor békélnek meg az istenek,
vagyis tudja tisztelni akaratukat és nem megy messzebbre, mínt ők maguk..
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Elhanyagolva a különböző változásokat, amelyeken a háború fogalma az
ókor folyamán keresztülment, térjünk át a középkorra. Akkor is hat a birtoklás,
a dicsőség, a hatalom vágya éppen úgy, mint az élet néma logikája: ha zsák
utcába kerül, erőszakkal tör magának utat. A középkor felfogása a háborúról
mégis egészen más.

A Kinyilatkoztatásban az élő Isten jelenik meg, aki mint a világ teremtője,

megnyilvánul minden földi valóságban, De nem küzd más istenekkel, mint a
régi istenek, mert kívüle nincsen Isten. Nem csupán a történelem isteni lényege
6, hanem a történelem Ura. Mint ilyen, egy másfajta történést visz bele a tör
ténelem természetes folyamába, amelynek végső értelme az Ö országának
eljövetele. '

A középkor tisztában volt ezzel, mint a Szent Ágostontól örökölt, de újra
átgondolt Sacrum Imperium fogalma is bizonyítja. A Sacrum Imperium annyit
jelent, hogy a teremtett renden keresztül Isten maga uralkodik, az egyének és
csoportok önzésének ellenére is. Ez az eszme egyszersmind magában foglalja
az egyéni felelősség mértékét.

Mit jelent eszerint a háború? A középkor szigorú felfogása szerint a
háború csak akkor jogos, ha a Sacrum Imperiumot szolgálja; vagyis hefelé
kizárólag a rendbontók, kifelé a pogány hatalmak ellen, hogy az egész föld
igazi Urának, Istennek hódoljon. Igy tehát a természeti erők is Istent szolgálják,
és a háború kimenetele az isteni akarat megnyilvánulása: ítélet vagy inkább:
istenítélet.

Amint az ember lelkülete profanizálódik, és a világ Istentől függetlenítí
magát, 8Z a fogalom mindinkább elhalványul. A politika is hasonló fejlődésen

megy át, és szolgálatában a háború is merőben más jelleget ölt: a szó szoros
értelmében "realista" lesz. Természetesen, ha a történelmet jobban szemügyre
vesszük, találhatunk nem egy átmeneti formát, de ezekre most nem térhe
tünk ki. Kétségtelen, hogya háborúkat mindinkább tisztán politikai okokból
folytatják és nem riadnak vissza a legcélravezetőbb eszközök brutális alkal
mazásától. Ehhez a háborúhoz hasonlítva a középkori harcmodor ábrándosnak
tűnik, és megtestesítője, a lovag mint tragikomikus Don-Quijote jelenik meg.

De a modern háború realizmusa mögött is metafizika van: a titáni akarat,
amely felszabadítja magát Istentől. és a világ korlátlan uralmára tör.

Ebben a háborúban szerephez jut mindaz, amit technikának neveznek, ez
a technika pedig nem más, mint a természet és ember fölött való, tudományosan
megalapozott uralom. Az egyén megszűnik a régi értelemben vett harcos
lenni, már nem egyéb, mint a háborus gépezet szolgálatába állított hivatalos
közeg. A háború mindinkább olyan folyamatnak látszik, amely bizonyos adott
ellentétekből fakad és amelyet, ha egyszer megindult, megállítani nem lehet a
felek végkimerülése előtt. Ez azonban nem jelenti azt,' hogy a valóság meg
felel a. háborúról alkotott modern fogalomnak. A legutóbbi események azt
mutatják. hogy ez a mondat: "A dolgok úgy történtek, ahogyan tőrténniők

kellett" gyáva hazugság. Valójában, a háború azért tört ki, mert akarták, hogy
kitörjön. Ennek ellenére, az események annyira természetes folyamatnak tűn

nek, hogy az ember, a felelősség leplezésére hajlamos a szükségszerűség lát
szatát adni nekik.

Innen van a modern háború másik jellegzetes vonása. Régebben mindig
megvolt a lehetőség arra, hogy azt mcndhassuk: "X. volt, aki a háborút meg
üzente, Y., aki a hadműveleteket végrehajtotta". Talán nem lehetett ezt minden
esetben ilyen könnyen megállapítani, de az események egész struktúrája olyan
volt, hogy bizonyos személyeknek lehetett tulajdonítani. A modern háborúra
ennek éppen az ellenkezője áll. Kétségkívül, mindig vannak, akik döntenek,
de az események struktúrája olyan, hogy ha a háború kitör, az inkább szükség
szerűségnek, mint személyeknek tudható be.

Az elmúlt idők politikusa Isten színe előtt élt és tudatában volt annak,
hogy egykor számot kell adnia. A mai korban az Állam mindinkább olyan
gépezet alakját ölti fel, amelynek az egyén csupán hivatalos közege. Márpedig
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a felelősség csakis egyéni lehet; ezért gyengül mindjobban a felelősségtudat,

és a mai ember úgy érzi, hogy egy megfoghatatlan és elvont lény, az Állarn
az események ura.

Harmadik jellemző vonásként említhetnők. hogy nincsenek többé erkölcsi
ítéletek. A háború mindig ölt és pusztított, és az ember a rossznak, amely benne
él, szabad folyást engedett. Az emberek magatartása általában mégis morális
nak volt mondható, hiszen az Isten uralmáért küzdött, tehát célja Isten akaratá
nak teljesítése volt. Azért olyan ösztönösen nagylelkü és tiszteletteljes a lovagi
erkölcs. Ezzel szemben a modern háború kizárólag arra törekszik, hogy céljaít
megvalósitsa. ezért az emberi értékeket és az emberek Istenhez való kapcsolatát
csak akadálynak tekinti. Egész etikája arra szorítkozik, hogy elérje célját és
ennek a célnak feláldozza az emberiesség szempontjait is. Ezért válik a mai
háború pusztító háborúvá. Ami valaha csupán a harci düh következménye volt,
ma eleve elhatározott és minden eszközzel megvalósított cél.

Ezek a következmények nem mindjárt mutatkoznak a maguk teljes való
ságában. A modern politika vagy az abszolút zsarnokságon, vagy a nemzeten
nyugszik, de ezekben az elvekben a hagyomány elemei is megtalálhatók: az
uralkodó Isten kegyelméből szuverén ugyan, de köti őt a felelősségrevonás.

A népet a szokás formálja és a hagyomány köti. Az emlitett jelenségek csak
akkor láthatók világosan, ha a nép alaktalan tömeggé válik, az -illam
pedig olyan gépezetté, amely ezt a tömeget működésbe hozza. Igy születik a
modern harcmodor, amelynek lényegét már az előző világégéskor megsejt
hettük, de csak most vált igazán nyilvánvalóvá: az "abszolút háború",

* * *
Első pillanatra ez a fogalom azonosnak látszik azzal, amit "totális háború

nak" neveznek: a totális háborúban a népek nemcsak egész hadi szervezetúkkel
viselnek háborút, hanem összes energiájukat beleviszik és életüket teszik rá.
Az abszolút háború azonban még ennél is többet jelent.

sok szó esett arról, hogy a mai embert bizonyos félelem szállja meg saját
tudása és saját művei következményeinek láttán. A XVIII. század nem ismerte
még ezt a félelmet. Mint az újkor általában, tudásának és hatalmának növeke
désében erőt, ereje növekedésében pedig haladást látott. Az elsö világháború
aztán meghozta a kétkedést, a második pedig világosságot gyujtott.

Az utóbbi húsz év folyamán valami nagy gátszakadás történt. Az az érzé
sünk, hogyafelfedezéseknek és találmányoknak nincs határa. A századfordulón
még azt mondtuk volna, hogy végtelen távlatok nyilnak az élet legmagasabb
csúcsai felé; ma már máskép gondolkodunk. Érezzük, hogy valami. ami az
ember legbenső lényegét érinti, válságba jutott: az ember hatalmának válságára
gondolok.

A Genezis azt mondja, hogy az ember Isten képmására teremtetett, és ezt il

hasonlóságot abban látja, hogy képes a világ felett uralkodni. Az ember tehát
hatalmat kapott, de csak mint Istennek alárendelt és neki engedelmességgel
tartozó teremtmény. Az eredeti bűn következtében azonban az Istennel való
kapcsolat megszakadt, innen van, hogy az emberi hatalom olyan szörnyű

formákat ölthet, mint amilyeneknek ma tanui vagyunk: mintha az emberi
létben az ember saját erői függetlenítették volna magukat és az ember ellen
fordulnának.

A nicdern ember levonja az eredeti bűn konzekvenciáit és Istentől füg
getlennek nyilvánítja magát; nos, amilyen mértékben független ő, olyan mérték
ben függetlenitik magukat saját erői is, hogy mesterük ellen forduljanak. A mai
tudomanyos haladás egy mechanikai folyamathoz hasonlít, amely fölött a problé
mák ereje uralkodik. Ugyanigy van ez a technikával és a politikával is. Kétség
kívül, az ember az, aki megismer, alkot, uralkodik, mégis úgy tűnik, mintha a
megismerés volna az, aki megismer, az uralkodás, aki uralkodik és az alkotás,
aki alkot; a legfontosabb tényező, az ember, mint élő személyiség, mindinkább
elhalványul.
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Az ember energiái jók, vagy inkább: jól felhasználható realitások, ha az
öntudat irányítja őket és erkölcsi erők uralkodnak fölöttük. Nos, manapság
úgy tünik, mintha az ember erkölcsi ereje abban a mértékben fogyna, amily
mértékben hatalma növekszik, és a személyiség helyén nagy ür tátongana.
De nem is lehet másképpen, az ember nem lévén önmagától való személyiség,
aki kénye-kedve szerint dönthet, hogy felveszi-e a kapcsolatot Istennel vagy
nem, hiszen személyisége csupán ebben a kapcsolatban létezik. Ha elszakad
Istentől, személytelenné válik és az ellentet a között, amire képes és ami
valóban, kritikus stádiumba kerül. Az ember vétkezett, amikor hatalmát Isten
től függetlenitette: most ez a hatalom rójja ki rá a büntetést.

Az abszolút háborúban is az emberi hatalom romlottsága nyilvánul meg.
Kívülről szemlélve úgy tűnik, mintha két nép vagy két népcsoport harcolna
egymással, valójában azonban ezek az ellenfelek egy dráma kűlőnbőző sze
replői csupán, amelynek rendezője a háttérben marad. A rendező az ember
hatalma, amely az ember élete ellen fordul. Igazi ellenfele nem ez vagy az a
nép, hanem maga az emberi személyiség és a léttel szemben való emberi
felelősség. Ahogy a személyiség gyengül, a hatalom pusztító erőivé válik.
A háborúban mindkét szembenálló fél igyekszík a másiknak ártani, hogy ő

legyen az erősebb, életteljesebb; a valóság az, hogy mindkét fél egyaránt
elpusztul, mert a mai háború nem más, mint teljes megsemmisülés.

Ha közelebbről vesszük szemügyre a dolgot, azt látjuk, hogy az embert
saját batalma nemcsak a háborúban pusztítja el, a háború csak mintegy ki
robbanása annak, ami már szinte állandó folyamatnak mondható.

A kultúrtörténet hajlamos ama, hogy csak a megvalósításokat tekintse
és az élő embert elhanyagolja. Nos, az eredmények a legnagyobb optimizmusra
jogosítanak: tudásunk egyre növekszik, egyre több a lehetőségünk, hogy a világ
fölött uralkodhassunk; az emberi hatalom gigantikus formákat ölt; de az ember,
mi lesz az emberből? Élő teljességéből, szabadságából, szabad elhatározásából,
méltóságából és nagyságából? Vajjon az ember is növekszik, vagy úgy jár,
mint a legenda hőse, aki egyik gyöngyszemet a másik után nyerte, de mind
egyikért egy-egy csepp vérrel kellett fizetnie?

Vajjon nem fenyegeti-e veszély, hogy folyton veszíteni fog szabadságából
és egyre jobban kiszolgáltatja magát a tudományos, technikai és társadalmi
Fejlődes folyamatának? A valósággal való kapcsolata nem lesz-e egyre bizony
talanabb, nem veszti-e el mindjobban a képességét, hogy felismerje a jeleket,
megértse a figyelmeztetéseket és megragadja a kedvező pillanatot? Szemlélődő

képessége nem gyengül-e folyton, akárcsak lelki békéje; képes-e összeszedett
ségre, rá tud-e eszmélni önmagára és a világra? Felismeri-e a dolgok lényegét
és az események alakulásában Isten kezét?

Mindaz, ami most van, mintegy normális formája a pusztulás folyamatá
nak, a háború ennek csupán eruptív megnyilvánulása. Manapság saját műve

falja fel az embert, de nem abban az értelemben, ahogyan minden alkotó fel
emésztődik a mű szolgálatában, áldozatában valósítva meg önmagát. Amidőn

él mai ember saját művétől felemésztődik,nem "találja meg a lelké!", ahogyan az
él hősöknek megigértetett; a mai ember osztályrésze pusztulás és az élet teljes
abszurditása.

Itt az ideje megdönteni azt az ostoba és veszélyes hitet, hogy a haladás
az emberiség biztonságát jelenti. A valóság egészen mást mutat, és az ember
jól tudja ezt. Nem véletlen, hogy az utóbbi húsz évben szinte megszállottjává
lett a megsemmisülés gondolatának.

* * *
Minthogy mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy a modern háborúban

van valami abszolút vonás, ami az emberi létet fenyegeti, a mai békének is
másnak kell lennie, mint a régi volt.

Békét kötni annyit jelent, hogy a volt ellenfelek valamilyen alapon meg
állapodnak egymással a jövő biztosítására. Az ókorban békét kötni annyit
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jelentett, mint felismerni a pillanatot, amikor az istenek megbékélnek egy
mással; ezért játszott olyan nagy szerepet a jós, és innen a mérséklet és nagy
lelkűség az ellenféllel szemben, akinek megadták a jövő lehetőségeit. A közép
kor számára a békekötés annyit jelentett, mint meghajolni Isten ítélete előtt.

A béke alapja a bölcsesség volt, amely felismerte a rend új követelményeit,
és az igazságosság, amely megértette, hogy a Krisztus vérével megváltott
emberek között rendnek kell uralkodnia. De mit jelent a békekötés olyan
háború után, mint amilyen a mai?

AL. államérdek mindig igyekezni fog megszerezni azt, amit a maga országa
számára hasznosnak vél. A történelmi következmények iránti érzék elsősorban

azt fogja nézni, hogy a jelen helyzet előnyei milyen viszonyban vannak a jövő

lehetőségeível. De vajjon elegendő-e ez? A modern kor kitermelte az abszolút
háborút; vajjon nem kellene abszolútnak lennie a békének is? Vajjon nem
azon a felismerésen kell-e alapulnia, hogy a volt ellenfelek tulajdonképpen
szövetségesek egy közös ellenféllel szemben; egy olyan ellenféllel szemben,
amely semmiféle jövőt nem akar, egyetlen ország, egyetlen nép jövőjét sem,
csak pusztulást, az emberi lét végét; nem akar semmiféle magasabb életformát,
akár az egyénen, akár a közösségen alapszik is az, hanem kizárólag iJ halált?
A modern háború apokaliptikus jellegű és úgy látszik, semmiféle béke sem
lehetséges, ha, ezzel nem számolunk.

Az utóbbi évtizedekben egy új filozófia tűnt fel, amely néhány magános
gondolkodó nyomdokában haladva valóságos divatot teremtett: az exiszten
cializmusra célzok. Most nem' akarok kitérni arra, hogy mi benne az elvetendő,

mí nem; tény az, hogy eszméí néhány olyan élmény körül kristályosodnak ki,
amelyek hitelesek és egyben nyugtalanítók. Az exisztencializmus - a valódi,
nem az, amely csupán irodalmi divat - megérzi a veszélyt, amely az emberi
létet fenyegeti: ez az érzés mélységes szorongásban nyilvánul. Az új filozófia
a let teljességet tekinti, de nem a középkorí bölcselet nyugodt, fönséges és
bizakodó módján, amely aIét analíziséből az Isten imádatához tudott fölemel
kedni. Az exisztencializmus alapélménye a gyökerében veszélyeztetett emberi
lét. De nemcsak a filozófus éli át ezt, ő csak világosabban látja és érthetőbben

fejezi ki azt, amit az egész kor érez. Ma minden emberben benne él az a szoron
gás, amelyről a filozófus beszél. Ezért hajlik úgy a mai ember az exisztencializ
mus felé; még ha eszével nem is képes felfogni, reagál az élményre, amely az
új filozófia alapja. Az ember ősidők óta ismerte a szorongást, amely az eredeti
bűn kitörülhetetlen nyoma a lélekben. Ez az érzés minden korban másképpen
nyilvánult meg; a mi szorongásunk az ember és az emberi hatalom viszonyából
származik. A háború mutatja legjobban, hogy ez a szorongás mennyire indokolt.

A civilizáció alapproblémáját minden kor másképpen fogalmazza meg.
Az ókor eszme-képeket keresett, amelyek segítségével az ember és a dolgok
értéke megállapítható; a középkor vezérmotivuma az isteni rend, az újkoré a
természet fölött való uralom; az eljövendő kornak azt kellene keresnie, hogyan
lehet uralkodni e fölött az uralom fölött. Valaha a hatalom növekedését hala
dásnak tekintették. Ma csak a fanatikusok vagy naivak hiszik ezt. Aki tisztán
lát, az előtt nem kétséges, hogy korunk nagy veszélye az ember hatalma.
Ezentúl a civilizáció nem a hatalom hóditásait jelenti többé, hanem a hatalom
fölötti uralmat, egy olyan rend keretében, amely biztosítja az életet.

A jövő embere is bizonyára növeini fogja hatalmát a tudás és technika
segítségével. de nagyobb gondja lesz arra, hogyan használja fel ezt a hatalmat.
Ez a gond lesz a jövő legjellemzőbb vonása. Ha majd egykor - ki tudja, mílyen
áldozatok árán - megváltozik az ember magatartása és visszatekint a
modern korra, érthetetlennek fogja azt tartani. A haladásba vetett hitét-primitív
nek látja majd és nem lesz képes megérteni; a könnyelműség, amellyel lehetősé

geit egyre növelte, a nélkül, hogy megfelelő erkölccsel támasztotta volna alá, a
felelősségérzés sajátos gyöngeségének tűnik majd szemében; az a módszer
pedig, hogy egy bizonyos hatalmat rászabadit az emberiségre, hogy aztán egy
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másik hatalmat állítson vele szembe, a legnagyobb barbárságnak. Újra függet
lenségre fog törekedni, bölcsességre és szilárdságra, az uralkodásnak olyan
művészetére, amely nemcsak a külső realitásokat tartja szem előtt, hanem
főleg a saját hatalmát, mert be fogja látni, hogy az emberi lét életveszélyes
zónába került.

***
Talán azt fogják ellenvetni. hogy amit mondtam, túlségosan elvont, és

konkrétumokat fognak kérni tőlem.

Nos, igyekeztem kiemelni azt, hogy az ember helyzetében alapvető változás
állott be, amely csak a mi nemzedékünk számára lett nyilvánvalóvá. Ha helyt
álló, amit mondottam, és ha tudatára ébredünk a helyzetnek, amelybe jutottunk,
nem eléggé konkrét eredmény-e ez? A mai ember érzi, hogy a dolgok lénye
gükben változtak meg, ezért mélységes szorongással gondol a jövőre, de ugyan
akkor meghátrál a súlyos probléma elől és ugy cselekszik, mintha tovább is
lehetséges volna a régi módszerek szerint élni. Ha tudatára ébred annak, hogy
magatartását gyökeresen meg kell változtatnia és erre hajlandóságot is mutat,
nem lesz-e ez eléggé kézzelfogható eredmény?

A modem kor azt hirdeti, hogy az ember jó, hogy a józan ész irányítja
és hogy a hatalom mindenfajta megnövekedése csakis üdvös lehet számára;
hogy még a hatalom legszélsőségesebb megnyilvánulása is, amilyen a háború.
ha nagy pusztitásokat okoz is, a világegyetem természetes rendjéhez tartozik
és az ember alkalmazkodhatik hozzá. Ez a felfogás merőben téves. Az emberi
természetben vannak jó hajlamok, de vannak rosszak is. Az embernek van
ugyan józan esze, de azt olyan ösztönök befolyásolják, amelyek a józan észnek
ellenemondanak. Életösztöne az életakarás mellett titokzatos hajlamokat tar
talmaz., amelyek az élet elpusztítására törekszenek. Az ember ezért nincs biz
tonságban azokban a keretekben, amelyekre a modern kor mindent vissza
vezet: sem a természetben, sem a civilizáció keretében.

Kell tehát, hogy bátorsága legyen' az igazsághoz és olyan erős kézzel
irányítsa saját exisztenciáját. amelyre még nem volt példa a történelemben.
Az ember ma már nem teheti többé azt, amit azelőtt tett: nem engedhet szabad
folyást a dolgoknak azon a címen, hogy a természet megteszi a többit. Mert a
természet nem teszi meg; az embernek kell megtennie.

***
A felelősek feladata megkötni a békét, amely véget vet a nyilt háború

nak. Erről is sokat lehetne mondani.
Elsősorban azt kellene hangsúlyozni, hogy az emberek milyen szenve

délyesen vágynak a békére. Az emberi szenvedés minden országban olyan
végtelen, főleg ott, ahol a nyomorúsággal együtt végzetes következményekkel
terhes vétkek sulya is nehezedik iUZ emberekre, hogy ideje volna már végét
vetni. Nem lehet az jó sem emberi, sem politikai szempontból. hogya kétségbe
esés legyen az emberiség állandó lelkiállapota.

El kellene mondani, hogy a rossz erői: a kapzsiság, az erőszak, a pusztítás
szelleme milyen szörnyű mértékben elszabadultak. Nem közös-e mindnyájunk
ban a féielem a rossz erőinek növekedése láttán?

El kellene mondani, hogy mindennek megvan a maga ideje, a békekötés
nek is. Ha az ember az életben elszalasztja az alkalmas pillanatot, mindent
elronthat A béke is el romolhat és olyan törvénytelen állapot származhatik
belőle. mely nem kevésbbé szörnyű, mint a nyílt háboru.

El kellene mondani, hogy ma a békekötés nemcsak óvatosságot kíván.
hanem még inkább bátorságot. Ez a háboru nem hasonlít az előzőkhöz, a béke
sem hasonlíthat azokhoz, amelyeket azelőtt kötöttek. Nem elegendő mérle
gelni és számolni, merni kell, bármilyen legyen is a kockázat. Mert ha nem
lesz béke, akkor az, ami jön, rosszabb lehet bármilyen előnyelvesztésénél.

Még csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy ha majd a felelős tényezők
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