
Mihelics Vid

HÁBORÚ ELLEN A BÉKÉÉRT

Annak a nagy megmozdulásnak okait és részleteit, amely. a stock
holmi felhivásban csak újabb nyomatékot kapott, ismeri hazánkban mín
den értelmes ember. Azt a kérdést azonban méltán, feltehetjük, hogy a
mai helyzetben világosan látják-e mindenütt azokat a megnövekedett éS
sokban változott kötelességeket, amelyeket az erkölcsi, jogi, gazdasági
és műszaki haladás általában a józan s főleg a keresztény gondolkodásra
hárít. Megnövekedett és sokban változott kötelességekről van szó, mert
pusztán az a tény, hogya Krísztus tanítására hallgatók kezdettől fogva
és mindenkoron a. háború ellen és a béke mellett foglaltak állást, bizo
nyításra aligha szorul. \Amit cáfolására fel szoktak hozni, legfel jebb arra
hivhatja fel a figyelmet, hogy a kereszténység sem tudta soha áthatni
utolsó izéig az emberi társadalmat, vagy hogy egyes képviselőinél is
megromlott időnként a koreszmék befolyására a tanítás tisztasága.

Hogy az általános és eredeti keresztény magatartás az volt, aminek
mondottuk, mutatja, hogy már az őskeresztények is napi ájtatosságukba
foglalták a békéért való könyörgést. Az l. század végéről reánk maradt
Szent Kelemen pápa imádsága, amely ekként hangzott: "Add meg az
egyetértést és békét nekünk és míndazoknak, akik a földön laknak. Irá
nyítsd a fejedelmeket, hogy békében gyakorolják a reájuk ruházott te
kírítélyt." A népvándorlás idején az Egyház nem szünt meg figyelmez
tetni arra, hogy az emberi élet szent dolog. Ismételten zsinatok hivták
fel a népeket, hogy feledjék sérelmeiket és nyujtsanak békejobbot ellen
ségeiknek. Szent Leender sevillai püspök 589-ben a II. toledói zsinaton
igy beszélt: "Istennek szent Egyháza, te tudod, milyen édes a szeretet
és milyen gyönyörűség a béke. Te nem kivánsz mást, mínt a nemzetek
egyetértését. Hiszen a természet is azt akarja, hogya népek, amelyek
ugyanattól az embertől származnak, kölcsönös szeretetben éljenek egy
más mellett." A feudalizmus hajnalán, Nagy Károly halála után, amikor
a birodalom újabb bomlásnak. indult, IV. Gergei/y pápa a legsúlyosabb
egyházi büntetés terhe alatt feddi a császár unokáit: "Hogyan ellenkez
hettek velem, amikor abban a békeküldetésben járok el, amely magának
Krisztusnak szolgálata? Talán nem tudjátok, hogy az angyalok arról a
békéről énekeltek, amely a jóakaratú embereke? Krisztusnak kell ural
kodnia a hivők szívében s az ő szellemének kell az ő egységüket a béke
kötelékével biztosítania." Abban a szörnyű anarchiában is, amely az
ezredik év táj án jellemezte Európát, egyedül az Egyház tudott a "charta
de treuga et pace", a fegyvernyugvási és békeszabályzat segitségével
úgy-ahogy rendet teremteni. Valósággal záporoztak a kiközösítési hatá
rozatok a hűbérurakra, akik egyik magánháborút a másik után viselték.
Aimon bourgesi érsek I038-ban elrendelte, hogy egyházmegyéjében mín
den 15 évesnél idősebb férfi tegyen esküt a békére s lépjen be a hatal
maskodókat megfékező egyházmegyei mílícíába. Mindegyíkük nyakában
ott kellett függnie a szűzmáriás éremnek ezzel a felírással: "Agnus Dei,
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qui tollis peccata mundi, da nobis pacem". Az ilyen kezdésekből kísar
jadó lovagi testületek és lovagrendek meqszervezésével sem volt más
célja az Egyháznak, mint a pogány és barbár. harciasság sorvasztása és
a közérzelmek szeliditése...Béke legyen veled!" - mondotta a püspök.
amikor felavatáskor megcsókolta a lovagot. ..Légy békés. bátor és isten
félő katona." Majd az oltárnál így imádkozott: ..Add, Uram, hogy új
lovagod soha ne használja kardját arra, hogy bárkit igazságtalanul meg~

sebezzen. hanem hogy mindig megvédje azt, ami igazságos és jogos."
Hogy hány háborút akadályoztak meg a pápák a keresztény uralkodók
között, ebben az időben és innentől kezdve a XVI. század végéig, hány
esetben döntőbíráskodtak és közvetítettek. annak csak felsorolása olda
lakat venne igénybe. A lateráni zsinat, amely 1512~en ült össze, az
Egyház őseredeti állásfoglalását és tanítását szögezte le: ..Semmisem át~

kosabb, semmisem gyászosabb a keresztény népek közösségére, mint a
hábo ."ru .

Az a gyökeres változás azonban, amely a reformációval és a Har
mincéves háborúval az Egyház és az államok viszonyában bekövetke
zett, a társadalmi gondolkodásra sem maradt kihatások nélkül. Annak
ellenére, hogy az 1789~es forradalmi polgárság jelszava: ..Szabadság,
egyenlőség, testvériség" a Nyugat életében szocíalísta vélekedés szerint
sem volt soha közelebb a meqvalósuláshoz, mínt a delére ért középkor
városi köztársaságaiban, a civilizáció míndínkább elszakadt a keresztény
szellemiségtől. Karöltve ezzel, más változások is történtek, amelyek kö
zül csak az általános katonakötelezettség, majd a ..totális mozqösítás"
bevezetését említjük. Nyomukban a ..háború, vagy, béke" választása
sem ugyanaz már, mint volt a középkorban és az újkor elején. Mert ha
nem is kicsinyelhetjük le az akkori öldökléseket és az általuk támasztott
nyomort és pusztulást, azok méretei nyilván eltörpülnek ama szerivedé
sek és megpróbáltatások mögött, amelyeket a már átélt két világháború
zúdított reánk. S még ebben a két világháborúban sem merithettük ki
a borzalmaknak azt a többletét. amellyel ma, az atomrobbantás és ra
kétagépek korában egy felrémlő harmadik világháború fenyeget ben
nünket.

Az új helyzet tehát új magatartást sürget s ez az emberiség egye~

temes megmozdulása a háború ellen. Pusztán egyes hadviselést módok
tilalmazása ugyanis nem sokat segit. A második világháború csak meq
erősítette Politisnek, a kitűnő nemzetközi jogásznak nézetéti ..Lehetet
lenség a háború szörnyüségeit jogi szabályozás segitségével csökkenteni,
vagy elkerülni. A békepolitika igazi célja tehát csak az' lehet, hogy ele
jét vegyük a háborúnak, nem pedig az, hogy emberségesebbé tegyük".
Ez a felfogás jutott kifejezésre már .az 1928. évi Briand-Kellogg~pak~

tumban is, amely a háború elvi kárhoztatását tartalmazta. Nyiltan és a
'népek vezetőitől választkérőerr fel kell tehát vetni az alapkérdéseket a
világ közvéleménye előtt. S magunk előtt is. Azt míndenekelőtt, hogy
az emberi fejlődés már elért fokán szükséqesnek tekinthetjük-e a hábo
rút, mint társadalmi intézményt, s alkalmasnak-e egyáltalán bármi ne
hézség' megoldására? Hogy nincs-e mód a háború teljes és végérvényes
kiküszöbölésére? Hogy az emberirtás és rombolás mai eszközei nem zár-
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ják-e ki már fogalmilag· is az igazságos háború lehetőségét? S végezetül
szembe kell nézni azzal a kérdéssel is, hogy melyek a legfontosabb teen
dők a béke érdekében.

Hogy mindezeknek a kérdéseknek tárgyilagos megVizsgálása elől

mennyire nem térhetünk ki, élénken mutatja, hogy még a közelmultban
is nem kevesen állították be szükséqes és elkerülhetetlen intézménynek
a háborút. Nemcsak politikusok, katonák és közírók, hanem bölcselők

és tudósok is. Az előbbi csoport többnyire azzal érvelt, hogy a lélek
szám és a kulturális igények emelkedése miatt a népesség megfelelő élet
színvonalát csak a határok, vagy piacok táqításával, esetleg más, .,,.al
sóbbrendünek" tekintett népek. alávetése árán lehet biztosítani. A "né
pesség életszínvonala" persze csak a legritkábbak elképzelésében vitt
nagyobb szerepet, a valóságban a míndeníéle kapitalizmus haszonélve...
zőínek kapzsisága és hatalmi éhsége volt a döntő rugó. Ebből az irány
ból eredtek a modern kor hódító és gyarmatositó háborúi s ebből a for
rásból táplálkozott az az imperializmus, amely rövid idő alatt két világ
háborúba sodorta az emberiséget. A bölcselők és tudósok háborús ér
veinek tára már sokkal tarkább. Hívátkoztak némelyek az emberi ter
mészetre, mint amelynek lényegi eleme a támadás, az "aggresszió". Má
sok az élők vjJágának egyetemes törvényére, amelyet a létért való küz
delemben fedeztek fel. Ismét mások azzal érveltek, hogya háború bio
!ógiai és erkölcsi szempontból szükséqes, mert társadalmilag hasznos ki
válogató funkciót végez. Némelyek pedig, különösen a történészek, be
érték azzal az utalással, hogy mindig volt háború, lesz tehát a jövőben is.

Ma azonban másként látjuk még azokat a jóhiszemű érveket is,
amelyek nem csupán az imperialista törekvések takarására szolgáltak.
Egy nép életszínvonalának emelkedése nem a hóditásoktól függ, hanem
elsősorban és szemmelláthatóan azon mülík, hogy a társadalom milyen
mértékben vet véget a mindenfajta kizsákmányolásnak s mennyire tudja
megszervezni a termelést. Szükséges hozzá persze az is, hogy a világ
nyersanyagforrásai minden népnek egyformán rendelkezésére álljanak.
ez azonban semmikép sem háborútól várható. hanem az államok egye
temes érdekű összefogásától. amely saját legfőbb érdekük is. Nem igaz
az sem, hogy "felsőbb"- vagy "alsóbb"-rendű népek és fajok lennének.
Ami különbség. köztük tapasztalható. korántsem öröklött adottság. csu
pán a környezeti, a kulturális eltérések terméke. Tudományosan meg
állapított, kísérletekkel és "tesztekkel" bizonyított tényez, amely nem
hogy gyarmatositásra adna jogcímet, de a még gyarmati sorban levő

népek gyors felszabadítását is sürgeti. Ideje. hogy az a humanizmus,
amelyet az Egyház elsőnek hirdetett meg feléjük, a nemzetközi életben
is megerősítést. nyerjen. "Bár nem ismerik Jézus Krisztust - mondotta
már 1537-ben III. Pál pápa az indiánokról -. nincsenek azért meg
fosztva és nem is szabad megfosztani őket szabadságuktól és nem sza
bad őket szolgaságba vinni. Emberek ők éppúgy. mint mi. A meg nem
keresztelt népek is kell, hogy élvezzék természetes szabadságukat és
javaik tulajdonát. Senkinek sincs joga megháborítani és nyugtalanítani
őket abban, amit Istennek, az összes emberek urának és atyjának ada-
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kozó kezéből kaptak." Ami az emberi természetet illeti, itt is téves az a
nézet, mintha az aggre$Szió e természet eredeti és lényegi eleme lenne.
Igaz, hogy Freud még a "halálösztön" feltételezésével mellette foglalt
állást, de ma már nincs pszichológus, aki tanitásának ezt a részét el ne
ejtette volna. Mai ismereteink kétségtelenné teszik, hogy az aggresszió
is környezeti hatás és nem velünkszületett vonás. Ugyanigy egyetlen
nép sem harcias "természettől fogva", mert harciassága más jellegzetes
ségekkel együtt tisztán válasz a környezetre. És ha eszünkbe is jut
Hobbes elmélete a társadalmi állapot előtti időkről, a "mindenkinek há
borúja mindenki ellen", sokkal nyomósabb bizonyitéknak foghatjuk fel
az ellenkezője mellett a minden nép vallási hagyományaiban és költé
szetében meglévő emlékezést egy ősi paradicsomra. vagyaranykorra,
amikor a meg nem rontott emberek még testvéri békességben éltek.
Ahogy Engels is, sok más tudós nyomán, a béke és testvéri szerétet ál
lapotaként dicsérte fel még azt a nemzetségi szervezetet is, amely köz-
vetlenül megelőzte az állam alakulását. .

Hamisnak kell éreznünk a hivatkozást a létért való küzdelemre is,
amelyakiméletlen harc formájában egyetemes törvénye lenne az élők

világának. Hiszen tudjuk, hogy annakidején Darwin az akkor kialakult
kapitalizmus gyilkos versenyének. tehát emberi magatartásnak gondola
tát ferditette át a többi élők világára, nem pedig ennek fl. világnak mű

ködésében fedezte fel az állitólagos törvényt. Tudjuk továbbá azt is.
hogy ami harc a természetben folyik, azt nem fajokon belül, hanem kü
Iönbözö fajok között vívják, maguk az egyes fajok pedig, mint Ktopotktn
klasszikus műve is kimutatta, az együvétartozás érzésének felemelő és
megnyugtató példáit nyujtják. S hogyalétért való harcnak az a válto
zata, amely egymás pusztításában nyilatkozik meg, mennyire nem "szük
séqes" formája a társadalmi létnek, azt bizonyítják azok az újabban ta
nulmányozott primitív népek, amelyek közösséqí életükben még a ver
senynek. a "kompeticiónak" eszméjét sem ismerik.· Arra továbbá, hogy
a háború társadalmilag valami üdvös kiválogatást eszközölne. manapság.
két világháború után, szinte kár szót is vesztegetni. Nem egyének, ha
nem gépek és technikai találmányok csatáznak itt, amelyek míndenek
előtt a népek biológiai szempontból legértékesebb egyedeit kaszabolják
le. Ha a háború századokon át szolgálhatta is a szelekelót. ma, a totális
hadviselés idején kétségkívül a kontraszelekció eszköze. Hatásában sem
társadalmasító és nemesítő, mint némelyek a multban hitték, mert a szé
les tömegekben felszított aggresszív hajlamok sokáig nem ülnek el, csak
külső ellenség hiányában befelé fordulnak és bűncselekmények áradatát
zúdítják a népre. Végül ami azt az érvet illeti, hogy "mindig volt, tehát
mindig lesz", ez is teljesen erőtlen, mert amint abból, hoqy- valami nem
volt, egyáltalán nem következik, hogy nem is lesz egyszer, ugyanígy
hibás az ellenkezőnek következtetése is.

A mai gondolkodás tehát minden vonalon szembenáll azzal a té
tellel, mintha a háború valami "szükséges" intézmény lenne. Ugyanígy
be kell azonban látni azt is - s egyre többen be is látják -, hogy a
háború nem alkalmas azoknak a világnézeti kérdéseknek megoldására,
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amelyektől vemhesek a mai ütközesek. Mert világos, hogy eszmerend
szereket, akármennyire kedvesek nekünk vagy akármennyire is viszoly
gunk tőlük, a fegyverek nyers erőszakával sem győzelemre nem vihetünk.
sem le nem törhetünk. Eszmén csak eszme kerekedhetik felül, ha utób
binak nagyobb igazsága szembetűnövé válik s ennek erejével több ál
dozatosságot, nagyobb készséget és szélesebb összetartást tömörit maga
mögé. A történelem is túlontúl sok bizonyságát adta már ennek. Az em
beriség élete. mint kollektiv egység élete, kétségkívül dialektikusan folyik,
ahol nem tör elő ok nélkül e dialektika' egyetlen fázisa sem s minden Iá
zísnak, míelőtt újabb váltaná fel, ilyen vagy olyan formában, de ki kell
futnia magát. Adódhatnak természetesen a konfliktusok kiváltóiként más
színezetű kérdések is. amelyek nem egy szükséqszerű fejlődés termékei,
ezek tekintetében viszont a józan ész a megoldásnak minden egyéb mód
ját javallja, csak nem a háborút: Mert a józan ész sok mindenbe előbb

nyugodhatik bele, mint az öngyilkosság gondolatába, már pedig a had
viselés tökélve odajuttatta az emberiséget, hogy a háború egyformán
sujtja nyerteset és vesztesét. S ha most, a második világháború után,
górcsövel még felfedezhettek a kutatók valami árnyalati különbséqet a
nyertesek javára. a romlás kölcsönösségének gyorsuIása az első világ
háborúhoz képest annyira szembeszökö, hogy egy harmadik világháború
kétoldalú katasztróíájának méreteit csak iszonyattal latolhatjuk. Még
akkor is. ha az atombomba használásától egyképpen visszariadnának a
harcoló felek.

Szemben e valósáqqal, míndenképpen a természetes életösztön és a
Józan értelem nyilatkozott meg a nemzetközi jognak abban a legújabb
kori fejlődésében. amely intézményesen igyekszik a semmiképp sem szük
séges és meröben haszonnélküli háborút elkerülhetövé is tenni. Hogy a
feladat nem könnyű, azt sok kísérlet és kezdeményezés bukása mutatja,
de nincsen borulátásra ok akkor, ha az emberek míllíóí és százmílliói,
míként tanui is vagyunk, míndenütt felsorakoznak a béke mellett. Amel
lett szól ez ugyanis. hogy az emberiség. amely eddig, mint kollektívítás,
csupán elvont fogalomként létezett, immáron rálépett az útra. hogy
konkrét egységgé váljék, olyan szerves közösséqqé, amely túlhaladja az
egyes államok határait. S az események menetének éppen ez a mozza
nata az. amely a történeti fejlödéesel összevetve a leghatározottabb és
reális reménységet nyujtja arra, hogy az emberiség végre kiléphet a
háborúk hosszú korszakából.

Ez a fejlődés azt mutatja, hogy a társadalmasodás kezdetén horda
horda ellen harcolt. ha tagját sérelem érte, vagy vadban. halban, fűben
dúsabb földséqre vágyott. Amikor azonban a rokon hordákat nemzet
séggé. majd törzzsé sodorta össze a szükséq, a háború már csak a na
gyobb egységek, a törzsek között folyhatott. s utána a törzsek háború
jának is hol hamarabb. hol később véget vetett a törzsi szövetségek
állammá válása. A kis államocskák összeolvadása. erőszakkal vagy
anélkül birodalommá összefoglalása, az ókorban épp úgy. mint a hűbéri

ség után az újkorban. tovább nehezitette és ritkította a fegyveres tusát.
Másfelől viszont ígaz - s ezt sem szabad elfelejtenünk -, hogy a há
ború lehetőségét szűkítő folyamat ugyanakkor tágította a háború köret,
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míg végül is az 1914-es háború már világméretet öltött. Nyilvánvaló
tehát, hogy az emberiség reális egysége, ami a békét is jelenti, csak
akkor valósulhat meg, ha a törzsek míntájára, amelyeknek hadviselő

jogát megszüntette a fölébük kerülő állam, most majd az egyes álla
mok hadviselő jogát is törli egy fölébük kerülő s az egész emberiséget
felölelő egyetemes szervezet. "Az a felfogás - mondotta XII. Pius
"Summi Pontificatus" kezdetü körleveleben -, amely az államnak kor
látlan hatalmat tulajdonít, olyan tévedés, amely nemcsak a népek belső

életére káros, de árt a népek közti viszonynak is, mert széttöri a nem
zetek fölötti társadalom egységét." Egy ilyen szervezet mikéntjének és
az eddigi próbálkozásoknak taglalása már a gyakorlati politika ismerői

nek és müvelöínek lehetne feladatuk. Amit mí .az elmélet körében mond
hatunk. csak az, hogy a haladás teljes észszerüséggel ebben az irány
ban visz.

Sokkal közelebbfekvő hozzánk ennek a fejlődésnek abból a szem
pontból való mérlegelése, hogy milyen következesek erednek belőle a
háború erkölcsi mínősítésére. Bizonyosnak látszik uqyanís, hogy a ke
resztény lelkiismeretnek immár végérvényesen le kell számolnia azzal a
feltevéssel, mintha a fejlődés mai fázisában az igazságosság szerint le
hetne különbséget tenní háború és háború között. Fontos ez azért, mert
a középkor skolasztikus bölcselől behatóan foglalkoztak az igazságos
háború meghatározásával s erre vonatkozó tételeiket ma is magáénak
vallja és vallhatja is a katolikus gondolkodáS. Am éppen e tételek kö
zött van egy, amely a mínd általánosabb felfogás szerint kizárja, hogy
bármilyen háborút igazságosnak mínösíthessünk, kivéve azt az egyetlen
esetet, amikor az a megtámadottnak utolsó védelmi eszköze. Hangzik
pedig ez a tétel akként, hogy nem lehet igazságos háborúról beszélni
akkor, ha előrelátható, hogy az okozott kár nagyobb rosszat fog ma
gával hozni, mint az a rossz, aminek megszüntetésére a háború irányul.
Erkölcsi megítélésről lévén szó, nehézség nélkül megengedhetjük, hogy
a multban, hosszú századokon át, szabad vélekedés szerint foglalhattak
állást egyik vagy másik irányban s okolhatták meg azt a népek vezetői.

Ma azonban kétségtelennek látszik, hogy földi viszonylatban nagyobb
rossz nem is képzelhető a modern háborúnál.

Ez a felismerés egyébként a katolikus gondolkodásban már az első

világháború után megkezdte úttörését. Hivatkozhatunk itt egy nemzet
közi katolikus békebizottság 1931. évi (éppen Berlinben tartott) nagy
gyülésére is, amelynek határozata ezeket tartalmazta: "Egész határozot
tan kétségbevonható, hogya mai haditechnika mellett egyáltalán elkép
zelhető-e azoknak a feltételeknek teljesítése, amelyeket a keresztény ta
nítás az igazságos háborúnál megkíván. Sokkal bízonyosabb. hogy a leg
igazságosabb háborút is annyi erkölcsi és anyagi nyomorúság kísérne,
hogy azt mindig rossznak kellene mínösítenünk. Ezért törekszünk arra,
hogy még az igazságos háborút is lehetetlenné tegyük." Utána a ka
tolikus erkölcsbölcselők egész sora nyilatkozott olyan értelemben, hogy
a mai viszonyok között míndenféle háborút megengedhetetlennek kell
tartani. Sőt vítatkoztak arról a gondolatról is, hogy nem tehetne-e a
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pápa mínden háborút lehetetlenné egy általános fegyverfogási tilalom
mal, amelyet a katolikusokhoz íntézne. Legutóbb az "Osservatore Ro
mano" közölt két súlyos állásfoglalást. Az egyik Evasio Colii pármai
püspöke, aki ezt írta: "A multban könnyebben lehetett beszélni igazsá
gos és igazságtalan háborúról. Ma azoknak, akik kérdeznek, hogy kép
zelhetö-e igazságos háború, azt felelnöki elméletben igen, gyakorlatban
szinte soha." Dalia Totte főszerkesztő emlékezetes cikkében .pedig ez
állt: "örültség volna háborút kivánni napjainkban, amikor lehetetlen bíz
tos kézben tartani a rombolás szörnyü eszközeit s amikor emiatt már az
igazságos háború is igazságtalanná válik." .

Észszerűen következik a mondottakböl, hogy pillanatig sem enged
het jük magunkat megtéveszteni a háborús uszítástól. amelyben kapítalíz
mus, mílítarízmus és nacionalizmus oly bámulatosan egymásra talál. Mert
nekünk, katolikusoknak, kiváltképpen kötelességünk a háború ellen és
a béke fenntartásáért küzdeni. "Van egy kötelesség - hangzik felénk
XII. Pius 1944. évi karácsonyi üzenetéból is -, amely mindenkit ter
hel, amely nem tűr késedelmet, habozást és semmi mellébeszélést: az,
hogy minden lehetőt megtegyünk a támadó háborúnak, mint nemzetközi
viták jogszerű megoldásának és nemzeti aspírácíók megvalósitó eszkö
zének száműzésére és kiküszöbölésére. Ha volt nemzedék valaha, amely
nek a lelkiismerete mélyén kellett meghallania a kiáltást: Harcba a há
ború ellenl, akkor ez kétségtelenül a míénk."

Számunkra, de minden más világnézeten lévő ember számára is a
háború elhárítása már nemcsak az értelemnek, de az egyéni lelkiismeret
nek is szigorú parancsa, függetlenül attól, hogy egyébként az íqazsáqos
sági igények milyen nyomóssága forog a kockán. S ezt annál inkább
hangsúlyoznunk kell, mert végső fokon az egyéni felelősségtudatok ösz
szeqeződésének mérve határozza meg a társadalom együttes magatartá
sáto Már csak azért is, mert végrehajtó tömegek nélkül lehetetlen hábo
rút viselni. A békéért folytatott harcnak igy, ha a dolgok mélyére te
kintünk, az egyéni lelkekben kell megtalálnia és kiépitenie leg szílárdabb
erődjeit. Bizonyos ugyanis, hogy bár az aggresszió, miként rámutattunk,
nem eredeti alkotóeleme az emberi természetnek, környezeti hatások.
alatt mégis kifejlődhetik és az embernek színte második természetévé
válhatik. A modern lélektannak ezt a tanítását előzte meg XV. Benedek,
amikor "Pacem Dei munus pulcherrímum" körleveleben intett arra, hogy
"a népek mentalitása csak abban a mértékben alakulhat át, amelyben a
népet tevő egyének hajlamai mödosulnak". Utána pedig XI. Pius muta
tott rá arra legelső enciklikájában, hogy "a szívekben kotlanak azok a
háborús szenvedélyek, amelyek napról-napra vészesebbek lesznek az
egész társadalomra".

Azokat a környezeti hatásokat, amelyek az egyénben az aggresz
sziót kiváltják és állandósíthatják, a mai szocíolóqía összefoglalóan
.Frusztrácíónak", kudarc-mozzanatnak nevezi: E mozzanatok közűl a
modern társadalomban a legelevenebb a gazdasági kudarc, amikor az
egyén lépten-nyomon beleütközik olyan társadalmi berendezkedésekbe.
amelyek megfosztják munkája gyümölcseitől, minden vonatkozásban kí-
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zsákmányolják őt és lehetetlenné teszik biztosított. nyugodt megélhete
sét. Kapitalizmus és aggressz:ív társadalom ezért is elválaszthatatlan egy~

mástól. A kudarcnak. azonban vannak más területei is s egészen termé
szetes. hogy a különböző kudarc-mozzanatok közül, kihatását tekintve.
valamelyik mindig az első he:lyen áll. Ezért döntő fontosságú, hogy
amikor immár a béke megőrzésének és a háború elkerülésének vala
mennyi feltétel ével rendelkezik az emberiség. maga a társadalom is, ve
zetőín keresztül. céltudatosan és tervszerüen megtegyen mindent azok
nak az okoknak meqszüntetésére, amelyek az egyénben a frusztráció
érzését keltik. A mégis felgerjedő aggressziót pedig alkalmas tárgyakra
lehet és kell irányitani. E tekintetben a köznevelést is nagy feladatok
terhelik. Van és minden emberi számítás szerint mindig is lesz terület
bőven, ahol az aggresszív hajlamok az alkotás. a gondolatok kicserélése,
a bírálat és a versengés formájában egészséges módon kiélhetik magukat.

TAVASZ

Tavaszra pattan már a rügy a fákon,
az égenl fodros felhőnyájak úsznak,
naqy-messzíröl índol egy fénylő lábnyom
s nekikészül a hosszú-hosszú útnak.

Friss illatfelhő siklik szellő-szárnyon,

bennem is kósza tavasz-szelek fújnak,
szívemröl a fagyos páncélt lerázom
s vígan köszönök hajnalt a tejútnak.

Indulok! újra! Mögöttem a multam
jajokkal tartana, de döngő lábam
tavaszi széllel versenyezve vágtat,

s ki egykor Isten kezéből kíhulltam,
megfürdetern fejem tavaszi lángban
s kívíráqoztatom körül a fákat.

Agoston [ulién
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