
Mihelics Vid

XXIII. JÁNOS PÁPA BÉKEENCIKLIKÁJA

Aprilis Iü-én, nagyhét szerdáján tette közzé XXIII. János pápa Pacem
in terris - Békét a föLdön - szavakkal kezdődő körlevelét, amelyben
nem csupán a püspöki karhoz, a papsághoz és az egész világ katolikus
hívőihez, hanem "az összes [óakaratú emberekhez" is szél, Az a hatalmas
vísszhang, amely nyomában keat, joggal veti fel a kérdést: valami for
dulat következett be az egyház történetében és az egyházi tanítóhivatal
magatartásában? S, nem is olyan könnyű egyértelműen válaszolni rá.

Egyfelől bizonyos például, hogy nem V'oltaz újkorban pápa, aki ne
tett volna hitet a béke mellett os ne emlékeztetett volna az egyház ide
vágó tanításaira, másfelől viszont ez az első eset arra, hogy egy enciklika
teljes egészében ezzel atémáV'al foglalkozzék. Egyfelől igaz, hogy tartal
mát nagyjában úgy is felfoghatjuk, l'lljiJnt az eddigi állásfoglalások össze
gezését. másfelől azonban tény, hogy egyetlen pápai okmány se ment
még ennyire előre az eljővő világ ~őlosi és jogU. szempontból kívánatos
arculatának megrajzolásában. S ez az arculat rnerőben új vonásokat mu
tat, éppen azokat a vonásokat, amelyek XXIII. János főpásztoraágának

szellemi jellegzetességeit tükrözik. Hogy pedig ezek a . jellegzetességek a
múlthoz viszonyítva sok tekintetben gyökeres változásokat jelentenek,
ma már nem kétséges semki előtt.

Integrális leszerelés

Ami világszerte a legnagyobb figyelmet keltette s mindenütt helyes
lést váltott ki, az a határozottság, amellyel XXIII. János pápa ellenefor
dult mínden háborús elképzelésnek és síkra szállt a Ieszerelésért. Legfőbb

óhaját fejezi ki ekként annak az emberiségnek, arnelv hosszú századokon
át véres utakon haladt, de sohasem érezte magát olyan borzalmas fenye
getéseknek kitéve, mint amelyek a mai fegyverek pusztító ereje míatt
érik.

"Mély fájdalomrnal látjuk - írja a pápa -, miként állítottak elő és
á:llítana!k továbbra is elő gigantikus fegyvereket a gazdaságilag Iegfejlet
tebb politikai közösségekben; miként emésztik fel erre a célra a szellemi
erők és a gazdasági jövedelmek rendkívül magas százalékát, Az igazsá
gosság, az okosság és az emberségesség követeli, hogy vessenek gátat a
fegyverkezési versenynek, egyidejűen és kölcsönösen csökkentsek le .a
már meglevő készleteket. tiltsák meg a magfegyvereket, s jussanak el
végül a leszereléshez. amelyet hatásos ellenőrzés egészít ki.

Utal a pápa arra a meggyőződésre, amely mind erősebbé válik a lel
kekben, hogy a népek között ma is fennálló ellentétek csak tárgyalások
útján intézhetők el, nem pedig fegyverek bevetésével. Igaz - teszi hozzá
-, hogy ez a meggyőződés általában a rnodern fegyverzet megdöbbentő

pusztító erejének félelméből ered, "mindazonáltal megvan a reményünk
arra, hogy a népeik kapcsolatainak és érintkezéseinek megerősödésével

egyre jobban felismerdk majd a természetükiből eredő összekapcsoló kö
telékeket; jobban megéritik majd, hogy természetük közösségéböl szárma
zóan egyik legelsőrendű kötelességük, hogy az emberek és a népek között
fennálló kapcsolatokat nea félelemre, hanem a szeretetre alapozzák".

"Integrális leszerelésre" v:an tehát szükség - ihangoztatja a pápa -,
olyan leszerelésre, amely a lelkekben is megszünteti a fegyverkezest s
ilyen módon végérvényesen felszámolja a háborús pszichózist, Ez az in-
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tegrális leszerelés az, amire míndenki iáhítozík. "Mi azt tartjuk, hogy
olyan oél ez, amelyen lehet és érdemes munkálkodnunk, hiszen ezt sür
geti a helyes értelem, ez a legkívánatosabb és a legnagyebb hasznosságú."
A körlevél itt ünnepélyes felihívással folytatódik: "Mint Jézus Krísztus
nak, a világ Megváítójának és a béke rnűvelőjének helytartója, s mint az
egész emberi család legmélyebb sóvárgásának tolmácsolója, követve lel
künk ösztönzését, amely az összesek ja'Yáértaggódik, kötelességünknek
érezzük, hogy nyomatékosan kérjük az embereket, főleg azokat, akik köz
felelősséggel vannak felruházva, ne kíméljék a fáradságot, hogy ember
ihez illő ésszerű mederbe tereljék 'a dolgokat."

XXIII. János pápaazoniban realista is, aki nem ismeri félre a nehéz
ségeket és az akadályokat, amelyek még szemben állanak a népek és a
jóakaratú emberek mélységes vágyakozásával. Felméri a konkrét nem
zetközi helyzetet. Rámutat, hogy egyfelől erők mű!ködnek, amelyek elő

segítak a béke megőrzését. így mindenekelőtt a kölcsönös függés a nem
zetgazdaságok között, aminek folytán maholnap' minden ország szinte ré
sze lesz egyetlen világgazdaságnak. A helyzet az, hogy "egy teljesen
önmagába zárkózott ország ma már- teljesrséggel képtelen arra, hogy szük
ségleteit kellően fedezze és erkölesi-kulturális szirrten felfejlődjék. Min
den nemzet haladása és virágzása oka és eredménye egyúttal az összes
többi nemzetek haladásának és virágzásának." Ezzel ellentétben viszont
a különböző politikai közösségek együttműködése nem érte el az ezzel
számoló álJ1apotot. Emiaet van az, hogy a népek biztonságának és a világ
békének még mindig nincs meg a hatékony garanciája,

Annál inkább indíttatva érzi magát a pápa, hogy elismeréssel szól
jon azokról a nemzetközi szervezetekről, amelyek az embert szelgálják a
politika, a kultura és a segitségnyújtás terén, Közbevetőleg megjegyezve,
az enciklika kibocsátását követő husvéti beszédében különös dicsérettel
emlékezett meg azokról a katoldkusokról, akik cselekvően résztvesznek
ezekben az akciókban. "Bízunk benne - tette ekkor hozzá -, hogy ál
landóan növekedni fog azoknak a száma, akik apostoli lélekkel vállal
ják ezt a nemes szolgálatot."

Világköz.össég

Ebben a körlevélben olvashatjuk először, hogy a katolikus egyház
örömmel fogadna, ha az emberiség politikai egységet is alkotna és .a szo
Iidáris népek egyetlen nagy családjává fonódnek össze, amely egyetért
abban, amit XXIII. János az "egyetemes közjó" előmozdításának nevez.

Mindezideig ,a katolíkus társadalombölcselet. amikor közjóról beszélt,
rendszerint az egyes nemzeti közösségeken belül, az egyesáUamokon
ibelülértette ezt. Most a pápa előtérbe helyezte a közjónaJk sokkal széle
sebb és tágabb fogalmát. Az egyetemes közjó azvarriire rá kell irányítani
a nemzeti csoportok egyetértő és rendezett törekvéseit.

Hajdanában a kormányok maguk is biztosítani tudták az általános
közjót - véli a pápa, - s ebből a célból vagy a megszekott diplomáciai
kapcsolatokat vették Igénybe, vagy pedig magasabb szintű tanáeskozá
sokna gyűltek össze. Ma azonban az államok közötti viszonylatokban mély
reható változások állottak he. Napról napra külőmlegesen nehéz problé
mák vetődnek fel, amelyek különösen gyors elintézést igényelnek, főleg

akkor, ha a biztonság megőrzéséről és a világ békéjéről van szó, Ugyan
akkor pedig a polátikai közösségek, miután az egyenlőség alapján állnak
egymással szemben, még ha meg is sokszorozzák kongresszusaik számát,
nehezen vagy alig oldhatják meg problémáikat. És ez nemazért van így
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- rnondja a pápa -, mintha hiányoznék belőlük a kezdeményező erő és
a jóakarat, hanem azért, mert az öket jogosító tekintély nem elegendő.

Ilyen megfontolás alapján jut a pápa erre a következtetésre: "Az egye
temes közjó ma világméretű problémákat vet fel, amelyekkel az embe
riség csak akikor tud megfelelően szembenézni és csak akkor tud megol
dani, ha létezik olyan közhatalom, amely ehhez mért struktúrával és esz
közökkel rendelkezik. Közhatalom tehát, amely világszinten képes hatá
sosan működní." S mindenesetre fligyelemre méltó, hogy a pápa ezt a
vílágközösséget már nem utópíának, hanem kdbontakozó és szükséges va
lóságnak tekinti, olyan feladatnak, amelynek megoldására az emberiség
nek a jelen történeti pillanatiban minden erejével törekednie ken.

Ebbe a távlatba áhlítva is magasra értékeli a pápa az Egyesült Nem
zetek Szervezetét, mínt amely egy eljövendő világkormányzat csiráját
rejti magáIban. "Legfőbb vágyunk - úgymond -, hogy az Egyesült Nem
zetek Szervezete egyre jobban hozzá tudja alakítani struktúráját és mű

ködesi eszközeit küldetésének méreteihez és magasrendű feladataihoz.
Bárcsak jönne el mínél hamarabb az az idő, amikor ez .a szer-vezet hatá
sosan biztosíthatja az emberi személy jogait: azokat a jogokat, amelyek
közvetlenül a természetes emberi méltóságból származnak és éppen ezért
egyetemesek, sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek. Ez a vágyunk .annáll
is égetőbb, rnert manapság az emberek általában inkább csak a saját or
száguk közügyeiben vesznek tevékeny részt, holott az is kellene, hogy
növekvő érdeklődést tanúsítsanak a világjelentőségű problémák irányá
ban, ami magával hozná azt az ösztönzést, hogy az egyetemes emberi csa
hd cselekvő tagjaivá lépjenek elő."

Tár~as kapcsolatok

XXIII. János pápának meggyőződése, hogya béke arinál szálardabb
alapakra fog támaszkodni, minél inkább érvényesül a politilkai közössé
gek viszonyában is az az erkölcsi törvény, amely kell, hogy az egyes po
litikai Iközössége'k belső életét és az egyes emberek egymás közöttí kap
csolatait szabályozza. Éppen ezért részletesen foglalkozik körlevelében
ezzel a kérdéssel is, kifejtve és megvilágítva az erre vonatkozá katolikus
tanítást. Lényegében azokkalatételekkel és irányelvekkel találkozunk
itt, amelyeket már az előző enciklika, a Mater et Magistra tárt elénk.
Számolhatunk tehát .azzal, hogy a Pacem in terris körlevélnek ezt a vé
szét a más világnézetűek, főleg .:1 marxisták oldaláról elutasító krrtikák
is fogják érni. Úgy hiszem azonban, ebben a részben is tesz a pápa olyan
eligazításokat, amelyeknek helytállóságában .a nem-íkatoljkus oldal is
egyetért.

Utóbbiakat emelve ki, ilyen mindjárt a bevezető tétel, amely azt
mondja ki, hogy rendezett és termékeny emberi együttélés osak 'ana az
elvre épülhet, hogy minden emberi lény személy, azaz értelemmel és
szabad akarattal megajándékozott természettel bír; eblből következik,
hogy jogoknak és kötelességeknek .aíanya, amelyek közvetlenül és egy
idejűen erednek magából a természetből s mint ilyenek éppen ezért egye
temesek, sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek.

Mínden embernek joga van la létezésre, a t.estiépségre, mmdazokra
az eszközökre. amelyek nélkülözhetetlenek és elégségesek a méltó élet
Iermtartásra. Joga van biztonságra betegség, rokkantság, özvegység, öreg
ség és munkanélküliség esetében. Az encíklika itt kitér a társadalombiz
tosítás rendkívüli fontosságára. Minden embernek joga van továbbá ar
ra, hogy szcmélyiségét tiszteletben tartsák, jóhírnevét ne csorbítsák, s
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hogy szaibadon kereshesse az igazságot. Biztosítani kell számára a vallás-·
szabadságot is, amin a pápa azt érti, hogy rnínden embernek jogában áll
jon a saját leJkiismerete parancsa szerint tísztelníe Istent, mind nyilvá
nosan, mind a magánéletben. Az embernek joga van ama, hogy szaba
don válassza meg saját állapotát, innen a joga, hogy családot teremtsen
magának "a jogok és kötelességek egyenlőségévelférfi és nő között", Mint
szülőnek elsőbbségi joga van gyermekei gondozására és nevelésére.

Gazdasági téren a körlevél hangsúlyozza ia munkához való jogot. A
dolgozónak joga van emellett olyan munkafeltételekre, amelyek nem ár
tanak testi egészségének és a jáer\kölosnek, és "munkájának olyan java
dalmazására, amely eleget tesz az Igazságosság előírásainak, következés
képpen kielégítőnek mondható a rendelkezésre álló javakhoz viszonyítva,
s biztosítja a dolgozónak és családjának azt az életszínvonalat, amely
megfelel az emberi méltóságnak",

A jogokhoz azonban felbonthatatlanul kötelességek is fűződnek. Ez
zel kapcsolatban szól a körlevél az együttműködés kötelességéről is, amí
nélkül nincs rendezett emberi együttélés. "Nem elégséges - jelenti iki
a pápa -, hogy elismerjük 'és tiszteletben tartsuk mánden ember jogát a
létfenntartás eszközeihez; szükséges, hogy míndenkí a maga erejéhez ké
pest kőzre is munkálkodjék abból a céJJból, hogy minden ernber elégsé
ges mértékben rendelkezzélk a létfenntartás eszközeivel."

A pápa három jelenséget állít előtérbe, mint amelyek a modern kort
jellemzik: a munkásosztály gazdasági-szocíális felemelkedését, a nők be
lépését a közéletbe. BS az összes népeknek független politikai közössé
gekbe való tőmörűlését. A dolgozó osztályok - úgymond - erőfeszí

téseiket míndenekelőtt gazdasági és szociális követeléseikre összponto
sítjálk, majd követeléseiket politikai térre is kiterjesztik, végül pedig arra,
hogy a kultura javaiból is részesüljenek. Egy:iIk fontos kijelentése a pápá
nak: "A nő ma megköveteli, hogy személynek tekintsék mind a háztar
tásban, mind a közéletben." A mási!k: "N~csenek többé uralkodó népek
és uralom alá vetett népek."

A pápa határozottan és ünnepélyesen elítéli a faji elméletet és a faji
megkülönböztetést. "Az emberek - jelenti ki - mind egyenlők termé
szetes méltóságuknál fogva; a faji megkülönböztetést semmi sem igazol
hatja az értelem vonalán." S anélkül, hogy magát a kifejezést használna,
ugyanígy elítéli a gyarmatosítás régi és új formáit is. "Nem szabad 
úgymond -, hogy uralkodó vagy körülményeiiknél fogva kiváltsagos
nemzetek gazdaságilag kizsákmányolják vagy polbtikailag uralmuk alá
hajtsák azokat a népi közösségeket, amelyeket sorsuk kívül helyezett mind
ezideig a fejlődés vonalán. Utóbbiaknak emiatt nincs kevesebb joguk más
népeknél arra, hogyelismerjék függetlenségüket és tiszteletben tartsák
emberi méltóságukat;" Amí a népi kisebbségeket illeti, a pápa elismeri és
hangoztatja ezeknek a jogait is, de szeretné, ha ezeiket a jogokat mérsék
Iettelgyakorolnák, mert az etn~kai igények nem emeilkedhetnek a sokkal
szélesebb emberi igények fölé.

Foglalkozik a körlevél az egyes embereik és a közhatalom viszonyá
VM is az egyes politdka! közősségeken belül. Hangsúlyosan megáilapítja:
nem lehet egyszer s mindenkorra meghatározni a közhatalom legjobb
szervezetét, Amit !kívánni !kell, hogy a közhatalom valóban a !közjót szol
gálja, igazságban, igazságosságban, méltányosságban és szabadságban.
Arra kell törekedni, !hogy az államban szervfzett társadalom tagjai jogai
kat és kötelességeiiket "személyes döntések alapján" gyakorolják, illetve'
teljesítsék, meggyőződésbőlés felelősségtudatoól,nem pedig kívülről jövő>

kényszerítő hatások alatt.
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Egészen természetes, hogy a pápa a körlevélnek ebben a részében nem
<dogmatikai újdonságokkal állt elő. Csupán a modern viszonyokra kívánja
alkalmazni 'a katolíkus szemléletet. Ezt pedig azért tartja szükségesnek,
mert meggyőződése, hogy amí érvényes az egyes személyekre az államo
kon belül, annak kell érvényesülnie nemzetközi síkon az egyes államok
viszonyában is. Csakis így érhető el az; áhított cél: a békés együttélés.

Békés együUélés

Az az együttélés, amelynek megteremtése a most következő idők

-egyiJk legnagyobb feladataként lebeg XXIII. János pápa előtt, Illem más,
mint a különböző társadalmi rendszerek békés koegzísztenciája, Világo
san kitűnik ez a körlevélnek abból a zárórészéből, amely pasztorális uta
sításokkal látja el a !katoliJkusokiat.

A körlevélben fogialt doktrinális eligazítások - mondja a pápa 
széles teret nybtnak a katolikusok számára, hogy találkozzanak és tanács
kozzanak nemcsak az apostoli széletől elszakadt keresztényekkel. hanem a
krisztusí hitet magukévá nem tevő rnindazokkal az emberekkel is, akik
ben megvan az értelem fényessége és aikik természetes becsületességgel
keresik embertársaik javát. Ezeknek az érintkezéseknek során - foly
tatja a pápa - a katolikusoknak rníndíg ügyelniak kell arra, hogy soha
ne menjenek bele 'kompromisszumokba a vallás és a keresztény erkölcs
kérdéseiben, de .munassék meg, hogy áthatja őket a megértés szelleme,
s legyenek készek önzetlenül és lojálisan kőzreműködni minden olyan
-eél megvalósításában. amely természeténél fogva jó,Vlagy jóra vezethet.
Mert nem szabad, hogy a világon jelenlevő jónak bármi paránya, bármi
őszinte jóakarat, bármi jótékony erőfeszítés veszendőbe menjen". Külön
kiemeli a pápa, ha bárkiről is azt tartjuk. mi, hogy téves világnézetet vall,
mindig és mindenekelőtt az embert kell értékelnürskbenne, aki minden
esetben birtokolja személyi méltóságát, .s akit mindenkor úgy kell te
kinteni és kezelni, ahogyan ehhez .a rnéltósághoz illik.

A pápa ezután egy rendikívül fontos megkülönböztetést tesz. Más
ként kell elbírálni a szerintünik téves filozófiai tanokat a miridenség és
az ember természetéről, eredetéről és rendeltetéséről, és másként a gaz
dasági, szociális, kulturálís és polítíkaí célzatú történeti mozgalmakat,
Ezek a mozga1mak ugyanis - jelenti ki a pápa -, ha az emlitett ta
nokiból eredtek is, vagy szellemileg ma is azokból táplálkoznak, idővel

'változhatnak. Egyébként pedig - fűzi hozzá a pápa - ki tagadhatná,
hogy ezek a rnozgaJmalk,amilkor a józan értelem követelményeit szolgál
ják és az emberi személy jogos vágyait fejezik ki, pozitív és helylést ér
demlő elemeket tartalmaznak? MindezekJneik megfontolásával arra a
nagyjelentőségű \következtetésre jut a pápa, hogy "egy gyakorlati termé
szetű közeledés ezekhez a mozgalmaJk:hoz, vagy a találkozás velük, ami
tegnap még nem látszott alkaémasnak vagy termékenynek, mára már
azzá vált vagy azzá 'lehet holnap".

Nem kétséges, hogy elsősorban a mi számunkra, szocialista rend
szerben élő katolikusok számára döntő fontosságú XXIII. János pápá
nak ez az állásfoglalása, ugyanakkor, amikor magától értetődően fontos
a kapitalista országokban élő katolikusek számára is. Amit ugyanis a
pápa itt a katolikas egyház részéről deklarál,.a marxista szocíalizmus
nak mint társadalomépítő mozgalornnak és erőnek új szemlélete. Erre
mutatnak rá egyébként mindazok a kommentárok, amelyek a világsaj
tóban megjelentek.
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Mi több, felveti a pápa azt la kérdést is, hogy ki fogja meghatározni,
viajon elérkezeett-e a találkozás pdllanata, s 'ha igen, milyen módon és
fokban lehetséges megvalósítani la talállJkozást? . Problémák - feleli a
pápa -, amelyek csak bölcsességgel oldhatók meg. Altalában azonban
- fűzi hozzá - határozáera elsősorban 'azok hivatottak, akik összhang
ban az egyház tanításával és egységben az egyházi kormányzattal "az
együttélés specifikus szektoraíban élnek és tevékenykednek". Bizonyára
nem tévedek, ha a Szeritatyának ebből a határozott állásfoglalásából án
llJaJk a koegzdsztencíás egyházpolitikai iránynak [óváhagyására és megerő

sítésére következtetek, amelyet a magyar püspöki !kar úttörő módon
képvisel.

A körlevél azzal a fígyelmeztetéssel végződik, hogy "a mérhetetlen
feladat" , amit az igazságban, igazságosságban, szerétetben és szabad
ságban való együttélés kialakítása hoz magával, az összes jóakaratú em
berek együttes feladata.

*
Elmélkedésre késztető, nagyszabású alkotás a Pacem in terris encik

lika, Érdemes elgondolkodníok rajta mindazoknak, akik az emberiség
javát akarják. Amire fel'hív, a világ kollektiv lelkének lelkiismeretvizs
gálara. Nem azért, hogy felállítsuk a hibák és tévedések mérlegét, hanem
sokkal inkább, hogy bátran szemügyre vegyük az új utat, amely előre

és a magasba visz. Lüktető színtézís ez la könlevél, amely egységbe öleli
egy meghatározott nemzedék és az adott történeti korszak Iegsúlyosabb
nak érzett problémáit.

Húsvéti üzenetében, amely április 13-án hangzott el, a Szentatya
úgy nyilatkozott, hogy encilklikájában ,a társadalom helyes rendjét 'kí
várita meghatározni s azokat a módokat, amelyeken el lehet érni a béke
drága jótéteményét. Ki kell küszÖibölni a nemzeteik és népek köréből a
gyanakvást, a megnemértést, a fenyegetéseket. Mindez természetesen
nem történhet meg renyhe automatizmussal. hanem feltételezi a vilá
gos meglátásokat, a kitártó erőfeszítéseket, a felelősség bátor vállalását,
Semmi sem könnyű - mondotta a pápa -, de tény, hogy már jó utat
tettünk meg, csak az szükséges, hogy bizalommal toválbb haladjunk rajta.
Reményét fejezte ki li Szentatya, hogy a béke és testvériség parancsa át
fogja hatni azokat, akilk felelősek az új nemzedékekért.

Végül imával fordult a feltámadt Krísztushoz, a béke fejedelméhez.
Világosítsa meg a népeik kormálnyzóit, hogy ugyanaiklkor, amikor a rájuk
bízott testvéreik jó~étéln fáradoznak, iparkodjanak biztosítani és megvé
deni a béke nagy kincsét. Gyujtsa fel mindenki akaratát, hogy legyőz

zük a gátakat, amelyek megosztanak, s megerősítsük a !kölcsönös szeretet
kötelékeit.
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