
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Jövendölni mindig kockázatos, de
valahogy úgy érezzük, hogy az idei év
július 25-e emlékezetes dátumként vo
nul be a történelembe. Mint köztudo
mású, ezen a napon parafálták Moszk
vában a Szovjetunió, Anglia és az
Egyesült Államok képviselöl azt a
megállapodást, amelyben a három
nagyhatalom mindegyike kötelezi ma
gát, hogy a légkörben, világűrben, a
víz alatt és a nyílt tengeren nem hajt
végre semmiféle nukleáris Iegyverkí
sérletet, atomrobbantást, betilt és
megakadályoz a joghatósága alá eső

területeken rninden ilyen kezdemé
nyezést. Igaz, hogy az az "atomcsend",
amelyet az egyezmény megvaíósít, nem
teljes, hiszen továbbra is lehetségesek
Iöldalatti robbantások, mégis az első

komoly elhatározást [elzi az emberi
ség létérdekeinek figyelembe vételére,
a hideg háború felszámolására és a
különbözö .társadalrru rendszerek bé
kés együttélésének intézményes bizto
sítására,

Az a körülmény, hogy már eddig
közel száz ádlarn jelentette be csatla
kozását az egyezményihez, úgyszólván
kizárja, hogy az alkotmányos eljárá
sokhoz szükséges időn túl ebhúzódjék
a ratífíkálás, De egyébként sem kép
zelhetjük, hogy a [ózan ész fölébe ne
kerekedjék bármiféle ellenzéknek.
márcsak azért is, mert a fellélegzést,
amellyel milliók és százmildiók fogad
ták a megállapodás hívét, a földke
rekség minden pontján tapasztalni
kellett. Ez az általános megkönnyeb
bülés rácáíolt rnindjárt azokra a szór
ványos vélekedések re is, hogy az
egyezménynek önmagában nincs na
gyobb fontossága. Egy pozí.tív ered
ményt ugyanis senki sem tagadhat,
azt nevezetesen, hogy elhárult az a
növekvő veszedelem, amellyel a nyílt
ég alatt végzett atomrobbantások sza
porodása fenyegette az emberi nem
egészséget. Jussanak csak eszünkbe
azok a japán 'halászok, akilk azért hal
tak vagy rokkantak meg, rnert nem
hajóztak elég messze a 'kisérleti öve
zettől.

Ami rníatt azonban történelmi je
lentőségűnek hisszük a moszkvaí
egyezményt, az egész világnak az a
reménysége, hogy ez a korlátozott
megállapodás csupán igéretes elő-
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hangja a sokkal szélesebb körű tár
gyalások sikemnek, ideértve a nukle
áris fegyverek nem-továboadását, a
német probléma megoldását, a meg
nem támadási pakturnot az atlanti és
a varsói szerződés államai között, ka
tonai rnissziók cseréjét Kelet és Nyu
gat 'között, a meglepetéses támadások
kizárását, egyes - főleg szomszédos
- területek dernilítarízálását, majd
mindezek betetőzéseként az általános
leszererést. S nem vitás, ez a bizako
dás és távolabbra ,tekintés, késztette
VI. Pál pápát is arra, hogy az egyez
mény aláíróihoz intézett táviratában
az emberiség erkölcsi vezetői és te
kintélyei közül elsőnek fejezze ki örö
mét és tolmácsoljaszeirencsekívána
tait. Mint ahogy még az egyezmény
megkötése előtt, de már a tárgyalások
kedvező menetének ismeretében mu
tatott rá egyik beszédében "jelensé
gekre, amelyek megengedik, hogy az
ember nagyobb reménységgel és de
rűlátással nézzen a világ horizont
jára". Vatikáni szóvívő azt is hozzá
tette akkor, hogya Szeritatya véle
ménye szerírrt még egy részleges
atomcsend-egyezmény is "előbbre vi
szi a nagyhatalmakat a leszerelés fe
lé vezető úton, amit a pápák annyira
sürgetteik XV. Benedek óta;.

Magától értetődik, hogy mi, magyar
katolikusok is, akik odaadó és hű

séges lélekkel dolgozunk hazánk felvi
rágoztatásán, a legnagyobb örömmel
és megelégedéssel fogadjuk a dolgok
ilyen forduladát. Ezt szögezte le ünne
pélyes formában az a nyilatkozat is,
amelyet az Opus Pacis és az Országos
Béketanács Katetikus Bizottsága együt
tesen bocsátott ki. Mébtán figyelmez
tetett arra is ez a nyilatkozat, hogy
"bűnös kockázatot, lánggal égő para
zsat" gyűjtenek fejükre annak a né
hány országnak vezetői, akik "saját
népük kétségtelen békevágyat semmi
be sem véve elutasították a moszkvai
egyezményhez való csatlakozást".

Legközvetlenebbül a francia kor
rnányzatra gondolhatunk itt, amely
folytatni 'kívánja nukleáris kísérleteit,
jóllehet a déli félgömb népei már is
mételten tíltakoztak ellene, legutóbb
Ausztrália és Ujzéland, amelyeknek
fiai vérüket ontották Franciaország
felszabadításáért. Jogilag persze igno-



rálhatja a francia kormányzat a
moszkvai egyezményt, ez a lehetőség

azonban csak annál súlyosabb erköl
csi felelősséggel terheli meg.· Ezt álla
pítják meg azok a francia katoliku
sok is, akik most "a,tomellenes akció
ban" fogtak össze hazájukban a béke
bárminő más világnézeten levő ÖlSZ
szes híveivel.

*
Lehetséges-a, szükséges-e, enköícsí-

leg indokolható-e, hogy mindazok
akik elutasítjáJka háborút és a teljes
leszerelés szorgalrnazásával a békét
akarják bíztosítaní, őszintén kezet
nyújtsanak egymásnak, függetlenül
attól, hogy egyébként mi a vílágnézeta
vagy vallási meggyőződésük? Kérdés,
amelyre rni, magyar katolikusok, szó
ban, magacartásban éscse1ekedetben
régen válaszoltunk. ,ms, hogy helyes
vol t ez a válaszunk, ma már azo!k a
nyugati katolikusok is elismerik, akik
megértették és magukévá tették
XXIII. János pápa tanítését.

A Pacem in Terris idevonatkozó
szakaszát, amely a leszerelés kérdé
sét tárgyalja, teljes egészében, saját
fordításomban közlöm:

"Nem kis fájdalommal Látjuk, hogy
a gazdaságilag előrehaladott áliarnok
ban órdásí fegyverkezés t hajtottak
végre és halmozzák tovább ds a fegy
vereket; és hogy erre rnérhetetlen
szellemi és anyagi javakat fordítanak.
Igy áll elő a helyzet, hogy amí,ge
nemzetek polgárainak nem csekély
terheket kell viselniök, más áJllamok,
amelyeknek gazdaságilag és szociálí
san fejlődniök kellene, nélkülözik a
szűkséges segítséget,

A fegyverkezés igazolásaként arra
szeletak hivatkozni, hogy a jelen kö
rülmények között a b~étcsak a ka
tonai készültség egyensúlya révén
bíztosíchatják. A 'katonai készültség
tehát, amely valahol fennáll, másutt
is fokozza a fegyverzet növelésére irá
nyuló erőfeszítéseket. És ha egy nem
zet atomfegyverekkel szereli fel ma
gát, ez más nemzeteket is arra ösz
tönöz, hogy ugyanilyen és hasonló
romboló erejű fegyvereket szerezzen
magának.
Ebből következik, hogya népek ál

landó félelemben vannak, míntha vi
har fenyegetné őket, amely bármely
pillanatban ijesztő erővel törhet re
ájuk. S nem ok nélkül, ment a fegy
verek valóban nem hiányzanak. Ha

alig hihető is, G1.ogy akadnának em
berek, akik magukra mernék venni a
felelősséget a pusztításért és szenve
désért, amellyel egy háború járna,
mégsem tagadható, hogy valotában és
váratlanul háború keletkezhet. És ha
az óriásrikatonai készültségnek el is
'kellene ma riasztania az embereket
attól, hogy háborut kezdjenek, még
akkor is félni kell, hogya már há
borús célból végzett nukleáris kísérle
tek, ha abba nem hagyják azokat, sú
lyos veszélybe sodornak mindenfajta
életet a földön.

Éppen ezért az ígazságosság; a jó
ZaiI1 ész és az emberd méltóság iránti
érzék nyomatékosan követeli, hogy
szűnjék meg az általános fegyverlke
zési verseny; hogya különböző álla
mokban már rrendelkezésre álló fegy
",erzetet kölcsönösen és egyidejűleg

csökkentsék; hogy megtíltsák az atom
fegyvereket ;és hogy végezetül mind
annyian jussanak el a hatályosan el
lenőrzött teljes leszereléshez. ,Minden
erőnkből meg kell akadályozni - fi
gyelmeztetett boldog emlékű elődünk,

XII. Pius -, hogy egy Viilágháború
borzalma, a kísérő gazdasági inség
gel, szocí.álís nyomorúsággal és erköl
esi eltévelyedésekkel, harmadszor is
az emberiségre zúdulion.'

Szükséges azonban, hogy míndenkí
meg legyen győződve arról, hogy úgy
szólván lehetetlen korlátozní, hatáso
san csökkenteni vagy éppen teljesen
kiküszöbölní a fegyveres készültséget,
ha hozzá nem fognak a mmdenkire és
mindenre kiterjedő leszereléshez, azaz,
ha valamennyien egyértelműen és
őszintén azon nem fáradoznak, hogy
a iháború félelmének és aggodalmas
várásának véget vesseneik a szívek
ben. Ez viszont megköveteli, hogy
annak a legfőbb törvénynek helyébe,
amelyre ma a béke támaszkodik, egy
egészen más törvény lépjen, amely-

-snek tartalrna vaz, hogy az igazi békét
a népek között nem a 'katonai appa
rátusok azonos unérve, hanern csak a
kölcsönös bizalom teremtheti meg
szilárdan és biztosan. Mi úgy véljük,
hogy ez meg is valósulhat. Mi több:
úgy véljük, hogy olyan dologról van
szó, amit nemcsak az egészséges érte
lem törvényei írnak elő, hanem a leg
nagyobb fokban kívánatos és fölöt
tébb áldásos is lenne.

Olyan dologról van itt sz6, amit az
értelem parancsol. Mert mint az üsz-
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szesek tudják vagy legalább kellene
tudníok, az államok kölcsönös viszo
nyárt is, akárcsak az egyes embereket,
nem fegyveres hatalomrnal, .hanern az
egészséges ész törvényei, vagyis az
igazság, igazságosság és a tevékeny
szolidarítás törvényei szerint kell sza
bályozni.

Erre azonban törekedni kell. Annál
inkább, mert kuben ne lenne meg az
égő vágy, hogy ehháruljon a háború
szerencsétlensége, a béke pedig sér
tetlen maradjon és 'napról napra job
ban rnegszílárdul jon ? Végül is a bé
ke a legnagyobb mértékben hasznos
mrindenki számára: az egyes emberek,
a családi tűzhelyek, a népek és az
egész emberi család számára. Fülünk
be esengenek még elődünk, XII. Pius
intő szavai: ,Semmi sem vész el a bé
kével, de minden veszendőbe .mehet
egy háborúval.'

Mi, aki a földön J ézus Krrsztusnak,
a világ Megváltójának és a béke szer
zőjének helytartója vagyunk, atyai
szeretettel telve az összes emberek
irányában, az egész emberi család
forró kívánságára utalunk, arnikor
feladatunknak tekintjük, hogy rnin
denkit és küdönösen azokat, akik az
államokat kormányozzák. kérve kér
jük arra, ne kímélj enek gondot és fá
radságot, rníg az emberi dolgok me
nete meg nem egyezik az emberi ér
telemmel és .méltósággal.

Azok a férfiak, akíket állásuk és
tekintélyük magasra emel, vizsgálják
meg tüzetesen tanácskozásaik során,
hogyan lehet az államok kölesönös vi
szonyát' az egész világon egy embe
ribb egyensúly alapján újjáalakítaní ;
olyan egyensúlyt értünk ezen, amely
a kölcsönös bizalmon,őszinte szerző

déseken és sérthetetlen megállapodá
sokon nyugszik.

Ami mínket illet, nem szűnünik

meg Istenhez fohászkodní, hogy égi
hatalmával segitse sikerhez és tegye
gyümölcsözővé ezt a munkát."

*
Rengetegen kommentálták már az

encíklíkának ezt a szakaszát, Md is
többször foglalkoztunk vele, Úgy hn
szem azonban, mégsem lesz érdélete
len és tanulság nélküli beptllanta
nunk aJbba a l.egúja:bb tanulmányba,
amelyet Wladimiro Dorigo, a Quest
italia főszerkesztője tett kőzzé folyó
íratában.
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Dorigo, mint már annyian előtte, áJ
talában is, de különösképen ebben a
részében a történelrní realizmus !ki
magasló művének rnondja az encikli
kát. Utána rnimdjárt ezeket írja: "Ki
tagadhatná, hogy a teendőknek az a
logikus rnenete, amelyet XXIII. János
előad, sokkal inkább a szovjet javas
latokkal egyezék. rnint az amerikai ja
vaslatokkal, amelyek még a nukleáris
robbántások rnegszüntetésének is eié
be kívánták Ihelyezni az ellenőrzést?
És 'ha a nyilvánosság előtt hallgabtak
is azok, akik egyébként öntudatlan
irenizmussal vádolták meg a pápát a
kommunizmus f,elé, nem a pápa irán
ti tiszteletből jártak el ekként, hanem
rnert féltek attól, hogy amennyiben
belevonják a Ieszerelés problémájára
vonatkozó politikai ternatikába a pá
pa észszerű áIIásfoglalását,ez a ma
gas helyről jövő megnyilatkozás egy
magában is válságba dönthetné a
,szent háborút' és az ideológiai türel
metlenség egész pszichológiai és polí-;
tikai, társadalmi és katonai üzemet."

János pápa tanítása a békéről 
fejti .ki a továbblakban Dorige - 'ra
dikálísan új, mert figyelembe veszí a
történeti helyzetet és elvi kiindulásai
ban is az észszerűségre, az egyetemes
emberi logiJkárahivatkozik. Az élet
hez való jogot domborítja 'ki, amely
fölötte és előtte áll mínden egyéni tu
lajdonjogna'k és érdeknek. Az a le
szerelesi politika, amelyet a pápa ezen
az alapon meghirdet, nem "prokom
rnurrísta", hanem az egyetlen értelmes
polrtika, amely ma lehetséges. Annak
ellenére ugyanis, hogy a háborút a
leghatározottabban el kell utasíta
nunk, mint a népek közt! viták meg
oldásának eszközét, folytatólagos gya
korlati lépések szükségesek: állítsuk
meg a degvvenkezésí versenyt (korik
réten: töröljük a költségvetésekből az
új fegyverek előállítását célzó beru
házasokat), csökkentsuk utána egy
idejűen és 'kölcsönösen a fegyveres
készültséget, deklaráljuk a magtegy
verek tilalmát, hogy végül eljussunk a
teljes és ellenőrzés által biztosított
Ieszereléshez. Az elhunyt pápa tehát
nemcsak túlment az általános doktri
nális kijelentéseken, de nyíltan ,.p1eg
állapította e kijelentések elégtelensé
gét, s egy olyan -leszerelési polrtíkát
fogalmazott meg, amely társadalmi
rendszerre, világnézetre és politikai



tömbökre való tekintet nélkül mlnden
becsületes ember által elfogadható.

Egy másik katolíkus gondolkodó, a
francia Pierre Bockei azt a meglátást
sorozza János pápa maradandó érde
mei kÖ:1Jé, hogy a "táguló világban"
nincs többé komoly problérna, amely
ne énintenó az emberek összességét,
ne hatna ki valamonnyí népre és or
szágra. Nem lehetséges ma nemes vál
lalkozásba fogni, amilyen a béke ügye
is, anélkül, hogy igénybe ne akarnók
venni az emberek együttesének köz
remű'ködését, anélkül, hogy fölébe ne
emelkednénk a gyalkorlati életben a
mégoly jelentős elkülönéseknek is.
S így csaJk ,hálásak lehetünk János pá
pának, amiért végét igyekezett vetni
annak a múlbbelt helyzetnek, amíkor
többnyire olyanok értették meg mo
dern koruk feladatait és lelkesedtek
az egyetemes testvériség nagy eszmé
nyéért, akik távol álltak a valdastól.
John Courtney Murray pedig, akit a
Dokumente Amerika legjelentősebb

,katolikus rnorálteológusának rnond,
annak a ténynek megállapítását húzza
alá, hogy ';1 háboru lehetőségét csu
pán imával és böjtöléssel nem szün
tethetjük meg. Mégolyan igaz és ma
gasztos erkölcsi alapelveik sem irá
nyíthatják és kormányozhatják hatá
sosan a hatalmat, kivéve, ha már
előbb testet tudtak ölteni a politikai
rendben.

Wladimiro Dorigo, akiről imént
szóltam, azt is állítja tanulmányában.
hogy XXIII. János pápa valójában
Jacques Mari.tain és Teilhard de
Charain sok alapvető eszméjét szen
tesHette. Azokból a szövegekből, ame
lyeket alátámasztásul idéz, csupán
TeiLhard de Chardin következő sorait
veszem ki: "Fátumszerűen, olyan fa
talitással, amely lényegében a legma
gasabb szabadság, fáradságosan és
kritnkusan haladunk a béke felé. De
miIyenbé~éről lehet szó? Egyedül
arról, amely megengedi, kifejezi és Ie
méri azt, amit ién úgy neveztem, hogy
az emberhség életfontosságú vissza
hajlása önmagára. A növekvő együvé
tartás és összpontosulás állandó álla
pota ez... Ez a béke visszatükrözi
egy olyan emberiség normális állapo
tát, amely immár tudatára ébredt fej
Iődése lehetőségeinek és követelmé
nyeinek. .. A 'hi,t a békében - ne
feledjük - csakis egy olyan plané
tán lehetséges és igazolható, ahol

uralkodsk a Ihit a jövőben, a hit az
emberben."

*
"Sokszoros öröm számunkra és

nagy megnyugtatás - olvassuk az
Opus Pacis és az OBKB nyilatkozatá
ban, amelyet Hamvas Endre csanádi
.megyéspüspök és Mag Béla c. apát
írt alá -, hogy a pápai placctum pe
csétje ott ragyog 'immár a moszkvaí
atomcsend-egyezmény történelmi ok
mányán, Olyan tényez, amelynek je
Ientőségére nem kell külön felhív
nunk papjaink és híveink f'igyelmét.
Olyan történelrní vgesztus ez a Szerit
atya részéről amely nemcsak, hogy
logikus következménye a XXIII. Já
nos pápa ihletett lelke által elindított
tisztulási folyamatnak, hanem amely
érvényesen megszabja a mi katolikus
állásfoglalásunkat .ís a béke és hábo
rú, az élet és halál sorsdöntő kérdé
sében:"

Tisztulási folyamat és ennek befe
jezéseként végérvényes állásfoglalás
- ez az a két mozzanat, amit az ed
dig előadottak is megvtlágítottak. S
az is bizonyos, 'hogy nem volt könmyű

dolguk azoknak a katolikus úttörők

nek, papoknak és vidágiaknak, aki'k
ebbena kérdésben a ma már igazolt
és helyesnek elismert irányt kirnun
kálták. M. D. Chenu, a nagynevű
francia teológus is találóan állapítja
meg egyi'k legutőbbí írásában, hogy
úgy nagyjában 1953-ig a "béke" szó
szinte ösztönösen a bizalmatlanság
visszhangját váltotta ki a katolikusok
zömében, amely olybá vette a szó ki
ejtését, mint megalkuvást a tévedés
sel.

Összejöttünk mi a!kkoriban néhá
nyan, teológusok és vidágiak - mond
ja Ohenu -, hogy felpanaszoljuk az
evangéliumnak ezt a fajta elsüllyesz
tését,megvi,tassuk a "keresztes had
járat" vaskos 'kétértelrnűségeit,a 'béke
emberi és IkereszItény értékét. majd
pedig feltártuk doktrinális és paszto
rálisa~gályai'nlk,ataz egyház illetékes
tekintélyed előtt. De még a "legkato
líkusabb" katolíkus sajtó sem volt
hajlandó hírt adni erről a, sajnos,
egyébként is hatástalan próbálkozás
ról. A Pax Christi mozgalorn is, jól
lelhet az a hivatása, Ihogy ".tanítsa és
cselekvésre késztesse a katolikus hí
vőket, végletekig rnenő tartózkodásra
kényszerült.
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Pedig a békére való felhívás soha
sem hiányzott az egyházban, amelv
nek legjobbjai mindenkor vallották,
hogya háboru elméletileg nem ke
resztény rnűvelet, mert tagadása az
emberek testvéríségének, és hogy
csak a szeretet hozhatja meg a konf
líktusok egyetlen igazi és realista
megoldását. Mi magyarázza tehát azt
a gondolkodásbeli ürességet, amelynek
tanúi lehettünk? Mi magyarázza meg
a jó lelkíísmeretnek azt a szárnysze
gettségét, amely vagy tíz éven át any
nyi keresztény embert, annyi teológust
is, kívül helyezett mind a tények
brutalításán, mind az evangélium ki
áltásán?

Állapítsuk meg - folytatja Ohenu
-, hogy túl sok a "langyos" keresz
tény ezen a téren éppúgy, mint má
sutt: inkább tapadnak megnyugtató
"prakHkálkhoz", mint amennyire tö
rődnek a világ üdvével. A'llapítsuk
meg azt is, hogy bizonyos propaganda
és a környezeti hatások is elbátorta
lanították a szellemet, meggyöngítet
ték magát a hitet is. De a megzavaro
dottság oka rnélyebben rejlett: maga
a béke" szó ficarnodoet ki a kato
lik~s értelmekben. Félresiklás nyo
mán, amely elég gyakori a kere~z

ténység történetében, ezt az arrnyira
földi szót "elspirituaHzálták", abból
az elgondolásból indulva, hogy így
majd visszaadják neki tiszta termé
szetfölötti sűrűségét. Úgy vélték, ihogy
"Krisztus békéjének" nincs mH
komnromittálnia magát a nyomorú
ságos politikai békékkel, amelyeket
bemocskolnak a megalkuvások, a zsa
rolások, a pártos állásfoglalások. Ke
ressük tehát - úgymond - a maga
isteni transzcendenclájában a békét,
lehántva róla mdnden kétértelműsé

get. Akikor remélhetjük majd, hogy a
fegyverek és a népek békéje hozzá
igazodik a szíveínk kezves békéiéhez.

Holott a dolgok számbavétele azt
parancsolja - jelenti ki Ohenu -,
hogy kategorikusan visszautasítsuk a
békének ezt a dualizmusát; Nincs
két béke, nincsen "Krisztus békéje"
egyfelől, és a "politikai" béke másfé
,lői. A béke természeténél fogva poli
tikai valóság, rnert ha nem az, akkor
tartalrnátóf megfosztott szó csupán.
"Spiri,tualizáljMok, amennyire csak
akarjárok ..:.-. figyelmeztet Chenu -,
nem lesz benne igazság, még lelki
szellemi igazság sem; igazság csak
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akkor lesz belőle, ha belép az emberi
csoportok politikai viszonylataíba, ha
konkrét módon testet ölt a Iegkirí
vóbb nézeteltérések szövevényében, ha
kifejezésre jut dialógusban, szerződé

sekben. strukturákban. Ha nem, ak
ikor magatokat csaljátok meg, még az
imáitokban is."

Ami a múltban dívott - folytatja
Chenu -, lényegében úgy foglalhat
juk össze, hogy külön akarták válasz
tani a békének egyetlen realitásában
azt, ami Krisztus szelleméből, a hívő

embernek szóló parancsokból követ
kezík, és azt, amit a problémák meg
oldásáról tárgyaló politikai techniku
sokra ikell hagyni, mondván, hogy
utóbbival a keresztény embernek,
mint ilyennek, és az egyiháznak nincs
mit törődnie. "Túl költséges megkü
lönbőztetés, még jószándék esetén is
- jegyzi meg Chenu. - A béke, az
emberek békéje nem a lelki beállí
tottságok eredménye, hanem politi
kai realítás. A szellem itt csak any
nyiban szárnít, amennyiben tett~kké

válik. Vessük el tehát annak a hamis
spirttualizmusnak suta szótárát, amely
kettősséaével mísztlfíkálja az evangé
lium követelését."

A politikai rend autonómíá la, ami
nek a háboru és a béke jelenti il leg
.keményebb fejezetét, evangéliumi
sarkigazság. A' 'keresztény hívőnek,
mínt ilyennek, az egyházban eave
sült keresztényeknek nincs sem kül
detésük, sem tlletékesséaük arra. hogv
döntsenek a politikáról. ideértve a
háború és a béke nolbtlkátát is. Kr'isz
tus kifeiezetten elutasította magától il

legcsekélyebb ooliti'kai szerenet is.
amit pedig az általa beteliesített rnes
sianízmus látszölag magában foglalt.
A hatalmaknak és joghátóságdk:nak
ez a rnegküdönböztetése azonhan sem
miképpen sem emeli ki a hívő em
bert ebből a világból. a politikai re
alitásból. ps semrníkéooen sem oldia
fel az alól a kötelességeal6l. hozv
cselekvően dolgozzék a békén és te
vőlegesen ellene fordulion a háhor{,
nak. Mert Krísztus békéie - feiezi
be Chenu - ezész röviden és teljes
egészében: a béke.

•
Erről van szó napjainkban és csak

örvendhetürsk, hogy a katolikus gon
dolkodás ilyen eredménnyel fejlődött

előbbre. Ebben az új perspektívában



- mint Robert Rouquette fejtette ki
a minap - másként lépnek elő az
egyéni morál problémái is. Ma már
kell, hogy másként fessen a lelkiisme
retvízsgálat és a gyónás is, figyelem
mel azokra a kötelességekre,amelye
ket XXIII. János encikldkája ír elő.

Egyéb bűnök is vannak immár, mint
az, hogy "tiltott napokon húst ettem,
megfeledkeztem az esti imáról, elkés
tem a szentrniséról, türelmetlen vol-

A KIS ÚT

•

tam embertársaim iránt", Olyan bű

nök is vannak, hogy fékeztem a szo
ciá lis haladást, elutasítóan nyillatkoz
tam a közműveltség emeléséről, elle
néztem a gyarmatok feladását, osztot
tam a faji előítéleteket, befeketítettem
a nemzetközi intézményeket, elvileg
is kárhoztattam a demokratikus for
mákat, helyeseltem az atomfegyvere
ket és a velük folytatott kísérlete
ket ...

Leányom tizennyolc éves. Osszel akarja kivenni szabadságát s azt egy
fiatalember ismerösével kivánja eltölteni. Ellenkezésemre sem adja fel ter
vét, "régimódina.k" véli felfogásomat. Szerinte ugyanis semmi sincs abban, ha
férfiismerősével kettesben tölti el szabadsága napjait. Legfőbb argumentuma:
barátnői is igy csinálják s kinevetnék, ha elálIna tervétől. Férjemmel együtt
nagy gondban vagyunk, vajon mpgengedhetjük-e neki ily körülmények között
az utazást?

Napjainkban világszerte bizonyos
"divatos" érvelés kelt lábra a fiatal
ság körében: lehetséges, rnert a ..töb
bi" is. így csinálja. Gyakran hallhat
juk. hogy szárnos fiatal panaszkodik
szüleire, esetleg csak általánosságban
az idősebbekre. hogy törekvéseik, ter
veik nem találnak náluk kellő megér
tésre. Egy francia író említi. hogy
Adám ősatyánk óta azok, kik meg
érik ötvenes éveiket. úrios-untalan
hangoztatják "Bizonv. az én időmben

máskép. szebben, iobban volt I" Az
író megfigyelése találó. Mindazonáltal
nem jelenti ez a körülmény egyszers
mind azt is, hogy rnindaz, ami ,.régi"
szokásnak, felfogásnak szülötte. egy
szersmind elvetendő. sa fiatalok szá
mára nem egyéb. mínt tilalomfákat,
korlátokat jelentő akadály. Ha pedig
napiatnkgvorsan rohanó életében szá
mos fiatal azt vélné követendő pél
r1ának. amit sza-nos, nem egyszer csak
jó üzleti érzékből született, túlságosan
,.könnyed" felfogás ról tanúskodó fHm,
esetleg a "modern" romantikábanbő

velkedő szépirodalmi mű elétár, mi
dőri ezek példáján, tanácsain buzdul
va akar "úszni az árral", akkor az idő

sebbeknek, a szülőknek óvó s intő szava
nagyon is helyénvaló, sőt kötelesség
szerűen szükséges is. E problémával
egyébként már gyakran foglalkozott
igen emelkedett szellemben hazai saj
íónk is.

Ami már most a konkrét kérdést il
Ieti, nyugodt határozottsággal felel
hetjük. hogy nem csupán az őnéhez

hasonló korú leányt. de még fiatal
embert sem engedhetnek gyermekeik
életsorsáért felelős szülők hasonló
..páros" vakácíóra. A tekintélyes er
kölcstani szerzők közül elég ha csak
egynek felfogását idézzük. Bernard
Haring mondia nagy könyvében, hogy
.Jrosszasabb időn át a 'két személvre
szorítkozó egymás mellett tartózko
dás. a huzamosabb időn keresztül tar
tó, kettesben történő szabadságos uta
zás színte valamennyi fiatalnak meg
haladja ellenálló erejét".
Hozzáfűzhetjük még ehhez. hogy

akkor is helytálló e megállapítás, ha
a különnernű fiatalok valóban emel
kedett erkölcsi felfogásúak. jó szán
dékutohoz kétség sem fér1het s ha ele
ve kerülni kívánják az intimebb
együttlétet. A tapasztalattanúsága
szerint ugyanis még az ilyenek is
csak a legritkább esetben képesek az
adott nehéz pillanatban erősek ma
radni. Ha tehát az ilyen közös úthoz
a szülő hozzáfárulását adná, egyszers
mind az esetleges 'következményekért
is vállalnia kell a feleIősséget. S az
édesapa, édesanya felelőssége sokkal
nagyobb a még tapasztalatlan fiatal
lélekkel, mint önmagával szemben.

Voltaképpen oly problémáról van
itt szó, amelynél a [ózan ész megfon-
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