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A világ békéjének megőrzéséért és biztosításáért emelte fel újból sza

vát s ezúttal a rendelkezésére álló legünnepélyesebb formában, külön en
ciklikában VI. Pál pápa. Körlevelét, amely Mense Maio - "Május havá
ban" - szavakkal !kezdődik, április 30-i keltezéssel május L-én tette ~ÖZZié.

Bevezetőben mindenekelőtt a katolíkus hívők hódolatára emlékeztet
a Szentatya a Boldogságos Szűz iránt, aktnek ezt a hónapot ihagyományo
san szentelik, majd ezeket mondja: "Ha megfontoljuk az egyház időszerű

szükségleteit és a béke jelenlegi feltételeit a vílágon, komoly okainlk van
nak arra, hogy a mcstaní órát különösen súlyosnak ítéljük. Sürgetőbb

tehát, mint valaha, hogy 'együttes imára hívjuk fel az egész k~tény
emberiséget." .

Ami a nemzetközi helyzetet illeti - emeli ki a pápa -, ,,€Z zava
rosabb és bizonytalanabb, mínt bármikor: új veszedelmek fenyegetik a
világ legfőbb javát, a békét". Úgy tűnik fel, míntha annak a két n.agy há
borúnak tragikus tapasztalásaából, amelyek vérbe borították ennek a szá
zadnak első felét, semmit sem tanultunk 'Volna. "Tanúi vagyunk ugyanis
az ellentétek ij'Em:t1Ő súlyosbodásának a népek ~OOött a világ bizonyos ré
szeiben; látjuk újból azt a veszedelmes jelenséget, hogy a szembenálló
felelk vitáik megoldása végett fegyverhez és nem a tárgyalásokhoz folya
modnak. Ennek nyomán egész nemzetek lakosságát teszik ki mondhatat
lan szenvedéseknek a rendbomlások, portyázó hareok 'és hadíeselekmé
nyek; terjedelemben és hevességben növekednek erek s egyik pillanatról
a másikra kiválthatják azt a szikrát, amely új és mínden eddiginél hor
zalmásabb világégést idoézhet elő."

Azoknak a fenyegetéseknek láttára, amelyek a nemzetközi életre ne
hezednek - jelenti ki a pápa -, legfőbb pásztori kötelességének tekmti,
hogy nyilvánosságra hozza aggódását és félelmét. Attól-kénytelen tar
tani, hogy amennyiben tovább mérgesednek az ellentétek, újabb véres
háború robban ki. "Kérve kérjük tehát mindazokat, akik felelősek. a köz
ügyekért, ne maradjanak süketek annak az emberiségnek egyöntetű vá
gyakozása iránt, amely a 'békét akarja. Tegyenek meg míndent, ami tő

lük függ, hogy megmentsélc a fenylegetett békét. Mozdítsák és ~tsák elő

az eszmecsereket és tárgyalásokat valamennyí színten és mínden időben,

hogy megállítsák az erő veszélyes alkalmazását s elejét V'egyék az abból
eredhető összes sajnálatos anyagi, szellemi és erikölcsi következmények
nek."

Keserűséggelkell megállapítania - folyta~ja a pápa -, hogy ebben
az annyira fájdalmas helyzetben oly gyakran feledkeznek meg az emberi
élet szent és sérthetetlen jellegének tartozó tiszteletről, és hogy olyan el
járásokat tesznek magukévá és olyan magatartást tanúsítanak, amelyek
kirivó ellentmondásban vannak a civilizált nemzetek erikö1csi érzésével
és szokásával. Ezzel kapcsolatban lehetetlen számára, hogy szót ne emel
jen az emberi méltóság és a kel1eSZtény civilizáció védelmére, s föl ne
panaszolja a terrorizmus cselekedeteit, túszok szedését, a fegyvertelen la
k~ság ellen foganatosított megtorlásokat. "Mindmegannyi bűncselekmény,
amely visszalépést jelez az igazságosság és emberségesség érzékének fej
lődésében. Ezek mindig csak továibb é1ezik az ellenségességet az ellenfe
lek között s elzárhatják az utakat, amelyek még nyitva maradnának a
jó akaratok találkozására. vagy legalább is megnehezíthetik .a tárgyalá
sokat, amelyeknek ésszerű megegyezéshez kell vezetníők."
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Hangsúlyozza a pápa, hogy felhívását semmiféle külön érdekeltség
sem sugallja, kizárólag csak: az összes népek igaz javát keresi és bizton
sághoz kívánja juttatni azokat, akik ma annyit szerivednek. S mindjárt
reményét is fejezi ki: lesz olyan erős az Isten és a történelem előtt való 
felelősség tudata.. hogy rákényszerítse a kormányokat a béke fenntar
tására irányuló nemes erőfeszítések folytatására s azoknak az anyagi ter
mészetű vagy lélektani akadályoknak elhárítására, amelyek útjában áll
nak a kielégitő és őszinte megegyezésnek.

Minthogy azonban a béke nemcsak egyszerűen emberi erőfeszítéseink

eredménye, hanem egyben és főleg Isten ajándéka is, a pápa azt óhajtja
és arra buzditja a papságot és a híveket, hogy egész május folyamán az
összes templomokban külön imádkozzanak a békéért.

Mondjurik azonban májusban imákat a második vatikáni zsinat sike
res befejezéséért is, mert ennek rendelkezései "hosszú időre meg fogják
határozni Krísztus jegyesének jövőjét és oly sok lélek sorsát". "Barmeny
nyire jelentős ugyanis a munkának az a része, amellyel a zsinat máris
szerenesésen megbirkózott. maradtak még igen súlyos feladatok a leg
közelebbi ülésszakra, amellyel lezárul a zsinat. Utána következik a zsi
nati határozatok végrehajtásának nem kevésbé fontos időszaka. A pap
ság és a hívek összefogására, együttes törekvéseire lesz szükség, hogy abból
a vetésböl, amelyet a zsinaton elhintettek, jótékony gyümölcsök érlelőd

jenek." A Szentatyának mindenesetre meggyőződése, hogy Isten áldása
'fogja kísérni a hatalmas munkát, annál is inkább, mert bízik annak a
'Szűz Máriának közbenjáró segítségében is, akit a legutóbbi ülésszak vé
gén örömmel nyilvánított "az egyház anyjának".

A Mense Maio enciklika, amely VI. Pál pápaságának második encik
likája, igen rövid, lényegesen rövidebb írás, mint az első, az Ecdesiam
Suam. Kereken mindössze 1500 szóból áll. Hangvételében és tartalmában
is különbözík ,az eddigi enciklikáktól. Mondhatnám úgyis, hogy rnűfaji

lag elüt tőlük; mert nem nyújt a katolikus hívek számára új vagy to
-vábbi tanbeli eligazításokat. A pápa valójában csak összefoglalja és a
legünnepélyesebb formában a világ elé tárja azokat a meglátásait és
~gondolatait, amelyeket alkalmilag már eddig íÍS kifejezésre juttatott.

csak a legfontosabb megnyilatkozásokra utalva, már 1963. évi kará
esonyi szózatában sürgette VI. Pál: "Úgy tekintsétek a béke kérdését, mint
ami a legalapvetőbb kérdése az emberiségnek." A ['á!következő év elején,
amikor a Szeritföldre zarándokolt, január 6-án Betlehemben hozzáfűzte:

~,Mi teljes erőnkből támogatjuk és egész szívünkből megáldjuk azokat
az üdvös kezdeményezéseket, amelyek a béke megszilárdítását oélozzák."
Ugyanennek az évnek augusztus 26-án felhivással fordult az "összes jó
akaratú" emberekhez: "Hallgassátok meg alázatos szavaimat, amelyek
testvéri és atyai szívből fakadnak. Nem azért idéztem föl a két világhá
ború kitörölhetetlen emlékeit, hogy elrettentő rémképeket vetítsek elé
tek, hanem hogy bölcs és felelősségteljesmegfontolásokra késztessem az
elméket. Arra szerétném kérni az összes tényezőket, hogy az emberi mél
tóságot és a testvéri egyetértést helyezzék fölébe minden más érdeknek
és értéknek. Öröm ,és jólét soha nem érhető el háború útján. Egyedül a
béke hozhatja meg azt, őszinteségben és jó akarattal." Nem sokkal utána,
decernber 12-én, amikor a nemzetközi eucharisztikus kongresszuson Bom
bayben beszélt, egyenesen a kormányokhoz szólt a pápa: "Esedezve kér
jük mindazokat, akiknek döntő befolyásuk van az államok irányításában
ée a béke biztosításában, kövessenek el mindent, hogy elkerülhető legyen
az újabb öszeesapás veszélye, mert ez olyan világégéssé nőheti ki magát,
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amely pusztulásba vihetné az egész emberi nemet." Ekkor foglalkozott
- nem elöszor - a pápa a leszerelés szükségével is: "Bárcsak eljutnánk
oda, hogy a nemzetek véget vetnek a fegyverkezési versenynek s ekként
felszabaduló javaikat és erőiket a fejlődésben levő népek testvéri meg
segítésére használják föl." Ehhez kapcsolódott az idei év január 7-én
mondott beszéde is: "Nem az erőszak, nem a fegyverek bevetése, nem az
onzo érdekek vak szolgálata vezethet az igazi leszerelésh ez, hanem az a
mély testvériség, amely a tartós és szilárd béke záloga."

Nem kétseges, hogya vietnami helyzet késztette most VI. Pál pápát
a Mense Maio enciklika kíbocsátására, Kulönös hangsúlyt akart adni ez
zel a világ békéj éért való aggódásának, tolmácsolva egyúttal mindazok
nak "Megállj!" kiáltását, akik nem hajlandók beletörődni a már nemzet
kozi Jelleget oltott és nemzetközi méretekkel fenyegető konfliktus elnyű

lasába. Mert ami a Távol-Keleten folyik, ma már egyik nagyhatalomszá
mára sem közombös, nem kőzőmbős közvetve a föld egyetlen állama,
egyetlen népe számára sem. Méltán kívánja, vagy inkább követeli a pápa
- mert. kovatelés rejlik az árnyalt szavak megott -, hogy amíg nem
késő, addig oldják meg 'tárgyalások útján a vietn.ami konfliktust, Ezért
állítja a kormányférfiak elé felelősségüket is "Isten és a történelem előtt".

Nincs még három éve annak, hogyanagyemlékűXXIII. János pápa
szinte könyorögve kérte az államférfiakat: hallgassák meg "az emberi
ség kiáltását", amely a békét várja és kbveteli tőlük. A zsinat első idő

szaka idején, 1962. októberében történt ez. Akkor tört ki a kubai válság,
amely azt a félelmet keltette a világon, hogy egyik napról a másikra ál
talanos háború támadhat. Most VI. Pál pápa ugyanilyen szorongó lélek
kel és szinte ugyanazokkal a szavakkal foglalja felhívásába az emberiség
egyetemes vágyakozását, amely a békére irányul.

Magától értetődik, hogy a pápa - akáccsak elődje - imára is szó
Iítja a keresztény világot. Ésszerűen következik ez hitünknek abból a ta
nításából, hogya béke "nemcsak egyszerűen emberi erőfeszítéseink ered
ménye, hanem egyben és főleg Isten ajándéka is". Ez azonban koránt
sem jelenti azt, hogy ne kelljen megtennünk a béke helyreállításának és
megszilárdításának, a közvetlenül érintett népek gyötrelmei msgszünte
tésének érdekében mindazt, ami emberileg egyáltalán módunkban áll.
Ahogyan .már XXIII. János pápa figyelmeztetett 19ó9. évi karácsonyi
szózatában: "Az egyház kötelességévé teszi híveinek, hogy cselekvőenmű

kódjenek közre a béke megvalósításában. Semmiképpen sem szabad, hogy
a katolikusok megelégedjenek a csupán szemlélődő magatartással. Ellen
kezően: át kell érezniök, hogy ebben a vonatkozásban is küldetésük-van,
amelyet teljesíteni tartoznak".

"Ha a béke mellett vagyok, akkor meg is kell tennem mindent a bé
kéért - írta legutóbb König bécsi bíboros-érsek. - Pusztán szavakkal
kiállni egy elv mellett, semmit sem ér. Együtt dolgozni a béke munkálóí
val, életre szólóan elkötelezni magunkat erre a tevékenységre, ez a fel
adatunk!" Mert mi is a valóság? Az, amit oly élesen rögzített meg a mi
nap pásztorlevelében Guilhem lavali püspök: ,,ftz atomfegyverkezés Da
mokles-kardként lebeg az egész földkerekség fölött és fenyegeti a három
milliárd ember mindegyikét. A szörnyű elképzeléseket nem tolhatjuk egy
szerűen félre, mint valami lidércnyomást. Nem érhetjük be pápáink inté
seivel sem. Az ő mégoly szenvedélyes állásfoglalásaik is csak elvek pusz
tába kiáltó meghirdetése maradnak, ha nem sorakozunk föl melléjük. Ami
ellen fel kell venni a harcot: a fásultság, a közömbösség, a tudatlanság
ezen a téren. Küzdenünk kell azért, hogy a riadót mindenütt, városban
<és falun, milliók visszhangozzák."

323


