
aikarok az emberi jog alapján. Békét akarok, mert keresztény vagyok, végül
békét akarok, mert magyal' vagyok!" Mi ma is úgy érezzük, hogy ennél preg
nánsaboan a mi békevágyunkat és békemunkánkat megfogalmazru nehéz lenne.

Nem volt meglepő, hogy az őszinte és áldozatos békemunkáz sok meg nem
értés, félreértés és nem egyszer rosszindulat is kísérte. Persze, akik rátették
életüket erre a munkára, azoknak sem meglepődni, sem rnegtorpanni, sem
visszatekintgetni nem lehet. A történelem eddig, és bizonyosan Így lesz a jö
vőben is, nundig azokat igazolta, akik a felismert célokat soha el nem hagy
ták, meg nem. tagadtak, nem torpantak meg és nem fordultak vissza. Ezért
okozott a béke minden hívének a világban és hazánkban is olyan nagy örö
met, amikor XXIII. János pápa haJt évvel ezelőtt kiadta Pacem in Terris
című enciklikáját. A nagy pápának is meg kellett érnie, hogy enciklikáját
nem mindenütt és nem míndenká fogadta egyértelmű örömmel, dre mindazok,
akik tizennégy év óta a maguk helyén és körülményei közőtt résztvettek
hazájuk és az emberiség béketörekvéseiben, a legmagasabb helyről kaptak
biztatáet és eligazítást munkájukhoz. A nagy pápa a békemunkát, mint a
józan ész követelményét állítja az emberiség ele. Világosan kimondja, hogy
rtz államok vi§zonyát, akárcsak az egyes embereket, nem fegyveres erővel

kell rendezni, a felmerült problémákat elintézní, hanem "a józan ész vilá
gánál, vagyis az igazság, igazságosság és tevékeny szelidarttás útján" (Pacem
in Terris Ill.).

Amit XXIII. János pápa elkezdett, azt folytatta a II. vatikáni zsinat és
VI. Pál pápa. A zsinat megnyilatkozása a békéről, VI. Pál pápa utazása az
Egyesült Nemzetek Szervezetébe, minden jelentős megnyilatkozása azt rnu
tatja, hogy az Egyház őszintén, Ielelősségének tudatában munkálkodik azért,
hogy amint ugyancsak XXIII. János pápa írta: az emberiség feje fölül elmúl
jon a lidércnyomás, iéi vihar "amely elképzelhetetlen pusztítással mínden pil
lanatban kitörhet és miután a fegyverek megvannak, bármennyire nehéz is
feltételezni, hogy akadjanak embereik, akik egy háború pusztításának és szen
vedeseinek a felelősségét magukra vegyék, nincs kizárva, hogy egy előre

nem látott ús ellenőrizhetetlen fény kigyújthatja azt a szikrát, amely elín
dithaja a háborús készü10ket" (Pacem in Terris III.).

Mi, hivő katolikus emberek éppen azért, hogy ne legyen lehetőség a há
ború szikrájánsk fellobbantására, örömmel üdvözöltük, és büszkék is va
gyunk rá, hegy éppen Budapesten történt, a Varsói Szerződésben egyesült
szocialdsta országok március 17-iki tanácskozásán, hogy ezeknek az országok
nak vezetői felhívással fordultak Európa összes népeihez egy nagy és közös
tanácskozás összehívására. Ezen a tanácskozáson, ha létrejön, meggyőződésünk

szerint, sok olyan kérdéet meg lehet oldani, amely hosszú idő óta nyugta
lanítja ennek az öreg földresznek minden jószándékú emberét. Európa biz
tonsága nemcsak Európáé. Mi töretlenül hiszünk abban is, hogy a sokat szen
vedett vietnami nép megtalálja jogait, igazságát és békéjét. Messzemenően

reméljük, hogy' a Közel-Keleten sem kell a fegyvereiknek eldönteni az egyre
többször és egyre súlyosabban jelentkező válságokat.

lzaiás próféta szavaival bizaködunk abban, hogy cl béke erőinek egyér
telrnű és bátor összefogása, végül is dáadalmesaodní fog azon erők feilett,
akik senkíc és semmit nem tekintenek, csak önmagukat, a maguik érdekeit:
,.Karmányzóddá a békét teszem és elöljáróddá az igazságot. Nem hallani többé
erősziaikról földeden és romlásról határaidban, hanem szabadítás foglalja el
földedet és dicséret kapuidat" (Iz. 60, 17-18.).

Az erő nem a fizikai eszközökben, hanem a legyőzhetetlen akaratban székel.
Gandhi
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