
PFEIFER JÁNOS

PACEM IN TERRIS
Tíz éves a békeenciklika

XXIII. János pápa rövid főpásztol'sága alatt két óriási jelentőségű körlevéllel gazdagí
totta a világot. Első nagy encil<likáját. az egész társadalmi élet dmamíkus fejlődésének szen
teli (lUater et magistra), a másodikban pedig az emberiség legnagyobb kincsével, a béke
ülsével foglalkozik. Lényegében a két körlevél gondolatai kiegészítik egymást, tartalmuk
ban azonosak és az egyház szoclális tanításának kontinuitását bizonyítják. Ez a "Pacem ln
terris" körtevét a halálra készülődő János pápa szeretetének hatwüdala. A II. vatikáni zsi
nat első ülésszaka után, 1963. április ts-én jelent meg.

A KÖRLEVÉL FELOSZTASA. A Pacem in terris békeenciklika a bevezetés
ből, öt fejezetből, a befejező imádságból áll és 172 artíkulusra tagozódik. A nyelve
egyszerű és világos. Tartalma egységes, mondatai logikusan folynak egymásból.
Az első négy fejezet végén külön is rámutat az idők jeleire és azokból vonja le
a következtetéseket.

A bevezetésben a pápa az emberiség békevágyáról és a világban uralkodó
csodálatos rendről beszél. Az első fejezetben a keresztény antropológia alapelveit
tárgyalja: rend az emberek között. A másodikban államelméletet ad: rend az ál
lamban, az állampolgárok kapcsolatai a közösséggel szemben. A harmadik részben
az államok egymáshoz való viszonyáról, a nemzetközi etikáról szól. A negyedik
fejezetben az emberiség egységével kapcsolatban fölveti a világállam . problémá
ját, az államok fölött álló nemzetközi tekintély megszervezését, Az ötödik feje
zetben pedig intelmeket és irányelveket ad a világméretekben történő együttműkö

désre. A befejezésben imádkozik a népekért és vezetőikért.

A felosztásból látjuk, hogy az enciklika figyelme az ember személyi méltósá
gából kiindulva az ember egyéni és közösségi életének minden lényegesebb moz
zanatára kiterjed. Keresi az utakat és lehetőségeket, hogy az emberiség békéjét
megmenthessük és megszllárdíthassuk.

BEVEZETÉS. (1-7.) A béke minden idők emberének legforróbb vágya, melyet
csak az Istentől megállapított rend tiszteletben tartásával lehet megalapozni és
megszrlárdítaní. A tudományok haladásából és a technika fejlődéséből mindinkább
világos lesz az emberek előtt, hogy a világmindenségben örök, abszolút, objektív
- csodálatos - rend uralkodik. Ezt az ember képes felismerni, erőit az általa
készített eszközökkel meghódítani és saját hasznára fordítani.

A világmindenséget és az embert is Isten teremtette. A tudomány és technika
Isten nagyságát bizonyítja. A világban uralkodó renddel ellentétben van az em
berek világában uralkodó rendellenesség. amellyel minduntalan találkozunk. Az
emberek és népek közott .fennálló ellentéteket nem erőszakkal, hanem az emberi
természetbe beleoltott törvényekkel lehet megoldani. "A törvény követelménye
szívébe van írva, amiről lelkiismerete tanúskodik" (Róm 2, 15). Ezek a törvények
világosan megmutatják, hogyan kell az embereknek egymáshoz való viszonyát ren
dezni az emberi közösségeken belül és világviszonylatban a politikai közösségak
között az egyetemes közjóelőmozdítása érdekében.

REND AZ EMBEREK KÖZÖTT. (8-45.) "A világ Teremtője bevéste a rendet
az ember természetébe. Ezt lelkiismerete adja tudtul neki és parancsolja, hogy
azt feltétlen betartsa." Az emberek között rendnek kell uralkodnia. Minden ren
dezett és termékeny együttélésnek az alapja, hogy minden ember személy. Értel
me és szabad akarata van. Jogoknak és kötelességeknek a hordozója, melyek köz
vetlenül és egyetemesen természetéből folynak, általános érvényűek, sérthetetle
nek és elidegeníthetetlenek. Ehhez a természetjogi megalapozáshoz a pápa hozzá
fűzi a természetfeletti megokolást is: "Ha pedig az ember személyi méltóságát a
kinyilatkoztatás fényénél vizsgáljuk, összehasonlíthatatlanul nagyobbnak fog fel
tűnni, mert az embereket Krisztus saját vére árán megváltotta. a kegyelem Isten
fiaivá, barátaivá és az örök dicsőség örököseivé tette őket." (10) Az alapvető em
beri jogok és kötelességek megértéséhez elég az ember személyi méltóságának az
elismerése, de a pápa ezzel a megokolással közös alapot akar teremteni a hivő és
nem-hívő emberek között, akik "jóakarattal" szelgálják a béke ügyét. (Klüber,
Messner, Utz)
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A személyí méltóság alapján minden embernek joga van a léthez, létezéshez,
fizikai épséghez, az élet lehetőségeihez: élelemre, ruházatra, lakásra, pihenésre,
orvosi ellátásra, szociális juttatásokra, személyí biztonságra. De leülönösen joga
van arra, hogy betegség, öregség, munkaképtelenség, özvegység, munkanélküliség
vagy más természeti csapások esetén a közösség gondoskodjék róla. A pápa azon
ban nemcsak a szociális biztonságra és lehetőségekre mutat rá, hanem azokat egy
ben a természetjog alapján emberi jogoknak deklarálja. Ez a körlevél egyik leg
jellegzetesebb vonása, mert eddig a keresztény társadalomtudományokban ezekről

tételesen sohasem volt szó.
Az embernek erkölcsi és kulturális jogai is vannak: jog a megbecsülésre, jó

hírnevének megőrzésére, az igazság keresésére, véleményének nyilvánítására 
az erkölcsi rend és közjó keretein belül - kulturális javakra, iskoláztatásra, ma
gasabb tanulmányok végzésére, hogy a társadalmi életben tehetségének és képes
ségeinek megfelelően állásokat és hivatalokat tölthessen be. A szociális, erkölcsi
és kulturális jogok felsorolásában úgyszólván minden benne van, amit azelőtt a
szocioreformban és szociálpolitikában szoktunk emlegetni. (11-13.) Az emberi jogok
hoz tartozik az is, hogy az ember lellüismeretének megtelelően tisztelhesse Istent,
vallását magánéletében és nyilvánosan is gyakorolhassa. "Ez az Isten fiaihoz méltó
szabadság védi az ember személyi méltóságát, Minden erőszaknál és igazságtalan
ságnál nagyobb. Ezt a szabadságot állandóan igényelték az apostolok, írásaikban
töretlenül hirdették az apologéták és a vértanúk seregei vérükkel megpecsétel
ték. (14) Az embernek joga van ahhoz is, hogy szabadon választhassa meg élet
hivatását, családot alapíthasson, pap vagy szerzetes lehessen. A férfit és a nút
egyenlő jogok illetik meg. A család a társadalom első, természetes és legszüksé
gesebb sejtje. A szabadon megkötött és fölbonthatatlan, egységes szerződésen alap
szik. A gyermekek nevelése is elsősorban a családot illeti meg, de az államhata
lomra is súlyos kötelességeket ró.

Az enciklika figyelme külön is kiterjed a dolgozó emberre. Minden ember
nek joga van a munkához, munkakörének megválasztásához és megkövetelheti az
emberhez méltó feltételeket is. A dolgozó nőknek olyan lehetőségeket kell terem
teni, hogy azok hitvestársi és édesanyai kötelességeiknek eleget tudjanak tenni.
Senkit sem szabad felelősségtudatától megfosztani. A dolgozóknak a szocíálís igaz
ságosságnak megfelelő munkabért kell bíztosítaní, hogy önmagukat és családju
kat emberhez méltóan tudják eltartani, de tekintettel kell lenni az életszínvonalra
és a vállalat teherbíró képességére. Az ember önállósága, függetlensége, a család
békés és boldog megélhetése, a társadalom jóléte az anyagi javakon múlik, azért
az embert természeténél fogva megilleti a termelőeszközökre kiterjedő tulajdon
jog is. Az enciklika azonban rnindjárt hangsúlyozza, hogyatulajdonjogban benne
van a szociális kötelesség is.

Mivel az ember társadalmi lény, azért joga van a politikai jogok gyakorlására,
a gyülekezésre és egyesülésre, de mindig a szelidarttás és segítőkészség szellemé
ben. Joga van az embernek ahhoz is, hogy lakóhelyét változtassa az állam határain
belül, de ahhoz is, hogy más államba kivándoroljon. Minden ember egy bizonyos
államnak a polgára, de az egész emberi családnak és az egyetemes társadalomnak
is tagja. Az enciklika sZE'~lemében a nacionalizmus összeegyeztethető az internacto
nalizmussal. (24-25.)

AZ EMBER KÖTELESSÉGEI. Az ember a társadalomban nemcsak jogoknak.
hanem kötelességéknek is hordozója. Tevékeny részt kell vennie a közéletben, hogy
ily módon hozzájárulhasson a közjó előmozdításához. A politikai közösségnek ha
tékony és igazságos jogvédelmet kell nyújtania minden embernek. A jogok és kö
telességek elválaszthatatlanok, együtt jelentkeznek az emberi termeszetben. Ami az
egyik emberben jog, az a másikban kötelesség és fordítva. Ebben rejlik a termé
szetjog ereje. Rendről és békéről csak akkor beszélhetünk, ha a jogokat és köteles
ségeket tiszteletben tartjuk. Kötelességeinknek tudatosan és szabadon kell eleget
tennünk, nem kényszerből és külső nyomás hatása alatt, mert az erőszakra épí
tett társadalom megcsúfolja az emberi méltúságot.

Az emberi társadalmat elsősorban lelki közösségnek kell felfognunk, amely
ben mindenki saját lelkiismerete szerint gyakorolhatja jogait és teljesítheti köte
lességeit. Be!ső indítást kap a jóra és lelki értékek gyarapítására, amelyek a kul
túrában, gazdasági életben, politikai mozgalmakban és társadalmi rendszerekben
bontakoznak ki. Mindíg az emberi közösség javára. A rend a társadalomban er
kölcsi természetű, amely az igazságon nyugszik, az igazságosságban teljesül, a sze-
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rétet élteti, tökéletesíti és a szabadság kormányozza. Az erkölcsi rend alapelvei
ben egyetemes, abszolút és változatlan, az igaz, személyes és az emberi természe
tet felülmúló Istentől van. Isten az első igazság, a legfőbb jó, a legmélyebb forrás.
Belőle merítheti erejét az emberi társadalom.

VÁLTOZÁSOK AZ EMBEREK RENDJÉBEN. Korunk egyik jellegzetessége a
munkásosztály társadalmi és gazdasági felemelkedése. A munkásmozgalmak első

sorban társadalmi és gazdasági téren vívták ki maguknak jogaik.at, majd a poli
tikai életben érvényesítették és végül elérték. hogy a kulturális javakban is meg
felelő módon részesüljenek. A munkások öntudatosak. függetlenek lettek, kultú
rában és szakképzettségben fölemelkedtek. Egyenjogú emberek lettek társadalmi,
gazdasági, kulturálís, közéleti és politikai téren. János pápa örömmel üdvözli ezt
a fejlődést és az emberi méltóságot megillető jogokat látja benne.

Második jelenség a nők részvétele és szerepe a közéletben. Mindjobban ráéb
redtek méltóságuk és hivatásuk tudatára. Többé nem alsóbbrendű lények sem a
családban, sem a társadalomban. Ez a fejlődés a keresztény kultúrájú népeknél
gyorsabban történt, mint más hagyomártyú népeknél. A női világnak meg kell ta
lálnia a józan középutat a közéleti szereplésben, nehogy az a családban betöltendő

méltóság rovására és a nők megbecsülésének csorbítására legyen. - Az egyházi
életben is sok kívánni való volna a nők aktív részvételét illetően.

A világ szociálpolitikai helyzete is megváltozott. Nincsenek többé uralkodó és
szolganépek, sem gyarmattartó. sem gyarmati sorban élők. Minden népnek joga
van függetlenségére, önállóságára. saiátos : kultúrájára és hagyományainak ápo
lására. Minden nép egyenlő. Egyik sem élhet a másik béklyójában, nem lehet a
kizsákmányolás áldozata. Elítélendő minden faji, kulturális és gazdasági megkü
lönböztetés. Az egyenlőség alapelvének kell évényesülnie személyek, népek és nem
zetek között.

Az emberiség békés együttélése a jogok biztosításában és a kötelességek telje
sítésében rejlik. A lelki és szellemi értékek is csak az említett négy alapelv biz
tosításával nyílnak meg az emberek előtt. Mindenkinek tudatában kell lennie an
nak, hogy ezen a világon is Isten gyermekei vagyunk. Ezekben a fejlődési jelleg
zetességekben a pápa az idők jeleit és a jövő irányelveit látja.

AZ ÁLLAM BELSO RENDJE. (46':"-79.) Az emberi közösséget úgy kell meg
szervezni, hogy abban rend legyen, a közjó megvalósuljon. mindenki szellemi és
fizikai képességeinek megfelelő helyre jusson, jólétben és biztonságban éljen. A
közössóaí élet tekintély nélkül elképzelhetetlen. A tekintély az államot formáló,
rendszerező, láthatatlan erő, melyet hatásaiban lehet fölismerni. Istentől ered. Ha
nem ismerjük el a tekintély isteni eredetét vagy azt kétségbe vonjuk, ellentétbe
jutunk az emberi egyenlőség alapelvével. A tekintély erkölcsi és lelkiismeretben
kötelező erő, hogy a közjót tudjuk szolgální. Nem kényszeren alapul, mert akkor
ellenkeznék az emberi méltósággal. Az állam mint természetes és szükséges kö
zösség tekintély nélkül nem tud létezni. Ezt mondja a józan ész is. A politikai
tekintély is Istentől van. "Nincs hatalom, csak Istentől" (Róm 17, 1). Ha elfogad
juk a tekintély isteni eredetét, csorbítatlan marad az ember személyi méltósága,
mert a hatóságok iránti engedelmesség Isten hatalmának elismerése. Az engedel
messég nem megalázkodás, hanem fölemelkedés és megnemesülés. mert "Istennek
szolgálni annyi, mint uralkodni".

A tekintély az erkölcsi rend követelménye is. Lelkiismeretben kötelesek va
gyunk engedelmeskedni a törvényeknek, ha azok nem állnak ellentétben Isten
terveivel. Az emberi törvények is Istenben gyökereznek. Ezáltal nem rövidülnek
meg az ember szabadságjogai. Ebből az is következik, hogy az alattvalók maguk
választják meg a tekintély hordozóit, szabják meg azoknak jogkörét és gyakor
lásának módjait. Maguk döntenek, hogy milyen államformában éljenek, milyen
legyen az alkotmányos, társadalmi és gazdasági rendjük. A tekintély hordozójává
általában azt jelöli ki a nép, aki a legtöbbet tette a közjó érdekében. Az egyház
tanítása tehát teljes mértékben összeegyeztethető minden valóban demokratikus
renddel.

A KÖZ.TO. Az államhatalom létjogosultsága mellett szól a közjó megvalósítása
is, mely mindenkinek mulaszthatatlan kötelessége. A létezés· rendjében megelőzi
a tekintélyt. Egyénnek és közületeknek egyaránt kötelessége alávetni érdekeit a
közösség érdekeinek. A közjó minden erkölcsi és anyagi érték, amely népeket
összeköt és szétválaszt. Nem statikus, hanem dinamikus fogalom, amely az élet
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adottságai szerint változik. Azoknak a javaknak az összessége, amelyekben a kö
zösség minden tagjának joga van részesedni. Nem munkanélküli és gondnélküli
élet, hanem azoknak a szociális feltételeknek az összessége, amelyek lehetövé te
szik, hogy mindenki emberhez méltóan tudjon megélni becsületes munkájából.

Magában foglalja az ember anyagi szükségleteit és lelki-szellemi igényeit. A
közjó különösképpen az ember jogainak és kötelességeinek biztosításában rejlik,
azért a közhatalomnak kötelessége az emberi jogokat elismerni, megvédeni és alatt
valóitól kötelességeiket szükség esetén kikényszeríteni. A közhatalomnak feltétlen
gondoskodnia kell arról, hogy a gazdasági fejlődéssel összhangban álljon a szo
cialis haladás, biztosítva legyenek a közszolgáltatások: útépítés, lakásépítés, köz
lekedési eszközök, vízellátás, egészségügy, közoktatás. üdülés és pihenés lehetősé

gel. A hatóságoknak a biztosítást is meg kell szervezniök, hogy az esetleges bajok
és csapások következtében, saját hibáján kívül senki se jusson bizonytalanságba,
a családok se szenvedjenek hiányt. Biztosítani kell a munkaalkalrnakat, az igaz
ságos munkabért és az emberhez méltó munkakörülményekej.

Nagyon figyelemre méltó az enciklikának az a követelése, hogy a vállalatok
ban meg kell osztani a felelősséget a dolgozó munkásokkal, bele kell kapcsoini
őket a termelés és jövedelemelosztás megszervezésébe, hogy együtt dönthessenek a
vállalat és sorsuk irányításában. Olyan szerveket és intézményeket kell létesíteni,
amelyek a közösségi életet könnyebbé, gazdagabbá és eredményesebbé teszik, a
kultúra javaiban mindenkit részesítenek.

ALKOTMANY ÉS ALLAMFüRMA. Nem lehet egyszer és mindenkorra meg
állapítani, hogy melyik a legmegfelelőbb államforma, de azt sem, hogy mi mó
don tudja az állam a törvényhozás, közigazgatás és igazságszolgáltatás terén a jo
gát legjobban gyakorolni. Az a legjobb államforma, amely a nép mindenkori
adottságainak és körülményeinek, kulturális viszonyainak a legjobban megfelel.
Az államforma sohasem megmerevedett struktúra, .ídőben, térben, történelemben
változó és változtatható. János pápa szerint a. demokratikus államforma felel meg
legtökéletesebben az emberi természetnek. Az állampolgárok jogait és kötelessé
geit az alkotmány biztosítja, mint a legrövidebben- összefoglalt alaptörvény. Mind
kettőnek az erkölcsi alapra kell épülnie. Az állam hatalmát a törvényhozásban,
igazságszolgáltatásban és végrehajtó szervein keresztül gyakorolja. Nem fér két
ség ahhoz, hogy az állam jogrendjét a mindenkori idők ésszerűségeihez és kö
vetelményeihez kell hozzászabni az állampolgárok műveltségi színvonalának meg
felelően. A hatalommal felruházott személyeknek erkölcsileg kifogástalan és lelki
ismeretes embereknek kell lenniök, hogy a törvényeket igazságosan alkalmazzák
és hatáskörükkel vissza ne éljenek.

_Az ember személyi méltósága azt is megköveteli, hogy mindenkí tevéleenven
részt vehessen és részt vegyen a politikai életben. Ezáltal tág lehetőségek nyíl
nak meg a közönséges állampolgárok és hivatalnokok között a gyakori érintkezés
re. Az állam gépezete sem merevedik meg, nem öregednek el a vezető emberek
és jobban biztosítva van a szociális fejlődés.

A KÖZÉLET JELENSÉGEI. A politikai közösségek megszervezésénél míndin
kább találkozunk olyan törekvésekkel, hogy az alapvető emberi jogokat tömör és
világos tételekbe foglalják és az alkotmányokban Ierögzitsék, a hatóságok hatás
körét, illetékességét és eljárásuk módozatait megállapítsák. Nem fogadható el az
a fölfogás, hogy az egyes emberek vagy bizonyos közösségek akarata az első és
egyetlen jogforrás, arniből a jogokat és kötelességeket eredeztetnénk, vagy hogy
a közhatalom vezetőinek tekintélye és az alkotmány kötelező ereje is ebben gyö
kerezne, Az emberek manapság mindinkább méltóságuk tudatára ébredtek. Ez a
tudat serkenti őket, hogy jobban részt vegyenek a közéletben, de azt is megköve
teli, hogya törvényhozásban az alapvető emberi jogok megerősítést nyerjenek és
az állam vezetőit az alkotmányban lefektetett irányelvek szerint válasszák és azok
hivatalukat törvényes keretek között gyakorolják.

REND AZ ALLAMOK KÖZÖTT. (80-129.) A pápa megerősíti elődeinek taní
tását, hogy a politikai közösségek is - mint az egyén - jogoknak és kötelessé
geknek hordozói és ugyanaz az erkölcsi törvény kötelezi őket, mint az egyes em
bert. A nemzetközi kapcsolatokat igazságra, igazságosságra, tevékeny szolidarítás
ra és szabadságra kell felépíteni. Az enciklika a nemzetközi kapcsolatok kiépítésé
ben nem szeretetről, hanem szolidaritásról beszél. A szeretet személyi aktus. Az
-állarnok jogi személyek, a jog és igazságosság alapján rendezhetik kapcsolataikat,
amelyeket a szolidaritás elvéból kell levezetnünk. Az államok között nem beszél-
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hetünk szeretetről, de a politikai közösségek vezetői mégsem cselekedhetnek a sze
retet ellen, mert akkor saját emberi méltóságukat csúfolnák meg és vétkezné
nek az erkölcsi törvény ellen. Azért jutottak vezető pozíciókba, mert a legtöbbet
tették a közösség érdekében. A tekintélyt nem szabad az erkölcsi rend ellen föl-
használni. .

Minden politikai közösség természeténél fogva egyenlő. Mindegyiknek joga van
a létre, fejlődésre, megbecsülésre és az ehhez szükséges eszközökre és lehetősé

gekre: önállóságra, függetlenségre. Az egyenlőséggel ellenkezik minden faji, po
Ii rikn i. kllltllr:ilis PS ga7dflságj meckülönböztetés. Az igazság alapelvével nem
egyeztethető össze sem a koloníallzmus, sem a neokolonializmus. A nagyhatalmak
na« es gazdagabb népeknek kötelessege mindenféle segítséget megadni az elma
radott és fejlődésben levő népeknek minden politikai feltétel nélkül. Nem sza
bad más népeknek a hagyományait és népszokásait sem megvetni, sem lekiesi
nyellni.

Az igazságosság megköveteli a jogok és kötelességek kölcsönös elismerését
és teljesítését. Minden nemzetnek kerülnie kell a másik megaláztatását. Nem sza
bad sem politikai, sem gazdasági nyomást gyakorolni a gyengébb népekre. A fel
merülő ellentéteket és vitás kérdéseket nem erőszakkal, csalással, becsapással,
hanem a kölcsönös megértés szellemében kell rendezni. Ugyanezt kell monda
nunk a nemzetiségekről is. A történelmi fejlődés következtében az etnográfiai ha
tárok nem azonosak a geográfiai határokkal. A kisebbségeknek is joguk van
nyelvükre, kultúrájukra, népi hagyományaíkra, de kötelességük az állam jogait
elismerni és hűségüket megőrizni. A közjó előmozdításában részt venni.

A politikai közösségek összetartó ereje a szolidaritás. A közjót az államok kö
zött csak az egymásrautaltság alapján lehet nemzetközi szinten biztositani. Az
államférfiak bölcsességétől függ, hogy az államok érdekeit közös erővel össze tud
ják egyeztetni társadalmi, gazdasági, politikal, kulturális, egészségügyi téren és a
sport különféle formáiban. A politikai hatalomnak nem lehet célja, hogy alattvalóit
az államhatárok közé bezárja, hanem hogy azoknak a javát nemzetközi viszony
latban is elősegítse. A szellemi és anyagi értékek kicserélése nyitja meg az utat
a szolidaritás felé. Az egyes országok természet! kincseinek feltárása, kulturális
értékeinek cseréje, népsűrűsége és sok minden más megkövetelik az egyes orszá
gok közötti együttműködést. Munkaerők megosztása, szakemberek kisegítése, a ja
vak elosztása, a termelés megkönnyítése szolídárís szellemben oldandó meg. A
pápa a háború következtében jelentkező menekültek sorsára is gondol. Sajnálattal
állapítja meg, hogy még mindig vannak politikai rendszerek, amelyek nem ismerik
el a szabadságot alapvető emberi jognak, még míndíg igájukban tartanak más
nemzeteket és ezáltal fenyegetik az emberek békés együttéléset és rejtegetik a
háború csiráit. Ezzel saját maguk erkölcsi létjogosultságát is tagadják. Amikor a
pápa hangsúlyozza minden nép szabadságát és függetlenséget, elítéli egyben a kolo
riializmus minden formáját.

A LESZERELÉS. Fájdalom tölti el a pápa szívét, hogy a gazdaságilag jól fej
lett országok óriási módon fölfegyverezték magukat és a fegyverkezést még min
dig tovább folytatják. Erre fordítják a legtöbb szellemi és anyagi energiát. Ezek
nek az államoknak a polgárai fölmérhetetlen terheket viselnek, más, fejlődésben

levő országoknak pedig nélkülözniök kell a fölemelkedés ükhöz szükséges segítsé
get. Fegyverkezésüle igazolására arra hivatkoznak, hogy a jelenlegi körűlmények

közőtt a békét csak a fegyverek egyensúlyával lehet biztosítani. Ennek következ
ménye a fegyverkezési verseny. Ha az egyik atomfegyvert gyárt, a másik is ha
sonló erejű pusztító fegyverre akar szert tenni. Következésképpen a népek állandó
lidércnyomás alatt élnek, hogy melyík pillanatban robban ki egy borzalmas pusz
tító háború. Alig elképzelhető, hogy e fegyverek birtokában akadjanak emberek,
akik egy háború pusztításának és szenvedéseinek felelősségét vállalják, mégis ta
gadhatatlan, hogy előre nem látott és ellenőrizhetetlen okból bármikor elindulhat
a háborús gépezet. Igaz, hogy a szörriyű fegyverkezés elriasztja az embereket at
1·61, hogya háborút kirobbantsák, mégis fennáll az ok arra a félelemre, hogy a
háborús célból végzett nukleáris kísérletek - ha azokat abba nem) hagyják 
katasztrofális következményekkel járhatnak a föld és az emberiség életére.

Az igazságosság, a józan ész és az emberi rnéltóság megköveteli, hogy véget
vessenek a fegyverkezési versenynek, kölcsönösen és egyidejűleg csökkentsék a
már meglévő fegyvereket, megtiltsák az atomkísérleteket, és végül az államok
közös megegyezés alapján a hatékonyari ellenőrzött leszereléshez eljussanak. Mín-
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den a lelkek megbékéléséri múlik. A háborús lelkületet kell megszüntetni. Azt az
alapvető álláspontot kell megváltoztatní, amely szerint a béke a fegyverek egyen
súlyán nyugszik. Az igazi béke alapja a népek kölcsönös bizalma. Meggyőződé

sünk - írja a pápa -, hogy ez lehetséges, mert mindenkinek leghőbb vágya és
mérhetetlenül üdvös. A pápa - mint a "Béke Szerzőjének" földi helytartója 
drámai hangon felszólítja a népek felelős vezetőit a helyzet ésszerű tanulmányo
zására. A legmagasabb szinten és szakszerű tanácskozásokon vizsgálják meg a
kérdést, hogyan lehet a szabadság szellemében, a teljes. egyenjogúság alapján a
leszerelés és fegyvercsökkentés problémáját reálisan és tartósan megoldani.

A leszerelés és fegyverkezés kérdése szorosan összefügg a gazdaságilag elma
radott és fejlődésben levő népek megsegítésével, ismételten sürgeti a jómódú ál
Iamok sokoldalú együttműködését azok fejlődésének előmozdítására. Elismeréssel
adózik azoknak, akik ezen a téren jó példát adtak. A megsegítésnek nem szabad
a népek függetlenségének és önállóságának rovására történnie, sem azok emberi
és nemzeti méltóságát sértenie. Idézi a körlevél XII. Piust: "Az erkölcsi elvekre
épített új rendezés mezején nincs hely más nemzetek szabadságának, integritáséi
nak és biztonságának megsértésére, bármilyen legyen azoknak földrajzi kiterje
dése és honvédelmi képessége."

Napjainkban mindinkább közmeggyőződés lett, hogya népek között felmerülő

vitás kérdéseket nem lehet a fegyverek erejével megoldani, hanem tárgyalások és
szerződések útján kell rendezni. Lehetetlen elképzelni, hogy az atomkorszakban
a háború alkalmas eszköz lenne a megsértett jogrend helyreállítására. Téves az a
fölfogás, hogya fegyverkezés fokozásával bárkit is vissza lehet tartani a támadás
tól. A pápa reménykedik abban, hogy a népek vezetői baráti kapcsolatok és tár
gyalások során megtalálják azokat a szálakat, amelyek az embereket szeretetben
összekötik és gyümölcsöző együttműködésre vezetik.

A NEMZETKÖZI TEKINTÉLY. (130-145.) A rohamos fejlődés megköveteli a
társadalmi és gazdasági íntegrácíót nemzetközi szinten is. Az egyesek, családok, kö
zösségek és a politikai közösségek szövevényes kapcsolatai állandóan szerosabbra
fűződnek, de sem a diplomáciai tárgyalások, sem a szerződések nem tudják iga
zán garantálni a közjót nemzetközi viszonylatban. Az eddigi módszerek nem ele
gendők. Olyan egyetemes politikai hatalmat kell szervezní és fölállítani, amelr-·
nek lesz ereje és hatalma ahhoz, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel és te
kintélvével az igazságosság alapján meg tudja oldani az ellentéteket. Ezt a világ
viszonylatban egyetemes tekintéllyel fölruházott hatalmat lcözös megegyezéssel és
nem erőszakkal kell megszervezni, Nagy és kis állarnoknak együttesen kell megál
lapodniok, hogy az egyenlőség elve itt is érvényesüljön. Ezzel elejét veszik az
érzékenységnek és gyanúsításnak. Minden állam szívesebben veti alá magát olyan
nemzetközi tekintély döntéseinek, amelynek megalapításához szabadon, tudatosan
és önként hozzájárult. Ennek a vllágközösségnek vagy nemzetközi szervezetnek is
tiszteletben kell tartania az emberi jogokat és a kisebb közössógek jogait. A ki
segítés elve alapján kell megoldania a nemzetközi problémákat, melyeket az egyes
hatalmak maguk közott nem tudnak rendezni. Ez a világtekintély nem korlátoz
hatja az egyes államok hatáskörét sem, hogy azok az egyetemes közjó megteremté
sében hatékonyari tudjanak közreműködni.

Az enciklika az idők jeleit vizsgálva hivatkozik az Egyesült Nemzetek Szer
vezetére, amely közvetlen a második világháború után 1945. június 26-án ala
kult és azóta sok államközi intézménnyel bővült. Legfőbb célja a béke fönntar
tása és megszílárdítása, a baráti kapcsolatok ápolása az egyenlőség, kölcsönös
tisztelet és sokoldalú együttműködés elve alapján. Egyik legfontosabb eredménye,
hogy már 1948-ban deklarálta az Emberi Jogokat, amelyet minden tagállam elis
mert. A pápa azt kívánja, hogy ez a Világszervezet minél jobban tudja teljesí
teni föladatait. elérkezzék az a nap, hogy az emberek valóban megtalálják benne
jogaik védelmét és megerősödjék bennük az a tudat, hogy egy világközősség élő

tagjai.
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS. (146-168.) A pápa a lelkipásztori intel

mekben adja meg a nemzetközi együttműködés irányelveit. Ez az enciklika csúcs
pontja és legérdekesebb része. Ez tükrözi vissza János pápa igazi lelkivilágát. Itt
látjuk és érezzük, hogy új korszak kezdődik az egyház életében. Szakítás a múlt
tal. FOloldódás a megmerevedésből. A válaszfalak lerombolása, a struktúrálc ősz

szeomlása. Nem anatéma, hanem a megértő szeretet hangja. A hivő ember önálló
ságának, függetlenségének, szabadságának és nagykorúságának az elismerése és
meghirdetése. A felelősségtudatnak és vállalásnak az útja. A hivő ember tevékenv
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részvétele a közéletben. A katolikusoknak az akciója. Kitárulkozás a nem-hivő, de
becsületes és jóakaratú emberek felé, akiknek szemében a legfőbb érték az em
ber. Összefogás az emberiség jövőjének a megmentésére. A munkásmozgalmak ér
demoinek és a szocialista vívmányoknak az elismerése.

A pápa újból figyelmeztet, hogy a katolikusoknak kötelessége tevékenyen
részt venni a politikai életben és hozzájárulni ahhoz, hogy családjuk és a poli
tikai közösség keretein belül hatékonyari dolgozzanak a közjó megvalósításán.
Hivő lélekkel és szeretettel bele kell állnunk a társadalmi intézményekbe, hogy
azokat az evangélium szellemével és egészséges alapelvekkel tudjuk megtölteni.
Küldetcsünk van a világban, de ennek csak tudományos felkészültséggel, tech
nikai ismeretekkel és szakmai képzettséggel tudunk eleget tenni. Mindezeket a
lelki érlékekkel kell szintézisbe állítan i. Az emberi természetben rejlő törvények
nek és erkölcsi követelményeknek kell magunkat alávetnünk. A keresztény kul
túrájú népeknél hiányzik a kezdeményezés. Elszakadt a hit és az élet egymástól.
Vallásos ismereteink sokszor gyermekcipőkben maradtak, és az a látszat kelétke
zett, mintha ellentmondás volna a vallás és tudományok között. Azért minden
szintcn szükségünk van vallási ismereteink gyarapítására, hogy ez a látszólagos el
lentmondás megszűnjék.

A gyakorlati életben mindig nehéz volt a módot és az utat megtalálni az igaz
ságosság érvényesítésére, de a mai túlfeszített, dinamikus élet ezt még nehezeb
bé teszi. Sohasem szabad elfáradnunk és elkényelmesednünk az igazságot kereső

úton. Céltudatosan kell törekednünk. hogy a termelésben, a munkásszcrvezetek.
hivat.isrendek, biztosítási rendszerek kiépítésében, kultúrában, politikai életünk
ben és minden téren előbbre jussunk. Ezt követeli tőlünk az atomkorszak és a
világűr meghódításának kora, hiszen mérhetetlen távlatok nvíltak meg az embe
riség előtt. A katolikusoknak együtt kell működniök keresztény testvéreikkel, a
nem keresztényekkel és nem-hívőkkel, akik józanul gondolkodnak, tisztességes
és becsületes életet élnek. A hit sohasem lehet a vita tárgya, de a szeretet és
megértés sem hiányozhat.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA. János pápa megnyilatkozásaiban az idők

jeleit kell látnunk. Utat mutat és lehetőséget ad a fölfogások kicserélésére. Nem
alapelvek feladásáról van szó, hanem a modern élet ésszerűségeiről és követelmé
nyeiről. Különbséget tesz RZ ember, a filozófiai tanok és munkásmozgalrnak kö
zött. Sokan a Vatikán közeledését látják a körlevélben a szocialista-kommunista
világ felé. Valóban, még sohasem fogadtak ilyen elismeréssel és lelkesedéssel pá
pai megnyilatkozást és körlevelet a marxista tanokra épült világban. A hivő em
berek lelkében is megkönnyebbülést és lelki fölszabadulást hozott. Megnyitotta
az utat a párbeszéd felé. Más világnézetű emberekben is meglátja a jóakaratot, a
kereszténységgel összeegyeztethetetlen ideológiákban is észreveszi az egészséges ele
meket, amelyek azonosak a keresztény tanítással és erkölcstörvényekkel. Reméli,
hogya párbeszéd gyümölcsöző lesz, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a böl
cseleti irányzatok idővel kicsiszolódnak.

"Mindig különbséget kell tennünk a tévedés és a tévelygő emberek között,
akár az igazság hiányos ismeretében, akár valláserkölcsi téren is mutatkozik a
tévedés. A tévelygő ember sem szűnik meg ember lenni, sohasem veszíti el em
beri méltóságát. Ezt mindenkiben feltétlen tiszteletben kell tartani. Minden em
berben megvan a képesség, hogy bármikor széttörje a tévedés béklyóit és utat
torjön az igazság megismerésére. A gondviselő Isten segítsége sem marad el so
ha. Ha valaki a jelenben nem is látja a hit világosságát vagy téves tanoknak kö
vetője, késöbb megvtlágosítást kaphat és elfogadja az igazságot. A hivők és nem
hivők vagy a nem helyesen hivők között létrejövő találkozások és eszmecserék
lehetőseget nyújtanak az igazság elismerésére." (158)

A keresztény ember tevékenysége során összeütközésbe kerül az ideológiák
ból született konkrét történelmi mozgalmakkal. János pápa rámutat arra, hogy
különbséget kell tennünk a bölcseleti tanok és történelmi mozgalmak között : "Nem
lehet a természetről, a világegyetem, az ember származásáról és rendeltetéséről

kialakított hamis filozófiai doktrínákat gazdasági, társadalmi, kulturális és politi
kai célkitűzésektől vezérelt történelmi mozgalmakkal azonosítani még akkor sem,
ha a mozualrnak ezekből a doktrínákból származnak és még mindig ezekből nye
rik inspirációikat. Amíg az egyszer már kídolgozott, meghatározott doktrínák vál
tozatlanok maradnak, addig a fent említett mozgalmak a szünet nélkül fejlődő

történelmi helyzetekben alakulnak és nem mentesek ezek hatásától, Ily módon
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mélyreható változásokon mennek keresztül. Ezenkívül ki tagadhatná, hogy ezek
ben a mozgalmakban - amilyen mértékben megegyeznek a tiszta igazság tanítá
sával és az ember helyes törekvéseit tolmácsolják - vannak pozitív és elfogad
ható elemek." (159) Ezért könnyen megtörténhet. hogyamúltban még értelmet
lennek és céltalannak látszó találkozás és közeledés ma vagy holnap gyümölcsöző

lesz. Annak megítélése, hogy meddig jutottunk, hogyan és milyen fokban kell ke
resnünk a hasznos együttműködést társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai
téren, a bölcsesség feladata." (160)

A politikai életben és más szakterületeken vezető állásokban működő katoli
kusok saját lelkiismeretük szavára hallgatva maguk döntik el, hogya találkozás
és -közeledés mennyiben lehetséges és az együttműködés mennyiben hasznos. A
pápa a teljes felelősséget a hivő emberre hárítja, de figyelmeztet arra, hogy min
dig tekintettel kell lenni a természetjog alapelveire, az egyház szociális tanítására
es a tanítóhivatal irányelveire. Nemes lelkeknek nevezi azokat, akiket elragad
az újítás vágya és szinte forradalmasítani akarják a fejlődést, amikor látják, hogy
az igazságosság követelményei nem valósulnak meg az életben. A fejlődés tör
vénye mindig fokozatos. Az emberi intézményekben sem szabad a fejlődést erő

szakosan siettetni, mert az erőszak rombol, fölszítja a szenvedélyeket, fájdalmas
megpróbáltatásokat szül, melyeket nehéz jóvátenni. (161)

Minden jóakaratú emberre az a mérhetetlen föladat vár, hogy az emberi tár
sadalomban az igazság, igazságosság, szeretet és' szabadság szellemében egyengesse
a kölcsönös megértés útját. A jó viszonyt az egyes emberek, az állam és polgárai,
a családok, közületek és nemzetközi viszonylatban az államok közott. Nemes fel
adat, mert ebből nő ki az Istentől megállapított társadalmi rend békéje. A pápa
ezeknek az embereknek atyai nagyrabecsüléssel adózik és kéri őket, hogy mindig
új lelkesedéssel' tartsanak ki boldogító működésükben. Igaz, hogy ezek kevesen
vannak, de vigasztalja az a remény, hogy mindig többen lesznek Az emberek kö
zött nem lehet béke, ha hiányzik a szeretet az emberi szívekhen. Ha le tudjuk
győzni szenvedélyeinket, béke lesz bennünk: igaz, biztos, rendezett béke. (165)

BEFEJEZÉS ÉS IMADSAG. A pápa hivatkozik arra, hogy az enciklika gondo
latait azoknak a problémáknak szentelte, amelyek a jelenben legjobban nyugtala
nítják az emberiséget és amelyek megoldásától az emberiség sorsa függ. Az a
mélységes törekvés diktálta, amely minden emberben közös: a béke megszilár
dítása ezen a földön, "Kötelességünknek érezzük, hogy minden gondolatunkat és
erőnket e nagy jónak megerősítésére fordítsuk." Olyan nemes és magasztos vál
lalkozás ez, hogy az ember - még ha a legdicsérendőbb jóakarat élteti is 
egyedül nem képes győzelemre juttatni. Isten Lelkének sürgős segítségére van
szükség, Majd Krisztushoz imádkozik, aki szenvedésével és halálával minden
egyenetlenséget, nyomorúságot és igazságtalanságot legyőzött: ,,0 a mi békessé
günk, eljött, hogy békét hirdessen nekünk, a távollevőknek és közelieknek" (Ef
2, 14). "Krisztus távolítsa el az emberi szívekből mindazt, ami a békét veszélyez
teti. Ö tegyen minden embert az igazság, igazságosság és a testvéri szerétet tanú
jává. Világosítsa meg a népek felelős vezetőit, hogy polgáraik kellő jóléte mellett
a béke nagy adományát biztosítsák és megvédjék. Krisztus sarkallja minden em
ber akaratát, hogy legyőzze az akadályokat, amelyek egyik embert a másiktól el
választják, fűzze szorosabbra a szeretet kötelékeit, hogy egymást jobban megért
sék és végül megbocsásson mindazoknak, akik neki jogtalanságot okozták." A
pápa azt kívánja, hogy mindenkihez, de elsősorban a leggyengébbekhez, a leg
jobban segítségre szorulókhoz eljusson.

Az encikltkák több mínt kétszáz éves történetében nem volt még olyan körlevél, amely
olyan vtsszhangot váltott volna ki a vüágban.; mmt János pápa békeenciklikája. A világ
népet világnézeti, vallási, társadalmi és faji kütönbségeík ellenére is a legnagyobb elísme
r éssel és lelkesedéssel fogadták. Azóta világszerte m ozgalmak és egyesületek, tudornányes
intézménye], az enciklikáról nevezték el magukat. János papát a körlevél megírására a ..
emberrség iránti m élységcs, igaz és őszinte szeretete indította. Tárgya az emberiség leg
nagyobb kincse. Az ember szocíálís természetének megnyilatkozása és teljesülése. Soha meg
nem szúnö erkölcsi föladat, melynelc megvalósítása áldás az emberiség számára, elveszté
se pedig a legnagyobb katasztrófa. Sohasem valóság, állando bizonytalanság fenyegeti, azért
mindnyájunknak harcolnunk kell érte.

A körtevél félreérthetetlen, világos, meggyőző, minden jóakaratú ember megértheti. Gon
dolatrnenete logikus, nem nagy körmondatokban beszél, egyik mondat a másikból követlcezlk,
A béke az üdvösségüzenet igazságainak leszúrt tanítása, rnelyet a pápa az emberi szívek-
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ben és lelkekben ébren akar tartani, Az államok felelős vezetőit bizalomra, egyetértésre,
.cselekvésre szólítja föl, hogy minden előítéletet félretéve üljenek a tárgyalóasztalokhoz és
nézeteltéréseiket kícserélve közös erővel, békében oldják meg az emberiség sorskérdéseit.
P.izalomra. a szerzödések betartására van szükség, hogy véget tudjanak vetni a fegyver
kezésnek, megsemmisítsék a fegyvereket, leszereljék a hadseregeket. betiltsák az atomkísér
Jeteket és atomfegyvereket.

A körlevélben világos fogalmakkal és kifejezésekkel találkozunk, melyek az egyház év
százados tanításában leszűrődtek és kikristályosodtak: rend, jog, kötelesség, tekintély, em
beri mójtóság, egyenlőség, törvény, igazság, igazságosság, szeretet, szolidaritás, szabadság. A
béke az Istentől megállapított rend, biztonság, kölcsönös barátság, jó viszony, gyümölcsöző

együttétés, békés kapcsolat, amely megfelel az emberi méltóságnak, A béke véleménvese
rét, a félreértések és ellentétek kiküszöbölését, elsrmítását, kölcsönös eszmecserét kóvetel
rniridnyájunkí.ol. A béke erkölcsi rend, gyökere az emberi természetben van. Nemzetközi vi
szonylatban a béke az államok közös java és rendje.

János pápa békeüzenete bibliai eredetű, azonos a szentirássaJ. A lelkek megbékélése,
egyensúlya, a dolgok normális, ésszerű, okos, zavartalan elrendezése ezen a világon. Két
ségtelenül eredeti munka, színtézisbe foglalja az egyház békéről szóló tanítását, es jog
gal igényt támaszthat arra, hogy mmdenkí megértéssel és tisztelettel fogadja, kötelezőnek

tarrsa önmaga számára. A békeenciklika fölmérhetetlenül nagy szolgrilatot tett a világnak.

e.A5KAI LÁSZLÓ

AZ ÁLTALÁNOS PAPSÁG ÉS A PAPI
SZOLGÁLAT A KERESZTÉNY ÉLETBEN

A zsinati tanítás kiemeli, hogy a keresztség reven mindenki részesedile
Krisztus papságában. Ezt a papságot általános papságnak (sacerdotium commune)
mondja. Ettől nemcsak fokozatilag, hanem lényegileg is különbözík a papszente
lés szentsége által nyert papság, amelynek a neve a zsinati okmányokban szol
gáló papság vagy papi szolgálat (sacerdotium ministeriale), A zsinat elsősorban

nem doktrinális kifejtést adott, hanem ebből az alapból kiindulva megrajzolta
a keresztény élet dinamikáját, a keresztény ember egzisztenciaját.

A szolgáló papság mellett az általános ..papság hangsúlyozása újszerűen hatott
a mai katolikus tanításban. Egyben feladattá vált mindkét papság tartalmának
kifejtése és öntudatositása a keresztény életben.

Az általános papság tanítása nem idegen a keresztény hagyománytól. Szól
róla a szentírás az első Péter-levélben (1 Pét 2, 5-9) és a Jelenések könyvében
(Jel 1,6; 5,10; 20,6). Az első századok iratai gyakran nevezik a keresztény népet
papi népnek, éspedig erőteljes kifejezésekkel. Szent Ambrus írja: "az egyház min
den gyermeke pap"; Szent Ágoston: "... rnindnyájan papok, mert mindnyájan
az egyetlen Papnak tagjai"; Nagy Szent Leó: "Isten egész népe, a maga teljes
ségében pap". (1) Szerit Tamás a keresztséggel kapcsolatban kiemeli, hogya meg
kereszteltek lelki papokká (sacerdotes spirituales) lettek, mert Krisztus papságá
ban részesedtek. (2)

A tridenti zsinat óta háttérbe szorult ez a kifejooés a katolikus tanításban.
A reformátorok ugyanis az általános papságra hivatkozva tagadták a papszente
lés szentségét más szentségekkel együtt. Érthető, hogyellenhatásként a papszen
telés szentségi mivoltának a megvédese került a figyelem középpontjába. A
papság meghatározásában az a sajátos lelki hatalom nyert hangsúlyt, amely a
szentségek kiszolgáltatására, elsősorban az eucharisztikus áldozat bemutatására
képesít. A felszentelt pap Krisztushoz, a Főpaphoz hasonul, ezért számára a Fő

pap Jézus Krisztus a követendő eszmény. Ezt a papi vonást emelte ki főként az
ún. francia iskola, amelynek Európában igen nagy szerepe volt a papság lelki
megújulásában és a papság lelki életének alakításában. (3)

Ez a hallgatás az általános papságról azonban, nem jelentette a keresztény
hagyomány megtagadását. hanem csupán eltolódást eredményezett a figyelmi kon

-centrációban és a teológiai reflexióban. Hisz a keresztény élet tartalma kifejez-
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