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A békeerők moszkvai világtalálkozója után
Korunk nagy újdonsága, hogy a történelem - az emberiség életében először

egyetemes történelemmé válik. A közlekedésí és a tömegkommunikációs esz
közök Iejlódese a Fold országait olyan közel hozta egymáshoz, hogy mai egységük
höz viszonyítva az elmúlt idők történelme helyi jellegű krónikák gyűjteményé

nek tűnik.

Az, amit eddig "történelemnek" neveztünk, a szó jelenlegi értelmében véget
ért. Az, amit most történelemnek nevezünk, új jelentést kap: a múlt pusztán erő

gyűjtés volt azzal a céllal, hogy megtaláljuk önmagunkat, egyesüljünk a világtör
ténelem feladatainak végrehajtására és - mind szellemi, mind technikai szem
pontból - felkészüljünk az általános haladás, a jólét és a béke korszakának meg-
valósítására. •

Ez az új történelem napjainkban veszi kezdetét, amikor a felkészülést, az egy
más megismerésének és az azonos érdekű és törekvésű erők egyesítésének folya
matát felváltja a közös cselekvés, az érte.rnes gyakorlat. A modern technika olyan
magas fokot ért el, hogy' mindenfajta cívilizációt tönkretehet, vagy pedig új, bol
dogabb, sohasem látott világot teremthet. Ennek a világnak a küszöbén állunk.
De sokakat kétség gyötör, ha a távoli jövőbe tekint: vajon az ember, ez a harcos
fajta, Iehiggadhat-e, megbékélhet-e valaha is annyira, hogy boldog lehessen? Haj
lamaink - amelyek vad, ősemberi mívoltunkból kulturált, művelt lénnyé emeltek
bennünket - azt sugallják, hogy nem szabad megadnunk magunkat. Az ember
mintegy százezer évig - küzdött a természettel és saját fajtáj ával: most már saját
természetével kell megbtrkóznia.

Hogyan születhet meg ez az új világ? Mindenekelőtt olyan együttes tevé
kenységgel, az emberiség békeszerető erőinek olyan összefogásával, amit mérhetet
lenül Iontosnakr tartunk, de amely még koránt sincs mindenben tökéletesen össze
hangolva. Az október 25-31-ig Moszkvába -összehívott békeerők világkongresszusa
ezért tekintette elsőrendű feladatának, hogy beható vizsgálat alá vegye azt a
helyzetet, amit a világban és a Világ iránt elfoglalunk. A világkongresszus félre
érthetetlenül leszögezte, hogy az új realitások - a megváltozott nemzetközi légkör,
az egyetemes béke kilátásainak kedvező feltételel, az emberiség gazdasági és de
mográfiaí problémái stb. - és a béke híveinek világszerte megnövekedett tekin
télye - a béke-világmozgalom politikai és erkölcsi befolyása, a szocialista tábor
következetes béke-akciói, az egyházak békére és szeretetre nevelő hithirdetése stb.
- létrehozták azt a nagy történelmi pillanatot, amikor a háború egyszer s min
denkorra kiküszöbölhetövé válhat az emberiség életéből. Új fejezeteket nyithatnánk
a világtörténelemben, amelyek a társadalmak és népek erkölcsi és szellemi fel
emelkedéséről számolhatnak majd be. Akkor pedig ez a történelem nem lehet
más, mint ezeknek a gyümölcsöző cselekedeteknek hosszú-hosszú sora, amelyek
rníndegyíke önmagában is teljes és hasznos, de ugyanakkor arra is képes, hogy
míndíg új és új cselekedeteket hívjon életre a béke és a biztonság javára.

A moszkvai béke-világkongresszus azonban hangot adott annak is, hogy még
nem mindenki kötött tartós szövetséget a Békével és az Alkotással, a Szerétettel
és az Értelemmel. A Pusztítás, ha támad, alattomosan támad, megpróbálja indo
kolni az árulást és a gyilkosságot, kifogásokat keres és álnokul érdemekre hivat
kozik. De. a körmönfont és nemegyszer az igazságosság mezében tetszelgő Pusztí
tásnak semmi és senki ném nyújthat menleve.et, A történelem lényege és a lét
követelménye, hogy az emberiség legjava a kollektív béke-akarásori és együttcselek
vésen keresztül véglegesen öntudatra ébredjen az élet és a munka minden te
rmetén és odáig jusson el, hogy rendeltetését szembe tudja állítani a rombolás
vak végzetével.

Csaknem másfél száz ország képviselői vállalkoztak arra Moszkvában, hogy
az új világtörténelem formálásának - amelynek középpontjában a béke megőrzé

sének és biztosításának "programja áll - első lépéseit megtegyék. Ahhoz pedig,
hogy ez valóra váljék és az ember- legalább az alapvető dolgokban - teljes
egyetértésben éljen embertársaival, arra lenne szüksége, hogy az igazságnak és a
humánumnak megfelelően éljen és hogy önmagát elkötelezze a teremtésnek, a vi
lág szolgálatának. Az elkövetkező évek, évtizedek nemes feladata lesz ennek az el
kötelezett szolgálatnak a segítése, kibontakoztatása vílágméretekben.
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