
A MAGYAR PAPI BÉKEMOZGALOM JUBILEUMA

A 25 évvel ezelőtt megalakult magyar katolikus papi békemozgalom 1975.
szeptember 23-án az Országház kongresszusi termében tartotta meg jubileumi
ünnepi ülését. Ijjas József érsek elnöki megnyitója után Horváth Richárd, a
mozgalorn főtitkára köszöntötte a nagygyűlést, majd Mag Béla apátnak, az Opus
Pacis ügyvezető igazgatójának referátuma következett, aki - az elkövetkezendő

tennivalókról szólva - többek között ezeket mondotta: "A békernunkát, a jelen
és a jövő ránk váró feladatait változatlanul az ismert területen kell folytat
nunk, az Országos Béketanács programjával összhangban. És elsősorban itthon,
hazánk, népünk életének f'elvirágoztatáaában, a fejlett szocialista társadalom épí
tésében. Karl Rahner, a kiváló teológus mondotta egyik előadásában: »Bármí
lyen keveset is tudunk a társadalom és az emberiség konkrét képéről a 2000-ik
esztendőben, bizonyos, hogy a holnap világa más lesz, mint a máé, És ebben
a világban az ember, korábban meg nem sejtett és sohasem gyakorolt mér
tékben, az az ember lesz, aki mint egyén és társadalom önmagát tervezi, irá
nyítja és manipulálja« (Theology Digest, February, 1968. 60. p.). Nagyon távlati
ez a kép, de sok biztatás van e nagy gondolkodó szavaiban azok számára,
akik nem utópisztikus vágyálmokat melengetnek, hanem mai békernunkájukkal
az életét, sorsát szebbé, jobbá alakító ember jövőjét segítenek alapozni, építeni.
Tehát nem iszapoljuk el hivatásunk forrását, ha holnap és holnapután szót ér
tünk híveinkkel, felebarátainkkal. Különösen azokkal, akik rászorulnak buzdítá
sunkra, tanácsunkra és akiknek Szent Pállal mondhatjuk: ,Nem hiteteken aka
runk uralkodni, hanem örömötöknek vagyunk munkatársaí' (II. Kor. 1,24), hogy
életetek legyen ,és bőségben legyen' (Ján 10,10). Merjétek szeretní az újat, ami
fejlődést és jót hozott és hoz a jövőben is. A cél: legkisebb áldozatok árán,
de legjobbban megoldani a problémákat, a nagy nemzeti feladatokat, mélyen
erkölcsös. .. Ezt az irányt tartani, a munkát fokozni, az új helyzetben az új
igényeknek megfelelni: a következő hétköznapjaink, mindennapjaink és éveink
feladatai."

A negyedszázadat összegező és előretekintő előadást hozzászólások követték.
Elsőnek Miklós Imre államtitkár, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnöke szólott
az ünnepi ülés résztvevőihez. Tolmácsolta a magyar kormány és az Allamí Egy
házügyi Hivatal üdvözletét a jubileum alkalmából, majd az eltelt 25 év eredmé
nyeit értékelte: "Eredményeinket, egyre szebbé váló életünket társadalmunk min
den osztálya és rétege - köztük az istenhivők és az ateisták - együtt terem
tették meg. Az eredményeknek együtt örülünk és egyaránt részesedünk belőle.

A magyarországi egyházak, köztük a katclikus egyház - többek között a katoli
kus papi békemozgalom ösztönző hatására, segítő közreműködésével és a gya
korlati életben való alkalmazás szorgalmazásával - elismerésre méltóan segítette
a Magyar Népköztársaság belpolitikájának és nemzetközi békepolitikájának ered
ményességét. Ma már közismert és határainkon kívül is egyre inkább elismert
tény, hogy államunk és az egyházak közötti viszony rendezett, egyaránt megfelel
a társadalom és az egyházak érdekeinek. A hivő tömegek és a világ haladó köz
véleménye mindezt megelégedéssel és egyetértessel fogadja.

A mai ünnepi megemlékezést 24 év több ezer dolgos hétköznapja előzte

meg és felelős munkát igénylő feladatok várnak ránk a jövőben is. A megvál
tozott, kedvezőbb nemzetközi és hazai körülmények között, bonyolultabb, igé
nyesebb. újabb és újabb erőfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy haladjunk; a
jót jobbá, a szépet szebbé, az igazat igazabbá tegyük. Ehhez kérjük, várjuk és
támogatjuk a katolikus papi békemozgalom tevékenységet".

A meghívott külföldi vendégek közül felszólalt az ülésen otto H. Fuchs, az
Európai Katolikusok Berlini Konferenciájának elnöke, Jerzy Hagrnajer, a len
gyel PAX-mozgalom elnöke és Jean-Pierre Lintanf domonkos páter, a francia
püspöki kar bizottsági tagja, akinek beszédét az alábbiakban közöljük.

"Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a bennünket egy
begyűjtő évfordulón. Engedjék meg, hogy átadjam Önöknek mindazoknak test-
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véri üdvözletét, akik Franciaországban megértik és támogatják az önök törek
véseit, mint - különösképpen - az Önöket köszöntő domonkos testvéreim.

Mi, dominikánusok - azt hiszem - jobban fel tudjuk mérni, mint mások
az önök mozgalrnának fontosságát. Szent Domonkos rendje a mienkhez teltű

nően hasonló korban született. A XII. század végén és a XIII. század elején a
katolíkus egyház bensőségesen kapcsolódott a feudális világhoz; az egyház volt
az, amely gondolkodásmódját, politikai struktúráját, [ogrendszerét, szokásaít, szim
bólumait kölcsönözte neki. S íme, egy nagy szociális és politikai mozgalom tá
mad akkor, a városok és közösségek megjelenésének idején. Ez a közösségi moz
galom, amely határozottan szembehelyezkedik a feudalizmussal, ugyancsak szem
behelyezkedett azzal az egyházzal is, amely nagyon szoros kapcsolatban állott
ezzel a feudalizmussal. Ezért is látszott ez a mozgalom nagyon erősen antíkle
ríkálisnak, egyházellenesnek. A közösségeknek ebben a világában, a városok szí
vében és lázas útkeresésük közepett keltette életre Szerit Domonkos a prédiká
torok rendjét, teljes mértékben szakítva a feudális világgal. Ne higgyük, hogy
ez szép csendesen alakult ki. Bizony akkor is mondogatták, hogy az egyház is
eltűnik, ha majd a feudális világ kimúlik, és Szent Domonkost az egyházhoz való
hűtlenséggel vádolták. És mégis, általa kapott az egyház új eshetőséget, s tudott
ebben az új világban csodálatos módon kibontakozni.

Történetük folyamán a keresztények nagyon különbőző kultúrákban, szociális
és politikai rendszerekben élték hitüket. Az evangélium nem ad semmiféle politikai
megoldást, semmiféle szociális vagy gazdasági szisztémát. Csak az összes jóakaratú
emberrel együtt tudjuk megtalálni a lehető legjobb módot ahhoz, hogy együtt
tudjuk élni emberhez méltó életünket. Az evangélium csak azt kéri tőlünk, hogy
legyen míndig gondunk a szegényekre, azokra, akiket elfelejtettek... s ilyenek
mindig vannak és lesznek. Amikor az egyház - s ez így volt Európában évszáza
dokon át - sokáig élt szoros kapcsolatban egy politíkai és gazdasági rendszerrel,
hajlandó volt felújítani a feudális egyház tévedését: annyira hozzákötődni ehhez a
rendszerhez, hogy el sem tud képzelni vagy elfogadni más életmódot, más sziszté
mát. Ez a visszautasítás hozza magával azokat az erőteljes reakciókat, amelyek az
egyházat érték azok részéről, akik más, igazságosabb, s nem oly egyenlőtlen világot
akarnak megteremteni. -

Ha a keresztények mindenütt a világon nagyobb odaadással osztják meg annak
a gondját, hogy az emberek közötti kapcsolatokban több legyen az igazságosság és
nagyobb az igazság, biztosra veszem, hogy az evangélium világossága új fénnyel
fog ragyogni. Jézus szavát, aki arra szólítja föl az embereket, hogy szeressék egy
mást - mert Isten a szeretet - újra meg fogják hallani az emberek, mert nem
csak a templomokban fogják hirdetni, hanem élni fogják a mindennapi életben.

Legyenek Önök - ezt szívből kívánom - tevékenységükkel a béke és az
igazság munkásai ebben az országban, egyesülve azokkal, akik szintén békét és
igazságot akarnak teremteni. Akkor biztonsággal beszélhetnek arról a csodálatos
üzenetről, amely reánk bízatott. A Názáreti Jézusban tökéletes jövendő nyílik az
emberek számára: a teljes egység jövendője az emberek között és Istennel - az
igazi szabadságban. Az emberek soha nem pihenhetnek meg, hogy azt mondják :
.Megalkottuk a lehető legjobb világot', mert mindíg lesz majd egy tovább, egy
jobb - fejezte be beszédét Jean-Pierre Lintanf -, mert ott lesz - az emberiség
előtt - Annak meglepő felhívása, aki azt mondta magáról: ,Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet."

F:nekZő kertek nyílnak a világra:

Almafák menyasszonytánca
Nárciszok felhő-illata

Arvácskák szeretet-hajnala
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Izzik a csend.
Eső utáni tisztaság.

Ajándékosá8
Gyöngyvirágok gyémántsora
Gesztenyefák karácsonya
Tulipánok kard-vonulasa
Százszorszépek nap-villogása
Nefelejcsek kék-bánata
- Élet-ajándékozás.

Nyisd ki magad te is.
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