
Mire ezel: a sorole az olvasó elé kerülnek, már megtörtént az elmúlt
esztendő - Petőfivel szólva - "ünnepélyes halála". Ki-ki elvégezte már szám
adását (hiszen "ilyenkor minden jobb halandó - elzárkózik s magába száll");
és ezt ma már senki sem végezheti el úgy (amennyiben "jobb halandó"),
hogya maga ,.tartozik--/cöveteL"-jébe az egész viLág tételeit bele ne kal
kulálná. Mindenki s2eretné reménnyel átlépni az új év küszöbét; de ha akar
juk-ha nem: núnden "saját remény" függvénye az egész emberiség reményé
nek. Ez ma már kozheu}; mindenki tudja, hogy minden jó (az előzőnél jobb)
közérzet, minden gyarapodás és boldogulás föltétele a béke; n1Índenki tudja
- és soksin ;néU emlékeznek rá -, hogya háború mindent elpusztíthat. Visz
szané:we az elmúlt évre, remélhetiinlc?

Reméíhetiimí». Nem rnintha nem lettek volna háborúk; nem mintha az
emberiség életéből végleg kiiktatóclott volna az erőszak. Ami történt, annak
tanúi voltunk; hiszen a technika ma már a szobánkba hozza az eseményeket.
Tanúi voltunk azonban annak is, hogy ami történni kezdett, vagy korábbról
folyamatban volt, és régebben mintegy a saját tehetetlenségi súlyával giYrgött
végig puszti.tl)(l a ví.iáfjon, azt ma már meg tudja, mert meg akarja fékezni,
vissza tudja fojíani a "jobb halandók" ereje, értelme, lelkiismerete. A tűz

még itt-ott kigyu/l.ad, mert még n1Índig vannak gyú.1togatók, de már nem
harapódzik tűzvésszé, hogy mindent lángba borítson. Ez a tapasztalat volt
az elmúlt évnek tauui a legmegszivlelendőbb aiámdéka. Ugyanakkor minden
".1obb halandót" a leginkább kötelező föbadat a következőre.

Föladat; mert ma már ezt is tudjuk, látjuk, tapasztaljuk: a béke nem ál
lapot, hanem föladat és munka; nem elméleti javallás, hanem gyakorlati te
vékenység; nem elkövetkezik, hanem kivív.1ák, mint egy győzelmet. Kivív
.1ák? Kivivjuk : tnert ma már azt is tudjuk, hogy nem a "körűlményektől"

függ, hanem a megszáml,álhatatlan milliók tudatos állásfoglalásának és sze
mélyes döntésének a következménye; és hogy ezeknek a személyes és felelős

döntéseknek az összege végül is erősebb lehet - Látjuk, hogy kezd erősebb

lenni - a minden pusztító kockázatra mindig kapható erőszaknál.

Ez az erőszak, sajnos, itt-ott még ma is annak a Keresztnek a nevét bi
torolja, amely pedig, éppen ellenkezőleg, örökké vérző és élő Jelnek állítta
tott az erőszak ellen. A keresztények soha nem hangsúlyozhatják, példázhat
ják, l.an'Úsithatják és gyakorolhatják azt az alapvető igazságot, hogy a leg
főbb Aldozat, Krisztus névében soha, semmiféle erőszakot nem lehet végre
hajteInf anélkül, hogy az újabb ostorcsapás ne lenne a Történelemben velünk
és értünk élő és szenvedő Krisztus arcán; hogy ne lenne ú.1abb (hányadik!)
Júdás-csók és árulás, mindig kétes és mulandó társadalmi és hatalmi érdekek
szolgálatában, a Krfsztus híveire minden korban és rendben egyaránt köte
lező legfőbb parancs, a Szeretet megcsúfolásám, és a "gentes", a nem ke
resztények jogos botrdukozdsdrn.

Azoknak a sorában, akik a béke mellett állnak és dolgoznak, ott vannak,
egyre gyarapodó számban és súllyal, a keresztények is. S ezzel az egyház
új, nagy reménységét fs jelentik.

Ahhoz, hogy ez az oly szépen csir.ázó reménység le ne fagY.1on, a mi
melengető leheletünk nagyon kevés. De minden sok a sok kevésből tevődik

össze; s az Egész érezné meg, ha akár a legkisebb cserben hagyná. Ezért
aztán végső soron ez a naquon. kevés is nagyon sokká konvertálódilc.

Kiízösió munkát csak: közös jó szándékkal lehet végeznL Ehhez kérjük az
új esztendőre olvasóink és barátaink megértését és közreműködését, s ennek
nevében kívánunk mindnyájuknak boldog ú.1 évet.
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