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BÉr(E~ SZERETET~ ŐSZINTESÉG

Bár az európai népek a győzelem napját minden esztendőben majus 9-én
ünnepük, mégis a második világháború pontosan hat esztendeig tariott és
egy olyan deámai jelenséggel fejeződött be, amelyet mindenki, de különösen
a fizika, a biológia és általában a pszichológia világában tudományos jár
tassággal rendelkező emberek mélységes megdöbbenéssel fogadtak. Sokat vi
tatkoznak ma azon, hogya Il. világháború végén, amikor a győzelem már
egészen bizonyos vobt, vajon szükséges volt-e Hiresimára és Nagasakíra 1e
dobni az atombombát. A tett elkövetőí nyilvánvalóan találnak magyarázato
kat. Ugyanakkor a világ közvéleménye az egyszerű emberek százrnillíói, akik
végigélték a II. világnáoorút, akik heteken, vagy hónapokon keresztül pin
cékben bujkálva retltegt;ek a saját és szeretteile életéért, a félelemnek és ag
godalomnak egy új formáját ismerték meg. A feltaláló ember valami olyas
mit cselekedett, amelynek következményeit a cselekedet elkövetésének pilla
natában a maga teljességében még azok sem mérték fel, akik legjobb tudá
sukat és talán egy kicsit lelkiismeretükert is odaadták. hogy eikészülhessen
az atombomba.

Az emberi méltóságot lábbal tipró és megaiázó feletti győzelem nem volt
képes arra, hogy a rnélységes megdöbbenést és aggódást megszüntesse az
embereik százmillióinak szívében,

Nem a hasadó anyagok felfedezése döbbentette meg az embereket. Hi
szen éppen a tudomány legjobbjai világosan láltták, hogy ez a felfedezés ön
magában szinte beláthatatlan pozitiv eredményeket szülhet az élet mínden
területén az egész ember!isrég javára. Egy olyan lehetőséget rejteget magában,
amely megszünteti az emberi élet sok-sok terhét, szenvedését, mert az egyre
növekvő emberiségnek is biztosíthatja szinte mínden szükségletét.

Megdöbbentek azonban a százmilliók azon, hogyeza nagy felfedezés
nemcsak az ernber életét, hanem pusztulását is okozhatja. Már aikkor tudták
és nemcsak a szakértők, hogya hasadó anyagok felhasználása a magfizika
fejlődese olyan pusatító fegyvereke:t is létre fog hozni, melyeknek hatása sok
szorosan felülmúlja a Hírosünában és Nagasakiban ledobott atombombák
hatásait. Volt azonban az emberiség jobbik részében egy nagy-nagy biza
kodás, hogy az ember nem lehet annyira eszetlen önmagával, családjával,
a hozzátartozó kis és nagy kőzösségekkel szemben, hogy az élet helyett a
pusztulást válassza. Ezek az emberek sokszor igen nehéz körűlményekközött,
de lélekben erősen és nagyranőve kezdtek hozzá ahhoz, hogy eltüntessék a
II. világháború pusztításaít, erőt és hitet öntsenek embertársaikba ahhoz,
hogy az embernek érdemes munkálkodnía, építenie és "fejlődnie, mert hiszen
el lehet ültetni az emberiség lelkében a háború helyetit a béke, a gyűlölködés

helyett a szeretet, a bizalmatlanság helyett a bizalom magvait.
Sajnos az emberiség legjobbjainak igen hamar rá kellett arra döbbeníük,

hogy a II. világháború befejezése annyi megoldatlan problémát hagyott hát
ra, amelyek újra és újra veszélyeket jelentenek, újra és újra gyűlölködést

támasztanak emberek és népeik között és mínt a legsúlyosabb virusok, bí
zalmatlansággal fertőzik az emberiség megértését, együttéléset és egymáshoz
való közeledését.

Már 1948-ban szovjet, francia és lengyel értelmiségiek üLtek össze a len
gyelországi Vroclawban, hogy kongresszust rendezzenek az értelmíségiek ré
szére azzal a céllal, hogy az emberiség békéjét megvédelmezzék. Ebben az
első békevédelmi kiáltványban olvassuk: "A világ népei nem akarnak hábo-
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rút és elég erejük van ahhoz, hogy megvédjék a békét és a kultúrát." Ez
a józan megfogalmazás nem tévesztette el hatását' míndazokra, akik tisztában
voltak azzal, hogy egy III. világháború mit. jelentene az egész emberiség és
az emberi kultúra számára. Ezért volt igen nagy jelentősége annak, hogy 1949.
április 20..:ika és 25-ike között Párizsban és Prágában megtartották él béke
világkongresszust. Ezen az első kongresszuson 72 ország 2190 küldötte vett
részt, Egyetlen szépséghibája az volt, hogy azért kellett párhuzamosan tar
tani az üléseket. mert egyes küldöttek nem kaptak beutazasi vízumot Fran
ciaországba. Joliot-Curie mondotta ezen az első Békevilágkongresszuson a
következőket: "A mi békekövetelesünk nem passzív, nem él beletörődés paci
fizmusa. Akik még nem látják a háborús veszélyt, azokat felvilágositjuk.
Akik készek velünk együtt megvédeni a békét, azok megkapják tőlünk az
Eszközöket. Akik tudják miröl van szó és mégis háborút akarnak, azoknak
nyíltan és határozottan kijelentjük: számolndok kell velünk." Ugyancsak ezen
a Kongresszuson Yves Farge francia publicista mondta ki a Béke Világtanács
[elmondatát : "A béke nem kínálja magát; meg kell küzdení érte."

A Béke Világmozgalom tehát elindult útjára. Ennek most húsz eszten
deje. De ugyancsak húsz esztendeje annak, hogy 3 magyar Országos Bóke
tanács is megalakult, hogya rni népünk is, amely alI. világháborúban olyan
rengeteget szenvedett és vesztett, kivehesse részét abból a rnunkából, amely
biztosítja számára, hogya II. világháború kínjai, ezenvedései, orkölcsi és
anyagi veszteségei soha többé ne ismetlődhessenek meg. A Magyar Római
Katolikus Püspöki Kar az akkori politikai feszültségek kőzepette még nem
látta át teljes egészében azt a felelősséget, amely küldetéséből reá hárult,
Ennek ellenére Grősz József kalocsai érsek levelében, amelyet a magyar ér
telmíség Nemzetd Bizottságához intézett, voltak olyan megállapítások, amelyek
a húszéves békernunkában nekünk, katolikus hivő embereknek hitük és er
kölcsi felfogásuk alapján lehetőséget biztosítottak a részvételre. A későbbiek

folyamán püspöki karunk minden alkalmat megragadott, hogy kifejezze egyet
értését és őszinte segitő készségót a béke íenntartésénak minden munká
jában. A magyar Püspöki Ka,I' 1951. április 3-án kiadott nyilatkozata össze
foglalja az eddigi megnyilatkozásokat és erőfeszítéseket. Dr. Hamvas András
akkori csanádi püspök, nyugalmazott kalocsai érsek 1953. május 13-án nagy
jelentőségű cikket írt a Magyar Nemzet-ben. Ebben többek között ezeket
írja: "A háború sohasem volt öröm és boldogság forrása ... Ezzel szemben
a békében «megtermi a föld termését és megtelnek a fá~ gyümölccsel: a
cséplés eléri a szüretet és a szüret a vetést, Az emberek jóllakásig ehetnek
kenyeret és;rettegés nélkül lakhatnak földjükön. Békességben alhatnak és
senki sem riasztja fel őket" (Lev. 26. jej.)." A szentírás szavaiból kiindulva
Szerit Ágostont idézi, aki mintha csak ma hall~nánk, írja: "De még dicsőbb
dolog megelőzni a háborút tárgyaláso~~'al: mántsem en"]Jerclwt vere, ?a~
cokban megölni: dicsőbb a békét barátságos megegyezéssel megnycrm es
őrizni mint háborús vállalkozással azt erőszakolni" (Ep. 229. 2.). A nagy főpap
ebben' az írásában sorra veszi mmdazokat a problémákat, amelyek tizenhat
évvel ezelőtt nyugtalanították az emberiséget. Szomorú, hogy ezeik közül a
problémáik közül ma is 50kkaltalálkozunk.

Bbben az írásban sem helye, sem célja annak, hogy mindazt a bölcs szót
és nemes törekvést, ameívet az elmúlt húsz esztendőben cl magyar Római
Katolíkus Püspöki Kar a vezetése alatt álló papság és hívek a béke ügyéért
tettek, felsoroljuk. De büszkén mondhatjuk, hogy nem volt hazánkban, Euró
pában, de másutt sem a béke Ügyéért történő olyan megmozdulás, amelyen
nem vettünk részt és nem hallettuk szavunkat. Kiemelkedő jelentőségű volt
Isteniben boldogult Czapik Gyula egri érsek felszólalása 1955 júniusában a
helsinkí Béke VilágtJalálikozón. Itt rnondta . el emlékezetes szavait: "Békét
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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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