
DOKUMENTUM
A PAX CHRISTI BÉKEMOZGALOM

Századunk a technikai és gazdasági
fejlődés következtében sajnos eddig a
világháborúk százada, következéskép
pen az egyetemes béke keresésének a
korszaka is. Nem a látszólagos, hanem
az igazi, a lelkek mélyén is meglevő

békéé, amely megelőzi a háborút és
megvédi annak borzalmaitól az egyé
neket és államokat.

Különösen fontos ez a kérdés a ka-
tolikusokra nézve. akik - mínt az
egyetemes egyház' tagjai - vallásuk
tanítását is követik, amikor társadal
muk belső és államuk külső, nemzetkö
zi békéjéért dolgoznak, mert tudják,
hogy "boldogok' a békességesek". Am
a béke megvalósításán eredményesen
csak kellően megszervezett egyesületek
ben lehet munkálkodní, főleg napjaink
ban, amikor az élet minden területén
a legkörültekintőbb céltudatossággal
alakított, szakosított szervezetek, intéz
mények működnek. Ilyen korszerű bé
keszervezet a Pax Christi egyesület és
mozgalom is, amely 1945-ben egy kis
francia és német katolikus csoportból
alakult ki azzal, hogy országajk meg-

. békéléséért elsősorban imahadjáratot
kezdeményezett. 1950-ben egyházi moz
gal ommá nyilvánították a már megfe
lelő célokkal. módszerekkel és szerve
zettel rendelkező egyesületet. 1952 szep
temberében római zarándoklaton XII.
Píus pápa beszédet intézett az egyesü
let tagjaihoz : "Imádkozzatok a népek
megtéréséért és a békéért ... használjá
tok fel az egyházban és a katolikus vi
lágban felhalmozódott békés erőket,

melyeket a katolikusok Krisztusban
való egységének köszönhetünk."

A Pax Christi feladata hármas: l.
előmozdítani a békét az egész világon
az evangéliumi béke szellemében; a
nyomor ugyanis könnyen viheti a népe
ket kétségbeesett cselekedetekbe, hang
súlyozza a szervezeti leírás. és állandó
nyugtalanságot idéz elő a földön; 2. a
béke érdekében felhasználni az egyház
ban és a katolíkus világban rejlő erő

ket; 3. a katolikusokat kiképezni ar
ra. hogy betöltsék nemzetközi kötelessé
güket és hivatásukat, együttrnűködje

nek a béke megvalósításán dolgozó
minden jóakaratú emberrel. A mozga
lom a lelkiismeretek alakítására is tö
rekszik: a katolikusoknak kötelességük
terjeszteni, bárhol is vannak, a nem-
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zetközí szociális igazságosság és egye
temes szeretet szellemét, mert jobbára
még a legműveltebb nyugati országok
ban is messze vannak attól, hogy kellő

megértést tanúsítanának a jelen nem
zetközi problémái iránt; felfogásuk
gyakran gyarmatosító, atyáskodó néze
teket mutat, ami pedig már a múlté.

A Pax Christi arra törekszik, hogy
elősegítse a fejlődést az igazi testvéri
ség szellemében, mínden civilizáció ér
tékének és a népek egészséges eredeti
ségének tiszteletben tartásával. E gon
dolatok és irányelvek behatolása kü
Jönösen azokba a körökbe szükséges,
melyek írányításra és a nemzetközi kez
deményezésekre való lelkesítésre hiva
tottak, nevezetesen világi intézmények
nél és azok munkatársainál (tanulmá
nyi irodák, szakértők, technikusok stb.),
a kormányoknál, politíkusoknál, jogá
szoknál, közgazdászoknál. akiktől az
országok irányítása függ, az ifjúság.
alakítóínál, a különféle nevelőknél. if
júsági mozgalrnak vezetőinél. azoknál,
akik a tömegtájékoztatás technikai esz
közeivel rendelkeznek: a sajtó, rádió,
televízió, mozi, színház. Szélesebb sí
kon a Pax Christi erőfeszítéseket tesz
a kölcsönös megértés megkönnyítése
érdekében, hogy így támogassa a jó
akaratú embereket a lojális együttmű

ködésben. De tudja azt is, hogy "a nem
zetközi élet keresztény eszméje csak
akkor terjed hatékonyan, ha a katoliku
sok, akik azt kifejezésre juttatják, em
beri síkon maguk is kétségtelen értékek,
akiknek jelenléte tiszteletet parancsol".
Ezért tőle telhetőleg minden eszközzel
ennek a testvéri együttműködésnek az
előmozdításán fáradozik és együttrnűkö

dik a többi katolíkus nemzetközi szer
vezettel.

Szellemi síkon a mozgalom közös
kezdeményezései: ímanapok, szeritség
imádások, szentbeszédek minden ember
természetfeletti szeretete gondolatának
előmozdítására. Ez történik helyi, vidé
ki, nemzeti, nemzetközi méretekben,

A lelkiismeret alakítása tekinteté
ben: az olyan helyzetek tárgyilagos ta
nulmányozásának elősegítése, melyek
ismerete fel kell, hogy rázza a népek
lelkiismeretét; bizonyos gyakorlati né
zetek, vélemények tanulmányozása, me
lvek azzal a veszéllyel járnak, hogy a
természetjoggal és az ember keresztény
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felfogásával ellentélesen irányítják a
fejlődést; közgazdászok. szociológusok,
moralísták számára mélyreható tanul
mányozása olyan különféle szociálís ví
szon)'"oknak, intézményeknek, amelyek
nem szükségképpen vannak kapcsolat
ban az egyház tanaival; a gondolatok
minden alkalmas eszközzel való terjesz
tése (tanulmányi napok, tanfolyamok"
előadások, tanulmányi körök, összejöve
telek, kongresszusok, sajtóhadjárat, ri
pontok, kiállítások, röpiratok. füzetei,
kiadása, diapozitívek, lemezek, mozielő

adások stb.).
A nemzetközi érzék kifejlesztésének

elősegítésére az egyháznak a békéről

szóló tanításai tanulmányozásával, ter
[esztésével, a kutatásokban való részvé
tellel (szakértők vezetésével, előadásokon

való részvétel).
A mozgalorn öt nyelven, hat ország

ban ad ki havi folyóiratot Pax Christi,
a béke újságja címmel (Le journal de
la. paix, Pax Christi például a francia
kiadvány címe).

A béke azonban a gyakorlati szeretet
műve is, moridja egyik mozgalrni ismer
tetőjük. A személyes közeledés tekin le
tében elősegíteni egyetemisták és kül
földi látogatók fogadását keresztény
környezetben: családoknál. ifjúsági
egyesületeknél. társadalmi intézmények
nél, de egyéneknél is. Különösen kívá
natos ez az illető országban élő külföldi
(részben esetleg pogány) munkások és
egyéb foglalkozásúak tekintetében,
mert az idegen is testvére az igazi ka
tolikusnak. Ide tartozik még ösztön
díjak létesítése, a népek szelgálatára
való hivatás kifejlesztésének elősegítése,

nevezetesen fiatalok képzése szellemi,
erkölcsi és társadalmi tekintetben és
közvetlen kapcsolatok elősegítéss, egyé
nek, idegen népek csoportjai között,
egyházközségek, iskolák, ifjúsági cso
portok testvérré fogadásával, nemzet
közi munkatáborok, diákotthonok szer
vezése, egyéni levelezés stb.

Lelki téren az évi nemzetközi béke
vasárnap fontosságának hangsúlyozása
(megfelelő szentbeszédekkel, nyilvános
összeiövetelekkel, rendezvényekkel, röp
iratok osztogatásával stb.). Az egyház
bűnbánatra való felhívásának megte
lelően, különösen az év bizonyos sza
kaiban (advent, nagyböjt, kántorböjtök)
áldozati lemondás és adományozás gya
korlása, például lemondás a hét egyik
napján a fő étkezésről, vagy néhány
nap szabadságról, és ennek ellenértékét
megfelelően szervezett és a békét szol
gáló célra adományozzák (egyéni vagy
csoportos megajándékozás. megveridé-

gelés). Tevékeny részvétel az
anyagi eszközök előteremtésében.

lyek a Pax Christi szervezésében
két szelgálják és Iejlesztik.

1951 óta az áldozócsütörtök és pün
kösd közötti vasárnap a Békevasárnap
(de ezen kívül lehet másik is). Az ün
nepélyes szentmise mellett minden plé
bánián körmenetet tartanak a békéért,
vagy ahol lehet, a külföldiek részvéte
lével összejövetelt és előadásokat is.
1954-ben a gyermekek béke imanapját,
1955-ben az éhség imanapját tartották
a világ éhezőiért.

A Pax Christi nemzetközi szervezet.
1964 decemberéig a nemzetközi elnöke:
Féltin párizsi bíboros volt, akit Alfrinl<'
holland bíboros, utrechti érsek váltott
fel és akit munkájában egy egyházi
nemzetközi titkár, valamint egy laikus
nemzetközi titkár segít. A mozgalorn
adminisztratív székhelye Párizs. Minden
tagországnak saját nemzeti szervezete,
egyházi elnöke, egyházi és világi titká
ra van. A tagországokhoz tartozik pél
dául Anglia, Ausztria, Belgium, Brazí
lia, Franciaország, Hollandia, Luxem
burg, Nyugat-Németország, Olaszország,
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svéd
ország stb. A szervezet havi folyóira
tának sok más országban is van tudósí
tója. A párizsi nemzetközi titkárság
mellett dokumentációs szolgálat ís, mű

ködile. amely nyilvántart minden olyan
cikket. könyvet és előadást, amely az
egyesületet érdekelheti. Erdeklődőknek

külföldre is küld dokumentációs anya
gat és bibliográfiákat. A szervezet Fran
ciaországban. Németországban, de több
más államban is tart fenn ún. fogadó ott
honokat, ahol az átutazóban levő, vagy
zarándoklaton részt vevő, vagy ho sz
szabb ideig is ott tartózkodó idegenek
szállást kaphatnak (kőzös hálótermek
ben), és lehetőséget nyújtanak számuk
ra ahhoz, hogy az illető ország társa
dalmi életébe is bekapcsolódjanak.

A szervezet évenként kongresszust
tart (ez az ún. nemzetközi kongresszus),
de annak minden tagállama is. Az ed
digi kongresszusi témák közül említés
re méltók: "A hidegháború", "A Pax
Chrísti hivatása", "A békéért való el
kötelezés", "A nemzetközi polgárság",
,.A színes népek fejlődése", "A haza",
"A technika és a béke", "Európa és a
béke", "Az emberi haladás és a béke",

Ha már most a mozgalom eddigi mű
ködesének elvi eredményeit akarjuk
látni, több igen fontos tételt találunk
munkájukban. Mint Théas püspök, a
francia nemzeti elnök, az 1961-es nem
zeti kongresszuson megállapította, az
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eredményes munka módszere az, ha
számot vetünk azzal, hogy ebben a
munkában a vallás-szocíolőgiának és a
lelkipásztorkodásnak kell együttműköd

nie. E módszertani megállapítás mel1ett
elméleti tekintetben igen fontos Félrtin
bíboros azon megállapítása, hogy a "Bé
ke új neve: fejlődés", ami új morálteo
lógiai és módszertani kérdéseket vet fel,
mínt B. Lalande hangsúlyozza: elsősor

ban a társadalmilag kíváltságos csopor
tok igazságosságának és szerétetének
kérdését a kisemmize1Jtek csoportjával
szemben. Szerinte különösen Szent Pál
szövegeí tartalmaznak nagy értékeket e
munkához. A fejlődés teológiája Lalari
de kanonok szerint elsősorban történel
mi 'teológia, az emberiség történetéhez
fűzött reflexiók az események kollek
tív beáUításában, és inkább a maga át
alakulásában, mint statikus állapotá
ban való bemutatásával. A népeknek
a "jólét" felé menetelése kétségtelen a
"többet bírni" elvével is jár (P. Lebret
megállapítása), és a keresztényeknek
itt döntő szerepük van az igazi huma
nista értékek megvalósításában. A fej
lődés nem lehet nem-kívánatos és nem
is lehet közömbős a kereszténység szá
mára; ez egyszersmind a kereszténység
egyik következménye (az evangélium és
Krisztus állandóan a történelem nagy
hajtó motorja volt) és kötelezettség is,
mondia egyik összefoglaló beszámoló
juk (Pax Christi, 1961. május, fl. p.),
Ebbe a gondolatkörbe tartozik Féltin
bíboros további megállapítása: "a bé
ke és a kenyér együtt jár", mert a há
borúk rendszerint az éhségből (nem
csak az egyéni fizikai, hanem a nem
zeti nyersanyag- vagy piachiány
miatti "éhség"-ből is) és az egyenlőt

lenségből származnak.
A nemzetközi béke ügyében a moz

galern állásfoglalását Féltín bíboros
körvonalazta az 1964-es nemzetközi
kongresszuson (Hertogenbosh, Hollan
dia, szeptember 8-10,): "Az atomhábo
rúval az atombékét állítjuk szembe," A
kongresszus az atomkorszak hái'om pa
rancsoló elvét fogadta el: a lefegyver
zést, a fejlődést (= béke) és a nemzet
közi tekintélyt (ENSZ), Úgy gondoljuk,
a kongresszus végső állásfoglalásának
ismemetése nélkül nem lenne teljes a
beszámolónk, mert éppen a békeszerető

államok táborának katolikus hívői szá
mára is olyan sok határozott és világos
útmutatást tartalmaz: "A béke, úgy
mond a' határozat, nemcsak az egyes
ember és az Isten közötti viszony
egyik [ellemzője, hanem az evilági élet
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rendjében a világ legfőbb java. Meg
kell tehát valósulnia a vílágközösség
konstrukcióiában is, mely mindenkí
részvételét kívánja meg a politikai, gaz
dasági, társadalmi és kulturális rend
szükséges átalakítása érdekében,"

"A modern megsemmisítő fegyverek
alkalmazásának ellenőrizhetetlen követ
kezrnényeí kívánják a fegyverkezési
verseny azonnali, fokozatos csökkenté
sét, az atomfegyverek, a baktérium- és
vegyifegyverek betiltását, hogy végül
elérkezzünk az általános, kölcsönös. és
ellenőrzött lefegyverzéshez. A Pax
Christi katolikus békemozgalom
mondja a kiáltvány -, megelégedéssel
állapítja meg ebben az értelemben az
eddig tebt kezdeményezést és felhívást
intéz minden felelős államférfihez, hogy
haladjanak tovább ezen az úton a le
fegyverzés előmozdítása érdekében."

Hogy megszüntessék a háborút és fel
építsék a béke rendjét, a mozgalom em
lékeztet arra: a nemzetközi közösség
nek úgy kell szervezkednie, hogy elis
meri a világ jólétének elsőbbséget és
az embei szolidaritásra és az Egyesült
Nemzetek Szervezete által elfogadott
Emberi Jogok Deklarációjára támasz
kodik. Ez a szolidaritás koncentrált
erőfeszítést kíván a művelt országok
tól, amit leginkább több oldalú módon
valósítanak meg a fejlődés útján levő

országok érdekében. "Napjainkban a
háború és béke problémái éppúgy,
mínt a fejlődés és fellendülés problé
mái, vílágméretűek, tehát nem oldha
tók meg fokozatosan terjeszkedő hatás
körrel és mindenféle, megfelelő esz
közzel való tekintély nélkül. , ."

Annak tudatában, hogy "a békéért
minden nap dolgozni kell" és hogy "a
békét ma fejlődésnek hívják", továbbá,
hogy "a háborút helyettesíteni kell", a
mozgalom egyik jelmondata: "párbeszéd
a béke érdekében", Vagyis tárgyalás és
együttműködés útján kell haladni és
dolgozni a békéért és a népek közössé
géért. Evégből minden jóakaratú ember
rel, vallási, világnézeti, politikai kü
lönbségre tekintet nélkül véleményese
rét kell folytatnia a béke fenntartásá
nak módozatairól. Ezt kívánja elősegí

teni a mozgalom a saját kiadványaíval,
így különösen a közelmúltban megje
lent egyik könyvvel: En dialogue pour
la paix (Párbeszéd a békéért), de ezt
óhajtja elősegíteni Lochet könyve is, a
Pédagogie de la paix (A béke pedagó
giája, Párts, Éditions Ouvrieres, 1964.),
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