
TOMKA MIKLÓS

Keresztény békeüzenet

A béke kérdése a legmegdöbbentőbb példája annak, hogy mennyíre elsatnyult
keresztény gondolkodásunk, hogy mennyire hat még ma is a lélekölő kommu
nista diktatúra. A korábbi rendszer "harcot" hirdetett a békéért. Békéről beszélt
jog, igazság, demokrácia nélkül. Békemozgalmat szervezett, miközben annak
tagjai, sőt az egész társadalom tehetetlen volt, a bürokratikus erőszak és a ma
nipuláció igájában nyögött. Egy embertelen rendszernek sikerült saját cégérévé
tenni a "béke" szót - s egyúttal meggyűlöltetni azt.

A megszállt. az elnyomott társadalom ezzel a "békével" nem vállalt közös
séget. Am mert elnyomott és erőtlen volt, nem tudta azzal saját békéjét szem
beállítani. A társadalom az elnyomásra a magánéletbe való visszahúzódással
válaszolt, közéleti érdektelenséggel. a felelősség elhárításávai. Pedig ez strucc
politikának is szánalmas. Hiszen nemcsak arról van szó, hogy igenis közöm
van a testvéremhez. hanem arról is, hogy saját magam milyen viszonyok kö
zött élek. Ezért kikerülhetetlen a béke - mint a jelentéstartalmában hozzá
hasonló közjó és igazságosság - kérdése. A békevágy egykorú az emberiség
gel. Jézus számára a béke központi téma. Emberségünk, kereszténységünk
teljesebb megvalósítása lehetetlen megbékélés, békére törekvés, a béke melletti
tanúságtétel nélkül.

A béke sokrétű fogalom. Teológiailag a béke forrása Isten kibékülése a em
beriséggel Jézus Krisztusban. Ezért nevezheti Szent Pál magát Krisztust lIa mi
békénk"-nek. (Ef 2,14). A Szentírás emberképe a béke vonatkozásában is meg
határozó: az ember Istennel való közösségre hivatott, és ezáltal válik képessé
az emberekkel való közösségre. csak ott lehet igazán teljes és maradandó a
béke, ahol lsten megnyilatkozik, ahol Istent elismerik és dicsőítik, tehát ahol
az ember Istennel is békében él. A Szentírás és a kereszténység számára a
tökéletes béke az idők végezetének jellemzéje. de már ma megvalósítható be
lőle valami és ma és holnap evilági viszonyainkban is közelíteni lehet hozzá.
A béke tehát reális lehetőség - és keresztény feladat.

Társadalomtudományi megközelítésben a béke "negatív" és "pozitív"
szemléletét szokás megkülönböztetni. "Negatív" megközelítésben a béke egy
szerűen azt jelenti, hogy nincs háború, nincs kollektív erőszak. "Pozitív" érte
lemben a béke társadalmi minőséget s bizonyos enékek megvalósulását jelenti.
A béke magában foglalja az igazságosság és a szabadság érvényesülését. az
egészséges közéletet. az élet anyagi és gazdasági feltételeinek meglétét, a sze
mélyes kibontakozás és boldogság lehetőségét. Ezeknek megfelelően a békére
törekvés az emberi kapcsolatok ápolásával és humanizálásával, az együttmű

ködési készség és az egymással való szótértés fejlesztésével, a tolerancia foko
zásával, a kölcsönös felelősség és szolidaritás építésével, az erőszakmentesség

gyakorlatának kialakításával kezdődik. Pozitív megközelítésben tehát nincs
béke elnyomó és elnyomott, megszálló és leigázott, mások verítékén élősködő

és kizsákmányolt csoportok, népek között. A béke megvalósításának az útja
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az emberi jogok és a közösségek - társadalmi csoportok, nemzeti és egyéb
kisebbségek, népek - jogainak biztosításán át vezet. Ezért mondja XXIII. Já
nos pápa, hogy az "igaz béke" érdekében "minden jóakaratú emberre egy
mérhetetlen feladat hárul; az a feladat, hogy az emberiség családjában érvé
nyesülő viszonyokat - éspedig az egyes emberek közötti viszonyokat; az
egyének és az illetékes politikai közösségek közti viszonyokat; a politikai közös
ségek egymás közti viszonyát; s egyfelől az egyének, családok, testületek és po
litikai közösségek, másfelől a világ közössége kőzőtti viszonyokat - az igazsá
gosság, a szeretet és a szabadság szellemében megújítsa." (Pacem in terris 163.)

Számunkra a béke: folyamat, megvalósulás; még csak fél valóság, de már fél
valóság. Keresztény realizmusunk megköveteli, hogy egyszerre és együtt lás
suk a békét hirdető Evangéliumot és a bűn hatalmát - figyelmeztet a német
püspöki kar békekörlevele. Politikatudományi nézetben a kiindulópont a cso
portérdekek különbözősége, ami semmilyen harmónia-modellben fel nem
oldható. Az érdekellentétek, sőt a konfliktusok társadalmi valóságunk velejá
rói. Megszüntethetetlenek, tehát kezelni kell őket. Vannak értékeik, mint a
sokféleség elmélyítése a változásra és fejlődésre ösztönzés, alternatívák felraj
zolása és a legoptimálisabb megoldások felé vezetés. Ezeket az értékeket őriz

ni, támogatni kell. A károkat és hátrányokat pedig korlátozni. Közöttük a
legveszélyesebb a gyengébb fél kisemmizése, az ököljog uralkodóvá válása, a
hatalmi érdek mindent meghatározó szerepe. Ez ellen küzdeni kell, mégpedig
minden rendelkezésünkre álló eszközzel.

Az egyéni, a társadalmi és a nemzetek közti béke biztosításának két, egy
mást kiegészítő módja van: egyrészt az emberek jóakarata és békevágya, más
részt a rend és a béke társadaLmi intézmcnuesitese. Amíg a személyes tökéletes
ségre törekvés és az erkölcsi normák érvényesülése hiányos, addig szükség
van a jog és jogvédelem formális eszköztárára, politikára, államra. A politika
ugyanis nem más, mint a közjóra törekvés, azaz az egyéni kibontakozás má
sokat minél kevésbé korlátozó feltételrendszerének megteremtése. A politika
a közösség rendje és belső és külső békéje érdekében folytatott földi fáradozás
- a fenyegetettség és az erőszak feltételei közott (Spieker 112. o.). Az ilyen
politika jogossága aligha kérdőjelezhető meg. A politikai intézményrendszer
és az állam ugyanígy a közjó szolgálatából kapja létjogosultságát. Kulcsfontos
ságú, hogy a politika és intézményei nem kompomisszumkereső intézmé
nyek, hanem a közjó eszközei (kellenek, hogy legyenek). Elsődleges feladatuk
nem a konfliktusok megelőzése vagy kikerülése, hanem a közjó (a béke, a
rend, az igazságosság, a szabadság stb.) biztosítása. Ha szükséges, ehhez
igénybe vehetik a törvény ,és a végrehajtó és a büntető hatalom erejét. Az állam
ilyen múködésmódját az Ujszövetségi Szentírás is kifejezetten egyetértően tár
gyalja (Róm 13,1-7). A belső jogsértés és a kívülről jövő agresszió elleni hatá
rozott ellenállás az államnak nemcsak joga, hanem kötelessége. Vita legfeljebb
az igénybe vett eszközökről lehet.

Fegyverrel vagy fegyver nélkül?

A szeretet központba állító keresztény erkölcs és az egyéni- és a közjó megsér
tésének ténye olyan ellentét, aminek kezeléséről a múltban és a jelenben többféle
álláspont létezik. Az első szerint a szeretet]..1arancs feltétlen crőszakrnentességet hir-
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det, tehát az erőszak semmilyen formája nem fogadható el, a háború soha nem
hagyható jóvá, keresztény ember nem foghat fegyvert. A második szerint az
efajta radikális erőszakmentesség megfeledkezik a közvetlen közösség, vagy
egyszerűena reá bízottak létének és érdekeinek védelméről, azaz nem felel meg
a szeretetnek. Ennek a dilemmának nincs tökéletes megoldása, de tisztázható,
hogy mi vezet az egyik vagy a másik érvelés irányába. Igy meg lehet könnyíteni
a személyes választást.

A két pozíció kétféle etikai logikát követ. Az első a deontológiai, vagy elv
etika, azaz elvek képviselete (s talán követése) függetlenül a körülményektől,

függetlenül attól, hogy az hová vezet. Szorosan illeszkedik a fundamentalista
talldsossdghoz, azaz a Szeritírás egyes té teleinek és mondatainak receptszerű

alkalmazásához. Az ilyen etika merev és változatlan, ellentétben a közgondol
kodás rugalmasságával és - alkalmasint akár elvtelen - alkalmazkodásával.
Ezt a különbséget az elv-etika képviselői hajlamosak erkölcsi magasabbrendű

ségként értelmezni. Megfeledkeznek ugyanakkor arról, hogy az elv-etika nem
követel mérlegelést, állásfoglalást, személyes döntést, tehát ugyancsak kétes
erkölcsi minőséget képvisel. Mindenesetre ez az etika a kevésbé komplex gon
dolkodású, inkább a mechanikus vagy egyszerű matematikai struktúrákban
otthonos embereknek felel meg, pszichológiai táptalaja ugyanaz, mint a dog
matikus és autoriter beálIítottságé. A második a teleologikus, vagy felelősség

etika, ami feleúton van az elv-etika és a szituációs vagy siker-etika kőzött.

Alapgondolata, hogy adott alapelvek jelentését, súlyát, alkalmazhatóságát a
mindenkori körülményeknek megfelelőenkell értelmezni, továbbá hogya cse
lekedet erkölcsi megítélése nem függetleníthető a várható következménytől.

A felelősség-etika az elv-etikánál nagyobb terhet ró a személyes döntésre, folya
matos erkölcsi reflexiót és a körülmények állandó vizsgálatát igényli és az
összetett világ bonyolult összefüggéseiben való eIígazodást követel. Ez az eti
ka erőteljesen fejleszti az erkölcsi tudatosságot. Ugyanakkor a világ és a poIí
tika egyre áttekinthetetlenebbé válásával megnőhet az a kísértés, hogy le
mondjunk a döntéshez szükséges - egyre nehezebben fellelhető és rendez
hető - ismeretek és tapasztalatok megszerzéséről.

A két pozíció különbözó társadalmi adottságok között érthető. Az első a
Hegyibeszédre hivatkozik, annak minden betűjét feltétlen irányadónak tartva.
Erdemes azonban megemlíteni, hogyaHegyibeszéd sajátos élethelyzetet tükröz,
a család és otthon nélküli, anyagiakkal nem rendelkező,mások támogatásából
élő vándor-prófétáét. A megélt példa hitelesítette a mondottakat - de nem
oldotta fel azok rendkívüliségét, s nem tette mindennapi, vagy társadalmi
cselekvési normává. Ugyanebbe az irányba hat még egy tényező. Jézus, majd
az első idők keresztényei számára meghatározó volt az idők beteljesedésének
gondolata. Ez az átmenetiség minden hosszabbtávú tervezést értelmetlenné
tett. Végül a harmadik fontos tényező, hogy Jézus tanítása a politikailag legyő

zött, megszállt zsidósághoz s annak a kultúrájában fogalmazódott meg, ahol
csak az erőszakmentességnek volt politikai létjogosultsága. Ez az adottság
részben folytatódott az első századok keresztényei életében, részben kiegé
szült egy továbbival. Nagyjából a század végéig a kereszténység társadalmilag
peremhelyzetű csoportokban és diaszpórában élt. Semmi beleszólása nem volt
a Római Birodalom vagy saját helyi társadalmuk közéletébe. Identitásuk őr

zésének és kifejezésének legalkalmasabb formája az életmód-alternatívát meg
valósító kis közösség (mint "kontraszt-társadalom") volt.
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A 2. század végére, a 3. század elejére a kereszténység számszerűen is kezd
jelentőssé válni és a magasabb osztályokba is bejut. Szembe kell néznie a
társadalom egészéért való felelősséggel. Sőt, újra kell fogalmaznia saját szo
ciális valóságát. Tudomásul kell vennie a környező, nagyobbrészt még pogány
világ adottságait, ha azok kereszténnyé tételére törekszik. Ugyanekkorra a
bizonytalan jövőbe tolódik az idők beteljesedése. Egyszóval a kulturálisan a
környezethez addig legfeljebb igen sajátos módon kötődő kereszténység be
kapcsolódik a kultúrába, a társadalomba.

Az első szakaszban minden a társadalmi-politikai elköteleződés ellen szól.
A katonai szolgálatot, ami élethivatás volt (D, számos teológus (Hippoli t, Ori
genes, Tertullian) elutasítja. Van ugyan a keresztény közösségben katona, de
általában elvárják tőle, hogy életet ki ne oltsorr (ami mindaddig zavartalanul
lehetséges, amíg békeidőben a katonaság csak rendöri funkciókat lát el). Aho
gyan azonban a kereszténység belenő a társadalomba és a politikai fclelősségbe,

nem csupán a katonáskodás válik egyre inkább elfogadottá, hanem felmerül
a hadviselés jogosságának a kérdése is (Alexandriai Szent Kelemen, Tertul
lian). A változás a kereszténység társadalmi helyzetéből következik, s nagyjából
egy évszázaddal megelőzi az egyház politikai státuszának átalakulását. Ezután
is vannak, de egyre inkább kivételszámba mennek, akik a fegyverforgatást
nem tartják összeegyeztethetőnek a kereszténységgel. A 3-4. század óta nem
az egyéni, hanem a közcsségi védekezés mikéntje a kérdés.

Igazságos háború?

Soha nem szűnt meg az a vélemény, hogya háború bűnös, rossz dolog. Egészé
ben se nem jogos, se neI}1 igazságos! De talán lehet jogos háborúskodás 
például a védekezés. Szent Agoston keresztény béketana a háborút ördögi műnek
nevezi. Négy feltétel együttes fennállása esetén tartja mégis igazolhatónak a
háborút, ha: az 1. a békét szolgálja; 2. másképpen helyre nem hozható igazság
talanság vagy jogsértés ellen irányul; 3. katonáival a jogos hatalom folytatója; és
4. nincs ellentétben Isten akaratával.

A szentágostoni kiindulásból későbbi századokban jogosnak mondták a po
gányok elleni háborúkat (különösen. ha az ott élő keresztények védelmére
lehetett hivatkozni). Ezt Aquinói Szent Tamás visszautasítja - hiszen a hit a
szabad akarat tárgya. Szerit Tamás a rend helyreállítására akkor tartja jogos
nak a háborút, ha 1. igazságos ügy megköveteli; 2. legitim uralkodó paran
csára történik és 3. a hadviselő szándéka erkölcsileg helyes. Az egyház társa
dalmi tanítása ma 7 kriiérium együttes megléte esetén beszél igazságos vagy
jogos háborúról - noha magát a fogalmat egyre kevésbé tartja megfelelőnek.

Eszerint akkor lehet szó jogos hadviselésről, ha 1. az itletékee fensőbbség rendeli
el; 2. igazságos ügy - ami kizárólag az emberi élet és az alapvető emberi jogok
védelme lehet - követeli; 3. nem a másik fél tökéletes legyőzésére. hanem a
jogos igény érvényesítésére irányul; 4. tiszteletben tartja az erkölcsi szabályokat.
kerüli a felesleges pusztítást, nem állít az ellenfélnek elfogadhatatlan feltéte
leket és egészében kibékülesre és békére törekszik; 5. minden más, nem katonai
eszköz már kimerült; 6. elvárható a siker; 7. a háború által okozott kár és költség
arányban van a megvédeni kívánt értékekkel és javakkal.
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Noha a honvédelem jogos, ma egyre nehezebb az előbbi értelemben igaz
ságos háborúról beszélni. (Figyelemre méltó, hogya kifejezés a II. Vatikáni
zsinat egyik dokumentumában sem szerepel.) A háború fogalma átalakul.
Egyfelől századunkban megnőtt a partizánháborúk és a nemzeti felszabadító
mozgalmak szerepe - amelyekben értelmetlen a "legitim uralkodó" feltétel,
s amelyek széles társadalmi együttműködésre számíthattak. Másfelől a helyi
és körülhatárolható háború helyére világháború, totális háború, nukleáris há
ború, illetve mindezek lehetősége került. A totális - a katonáskodó és polgári
lakosság között különbséget tenni alig tudó - háborút a keresztény társadal
mi tanítás egyértelműen elutasítja. Kérdés ellenben, hol a határ?

Az Oböl-háború megnövelte a hadviselés erkölcsi megítélésével foglalkozó
irodalmat. Talán ennél is fontosabb, hogy nyilvánvalóvá tette: az ellentétes
vélemények nem zárják ki egymást. Egy konkrét politikai kérdésben, egy had
üzenet, vagy háború megítélésében különbözhetnek a nézetek. II. János Pál
nagy nyomatékkal igyekezett megakadályozni a háború kitörését, majd elítél
te azt. A világegyház, a püspökök véleménye megoszlott. S felelőssége tuda
tában mindenki képviselte saját álláspontját. Mégsincs szó a keresztény er
kölcs ellentmondásosságáról, vagy bizonytalanságáról, hanem különböző szint
jeiről. Az erkölcsi alapelvek, az Evangélium, a Hegyibeszéd egyértelműek.

Gyakorlati alkalmazásuknak ellenben része a helyzet, a feltételek, az eszkö
zök, a lehetséges alternatívák, a következmények áttekintése és értékelése. Ez
összetett, szakértelmet s tájékozottságot igénylő feladat. S még azonos infor
mációk alapján is lehet különböző következtetésre jutni, egyaránt a keresztény
erkölcshöz ragaszkodva is - mint a II. Vatikáni zsinat egyértelműen megál
lapítja (Gaudium et spes 43.). A gyakorlati következtetések "bizonyítására" nem
alkalmas a Szentírás. A konkrét döntés a keresztény erkölcs és a világi szakértelem
együttes gyümölcse (kell, hogy legyen), amikről nem állítható, hogy az az
egyedül lehetséges, vagy egyedül helyes álláspont. "Ilyen esetekben senkinek
sem szabad az egyház tekintélyét a maga véleményének támogatására lefog
lalni" figyelmeztet a Zsinat. (Gaudium et spes 43.) S ha valaki mégis saját vé
leményét tartja az egyedül krisztusinak, hát akkor - mint Spieker (118. o.)
mondja - ő "új Evangéliumot" hirdet!

A keresztény béke-etika gyakorlati következményei

Az Öböl-háború idején mind jobbról, mind balról megindult (alkalmanként az
egyházon belül is) a támadás a keresztény állásfoglalások ellen. Apápát béke
szózataiért naiv pacifizmussal vádol ták. Azokat a püspököket és teológusokat
pedig, akik a háborút vélték a kisebb rossznak, azzal bélyegezték meg, hogy
hűtlenek az Evangéliumhoz. Ennek láttán, s megannyi történelmi ballépés is
meretében kikerülhetetlen a kérdés, hogy volt-e, van-e kézzel fogható eredmé
nye a keresztény béke-etikának? Békésebb-e a keresztény európai fejlődés, mint
az antik világé, vagy mint más földrészek nem keresztény népeié?

Három tényt említhetünk: a háborúskodás korlátozását és szabályozását; az
államközi viszonyok békerendjét és az nemzetközi jog megalapozását. Az első

tény, a háborúskodás korlátozása az európai középkor sorsalkotó eseménye.
Mind az uralkodói - és földesúri - teljhatalomnak. mint a vérbosszúnak
gátat vetett az egyház tekintélye és a kivételes helyek és idők bevezetése. Az
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"Isten békéje", a pax dei nevében sérthetetlenné s menedékhellyé nyilvánították
a templomokat, kolostorokat, temetőket s védetté bizonyos társadalmi csoporto
kat, mint a papokat és szerzeteseket, nőket, gyermekeket, de néhol a kereskedő

ket és földműveseket is. Ezenkívül bizonyos napokra fegyvemyugvást, minden
erőszakoscselekmény tilalmát rendelték. A treuga dei szerda estétől hétfő hajnalig,
továbbá adventben, a böjti és húsvéti időben s a nagyobb ünnepeken volt érvény
ben. Ez a béke ideje volt. Ily módon sikerült számos helyre, személyre és jelentős

időtartamokra kiterjeszteni a békét. Elismerték a konfliktusmegoldás bizonyos
rendjét és az egyháznak a viszályokon felül álló semleges, békét képviselő, alkal
masint döntőbírói szerepét, S kialakult a hatalomgyakorlás jogosnak elismert rend
szere, azaz az erkölcs és a jog a társadalmi együttélés rendezőelvévé válhatott.

Az országon belüli béke mintául szolgált a nemzetközi viszonyok rendezé
sére is. Az előbbi keresztényalapokra és tapasztalatokra támaszkodott az a
politikai gondolkodás, amely már a 16-17. századtól európai rendezéssel
kezdett foglalkozni. Az ilyen rendezés különösen szükségessé vált a nemzet
államok kialakulásával és az európai pluralizmus megjelenésével. A kései kö
zépkor a központi döntőbíráskodásútján remélt eljutni az európai népek bé
kés rendjéhez. A gyakorlati megvalósulásra csak a 19-20. században, a Szent
Szövetség, a Hágai Konferencia s a Népszövetség megteremtésével került sor,
de vitathatatlanul az előbbi alapokon.

A harmadik elem a klasszikus nemzetközi jog megalapozása, amihez egya
ránt hozzájárult a res publica christiana gondolata, az államok és az uralkodók
egyenjogúságának leszögezése, a keresztény népek szövetségre hivatottságá
nak meggyőződése és a nemzetközi döntőbíráskodáscélkitűzése. Ez az állam
közi jog nem foglalkozik a népek közötti egységgel vagy a majdani, remélt
örök békével, ám reális eredményeket. ért el a háborúk korlátozása terén. A
háborút államok köztí háborúra korlátozta. Megkülönböztette a hadviselő és
polgári lakosságot. Elérte a hadifoglyok védelmét. Végül formális szabályokat
vezetett be, mint a hadüzenet és a békekötés. Mindez egyfelől megnövelte a
polgári lakosság biztonságát, másrészt megkönnyítette az előnyök és hátrá
nyok szembeállítását, s ily módon a hadviselés értelméről való döntést.

A keresztény béke-etika eredményeit ellenben korlátozta, hogy az csak a
keresztény gondolatkörben, európai keresztény államok között érvényesült.
Nem jelentett segítséget az Európán kívülről származó fenyegetések ellen
vagy Európán kívüli hadviselésben. S a 18-19. századi szekularizációt min
dennek csak egy része élte túl.

Új álláspontok és feladatok

Napjainkban három területen változott meg a helyzet, vagy formálódik újfajta
szemléletmód. Az első a haditechnika fejlődéséből következik, s leegyszerűsítve

úgyszél, hogy elképzelhető-emég jogos vagy igazságos háború az atomkorban?
Az Oböl-háború előtt a fő érv az volt, hogy soha nem biztosítható, hogya "helyi
háború" nem torkollik nukleáris háborúba. Ezt az érvet a nagyhatalmak egyet
értésével, az ENSZ~öntés alapján viselt háború meggyengítette (bár teljesen
nem cáfolta meg).

Teljes az egyetértés arról, hogy a nukleáris fegyverek olyan bevetése, ami a
polgári lakosságot veszélyeztet, nem lehet megengedett. De van másfajta be-
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vetés? 5 ha bárki atomfegyvert használ, nem kell-e szükségszerűen ellencsa
pással számolnia? 5 az ellencsapás vajon korlátozható? Ha viszont az atom
bomba nem vehető igénybe, szabad-e vele fenyegetőzni?, szabad-e tárolni?,
szabad-e gyártani? Megfordítva azonban: megakadályozható-e az ellenfél
(vagy bárki, aki ily módon akarja politikai súlyát növelni) nukleáris fegyver
kezése? 5 ha nem állítható meg, van-e más eszköz az egyensúly biztosítására,
mint az azonos (vagy fejlettebb) saját fegyverzet? Az elvi válasz lényege, hogy
amíg a világban ott a bún, addig nem lehet úgy a közjóra és békére törekedni,
mintha a világrend sértetlen, zavartalan lenne. A gyakorlati választ pedig is
mét csak a szakemberek technikai és politikai kompetenciája alapján lehet
megadni - ami ebben az esetben is többféle lehet.

A második újdonság a világ fenyegetettségének s a világért való felelős

ségünknek a tudatosítása. Alighanem ez is közrejátszik abban, hogy sokan ke
resztény kötelességüknek ítélik, hogy fegyvert-nem-fogással tanúságot tegyenek
a békét hirdető Jézusról. XII. Pius, 1956.évi karácsonyi szózatában még úgy vélte,
hogy "katolikus polgár nem hivatkozhat lelkiismeretére", ha egy demokratikus
országban élvén, kormánya előírásaival szemben meg tagadja a katonai szolgála
tot. (5 tudjuk, Lékai bíboros és Miklós Imre még a nyolcvanas évek közepén is
így érvelt - megfeledkezvén arról, hogy igazi demokráciáról itt nem volt szó.)
Időközben azonban megváltozott az egyház hivatalos véleménye. Eszerint az
államnak kötelessége a honvédelem biztosítása, az egyén ellenben többfélekép
pen szolgálhatja hazáját. Az is a békét szolgálja, aki nemzete biztonsága és sza
badsága felett őrködve katonáskodik, és az is, aki lelkiismereti okból nem fog
fegyvert, de más formában közössége szolgálatára áll (Gaudium et spes 79.).

A harmadik felismerés, hogy mindnyájan felelősek vagyunk a békéért. Ez
nem merülhet ki egy háború vagy a fegyverkezés elítélésében. A békét építeni
kell: a nemzetközi együttélés rendjének javításában, a népek egymásért való
felelősségvállalásának erősítésében, a békére való nevelésben. A szakmai és po
litikai feladatok ellátása a szakértők dolga, a békéért való kiállás és az arra nevelés
mindnyájunk felelőssége. Ez utóbbira figyelmeztet az egyház társadalmi tanítása.
A Pacem is terris, XXIII. János pápa békeenciklikájának alig egy negyede szól a
háborúról, háromnegyede a béke építéséről ír. Ez a családban, az óvodában, a
kisgyermek hitoktatásában kell, hogy elkezdődjék. 5 folytatódnia kell egy olyan
lelkület erősítésében, amely nemcsak a saját nemzet jólétét, hanem mindenekelőtt

a leginkább rászoruló emberek és népek érde~ét tartja szem előtt.
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