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A JELEN PILLANAT HÁROM
LEGSÚLYOSABB PROB'LÉMÁJA

Jacques Maritain, mint a hancia delegáció feje, legutóbb az UNESCO
mexikói kongresszusán nagyhatású megnyitó beszédet mondott, amelynék
legfontosabb l'észétalábbközöljük.Miután·kiJejtette, hogy a legnagyobb
esztelenség volna belenyugodni az emberiséget fenyegető katasztrófába:
"a félelem reflexe valósággal vonzza a veszélyt, amelytől a legjobban ret
tegünk", rátért a jelen pillanat három legsúlyosabb problémájára - ez
az a rész, amelyet közlünk - és meghatározta, hogy ezekkel kapcsolat
ban mi legyen az UNESCO kötelessége.

Az emberi történelemben a szellem mindig elkésve ballag az anyag és
az események után. Ma már nagyon is világosan látjuk, hogy a szel1émnéhány
életbevágóan fontos kötelességét nem teljesítette, pedig a világ elvárta volna
tőle és ez a mulasztás sokba kerülhet még az emberiségnek. A légkör, a:ttl'ely'"
ben élünk, mérgezett marad mindaddig, míg bizonyos lényeges problémákat
nem fogunk világosan megfogalmazni és legalább a szellem síkján nem tudunk
megoldást ajánlani az embereknek. Ezek közül a problémák közül háromra sze
retnék rámutatni; mindhárom merőben más területre vonatkozik.

Az első a machiavellizmus és a "reálpolitika" problémája. A háború utáni
világ szellemi szanálása azt kívánta volna, hogyha már, sajnos, at államok
egymásközötti viszonyában nem is érvényesült, legalább a népek öntudatában
világosan éljen az az igazság, hogy minden olyan tanítás, amely szerint a poli
tika közömbös a jó és rossz iránt, a leggyilkosabb tévtanok közé tartozik;
hogy a machiavellizmus, ha pillanatnyilag sikereket is ér el, előbb-utóbb ka
tasztrófához vezet; hogy az abszolút machiavellizmus felfalja a mérsékelt machía
vellizmust, hogy a machiavellizmus elve és hatóereje - legyen az mérsékelt
vagy abszolút - csakis a politikai Igazságosség elvével és hatóerejével győz

hető le, olyan szellemi légkörben, ahol a hősies akarat érvényre juthat.
A második probléma a kollektiv bűn problémája, Ha, egy népkoüektíve

követ el bűnt, rászorítható-e kollektív erkölcsi felemelkedésre? Az elvont okos
kodás és a gyakorlati megítélés számára nincs ennél nehezebb és veszélyesebb
probléma. Mióta a nemzetiszocialista Németország vétett az emberiség ellen,
nincs ennél fojtogatóbb kérdés: nem helyes, hogy az embereket olyan sokáig
bizonytalanságban hagytuk efelől.

Hogy egyetlen nemzet keze sem tiszta, hogy ami a történelmi konfliktu
sok távolabbi eredetét illeti, mindnyájuknak van mit a saját szemükre hány
niok, az kétségtelen, de itt nem erról van szó. Az sem a kérdés lényege; hogy
az állam és a vezetők által elkövetett bűnök történelmi szankciókat vonnak-e
maguk után, amelyek az egész nemzetet érintik és hogya nemzetnek ezeket
nemcsak úgy kell tekintenie, mint elkerülhetetlen, hanem mint igazságos szank
ciókat. A lényeg az, hogya nép, amely engedte, hogy' megfertőzzék, tudatában
van-e betegségének és az illető népközösség tagjai, még azok is, akik nem fer
tőződtek meg, sőt egyéniÍeg esetleg harcoltek a kór ellen, elismerik-e, hogy
az illető közösség bűnt követett el.
. Nem jó, ha egy nép megalázkodik mások előtt, de az sem jó, ha meg-

merevedik gőgjében. Van olyan meaculpázás, amegaláztatásnak olyan elfoga
dása, amely aláássa egy nemzet méltóságát, viszont, ha egy nép megtagadja a
mea culpét, hazudik saját lelkiismeretének és gyűlöletet szít más népek ellen,
nem kevésbé ássa alá egy .nemzet méltóságát. Nincs kiút ebből a dilemmából?
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Nem volna lehetséges elismerni, fájdalommal és lelki erővel, hogy a nép, amely
hez tartozunk, bűnöket követett el és ugyan.akkor azt kivánni, hogy helyre
hozza ezeket a bűnöket és megszabaduljon tőlük, hiszen egy nép, amelynek
eltökélt szándéka, hogy erkölcsileg felemelkedjék, éppen ezzel tesz tanubizony
ságot arról, hogy meg akarja őrizni nemzeti méltóságát. A német nép le akar
ván igázni a világot és rábizván magát a Führerre, aki a romlásba vitte a min
denek fölé helyezett nemzeti érdek nevében, hallatlan verségetszenvedett; ma
ennek a következményeit nyögi és nekünk emberi kötelességünk, hogy szen
vedésében szánjuk őt. De az volna reá nézve a legnagyobb tragédia, ha egy
ilyen szenvedésből nem származnék számára haszon, ha nem ébresztené fel
benne a felelősségérzetet és egyszersmind az elkövetett bűntől való irtózást
s az akaratot, hogy egy erkölcsileg tiszta légkörben, méltón szolgálja az emberi
közösség ügyét. A népeknek segtíeniök kell őt abban, hogy legyőzze a kétségbe
esést. De azoknak, akinek gondjuk van a német nép lelki felemelkedésére 
és itt elsősorban azokra gondolok, akik magában Németországban őrködnek

a németek erkölcsi és vallási érdekei fölött - kötelessége megmondani neki
az igazságot; nem azért, hogy megalázza és elszomorítsa, hanem hogy azt nyujt
sák, amit szerencsétlenségében joga van tőlük várni, ami erkölcsi újjászületé
sének előfeltétele. Ha valahol, itt nem lehet eléggé hangsúlyozni a lélek elsöbb
ségét, Ha a német öntudat mélyén nem ébred fel egyszerre a megbánás és él

reménység, a férfias megbánás és a jogos reménység, a német kérdés sok baj
forrása lesz még, nemcsak anémet nép, hanem az egész világ békéje szem-
pontjából. .

A harmadik probléma, amelynek fontosságával mindannyian tisztában va
gyunk, a tudomány és technika emberi értékének és emberi felhasználásának
kérdése. Az atómkorszak beköszöntése egyszerre leleplezte a világ előtt ennek
a kérdésnek szörnyű arcát. Az ember ma már nem gondolja többé, hogya tudo
mány és technika egymagukbanIs biztositani tudják az emberi faj haladását
és boldogságát. Inkább elborzad, ha a pusztításra és katasztrófákra gondol, ame
lyeknek okozói lehetnek. A tudomány emberei lelkiismeretüket kérdezik; a leg
mélyebb tisztelettel kell gondolnunk olyan lángeszű tudós aggodalmára,· mint
Einstein és megkísérelnünk felmérni a dráma egész jelentőségét, amely ilyen
aggodalmat váltott ki belőle,

Nem elég a népek-Hgyelmét felhivni a világ végét jelentő katasztrófára,
amelyet a modern természettudomány legújabb felfedezései okozhatnak egy
esetleges újabb világháború esetéri. A félelem nem teszi bölcsebbé az embert.
Nem elegendő hirdetni, hogy ugyanezek a vívmányok, ha békés célok szolgá
latába állít juk őket, az emberiség számára soha nem látott jólét és szabadság
lehetőségeit jelentik. A lehetőségek még nem teszik boldoggá az embert. Tuda
tára kell ébrednünk annak, hogy beléptünk él történelem egy döntő fontosságú
korszakába, amikor a végveszélyt csak úgy kerülhetjük el, ha a hatalom gigászi
eszközeit, amelyeket a tudománynak az anyag fölötti uralma adott kezünkbe,
alávetjük a józan észnek és legyőzzük az irracionális kisértéseket, amelyekre
az emberi nem ...,- főleg kollektív síkon - olyan hajlamos. Meg kell értenünk,
hogy van egy belső hierarchia, van vitális összefüggés a lélek erői között, hogy
a tudomány sajátos területe az eszközök világa, de ami a célokat illeti, azok nem
a tudomány hatáskörébe tartoznak, hanem a bölcseségébe, amely mérhetetlenül
több; hogy nem lesz béke a világban, sem szabadság, sem emberi méltóság
addig, amíg a civilizáció felépítésében és az emberek öntudatában - a tudósoké
ban is - nem egyeztetjük össze a tudományt és a bölcseséget, és a tudomány
alkalmazását nem vetjük alá az erkölcsi normáknak és az emberi élet valódi
céljának. Volt idő, amikor azt vártuk a tudománytól, hogy eldöntse az etika,
metafizika és a vallás problémáit ésa tudósokra úgy tekintettünk, mint akik azt
a szellemi hatalmat képviselik, amely a haladás békés útján vezeti majd az em
beriséget. Ma meg kell védenünk a tudományt azokkal szemben, akik többet
kértek tőle, mint amennyit adni képes és most oktalanul azzal vádolják, hogy
csődbe jutott. Másrészről azt látjuk, hogy a tudósok lelkében súlyos harcok
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dúlnak emberi lelkiismeretük és tudományos munkájuk felhasználásának lehető

ségei között. Hiszen nem egyszer azt látjuk, hogy az államok úgy tekintik a
tudomány embereit, mint valami bányákat, amelyeket az új, tudományos fel
fedezések terén elért teljesítményeik különösen értékessé tesznek. A tudomány
és tudós méltósága forog veszélyben; hogy megőrizhessükés megmentsük ezt a
méltóságot, hogy az az emberiség javára váljék és. ne pusztulását okozza, szük
ség van a bölcseség renaissanceára, arra, hogy a. kultúrába újra bevezessük
az etikai, metafizikai és vallási igazságokat és kibékítsük egymással a tudo
mányt és bölcseséget.

NÉHA VILLÁMLIK

Az ablakom alatt már
Nem szólnak víg zenék.
A nap lehúnyja lassan
Roppant arany szemét.

Villámlik néha-néha.
Az este csupa fenség.
Jön-jön felém a másik
Villámló végtelenség.

Mint útrakész zarándok
Beburkolózom állig
jjs nézem, hogy a távol
Hogyan villámlik.

AZ ANGYALOK CSODÁLKOZÁSA

Nem éhezünk, nem szomjazunk,
Nem ismerjük a könnyet.
A létünk szárnyaló erő

S mint lepke szárnyai'könnyed.

Halál nem vár reánk soha,
Az élet soha nem fáj,
Görög ligetnél ékesebb
Mennyországunk: e szent táj.

A boldogságunk cseppje is
Nagyobb, mint minden tenger
Es mégse vágyódik közénk
A föld pora: az ember.

5*

Harsányi Lajos

, Harsányi Latos
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