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EGY NAGY EMBERBARÁT

"Az irgalmasság utazó ügynöke", Jean Henri Dunant, akinek életét és te
vékenységét még tömörebben foglalja össze ez az egyetlen szó: Vöröskereszt,
rnélyen vallásos református családban született, 1828. május 8-án. Az ötgyer
mekes család feje, Jean Jacques Dunant, foglalkozására mézve kereskedő, de
emellett élénken részt vesz Genf közügyeiben. Tagja a városi tanácsnak, és ín
gyertesen rendelkezésére áll az árvaszéknek (ott gyámsági kamaranak hívták),
ha kiskorú árvákon, elhagyott gyermekeken vagy veszélyeztetebt családokon
kell segíteni, A tavaszi szép időjárás beköszöntétől őszig havonta kétszer-há
romszor egybegyűjti a Genfi-tó déli partján emelkedő Saint Pierre-dombon
épült villájába, illetve annak tágas parkjába kicsiny gondozottjait. Saját gyer
mekei is ott játszanaik és uzsonnáznak velük. Dunant felesége, színtén jelen
van. Megfigyeli, kinek van szűksége új ruhára, cipőre, és távozáskor este nem
egynek kezébe nyomja a kívánt tartalmú csomagot. Asszonyi szívét azonban
ez még nem nyugtatja meg. Hetenkint - néha többször is - bejárja Genf
proletárnegyedét, aSaint Gervais-t, amelynek lakossága kétszer is f'eílázadt 
1843 februárjában, majd pedig 1846 októberében - a genfi polgári kormány
zat ellen, úgyhogy nem is hívták másképpen, mínt "a radíkálisok negyede". A
legínségesebb családokat és a betegeket keI'€SÍ fel. Már serdülő Jean Henri
fiát is mínd gyakrabban viszi magával ezekre a karítatív körutakra. Az ifjú
Dunantnak egyik később írt leveléből sejthetjük, hogyan hatottak rá az itt
szerzett élmények. "Ily módon kissé megismertem a szerencsétlenséget és a
nyomort, amely a sötét utcákban És azokban a lakásokban uralkodott, amelyek
inkább Istállóknak látszottak. Akkor értettem meg először, hogy egyetlen ern-.
ber tehetetlen ennyi nyomorral szemben, és hogy az egész emberiségnek so
rompóba kell állrua, ha csak egy keveset akarunk is segíteni, hogy kiküsző

böljük ezt a _szörnyű Inséget,"
Amint azután felserdült. ott találjuk a fiatal Dunant-t egyházának azok

között a lelkes tagjai között, akiket a történetírás az "ébresztő mozgalorn" né
ven tart, számon. Ez a Skótországból ielirrdukt irányzat a vallási élet megmere
vedese ellen küzdött a protestáns államegyházakban, s a biblikus keresztény
séget, az egyéni üdvözülés, a szabadság és a műveltség teológiáját hangsúlyozta.
Vezéralakja Alexandre Vinet (1797-1847), akit a francia protestantizmus
Schleiermacherjeként szoktak emlegetni. Annyit mindenesetre elért a mozga
lom, hogy a különböző protestáns egyházak kiépítették szeretetműveiket, a
bel- és a kűlmísszió szervezeteit., jobban- törődtek a szétszórtság helyzetében
élő híveikkel és a keresztény küldetést hangsúlyozó írások terjesztésével.
DUl1Ja.'1t is szívesen vitatkozott vallási kérdésekről. Elvállalta az "Al!lianceéven
gélique", az "ev:angélikus szövetség" genfi bizottságának titkári szerepét, Kap
csolatot keresett belföldön és külföldön is a hasonló gondolkodású fiatalokkai.
"Kedves Barátaink és Testvéreink - hangzott egyik körlevele -, fiatal ke
resztények egy csoportja össze szekott Genfben jönni, hogy imádja és kérlelje
az Úr Jézust, akit szeret, akinek szolgální kíván és akit meg akar dicsőíteni.

Megtudtuk. hogy nálatok is vannak Krisztusban testvéreink, hozzánk hasonló
fiatalok, akik szintén szeretík Megváltójukat, és össze szekták jönni, hogy
hálát adjanak nelki, és hogy a Szenalélek irányításával előhaladjanak a jó Isten
iránti szeretetben, valamiart Isten igéjén elmélkedve a megszentelődésben.

Ennek mi nagyon megörültünk, és szerétnénk veletek a keresztény barátság
kapcsolatába lépni." El is érte, hogy 1855-ben Párizsban létrejött a "Keresz
tény ifjak egyesületének" európai találkozója, ahol a svájciakon kívül már {ll}
küldött képviselte a Németországban, Franoíaországban, Belgiumban és Hol-
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Landiéban működő helyi csoportokat, A későbbi YMCA protestáns ifjúsági ví
Iágszervezetnek itt találhatók a kezdetei ...

Különös fordulat

Annál kírívóbb ellentétként olvashatjuk abban a levelében, amelyet éLete
utolsó szakaszában írt ifjúkori barátjának, napi sétapartnerének. Wilhelm
Sotuiereqqer heideni tanítónak: "AIT'a vá:gyódom, hogy mínt a kutyát temesse
nek el minden szertartás nélkül, mert, a szertartást el nem ismerem. Ellen
szenves nekem a kereszténység, nem Látom be, míért engedhetne meg magá
nak, hogy igényt támasszon rem, és beleértsa magát valamibe, amihez senuni
köze sincs. " Krísztus tanítványa vagyok, mínt azok, akik az első században
voltak, és semmi egyéb." Mivel magyarázhatjuk ezt a változást, mí történhe
tett a közben e1Jte[t csaknem félszázad során, hogy ennyire eltávolodott az in
tézményes kereszténységtől?

A választ erre a kérdésre Dunant életrajzírói nem keresik ugyan közvet
Ienül, de közvetve megadják, amiikor Dunant életének sikereit és balsikereit
1Járják elénk. Dunarrt eeüleí kívánságára kereskedelmi pályára' lépett: a bank
szakmát tanulta kd, Egyik bankiház ajándatára a sétífí svájci telepesek társu
lata fog1adrta szolgálatába, LS ez 1853-ban Északafrikába küldte, ahol első kez
deti üzletá sikerei után nagy fába vágja a fejszéjét: a Bou Sellam-folyó egyik
vízesését akarta megveruli személyes használatára, a körülötte fekvő 50 hektár
földterülettel együItt, hogy gabonamalrnokat létesítsen rajta. Cége azonban
ehhez nem [árubt hozzá, mire Dunant szakított vele, és egy párizsi üzletiember
rel társulva, 1857 januárjában Algéria más helyén, de csupán 7 hektár terü
lettel megalapította a "Mons-DjémilJa-i malom-részvénytársaságot". A vállal
kozás ebben a keretben nem vált be, és Dunant sem összeköttetései révén, sem
anyagiáldoe;a,tok árán nem tudta elérni, hogy nagyobb területre kapjon kon
cesszíót III. Napóleon kormányzatától. Úgy látszik, magát is léprecsaita a lel
kesedése és képzelőereje. Arnbár az is lehetséges, hogy úgy járt, mint a Petőfi

vers "jó öreg kocsmárosa": "pénzét a hitetlen ernberek csalása" vitte el. De
akárhogyan jutott is idáig, a genfi másodfokú bíróság 1368. augusztus 17-én
elmarasztalta a vállalkozása támogatására alakult "genfi híteltársaság" alapí
tása és üzletvezetése közben elkövetett súlyos mulasztások miatt. A polgári
Genfben ez egyenlő volt a térsadalmi halállal ...

Addig azonban sok minden egyéb is történt. Dunant az algériai malmok
ügyében III. Napóleon kegyeit keresve, 1859-oon az északolaszországi Pontre
moliba utazott, hogy kihallgi3ltást kérjen a hadszíntéren tartózkodó császártól.
Talán arra számított, hogy a hadi győzelmeinekörvendő uralkodótól hamarabb
megkapja a várt algériai koncesszíót? Ismerőse, Beaufort tábornok, bemutatta
őt az egész vezérlkaIT1atk, de a császár egyelőre nem kívánta őt fogadni. Mint
hogy ajánlólevele volt Mac Mahon marsallhoz. eljutott Bresciába is, néhány
kilométerre azarrcvonaltól, amely mentén a Habsburg-birodalom 200 OOO ka
tonája áll szemben az egyesült francia-olasz erők 150 OOO emberével.

A solferinói csatatéren

A véres solferinói ütközet másnapján, 1859. június 25-én megszemlélte a
csatateret is, ahol a halottakon kívül 40 OOO sebesült hevert, kitéve a tűző-nap

nak, sorsára hagyva, a segítség' reménye nélkül ... Szinte a lehetetlenre vállal
kozott aikkor Dunant, Fehér zsávolyruhájában. afféle trópusi sisakkal a fején
embertől embeehez haladva vígasztalta őket Krísztus ig'étivel, megitatta a SZIOm
jélzÓimt, és felemeLte seavát.amíkor látta, hogy foglyul ejtett katonákat akar
nak kivégezna. Tanúja volt annak, hogy az egészségügyi csapatok nem győzik
elszállítani a sebesülteket az elsősegély-helyekre és a környező falvakba, főleg
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Castliglicmeba. A franciák trénje hozott ugyan élelmet, vizet és kötszereket, de
nem volt elegendő számban Oi"VOS és ápoló. Dunant úgy érezte, neki kell cse
lekednie. Castagííone lJakOOaiból egydk pillanatról a máeíkraönkéntes menrtőket
szervezett; 25-én estére már háromszázlan voltak ... Az elsők között jelentke
zett Castdglíone plébánosa, Don Lorenzo Barzizza. Azután a Pastorio nővérek,

akiknek a házában Dunant lakott, és akik nemcsak tolmácsszolgálatot végeztek
számárra, hanem a seibesültek ápolásában ~S segítségére voltak. Azt is keresztül
vitte, hogy a legyőzöttek hadseregéből fog1l.yul ejtett orvosok is résztvehessenek
a munkában, Július l-én III. Napóleon ezeiket az orvosokat szabadon bocsá
totta és elrendelte, hogy közülük azok, akJik a solferinoi csata után Castigl:ione
templomában a sebesülteket keeelték, elsőnek térhetnek vissza hazájukba.

Először fordult elő ezzel a háborúk történetében, hogy a sebesült katonák
ápolásában nem tetteik különbséget győwés legyőzött· között, Dunant jel
szava volt: "Tutti fm1JeIH!" (Mind testvérekl). Miikor a közeli segélyforrások
kimerültek, a bresciai francia-olasa főhadíszállásra, sőt haza, Genfbe is írt,
hogygyűj:tJsenek a sebesültek részére és segítsenek rajtuk. Kéthetes, úgyszól
ván szűnet nélküli tevékenység után kimerülten utazott vissza Párizsba. Köz
ben ugyanis megjött Genfbőlegy olasz származású Ol'VOS, Appia, aki átvette a
castigldoned és környéiki katonai lazaréttek irányítását.

Párizshan Dunant megsürgette algériai koncesszióját, majd házatérve
Genfbe tollat fogott, hogy leírja a sebesültek gondozása körül szerzé1Jt élmé
nyeit, Újra átolvasta ehhez azoikat a beszámolókat is, amelyek leírják, miként
járta be a krími háboru (1853-1856) csatatereit az angol Miss Florence Nigh
tingale. Könyvén csaknem három évig dolgozott; 1862 novemberében ikerült
ki a sajtó alól Un souvenir de Solférino (Emlékezés Solferinóra) címmel 1600
példányban. Első oldalán azzal a megjegyzéssel, hogy "nem eladó". Dunant
ugyanis a könyvet ingyen kívánta megküldeni a világ hatalmasainak, rnert
hiszen a megemlékezesen messze túlmenő célja "önkéntes segítő társulatok
alapítása" volt, amelyek "háborús időben ápolják vagy ápoltassák a sebesülte
ket". Ezek a társulatok - jegyzi meg - békeidőben fontos szelgálatot telje
sithetnének [árványok vagyárvízveszély alkalmával. Könyvének végén Dunant
kongresszusegybehívását javasolja, amelyen megállapodnának valamíféle nem
zetközileg kötelező és sérthetetlen alapelvben; ha ezt elfogadnák és kölcsönö
sen elismemék, megnyílnék a mód arra, hogy sebesülteket megsegítő társu
latok létesüljenek Európa valamennyí részében.

A Vöröskereszt megalapítása

A ikönyv sikere átütő lett. Már deoemberben újabb 1000 példány, majd
1863 februárjában további 3000 példány jelent meg belőle. Eddigelé 11 nyelvre
fordították le. A fogadtatás mindenüet kedvező: irók, tábornokok, s ami a
javaslatok megvalósulása szempontjából csöppet sem volt közömbösr a főbb

európai udvarok nyilvánították elismerésüket és váltak nagylelkű támogatóivá
Dunant elgondolásainak. Gustave Moynier, a kiváló svájci jogtudós a "genfi
közjótékonysági társaság" elnöke, keresztülvitte, hogy a Dunant könyvében
felvetett kérdések tanulmányozására bdzotJtságot választottak. A bizottság tag
jai: Dunant, Moynier, Dufour, a nagytekintélyű svájci tábornok, továbbá a
már említett Appia és orvostársa, Maunoir. A Vöröskereszt történetében úgy
emlitik őket, mint ".az ötök bizottságát". Első ízben 1863. február 17-én ültek
össze. Elhatározték, hogy Moynier szóvá teszi elképzeléseiket azon a "nemzet
közi jóléti kongresszuson", amelynek szeptemberben kell Berlinben összeülnie.
Augusztusban azonhan füstbe megy a tervük, mert a kongresszust összehívóí
Iemondják. Akkor hát Genfbe kell külön kongrésszust összehívni. Dunant
mindjárt ajánlkoztk, hogy saját költségén kíutazik Berlinbe, ahol szeprem
ber 6-tól 12-ilg a nemzetközi statisztikai kongresszus ülésezik; ott új összeköt-
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tetéseket teremthet, és seamoe ország képviselőjét nyerheti meg eszméjének.
Fel is hartalmazzák, hogy ezeket meghívhatjaarra a nemzetközi összejövetelre,
amelyet okJtóber 26--án rendeznek meg Genfben. Egyidejüleg emlékiratot is
küldtek fontos:aJl:fu hívatalos : és magánszemélyeknek bel- és külföldön, amely
egyben meghívó az 00rZj. .konferencíára. Berlínbe érve Dunant személyesen is
megismeri Basting holland ikatonaorvost, aki könyvét holland nyelvre fordí
totta. A két rokonlélek életre szóló 'barátságot köt egymással, és a berlini
statisztikai kongresszus peremén egymással versenyezve dolgoznak a Vörös
kereszt eszméjének formába öntésén. Túlmenve az ötösbizottság emlékiratának
tartalmán, Dunant a holland orvossal egyetértésben az ötösbizottság nevében,
de a saját költségén kinyomatja Berlinben azt a három alapvető szabályt,
amely ~ elfogadása esetéri ~ a felállítandó szervezet "magna chartája" lesz:
,,1. Valamennyí európai kormány beleegyezik, hogy külőnleges védelemben és
kee1V1ezésben részesíti azt a mandegyík európai fővárosban megalakítandó fő

bizottságot, amelynek a legitisz1:eletreméHóbb és legtekintélyesebb szernélyisé
gek lesznek a tagjai. 2. Ugyanezek a kormányok kijelentik, hogya jövőben a
hadviselő hatalmak semleges személyeknek tekintik a katonai orvosi személy
zetet és azokat, akik tőlük függnek, ideértve az elismert önkéntes segítőket.

3. Háború esetére kátelezik magukat a kormányok, hogy megkönnyítik a há
boru áíltal sújtott ornzágokbatörténő személyzet- és segélyadomány-szállí
tást."

Dunantnak 'ez a lépése azonbaill elveti a féltékenység és sértődöttség mag
ját közte és az ötösbízottság' elnöke, Moynier között. Október 26-án kettős meg
alázás éri: Moynier az ötösbizottság titkári posztjáról a konferencia szürke
jegyzőkönyvvezetőjévédegradálja őt, a Berlinben . javasolt semlegesítést pedig
fel sem veszi a tanácskozások napirendjére . .. Ennek ellenére a konferencia
10 cikkelyes határozatával, amelyet 16 ország 36 résztvevője írt alá, a Vörös
kereszt alakuló ülésének tekinthető. A B. cikkely ugyanis elfogadja és előírja

a "VÖTÖS kereszt" jelvényt. S bár a napirenden nem szerepelt, a semlegesítés
is bekerült a határozatot követő kívánalmak közé; az 1864. évi 2. genfi konfe
reneia csakhamar határozattá is emelte.

Szenvedések évei

Dunant életében e csúcspont után nem egészen öt évre rá következett be
a már említett anyagi bukás. Moynier ezt használta fel arra, hogy akit vetély

.társának tekintett, az evangéliumi szerétet egyetlen szikrája nélkül teljesen
kikapcsolja a Vöröskereszt tevékenységéből. Amellett írásiban vagy személyes
küldőttek révén ott és míndenütt elterjesztette Dunant bírósági elmarasztalá
sának hírét, ahol a szerencsétlen ember valami rokonszenvre vagy támogatásra
számíthatott. Moynier el is érte, hogy Dunant csupán a szüleítől és legfiata
labb fivérétől kapott segttséget. Jóval később egyik hovelében Dunant így vall
életének erről a korszakáról: "Túlságosan igazságtalanok voltak velem szem
ben az emberek. Nincs többé más kívánságom, mint az, hogy hagyjanak béké
ben meghalnii, ha már megakadályoztak abban, hogy az életemet újból felépít
sem magamnak, 'és kífizessem lazadósságaimat. Adósságaim kifizetése a való
ságban egyetlen életcélom idestova egy negyedszázada. Es ezt nemcsak meg
nem könnyítették számomra, hanern megakadályoztak benne ..."

Ime keserű aggkori kJifakadásának lélektani háttere! Ha felekezetnélküli
nek tartjuk, sőt talániegyházellenesnek, közelebbi magyarázatként színte szó
ezerint idekívánikozik az, amit a Gaudium et Spes zsinati rendelkezés 19. pont
jában olvasunk az ateízmusról: "Gyakran ... éppen a hivők is felelősek érle
bizonyos :tokig ..., ha ahelyett hogy feltárnák Isten és a vallás igazi arcu
latát, inkább úgyszólván eltakarják ... éppen a maguk vallási, erkölcsi és t:ár
sadalmí éíeténes fogyatékosságaival."
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Dunant 1869 és 1876 között már CSIa!k alkalmi munkákból tengette életét.
Ennek ellenére j :'>tékonyságli és társadalmi tevékenységet is végzett, különös
képpen az 1870-71-es porosz-francia háborúban és a párizsi kommün idején.
1872. szeptember 13-án Plymouthban nem tudta befejezni előadását a nemzet
közí dőntőbíráskodásról, mert az éhségtől összecsuklott. A nyomor és nélkü
lözés legsötétebb korszaka 1876~tól 1888-ig tartott életében. Ebben az időben

kétstuttgartí protestáns lelkész, Hahn és Wagner nyújtottak neki hellyel-köz
zel lakást és anyagi tán- ogatást, Egy reggelli séta alkalmával Ismerkedetc meg
1877 nyarán Rudolf Mi. llerrel, aki későbbi rehabildtását hathatósan előmozdí

totta. Rajtuk kívül - vagy éppen általuk? - még valaki tartotta benne a
lelkr t, "Nem akarok panaszkodni - olvassuk 1885. június 26-án kelt levelében.
- Ellenkezőleg, hálát akarok adni Istennek, mert e szcmorúság által üdvözí
tőm drágább, kedvesebb és [elenvalóbb lett számomra, Egyetlen kívánságom,
hogy Öt dicsőíthessem, rlIe!ki élhessek és halhassak. Imádkozzék értem, hogy
Isten vezessen most és továbbra is." Családja 1888-tól kezdve évi 1200 svájci
frank járadékot folyósított számára. A végső ínségtől ezzel megmenekült, de
még néhány évnek kellett eltelnie, amíg a világ rádöbbent egyik legnagyobb
jótevője iránti tartozására.

Nobel békedíj

1887 nyarán az appenzelli kanton Heiden nevű községében telepedett le
Dunant. Előbb egy SZNOOY családi penzióban, majd a közsegí kórházban húzta
meg magát Altherr főorvos állandó felügyelete alatt. A nagy fordulatot ma
gányában 1895 augusztusa jelenti, amikor Georg Baumberger újságíró, a
Zürcher Nachrichten későbbi szerkesztője meglátogatta s nagy cikket írt róla
az egyik stuttgar-ti folyóiratban. 1896-ban 68. születésnapjára már a világ min
den részéből elhalmozták [ókívánságokkal. A következő évben adományok tö
mege zúdult a "heidenri. remetére". A már emlitett Müller előkészítette a talajt
Dunant legnagyobb megtiszteltetése számára: 1901~ben a norvég padament
Nobel-bizottsága nekí és Fréderic Passy nevű barátjának, egy francia pacifis
tánaik ítélte odra az első Nobel-békedíjat. Levelek, sürgönyökés hódoló sorok
özöne lepte el a heideni kórház egyszerű szobáját: nuntha a világ elégtételt
akart volna szolgáltatni a sokéves nélkülözésért és háttérbe szorítésért.

1908 májusában mégegyszer megindul a jókívánságok áradata a 80 éves,
dús, fehér körszakállt viselő "f,ehérruhás ember" felé. (így hívták őt a solfe
rinói csata Ismeretlen sebesültjei.) 1910 júliusában még végrendelkezett a Nor
végiában letétbe helyezett Nobel-díj kamatairól. Miután minden hitelezőjét ki.
elégítette; vagyonának megmaradt részét emberbaráti célokra hagyta, mégpe
dig felerészben Svájcban, felerészben Norvégíában történő Ielhasználásra. Vég
elgyengülésben, nyolc nap!ig tartó halódás után, 1910. október 30-án, egy va
sárnapi délelőttőn fogja le szemét Altherr. miután pár perccel előbb még hal
lotta utolsó szavait : "Ah, mílyen sötét lesz körülöttem!" Holttestét vonaton
átszállították Zürichbe, ahol 'kívánsága szerint egyházi szertartás és minden
méltató beszéd néfkűl rbemették el.

Solferino és a közeli San Marfino templomában az i859·-ben elesett kato
nák csontjaival kirakott kápolnák emlékeztetnek a véres harcokra. A San Mar
tino-i csontkápolna felirata: "HOZzaltolk virágot a hősök földi maradványainak,
értük pedig imádkozzatok ; akik a csatában ellenségek voltak, testvérekként
nyugszanak a halál csendjében." A csatatéren magán 1959 óta a Vöröskereszt
kőtáblája hirdeti Henri Dunant nevét és solferinói emlékkönyvének azokat a
szavait, amelyekkel a Vöröskereszt alapítását kezdeményezte.
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