
A tárgyalt oszlopfő nemcsak irodalmi titkokat rejt magában, hanem új fel
adat elé állítja a pécsi székesegyház történetével foglalkozó kutatókat is. Nem
szorul ugyanis magyarázatra, hogy ez az oszlopfő összefügg a székesegyház építésé
vel, és hogy csak Mór halála után készülhetett el. A kő kidolgozása korai román
formákat mutat. Tehát nem lehetetlen, hogy kapcsolatos az 1064. év utáni építke
zéssel. Ez esetben nemcsak Szerit Mór ünnepli 900 éves jubileumát, hanem ez a kő

is, sőt vele együtt a' pécsi székesegyház is.

Je!l'Yzetek: Jozef Kutnik: KotaZlke pövodu páteukosto'Iského Maura. vtasnvednv soorník Spi,; H. 1968.
2 Figyelm€l11 kivül kell hagynunk aet a Mór püspök ünnepet, meíyet egy XILI. századi, ma
gyar egyházmegye részére !késmtett kéztratos Misekönyv tüntet fel október 12 és 9 között.
Bizonytalan ugyanis, hogy a jelzett Misekönyv a Pécsi egyházmegye ~'észére késl1:ült és
hogy az em1.itett ünnep a pécsi Mór püspök emléket őrzi-e (Rad·ó: Libri Líturgící ... 6. sz.
Mi&sale). 3 Müvé'stzlettörténeti értesítő 19613. 2--3. szám. 1113. oldal. 'Szőnyi: A Pécsi Püspöki
Múzeum Kőtára. Péc.'>. 1906. 5'2. oldal.

BENKO ISTVAN

MAURICE BLONDEL BÉKE-FILOZÓFIÁJA
A béke j'lIJkább erkölcsi rendü valóság. mint
sem okos egyezmérryek és kényszerítő erő.

Hogy elérjük a bé!két, mtndenktriek a saját
egyéni békéjét kell megteremtenie és egyesí
tenünk kell a jóakaratú embereket.

M. B 1 o n d e I

Húsz éve hunyt el Maurice Bloridel, a francia katolikus filozófiai irodalom
egyik legkiválóbb egyénisége. Világosan látta a fenyégetően közeledő katasztró
fát a II. világháború bekövetkezte előtt. A háború kitörésének előestéjén a kato
likus és nem katolikus értelmiséghez is fordult, hogy felhívja figyelmüket az eset
leg megelőzhető veszélyre. Ezt a Küzdelem a civilizáoióért és a bé/ce filozófiája
(Lutte pour la cívílísatíon et philosophie de la paix. Paris, Flammarion, 1939.
Bíbliotheqíre de Philosophie scientifique sorozatban) cím ű, nálunk nemigen is
mert könyvét szeretnénk itt bemutatni. Többi művéről, filozófiai rend- és rnódsze
réről egyébként két kitűnő tanulmány áll olvasóink rendelkezésére, Szabó Ferenc
S. J.-től Maurice Blondel és a cselekvés dialektikája' és Tarnay Brunótól A régi
és új Maurice B'londel gondolkodásában:

Ismertetésünk során nem érintjük a teológiai részeket, valamint azokat sem,
amelyek az idő múlása következtében mint a békét zavaró problémák már nem
érdekesek. Nem törekszünk teljességre; csak olyan kérdésekkel foglalkozunk, ame
lyek segítségére lehetnek a béke fenntartása fontosságát átérző személyeknek és
míndazoknak, akik hisznek az emberi akarat szabadságában legalább annyira, hogy
az embert békére nevelhetőnek is tartják. Tehát azokat a gondolatokat emeltük ki
munkájából, melyek közelebb hozhatják a békét keresők nagy táborának tagjait.

A civilizáció válsága és annak megoldása

A bevezetőben rámutat az 1939-es állapotok mélyén rejlő tényre: a cívílizácíó
veszélyben van. Espedíg azért, mert eszméje nem az egyetértés és békés együttmű

ködés, hanem az elméleti s gyakorlati konfliktusok forrása az egymást kizáró el-

I Vigilia, XXXIV. évr. 8. sz., 1969. aug. 5'1,'-512'1. p.

'Teológia, 1. évf. 2. sz., 1967. dec. 72-86. p.



képzelések között, Erek azután megmerevítik és dicsőítik az antagonista érdeke
ket, a szenvedélyes érzelmeket, a hazafias kötelesség kétértelmű követeléseit ...
Am ezt a küzdelmet mégsem lehet túl leegyszerűsítve az anyag és a szellem, az
mdividualizmus és kollektivizmus közöttinek nevezni. De ugyanakkor figyelmez
tet: visszaélést követünk el az ideális szóval, amikor csak arra alkalmazzuk, ami
láthatatlan, imponderábilis, érdektelen természetű.

A válságnak ui. másik oka is van és ez a régebbi keletű: a tudomány vdLsága
is dilemmája, amely voltaképpen nem is politikai természetű. A tudományok
fejlődnek és befolyásuk, hatásuk egyre terjed trgyan, de képtelenek a lelkiis
meret és a cselekvés (action) tulajdonképpeni emberi problémáját kikerülni vagy
megoldani. A tudományok azonban önmagukban nem elegendők. Keletkezésük
höz és fejlődésükhöz feltételezik a kezdeményezést, ami szükségképpen megelőzi,

de túl is éli és végtelenűl meg is haladja azokat. Súlyos tévedés azt állítani, hogy
a civilizáció azonos az emberiség tudományos rnegszervezésével, A tudományok
csak eszközök, amelyekkel az ember növelheti [ólétét, anélkül azonban, hogy
felfedezhetné bennük és általuk saját élete, szabadsága, sorsa alapgondolatát
és célját. Ellenkezőleg, a tudományok az ember kezdeményezéseivel és szellemi
szükségleteível magyarázhatók és nem az embert magyarázzák a tudományok.

Az igazi béke-szellem

Keresni igyekszik ezután, milyen körűlmények közott lehetséges is a rendet
és jogot, az igazi béke-szellemet megvalósítani oktalan és veszélyes pacifizmus
nélkül, Ova int az utópiáktól és azt tanácsolja, hogy 1. tüntessük el a fogaLom
zavart a pacifista érzelgösség és a valódi megbékülés ésszerű tana között; 2. te
gyünk igazságot a különféle divatos előitéletek és a különféle, egyébként homályos
jelszavak között, melyeket sokszor gondolkodás nélkül fogadnak el és békeeszköz
ként használnak, amikor azok leggyakrabban a háborús célokat szolgáliák: 3.
adjunk viszont néhá.ny olyan távlatot, ameLy a feLvilágosuLt elméket és a férfias
akaratot a béke bölcseleté.n nyugvó pozití'v intézmények felé iranyítják; 4. vizsgál
juk meg azokat az akadályokat, amelyek késleltetik vagy korlátozzák, vagy éppen
lejáratják a jog által elérhető békének nevezett elméleti és gyakorlati erőfeszítést.

Részletesen kifejti az igazi béke-szellem tartalmát. Ehhez elsősorban az ember
helyzetének helyes értékelése tartozik. Az emberi személyíség nem fejlődik, nem
lesz szabaddá, nem ér semmit, csak akkor, ha az önmagába zárkózás helyett a
többiekért is él, a közjó, sőt az egyetemes és isteni rend szolgálatába áll, amelyre
eredeténél fogva is hajlik. "Enélkül az ember lezüllik, és a társadalom, amely a
természet törvénye, megszűník az ész, a béke és a szó igazi értelmében vett civi
lizáció műve lenni." Annál a ténynél fogva, hogy az emberi haladást egyszerre
tartják fenn anyagi és szellemi, tudományos és emberbaráti követelmények, lIa
problémák állandóan megújulnak. és távolról sem oldhatók meg véres harcokkal
és testvérgyilkos gyűlölködéssel, ellenkezőleg, e körűlmények általános nagy
lelkű versengést, megbékélő vizsgálódást, a testnek és léleknek kedvező erőforrá

sokat kívánnak". Figyelmeztet a valóságra: az emberi természet részese az állati
életnek és a biológiai történetnek is.

Az igazi béke-szellem elveinek, feltételeinek és alkalmazásainak leírása során
nagy nemzetközi jogi bölcseleti felkészültséggel hosszasan időzik a népek szabad
önrendelkezési [ogánál. Az egyéni autonómiára, a személyíség öncélúságára, a
szellemi atomízmusra és más elméleti és gyakorlati érvekre hivatkozással eluta
sítja azt, mert az abszolút szarverénítás párdarabjának tartja. Be nem vallott indo
ka a gyarmati és mandátumos rendszer védelmezése és fenntartása volt. Pedig a
téma pozitív megközelítése valóban az Action szerzőjének tolla alá kívánkozott
volna. Mint tudjuk ui. az önrendelkezési jogot mínd nemzetközi jogi, mind köz
jogi vonatkozásban nemzetközi [ogszabállyá deklarálta az Egyesült Nemzetek
Alapokmánya, melynek működése óta a gyarmati és mandatáríus rendszert majd
nem teljesen megszüntették már. Blondel azonban i,tt nem látta meg a kérdésben



rejlő nagy dinamizmust, ami pedig a békét is szolgálta volna. Nem tudta Aquinói
Szent Tamás bölcseletét sem úgy értelmezni, sem úgy továbbfejleszteni, hogy
megfelelő választ adott volna a nemzetközi élet e súlyos problémájára. Pedig felfo
gása a gyakorlatban alkalmazva azt jelentené, hogy így nem tudnánk megmagya
ráznd példásrl sem a laitin-amerikai államok, sem az USA függetlenné válását,
nem is szólva a II. világháború után a volt gyarmatokból és mandátumokból ön
állósult afrikai és egyéb államok keletkezéséről. A történelem a maga szellemével
és erejével nemcsak új országokat és országhatárokat. hanem új elméleteket is
teremtett. A Vatikán igyekezett áthidaini ezt a doktrtnálís hiányt, amikor az ön-
rendelkezési jogot is elismerő ENSZ Alapokmány kido-lgozásában tevékenyen köz
reműködött, és azóta is szémos pápai megnyilatkozás mellette szólt, különösen a
gyarmatokkal kapcsolatban. Egyébként az önrendelkezési jog nem új gondolat.
Erasmus már l517-ben Adagiorum Chiliades oímű művében, kétségbe vonva a hó
dítás jogát, hangsúlyozza az emberek és állatok felett gyakorolt hatalom különbö
ző [ellegét ; ezért az emberi lényeken gyakorolható hatalomhoz ezek beleegyezése
szükséges. Kortársa, Las Ccscs dominikánus az indiánok érdekében írt Hatodik
Emlékirata 12. pontjában pedig szeríntünk már félreérthetetlenül ugyanezt a jogot
hirdette és követelte természet jogi indokok alapján, amikor az indiánok leigázása
és irtása ellen tiltakozott." Erdekes különben, hogy Blondel művét a nemzetközi
morálról ma legismertebb és legalaposabb könyv nem említi a forrásmunkák
között.'

Mindez azonban a legkevésbé sem csökkenti Blondel kiváló érdemeit. Leg
feljebb azt bizonyítja, egy ember élete nem míndig elég a felmerülő problémák
teljes áttekintésére és feltárására. így olyan kérdést hagyott hátra a katolikus ku
tatóknak, amely még korszerű kidolgozásra vár. Annál inkább, mert mínt R. Cos
te is megjegyzi, "népek önrendelkezési joga tanának lényeges elvei a természet
joghoz tartoznak és közvétlenül az emberi szernélyiséghez fűződő alapvető jogok
hoz kapcsolódnak"." Míndenesetre "az egész emberiség együttes behatolása" 
amit hirdet -, ma már. nem fogadható el a mándátum intézménye alakjában
sem, mint azt az 1945 óta végbement változások bizonyítják. Múvét tehát bizo
nyos kérdésekben kritikával kell olvasni.

Amikor tagadja az önrendelkezési jogot és védi a gyarmatos és mandátumos
rendszert, ugyanakkor síkraszáll a kis államok tdsztelete és védelme érdekében,
mert maga is látta e rendszerek nem egyszer súlyos visszaéléseit. Elítéli az abszo
lú't5züverenitást, kárhoztatja azt a visszaélést, "mikor civilizálás ürügye alatt idő
előtt olyan életmódot, kereskedelmi kapcsolatokat, munkateljesítményt, gyorsan
fejlődő irodalmi vagy rnűvészetí szokásokat kényszerítenek egy kis. államra vagy
népre, melyek ártalmasak, gyilkosan mérgezőek, míelőtt a megfelelő közömbösí
tő intézkedéseket megtennék. Nem szabad a fejlettebb népnek kihasználnia a fej
lődésben visszamaradtakat az egész nép elpusztítása vagy kirablása útján." Amit
gyarmatosításnak neveztek, nem lehet tehát, hogy úgy mondjuk, a gyermekeknek
felnőttek általi kizsákmányolása; gyengédnek, szerétettel elteltnek kell lenni az
iránt, ami mínden etnikai hagyományban a megkülönböztető és sajátos vonás
és mánden egyszerű kultúrában is az. Az erkölcstelen gyarmatosításra intő pél
dának hozza fel Spanyolország esetét, amely "hódító rablásí vágyának esett áldo
zatul, s ez ahelyett, hogy gazdaggá és erőssé tette volna, a szellemi Iesüllyedés és a
politikai dekadencia kiindulópontjává tette."

3 VÖ,: J. P1oJl1iet: Le dJrodt de eotonssatíon. Etude de morale sociare et íneernatíonate. PlI>ns.
Bloud et Gayc. 1930. 42. p. A XVI. lSll.~balll Dél-Amerrkában megölt indiáJnJok és spanyolok
számát 12 mllbóll1,ál ls többre teszík, 1.: Wmos L.: Az "utol1só mohtkánok" tlragédllája. 
IndiániIrtlá5 Bmz:lUábaln. !M~r Nemrret, 1969. nov. 7. sz. 9. p.

~ Ro Coste : MOil"lllle ÚliteJI1Ilatlioinale. L'hurnanité it la recherche tle son ame. Paris. rlesclée.
11116'*-1966.

;; R. COste, op. cit. 175. p.



A nemzetek különbözősége, mint érték

A nemzetközi életben állandóan két ellentétes irányzat hat és fejti ki erőit:

egyrészt a világállam felé való törekvés, másrészt a nemzeti szeparálódás Irány
zata. Ezért tisztán kell tudnunk, mít is jelent voltaképpen a nemzetek. egymástól
eltérő volta, differenciáltsága. "A nemzetek különbözősége több, mint puszta
tény: igazság és érték is, melyek megmagyarázzák a haza szent jellegát és a hoz
zá fűződő szeretetet és alázatosságot." Nézete teljesen egyezik az UNESCO alkot
mányáéval, amely szintén akultúrák többfeleségét vallja. "Mert - mint Blandel
mondja -, minden szeevezetc társadalom olyan hagyományokat és törekvéseket
hordoz magában, melyek meghaladják az egyszerű utilitarista érdekeket. Nem lehet
az utílítarítás nevében tehát erőszakot követni el olyan nemzet ellen, amely ere
deti hangot hoz a népek koncertjébe; ha ez a szímfónia azt kívánja, hogy egyre in
kább általános civilizációba hangolódjék át; s a megértés, a kölcsönös segítség,
szellemi és anyagi jóindulat erőfeszítéseit, a nemzeti egoizmus küzdelmeít a szö
vetségi és együttműködési szellem helyettesiti." Ez hívta életre a Nemzetek Szö
vetségét (az ENSZ elődjének) gondolatát. Látnunk kell tehát, hogy a különböző

ségele ellenére is "alapjában véve nincs több, egymástól lényegesen eltérő civili
záció". A nemzetek legfőbb java a méltányosság és az emberiesség követelményei
vel való összhang. Ezért élesen elítéli "az emberiség és civilizáció pervcrzítását,
ami kezdetben szóval követelhette magának a kereszte thadjárato t, a romanizálást,
a kulturálís imperializmus látszatát, és azzal végződött, hogy önmagát dicsőítet

te, nevetve a lefegyverzett lakosságon, a gépfegyverek tüze alatt szerte menekülő

asszonyokon és gyermekeken, akiknek menekülését az őket körülvevő lángok vág
ták el; utóbb pedig ilyen tények és érzések adtak leckét a hazaszeretetböl az
anyaország általános iskolás tamrlóinak."

A kereszténység valódi értelme a nemzetközi életben

Ilyen előzmények után azonban mindenhol észrevették, hogy "sok tekintet
ben hamis elképzelést alkottak a valódi keresztény üzenetről. A szolgaság, a ki
zárólagosság, a részrehajló egyoldalúság, a megalkuvás, a türelmetlenség tanának
tekintették. sőt némelyek a háború és uralkodás szelleméről beszéltek vele kapcso
latban. De anélkül, hogy észrevennék a távlatokban beálló változást, felfedezik és
azt hirdetik, hogy a kereszténység az egyetemes testvériség, a lelkek egyenlősége,

a szociális igazságosság', a míndenkí iránt való szeretet, a hősiesen követelt béke
üzenete, és hogyatanokban való meg nem alkuvás éppen ezen igazság tiszteleté
nek szolgálata: erő a gyengék, az egyszerűek és az elnyomottak számára, küzde
lem és orvosság a meg nem érdemelt szenvedés és az igazságtalan hatalmassá
gok visszaélései ellen. Es akkor tanúi lehetünk annak, amint sok félreértés után
kölcsönösen elismerik egymást azok, akik esetleg a legmélységesebben megvetet
ték egymást még gondolataikban is."

A dolgok és eszmék új helyzete követeli, sőt ránk kényszeríti a nemzeti és
nemzetkÖZi környezet átalakítását a tudomány felfedezéseinek, a nagyiparnak, a
közlekedés gyorsaságának, a megnövekedett szükségeknek és igényeknek megfelelően.

Hangsúlyozza, nem a béke teológiáját akarja adni művében, hanem csak a ke
resztény szellem fontosságát vizsgálja, mert ennek köszönhető az emberiség sok
gazdag hagyománya, melynek hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. Ennek
ellenére is, véleményünk szermt, könyve bőséges anyagót szolgáltatna a nálunk
még megírásra váró "béke teológiájához".

A történelmi múlttal szemben a kereszténység egyedülálló érdemét emeli ki,
hogy az emberi személyiséget a kozmikus világrend fölé helyezte, hogy benne az
isteni szeretet művét lássuk. Csakhogy a modern fizikai és morális tudományok
szembefordultak azzal a szellemi rnozgalornmal, amelynek eredményei. Pedig,
mínt BergsannaI mondja, abban a mértékben, ahogya test minél hatalmasabb lesz
a tudomány által rendelkezésére bocsátott erőforrásokkal, annál nemesebb ener-
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gíákra van szüksége a léleknek, hogy megőrizze azt az erőt, önmérsékletet. nagy
lelkűséget, amely nélkül nincs emberi méltéság, alázat és emberi boldogság. Mind
ezt az egyén belső békéje kialakításának céljából látja fontosnak.

Az új viszonyokból és problémákból. a megnövekedett szenvedések folytán az
eddig észre nem vett, vagy későn felismert feladatokból igen terjedelmes listát le
hetne összeállítani. Már maguknak a feladatoknak félre- vagy nem ismerése rnín
den téren egyike a legsúlyosabb háborús okoknak: háború mínden egyes lelkiisme
ret mélyén, amely vonakodik látókörét kiszélesíteni ; háború a társadalmi osztá
lyok között, melyek mereven elzárkóznak a kölcsönös őszinte érintkezés elől; há
ború a népek közöbt, melyek könnyen lázadnak fel kölcsönös érdekeik megsérté
sével és az ésszerű együttműködés áldásaival szemben. És ha az összes emberi
távlatnak ezt a világraszóló átalakítását a partikularizmus és közöny prédájául
hagyjuk, akkor voltaképpen félreértjük azt az univerzalista szellemet, amely az
evangéliumi üzenet lényege; ez pedig azzal a kockázattal jár, hogy abból egy
fajta abszolutizmust tartunk meg, pedig éppen ez idegen ezektől a törekvésektől ....
..arnelyek az igazságnak, a nagyobb bíztonságnak, a több boldogságnak az igazsá
gosságban és békében való kereséséből állanak."

A béke új definíciója

Tantörténeti szempontból korszakalkotónak mondható Blondel új békedifiní
ciója, Mínt ismeretes, Szent Agoston és Aquinói Szerit Tamás óta a katolikus mo
ralísták a béke "klasszikus" definíciójául a "tranquillitas ordinis" (a rend .nyu
galma) meghatározást használták. Az élet egyre gyorsuló üteme, a technikai ha
ladás azonban múlhatatlanul magával hozta a békét alkotó tényezők jobb és vi
lágosabb felismerését, figyelembevételük szükségességét. Blondel juttatta ezt elő

ször kifejezésre definíciójában, amikor könyvében leírta: .,A rend mozgásban le
vő nyugalma érdemli csak meg az aktív és tartós béke nevet" (mouvante tran
quillité de l'ordre qui seuie mérite le nom de paix active et durable 6. p.), csak az
tud utat rmrtatní az állandó megoldás felé, ami csak a "mozgásban levő egyen
súly" (un équilibre en mouvement) lehet. Ezt a maga nemében újszerű módosí
tást ki más eszközölhette volna a régi meghatározáson, mint az "action", a .,cse
Iekvés", a mozgásban levő, alkotó élet olyan kitűnő ismerője, mint ő? Blondei ér
deme tehát ebből a szempontból is rendkívül nagy. Hogy nem végzett hiábavaló
munkát, mutatja az a tény is, hogy a nyugati országok nagy katolikus békemoz
galma, a Pax Christi már ennél is újabb, még dinamikusabb békedefiníciót al
kalmaz, amely Féltin bíborostól származik. Eszerint a "béke líj neve: fejlődés."

A béke megvalósítása : egyéni program is

A béke eléréséhez mindenki számára egyéni programot ad és ezzel a béke
fogalmát és annak megvalósítását a maga elvont absztraktságából emberközelbe
hozta..,Hegy a békét e:érj ük, mindenkinek saját egyéni békéjét kell megtalálnia,

és egyesítenünk kell a [óakaratú embereket." "Az igazi béke - mondja máshol
- sokkal inkábberkölcsibb és lényegesebb dolgoktól függ, mint a politikai rend
szerek és etnikai határok kérdéséről." Terjedelmét Illetően rendkivül szélei'> körű,

mert az egész emberi társadalomban a normális valóságok és a tényleges kapcso
latok elismeréséről van szó, melyeknek reális kötelékeknek kell lenniük, és ame
lyeknek minden emberre, minden népre, hivőre és hitetlenre, műveltre,

vagy csak félműveltre is ki kell terjednie az őszinteség. a hit, a lojális méltá
nyosság jegyében. Ne ringassuk magunkat illúzi6kban, mindenkinek önmagán kell
kezdenie. Nincs külső béke, csak a lelkek őszinte megbékítése árán érhető az el,
a helyzet fölé való emelkedést keresve, hogy mérsékeljük a zavaró vágyakat. És
a béke az államokban és népek között csak ennek a jó és tevékeny akaratnak
a segítségével uralkodhat, amely mínden egyes emberből mindenkí irányába árad
ki és mindenkiből az egyes emberek felé is. A béke inkább erkölcsi rendű va16-
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ság, mint okos egyezmények. és kényszerítő erő. Quid leges sine moríbusf "A
békének a szívekben és az értelemben előbb és azért kell létrejönnie, hogy béke
legyen a valóságban, a szerzódésekben és a nemzetközi erkölcsökben is. A béke
önmagunkon való győzelem, csak a belső erények és olyan igazsággal egyező jó
akarat útján jön létre, amely magában foglalja a mérsékletet, bátorságot és nagy
lelkűséget, mint már Plató is rámutatott erre."

Erdekességkémt említjük fel, hogy az általunk végzett szövegösszehasonlíta
sokból megállapítottuk, Blondel e könyvében pontosan kimutatható Erasmus Az
egész világról száműzött és mindenütt megcsúfolt béke panasza círnű művének

szamos gondolata is, csak. kissé modernebb és konkrétabb szövegezésben. Úgy
véljük, ennél szebb bizonyítékát nem is találhatjuk Erasmus szellemi nagyságá
nak ötszáz év távlatából.

Blondel és az UNESCO alkotmánya

Blondel e művében - ha a nemzetközi jog némelyik gyakorlati és elméleti
kérdésének e jelentőségét nem is ismerte fel - mégis szinte váteszi bölcsességgel
látta a jövő fejlődését. Mintha a hat évvel később - milyen szomorú tapasztala
tok után - keletkezett UNESCO alkotmányát olvasnánk, amely szerínt "mivel a
háborúk az emberi lélekben keletkeznek, az emberi lélekben kell a békének is vé
delmet emelni. A népek kölcsönös meg nem értése volt a nemzetek közti gyanak
vás és bizalmatlanság szülőoka, ami háborúhoz is vezetett. Az emberi rnéltóság
megköveteli a kultúra terjesztését és hogy az emberiség Igazságosságra, szabad
ságra és békére neveltessék. Az olyan béke, amely csak a kormányok megálla
podásán alapulna, nem hozná meg a népek egyértelmű, tartós és őszinte össze
fogását; a békét az emberiség szellemi és erkölcsi együttérzésére kell felépíteni"
-, amikor már 1939-ben figyelmeztetett: "Minden időben és minden alkalommal
a szellemről van tehát szó, amelynek olyan irányba kelJ inspirálnia bennünket,
amely felé, mint a ciVlilizáció sarkcsillaga felé, hűségesen kell menetelnünk a fo
gyatékosságokon és bizonytalanságokon keresztül (még akkor is, ha sokkal nehe
zebb az igazi kötelességet felismerni, mint azt teljesíteni), és ha ezt a csillagot
el is takarják a felhők és ködök, bízzuk magunkat a lelkiismeret és jóakarat
iránytűjére."

•

Aki erőszakos cselekedetet visz végbe, az fogoly. Önmaga sötét, ablaktalcJft
tömlöoének foglya. Uram, ha az ember csupán test lenne, könnyiZ dolguk lenne
a hatalmasoknak: úgy építhetnék fel birodalmukat: követ kőre rakva, hogy végill
az egész világ kőből legye.n. De épfthetnek akárhogy, akármilyen óriások is palo
táik, a.kadályt nem ismerők eszközei k, merészek terveik, ravaszak megoldásatk:
a meggyalázottak testébe, amellyel építenek, ebbe a gyenge anyagba belé van oltva.
a tudás, amely tudja, milyennek kell lennie a világnak; a megismerés, amely fel
ismeri, milyen a világ valójában; az emlékezet, amely emlékeztet arra, mire te
remtette Isten az embert és a hit, mely vallja, hogy ennek a világnak el keU
pusztulnia ahhoz, hogyeljöhessen Isten országa; ez az atomok erejénél hatalma
sabb robbantó erő, amely az embert újra és újra átformálja, mint a ,kovász a
lomha tésztát, ismétlődő módon úgy repeszti s2!ét a hatalmasok rablóvárait, mi
ként a csendes víz szétfeszíti a sziklát, és hatalmukat gyermekkézben szétfolyó
homokká őrli.

Dilrrenmatt

98


