
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
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