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Az emberiség
közös öröksége
Hölgyeim és Uraim! Az új ezredforduló küszöbén világszerte erő

södött a szabadság iránti vágy, ami a történelem egyik hatalmas
hajtóereje. Az emberek még az erőszak fenyegetésével szemben is
vállalják a szabadság kockázatát, s olyan helyet kémek a politikai
és gazdasági életben, amely megfelel emberi méltóságuknak. Ez az
egyetemes szabadság utáni vágy határozottan jellemzi korunkat.

Meg kell értenünk e világméretű mozgalom belső szerkezetét.
Éppen általános elterjedtsége erősít meg abban, hogy valóban lé
teznek alapvető emberi jogok, amelyek a személy természetében
gyökereznek(...).

Emlékeztetnek bennünket arra, hogy nem irracionális, értel
metlen világban élünk. Ellenkezőleg, létezik az erkölcsnek olyan
logikája, amely beépül az emberi életbe, s lehetővé teszi a párbe
szédet az egyének és a népek között. Ha azt szeretnénk, hogy az
erőszakos eltiprás századát a meggyőzés százada kövesse, akkor
meg kell találnunk a módját, hogy értelmesen megvitassuk jövőn

ket. Az emberi szívekbe írott egyetemes jog adja a szükséges
nyelvtanát a jövőről folytatott párbeszédnek, amelyre a világnak
szüksége van. Ezért is okoz komoly gondot, hogy egyesek napja
inkban tagadják az emberi jogok egyetemes voltát, ahogyan ta
gadják a közös emberi természet létét is. Kétségtelen, hogy az
emberi szabadság a politikának és a gazdaságnak nemcsak egyet
len modelljét ismeri. A különböző kultúrák és különböző történel
mi tapasztalatok a közélet különböző intézményes formáit hozták
létre a szabad és felelős társadalmakban. De más dolog elismerni
a szabadság jogosult sokféleségének formáit, és más dolog tagad
ni az emberi természet vagy tapasztalat egyetemességét és értel
mességét. Ez utóbbi igen megnehezíti, ha nem teszi lehetetlenné a
meggyőzést a nemzetközi politikában.

Az 1989-es közép- és kelet-európai erőszakmentes forradal
makban világosan megjelent ennek az egyetemes szabad
ságvágynak az erkölcsi dinamikája. E történelmi események
ugyan meghatározott helyeken és időkben történtek, mégis olyan
tanulsággal szolgálnak, amely nem kötődik földrajzi helyhez. Az
1989-es erőszakmentes forradalmak megmutatták, hogya szabad
ság vágyát nem lehet elnyomni. Ez az emberi személyiség felbe
csülhetetlen méltóságának és értékének elismeréséből fakad. A
modem totalitáriánus társadalmak elsősorban az emberi szemé
lyiség méltósága ellen követnek el merényletet. Ez a támadás egé
szen odáig fajulhat, hogy tagadja az egyén életének elidegeníthe-
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tetlen értékét is. Az 1989-es forradalmakat azoknak a bátor embe
reknek a,z elköteleződése tette lehetövé, akiket egy másféle, mé
lyebb és erőteljesebb látomás ihletett: az értelmesnek és szabad
nak teremtett ember képe, amely a lényét meghaladó rnisztérium
ban g.yökerezik, s fel van ruházva a választás képességével: képes
tehát a bölcsességre és az erényre. Az erőszakmentes forradalmak
sikerének döntő tényezője a társadalmi szolidaritás tapasztalata
volt: a propaganda és a terror hatalmával megtámogatott rend
szerekkel szemben ez a szolidaritás adta a védtelenek erejének er
kölcsi magvát, a remény sugarát, s állandóan emlékeztette őket

arra, hogy a történelemben az ember járhat azon az ösvényen,
amely hűségesen követi az emberi szellem legnemesebb vágyait.

A nemzetek jogai A szabadságért vívott küzdelem a 20. század második felében
nemcsak az egyéneket, hanem a nemzeteket is magával ragadta.
Ötven évvel a II. világháború befejezése után meg kell emlékez
nünk arról, hogy ezt a háborút a nemzetek jogainak megsértése
miatt vívták. Sok nemzetet csupán azért sújtottak súlyos szerivedé
sek, mert másnak ítélték őket. Iszonyatos bűntetteket követtek el
halálos tanok nevében, amelyek más népek és kultúrák alsóbbren
dűségét hirdették. Bizonyos értelemben az ENSZ abból a meggyő

ződésből jött létre, hogy az ilyen nézetek szöges ellentétben állnak
a békével. A Charta elkötelezte magát arra, hogy a jövendő nemze
dékeket megvédi a háború rémétől. s ez kétségtelenül magában
foglalta azt az erkölcsi kötelességet, hogy minden nemzetet és kul
túrát megvédjenek az igazságtalan és erőszakos agressziótól. Sajnos
a II. világháború után is folytatódott a népek jogainak tiprása.
Hogy csak néhány példát említsünk: a balti államokat, Ukrajnát és
Belorussziát beolvasztották a Szovjetunióba, éppúgy, ahogyan ez'
korábban Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával történt.
Ugyanakkor a közép- és kelet-európai úgynevezett népköztársasá
gok elvesztették nemzeti függetlenségüket, és alárendelődtek a
tömb fölött uralkodó akaratnak. Európa e mesterséges felosztásá
nak az eredménye lett a hidegháború, olyan feszült nemzetközi
helyzet, amely a nukleáris holocaust veszélyével fenyegette az em
beriséget. E közép- és kelet-európai népek számára csak ekkor, sza
badságuk helyreállításával teljesült be a béke ígérete, amelynek már
a II. világháború befejezése után be kellett volna következnie..

Az 1948-ban elfogadott Egyetemes emberi jogok nyilatkozata ékesszó
lóan fogalmazza meg a személyiség jogait; de nem jött létre hasonló
nemzetközi egyezmény a nemzetek jogaira vonatkozóan. Ezt a hely
zetet gondosan kell mérlegelni, hiszen sürgős kérdéseket vet fel az
igazságosságról és a szabadságról napjaink világában. A népek és
nemzetek jogainak teljes elismerésének problémájával már többször
szembesült az emberiség. Eszembe jut a Konstanzi zsinaton, a 15. szá
zadban folyó vita, amikor a krakkói Akadémia képviselői, Pawel
Wlodkowic vezetésével, bátran védelmükbe vették bizonyos euró
pai népek jogát létükhöz és függetlenségükhöz. Még ismertebb az
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a vita, amely ugyanebben az időben a salamancai egyetemen zajlott
az Újvilág népeivel kapcsolatban. Saját századunkból pedig meg
kell említenem elődömnek. xv. Benedek pápának prófétai szavait,
aki az I. világháború közepette mindenkit figyelmeztetett arra, hogy
a nemzetek nem pusztulhatnak el, és felszólított rá, hogy tiszta lel
kiismerettel vegyék fontolóra a népek jogait és jogos kívánságait.

A nemzetiégek jogai Ma a nemzetiségek problémája jelentkezik az új világ horizontján:
napjaink nagyfokú mobilitása az elvándorlás, a tömegkornrnuniká
ció és a gazdaság globa1izálódása következtében megszüntek a kű

lönbözö nemzetek etnikai és kulturális határai. Mégis, éppen az
egyetemesség e horizontján újra erőteljesen jelentkezik az etnikai és
kulturális öntudat, mintha elemi igény volna az azonosságra és a
túlélésre, mintegyellenhatásként az uniformizálódás tendenciájával
szemben. Ezt a jelenséget nem szabad alábecsülnünk, s nem tekint
hetjük a múlt csökevényének sem. Komoly megfontolást kíván, s az
antropológia, az' erkölcs és a jog elmélyült vizsgálatát. Az emberek
között természetes jelenségnek tekinthető az egyéni és az egyetemes
közti feszültség. Mivel ugyanabban az emberi természetben osztoz
nak, az emberek automatikusan úgy érzik, hogy egyetlen nagy em
beri családnak a tagjai. Mivel azonban ugyanezt az emberi termé
szetet konkrét történelmi körülmények határozzák meg, szükségsze
rűen szorosabban kötődnek konkrét emberi csoportokhoz, a család
tól kezdve egészen addig az etnikai és kulturális csoportig, amelyet
nem véletlenül hívnak nemzetnek, nációnak, a latin nasci (születni)
igéből. Ez az elnevezés, amelyet a patria (szülőhaza) kifejezés még
gazdagabbá tesz, a család valóságát idézi fel bennünk. Az ember így
két pólus - az egyetemes és a sajátlagos - közt találja magát, a
kettő eleven feszültségében. Elkerülhetetlen feszültség ez, de külön
legesen termékeny, ha nyugodtan és kiegyensúlyozottan élik meg.

A létezés joga Ezen az antropológiai alapon nyugszik a nemzetek joga, ami nem
egyéb, mint az emberi jogoknak a konkrét közösségi életre való al
kalmazása. E jogok tanulmányozása nem egyszeru, ha csak azt
vesszük is figyelembe, milyen nehéz a nemzet fogalmát meghatá
rozni, amelyet nem lehet eleve és feltétlenül azonosítani az állam
mal. Ezt a vizsgálatot azonban el kell végezni, ha el akarjuk kerülni
a múlt hibáit, és igazságos világrendet akarunk teremteni. A nemze
tek jogainak előfeltétele kétségtelenül a létezéshez való joguk: ezért
senki - sem egy állam, sem más nemzetek vagy nemzetközi szer
vezetek - sohasem jogosultak arra, hogy azt állítsák, hogy bárme
lyik nemzet nem méltó a létezésre. A létnek ez az alapvető joga nem
jár feltétlenül együtt az állami függetlenséggel, hiszen a különbőző

nemzetek között a jogi összetartozásnak különböző formái lehetsé
gesek, ahogyan például a föderatív államokban, akonföderációkban
és a széles területi autonómiával rendelkező államokban. Adódhat
nak olyan történelmi körülmények, amikor tanácsosabbnak látszik
a állami szuverenitás helyett más egyesülési formákat találni, de
mindig avval a feltétellel, hogy az igazi szabadság légkörében élnek,
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amelyben garantálják az érintett népek önrendelkezési jogait. Az
élethez való jog azt jelenti, hogy minden nemzetnek joga van a
nyelvéhez és a kultúrájához, hiszen az emberek ezen keresztül fe
jezik ki saját alapvető lelkiségüket. A történelem azt bizonyítja,
hogy szélsőséges helyzetekben (például olyanokban, amelyek az
én szűlőhazámban történtek) éppen a kultúra teszi képessé a
nemzetet arra, hogy túlélje politikai és gazdasági függetlenségé
nek elvesztését. Ezért minden nemzetnek megvan a joga ahhoz,
hogy életét saját hagyományai szerint formálja kizárva termé
szetesen az alapvető emberi jogokkal való bárminemű visszaélést,
különösen pedig a kisebbségek elnyomását. Minden nemzetnek
megvan a joga ahhoz, hogy a fiatal nemzedékek megfelelő neve
lésével biztosítsa a jövőjét. A nemzetek jogai a sajátosság elemi
követelményeit fejezik ki; nem kevésbé fontos azonban hangsú
lyoznunk az egyetemesség követelményeit, amelyeket azoknak a
kötelességeknek világos tudata fejez ki, amelyekkel a nemzetek
tartoznak más nemzeteknek és az emberiség egészének. Köteles
ségeik közül a legfontosabb az, hogy a többi nemzettel békében,
kölcsönös tiszteletben és szolidaritásban éljenek. Ha a nemzetek a
jogaikat a többiek elismerésével és kötelességeik gyakorlásával
párosítiák, akkor az adományok kölcsönös és termékeny cseréje
alakulhat ki, amely erősíti az egész emberiség egységét.

A másság tisztelete Az elmúlt tizenhét évben tett lelkipásztori útjaim során a katolikus
egyház kűlönböző közösségeiben alkalmam volt arra, hogy párbeszé
det kezdjek a legkülönfélébb nemzetek és kultúrák sokaságával a vi
lág különböző részein. Sajnos a világnak még meg kell tanulnia, hogy
együtt éljen a sokféleséggel, ahogya Balkánon és Közép-Afrikában a
közelmúltban történt események erre fájdalmasan emlékeztettek. A
különbség tényét és a másik valóságát néha tehernek, sőt fenyegetés
nek érezhetjük. A történelem okozta sebek és a lelkiismeretlen mani
pulációk hatására a különbözőségtől való félelem oda vezethet, hogy
a másiknak még az emberségét is megtagadják. Ez oda fajulhat, hogy
az emberek az erőszak bűvkörébe kerülnek, ahol senkit sem kímélnek,
még a gyermekeket sem. Mindnyájan jól ismerjük ma ezeket a hely
zeteket: a különbözőségtől való félelmet, különösen akkor, ha szűklá

tókörű és kizárólagos nacionalizmusban nyilvánul meg, amelyik min
den jogot megtagad a másiktól, s az erőszak és a terror iszonyatához
vezethet. S ha mégis megpróbáljuk objektívan szemlélni a dolgokat,
akkor észrevesszük, hogy az egyéneket és a népeket elválasztó kű

lönbségeket meghaladja alapvető közösségük. A különböző kultúrák
nem egyebek, mint a személyes lét értelmének kérdésére adott külön
böző válaszok. S éppen itt találjuk meg annak a tiszteletnek a forrását,
amellyel tartozunk minden kultúrának és nemzetnek: minden kultúra
arra tesz erőfeszítést, hogy szembenézzen a világ misztériumával, kü
lőnösen az emberi személlyel: az emberi élet transzcendens dimenzi
óját fejezi ki. Minden kultúra mélyén a legnagyobb misztériumhoz
közeledik: Istenéhez.
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Az ember misztériuma

Nacionalizmus és
patriotizmus

A mások kultúrája iránti tiszteletünk ezért a különböző közösségek
iránti tiszteletünkben gyökerezik, ahogyan választ keresnek az emberi
élet kérdésére. Ezért annyira fontos megőrizni a vallás- és lelkiismereti
szabadság alapvető jogát, mint az emberi jogok alapköveit és minden
igazán szabad társadalom alapját.

Aki elszakad a különbség valóságától -vagy ami még rosszabb,
megpróbálja kiirtani ezt a különbséget -, az elvágja magát attól a
lehetőségtől, hogy megszólaljanak benne az emberi élet misztériu
mának mélységei. Az ember igazsága az a változatlan mérce, ame
lyen minden kultúra mérlegre kerül; de minden kultúra taníthat ne
künk valamit e komplex igazság egyik vagy másik dimenziójáról.
Az a különbözőség tehát, amelyet egyesek fenyegetőnek találnak, a
tiszteletteljes párbeszédben elindíthalja az emberi lét misztériumá
nak mélyebb megértését.

Ebben az összefüggésbentisztáznunk kell a lényeges különbséget
a nacionalizmus egészségtelen, a többi népeket és kultúrákat megve
téssel illető formái és a patriotizmus között, amely saját hazánk va
lódi szeretetét jelenti. Az igazi patriotizmus sohasem törekszik arra,
hogy mások rovására mozdítsa elő saját nemzetének a javát. Hiszen
végül saját nemzetének is ártana evvel: a gonosz tettek nemcsak az
áldozatnak ártanak, hanem az agresszornak is. A nacionalizmus, kü
lönösen legradikálisabb formáiban, ezért ellentéte az igazi patriotiz
musnak, s manapság gondoskodnunk kell arról, hogy ne folytatód
hassék a szélsőséges nacionalizmus hagyománya, s ne keltse föl a
totalitarizmus torzulásainak új formáit. Ez a kötelezettség nyilvánva
lóan érvényes magára a vallásra is, ha azt teszik meg a nacionaliz-

. mus alapjává, amint ez, sajnos, megtörténik az úgynevezett funda
mentalizmus bizonyos megnyilvánulásaiban.

A szabadság az ember méltóságának és nagyságának mértéke. Az
egyének és a népek által keresett szabadság megélése az ember lelki
növekedésének és a nemzetek erkölcsi életerejének nagy kihívása.
Az alapvető kérdés, amellyel ma mindnyájunknak szembe kell néz
nünk, hogy felelősen használjuk-e a szabadságot mind egyéni, mind
társadalmi dimenzióiban. A szabadság nem egyszeruen a zsarnok
ság vagy az elnyomás hiánya. Nem is felszabadítás arra, hogy azt
csináljunk, amit akarunk. A szabadságnak megvan a maga belső lo
gikája, amely megkülönbözteti és megnemesíti: a szabadság az igaz
sághoz van rendelve, és abban teljesedik ki, hogy az ember keresi az
igazságot és benne él abban. Az emberi személyről szóló igazságtól
elszakadva a szabadság szabadossággá fajul az egyének életében, a
politikai életben pedig a leghatalmasabbak és az erejükkel kérkedők
játékszerévé válik. A személyre vonatkozó igazság - amelyet min
denki megismerhet az emberi szívbe beleírt erkölcsi törvényen ke
resztül - nem korlátozza vagy veszélyezteti a szabadságot, hanem
éppen ellenkezőleg,garantálja a szabadság jövőjét.

Bréda Ilona fordítása

486


