
LUKÁCS LÁSZLÓ Kié a béke Nobel-dij?
Egy évvel ezelőtt meglepte és megörvendeztette az országot Ker
tész Imre irodalmi Nobel-díja. Idén talán a legnagyobb találgatás a
béke Nobel-díj odaítélését előzte meg, hiszen a legesélyesebbnek
- a békedíj történetében páratlan módon - éppen II. János Pál
pápát tartották (mellette Vaclav Havel nevét emlegették a legtöb
ben).

A díjat végül nem ő kapta, hanem Sirin Ebadi, Párizsban élő

iráni jogász, emberjogi harcos. A lengyelek csalódottan fogadták
a hírt, többen a Nobel-díj bizottság pártosságát emlegették
Tény: aligha van még olyan ember a földön, aki annyit tett vol
na a világ békéjéért. mint II. János Pál pápa. "Kijárt" volna neki
a kitüntetés. Mégis így a természetes, mind a díjat odaítélők

szempontból, mind a pápa felől nézve.
Végiglapozva az elmúlt évtizedekben kitüntetettek listáját, há

rom fő csoportba oszthatóak: 1. Olyan intézmények, amelyek so
kat tettek a békéért (az ENSZ valamilyen intézményével több
ször is szerepel a listán). 2. Páros kitüntetés olyan politikusok
nak, akik egy-egy konfliktusgócban az egymással szembenálló
feleket képviselték, a békére törekedve (például Észak-Írország
ban, Izrael és Palesztina között, a Dél-Afrikai Köztársaságban).
3. Végül olyan személyek kapták a díjat, akik önfeláldozóan
küzdöttek az emberi jogokért és a békéért (például Gorbacsov, a
dalai láma, Desmond Tutu, Lech Walesa). A kitüntetés nekik fő

leg támogatást adott magányos küzdelmükben.
Kiemelkedik a sorb ól Teréz anya, aki nem akitüntetésnek

örült, hanem a pénznek, hogy ezt is a szegények javára fordít
hatja: "Hálásan fogadom el a díjat a szegények, a mezítelenek, a
hajléktalanok, a fogyatékosok, a vakok, a leprások nevében;
mindazok nevében, akik úgy érzik, hogy rájuk nincs szükség,
őket nem szeretik, velük nem törődik a társadalom; azoknak a
nevében, aki a társadalom terhévé váltak, és akiket mindenki
megvet."

A pápa, Péter utódja, fölötte áll emberi kitüntetéseknek Ha
megkapta (és elfogadta) volna a díjat, az nem számára lett volna
kitüntetés, hanem a Nobel-díj rangját emelte volna. S a transz
cendenciába nyitotta volna ki a béke horizontját. Eddig politiku
sok, tudósok, békeharcosok, emberjogi aktivisták kapták a díjat:
többségükben olyanok, akik nagy emberi erőfeszítést tettek a vi
lágért. A pápa más szinten küzd a világ békéjéért. Annak nevé
ben és követségében jár, aki így szólt övéihez:

"Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek" Eh
hez a földöntúli békéhez nem ér föl emberi elismerés.
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