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Az EVT kiküldöttjének riportja az Isztanbulban történt
templomrombolásokról.
R.E.Maxwell miután megtekintette azokat a károkat és rombolásokat 
amelyeket a szeptember 6 i nagy tüntetés okozott az iskoláknak, 
templomoknak,otthonoknak Isztanbulban és Isztanbul közelében,riportot 
küldött az EVT nek a pusztulásokról és ezeket az eseményeket
"nagy tragédiának"nevezi."
"A sajtó ugyan hirt adott arról,hogy tenplomrombolások történtek,
de csak most került napvilágra a pusztitás teljes mértékben."irja 
Maxwel,aki egyébként az EVT Egyházak közötti segély Bizottság és 
Menekültügyi Bizottság tagja.
Maxwell küldetése Törökországban az volt,hogy az EVT követeként
az ott élő keresztyéneknek az EVT együttérzését tolmácsolja.Átadta

a konstantinápolyi ptriárkának Athenagoras őszentségének az EVT
főtitkára szimpátia nyilatkozatát.Maxwell jelentése szerint
a patriárka mélyen megindultan fogadta az üzenetet.
"A patriárka nagyon szenved azok alatt a nyomasztó terhek alatt,
amelyek a közelmultban szakadtak rá és népére." jelenti Maxwell. 
"Athenagoras azelőtt az észak és délamerikai Görög Orthodox Egyház
éreeke volt,igen szeretett személyiség tul saját felekezetének
határain az Atlanti Óceán mindkét partján.Jól ismert tény az,hogy 
egész életét arra szentelte,hogy harmonikus és békés kapcsolatokat
építsen ki különböző faju,nemzetiségü,vallásu népek között.

az elmult héten
"1932 óta többször jártam Isztanbulban,de arra ami szenem elé 
tárult egyáltalán nem voltam elkészülve.A gyülölet által vezetett 
tömeg egy éjszaka olyan pusztitátst végzett,hogy mindenütt 
félelem és szomoruság maradt a nyomában.Leromboltak templomokat,
iskolákat ,temetőket csakugy,mint üzleteket,áruházakat,otthonokat. 
Amit elpusztitottak annak értéke több,mint száz millió dollárra
rug de ami még sokkal szomorubb ezrekre megy azoknak a száma,akik-



nek az élete veszélyben forgott."
Maxwell legutolsó információja szerint az Isztanbulban  és 
környékén lévő nyolcvan ortkodox templom közül több mint hatvanat 
rongált meg,vagy puszti tott el a tömeg,vagy a berendezését tette
annyira tönkre,hogy teljességei használhatatlan jelenleg.Sok templom
a tüz martaléka lett.Szentirások és szertartáskönyvek,oltáteritők ,
ikonok,szentképek,templomi berendezések összetépve,széttaposva ,

 megégve
összezuzva ,darabokra szakitva vagy xxxxxxx hevernek mindenfelé.
A leghátborzongatóbb látvány az egykor gyönyörü hatalmas temető,
amely nincs messze a várostól,ez a temető még egy héttel azelőtt
a halottak békés nyugvóhelye volt,most pedig összetört sirkövek,
nyitott sirok és mindenféle szörnyü pusztitások dzsungele.
A jólismert Halki Teologiai Iskola is megsérültbe nem pusztult el
egészen.Az ökumenikus pátriárka központi épülete az ugynevezett
Phanar sértetlen maradt.Csak Isztanbulban magában 17 görögnyelvü

egyházi iskola van,majdnem mindegyik megsérült különböző mértékben. 
Emeberek ezrei váltak nincstelen földönfutókká a tömeg pusztitásai 
következtében.Ezek a támadások rendszerint abból álltak,hogy 
a tömeg behajigálta az ablakokot ,összetörte a butorokat,kiszórta 
a konyhafelszereléseket és még mindazt ami a háztartáshoz tartozott 
A  török kormánynak és népnek sürgősen és a legkomolyabban 
kártéritést kell fizetni a tönkretett javakért és ami még fontosabb 
meg kell teremteni azt a légkört,amelyben minden nép,tekintet
nélkül fajura,nemzetiségére,vallására biztonságban érezhesse magát. 
A vallásszabadság megköveteli,hogy elsősorban a templomok,mecsetek 
és mindenféle istentiszteleti helyek és ezek látogatói biztonságban 
legyenek.
Hogy mit lehet segiteni arra nézve Maxwell a következőket mondta: 
"Nem könnyü a válasz erre a kérdésre,de az mindenesetre világos, 
hogy mindenekelőtt szivünkbe kell zárni Isztanbul városát és
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lakósságát.Legyenek benne állandóan imádságainkban Isztanbul
templomai,egyházi vezetői és keresztyén népe.Az egyház népe ott 
is nagyon hálás azért,hogy tudja más országok keresztyén testvérei 
imádkoznak értük és ve ük együtt .Azért imádkozunk,hogy megtalálhassák
annak a módját hogyan élhet "békességben és biztonságban ,a kisebbség

 
jogait tiszteletben tartva az a nép.
Az azonnali gyakorlati segitségre vonatkozólag Maxwell a
következőket jelentette ki:"A miniszterelnök és a török kormány
kifejezte sajnálkozását a történtek miatt ,A miniszterelnök
egyben megigérte,hogy mind az egyéneknek mind a templomoknak
biztositani fogja kártéritést.A kormány a maga részéről már meg
is tette a legkomolyabb intézkedéseket,hogy igéretét beválthassa.
A jelentések szerint csak a templomok javitása és helyreállitása
tiz millió dollárba kerül.
"Az EVT az Egyházak Közötti Segély Bizottságán keresztül készen
áll a segitésre minden lehető módon .Abban akarunk segitségül lenni, 
hogy a gyülekezeteket Törökországban visszasegitsük normális
életük kerékvágásába. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy 
helyreállitás költségeit kell hogy a kormány szervei viseljék
legnagyobb részben,hiszen ők felelősek azért ami történt
A főtitkár nyilatkozata:Büntény az egyház ellen.
Dr.Vissert Hooft főtitkár miután értesült azokról a támadásokról,
amelyek a görögül és másnyelven beszélő kisebbséget érték Isztanbul-
ban a következő nyilatkozatot tette közzé:
"Ami a Görög Orthodox Egyházzal Isztanbulban történt az sokkal 
rosszabb,mint amire az első tudósitások következtetni engedtek.
Ez az egyik legnaygobb szerencsétlenség,ami csak érte 
korunkban az egyik keresztyén felekezetet és a keleti Orthodox 
Egyházak szenvedés történeteihez ezek az események u jabb fejezetet
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csatolnak.Alig hihető és még kevésbé érthető,hogy karunkban ,
amikor állandóan az emberi jogokról beszélünk ilyen büntényt
lehet elkövetni az egyház ellen.A keresztyén világ szolidaritását
fejezi ki isztanbuli testvéreivel minden lehető módon.Ragaszko- 
dunk ahhoz,hogy a felelősség kérdése kiderüljön és teljes elégtételt
adjanak amennyire ez egyáltalán lehetséges pl.olyan történelmi
kincsekkel kapcsolatban,amelyek az események folytán elpusztultak.
Azt a meggyőződésünket is kifejezésre juttatjuk,hogy lépéseket
kell tenni abban az irányban,hogy ilyen erőszakosságok egyáltalán
megismétlődhessenek a jövőben és egyuttal biztositani kell a
vallásos kisebbség jogait.Az EVT ben lévő valamennyi egyház ugy
érzi,hogy saját terhei azok a terhek,amelyeket most e tagegyházának 
viselnie kell".
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