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Csendben I s ten előtt

Alap és továbblépés*
A jövő esztendőben, 1967-ben lesz 450 éves jubileuma an

nak, hogy Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom ajtajára. Ennek az évfordulónak előestéjén va
gyunk együtt most emlékezésre, hálaadásra, a reformációval és 
önmagunkkal való szembesülésre és a következő évi jubileumra 
való felkészülésre. Ebből az alkalomból előadásomnak ezt a 
címet adtam: ,,Alap és továbblépés” . E cím alatt egyfelől arról 
szeretnék tanúskodni, hogy a magyarországi protestáns eg y 
házak hűek akarnak maradni azokhoz  az alapokhoz, melyeket 
a Szentírás alapján a reformátorok raktak le, másfelől arra sze
retnék rámutatni, hogy a magyar protestantizmus a reformáció 
alapjaival való szoros kontinuitásban hol és hogyan lépett to
vább az új történelmi körülm ények között, hogy szolgálatát 
betölthesse.  Előre szeretném bocsátani, hogy előadásomban sze
retnék elkerülni minden rcmanticizmust, annak ellenére, hogy 
egy ilyen emlékünnepélyen sokak számára az nagyon kedves.
A  rcmanticizmus nemcsak nem illik Jézus Krisztus egyházához, 
hanem egyenesen megrontja. Szeretnék a realizmus talaján 
állni és úgy felmérni azokat a feladatokat, amelyek ma a ma
gyar protestantizmusra, de ezen túlmenőleg a világ keresztyén- 
ségére várnak. Azt is tudom, hogy ez viszont sokaknak nem 
kedves. Kétségtelenül hangulatosabb volna Luther és Kálvin, 
John Smith és W eitfield életéről és bátorságáról, a wittenbergi 
vártemplom ajtaján zuhogó kalapácsütésekről, egy jelenték
telennek látszó szerzetesnek a pápával és a császárral való 
dacolásáról szólni, de a mi egyházainknak —  miközben Isten 
iránti hálával emlékeznek minderre most más dolga van. Ne
künk ma nem a ,.merengés” , hanem a hitben való cselekvés a 
feladatunk. Rem ényik Sándor  írja az egyik pécsi kórház udva
rán még ma is álló, törökök által épített és itthagyott minaret
ről: „Isten, Allah egyform án büntetett: Meghalt Mátyás és 
meahalt Szolimán . . . Mereng, m ereng a méla minaret a pécsi 
kórház csöndes udvarán” . A  magyar protestáns egyházak nem

* Az ökumenikus reformációi emlékünnepélyén, 1966. október 30-án, a Deák 
téri templomban elhangzott előadás.
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lehetnek „m éla minaretek” , mert figyelm üket és erejüket a 
jelenre és a jövendőre kell fordítaniuk. Ma pedig a magyar 
protestantizmus, de általában a világ keresztyénsége akkor tud
ja szolgálatát betölteni, ha magatartására, gondolkodására és 
cselekvésére nem az lesz jellemző, amit Reményik Sándor a 
„Pécsi minaret” című verséhez írt, hanem sokkal inkább az, 
amit egy mai magyar költő Váci Mihály „A dott világ”  című 
költeményében ír. Arról szól, hogy olyan korban élünk, amely 
nagyon erősen változik és alakul és most: „Hajszoló düh, lel
kesedés és önkéntes istenkedés, se m ellette, se ellene” , semmit 
se ér. —  Csak a vele, csak a benne, az érte tett, szülői hánykó- 
dású tett.  —  Mint a magzat terem t anyát s az —  változásban 
—  magzatát: —  így szüli a kort az erős, az kivel kora viselős, 
ki azonosként érzi át s kivel egy-egész a világ s érzi verni-fájni 
a kort, mint szárnyat, amely vállába forrt” . A  merengés 
helyett ez a szolgálatunk, hogy ezzel a korral szinte „azono
sulva” , ebben  a korban —  tehát nem fölötte vagy mellette — , 
ezért a korért és ebben a korban élő emberiségért végezzünk 
„szülői hánykódású”  tetteket.

Mi jellem ző a mi korunkra és világunkra?  Elsősorban a 
tudomány és technika  óriási méretű előrehaladása. A  tudo
mánynak ma képessége van az anyagi természet kikutatására és 
megváltoztatására, az időjárás befolyásolására. Míg a 17. század
ban felfedezték, hogy az anyagi világ egyáltalában nem olyan 
mint Aristoteles és Aquinói Tamás tanította, ma arra jött rá 
a tudomány, hogy a természet világának nem kell olyannak 
maradnia mint amilyen. Az emberi tudomány ma meg tudia 
változtatni a természetet és hozzá tudja alakítani az ember cél
jaihoz. Az atomenergia feltalálása szinte elképzelhetetlen lehe
tőségeket ad. A  feltalálások szinte sorozatosak. Ha az ember 
eléri a Holdat már nem is fogunk meglepődni, sőt akkor lepő
dünk meg, ha ez nem sikerül. Még arról is beszélnek neves 
tudósok, hogy a tudomány és technika jelenlegi eszközeivel 
már most meg lehetne szüntetni az éhséget a földön, sőt egy 
későbbi időben megszüntetheti a gazdag és szegény népek kö
zötti különbséget.

A  másik jellem ző a mi korunkra, hogy soha nem volt olyan 
veszélyben az em beriség mint éppen a mi időnkben, amikor is 
a nukleáris fegyverek által az emberiség az öngyilkosság útjára 
léphet. Ma lehetséges nemcsak a harcolók, de a civil lakosság 
kiirtása is. Fennáll az emberi kultúra elpusztításának veszélye, 
a jövendő nemzedékek folytonos radioaktív veszélyezettsége. 
Biológiai és kémiai fegyverekkel egész országok növényvilágát 
lehet megsemmisíteni, egész országok ivóvizét megmérgezni. Az
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is tény: napjainkban óránként 16 millió dollárt költ az embe
riség fegyverkezésre, miközben naponta 20 000 ember hal éhen, 
akkor amikor a Párizsi Nemzetközi Gazdasági Intézet kimu
tatása szerint a Földön tízszer annyi ember is meg tudna élni, 
mint amennyi most van, a nyersanyagok arányos felhasználása 
révén. Az emberiség kétharmad része éhezik vagy rosszul táp
lált, tehát kétmilliárd embernek nincs elég kenyere. A  Föld 
felnőtt lakosságának majdnem fele, tehát mintegy 700 millió 
ember nem tud írni és olvasni, további 300 millió félanalfa
béta. Csak minden tizedik embernek van jó  ivóvize.

Jellemző korunkra, hogy Afrikában, Ázsiában és Latin- 
Amerikában sok nép óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy a 
gyarmati igát lerázza és m egszervezze önálló nem zeti életét. 
Számos területen forradalmak mennek végbe. Egyes afrikai or
szágokban a kisebbségben levő fehér lakosság elnyomja a több
ségben élő afrikaiakat, sokfelé rezervátumokban tartják őket és 
minden vonatkozásban érvényesítik velük szemben a faji diszk
riminációt. A  függetlenné lett afrikai országokba kezdenek 
visszatérni a volt gyarmatosítók, és gazdasági függőségben tart
ják az afrikai országokat.

De az is jellem ző korunkra, az emberiség másik része nagy 
forradalmi változások után a társadalmi és szociális igazságos
ság alapján épít új országot, munkálkodik a békéért és az 
emberiség nagy családjának előrehaladásáért. Ezt tapasztaljuk 
a mi hazánkban is.

Végül jellem ző korunkra, hogy az elszigetelődés kora lejárt. 
A tudomány és technika vívmányai következtében egymástól 
fél-világnyira eső népek kerültek közel egymáshoz. A  hírközlés 
forradalmasítása nyomán pillanatok alatt tudhatnak egymásról 
a népek, sőt a televízió segítségével még láthatják is egymást. 
De egymás mellé állítja őket az atombombától való félelem 
állapota, éppúgy mint az ellene való közös küzdelem. Ma már 
nem lehet többé úgy élni, hogy ne tudjuk mi történik a töb
biekkel s hogy ennek az ismeretnek ne legyen kihatása saját 
létünkre. Azokat a problémákat, melyekről az előzőekben szó 
volt, nem lehet megoldani másképpen, mint az egész emberi
ség közös erőfeszítésével. Ez azt is jelenti, hogy az országok, 
népek és kormányok felelősségének területe is százmilliók 
világára szélesedik, az egész fizikai világra, amelyet van erőnk 
elpusztítani, lakhatatlanná tenni.

Miképpen tudja a reformáció népe ebben a korban, ezek 
között a problémák között szolgálatát betölteni? Hogyan tud 
„vele, benne és érte”  szülői hánykódású tettekkel szolgálni?
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És hogyan tudja elvégezni küldetését Jézus Krisztus népe szerte 
a világon felekezeti különbség nélkül?

Semmiképpen sem tudjuk szolgálatunkat úgy betölteni, 
hogy a nyomasztó problémák elől templomainkba és kápol
náinkba, imaházainkba és csendes óráinkba menekülünk és sa
ját egyéni hitünkkel vigasztaljuk magunkat. Templomaink nem 
lehetnek a világ problémái és ínsége elől való menekülés 
helyei, annál inkább nem, mert ahol az igehirdető annak az 
Istennek az evangéliumát hirdeti, aki úgy szerette a világot, 
hogy az Ő Egyszülött Fiát adta érte — , ott a világ problémái 
elől templomi csendességbe menekülő embernek éppen a szó
székü l hangzó igében szem be kell találkoznia azokkal  a prob
lémákkal, amelyek elől ide menekült. Ahol pedig az egyház nem 
vállalja, hogy még a szószéken is „vele , benne és érte”  legyen 
korunknak, illetőleg ennek a kornak számtalan probléma meg
oldását igénylő gyermekével, ott az egyház megindult önmaga 
elszigetelésének útján. Kikerül a forgalomból. A  nyári genfi 
„Egyház és társadalom” konferencián, amelyet az Egyházak 
ViláPtanácsa rendezett megdöbbentő volt számomra az, amit 
Castilló-Gardenas columbiai lelkész mondott a latin-amerikai 
helyzetről, ahol tudvalevőleg hatalmas küzdelem folyik a tár
sadalmi és szociális igazságosságért és a tömegek méltán várhat
nák ebben a harcban az egyház támogatását. Többek között ezt 
mondta a világ minden részéből összesereglett 400 ember előtt: 
„A. keresztyén egyházak Latin-Amerikában különösen a római 
katolicizmus egy tudományelőtti mentalitással volt egybekötve, 
melynek ilyen következményei vannak, mint fatalizmus, lemon
dás, a gazdasági erőfeszítések iránti lelkesedés hiánya, társa
dalmi passzivitás és a társadalmi szolidaritás hiánya. Ha ezt a 
tényt szem előtt tartjuk, akkor könnyű lesz azokat az óriási 
nehézségeket megérteni, melyekkel azoknak a keresztyéneknek 
kell szembenézniük, akik egy új társadalmi rendet keresnek . . . 
A protestantizmuson belül —  folytatja Gardenas —  olyan in
tézményes megcsontosodást láthatunk, amilyet a múltban csak 
a római katolicizmusról tételeztünk fe l” . És mi lesz Latm- 
Amerikában vagy bárhol a világon „egy megcsontosodott egy- 
ház” -zal, amely nem tud és nem akar „vele, benne és érte”  lenni 
korának és azoknak az egyháztagoknak, akik úgy érzik, hogy 
nekik küzdeniük kell nénük előrehaladásáért. Elmeqy m ellette 
az élet, konzerválódik és kiöregszik. Ezzel szemben Richard 
Shaull professzor ugvanezen a genfi konferencián azt mon
dotta: „Isten Jézus Krisztusban mindent úiiá tett és azt kí
vánna tőlünk, hogy vegyünk részt a világnak az átalakítá
sában” .

708



Vannak a világ keresztyénségében —  sőt a magyarországi 
protestantizmusban is olyanok, akik ezzel az igével felelnek 
azokra a kérdésekre, amelyeket a társadalmilag elnyomottak, 
az éhezők, a fajuk miatt megkülönböztetettek, a jobb  és embe
ribb élet után vágyó.k tesznek fel az egyháznak: „ K eressétek  
először Isten országát és annak igazságát és ezek mind ráadásul 
adatnak nektek” . Erre a magatartásra mondotta egyik előadó 
Genfben ugyancsak az „Egyház és társadalom” konferencián: 
„Ha ezt tesszük, akkor nem tudunk a mai embernek és a mai 
helyzet szükségeinek megfelelően cselekedni. Ez teljesen lehe
tetlenné tenné a keresztyén etika alkalmazását a mai korban. 
Nem engedelmeskedhetünk Isten Krisztusban elvégzett meg
váltó tettének, sem azzal, hogy pusztán idézzük az Újszövetség 
üzenetét, sem azzal, hogy utánozzuk az Újszövetség etikáját. 
Krisztus jelen van a világban és együtt van a világgal” . Ezzel 
az élő Krisztussal kell tehát együttmunkálkodni és a Tőle 
kapott szeretet szabadságával kell megkeresni minden lehető
séget a társadalom alakítására és különböző ínségek megszün
tetésére. 

Azt talán nem kell hangsúlyoznom, hogy az egyház első
rendű feladata marad ma is az evangélium hirdetése.  Jól 
mondotta ezt Luther: „Jól jegyezzük meg és hirdessük minden
felé, hogy Krisztus olyanok nyomorúságán akar segíteni, akiken 
a világ minden hatalma sem tudna segíten i. . .  Mert csak egy 
örömhír van: az, hogy Krisztus megfizetett bűneinkért a szen
vedésével megváltott az örök haláltól. Az Ő országa és tiszte az, 
hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse. Ezekhez jött, 
nem pedig a gőgös „szentekhez” . —  Ennek az evangélium
hirdetésnek folynia kell azokkal a kérdésekkel összefüggésben 
is, amelyekről korunk jellemzése kapcsán az előzőkben szó volt. 
Helytelenül látja azonban az egyház feladatát akkor, ha a tár
sadalmi és szociális kérdések megoldásának keresésénél egye
dül az emberek misszionálásában  jelöli meg a maga szolgálatát. 
A valóság ugyanis az, hogy az evangéhum meghallása és elfoga
dása után a keresztyén emberek életében még számtalan gazda
sági, társadalmi és politikai kérdést kell megoldani, melyek nem 
maguktól oldódnak meg még a hivő keresztyének között sem. 
A mi korunk erre számtalan példát ad. Csak éppen utalok az 
ún. „keresztyén társadalmak”  szociális és társadalmi igazság
talanságaira, a misszióval nagyon gyakran összekötött gyarma
tosító tevékenységre és arra, hogy Dél-Afrikában sok „keresz
tyén” gyülekezetben fennáll a faji megkülönböztetés.
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A  következőkben arról szeretnék szólni, hogy a reform á
cióban felism ert igazságok alapján korunkban m ilyen szolgála
tot kell elvégeznie az egyháznak és a magyar protestantizmus 
milyen pontokban látja szükségét a továbblépésnek ahhoz az 
örökséghez képest, amit a reformációban nyertünk.

1.

A feladatok közül olyannal kezdem, amit ritkán szoktak 
emlegetni az egyházzal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy az egy
háznak szerte a világon sokkal több ism eretre  kell szert tenni, 
azokban a kérdésekben, melyek az emberiség nagy családját ma 
foglalkoztatják. Ezeknek a kérdéseknek szünet nélkül való ta
nulmányozása, a gazdasági, társadalmi és politikai összefüggé
sek tudása nélkül ma nem tudjuk szolgálatunkat elvégezni. 
Csak éppen utalok arra, hogy az ótestámentumi próféták nem 
egyszerűen a „levegőbe” hirdették, hogy „ezt és ezt mondja az 
Isten” , akkor nem úgy szóltak bele népük társadalmi, gazdasági 
és politikai életébe és nem úgy hirdették Isten akaratát népük
nek más népekkel való összefüggéseibe, hogy ne közelről ismer
ték volna népük minden problémáját, sőt a világpolitikai erővi
szonyokat is. Amit Luther a maga korában az állampolgárokra 
vonatkozólag mondott, azt ma nyugodtan elmondhatjuk az egy
ház tagjaira is. Ezt mondta Luther: „Abban van a község igazi 
gazdagsága és jóléte, hogy ha sok kitűnő, művelt, értelmes, becsü
letes, jólnevelt  polgára van.” Egyik külföldi konferencián az egy
ház szolgálatáért nagy felelősséget érző lelkész azt mondotta: 
„A z  egyháznak bűne a tudatlanság és ez a tudatlanság akadá
lyozza őket, hogy szolgálatukat a mában  jó l tudják elvégezni.”  
A  tudomány és technika korában, a sorozatos forradalmak vilá
gában, akkor, amikor világviszonylatban akarja a jóakaratú em
beriség megoldani korunk égető nagy kérdéseit, le akarja győzni 
az éhséget, szociális igazságosságot akar elérni világviszonylat
ban fel akarja számolni a gyarmati rendszert és fáradozik egy 
fegyvernélküli világ megteremtésén, az egyház csak akkor tud 
segíteni, ha ismeri  az összefüggéseket. Az egyház feladata tudni, 
tudni pontosan és szenvedélyesen, ami egyáltalában tudható. Az 
egyháznak tudnia kell a tényeket és másokkal együtt keresnie 
kell a megoldásokat. A  világban végbemenő tudományos és tech
nikai eredményeket nemcsak sejtenünk kell, hanem értelmünk
kel  is fel kell fognunk. Ismernünk kell a társadalmi forradalmak 
legújabb fejleményeit. Egyáltalában ismernünk kell, ami a v i-
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lúgban ma történik és végbem egy.  Hogyan tudna az egyház konk
réten evangéliumot hirdetni és konkrét segítséget nyújtani, ha 
nem tudja, hogy merre megy a világ, milyen erők hatnak abban, 
milyen célokat tartanak maguk előtt az emberek, milyen intéz
kedések történnek az éhség legyőzésére, a fajilag és társadalmi
lag degradált emberek egyenlővététele érdekében. Azt hiszem, 
igaza van annak a hivő tudósnak, aki azt mondotta: „M indezek
ben a dolgokban a tudás nélküli buzgóság bűn.”  Hadd tegyem 
hozzá: a magyar protestantizmusnak egyik ereje éppen abban 
volt évszázadokon keresztül, hogy elöl járt a műveltségben, a tu
dásban, az ism eretekben népünk között.  Ha jól akarjuk betölteni 
szolgálatunkat hazánkban és az emberiség nagy családjában, 
akkor ismernünk kell népünk problémáit, előtte álló feladatokat, 
a fejlődés irányát éspedig az élet egész területén. De ismernünk 
kell a kontinensek, a népek problémáit, az egymásnak feszülő 
erőket, a kibontakozásra vonatkozó terveket és azok megvalósí
tásának akadályait. Az az egyház vagy az a protestáns ember, 
aki ma „egy-könyvű”  akar lenni, vagyis kizárólag a Szentírással 
van elfoglalva, és nem „sok-könyvű”  ember, aki igyekszik meg
szerezni minden elérhető ismeretet, nem tudja betölteni felada
tát. Mondjuk meg egész világosan: a protestantizmus a mi ko
runkban csak úgy tudja betölteni küldetését, ha a hitet tudo
mánnyal, éspedig sokféle tudománnyal párosítja.

2.

Szóltunk arról, hogy a mai kort jellemzi a tudomány és tech
nika gyors előrehaladása, számos kutatás sikere. Egyre jobban 
feltárul a tudósok előtt az anyag és a természet titka, az atomok 
világa, derül fény a világűr titkaira. Ezekben a kutatásokban 
részt vesznek szerte a világon keresztyén emberek is, köztük a re
formáció egyházainak tagjai is, sok más világnézetű tudóssal 
együtt. Hogyan kell néznie a reformáció népének ezeket a tudo
mányos kutatásokat? Semmiképpen sem úgy, hogy mindazt va
lamiféle „gonosz dolog” -nak minősítik azzal a jelszóval, hogy „ez 
Isten titkaiba való bűnös behatolás” -t jelent. Az ember lényegé
ben Isten parancsának engedelmeskedik, amikor keresi és ku
tatja a természet titkait, éspedig annak a parancsnak: „hajtsátok 
uralmatok alá a földet” (I. Móz 1, 28). Ebben az isteni parancs
ban kétségtelenül az ember hódító küzdelméről  és arra való kö
telezésről van szó. Merjük kimondani azt is, hogy végsősorban 
az ember világfeletti uralmáért  folyik a küzdelem. És most mer-
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jük azt is megkérdezni, hogy ez egyáltalában lehetséges-e? A  je 
lek azt mutatják, hogy ez lehetséges és azt ne féljünk kimondani. 
Igaza van azoknak a tudósoknak, akik azt állítják, hogy az egész 
természet elvileg nem lenne elegendő a természeti jelenségek 
korlátlan mértékű felismerésére és megértésére. A  természet v i
lága —  úgy tűnik —  korlátozás nélkül nyitott az ember előtt. 
A  helyesen értelmezett protestáns teológia nemcsak nem kifogá
solja a természet titkaiba behatoló tudományos munkát, hanem 
azt tiszteletben tartja és hálás annak eredményeiért. Ehhez azon
ban hozzá kell tennünk azt, hogy a természet titkaiba ugyan beha
tolhat az ember, de ez a behatolás csak részlegesen lehetséges 
Isten dimenziójában. Belőle annyi ismerhető meg, amennyit ön
magából Jézus Krisztusban megmutatott és amennyit a Szent
lélek Isten napjainkban is megvilágosít számunkra. De azt is te
gyük hozzá az elmondottakhoz, hogy az ember a természet tit
kaiba való behatolás közben és a világ feletti uralomra való 
törekvése közben kell hogy megmaradjon az Isten uralma  alatt. 
Megkérdezhetné valaki, hogy ezt a problémát miért hozom elő 
témámmal való összefüggésben? Azért, mert a tudománynak a 
természet titkaiba való behatolása nélkül és a tudományos ered
m ények nélkül nem oldhatók ma meg az emberiség  nagy prob
lémái: az éhség, a gazdasági egyenlőtlenség, a gazdag és szegény 
nemzetek között egyre mélyebbé váló szakadék stb. Mi úgy né
zünk. a korunkban folyó tudományos kísérletekre, mint amelyek 
végsősorban az egész emberiség em beribb élete érdekében  fo ly 
nak, sőt azt kívánjuk, hogy valóban azért folyjék , és az eredm é
nyeket valóban az egész emberiség hasznára és ne kárára hasz
nálják fel.  Ha pedig a természet titkainak ismeretét, a tudomá
nyos eredményeket az emberiség javára használjuk fel, akkor 
ezeknek a titkoknak a felfedése által nem csökken, hanem na
gyon is nő az Isten dicsősége.

3.

Miután állást foglaltunk amellett, hogy az embernek van 
képessége a természet titkainak megismerésére, most azt a kér
dést kell felvetnünk,  hogy van-e képessége a cselekvésre is, tehát 
arra, hogy valóban emberibbé tegye az emberiség életét?  Lehet-e 
egyáltalán remélni, hogy az éhséget sikerül legyőzni a földön és 
lehet-e remélni szociális igazságosságot az országokon belül és 
világviszonylatban egyaránt. A  reformációnak egy olyan tételé
ből kell kiindulnunk, amely látszólag nem tartozik ide. Mind
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Luther, mind Kálvin, de más reformátorok is egyértelműen ta
nították —  és ezeket a tanításokat ma is valljuk — , hogy „egye
dül kegyelemből hit által igazulunk meg” . Az ember saját magá
tól, a maga erejéből képtelen bűneiből megszabadulni és Isten 
előtt „igazzá válni” . Egyedül Isten az, aki Fiáért, Jézus Krisztu
sért megkönyörül rajta, megbocsátja bűneit és „igazzá teszi” . 
A reformátoroknak ez a felismerése drága kincsünk és evangé
liumi hitünk sarkpontja. Ebből a sarkalatos tanításból vezették 
le aztán a reformátorok az etikai  vonatkozásokat is. Hangsúlyoz
ták, hogy azok a keresztyének, akik elfogadták „Jézus Krisztus 
igazságát” , tehát megigazultak, azt követően hálából és Isten di
csőségére  cselekszik a jót felebarátaik  javára. Ez a második tétel 
is mélyen gyökeredzik a Szentírásban és nagy kincse a refor
máció népének. Egyedül a kegyelmes és mindenttudó Isten tudja, 
hogy a „kegyelem ből hit által való megigázulás” és az erre hálá
ból adott visszhang, milyen sok gyümölcsöt hozott már az embe
riség életében. Mégis sokszor jelen tkezett a múltban és jelen tke
zik a jelenben is a „kegyelem ből hit által” tanításnak a félreér
tése,  amely nem egy esetben a cselekvés elmaradását vagy abba 
való belefáradást  eredményezi. Közelebbről arról van szó, hogy 
az embernek azt a képtelenségét, hogy bűnéből szabaduljon és 
Isten előtt igazzá váljék, a protestantizmus széles területén át
vitték horizontális síkba is olyan vonatkozásban, hogy hangsúlyt 
nyert: a bűn hatalma a világban olyan nagy, hogy az ember nem 
tud egy „jobb  világot” létrehozni, csaknem eredménytelenek az 
etikai erőfeszítések. Egyházi világkonferenciákon nemegyszer 
hangzik el ez a megállapítás. Még olyan megállapítást is hallot
tam, hogy sok protestáns ember azzal az igénnyel fordult az Isten 
felé, hogy Ö tegye meg helyettük azt, aminek m egtételére nem  
volt bizalmuk. És ha meggondoljuk, hogy a mai protestáns teo
lógiában itt-ott milyen nagy hangsúlyt kap az a tétel, hogy „m in
dig voltak háborúk és mindig lesznek háborúk” és sokszor meny
nyire hangsúlyossá válik az etikai problémák megoldásának az 
eschatonba, tehát a végső időkre való kitolása, akkor talán nem 
lesz felesleges annak hangsúlyozása, hogy az em bernek igenis 
van képessége olyan cselekvésre, amely jobbá teszi a világot. Ezt 
a képességet az ember Istentől kapja. Meggyőződésem szerint az 
ember elégtelenségének, tehetetlenségének, semmis voltának, a 
világ bűnösségének  egyoldalú hangsúlyozása helytelen, nem fe
lel meg a reformáció tanításának, sőt megcsorbítása Isten dicső
ségének, aki a teremtés után sem ejtette ki kezéből a világot, dol
gozik abban és keze alkotásának, az embernek nemcsak arra 
adott képességet, hogy a természet titkait megismerje, hanem
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arra is, hogy a világot alakítsa. Ott, ahol ez fennáll, protestáns 
teológusoknak és protestáns embereknek meg kell szabadulniok 
a „cselekvésre-képtelenség filozófiájától. Mi valljuk, hogy 
ebben a világban, amelyért Isten odaadta Jézus Krisztust, mun
kálkodik Isten és munkatársaiul használja fe l az em bereket 
a világ alakításában, hogy teremtményeinek, az embernek már 
itt a földön szebb legyen az élete.

4.

Kik azok az „em berek” , akiknek szebb életéért munkálkod
nunk kell. A  reformátorok nem egyszerűen emberekről, hanem 
„felebarátainkról”  beszéltek. Luther és Kálvin egyformán beszél 
a felebarát iránti kötelességekről, egészen odáig, hogy ezt köve
teli: „Légy a te felebarátod Krisztusává” , másutt pedig ezt mond
ja: „Tanuld meg Istent szolgálni felebarátodon keresztül.”  A  fe
lebarát szó előfordul a Szentírásban is, többek között az irgalmas 
samaritánusról szóló történetben. Az eredeti görög szó azt jelenti, 
hogy a „legközelebbi” . Amit a reformáció a felebarát iránti köte
lességeinkről szól, azt ma is vállalhatjuk. Mégis tovább kell e te
kintetben lépnünk. A  mi korunkban a tudomány és technika 
előrehaladása nyomán „legközelebbi” lett hozzánk nemcsak a 
szomszédunk, nemcsak a városunk és falunk lakói, és nemcsak 
saját népünk, hanem az egész embervilág. Felebarátunkká lett a 
mi napjainkban az a dél-afrikai néger, aki rezervátumban lakik, 
az az indiai, aki éhezik, az a hirosimai japán, aki még ma is kín
lódik az első atombomba ledobásakor szerzett betegségével, és az 
a vietnami, aki hazája függetlenségéért küzd. Régen azt tanultuk, 
hogy felebarátunk „minden ember” . Ez azonban olyan általános 
megjelölés volt, hogy végeredményben a felebarát képe a sem
mibe veszett és nem konkretizálódott. Ma azonban ennek a fele
barátnak arcát láthatom a televízióban, amikor Martin Luther 
King vérző arca feltűnik a képernyőn, vagy amikor egy vietnami 
anyát látok, aki zokogva viszi bombaszilánkok által széttépett 
gyermekét, vagy amikor egy kis indiai kislány éhségtől össze
aszott arcát látom. Ők a mi felebarátaink. Rájuk is vonatkozik, 
amit Kálvin János mondott: „Először is bele kell élnünk magun
kat annak helyzetébe, akiről látjuk, hogy segítségünkre szorul 
és annak sorsán éppen úgy szánakoznunk kell, mintha azt ma
gunk éreznénk és viselnénk, úgy hogy a könyörületesség és rész
vét indítson minket segítségadásra oly mértékben, mintha azt 
önmagunknak adnánk.”  A  reformáció örökségéhez csak akkor le
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szünk hűek, ha így kiszélesedik azoknak a köre, akiket a refor
mátorok a „legközelebbi” -nek, tehát a felebarátnak neveztek.

5.
Végül még egy ponton kell megvizsgálnunk a reformáció 

örökségét a mi korunkban. Nem fáradnak el reformátoraink 
hangsúlyozni azt, hogy akik megigazultak kegyelemből, azok fe
lebarátaik javára „term ik a hit gyüm ölcseit” . Nemegyszer hason
lítják a reformátorok a hitet olyan fához, amelynek szép gyüm öl
csei vannak, mint a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szelíd
ség, jóság stb. Egy pillanatig sem lehet vitás, hogy a „hit gyü
mölcsei” igen nagy ajándékot jelentenek a felebarát és az emberi 
kisebb-nagyobb közösségek életében. Ennek hangsúlyozása köz
ben azonban, nincs-e elhíva Jézus Krisztus népe és ezen be
lül a protestantizmus, hogy lépéssel előbbre jusson. Szerte a vilá
gon a különböző országokban a társadalmak nagy átalakuláson 
mennek át. Alapvető változások történnek egyes országok ha
gyományos struktúrájában. Elnyomott néposztályok kelnek fel 
és küzdenek egy igazságosabb társadalmi rendért. Gyarmati né
pek harcolnak függetlenségükért és szabadságukért. Ezeken a 
helyeken mi a feladata a keresztyén egyház tagjának vagy éppen 
annak a protestáns embernek, aki napról napra érzi hazája poli
tikai és gazdasági rendjének igazságtalanságát pl. Latin-Ameri- 
kában, vagy Rhodesiában, vagy Angolában. Lehet-e úgy leegy
szerűsíteni a kérdést, hogy „terem je a hit gyüm ölcseit” a népe 
számára. Hagyja-e, hogy mások dolgozzanak azért, amire ő maga 
is vágyik? Nincs-e többre kötelezve ennél? Már az „Egyház és 
társadalom” konferencián felvetődött ez a probléma, és ott Shoull 
amerikai professzor ezt mondotta: „akik keresztyén hitük követ
keztében a forradalmi harcban való résztvételre hivatottnak ér
zik magukat, a jövőben teológiai és erkölcsi támogatásért fordul
hatnak a keresztyén közösséghez” . Ennél azonban továbbment a 
Keresztyén Békekonferencia, amely legutolsó szófiai ülésén ki
mondotta, hogy a keresztyén emberek olyan forradalomban, 
amely egy igazságosabb társadalmi rendért folyik, segítséget 
nyújthatnak, abban részt vehetnek. Mindenesetre ez is lehet egyik 
szolgálata a keresztyén embereknek a világ különböző orszá
gaiban.

Nem fejezhetem be előadásomat anélkül, hogy ne emlékez
tessek arra, milyen igen nagyra becsülték és milyen mélyen gya
korolták reformátoraink az imádságot. Most, amikor azt kutat
tuk, hogy a reformáció öröksége mire kötelez bennünket a mi
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korunkban az emberiség nagy problémáinak megoldása közben, 
egy pillanatra se feledkezzünk meg az imádság ajándékáról és kö
telezéséről. Éppen az imádság mozgósítja Isten erejét azoknak 
a kérdéseknek a megoldására is, amelyről szóltunk. Most pedig 
egy régi énekköltővel imádkozzunk így: „Béke legyen a nap alatt, 
Emberek közt jóakarat, Szerezz köztünk békét Urunk, melyért 
buzgón imádkozunk.”

D. Káldy Zoltán

M E G J E L E N T

Lukács evangéliuma magyarázata
S a jtó o s z tá ly u n k  k ia dá sá ban  m e g je le n t  d r. P r ő h le  K á r o ly  

L u k á c s  ev a n g éliu m a  m a g ya rá za ta  c. m u n k á ja . A  le lk é s z e k  és  
szá m o s  g y ü le k e z e t i  tag r é sz é r ő l  é v e k  ó ta  h a n g zik  a z  a  k é ré s , 
h o g y  L u k á cs  e v a n g é liu m a  m a g ya rá za ta  m a g ya r  n y e l v e n  j e 
le n jé k  m e g , te k in te tte l  arra, h o g y  e n n e k  a z  ev a n g é liu m n a k  
ta rta lm a  és  m o n d a n iv a ló ja  a m i id ő n k b e n  k ü lö n ö s e n  is seg íti  
e g y h á z u n k  és  g y ü le k e z e t i  ta g ja in k  szolg á la tá t. D r. P r ő h le  
p r o fe s s z o r  szo rg a lm a s  m u n k á v a l v é g e z te  el L u k á cs  e v a n g é 
liu m á n a k  ú j  for d ítá sá t és  m a g ya rá za tá t. A  n a g y o n  s z é p  k ö 
t é s b e n  m e g je le n t  m ű  m e g r e n d e lh e 'ő  E g y e te m e s  E g yh á zu n k  
S a jtó o s z tá ly á n  (B u d a p e st , V I I I .  P u s k in  u . 12.). A  384 old a la s  
k ö n y v  ára 78,— F t. +  2 F t  p o rtó .
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T a n u l m á n y o k

A Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottsága 
szófiai ülésének anyagából

A Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottsága 
szófiai üléséről (1966. október 17—23) az EVANGÉLIKUS 
ÉLET már sok beszámolót hozott. Az ülés teljes anyaga a 
Teológiai Szemlében jelenik meg. A LELKIPÁSZTOR ízelí
tőül hoz előadásokat a konferencia anyagából.

A  béke és a függetlenség viszonya
A békés egymás mellett élés dinamikus alapja

DR. SERGIO ARCE-MARTINEZ, kubai presbiteriánus 
egyházi lelkész és professzor előadása a Keresztyén Béke- 
konferencia Tanácsadó Bizottságának ülésén Szófiában, 
1966. október 18-án.

Malakiás 2,6: „Békességben és egyenesség
gel járt velem."
Ezsaiás 32,17/a: „És lesz az igazság gyümöl
cse békesség.”

I.

A Biblia nagyban hozzájárult gondolkodásmódunk kialakításá
hoz azzal, hogy kapcsolatot teremt a béke és a függetlenség között. 
Ezt a kapcsolatot belső kapcsolatnak mutatja, amely néha paradox, 
de mindig dialektikus. Feladataink közé tartozik, hogy mint a 
bibliai hagyomány igazi örökösei tisztázzuk magunk előtt, hogy 
ennek a kapcsolatnak mi a jelentősége számunkra, keresztyének 
számára az 1966. évben. Különösen nekünk, azoknak a keresztyé
nednek, akik a keresztyén békekonferencia keretében harcolunk a 
békéért. Sok ember vágyódik ma a béke után. Sokak ajakán fel
hangzik ma ez a szó: béke. Ha azonban a bibliai hit hű fiai akarunk
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lenni, egyidejűleg az igazságosságért is harcolnunk kell. Le kell 
lepleznünk minden igazságtalanságot a mai világban, hogy képesek 
legyünk felismerni, hol képez olyan tűzfészket, amely a békét veszé
lyezteti. Csak az olyan világ, amelyben az igazságosság uralkodik, 
és csak abban a mértékben, amennyiben az igazságosság uralkodik, 
lehet ez a világ a béke világává.

Ki kételkedhet abban, hogy a mai világ nagy igazságtalansága 
ott rejtőzik, ahol nagy elfelejtett tömegeknek kell élniük: a „Har
madik Világ” tömegeinél és bizonyos kisebbségeknél Európában 
és az Egyesült Államokban. A nagy tudományos technikai haladás 
ellenére is ennek hasznos hatásán kívül marad az emberek és 
népek többsége. A kizsákmányolás elavult rendszere, amely egyes 
esetekben a legnagyobb mértékben kifinomult és rafinált formákat 
ölt, gátolja a nagy tömegek politikai, társadalmi és gazdasági fel
szabadítását, amely nagyobb életörömet nyújthatna nekik.

Ma tudatosul ezekben a tömegekben ez az ellentmondás, ez a 
paradox és gyilkos helyzet. Nem képesek arra, hogy ezt az értel
metlen tragédiát elviseljék és elfogadják. Ugyanakkor felébred 
bennük az a tudat, hogy most van ideje annak, hogy ez az igazság
talan helyzet megszűnjön.

Van egy egész sor tényező, amely ezt a. mozgalmat gyorsítja. 
,,A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a kínai forradalom 
sikere, a szocialista rendszer megteremtése a világban, a dicsősé
ges győzelem a gyarmati uralom felett Afrikában és Ázsiában és 
a kubai forradalom győzelme az amerikai kontinensen — olyan 
tények, amelyek új feltételeket és kedvező körülményeket terem
tettek a népek felszabadító harcához.” (Az első Trikontinentális 
Konferencia fő határozata.)

A mi világunk nagy nyilvánvaló igazságtalansága az 1966. év
ben: a reakciós és imperialista hatalmak makacssága, amellyel a 
„status quo” -t őrzik minden áron, vérontás és háború, hazugságok 
és bántalmazások árán — a koloniális és neokoloniális rendszer 
fenntartása —, a függetlenségi mozgalmak elleni harc minden 
rendelkezésre álló eszközzel, politikai és gazdasági nyomással, fegy
veres erővel — a nagy tömegek jogának tagadása az élet teljes 
örömére és teljes emberi méltóságra a XX. században, az atom
energia, az elektronok, a preventív orvostudomány, a televízió, 
a levegő és a világmindenség meghódítása korszakában.

A Keresztyén Békekonferencia helyesen cselekszik, amikor 
lehetővé teszi az eszmecserét az ilyen kérdésekről, amikor arra 
törekszik, hogy tisztázza a mi fejünkben és minden keresztyén fejé
ben a béke és a függetlenség kapcsolatát. Ebben a Keresztyén Béke
konferencia hű kifejtője a bibliai hitnek, igazi örököse az ótesta- 
mentumi prófétai mozgalomnak.

Ezzel mutatjuk meg mozgalmunk komolyságát és fontosságát. 
Fontosságát a világ előtt, a világ alapvető problémájának a meg
oldása kapcsán. Komolyságát Isten előtt, aki mindig tanúskodik 
„a hamisan esküvők ellen és azok ellen, akik megrövidítik a mun
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kás bérét, az özvegyet és árvát, és nyomorgatják az idegent” . (Mai 
3,5) Az 1964. évben a Második Keresztyén Békevilággyűlésre ennek 
a prófétai igének a jegyében jöttünk össze Prágába: „Szövetségem 
élet és béke.” (Mai 2,5) Ma, két év elteltével folytatjuk az igesza
kaszt: „Igazság törvénye volt az ő szájában . . . békességben és 
egyenességgel járt velem.” (Mai 2,6)

Az igazság törvénye dialektikus. Ez az igazság paradox. Ez a 
béke dinamikus. Mindez azért, mert béke és igazságosság együtt
járnak.

Béke és igazságosság ma egyenlő azoknak az embereknek a 
békéjével és szabadságával, akik a kolonializmus és a neok'olonia- 
lizmus elnyomása alatt élnek. A béke és az igazságosság ma békét 
és szabadságot jelent azoknak a nagy tömegeknek, amelyeket impe
rialista érdekek kizsákmányolnak. Az igazságosságért és a függet
lenségért való harc jelenti a harcot a valóságos békéért.

II.

Erre a harcra a koloniális és neokoloniális iga alá vetett em
bereknek nemcsak joguk van, hanem kötelességük is, hogy meg
harcolják. Minden jóakaratú embernek, különösen azoknak, akik 
keresztyénnek nevezik magukat, kötelessége szqlidaritást vállalni, 
és támogatni azokat, akik ezt a harcot folytatják.

Így lesz — bibliai-prófétai szempontból nézve — mindenek
előtt a függetlenségért való harc nemcsak a jogunk, hanem köte
lességünk is.
  Olyan kötelesség ez, amellyel az emberek nemcsak egymásnak 
tartoznak, hanem az egész emberiségnek is, különösen azokkal 
szemben, akik ezt az agressziót végrehajtják, vagy ezeket a népe
ket elnyomják.

Ezt a dialektikus szempontot mutatja fel a Második Havannai 
Nyilatkozat, amelyben Kuba népe az Amerikai Államok Szerveze
téből való kizárása után és abban az időben, amikor forradalma 
ellen az új kontinentális agressziót készítették elő, kijelentette, 
hogy az Egyesült Államok nem támadhatja meg Latin-Amerikát 
kubai erőkkel, jóllehet „másfelől az Egyesült Államok, amely a 
legtöbb latin-amerikai ország felett uralkodik, Kubát (latin-) ame
rikai erőkkel szándékozik megtámadni” .

Ugyanebből a szempontból tekintünk a vietnami nép harcára. 
A vietnamiak az imperialista igények igazságtalansága ellen har
colnak országukban, és ezzel nemcsak egymás iránti kötelességüket 
teljesítik, hanem az egész emberiség, és különösen az észak-ame-j 
rikai nép iránti kötelességüket is.

Elég volna bármely nap észak-amerikai sajtóját olvasni, hogy 
ennek tudatára ébredjünk. Dániel Barregan észak-amerikai jezsuita 
pap írta azt a nagyon hatásos cikket, amely segített engem abban, 
hogy megértsem a népek függetlenségi harcának ezt a nézőpont
ját. Idézem:
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„Helyesen hangsúlyozták, hogy az észak-amerikai lelkiismeret 
süket és néma a háború problémájában. Ez először is jórészt annak 
a ténynek tudható be, hogy megbocsátották a második világháború 
döntő éveiben megnyilvánult észak-amerikai kegyetlenséget, az-1 
után pedig annak, hogy a hidegháborúnak antikommunista indoko
lást adnak, továbbá a szenvedélyes törekvésünk egyre újabb élve
zetek és újabb fényűzés után, annak ellenére, hogy az észak-ame
rikai lakosság 25%-a és a világ népességének 60%-a nagy nyomor
ban él . . . Valóban igaz lehet az, hogy az észak-amerikai nép elérte 
a háborús probléma határait . . .  A hidegháború korszakában, és 
ma még inkább, megcsalták az észak-amerikai közvéleményt hami
sított hírekkel. . . ami a bizalom valóságos és teljes lélektani és 
érzelmi lerombolásával egyenlő. Néhány ember a kormányban 
vagy a Pentagonban önhatalmúlag döntötte el, hogy mire van 
Észak-Amerikának szüksége. Azután pedig' az információt kapcso
latba hozták ezekkel a szükségletekkel, és az eredmény a teljes 
elködösítés, amely elfedi tragikus helyzetünket Vietnamban. A ke
resztyének megzavarodottsága és hasadtsága a béke és a háború 
problémájával kapcsolatban eszünkbe juttatja Pál próféciáját a 
Timóteushoz írt levélben: „Mert lesz idő, amikor az egészséges 
tanítást nem szenvedik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjte
nek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük” . . . Kétségtelen az, 
hogy országunk részvétele a hidegháborúban és a vietnami szé
gyenletes háborúban erkölcstelen. A saigoni kormány számára nyúj
tott támogatásunk, amely a valóságban nem kormány, egy olyan 
nép ipara ellen folytatott bombázásunk, amelyet nem vádolhatunk, 
és amelynek nem üzentük meg a háborút, félelmetes, embertelen 
fegyverekkel folytatott kísérleteink, hadseregünk egyre nagyobb 
részvétele a harcokban . . .  a kegyetlenség és rombolás' egész nö
vekvő hulláma, amelyet felidéztünk, és amelyet állandóan egyre 
inkább felszítunk — mindez . . . ellentétben áll az evangélium
mal . . . Másfelől megértjük, hogy ennek az erőszaknak a barbár
sága és ennek elfogadása nem hagy minket érintetlenül, hanem 
ellenkezőleg: ma magunk olyan mértékben leszünk brutálisak, 
amilyen mértékben tétlenek maradunk vele szemben, vagy vala
milyen módon egyetértünk vele. . . . Johnson elnök állíthatja, hogy 
meg fogjuk tartani ígéreteinket, vagy hogy Észak-Vietnam az 
agresszor, és ezért bombázni kell, vagy hogy nem akarjuk a háború 
kiterjesztését, vagy hogy nem kívánunk mást, mint a visszatérést 
a genfi egyezményhez, vagy hogy Kínának meg kell tanulnia, hogy 
békében hagyja szomszédait. De igaz az: hogy nincs jogunk adott 
ígéreteinket visszavonni, hogy a Dél-Vietnamnak nyújtott anyagi 
és gazdasági segítségünk sokkal nagyobb, mint az Észak-Vietnam 
részéről nyújtott segítség a Nemzeti Felszabadító Front számára, 
— hogy megszegtük az 1954. évi genfi egyezményt, és hogy nem 
kíséreljük meg tiszteletben tartani. . . Ostoba, naiv és brutális gon
dolkodásunkkal azt reméljük, hogy a veszteségeket pótoljuk, ame
lyeket az ostobaság és brutalitás 11 évében szenvedtünk . . . Még
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mindig fennáll az a kérdés: meddig akarjuk még az istenek szere-' 
a pét játszani Ázsiában? A felelet így hangzik: ameddig te és én, a 

mi nemzeti életünk legnagyobb nemzetközi kockázata tekintetében, 
az egész észak-amerikai történelem legszégyenletesebb lapja és leg- 
erkölcstelenebbül átgondolt akciója dolgában tétlenek maradunk. 
Ameddig te és én mentegetjük hibánkat, és igazolni próbáljuk.”

Ezt a cikket több mint egy évvel ezelőtt a Katolikus Munkás 
című lapban Baltimoreban jelentették meg. Barregan atyát Spell- 
mann kardinális kifejezett kívánságára megbüntették, és ez tilta
kozási hullámot váltott ki az észak-amerikai római katolicizmus
ban. Jellegzetes cikk ez, amely nyitogatja a szemeket. Hiteles bizoJ 
nyítéka annak, hogy a vietnami népnek a függetlenségéért folyta
tott ellenállása és harca hatásos és alkalmas eszköz arra, hogy az 
észak-amerikaiak magukhoz térjenek, és „annak felismerésére 
ébredjenek, hogy kormányzatuk olyan kormányzat, amely a hábo
rút kiterjeszti, a békét, a függetlenséget és a demokráciát veszé
lyezteti, és képmutatón és cinikusan kijelenti, hogy ezeket kép
viseli és oltalmazza” . És így ismerték fel a Harmadik Világ népei 
a Trikontinentális Konferencián, hogy az észak-amerikai nép mint 
olyan nem tiltakozott az imperialista politika ellen, amely béké-i 
ről és szabadságról beszél, és amellett napalm bombákat, fehér 
foszfort, mérges gázokat használ a vietnami nép ellen, és ezzel 
évszázadunk egyik legigazságtalanabb gonosztettét hajtja végre.

III.

A Keresztyén Békekonferencia nemcsak azzal áll be hűségesen 
a bibliai-prófétai vonalba, hogy ezen a gyűlésen felmutatja a szo
ros kapcsolatot az igazság és a béke között, hanem azzal is hű ehhez 
a hagyományhoz, hogy a jelen idő síkján állva értelmezi a törté
neti jelenségekben a Magasságos „jeleit” .

Ki vitathatná, hogy a kontinenseken tisztítótűzként terjed a 
függetlenség és a társadalmi-gazdasági haladás új szelleme? Az 
újonnan kialakuló humanitás ellenségei le fognak tűnni: megsem
misítik őket a történelem teremtő erői. Feladatunk nyilvánvalóvá 
tenni, hogy a szabadságért és függetlenségért folyó harcok törté
netében, amelyek ma csúcspontjukat érik el, mennyiben hangzik 
felénk Isten hangja. Ez a hang világos a próféta számára. Vannak 
azonban olyanok, akik csökkenteni akarják keménységét. Elfelejt 
tik, hogy az Ür napja olyan, „mintha valaki oroszlán elől futna, 
és medve bukkanna rá, vagy bemenne a házba, és kezét a falhoz 
támasztaná, és kígyó marná meg” . (Ámos 5,19) És vannak olyan 
emberek is, akik szembeszállnak vele, amikor hallják.

Ez a történelmi folyamat, amelyben a legnagyobb igazságta
lanság nyilatkozik meg, hosszú és nem mindig egyszerű. Felölel 
néhány évszázadot, és egy csomó bonyodalmat jelenít meg. Nagy 
belső különbségeket mutat. De van valami, ami egészben jellemzi:
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az imperialigta kizsákmányoló rendszer zsaroló lényege, amely 
ellen ez a történelmi folyamat irányult.

A világ a XV. századtól a X lX -ig gyarmatosító kalandok ta
núja volt Spanyolországban, Portugáliában, Nagy-Britanniában, 
Németországban, Japánban, Oroszországban és az Egyesült Álla
mokban. Ezeknek a kalandoknak a barbár jellege megváltoztatta 
az elnyomott népek struktúráját. Sok ezer éves kultúrákat pusz
títottak el, feltartóztatták a kulturális, társadalmi és gazdasági 
haladást a természeti kincsek rendszeres kizsákmányolásával és 
ezeknek a népeknek a megvetésével. A meggazdagodás olthatatlan 
vágya volt a legfőbb norma.

A XIX. század végén, 1898-ban az Egyesült Államok interve
niált a szabadságharcban, amelyet Kuba népe Spanyolország ellen 
vívott. így zárult le a kolonializmusnak és a nép függetlenségi har
cának egyik periódusa. Kuba, Puerto-Rico és a Filippi-szigetek az 
észak-amerikaiak nagjr zsebébe kerültek. „így fejezte be a múlt 
század végén és a folyó század elején egy maréknyi gazdaságilag 
fejlett nép a világ felosztását, úgy, hogy az emberiség kétharmadát 
politikai és gazdasági hatalmuk alá rendelték, és ezek ilyen módon 
kénytelenek voltak néhány fejlett tőkés gazdasággal rendelkező 
ország uralkodó osztályai számára dolgozni. A történeti helyzet, 
amely egyes európai országoknak és az Egyesült Államoknak az 
ipari fejlődés magas szintjét tette lehetővé, olyan pozíciót biztosí
tott számukra, hogy képesek voltak a világ többi részét uralmuk 
és kizsákmányolásuk alá rendelni.” (Második Havannai Nyilat
kozat.)

Latin-Amerika 1898 óta klasszikus példa az állandóan növekvő 
gazdasági és kulturális körültekintésre. Ez a körültekintés olyan 
nagy volt, hogy a gyakorlatban majdnem feltétlen ellenőrzést jelen
tett nemcsak ezeknek az országoknak a gazdasága felett, hanem 
politikai problémái felett is. Ha figyelmen kívül hagyjuk azokat 
a nagy területeket, amelyeket Spanyolországtól és Mexikótól rabol
tak el, és a kis Puerto-Ricót is, az Egyesült Államok az új évszá
zaddal a gyarmati uralom új módját kezdte el. A Budapesten el
fogadott határozat értelmében az imperializmus lényege az embe
rek feletti uralkodás érdekeikkel való ellentétben. Amikor ezt a 
meghatározást elfogadtuk, ujjúnkat a jelenkor legveszedelmesebb 
rákos daganatára, a neokolonializmusra tettük.

A neokolonializmus fiktív függetlenség, függetlenség a papiro-1 
són, míg a valóságban a világgazdaságon uralkodó „elit” önző cél
jainak és érdekeinek való alárendeltséget jelent. Ez a neokolonia
lizmus, amely legutóbb Afrikában és Ázsiában mutatkozott, a latin- 
amerikai élet tragikus részét alkotta a XIX. század vége óta. „Aki 
gazdaságilag hatalmas akar lenni, az szükségképpen politikailag is 
hatalmas akar lenni.”  (Ndabaningi Sithale: The Challenge of 
Africa.)

„Az 1914. évben nyolc vagy tíz imperialista ország uralma alá
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vett egy határaikon kívül fekvő területet, amely 83 700 000 négyzet
kilométernyi, és amelynek 970 millió lakosa van. A világ egyszerűen 
fel volt osztva közöttük.” (Második Havannai Nyilatkozat.) A britek, 
franciák és japánok gyakorolták elsősorban ezt az uralmat. Afrika 
és Ázsia leigázott országait vad vagy félvad emberek országának állí
tották be. Beteg emberek voltak, olyanok, akik nem tudtak járni az 
imperialista mankók nélkül. Eközben Latin-Amerika az észak-ame
rikai imperializmus rezervált hátsó udvarává változott át.

A második világháború a demokrácia és a szabadság jelszava 
alatt folyt.

George Gay lelkész, egy észak-amerikai néger történettudós, 
akinek jó érzéke van az emberi történelem rejtett összefüggései 
iránt, kijelentette:

„Nem az utolsó világháború tanította meg a leigázott népeket a 
függetlenség szelleméré. Ez a szellem már bennük élt. A népek már 
régóta- érezték az alárendeltség és a faji megkülönböztetés égető 
igazságtalanságát. Eddig nem volt lehetőségük arra, hogy nehézsé
geiket kifejezzék és megmutassák. A második világháború nagy erő
vel leplezte le ezeket a nehézségeket, és hatásosan juttatta kifeje
zésre. Nem a második világháború ébresztette fel a függetlenség 
szellemét, inkább csak kifejezést adott annak a szellemnek, amely 
már megvolt. 'A  második világháború előtti helyzet rést ütött az 
európai uralom magas falán, és az, ami e falak közé volt zárva, most 
hatalmasan tört ki, és megkísérelte, hogy saját plattformot találjon 
magának.”

„A  második világháború hatalmas eszköz volt az uralomra törő 
nácizmus összetörésére, és ugyanez a hatása volt az európai kolonia- 
lizmusra is, amely felett meghúzta a lélekharangot.”  (Ndabaningi 
Sithale: The Challenge of Africa.)

„Hogy igazolják indokaikat (a demokráciát és a szabadságot), 
felajánlották a szövetségesek: Anglia, Franciaország és az Egyesült 
Államok, hogy gyorsítják azt a folyamatot, amely a gyarmati orszá
goknak önkormányzatot adna.” (Walter Walbank: Contemporary 
Africa: Continent in Transition.)

A második világháborúban leverték a fasizmust, új népi demok-j 
ráciák keletkeztek Európában, megkezdődött az antikoloniális harc, 
végleges győzelmet aratott a kínai forradalom. Tizenkét év alatt 
(1945—1957-ig) az emberiség fele elnyerte függetlenségét, legalábbis 
politikailag. Az 1959. évben megvalósult a kubai forradalom győ
zelme. Három évvel később az algériai hazafiak kivívták győzelmü
ket a franciák ellen, akiket a NATO támogatott.

Mindezekben a folyamatokban úgy jelenik meg az Egyesült 
Államok, mint a reakció feje, a nemzetközi _ rendőr szerepében. 
Latin-Amerikában létrehozták az Amerikai Államok Szervezetét 
(OEA—OAS). Már 1947-ben aláírtak egy egyezményt ,,a kölcsönös 
megsegítésről” , nem annyira ennek, a világrésznek a védelmére kí
vülről jövő agresszió ellen (milyen és kitől jövő agresszió ellen?),
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hanem inkább azért, hogy olyan feltételeket teremtsen, amely min
den nemzeti felszabadító mozgalmat meghiúsíthat.

1950 márciusában az ázsiai Üj-Delhiben volt az ázsiai népek 
kongresszusa. Egy hónappal később tanácskozott Bandungban a tör
ténelmi jelentőségű konferencia 29 afrikai és ázsiai nép állam- vagy 
kormányfőinek részvételével. Az alapelvek, amelyeket Bandungban 
elfogadtak, az antikolonialista mozgalom zászlajává lettek a vi
lágban.

Már 1945-ben lehetett észlelni .Amerikában forradalmi és haladó 
erők csoportosulását, ami azután 1958-ban az afrikai népek első kon
ferenciáján valósult meg. E konferencia óta kezdődnek a masszív 
támadások Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium és Portugália 
gyarmati erődje ellen.

Ebből a harcból a következő dicsőséges tetteket emelhetjük ki:
1. Az egyiptomi forradalom 1952-ben.
2. Ghana köztársaság alapítása, amely ma el van árulva.
3. Guinea ellenállása Franciaországgal szemben.
4. Algéria győzelme.
5. A nép ellenállása Kenyában.
6. Harc az „apartheid” ellen.
7. A portugál gyarmatok függetlenségi harca.
Ezt a harcot világtávlatú szolidaritásban vívták meg Kairóban 

1958-ban, az első afro-ázsiai szolidaritási konferenciával. Az Afro
ázsiai Szolidaritás Szervezete fennállásának nyolc éve alatt értékes 
és gazdag termést hozott.

1961-ben a bandungi konferencián terjesztett elő a tanács először 
egy javaslatot trikontinentális szolidaritási konferencia szervezé
sére. Ez 1961 áprilisában történt, ugyanabban az évben és hónapban, 
amikor az észak-amerikai imperializmus agressziót indított a kubai 
forradalom ellen. Kuba győzelmének rendkívüli visszhangja volt az 
antiimperialista harc folyamatán belül.

A függetlenségi harcban és ennek a harcnak az egységére való 
törekvésben hatásos lépésként említhetjük az el nem kötelezett orszáJ 
gok állam- és kormányfői konferenciáját, különösen a második konfe
renciát, amely 1964-ben Kairóban jött össze. Képviselve volt ott a 
legtöbb afrikai és ázsiai ország, amely felszabadította magát a gyar
matosítás alól. Képviselve volt Kuba is, és jelen volt néhány meg
figyelő Latin-Amcrikából.

A Trikontinentális Konferencián a felszabadítási harc egyesítésé
nek hatásos lépését olyan jogként jelölték meg, „amelyet az imperia
listák csökönyösen ignoráltak. Ez a jog, amelyet nem lehet elvitatni, 
abból az igazságtalanságból született, amely az elnyomás következ
ménye.” (Az ázsiai, afrikai és latin-amerikai népek első szolidaritási 
konferenciája nemzetközi előkészítő bizottságának politikai jelentése.)

A budapesti határozatban kijelentettük: „Nem tehetünk tehát 
mást, mint hogy szolidárisnak jelentjük ki magunkat mindazokkal, 
akik olyan emberek és csoportok kísérletei és törekvései miatt szen
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vednek, akik saját érdekükben más embereket és népeket gazdasági, 
politikai vagy katonai eszközökkel nyomás alá vesznek, vagy uralmuk 
alatt tartanak, ami az illető emberek és népek érdekével ellenkezik. 
(Ezt értjük az imperializmus szóval.)”

Ezt azután aláhúzza „a fejlett kapitalista országokban a trösztök 
és pénzintézetek vezetőségének az a törekvése, amelynek fő és végső 
célja a maximális nyereség.” (Határozat a kolonializmusról és a neoJ 
kolonializmusról az Első Trikontinentális Konferencián.)

Ebben a politikában az imperializmus legjobb szövetségesei a 
harmadik világban a pénzügyi oligarchák, a nagybirtokosok és a meg
vesztegethető politikusok. Ezek olyan kormányzati apparátust terem
tenek, amely nemzeti haderőkre, idegen katonai támaszpontokra és 
terrorra épül. Ezért azután abban a pillanatban készítenek elő, és haj
tanak végre puccsokat, orvtámadásokat és erőszakos akciókat, amikor 
az olyan jelentéktelen és megtévesztő gazdasági lépéseket teszik, 
mint pl. a Haladást Pártoló Szövetség, „Haladással a békéért” moz
galom stb.

IV.

A neokolonializmus rákos daganatát a harmadik világ népei szo
lidaritási mozgalmának különböző korszakaiban tanulmányozták, ele
mezték és elítélték. Lényeges jellemvonásaiból a következőket emel
jük ki:

1. Hogyan határozták meg a havannai konferencián a kollektív 
kolonializmust? Ez néhány imperialista koordinált és közös akciója és:

a) irányulhat a függetlenségi mozgalmak ellen — lásd: a NATO 
feladatát az algériai háborúban, a portugál gyarmatokban és a 
SEATO feladatát Laoszban és Vietnamban;

b) alkalmazható az afrikai és ázsiai országok ásványi kincseinek 
megszerzésénél.

2. Az imperialista államok részvétele a közvetlen tőkekivitelben, 
különösen „segély” formájában. Ezt majdnem mindig „kölcsönként”  
nyújtják, ami magasabb kamatot jelent. Így az eladósodott nemzet 
napról napra nagyobb adósságba keveredik. Tény az, hogy a harmadik 
világ országai bevételüknek több mint negyedét „nemzetközi valuta- 
eszközckre” áldozzák, hogy idegen kölcsönök törlesztését és kamatait 
fizessék.

3. Nemzetközi hitelszervezetek. Ebben az esetben nem mutatkoz
nak az imperialista érdekek közvetlenül, de megvannak rejtetten és a 
felszín alatt. Így pl. a Világbank a Dél-afrikai Uniónak több mint 200 
millió dollárt kölcsönzött, ami egyharmada az összes kölcsönöknek, 
amelyet tizenegy afrikai nemzetnek nyújtottak. Ezt a túlzott és impo
záns összeget főként az arany- és uránérc bányászatával kapcsolatos 
viszonyok javítására fordították, amely legnagyobb részt idegen moJ 
nopóliumok kezében van. Ez egyidejűleg példa az egyik legszé
gyenletesebb kormány támogatására a mai világban. A Dél-afrikai 
Uniónak nyújtott lehetőségekkel szemben állnak a nehézségek, ami
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kor Egyiptom egy kis kölcsönt kért az asszuáni gáthoz. Latin-Ameri- 
ban jól ismerjük a nemzeti valuták stabilizálását célzó Nemzetközi 
Alapot. De az 1928. évtől 1963-ig öt ország — Argentína, Bolívia, Bra
zília, Chile és Paraguay — hajtott végre több mint kétezer százalékos 
pénzdevalvációt. Columbia, Mexikó, Nicaragua, Peru és Uruguay va
lutáját több mint 500u/o-kal devalválták.

Ez a neokolonialista kizsákmányolás azt eredményezte, hogy az 
átlag kereset a neokolonialista országokban fejenként kevesebb, mint 
évi 140 dollár.

Erre a neokolonialista szempontra való tekintettel jelentette ki a 
Keresztyén Békekonferencia gazdasági kérdésekkel és a fejlődő orszá
gokkal foglalkozó bizottsága zagorszki (SzU.) ülésén három hónappal 
ezelőtt a vietnami háborúval kapcsolatban: „Tudatában vagyunk a 
kérdés politikai oldalának, amelynek kétségtelenül nagy jelentősége 
van, és amely az antikommunizmus és a féktelen hatalmi törekvés 
értelmetlen ideológiájára épült, és ráirányítjuk az egyházak és keresz
tyének figyelmét a probléma gazdasági oldalára és arra a szerepre, 
amelyet bizonyos nemzetközi pénzügyi körök játszanak — azokra, 
akik egyedül húznak belőle hasznot.” -

V.

A budapesti határozat egy csoportba sorol minket azokkal a jó- 
akaratú emberekkel, akik hajlandók az imperialista kizsákmányolás
nak ezt az új oldalát elítélni, és hajlandók a szabadságukért harcoló 
emberekkel való szolidaritásukat kifejezni, és őket erősíteni abban a 
meggyőződésükben, hogy ez szerves része a mi békét teremtő felelős-' 
ségünknek. Budapesten kijelentettük: „Kell és akarunk is segíteni 
abban, hogy az elnyomottak megkapják jogukat.” És hozzátettük: 
„A  forradalmi mozgalmakat, amelyek magasabb emberiességre és az 
emberi jogok érvényesítésére vezetnek, az emberi haladás egy foko
zatának ismerjük el, amely valóságos haladáshoz vezet.”

A szolidaritásnak és támogatásnak ez a kifejezése vezetett és 
vezet minket Szófiába, hogy az erőszak alkalmazásának problémájá
val foglalkozzunk. Budapesten ezt írtuk: „Felhívunk minden részve
vőt, egyengesse és nyissa meg az igazságosság útját vérontás nélkül.”

Meg vagyok győződve arról, hogy Szófiában fel kell tennünk ma
gunknak a kérdést: nem kell-e a vérontást kiegyenlítő tényezőnek 
tekintenünk az igazságért való harcban és igy paradox módon a 
békéért folytatott harcban is.

Azt jelenti a béke, hogy erőszak nélküliségre törekszünk? Mi az 
erőszak? Meddig terjed az erőszakról alkotott képzetünk? Biblikus-e 
ezt mondani: „Szabaddá tenni az igazságosság útját vérontás nélkül” ? 
Isten igazságosságának az útja valóban vérontás nélküli út?

Másfelől egy átlagos biblia olvasó is tudatára ébred annak, hogy 
az erőszak alkalmazása, mint olyan, elszigetelten és elvontan, egyálta
lában nem jelentkezik a bibliai gondolkodás problémájaként. A Bib
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liában nem találjuk az erőszaknélküliség metafizikai elvének roman
tikus helyeslését. A bibliai világ nagyon komplikált, és az ilyen 
kérdésekre nem található benne fekete-fehér megoldás. Ha a mai 
világ valóságos és tényleges problematikájára akarunk szorítkozni a 
kizsákmányolt tömegeknek a felszabadulásért folytatott harcával kap
csolatban, akkor ez a kérdés a következő két formában merül fe l:

1. Miért kapcsoljuk össze szükségszerűen és abszolút értelemben 
a forradalmat az erőszakkal? Azt jelenti ez, hogy a forradalmi erőszak 
alkalmazása elszigetelt jelenség? A forradalmár csak azért, mert for
radalmár, az erőszak képviselője? Képmutató a forradalmár, amikor 
kijelenti, hogy ő a béke igazi képviselője?

Az erőszak nem tipikus fegyvere a forradalmárnak, hanem ellen
kezőleg, tipikus fegyvere a visszahúzó, reakciós, ellenforradalmi erők
nek. A fegyveres erőszak alkalmazása az imperializmus és a reakció 
fegyvere, és nem az antikolonialista felszabadító erőké. Azok alkal-' 
maznak elsőként és leginkább erőszakot.

Visszatekintek hazám történetére, amely az ország felszabadításá
nak története. És mit látok? Felismerem, hogy az indián Hatuey óta, 
aki életre halálra harcolt a spanyol imperialisták ellen, egészen Fide- 
lig, aki életre halálra harcol az észak-amerikai imperialistákkal, a 
felszabadító harcok vezetői először minden lehető törvényes, értelmes, 
békés eszközt kipróbáltak, hogy kielégítsék az önállósítás vágyát. Elő
ször Spanyolország, azután az oligarchikus tirannusok, akik a köztár
saság idején Amerika-barátok voltak (csak névlegesen voltak), később 
pedig az amerikai kormányzat volt az, amely eltorlaszolta a kubai nép 
javát szolgáló törvényes és békés akciók útját. Hatuey óta, akit élve 
égettek el, egészen a Battista-kormány által meggyilkolt 20 ezerig, és a 
Pig Bay-i invázió és a Guantanamo Bay-i incidens halottaiig az impe
rialista hatalmak fegyveres ereje volt az, amely hangadó szerepet ját
szott a harcban.

Ez a reakciós erőszak kényszerítette minden idők felszabadítóit 
arra, hogy erőszakkal harcoljanak függetlenségükért.

Tegnap a karddal és kereszttel felszerelt spanyol konkvisztádorok 
voltak azok, akik az indiánokat kiirtották, és rabszolgává tették, és 
megnyitották az erőszak útját. Később az 1868. és az 1895. évi függetJ 
lenségi harcok voltak azok, amelyek az autonómia kérdésében minden 
megoldás elutasításával vagy halogatásával idéztek elő. Még később 
azok ignorálták a törvényes, alkotmányos tiltakozásokat, akik a neo- 
kolonialista köztársaságban kormányon voltak (a kormányzattal visz- 
szaéltek). És ma, miután a kubaiak sokszorosan megkísérelték békés 
eszközökkel áthidalni ellentétüket az Egyesült Államokkal, „rabló 
repülőgépek, amelyek az Egyesült Államokból jöttek, gyúitószerekkel 
elégettek sok milliónyi arroba (25 font) cukornádat, a nemzetközi 
szabotázs cselekményei, amelyeket a jenkik ágensei hajtottak végre, 
mint pl. a robbantás a „La Coubre” -n, több tucatnyi kubai életét köve
telték; mindennemű fegyvert ezrével dobtak le amerikai katonai 
egységek a mi területünk felett államellenes tevékenység céljaira; 
észak-amerikai hajók sok száz tonna robbanóanyagot és pokolgépet
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csempésztek titokban a mi partjainkra, hogy szabotázs és terror céljait 
szolgálják;. . . felfegyverzett hajók és bombázógépek az amerikai kor
mány által előkészített támaszpontokról rajtaütésszerű támadásokat 
intéztek kubai állomások és berendezések ellen; az amerikai kormány 
által közép-amerikai országokban szervezett és kiképzett zsoldos csa
patok léptek át a mi területünkre, hogy itt háborút indítsanak az ame
rikai tengeri haderő hajóitól kísérve és idegen támaszpontokról jött 
repülőgépektől támogatva, ami megszámlálhatatlan veszteséget oko
zott emberben és anyagban; kubai ellenforradalmárokat képeznek ki 
az amerikai hadseregben, és új agressziós terveket kovácsolnak Kuba 
ellen.” (Második Havannai Nyilatkozat.)

A kubai történelemben két tényező kapcsolata tűnik fel: a fegy
veres erőszak alkalmazása és a reakciós imperialista hatalmak. Erre a 
kapcsolatra a forradalmi és felszabadító erőknek forradalmi erőszak 
alkalmazásával kellett felelniük. „És mi más Kuba története, mint 
Latin-Amerika története? És mi más Latin-Amerika története, mint 
Ázsia, Afrika és Óceánia története?” (Második Havannai Nyilatkozat.)

Megtévesztő dolog az erőszakot a forradalmi és felszabadító moz
galmakkal kapcsolni. Elválaszthatatlanul összetartoznak az erőszak és 
az imperializmus. Az erőszak olyan probléma, amelyet pontosan meg 
kell határozni, és meg kell gondolni, ha imperializmusról és nem 
forradalomról beszélünk. Mindenesetre ideje, hogy megértsük, amit 
Kálvin ezekkel a szavakkal fejezett ki: „Isten az elnyomottak ellen 
alkalmazott erőszakot arra használja, hogy megítélje az elnyomókat.”

2. Fel kell tennünk a kérdést: mennyi valóságos hatalom áll a 
„status quo” mögött, amelyet az imperialista erők fenntartani igye
keznek?

Például az éhség hatalma. Vajon nem valóságos hatalom a mai 
világ éhezése? „Vagy megmentjük a világot azzal, hogy kenyeret 
adunk az éhezőknek, vagy valamennyien elpusztulnak annak az 
aranynak felmorzsoló súlya alatt, amelyet embertásaink kétharmadá
nak kárára halmoztak össze.”  (Josué de Castro: Geopolitics of Hunger) 
Embertársaink kétharmada!

Amikor Fidel Castro statisztikai adatokat kommentált, amelyek 
azt mutatták, hogy Latin-Amerikában minden két koporsó közül az 
egyik olyan gyermek maradványait tartalmazza, aki nem érte el ötö
dik életévét, elítélően ezt jelentette ki:

„Nem a forradalmi ha^c kerül nekünk a legtöbb életáldozatba, 
hanem a nyomorúság és a kizsákmányolás. Ez a statisztikán alapuló 
nagy igazság.”

„Húszezer ember, többnyire gyermek hal meg naponta éhhalal- 
lal.” (Palumbo Cuissipina) Húszezer ember! Egyszerű számítással 
megállapíthatjuk, hogy alig több mint 100 nap alatt annyi gyermek 
hal éhen, amennyi a második világháborúban Európában elpusztult. 
Michel Cepedé, a párizsi Nemzetgazdasági Intézet professzora szerint 
„a világnak megvannak a forrásai arra, hogy a Föld jelenlegi lakossá- 
gának tízszeresét tökéletesen jóllakassa.” Tény az, hogy a mai világot 
egy gonosz ellentét gyötri. Egyfelől alkalmazni tudja a technikát és a
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kémiai termékeket, hogy hamar megszabadítsa a világot az éhezéstől, 
az emberiség kétharmadának éhezésétől, amely nekünk naponta húsz
ezres áldozatba kerül. Másfelől az egy fejre eső élelmiszerek termelését 
csökkentik, ami az éhezés növekedését jelenti. Az éhezés hatalmának 
eszkalációja! Ebben különböző tényezők játszanak szerepet, egyebek 
között az a tény is, hogy azokban az országokban, amelyek legelőre- 
haladottábbak a technikai fejlődésben és a kémia alkalmazása szem
pontjából a mezőgazdaságban, mint pl. az Egyesült Államok és Fran
ciaország, korlátozták a mezőgazdasági termelést, hogy az árak maga
san maradjanak, vagy hogy elkerüljék a nemzeti felesleg túlságos fel- 
halmozódását. (Jürgen Kcynek: The World Agricultural Production.)

Van-e nagyobb erőszak, mint az, amely naponta húszezer embert 
ítél halálra? Van-e nagyobb vérontás, mint ezek az áldozatok? Van-e 
ennél érzéketlenebb, kegyetlenebb és embertelenebb dolog, mint amit 
az önzés és az emberi középszerűség okoz? Lehet-e bármiféle forra
dalmi erőszak ennyire véres, ennyire kegyetlen, ennyire embertelen?

A Második Havannai Nyilatkozat kemény szavakkal ítéli el ezt az 
erőszakot:

,,A félgyarmatoknak ezen a földrészén (Latin-Amerikában) per
cenként négy ember hal meg (feleslegesen), vagyis egy nap 5500, egy 
évben 2 millió, ötévenként 10 millió. Ezeket a halálos áldozatokat el 
lehetne kerülni, mégis megtörténnek. Olyan áldozat ez emberéletben, 
amely 15 év alatt kétszer annyi veszteséget okozott, mint a háború az 
1914. évben, és ez tart tovább . . . Eközben szakadatlanul áramlik a 
dollár Latin-Amerikából az Egyesült Államokba, kb. 4 ezer dollár 
percenként, 5 millió naponként, 2 ezer millió évenként, 10 ezer millió 
ötévenként. Minden ezer dollár után, amely tőlünk elmegy, egy halot
tunk marad vissza. Ezer dollár egy halottért! Ez az ára annak, amit 
imperializmusnak neveznek. Ezer dollár egy halottért, négyszer per
cenként!”

Ezt nevezzük a neokolonialista kizsákmányolás valóságos erőszak
alkalmazásának, az imperializmus erőszakának. Van-e ennél kegyet
lenebb dolog? Van-e nagyobb veszteség emberéletben?

Lehetséges-'e, hogy ezekre a tényekre tekintve nyugton marad
junk? Beszélhetünk-e forradalmi erőszakról, és szabad-e amellett az 
erőszaknélküliség változatlan elvét megtartanunk és proklamálnunk, 
amely igazolja és támogatja az erőszak helyzetének az állandósítását, 
amelyet erőszakkal kényszerítenek rá a koloniális és neokoloniális 
országokra? Kálvin ezt mondta: „(Az elnyomottak) erőszaka? . . . Mi
féle nagyobb erőszakot találhatnánk, mint azoknak erőszakát, akik 
okai annak, hogy emberek éhség és szegénység következtében meg
halnak, és amellett mások munkájának a hasznát eltulajdonítják, 
hogy a maguk kenyerét biztosítsák?

Forradalmi erőszak? Hol van nagyobb erőszak, mint azoknak az 
erőszaka, akiket Budapesten imperialistákként jellemeztünk?
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VI.

Mindez arra kötelez minket, hogy megkíséreljük meghatározni, 
mi legyen a mi keresztyén eljárásmódunk normája. Az evangélium 
adja nekünk a normát. Az evangélium, a jó hír, nemcsak Istenről (ha 
csak ez volna, nem volna nagy értéke számunkra), hanem mint Isten-' 
ről való jó hír egyúttal az emberről való legjobb hírré is lesz. Isten 
velünk van. Nem akart nélkülünk lenni. Ennél a lépésnél minden esz
közét bevetette. Az evangélium az inkarnációról szóló evangélium. 
Isten emberré lesz, és nincs többé kétség az ember méltósága felől. 
Ez a méltóság éppen a látszólag legkisebb méltóság helyzetében teste
sül meg. Az inkarnáció az emberi élet leggyengébb és legtörékenyebb 
síkján játszódik le. Isten, aki Jézus Krisztusban emberré lett, egy ha
talom nélküli gyermek, aki szűztől szegény munkás családjában szü
letett, aki az ismeretlen és megvetett emberek közé tartozott, akik 
koruk imperializmusának igája alatt szenvedtek . . . Maga is szegény, 
aki szegények között él, és elvből dolgozókkal, szenvedőkkel és bűnö
sökkel érintkezett, gonosztevő, aki két gonosztevő között halt meg

Az evangéliumnak ez az antropológiai oldala az emberi lét egy
szerű tényének feltétlen méltóságáról szól hozzánk. Mindaz, ami ellen
kezik ezzel a méltósággal, ellentétben van az evangéliummal.

Pontosan ez a norma az, amely világosan megláttatja velünk a 
béke és a függetlenség belső kapcsolatát. Egyfelől megtanít arra, hogy 
a béke függetlenség és igazságosság nélkül, minden ember és minden 
nép teljes méltósága nélkül nem olyan béke, amellyel egyetérthetnénk.

Koloniális vagy neokoloniális kizsákmányolással kapcsolatos 
béke nem béke az inkarnáció evangéliuma szerint, mert ellenkezik az 
embernek, az elfelejtett emberek nagy tömegének teljes méltóságá
val.

Másfelől a béke nem erőszaknélküliség, mert amíg a béke segíti 
tartósítani az éhezés, a tudatlanság és a betegség hatalmát, amíg segíti 
elleplezni a reakció fegyveres erőszakát, addig az nem béke az inkar
náció evangéliuma szerint.

A népek felszabadulásáért folytatott harc a békeharc elválasztha
tatlan része, mert a béke az inkarnáció evangéliuma szerint igazsá
gossággal kapcsolt béke, „emberi méltósággal összekapcsolt béke.”

Az inkarnáció evangéliumának nézőpontjából erkölcstelen dolog, 
ha emberek és népek, amelyek nem függetlenek, feláldozzák erre a 
függetlenségükre való jogukat valami emberi méltóság nélküli bé
kéért.

Másfelől az inkarnáció evangéliumának nézőpontjából erkölcs
telen volna, ha felszólítanánk ezeket a népeket arra, hogy ne harcol
janak függetlenségükért, és adják fel törekvésüket egy emberi méltó
ság nélküli békéért.
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VII.

Ez az összefüggés, amelyet így felmutattunk, fényt derít a békés 
egymás mellett élés lényegére, mégpedig dinamikus lényegére.

Világosan meg kell értenünk, hogy ha a bibliai-prófétai nézőpont
ból beszélünk békés egymás mellett élésről, amelynél az inkarnáció 
evangéliumának normája alá akarunk állni, akkor egyfelől kizárólag 
különböző társadalmi és politikai kormányzatú államok viszonyára 
utalunk, másfelől érvényessége alá vonunk minden államot minden 
megkülönböztetés nélkül.

Nincsen olyan érv, amely ennek a békés egymás mellett élésnek a 
dinamikus jellegét elhomályosíthatná, mert nincsen olyan békés egy
más mellett élés, amely alkalmazkodnék az igazságtalansághoz: nin
csen békés egymás mellett élés diszkriminált és diszkrimináló fajok 
között, vagy imperialista nemzetek és ezek gyarmatai között. A békés 
egymás mellett élés nem azt jelenti, hogy az erőszaknak és a diszkri
minálásnak maradnia kell úgy, ahogyan van. A faji megkülönböztetés 
ellen folytatott harc mindig a békéért folyó harc lesz, és része ennek 
a dinamikának. Az elhanyagolt tömegek társadalmi és gazdasági 
egyenlőségéért folytatott harc a békeharc egyik része.

,,A népek valóságos függetlenségéért folytatott harc szerves része 
a békeharcnak.” A harmadik világ népei így fejezik ki a békés egymás 
mellett élés dinamikáját.

A békés egymás mellett élés minden nép önrendelkezési jogának 
korlátlan megbecsülésén alapul, anélkül, hogy az illető népek nagy
sága vagy katonai és gazdasági lehetőségeik döntő tényezők lehetné
nek. A békés egymás mellett élés az államok szuverenitásán alapul, 
amelyet mindegyik egyforma mértékben tart tiszteletben.

Ennek a békés egymás mellett élésnek a dinamikája éppen a béke 
és a függetlenség kapcsolatában rejlik. Ha megtámadják egy nép 
szuverenitását, akkor ezzel támadást intéznek a békés egymás mellett 
élés ellen. Ha egy nép az agresszió áldozataként harcol, hogy meg
őrizze területének sértetlenségét és szuverenitását, akkor a békéért és 
a békés egymás mellett élésért harcol ennek a dinamikának a keretei 
között.

A békés egymás mellett élés dinamikája összeköt minket arra, 
hogy elítéljük az imperialista agressziót mindenütt. Ahogyan a buda
pesti határozat említi, ezt az agressziót lehet katonai eszközökkel 
végrehajtani, mint Vietnamban, Santo Domingóbarp, Kongóban, 
Laoszban, vagy a portugál gyarmatokon Afrikában, vagy politikai 
eszközökkel, mint pl. államcsínyeknél és a lakosság elleni terrorral, 
mint Brazíliában, Bolíviában, Ecuadorban, Argentínában, Ghánában 
vagy Dél-Rhodesiában; vagy gazdasági eszközökkel, mint „olyan 
szervezetek esetében, amelyek kölcsönt adnak, idegen monopóliumok 
tevékenységével kapcsolatban a nemzetközi forgalomnak és a mezőJ 
gazdasági felügyelet megszilárdításának monopóliumaival, vagy az 
alaptermékek árának csökkentésével és ezek ingadozásával a nemzet
közi piacon.”
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Keresztyén normánk és prófétai állásfoglalásunk arra vezet, hogy 
erősítsük a békés egymás mellett élés dinamikus lényegét azzal, hogy 
megbizonyítjuk szolidaritásunkat minden politikai vagy társadalmi és 
gazdasági jellegű felszabadító mozgalommal. Ez összeköt minket arra, 
hogy védelmezzük minden ember jogát a technika vívmányaira, az 
egészségesebb élet örömére megfelelő orvosi segítség alapján, hogy 
segítsünk nekik saját gazdaságukat felépíteni, és kereskedelmet foly
tatni a világ minden népével. Ez az álláspontunk meghatározza, hogy 
szolidárisan cselekedjünk mindazokkal, akik erre felhívnak — és ne
künk velük együtt meg kell tennünk, „hogy proklamáljuk a leigázott 
népek jogát arra a forradalmi változtatásra, amelyet ezek szükséges
nek tartanak politikai, gazdasági és társadalmi struktúrájukban, hogy 
az illető népeknek emberibb, tisztességesebb és igazságosabb életét 
tegyék lehetővé.”

M e g je g y z é s e k  a fe lh a s zn á lt  ir o d a lo m r ó l :

1. A történelmi szempontok a III. szakaszban főként a következő forrá-, 
sokból származnak: a) A Trikontinentális Konferencia dokumentumai, 
1966. — b) Lionel Sato cikke a Trikontinentális Konferenciáról, 1966 június,
c) Jósé A. Benitez Cabrera: Africa, a kolonializmus életrajza.

2. Egyéb információk a IV. szakaszban főként a következő forrásokból 
származnak: a) A Trikontinentális Konferencia dokumentuma, 1966. — b) 
Lateinamerikanische ökonomische Perspektiven, 1964. — c) A Bandung- 
konferencia dokumentumai, 1955. — d) Az Addisz Abeba-i konferencia 
dokumentumai, 1963.

Tapasztalati Valláslélektan
címen jelent meg

D. Dr. Vető Lajos püspök új könyve

Ára 68,— Ft. (+2,— Ft portó)
Kapható a Sajtóosztályon (Budapest VIII. Puskin u. 12.)
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Az ázsiai egyházak feladata 
a nemzetközi béke és a függetlenség szempontjából

A. K. THAMPY indiai közgazdasági szakértő előadása a Ke
resztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottságának ülésén, 
Szófiában, 1966. október 18-án.

Helyettesként jelenek meg önök előtt. D. T. Niles lelkész na
gyon szerény helyetteseként. Hiába próbáltam kimenekülni főtitká
runk kezei közül. Legkevésbé sem vagyok alkalmas arra, hogy le
írjam az ázsiai egyházak feladatát. Először is csekély ismeretem 
csak Indiára szorítkozik, és nem terjed ki egész Ázsiára. Másod
szor: mint lényem egész mélyéig laikus ember nem merem igé
nyelni, hogy meghatározzam az egyház feladatát. Ezért főként a 
béke és a függetlenség kérdésével fogok foglalkozni, különös tekin
tettel az indiai gazdasági és politikai helyzetre. Ebben a törekvé
semben az én laikus alkalmatlanságom az én egyetlen alkalmassá
gom. Kereskedelmi hivatásom nagy mértékben leköt engem a pia
con, a kereskedelmi intézményekben és politikai körökben. Hadd 
mondjak egy magyarázó szót is. Ha néha ellenszenvvel vagy ellen
ségesen beszélek a független India vezető osztálya ellen, kérem, 
vegyék figyelembe, hogy megszereztem erre a jogomat azzal, hogy 
életem legértékesebb idejét, ifjúságom legnagyobb részét, tíz évet 
töltöttem börtönben és föld alatt, harcolva a brit kormányzat ellen.

Az ázsiai kontinens és a világbéke
Ondra lelkész úr dióhéjba foglalta, amikor ezt írta: „Az ázsiai 

egyházak szerepének különös jelentősége van a jelenben, mert a 
nemzetközi feszültségnek most különböző gyújtó pontjai vannak 
az ázsiai kontinensen. A háború Vietnamban az ázsiai kontinensen 
fenyegeti és veszélyezteti az egész világ békéjét.”

Háború Ázsiában
Az Egyesült Államok a Dél-Vietnamba küldött háromszázezer 

főnyi expedíciós csapatokkal együtt jelenleg több mint egy millió 
katonát és legmodernebb és legválogatottabb fegyvereket, mérges 
gázokat és kémiai anyagokat használ fel arra, hogy folytassa és ki
terjessze hadüzenet nélküli háborúját Ázsiában. Az elmúlt 15 hó
nap alatt Észak-Vietnamra ledobott bombák súlya egyenlő az összes 
bombák egyharmadával, amelyeket a második világháború hat éve 
alatt használták fel Európában. Naponként több bombát dobnak le 
Vietnamra, mint Németországra a szövetséges offenzíva csúcspont
ján az utolsó világháborúban. Az Egyesült Államok egyik szená
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tora szerint ,,60 ezer dollár értékű lőszerbe kerül minden egyes 
vietnami harcos megölése. Összes költségeinket számítva minden 
egyes vietnami harcos megölése majdnem 4 millió dollárba kerül.”

Az Egyesült Államok mostanig meggyőződhetett volna arról, 
hogy ami szembenáll vele, az nem kommunista összeesküvés, ha
nem nemzeti mozgalom. A Vietnamban alkalmazott elpusztíthatat
lan katonai hatalma ellenére sincs lehetőségük Ázsia népeinek arra, 
hogy alávessék magukat a Csendes-óceán túlsó partjáról jött ide
genek törvényének.

Az Egyesült Államok botrányos agressziója egy szuverén állam 
ellen megrázta a világot. A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
ellen intézett amerikai támadás kétségtelenül bűnös, mert olyan 
ország ellen irányul, amely végre megkezdte nemzetgazdaságának 
felépítését. Washington már kezdi kiterjeszteni katonai tevékeny
ségét Dél-Vietnamon és a Demokratikus Köztársaságon túl is. 
Kambodzsa, Laosz és Thaiföld ilyen vagy olyan módon már be van
nak vonva Washington háborújába. Amerika arra törekszik, hogy 
ugyanígy leigázza Indokína minden más országát, és ebből a cél
ból fokozza Laosz bombázását és folytatja provokációit Kambodzsa 
ellen.

Elszántság a győzelemre
Azok a dél-vietnamiak, akik fegyvert fogtak felkelésre, meg

mutatták, hogy készek végtelen sok évet tölteni hazájuk dzsunge- 
leiben és mocsaraiban, és inkább elhordozzák a nehézségeket, mint
hogy megadják magukat. Ez a rettenthetetlen szellem, ez a bátor 
ellenállás, amely ámulatba ejt sok amerikait, abból ered, hogy az 
emberek hisznek ügyük igazságában és abban az elhatározásukban, 
hogy szabadságban és függetlenségben éljenek. Úgy harcolnak, 
hogy egyik kezük az eke szarván, másik a puskán van. A nép 
haragja, amelyet az agresszorok kegyetlenségei és bűntettei éb
resztettek fel, a határozottság és harcos egység új forrásává lett. 
Ez az, amiért egy olyan kis ország mint Vietnam, képes volt éve
ken át meghiúsítani a világ legerősebb imperialista hatalmának 
katonai terveit. Ez az, amiért a vietnami háború mind e mai napig 
„végtelen alagút” , ahogyan ezt Kennedy elnök a maga idejében 
beismerte.

Az amerikai imperializmus elleni harc folytatásával Vietnam 
népe nem csak saját nemzeti jogait erősíti meg. Nagyban hozzájá
rulnak a világ minden népének a békéért, függetlenségért, demok
ráciáért és szocializmusért folytatott harcához. A vietnami nép 
saját szabadságharcát a nemzetek általános harca egy részének 
 tekinti, amelyet az imperializmus agresszív politikája ellen és a 
mások elleni agresszió megelőzése érdekében folytatnak.
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A választóvonal
A vietnami kérdésben való magatartás választóvonallá kezd 

lenni a világ reakciós és haladó erői között. Vietnam szabadságá
nak és függetlenségének ellenségei ellenségei a nemzeti felszaba
dító mozgalomnak mindenütt, ellenségei a világbékének és bizton
ságnak. Mindenki, aki szereti a békét és a biztonságot, aki szívén 
viseli a társadalmi haladás ügyét, a hősi Vietnam pártjára fog 
állni.

A taskenti szellem
A taskenti nyilatkozat aláírása történelmi esemény volt nem

csak India és Pakisztán népei, hanem az egész békeszerető emberi
ség számára is. A világ népei kezesei a taskenti nyilatkozatnak, 
akik jótállnak a teljesítéséért. Ők azok, akik döntően segíthetnek 
tovább vinni a taskenti szellemet.

Taskent jelentőségének teljes megértése céljából emlékeztetni 
kell arra a háttérre és azokra az eseményekre, amelyek oda vezet
tek. India felosztásának 1947-ben a britek részéről egyetlen célja 
volt: a feszültség és ellentét ébren tartása a két újonnan függetle
nült állam, India és Pakisztán között, hogy folytatólagosan gon
doskodjanak alkalmakról az imperialista beavatkozásra és uralomra 
a subkontinensen. A pakisztáni agresszió Kasmír ellen nyomon kö
vette a függetlenség elnyerését. A kasmíri völgy stratégiai jelentő
sége a legnagyobb mértékben kívánatos vidékké tette azt imperia
lista háborús támaszpontok számára. Ezt követték egyre szorosabb 
katonai szövetségek és egyezmények Pakisztán és az imperialista 
erők között. Az 1954. évi katonai szerződés az Egyesült Államok 
és Pakisztán között állig felfegyverezte Pakisztánt modem fegyve
rekkel. Pakisztán nélkülözhetetlen fogaskerékké lett az ázsiai im
perialista háborús gépezetben. Háborús bázisait elszórták egész 
területén. A pakisztáni Pesavar volt az a hely, amelyről a hírhedt 
amerikai U—2. kémrepülő elindult bűnös küldetésére a Szovjet
unió fölé, és nem egy ilyen amerikai repülőgép van különböző tá
maszpontokon Pakisztánban. Britannia és Amerika azt színlelve, 
hogy érdekelve van az india—pakisztáni békében, megtett min
dent azért, hogy erősítse és támogassa a feszültség tartósítását és 
fokozását India és Pakisztán között. Ez volt a háttere a konflik
tusnak India és Pakisztán között.

Ha tovább akarjuk vinni Taskent szellemét ma, akkor nem 
szabad elfelejtenünk, kik voltak mindig ellenségei ennek a szel
lemnek. Ma az imperialisták dicsőítik szájukkal Taskentet, de hőn 
óhajtják elpusztítani a taskenti szellemet. Az imperialisták ellen 
felsorakoztak az indiai és pakisztáni nép tömegei, akik őszintén 
kívánják a békét.
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A kínai vezetők arra törekedtek, hogy olajat öntsenek az in
diai—pakisztáni konfliktus tüzére, és nem csinálnak titkot abból a 
kívánságukból, hogy Taskent csődöt mondjon. India kormányának 
mégis fel kellene használnia azt az atmoszférát, amelyet Taskent 
teremtett, hogy újabb kezdeményező lépéseket tegyen a békés tárgya
lásra a Kínai Népköztársasággal kötendő megegyezés érdekében. 
Taskent szelleme a béke és az antiimperializmus szelleme. Csak India 
és Pakisztán népeinek egysége védelmezheti meg a taskenti szellemet 
a külső imperializmus és a belső reakció hordáitól.

India válaszutak előtt
Bola Ige, afrikai nemzeti vezető egyéniség, akinek beszédét 

viharosan fogadta a legutóbbi Egyház és Társadalom Konferencia, 
szomorú szavakkal szólt India fényveszteségéről 1960 óta, pedig 
vezetője volt minden fejlődő nemzetnek 1945 után. Ez igaz. Nem
zeti szabadságharcunk megállt félúton, és majdnem az ellenkező
jére változott, úgyhogy megtagadja az igazi emberi szabadságot 
népünk széles rétegeitől. Megálltunk távol az igazi segítségnyújtás
tól. Nem maradtunk közel az egyszerű néphez, nem tudjuk beszélni 
az ő forradalmi reménységeik és törekvéseik nyelvét. Indiában 
nem történt semmiféle mély forradalmi változás a vagyon, a jöve
delem, a teherviselés, az iskolázás, a politikai és közigazgatási szer
vezet struktúrájában.

Bár India mezőgazdasági ország, mégis 23 420 millió rúpia ér
tékben importált kenyérgabonát függetlenségének kivívásától 1964 
végéig. (Egy rúpia nagyjából egyenlő egy angol shillinggel, vagy 
egy cseh koronával.) Indiának 1947-ben 15 000 millió rúpia értékű 
fontsterling egyenlege volt. 1966-ban külföldi adósságunk 4020 mil
lió rúpiára nőtt. Még 19 évvel függetlenségünk kivívása és három 
ötéves terv után is az egy főre eső jövedelem csak 400 rúpia körül 
mozog, azaz egy angol sfiilling vagy egy cseh korona fejenként és 
naponként. A dolgok másképp alakultak volna, ha a vezető párt 
elöl járt volna a földreform radikális politikájával úgy, hogy visz- 
szaadja a földet a földművesnek, és ha végrehajtotta volna az ipa
rosítás bátor politikáját úgy, hogy elvágja az idegen kapitalisták 
és az indiai monopolisták önző érdekeinek az útját. (75 monopo
lista ház uralkodik az indiai ipari szektoron.) Indián belül a gazda
gok kétségtelenül gazdagabbak lettek. Csak az a kérdés, hogy a 
szegények nem lettek-e szegényebbek.

Idegen tőke
India 1956. évi iparpolitikai nyilatkozata ezt mondja: ..A tár

sadalom szocialista formájának felvétele ugyanúgy megköveteli, 
mint a tervszerű és gyors fejlődés szükségessége, hogy az alapvető 
és stratégiai jelentőségű iparágak és a természetük szerint közér
dekű szolgáltatások az állami szektorba tartozzanak.” Éppen ezt
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az alapvető politikát változtatták meg, hogy alkalmazkodjanak a 
Világbankhoz és az Egyesült Államok monopóliumaihoz. Hadd ad
jak csak egy pár példát. Az előbb említett iparpolitikai irányel
vünk az olajfinomítást olyan iparágnak jelölte meg, amelyben csak 
a kormány működnék. Most a kormány nem csak külföldi részvé
telre adott meghívást külföldi kívánság szerint technikai szakértők 
és devizasegélyek nyújtásának címén, hanem az indiai magánszek
tornak is részt adott a koncból. Ugyanez az eset a műtrágya gyár
tásánál is. India kormánya amerikai cégek nyomására beleegye
zett abba, hogy felmentést ad nekik az ár, a vezetés és a forgalom 
ellenőrzése alól hét évi időtartamra.

Az idegen- tőkebefektetés, amely 1948-ban 2646 millió rúpia 
körül mozgott, 7355 millió rúpiára emelkedett 1962 végéig. Ebből 
a külföldi magánbefektetés 1962 végéig 3600 millió rúpiára emel
kedett, több mint 100%-kal tizennégy év alatt. India kormánya 
1962 óta további befektetésekre vonatkozó ajánlatokat hagyott jóvá 
1000 millió rúpia érték körül, 1963 és 1965 között. Az utóbbi egy 
amerikai társasággal kötött együttműködési egyezményre vonatko
zott, mindenekelőtt kétszersült gyártására.

A brit magánberuházások összege Indiában 4790 millió rúpia 
1964 végén. Britannia részesedése a kereskedelmi beruházásokban 
62,1 százaléka az egész külföldi magánberuházásoknak a mi orszá
gunkban. És ezeknek majdnem fele a függetlenség kivívása után 
történt.

Mégsem kizárólag a brit beruházások mennyisége az, ami szá
mít. Ezek a beruházások gazdaságunk stratégiai és kulcsszektorai
ban történtek. Például: az egész magánbefektetés India stratégiai 
petróleum iparában 1530 millió rúpia volt 1961-ben, amiből a brit 
rész 1010 millió rúpia (1955-ben 790 millió rúpia volt). A külföldi 
olajtársulatok a brit olajtársulatokkal együtt, amelyek vezető sze
repet visznek, még mindig ellenőrzik a finomító kapacitását és a piac 
nagyobb részét.

Valamikor a megboldogult Sardar K. M. Panikker a Rajye 
Sabha-ban tartott egyik beszédében óvott a mi olajunknak ettől a 
veszedelmes idegen ellenőrzésétől, és hozzátette, hogy azok, akik 
ellenőrzik az olajat, ellenőrzik az országot. Még rosszabb az, hogy 
a petróleumnak ezek az urai a politikának is urai saját országaik
ban. Ezen a címen hallatlan készleteket csapolnak le Indiából foly
tatólagosan évről évre — körülbelül ezer millió rúpiát évenként. 
Külkereskedelmünkben is Britannia uralkodik nemzetgazdaságunk 
kárára. A méltánytalan kereskedelmi kapcsolatok és a reánk nézve 
kedvezőtlen árak következtében India szenved kárt úgy is' mint 
eladó, és úgy is mint vevő. A külkereskedelmen kívül a hajózás, 
a külföldi pénzügyek, a külföldi biztosítás stb. szintén az ő döntő 
ellenőrzésük alatt áll. Britannia uralmát a mi gazdasági életünk 
felett mindig arra használták, hogy akadályozzák és szabotálják 
országunk gazdasági együttműködését a Szovjetunióval és más szo
cialista országokkal.
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Külföldi segély
Az Egyesült Államok külpolitikájának fontos oldala a „segély” , 

különösen a gazdasági segély más országoknak. Ázsiában az Egye
sült Államok „segélyének” fő élvezői India (1951 és 1964 között 
5200 millió dollárt kapott), Pakisztán (2600 millió dollárt), Dél- 
Korea (3800 millió dollárt), Dél-Vietnam (2000 millió dollárt). 
Humphrey, az Egyesült Államok alelnöke februárban ázsiai útja 
alkalmával megkísérelt rábírni egy egész sor kormányt arra, hogy 
támogassa az Egyesült Államok agresszióját Vietnamban, cserében 
az Egyesült Államok gazdasági „segély” -éért. Különösképpen igye
kezett megnyerni Indiát és Pakisztánt arra, hogy ezt tegyék. Az 
Egyesült Államok „gazdasági segélye”  mindig olyan feltételekkel 
volt körítve, amelyek azt célozták, hogy biztosítsák az Egyesült 
Államoknak a lehetőséget az elfogadó ország bel- és külpolitikájá
nak befolyásolására. A „segély” külön feltételei: kereskedelmi tila
lom bizonyos országokkal, garanciák vállalataik államosításával 
szemben és engedmények az elfogadók részéről arra, hogy a „se
gélynek” legalább 50%-át magánvállalkozásba fektessék. A legna
gyobb mértékű korlátozásokat vezették be a gazdaság állami szek
torának a pénzelésénél a fejlődő országokban, és aktíve támogat
ták a magántőkés viszonylatokat abban a reményben, hogy meg
erősítik a politikai szövetséget az Egyesült Államok imperializmusa 
és ezeknek az országoknak a burzsoáziája között. Ezen kívül ez a 
„segítség” nem használható fel nehéz vagy alapvető iparágak fel
építésére. 1959/60-ban az összes gazdasági segély 42%-át amerikai 
áruk és szolgáltatások elfogadói adták. l°fi«'67-hen ez a szám előre
láthatólag 80%-ra emelkedik. 1962 és 1965 között az összes ame
rikai gazdasági „segély” egyharmada élelmiszer küldeményekben 
érkezett. Az Egyesült Államok az amerikai búza vásárlásának ered
ményeként Indiában 15 000 millió rúpia összeget halmozott fel. Ez
zel a „segéllyel” önmagát segíti, gazdaságilag és politikailag egya
ránt

Szocialista segítség
A szocialista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió, nagylelkű 

technikai és gazdasági' segítséget nyújtanak az újonnan felszaba
dult országoknak iparuk és nemzeti termelő erőik fejlesztésére, 
nemzetgazdasági életük felépítése céljából. Az elmúlt tíz év folya
mán a szovjet hitelek összege, amelyet fejlődő országoknak adott 
nagyon kedvező feltételek mellett teljes üzemek és más felszere
lések szállításának megfizetésére. 130 millióról 3500 millió rubelre 
emelkedett. A Szovjetunió vállalkozott arra, hogy segíti ezeket az 
országokat körülbelül 600 ipari vállalkozás és egyéb terv megvaló
sításában. A szocialista országok így segítik a fiatal államokat ab
ban, hogy megvessék modern nemzeti iparuk alapjait, és kifejlesz- 
szék a gazdaság állami szektorának termelő erőit, ami önmagában
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fontos feltétele a gazdasági függetlenség elérésének. Például az 
asszuáni gát az Egyesült Arab Köztársaságban, a bhilai és a bo- 
karói acélművek Indiában, az új autógumi-mű és acélmű Ceylon
ban tanúskodik erről a tényről. (A bokarói acélmű ügyében India 
először az Egyesült Államokat kereste meg, de az az amerikai kö
vetelés, hogy az üzem magánszektorba tartozzék, nem volt elfogad
ható India számára.)

A leggyengébb pont a legfejletteb országok gazdasági struktú
rájában az üzemanyag és az energia. A Szovjetunió, Csehszlovákia, 
Románia és más szocialista országok lényeges támogatást nyújta
nak különböző afrikai és ázsiai országok erő-, olaj-, gáz- és szén
iparához. A Szovjetuniótól, Romániától, Csehszlovákiától és más 
szocialista országoktól jövő gazdasági és technikai segítség eszkö
zül szolgál az olajimperializmus pozícióinak aláaknázására Ázsiá
ban, és annak előmozdítására, hogy .India, Afganisztán, Indonézia, 
a Szovjetunió és más országok megteremtsék saját nemzeti olaj
iparukat. India, Burma, Indonézia és Ceylon tették a legnagyobb 
haladást az idegen monopóliumok elleni harcban. Hasonlítsuk össze 
még egyszer a szocialista segítségnek ezt a típusát azokkal a hite
lekkel és anyagi támogatásokkal, amelyekkel Nyugat főként a 
magánszektort látja el a fejlődő országokban, és akadályozza az ő 
állami tulajdonban levő gazdaságuk növekedését. A kapitalista or
szágokból jövő segélyek zömét nem az ipar kulcságazataira adják, 
hanem az alsó struktúrára (utak, kikötők, repülőterek, hírközlő 
eszközök stb. építésére).

Csökkenő segélyek
Ez a nyugatról jövő csökkentett és feltételekhez kötött segély 

is kezd gyengülni. A Nemzetközi Pénzalap és a Világbank egyaránt 
hangsúlyozta legutolsó évi jelentésében, hogy a fejlett kapitalista 
országok egyáltalában nem lelkesednek segélyezési kötelezettségeik 
növeléséért. A segélyezés részaránya a nemzeti jövedelem összessé
gében 1961-től 1965-ig lecsökkent kb. 0,65%-ról 0,5%-ra, míg az 
előirányzat az volt, hogy eléri az 1%-ot. (A genfi Egyház és Tár
sadalom Konferencia 2%-ot kívánt.) Ugyanakkor a fejlődő Orszá
gok esedékes külföldi tartozása hallatlanul megnőtt. 1955-ben 10 
billió dollár volt, 1963-ban 29 billió dollár, 1964-ben 33 billió dol
lár és 1965-ben 36,4 billió dollár — 10%-os növekedés egyetlen év
ben. A fejlődő országok nem számíthatnak semmiféle nagy összegű 
segélyre a kapitalista országokból, még akkor sem, ha készek meg- . 
adni a kívánt engedményeket. A fejlődő országok gazdasági meg
erősödésének tán^ogatására bő forrásokat lehetne nyerni a fegyver
kezés csökkentésevei, amely most évi 180 000 millió dollárba kerül, 
beleértve az 55 000 millió dollárt egyedül az Egyesült Államokban.
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Kereskedelem
A kapitalista világpiac a fejlődő országok termelvényeit elvi

selhetvén. és káros áringadozásoknak veti alá. Apait fejlesztési se
gélyként adtak az gyakran több, mint veszteség számba mehet a 
kedvezőtlen kereskedelmi feltételek miatt, amelyek magába foglal
nak árajánlatokat, tarifákat, korlátozásokat stb. A  fejlődő orszá
gokkal szemben alkalmazott hátrányos kereskedelmi feltételek ki
egyenlítenek minden gazdasági segélyt, amelyet kaptak.

Dr. Prebisch, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferen
ciájának főtitkára, (kiváló argentin közgazdász és egyike a fő szó
vivőknek a genfi Egyház és Társadalom Konferencián! nem régen 
kiadott egy érdekes jelentést azokról a sokszorosan összetett prob
lémákról, amelyekkel az újonnan önállósult állarrtok találkoznak 
gazdasági fejlődésük közben, és arról a szerepről, amelyet a világ
kereskedelemnek kell játszania megoldásukban. A jelentés csekély 
gazdasági haladást mutat ki az elmúlt néhány évben. Emelkedés 
helyett csökkent a gazdasági fejlődésük üteme. Legnehezebb prob
lémát okoz az a számos kereskedelmi és politikai korlátozás, amely 
megakadályozza az újonnan függetlenült államok bejutását a fej
lett kapitalista országok piacaira. Dr. Prebisch kifejtette, hogy ezek 
a kapitalista országok nem tettek semmi lényeges intézkedést, hogy 
megváltoztassák politikájukat az utolsó két évben az ENSZ 1964- 
ben Genfben tartott Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája óta. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a terveket, amelyeket a 
konferencián a szocialista országok jelentettek be, hogy növelik 
vásárlásaikat a fejlődő országokban, eredményesen hajtották végre, 
beleértve az ipari áruk vásárlását is. A jelentés hosszasan foglalko
zott az újonnan függetlenült országok gazdasági fejlesztésének fi
nanszírozási kérdésével. A visszahúzás nem annyira a pénz-segé
lyek korlátolt beáramlásából adódott, mint inkább a nagy kama
tokból, amelyet követeltek, és abból a nyereségből, amelyet kül
földi kapitalisták rendszeresen exportáltak. Ami ténylegesen meg
maradt csökkentett nyugati segélyként, az Latin-Amerikában 
egyenlő a nullával.

A szocialista országok vásárlásai kezdik segíteni a fejlődő or
szágokat. Például a szovjet gumi- és teavásárlás a kolombói piacon, 
a hosszúlejáratú gumi—rizs szerződés Ceylon és Kína között, a 
szovjet segítség Kuba cukorexportjánál, a szocialista országok 
rúpia-fizetési kereskedelmi egyezménye Indiával. India exportja 
Kelet-Európába kb. 20%-ot tesz ki. Manubhai Shah, a mi külke
reskedelmi miniszterünk a legutóbbi ECAF konferencián Üj-Delhi- 
ben javasolta, hogy a rúpia (vagy a fejlődő országok más helyi va
lutái) legyen a segélyezés és a kereskedelem fizet? eszközévé a fej
lett és fejlődő országok között.
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A két világ
A fejlődő népek, amelyek a világ népességének négy ötödét 

alkotják, a világ anyagi forrásainak csak egy ötödét birtokolják. 
Némelyek úgy vélik, hogy 20 év múlva a világ javainak 5/6-a lesi 
a nyugatiak kezében — és főként a fehér emberek kezében, akik 
a világ népességének kisebbségét alkotják. Mások azt mondják, 
hogy 1968-ra éhezni fog a világ. A jelenlegi helyzet Indiában en
nek egyik előfutára. Évenként 60 millió új szájat kell táplálni. Min
den percben százötvennel növekszik a világ népessége, és ezek 
közül 103 Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában. Csak 47 esik 
olyan országra, amelyben bőség van.

A legdöntőbb tény, amellyel szembenéz a világ ma, a szakadék 
a bőségben élő nemzetek és a nyomorúságos szegénységben élő 
országok között, ami a világbékét veszélyezteti. U Thant helyesen 
mondta: ,,Azt hiszem, hogy a tátongó űr a birtokosok és a nincs-, 
telenek között sokkal komolyabb veszélyt jelent a nemzetközi bé
kére és biztonságra, mint bármely más, akár ideológiai, akár faji 
hasadás.”

Politikai szabadság és gazdasági függetlenség összefonódnak, 
és egyetlen nemzet sem tarthatja meg egyiket a másik nélkül. A 
keresztyénség segítségének túl kell mennie a fejlesztésen, mert vi
lágos, hogy az ilyen programok képtelenek áthidalni a szakadékot 
a gazdagabb és szegényebb nemzetek között. Ügy látszik, a világ 
problémája nem a szegény, hanem a gazdag ember. Nem kevesebb 
a követelmény, mint a nemzetközi gazdasági viszonylatok gyöke
res strukturális megváltoztatása. A jelen követelménye nemcsak a 
gazdasági igazságosság minden nemzeten belül, hanem a nemzetközi 
gazdasági igazságosság is. Sok gyarmat kiugrik az imperializmus 
zsebéből, csak azért, hogy annak hüvelykujja alatt maradjon. Neo- 
kolonializmus vagy nemzeti függetlenség: ez a kérdés.

Az ázsiai egyházak feladata
A múltban megkísérelték az egyházak, hogy őrizzék a status 

quo-t. Ez gyakran egyik akadálya, néha még a legnagyobb akadá
lya is annak, hogy eljöjjön Isten országa, vagyis hogy Isten ural
kodjék mindenek felett. Az indiai egyházak szervezete olyan kor
szak szükségleteihez igazodik, amely a múlté és nem sodorta bele 
őket a jelenkori események prófétai értelmezésébe. Önelégültsé
güket csak az egyszerű ember türelmetlensége egyenlíti ki. Az egy
házi vezetőség középosztály-szemlélete vakká teszi őket a forra
dalmi helyzet szükségletei és realitásai iránt. Ez magyarázza, hogy 
jóllehet az antikommunizmust ajánlják nap mint nap, mégis a kom
munisták jutottak hatalomra a választásoknál Kerala államban, 
egyharmad keresztyén népességgel. (Ezzel egybe kell vetni, hogy 
egész Indiában csak 2% az arányszámuk.) Folytonos negatív anti- 
kommunizmusuk ismét hatalomra juttatja a kommunistákat Kera- 
lában, a jövő évi választások után.
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Az egyház csak annyiban segítheti a világ átformálását, ameny- 
nyiben maga átformálódik a világgal való érintkezés közben. Az 
orvosnak először önmagát kell meggyógyítania. A mát döntően jel
lemző vonás a kitörés a mi gettónk börtönéből. Szükség van a 
szentségre azért, hogy Krisztus magával vigyen minket a piacra 
és a világba, vagyis oda, ahol Krisztus valóságosan akar uralkodni. 
Azt a keresztyén embert, aki beleveti magát a szociális és politikai 
harcba, nagyon bátorítani kellene, és nyereségnek, nem pedig vesz
teségnek kellene tekinteni az egyház számára.

Végeredményben az egyházak Indiában úgy munkálkodnak a 
társadalom átalakításán, mint a múltban, szelíd erőlködéssel a tár
sadalmi megújulásra, munkálkodnak a fennálló intézményekben, 
és ezeken keresztül a maguk szabályai szerint. Nincsen semmiféle 
stratégiájuk, amellyel alapvető változásokat hozhatnának létre a 
társadalomban túlságosan sok késedelem nélkül. Az egyházak soha
sem mutattak igazi méltánylást a kitartó keresztyén politikai akció 
szükségessége iránt. Ennek következménye az, hogy sem politikai 
gyakorlat, sem politikai műveltség nem mutatkozik a közösségnél 
semmiféle jelentős intézkedésben.

Egy napon egyik püspökünk felhívta miniszterelnökünket, csak 
azért, hogy megmondja, hogy a keresztyének Indiában nem nyújta
nak semmiféle politikai segítséget, hanem csak látogatják az isko
lákat és a kórházakat.

A nemzet igényli az egyházak és a keresztyének aktívabb rész
vételét a nemzet társadalmi és gazdasági forradalmaiban, még ak
kor is, ha ez a társadalom struktúrájának a megkérdőjelezését je
lenti. A keresztyén ember részvétele a politikai életben magával 
hozza minden igazságtalan rendszer megkérdőjelezését és a szem- 
behelyezkedést minden szerzett joggal szemben, amely az embert 
elnyomja. Ez annak a tudatosítását is jelenti, hogy vannak helyze
tek, amelyekben az erőszak, amely vért ont a tervszerű forradal
makban, kisebb rossz lehet, mint az az erőszak, amely vértelen- 
séggel ítél egész néptömegeket örökös reménytelenségre. Nemzeti 
költőnk, Tagore ezt mondta egyszer: ,,A néma sivatag ugyanúgy 
ellene van az életnek, mint a bömbölő tenger.”

Az a helyzet, hogy az egyházak érzéketlenek az olyan esemé
nyek iránt, amelyeknek mély hatásuk van az emberre és a társa
dalomra. Az egyházakat fel kell rázni aléltságukból, és aktivitásra 
kell indítani. Nem lehetnek többé csendes kikötői azoknak, akik 
nosztalgikusan gondolnak a hagyományokra, és keményen dolgoz
nak a status quo megőrzéséért. Helvette komolyan kell venniük 
az emberi harcot, és gondoskodniuk kell olyan kapcsolatokról, 
amelyben az ember szabaddá és bátorrá lesz arra. hogv vállalja a 
szükséges forradalmi kötelezettségeket. A forradalmi hullám a tör
ténetileg jogfosztott igazságosságért folytatott osztályharc egyik 
megjelenési formája az emberi méltóságért folyó harcnak, és ezért 
Krisztus aktivitásának a megnyilvánulása a világban. Folytatnunk 
kell a forradalom sürgetését mindaddig, amíg az utolsó ember is
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visszanyerte Isten gyermekeinek a méltóságát. Az egyház csak úgy 
segítheti a társadalom átformálását, ha azonosítja magát az elnyo
mottak, a megvetettek, a diszkriminálták és a szegények ügyével. 
Ez azt is követeli az egyháztól, hogy helyesen és igazán értse azo
kat az erőket és intézményeket, amelyek az országok és a világ gaz
dasági életét formálják. Csak az ilyen komoly tanulmányozás ve
zethet dinamikus cselekvéshez.

A keresztyén embernek nyugtalanságot kell mutatnia életstílu
sában, ha az emberiség veszélyben van. Meg 'kell tanulnia így imád
kozni: „Tégy engemet a béke eszközévé, ahol harc van, és a harc 
eszközévé, ahol hamis béke van.”

A tudós szemszögéből nézve a nemzetközi béke kérdését, úgy 
tűnik, hogy a béke megteremtésének és fenntartásának két fő aka
dálya az, hogy:

1. Az USA és a körülötte csoportosult erők változatlanul foly
tatják azt a politikát, melyet hidegháborúnak és imperializmusnak 
nevezünk.

2. Ezek a hatalmak nem hajlandók elismerni, hogy a világban 
fennálló úgynevezett* vitás kérdéseket, melyek nem elsősorban ideo
lógiai különbségek miatt állnak fenn, tárgyalások űíján kell és lehet 
rendezni s változatlanul épp úgy, mint évszázadokkal ezelőtt, az 
erőszak, a fegyverek erejével akarják a döntést számos kérdésben, 
így Vietnamban is, a maguk javára kierőszakolni.

Ebből következik az a fonák helyzet, hogy a legnagyobb, a leg
erősebb hatalmak anyagi és szellemi erőik tekintélyes részét hábo
rús készülődésre és fegyverkezésre fordítják. így alakult ki az a 
sajátságos kép, hogy a világ összes fegyverkezési kiadásainak 85 szá
zalékát Anglia, Franciaország, Kanada, Kína, NSZK, Szovjetunió 
és az USA viseli, s ez évenként 150 000 millió, minden órában 16 mil
lió dollárt tesz ki. Ez az összeg több, mint a fejlődésben levő Ázsia, 
Afrika és Lafín-Amerika teljes nemzeti jövedelme. Ennek a horribi
lis összegnek az egyharmadát egyedül az USA fordítja hadi célokra 
s egyetlen vietnami szabadságharcos megölése kb. 20 000 dollárba 
kerül.

A nemzetközi béke 
és a függetlenség fő akadályai
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Megdöbbentő szám, ha arra gondolunk, milyen hasznosan le
hetne ezt a fantasztikus tőkét az emberiség érdekében felhasználni.

Ha meg tudnánk teremteni a béke szilárd alapját, akkor nem
csak a sok improduktív befektetés lenne felesleges, hanem ezen 
felül jelentős mennyiségű nyersanyag válnék szabaddá a világ civi
lizációs szintjének emelése céljából, hiszen egyetlen Poláris rakéta 
árából négy egyetemet, egyetlen szállító hadi repülőgép árából 1000 
orvosi ambulanciát lehetne felállítani.

Ismeretesek azok az adatok is, hogy földünkön több száz millió 
embernek nem biztosítható a jó ivóvíz, a mindennapi kenyér, a napi 
minimális kalóriaszükséglet. Ugyanakkor csupán az USA az elmúlt 
tíz év alatt 3000 millió dollárt költött háborús célokra, a tárolható 
élelmiszerek vásárlására, és ennek jelentős részét később a tárolás 
lejártával megsemmisítették. így pl. búzából 125 millió tonna tárolt 
1960-ban az USA-ban és ez kb. 600 millió ember egy évi kenyér-1 
szükséglete. A kiragadott példákkal azt akartam bizonyítani, hogy 
a béke megteremtésének egyik fő akadálya bizonyos körök hatalmi 
törekvéseiben jelölhető meg s abban, hogy a hadikészülődés Teufels- 
kreiséből nem tudnak, vagy nem akarnak kiszabadulni az Egyesült 
Államok vezető körei és a körülöttük kialakított szövetségeseik cso
portja.

Nyilvánvaló, hogy nemcsak ideológiai ellentét, vagy ún. védel
mi okok kényszerítik az USA-t és szövetségeseit arra, hogy ilyen 
esztelen fegyverkezési versenyt tartsanak fenn. Érdemes megvizs
gálni, hogy mennyiben érdekelt az USA és szövetségeseinek ipari 
trösztjei a fegyverkezési verseny fenntartásában.

A hivatalos kimutatások szerint az USA gazdasági tevékenységé
nek közel 50%-a a katonai kiadásoktól függ. 1960-ban az öt leg
nagyobb ipari tröszt 10 000 millió dollár értékű hadi megrendelést 
kapott s ma az USA költségvetés minden dollárjából több mint 
60 centet fordítanak hadi célokra. Nehéz lenne tagadni, hogy a hadi
ipar nyeresége és bizonyos külpolitika mögött összefüggés van, mi
kor az említett öt tröszt vezetésében 261 nyugalmazott tábornok 
van.

A tudós akkor tölti be feladatát helyesen a társadalomban, ha 
nemcsak világosan látja, érti, hanem kifejezésre is juttatja, hogy a 
tudomány nem önmagáért van, hanem minden kutatásnak, erőfeszí
tésnek motorja az ember érdekében végzett munka. Ezért kell fel
emelni szavunkat minden fórumon az emberi életek érdekében.

A „Ne ölj” parancsolat ugyanis az ember belső, morális szük
ségletéből fakad. Kivételként fordul csak elő, hogy az emberek egy
mást fegyver nélkül, puszta kézzel megöljék. Ki kellett találni a 
fegyvert, mely használóját személytelenné teszi s csak a fegyver 
az, amely mintegy közvetítőként szerepel a másik ember pusztítá
sában.

A tudomány munkásait súlyos felelősség terheli a tekintetben 
is, hogy elért eredményeinket és a világ javait milyen célokra hasz
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nálják fel. Felelősségünk azért nagyobb ma, mint bármikor az el
múlt évszázadokban, mert éppen a tudomány kivívott eredményei 
könnyen az emberiség ellen fordíthatók a technikai perFekcioniz-1 
mus következtében. A jelenlegi nemzetközi helyzetben a béke fenn
tartása érdekében az a kötelességünk, hogy megnézzük, mi megy 
végbe a történelemben és felemeljük szavunkat, ha az emberi elme 
legjobb alkotásait a pusztítás eszközeiként akarják alkalmazni.

Az elmúlt évtizedek alatt különböző fórumokon már sok szó 
esett arról, hogy az atomenergia esetleges újabb háborús alkalma
zása nem lenne egyéb, mint az emberiség kollektív öngyilkossága, 
mert az emberiség teljes pusztulásához vezetne és a föld lakhatat
lanná válna mindannyiónk számára.

A felelősségről szólva említettem, hogy még számosán vannak, 
^akik a szembenálló frontok nézetellentéteit háborúval akarják meg
oldani, bár a háború abban a fogalmazásban, ahogy azt a múltban 
értelmeztük, ma már el sem képzelhető. A múltban ugyanis a 
szembenálló felek attól a gondolattól voltak eltelve, hogy győztes
ként bizonyos előnyökhöz, zsákmányhoz jutnak. Napjaink elképzelt 
háborújában azonban kétségtelen, hogy csak vesztesek lehetnek, 
mert az erőegyensúly (balance of power) jelenlegi állapotában a 
szembenálló táborok egyaránt rendelkeznek egymás elpusztításá
hoz elegendő eszközökkel.

Igaz, hogy az emberiség története, szinte azt lehetne mondani, 
hogy a háborúk története, de éppen a háborúkat elemezve azt lát-1 
juk, hogy bár különböző jelzőket alkalmaztak a háborúk indoko
lása oéljából s nevezték azokat igazságos, elkerülhetetlen, vagy 
éppen szent háborúnak, mégis az ősember kannibalizmusa óta nap
jainkig eltelt idő alatt semmiféle szent, igazságos, vagy elkerülhe
tetlen háború nem oldotta meg azokat a kérdéseket, amelyek miatt 
ezeket a háborúkat indították.

Amikor a háborúk ellen beszélek, nem valamiféle naiv paci
fizmus vezet engem, hanem rá szeretnék mutatni arra az ellent
mondásra, amely fennáll az ember érdekében végzett önfeláldozó 
kutatások, a technikai erőfeszítések, valamint a szociális, az egy-* 
házi és társadalmi szervezetek munkája és egyes háborús törekvé
sek között. Amíg ugyanis sok ezer organizáció mindent elkövet, 
hogy pl. az egészségeseket megvédjük a betegségektől, a betegeket 
meggyógyítsuk, a fogyatékos embereket a társadalom hasznos tag
jaivá tegyük, a munkaképteleneket emberhez illő módon támo
gassuk és életbenmaradásukat biztosítsuk és megjavítsuk az embe
rek életfeltételeit, ugyanakkor úgy tűnik, hogy általában eddig 
nem léptünk fel kellő erővel az olyan törekvésekkel szemben, ame
lyek konfliktusok elintézésére milliók elpusztítását, felmérhetetlen 
anyagi értékek megsemmisítését és új és új háborúkat vélnek meg
oldásnak.

Véleményem szerint elsősorban a tudomány embereinek kell 
minden eszközzel arra törekedni, hogy ezt az ellentmondást felold
juk. Első lépésként a háborúk értelmetlenségét kell tudományos
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érvekkel bebizonyítanunk és el kell kezdenünk, vagy folytatnunk 
azt a pedagógiai munkát, amit én békére nevelésnek nevezek.

Hirdetnünk kell minden fórumon a béke és a függetlenség 
biztosítása érdekében az oktatóknak, az egyházi és világi nevelők
nek, hogy a fennálló nemzetközi konfliktusok megoldása a tár
gyalás és nem a háború. Hirdetnünk kell, hogy a háborús veszély 
két fő oka: az USA egyes körei és a körülöttük csoportosult erők 
imperialista törekvése, és potenciálisan a fegyverkezési hajsza, nem 
jelentéktelen részben a kibontakozó német revansizmus és neoJ 
fasizmus is. Ezt világosan, nyíltan megmondani kötelességünk, mert 
ezt diktálja a felelősségérzetünk.

Ha a felelősséget említem, akkor ezt a sokat használt és talán 
megkopott szót s e szó értelmét elemeznem kell.

A felelősség-fogalom helyes értelmét keresve nyilvánvaló, 
hogy a felelősség nem egyéb, mint valakinek az a képessége, hogy 
egy feltett kérdésre választ tudjon adni, vagyis dialektikus-dialo- 
gikus képességről van szó.

Kinek kell válaszolnunk?
Válaszolnunk kell a saját lelkiismeretünknek, de ezen felül 

népünknek és embertársainknak is, ha felelős állásra állítottak 
bennünket. Sorolhatnám még, hogy kinek-kinek hit vagy meggyő
ződése'szerint hol és miképp kell választ adni cselekedeteire. -

A mi korunkban, úgy tűnik, hogy sokakban, de legfőképpen 
az imperializmus politikai reprezentánsaiban lényegesen csökkent a 
felelősségérzet más emberek sorsa iránt. Ha nem így lenne, a világ- 
politikai helyzet nem állna újból és újból a katasztrófa szélén. De 
nemcsak-ezekben a politikai vezetőkben csökkent a felelősségérzés. 
Az átlagemberek közt is sokan vannak azon a nézeten, hogy nem 
kell mindenbe beleavatkoznunk s ez gyakorta szinte jelszó. Hány
szor halljuk, amikor azt mondják: ne avatkozz bele dolgokba, me
lyekből nincs személyes előnyöd.

Ha ezt a gondolatot tovább viszem, ez a szemlélet Kain meg
nyilatkozásához vezet: „Soll ich meines Bruders Hüter rein?” Azt 
hiszem, egyetérthetünk abban, hogy ez a magatartás nem felel meg 
semmilyen erkölcsi normának.

A felelősségérzetet azonban nem hozzuk magunkkal a világra, 
amikor megszületünk.

Az embereket tehát nevelni kell, a politikai vezetők említett cso
portját kényszeríteni tudjuk a felelősségérzetre, s hogy ezt elérjük, 
ismét csak céltudatos munkára van szükségünk.

Arra kell nevelni az embereket, hogy a felelősségérzet, a világgal 
kapcsolatban élő és hatékony legyen. Tudomására kell hoznunk a poli
tikai vezetőknek, hogy a felelősség nem ködös fogalom, nem valami 
fikció, és hogy nemcsak a ma élő emberiségnek és a mai világunknak 
tartozunk mindnyájan felelősséggel cselekedeteinkért, azért, hogy 
teszünk-e valamit az emberiség békéje, szabadsága, boldogsága, füg
getlensége érdekében, vagy éppen passzív, önző magatartásunkkal ki
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vonjuk magunkat a felelősség alól, hanem, a jövőnek is felelősek 
vagyunk, s ez a jövő már ma, a mi életünkben elkezdődött.

Ha felelősségünk fennáll, akkor arra kell törekednünk, hogy a 
helyes célok érdekében álfást foglaljunk, ha kell, küzdjünk azért, hogy 
ne legyenek éhezők, elnyomott és egymást pusztító, embermilliók a 
világon. Ezért látom én szükségesnek és hasznosnak a béke és füg
getlenség érdekében végzett munkánkat.

A felelősségnek tevékeny, pozitív érzésnek kell lennie. Mindenki
ben fel kell ébresztenünk a felelősségtudatot, nemcsak az egyszerű 
emberekben, hanem éppúgy a vezető politikai személyiségekben is. 
A felelősségérzést élővé kell tenni, mert éppen az elmúlt években lát-1 
hattuk, hogy a felelősség alól számosán úgy akarták kivonni magukat, 
hogy a számonkérés alkalmával bizonyos parancsokra, az engedelmes
ségre vagy kötelességre hivatkozva védekeztek bűnös lépéseik miatt.

Mi lehet álláspontunk ennek a kérdésnek felvetése kapcsán?
Ügy vélem, semmi egyéb, mint hogy arra kell az embereket 

nevelni, hogy ne legyenek gondolkodásnélküli végrehajtói olyan pa
rancsoknak, melyek az emberiség ellen irányulnak.

Szükség van erre annál inkább, mert jól látjuk, hogy a mi korunk 
ezt a világot sokhelyütt és sok tekintetben pokollá változtatta. Gondo
lok a háborúkra, a gyarmati kizsákmányolásra, az éhségre, hiszen csak 
a közelmúlt hónapokban is több mint tízezren haltak éhen Indonéziá
ban. Gondolok a ma fennálló nyílt és burkolt rabszolgaságra, az elnyo
másra és arra, hogy az atomháborútól való félelem szinte fogságban 
tart bennünket. Ezt a sok nyomorúságot csak részben kompenzálja a 
civilizáció, a technika és a higiénia rohamos fejlődése.

Az a kötelességünk, hogy ebben a botrányos helyzetben rendet 
teremtsünk és megvilágítsuk, hogy ha igaz az, hogy minden ember 
szabadnak születik és szabad lehet a földön, akkor milyen útja-módja 
van a szabadság megszerzésének és megtartásának, és megvilágítsuk, 
hogy ki fenyegeti az emberek szabadságát és a nemzetek függetlensé
gét, nemcsak politikai, hanem gazdasági vonatkozásban is.

Hangsúlyoznom kell, hogy különösen a fejlődésben levő államok 
nem rendelkeznek olyan szabadsággal és fügetlenséggel, mint ahogy 
azt sokan elképzelik.

Minden történelmi kornak megvoltak a maga feladatai. Mi sem 
térhetünk ki a másik legfontosabb kérdés, a függetlenség kérdése elől, 
hiszen az emberi szabadság, a függetlenség és a béke kérdésének meg
oldásában az egyháznak éppúgy megvan a szerepe, mint más szerve
zeteknek.

A függetlenség és szabadság elválaszthatatlan fogalom és minden 
népnek évezredes vágya. Költők megénekelték, hősök életüket áldoz
ták érte, s ma sem halványabb ez az ideál, mint volt a múltban. Ez az 
az objektív jó, amire minden ember és minden nép vágyódik.

Ki korlátozza ezt a legfőbb jót?
Az elnyomásnak és kizsákmányolásnak száz arca van, amit itt 

hosszabban fejtegetnem felesleges. Az elnyomás és kizsákmányolás
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mai formái közt nemcsak a klasszikus gyarmati uralom maradványai 
háborítanak fel bennünket, hanem azok az új módszerek is, amelyeket 
elsősorban a fejletlen országokkal szemben alkalmaznak egyes erő- és 
hatalmi csoportosulások. Az ún. Nyugat számos állama hatalmas ipari 
termelésével mintegy élősködik a felszabadult gyarmati országokon s 
az elnyomás új formáit alkalmazva nevetségessé teszi a függetlenség 
gondolatát. Független-e az olyan állam, ahol minden termelőeszköz, 
nyersanyagforrás direkt vagy indirekt úton az amerikai, angol és más 
tőkebefektetőknek hajt hasznot? Az a segély például, amit az USA 
adott Latin-Amerikának, más államok Afrika országainak, nemcsak 
függő helyzetbe hozta ezeket az államokat, hanem a növekvő termelés 
egyúttal nagyobb profitot biztosít a kölcsönadó államnak.

Mit kell tehát tennünk ?
A múlt évtizedekben hosszas küzdelem folyt, míg megteremtettük 

a függetlenség és szabadság alkotmányát. Ezt a programot ma is vál
lalni kell és vállalni lehet. Arra kell tehát törekednünk, hogy első 
lépésként minden ember számára kikényszerítsük azokat a dolgokat, 
amelyeket a függetlenséghez és szabadsághoz nélkülözhetetleneknek, 
s amelyeket „Die allgemeine Erklárung dér Menschenrechte” címen 
ismerünk. Ezt a programot kell megvalósítanunk.

.Ebben a deklarációban benne van, hogy minden ember szabadnak 
születik, egyenlő jogokkal, és mindenki köteles embertársai iránt test
véri érzéssel lenni. Ez alól nincs kivétel.

Senkinek az élete, szabadsága, vagy biztonsága nem korlátozható.
Minden embernek joga van a tanuláshoz, a munkához, a pihenés

hez, a családalapításhoz. Joga van szociális gondoskodást igényelni.
Mindenkinek joga van a gondolat- és lelkiismeretszabadságra, a 

szabad gondolatcserére. Minden embernek joga van aktív és passzív 
szerepet vállalni annak a társadalomnak a felépítésében, amelyben él, 
ahhoz is, hogy hasonlóképpen gondolkodó emberekkel szervezeteket 
alkosson, amelyek az egyéniség szabad kibontakozását elősegítik, a 
gazdasági, szociális és kulturális fejlődést biztosítják.

Ez a legfőbb jó, amelyet joggal igényel mindenki, aki földünkön 
él. Ebben a sorsterhes korban ez az a törekvés, amelyre mindenütt és 
minden alkalommal hivatkozhatunk. És végül ez az a cél, amely felé 
törekednünk kell, ha felelősségérzés van bennünk az emberiség sorsa 
iránt, és méltók akarunk lenni az „ember” névre.

Dr. Zsebők Zoltán
orvosprofesszor
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Az iqehirdető műhelye

ISTEN TEMPLOMA

I. Kor. 3,16—17

Elhangzott a  négyszázéves soproni evangélikus 
gyülekezet m egújított tem plom ában 1966. október 
30-án.

Többszörös ünnepre gyülekeztünk össze. Az egyházi sajtó, de talán 
egyházunk történetírói is úgy fognak megemlékezni róla, hogy ezen a 
napon ünnepelte a magyarországi reformáció első és legrégebbi evangé
likus gyülekezete fennállásának négyszázadik évfordulóját; és hogy erre 
az alkalomra a gyülekezet megújította templomát; és hogy a jubileumi 
istentiszteletet a lutheri reformáció kezdetének 449-ik évfordulóján tar
tottuk, tehát akkor, amikor még az egész protestáns keresztyénség nagy
ban készült a reformáció 450-edik évfordulójának méltó megünneplésére.

Ünnepi érzéseinkbe kérdések elegyednek. Talán ilyenek: nem a múlt 
emléke-e csupán a reformáció, sőt maga az egész keresztyénség; nem 
olyan-e, mint maga a műemlékiellegű templom, amelyet még rendben 
tartunk kívülről, de olykor belülről is megcsodálunk; másoknak iis, külö
nösen, ha nem idevalósiak, vagy egyenesen külföldiek, büszkén mutoga
tunk is; dehát talán mindez már csak kő, csak műemlék, olyan örökség, 
mint az egyiptomi piramisok, amellyel valójában nem tudunk mit kez
deni, noha szabadulni se tudunk tőle.

Ezekre s a hasonló kérdésekre nézve kérjük Istent, adjon örök 
érvényű választ szent igéje alapján. Kérdéseinket foglaljuk össze há
rom pontba: 1. hogyan nézzünk templomunkra, 2. mit gondoljunk az 
egyházról, melynek reformációjáról emlékezünk és 3. mit gondoljunk 
magunkról, mint ma élő keresztyén emberekről.

1. Hogyan nézzünk templomunkra?
Igénk hangsúlyozza, hogy aki megrontja Isten templomát, azt meg

rontja, megbünteti maga az Isten. Viszont ebből következik, hogy aki 
rendben tartja és szereti a templomot, azt szereti, megsegíti és megáldja 
az Isten. Ügy nézhet tehát a soproni gyülekezet erre a megújított temp
lomra, mint amely hirdeti: megáldja, megsegíti és szereti Isten a soproni 
egyházat, annak híveit, vezetőit, amiért vállalták a nagy gondot, áldoza
tot és fáradságot s rendbehozták, megújították az ő templomát.

Valóban: Isten jótetszésének a tudatában mondhatjuk el a zsoltáros- 
sal: „Mily gyönyörűségesek a Te hajlékaid, óh Isten!” (Zsolt. 84,2). „Sze
retem a Te házadban való lakozást és a Te dicsőséged hajlékának helyét” 
(Zsolt 26,8). Ilyen érzésekkel énekelhetjük ősi énekünket: „örül mi szí
vünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk. . . ” így szeresse ez a 
gyülekezet, így szeressék a jövendő nemzedékek, így szeressük mind
nyájan Isten templomait.

2. Ahogyan templomainkat nézzük, úgy kell értékelnünk a nagy lelki 
templomot, az e g y h á z a t  is. Benne minden történjen „ékesen” , vagyis
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szépen és jó rendben (I. Kor 14,40), ahogyan Pál apostol a lelkünkre 
köti.

Nem könnyű az egyházat rendben tartani. Ahol sok ember van 
együtt, s hozzá a lelki-szellemi fejlődés különböző fokozatán, ott sok a 
baj. Nehéz ellentállni a kísértésnek is, hogy amaz elvnek megfelelően: 
„egységben az erő”, az egyház hatalmi intézménnyé váljék, melyben az 
uralkodás, az anyagi gazdagság, a hatalom játsza a fő szerepet. Jézus 
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon. Nem 
a szolgálatért magáért, hanem a tiszta szeretetért, hiszen Isten szeretet s 
őbenne Isten lett emberré, a szeretet lett emberré. Az egyházra nézve: 
minél hatalmasabbá, gazdagabbá válik külsőleg, annál inkább elveszíti 
belső erejét, a lényegét,- azt, amiért van, amit meg kell testesítenie, mint 
a Krisztus mai látható testének.

A lutheri reformáció az egyház megromlásán akart változtatni. Azt 
szoktuk mondani, ahogyan Krisztus Urunk ostort emelt a jeruzsálemi 
templom kútáraira, úgy emelte fel szavát L u th e r  M á r to n  azok ellen, akik 
az egyházból, a bűnbocsánatból üzletet csináltak. Szabad-e ma, az ö k u -  
m e n iz m u s  idején ezt ünnepelni, Luther fellépéséért, a reformációért, an
nak első híveiért, őseinkért itt Sopronban is Istennek hálát adnunk? 
Nem ronthatjuk-e ezzel annak a lehetőségét, hogy az egyház egysége 
láthatóbbá, az egyház hatalma nagyobbá legyen? Ma a vita a keresztyén 
egység kérdésében éppen ekörül forog: igaza volt-e Luthernek s a refor
mációnak. Szabad-e még ma is reá gondolnunk, tanítására figyelnünk? — 
A rövid válasz erre csak az lehet, hogy ha az egyház e g y s é g e  csak 
azért fontos, mivel így ebben a világban az egyház nagyobb hatalommal 
bírna, az ellenkeznék Jézusunk igazi „hatalmával”, az isteni szeretet 
evangéliumával.

Kegyelettel és hálával gondoltunk tehát azokra most, amikor ezekben 
a napokban elzarándokoltunk a temetőbe az ősz utolsó virágaival, akik a 
reformáció által megtisztított evangélium ismeretére és szeretetére nevel
tek bennünket, s ra g a szk o d u n k  J é z u sh o z , a tiszta  e v a n g é liu m h o z , e v a n 
g é lik u s  e g y h á z u n k h o z . Ugyanakkor szeretettel munkálkodunk együtt az 
emberiség nagy feladatainak megoldásán más vallású embertársainkkal.

Azt kívánjuk Istentől, hogy a mi egyházunkban is, de a többi egy
házban is mindenek valóban ékesen és jó rendben történjenek. Az egy
ház legyen egyház. Akkor nagyobb lesz minden további nélkül is, a dolog, 
illetve az egyház természeténél fogva a keresztyénség egysége.

3. M it  g o n d o lju n k  m a g u n k r ó l, m a  é lő  k e r e s z ty é n e k r ő l?

Nem lehet erre a kérdésre olyan gépiesen válaszolni, hogy most már 
mindazt, amit előzőleg elmondtunk a templomról és az egyházról, egy
szerűen vonatkoztassuk magunkra. Pedig ez kézenfekvő és tetszetős len
ne. Mégse lehet így eljárni. Miért?

A templomot építeni kell, s karban kell tartani, hogy — legyen. Az 
egyházat is szervezni s rendben kell tartani, mint a templomot, noha an
nak a kövei, építő elemei emberek, élő emberek. Egyház másként nincs, 
csakis így.

Isten szava a keresztyén emberről, sőt általában az emberről azonban 
azt mondja, hogy ő templom, akiben az Ö lelke, Isten lelke lakik. Nem 
azt mondja, hogy azzá kell lennie, hanem, hogy m á r is  az.

„Nem tudjátok-e, hogy TI az Isten temploma VAGYTOK? HOGY 
ISTEN LAKIK BENNETEK? HOGY LELKETEK ISTEN LELKE, ISTEN 
MAGA?
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Ez a mai igehirdetés és minden igehirdetés lényege: egyre többet 
megtudni abból, kik vagyunk. Ne legyünk „tudatlanság”-ban:

A k i  k a p  S z e n tle lk e t , a n n a k  n e m  k é t  le lk e  v a n , hanem továbbra is 
egy. A kettő közt nem szabad éles határvonalat húzni. A lelkem Lélekké 
válik, ha Isten felé fordul megtérésben, imádságban, bűnbánatban, áhí
tatban, engedelmességben, szeretetben. Tehát a lelkem akkor marad 
egészben, akkor szabadul meg kétségtől, kettősségtől, kétségbeesésből, 
meghasonlásból, ha „eggyé lesz” Isten Leikével. Így tanít Luther a lélek
ről.

Amilyen boldogtalan meghasonlottságában, olyan boldog és egész
séges most már ebben az egységében. Így tud eggyé lenni másokkal is az 
egyházban. Az ilyen emberek alkotják valóban az egy egyházat, „való
sítják, meg” a keresztyén egységet, s akkor tudunk egyház lenni, tudunk 
szeretetben élni, békében élni, a békét s mások javát szolgálni és elő
mozdítani, tudunk másokkal a jóért együtt munkálkodni. Egy szóval jó 
fává leszünk, mely jó és sok gyümölcsöt terem, melyek javára lesznek 
embertársainknak, s melyeken Isten dicsőségének szépsége ragyog.

Templom, egyház, ember. Így tartoznak ezek össze. Itt is, most is és 
minden időben. A megújított templom és a megújított egyház szolgálja 
mindnyájunk megújulását azáltal, Aki azt mondotta: „A  régiek elmúl
tak, íme én újjá teszek mindent (2. Kor 5, 17). Ámen.

D. Dr. Vető Lajos

SOK BETEG AZ AJTÓ ELŐTT
ESKETÉSI IGEHIRDETÉS 

Mk 1,32—34a

Orvos esküvőjén igen idő- és alkalomszerű alapigénk. Jézus Krisz
tus kapernaumi szállásának ajtaja előtt várnak a betegek. Mégpedig so
kan! Az evangélista szerint az egész város odagyűlt az ajtó elé. És meg
gyógyított sokakat, akik különféle betegségekben sínylődtek.

1. Mi abban látjuk az orvosi hivatás szépségét, hogy az orvos ember
mentő szolgálatával Jézus Krisztus gyógyító munkájának folytatója. 
Annak az Istennek munkatársa, aki önmagáról azt is kijelentette: „Én 
vagyok az Űr, a te gyógyítód!”

A leányok és lányos anyák ma az orvosban általában azt az embert 
látják, akinek sok a pénze és éppen ezért szilárdnak látszik házaséleté
nek anyagi alapja. Jó az orvos feleségének, mondja a környezet, mivel 
őket nem gyötrik a mindennapos élet ilyen nyomasztó kérdései: Mit 
együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkodjunk? — Sokkal kevésbé látják az 
orvosban azt az embert, kinek sok a betege és ezért sok a munkája. Ezt 
senki sem irigyli tőle!

Már Jézus korában is ez a helyzet. Estefelé pedig, mikor leszállt a 
nap, elvitték hozzá a betegeket és az ördöngösöket mind. . .  Ilyen volt 
Krisztus földi életének egyik kapernaumi estéje. Várnak a betegek, mint 
egy mai körzeti orvos rendelője előtt; ott tipródnak, mint ma az SZTK 
folyosóján. Egyesek csak beszélgetnek, mások talán jajgatnak fájdalmuk-
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ban, és mindegyik azon van, hogy ő jusson be elsőnek. A kép csak akkor 
reális, ha ezeket is látjuk és tudjuk.

De a legkevesebben látják az orvosban azt az embert — olykor Ö 
maga sem —, aki Isten munkatársa és Jézus Krisztus gyógyító, ember
mentő munkájának folytatója. Aki Isten eszköze abban, hogy a modern 
orvostudomány vívmányaival sokféle testi és lelki nyomorúságban síny
lődő mai embert meggyógyítson.

2. Mi abban látjuk egy orvos feleségének legfőbb szolgálatát, hogy 
meleg és békés otthont biztosítson sokat dolgozó férjének. Hogy legyen 
urának hűséges felesége és gyermekeinek jóságos édesanyja: hogy este
felé, mikor a doktor végre kiléphet rendelőjéből és fáradságos munka 
után levetheti fehér köpenyét, necsak lakása, hanem otthona is legyen. 
Meleg és békés családi fészke, melyben mint férj és édesapa az egész napi 
hajsza után nyugalmat találhat. Mi abban látjuk egy orvos élettársának 
legfőbb szolgálatát, hogy azokat az ajtó előtt tipródó, az emberi önzés 
minden gyarlóságával megterhelt betegeket urával együtt úgy szeresse, 
ahogyan Jézus szerette Kapernaum egykori betegeit. Nem a pénzükért, 
hanem a nyomorúságukért. Magáért Jézusért, ki nemcsak idejét, hanem 
életét is adta értük. Aki nyilván ilyenekre is gondolva hagyta ránk azt 
a szép igét: „Amit megcselekedtetek eggyel emez én legkisebb atyám
fiai közül, énvelem cselekedtétek!”

Nincs ennél szebb szolgálat, mint emberségesnek lenni, szolgálni 
népemnek' különféle testi-lelki nyomorúságában. Ez oly szép és nemes 
hivatás, hogy érdemes érte vállalni azt az áldozatot, mellyel leányunkat 
elbocsátjuk az ország nyugati végétől a keleti végekre. Az elszakítottság- 
nak ezt a nagy távolságát elviselhetővé teszi annak tudata, hogy gyer
mekeink jézusi szolgálatot végeznek ott Szabolcs-Szatmár megyében.

3. Egy orvos házassága akkor lesz Isten akarata szerinti keresztyén 
házasság, ha az orvos szolgálata közben maga is beáll Jézus Krisztus 
betegei közé.

Lukács evangélista feljegyzett egy Jézus korából való közmondást: 
„Orvos, gyógyítsd meg magadat!” Ennek az igének az evangéliomi össze
függésében sajátos értelme, sőt jézusellenes éle is van, de megáll betű 
szerinti értelmével is. Az orvost és annak családi életét sem kerüli el 
végképp a testi és lelki betegség. Az orvosnak is be kell állnia Jézus 
Krisztus betegei közé, mivel a keresztyén házaséletének nemcsak anyagi, 
hanem lelki és erkölcsi alapja és háttere is van; mivel a boldog keresztyén 
családi élet gyógyszerét nem a patikában adják orvosi receptre. Azt Isten 
felíratta szent igéjében és Jézus Krisztus meg is adja mindazoknak, akik 
azt Tőle kérik.

Az az orvos él keresztyén házasságban, kinek otthonában Jézus 
Krisztus az Ür. Aki munkájához Tőle kér áldást és házaséletéhez Tőle 
kér lelki és erkölcsi tartalmat. Aki tudja, hogy Ö nemcsak orvos, hanem 
egyben Isten gyermeke; aki hitben, Istenbe vetett bizodalomban és az 
örök élet reménységében végzi jelentős szolgálatát.

A házasság ugyan Isten teremtési rendje, de bűnbocsánatra szoruló 
emberek élnek benne. A házastársak kivétel nélkül mind Jézus Krisztus 
betegei. Ti is csak azok vagytok. Ezért maradjatok a gyógyítás nemes 
hivatása közben Jézus betegei, akik az Ö bűnbocsánatából élnek. Ezért 
imádkozik most a család, a rokonság és a megjelent gyülekezet. Ámen.

Weltler Rezső
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VlZKERESZT UTOLSÓ VASÁRNAPJA

Jn 12,20—26.

A történet ebben a hét versben páratlan gazdagságot mutat. A hét 
vers mindegyike, külön-külön, önmagában is elegendő egy igehirdetés 
alapjául. Minden vers mondanivalója az Ember Fiának megdicsőüléséhez 
kapcsolódik (23. vers).

1. Jézust akarjuk látni: bizonyára nem véletlen, hogy a jeruzsálemi 
bevonulás után az első esemény a görög világ képviselőivel kapcsolatos. 
A jeruzsálemi bevonulás a zsidó nép politikai és nemzeti reménységeinek 
sajátos összetörése volt; Jézus nem a dicső múlt hatalmas királya, nem 
politikai Messiás, hanem Krisztus, aki dicsőségét dicstelen körülmények 
között bontakoztatja ki. A hivatalosak ezt — aránylag rövid idő alatt — 
nem voltak képesek megérezni; csupán a tényt konstatálták: A világ el
indult utána (19. vers). Az a világ jelentkezik Jézusnál, melyről Pál is 
megdöbbenten fedezte fel, hogy képes oltárt állítani az ismeretlen Isten
nek (Acta 17,23). Az pedig, hogy a kifejezetten „pogány istenek” mellett 
legyen valaki, aki esetleg más, mint a megismert többi, valamint olyan 
erő, mely ezt felismerni képes — Pál apostol számára döbbenetes volt. 
Az a néhány görög pedig, akik megszokott vallásos komolysággal imád
kozni mentek, éppen abban voltak gazdagabbak a többinél, hogy gondo
lataik sem egy vallásos komolyságban, sem az ószövetségi ígéret iránti 
hitben nem haltak meg. A világ hatalmas, a teremtettségnek sok titka 
van, az élet rejtelmes ajándékokkal van tele s egy ismeretlen Isten előtt 
semmi sem lehetetlen. Az antik racionalizmus felismerte ezt, a modern 
racionalizmus — messze ettől — még mindig kizáró módszerekkel operál. 
Akárcsak sok „-hivő” keresztyén ember. Ezen vonatkozásban egyeseknek 
és az egyháznak súlyos mulasztásaik és nagy feladatai vannak.

2. Jézus válasza különös: Eljött az Embernek Fia, hogy „megdicsőíttes- 
sék” . . .  Az a szamárhátú ünnep nem nagy dicsőség, Jézus maga is tudja ezt 
s mégsem erről beszél. A dicsőség nem a múltban és nem a jövőben van, 
nemzeti vagy vallási lehetőségekben, hanem abban a jelenben, melyben a 
görög — a gondolkodó — emberek keresik az Istent. Ez az Isten dicsősége, 
hiszen e dolog lehetősége a teremtésben Tőle kapott ajándék. Jézus Krisztus 
dicsősége pedig abban áll, hogy a kizáró okok ellenére az ember Isten Fiá
nak mondhatja Öt. — Mindezen felül: a megdicsőülés nem a Golgota hegye, 
hanem az élet, melyre Jézus övéit tanította, melyet szolgált, melyet Isten 
teremtett, s melyre Krisztusban újra lehetőséget adott. A gondolataiban 
szabad — jelképesen: görög — világ ehhez az élethez mindig közelebb állt 
és áll, mint a vallásos gyökerekkel megkötött világ.

3. A búzaszemmel kapcsolatos hasonlat is arról beszél, hogy nem az 
elhalás a dicsőség, hanem ami utána következik. A „csak egymaga” ma
radni, egymaga lenni — sem a magunk, sem a teremtettség szempontjából 
nem jelent semmit. Az élet mindig ott kezdődik, ahol a „csak egymaga”- 
gondolkodás megszűnik. Azaz: a „csak egymaga” gondolkodás racionálisnak 
tűnik ugyan, de jövendő nélkül marad. Kizárja azt. A nagyság és a dicsőség 
nem az „egymaga” állapotban van, hanem ami azon felül és túl van.

4. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. — Ez a klasszikusan krisztusi 
mondat mélyen a teremtésben gyökerezik. Mondhatnánk, nagyon is „emberi 
tapasztalatokra” épül fel. A történelemben kicsi és nagy példák egész serege 
mutatja ennek igazságát. Azonban valóban csak azokat rettenti meg, akik 
szeretik életüket és félve néznek az ismeretlen halál felé. A teremtésben az
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ember nem önmagának adatott csupán (Genezis 1—3.), életünk nem kizáró
lag a miénk. A másik emberrel való közös út és élet teremtésszerűen állít a 
mindennapos halál elé. Krisztus dicsősége ebben a drámai alternatívában 
az, hogy a tekintetet ebből a bennünket meghatározó állapotból Istenre irá
nyítja: a jövendőbeli „ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is”, Isten 
országáról beszél látszólag; azonban az „ahol én vagyok”, a mondat első 
része a jelenben utal az Istenre. — A probléma a görögöket és nem-görögö
ket a gondolkodás legnehezebb témája elé állítja: az Isten szeretete vagy az 
élet szeretete elé. Amíg a görögök Jézust akarják látni (21. vers), meg kell 
látniuk a problémában az őket önmagukkal szembeállító Istent. Különös és 
megdöbbentő dicsőség!

Az egész textust átjárja az ellentétes párok „dialektikája” . Feszültség, 
mint ami — sokak szerint — sajátosan fejezi ki az igazságot. A tételek igaz
sága itt nem a hit kérdése, hanem a gondolkodásé (és döntésé). És ez is  
Isten dicsősége.

Csengődy László

HETVENED VASÁRNAPJA

Mt 9,9—13

KIVEL NINCS JÉZUS KÖZÖSSÉGBEN?

A történet valósággal csábít a beidegzett és közhelyes értelmezé
sekre, kifejtésekre: pl. Jézus a bűnösök barátja. Meg kell kísérelnünk 
az ilyesmik elkerülését. — Luther egy korai prédikációjában mondja: 
„Ez az evangélium oly könnyűnek tűnik, hogy mindenki érteni véli, 
mihelyst hallja, pedig annyira mély értelmű, hogy boldogok lehetünk, 
ha ketten vannak, akik igazán megértik.” (WA 1/85) — Nagyon igaz, 
hogy Jézus a bűnösök barátja, de ebben az elbeszélésben ilyen kérdé
sekkel kapcsolódik ez a megállapítás: miféle bűnösök barátja Jézus, 
és kik azok, akik Jézust ezért megszólják, sőt elutasítjuk? Kik ezek az 
„igazak” és „egészségesek” Jézus véleménye szerint?

Kicsoda a vámszedő?
Jó volna és színessé tenné textusunk értelmét, ha megnyugtató bizo

nyossággal tudnánk, hogy a vámszedő helyén ülő Máté azonosítható a tanít
vány Mátéval. Ezt az azonosítást megnehezíti, sőt kérdésessé teszi Márk és 
Lukács evangéliuma, ahol a vámszedő elhívása megegyező történetében a 
Máté név egyáltalán nem szerepel, csak Lévi az Alfeus fia (Mk 2,14), ill. 
egyszerűen Lévi neve (Lk 5,27—29). A Máté és Lévi név közötti kapcsolatra 
viszont nem találtak a kutatók idáig kielégítő magyarázatot (Prőhle). Az 
kétségtelen, hogy a tanítványok névsorában csak Máté neve fordul elő 
(Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Csel 1,3) — a „vámszedő” hozzátétellel csak 
Máté (!) evangéliumában — viszont Lévi nevét egyetlen névsor sem említi. 
Nehezen elképzelhető, ha Márk és Lukács azonosnak veszik a szóban forgó 
vámszedőt Máté apostollal, miért használják az evangéliumokban az egyéb
ként ismeretlen Lévi nevet az elhívási történetben. Ezt a feszültséget nem 
oldja fel a kézenfekvő és kedvelt magyarázat, hogy talán (?) kettős neve 
volt az apostolnak: Lévi volt az eredeti és ehhez a Máté nevet kapta Jézus
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tói elhívásakor. Ennek a névadományozásnak nincs nyoma az evangéliu
mokban, pedig ilyesmit feljegyeztek (V. ö. Mk 3,16k: Simon Péter és Zebe- 
deus fiai: János és Jakab Boanerges). — Meg kell nyugodnunk abban, hogy 
az itt olvasható „Máté vámszedő” kiléte bizonytalan, ne hangsúlyozzuk 
tehát, hogy az apostol elhívásáról van szó — ez a történet mondanivalóját 
nem fogja megrövidíteni és nem jelent hátrányt.

Milyen emberek voltak a vámszedők?

Hivataluknál fogva „albérlők”, akik bizonyos százalékot fizettek vala
melyik „főbérlőnek” (ilyen volt pl. Herodes Antipas, vagy adott esetben a 
római helytartó) valamely terület: város, út, híd, vagy tárgy: ruhák, állatok 
(halak), gabonák, rabszolgák után. Ez a százalékfizetés a csalást és szipolyo
zást szinte magával hozta. Ezek miatt annyira lenézettek voltak, hogy pl. 
nem lehettek tanúk a bíróság előtt. — Emberi becsületük még kevesebb 
volt: politikai, vallási és szociális kiátkozottként éltek népük között. így 
kerülnek egy szintre a „bűnösökkel’’, akik az ÓT szerint „istentelenek”, 
morál nélküliek, rablók, gyilkosok és csalók.

„Vámszedők és bűnösök”

Olyan emberek, akik tudatosan becstelenségre vállalkoznak. A farizeu
sok listája szerint ide tartoznak például a kockajátékosok, galamb-verseny
zők, bárány-nyírók, adóbeszedők, hajósok, fuvarosok, tevehajcsárok, fürdő
mesterek. Mindazok, akik nem élték a farizeusi életformát, vagyis akik az 
„am-ha-arec”-hez tartoztak (v. ö. Jn 7,49!). Ebben az értelemben Jézus és 
tanítványai is bűnösök, ez a rágalom fogalmazódik meg történetünkben.

A farizeusok és a vámszedők

Találóan fejezi ki ennek a két embercsoportnak a helyzetét, egymáshoz 
való viszonyát (farizeusi nézőpontból!) az ismert példázat imádsága: „Isten, 
hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek: rablók, 
becstelenek, paráznák, vagy mint ez a vámszedő is.” (Lk 18,11). Érdekes és 
figyelemre méltó, ahogy ezt az elkülönülő farizeusi önbecsülést W. Grund- 
mann magyarázza (Das Evangélium nach Márkus). Rámutat, hogy Isten 
meghívása univerzális, akik ezt eljátsszák: a bűnösök (!), azokat újból kell 
meghívni. A farizeusokra érvényes a régi meghívás (Mt 15,24), s ők erre 
komolyan készülnek is. Csak amikor kiderül, hogy Jézus a bűnösöket ismét 
meghívja, ők ezt a közösséget irgalmatlanul elutasítják. Ezért jóllehet, Jézus 
nem volt a farizeusokkal kezdettől fogva polemikus, de ezen a ponton Jézus 
és a zsidóság közötti végső konfliktus élesen kirajzolódik.

Hogy értsük az „asztalközösséget”?

Jézus arra használja a közös étkezést, amire Keresztelő János a vizet —- 
egyik sem gondolt arra, hogy a bűnbocsánatot csak szóval lehet átadni. 
(W. Grundmann idézi Schlattert.) — Az asztalközösségbe odatartozik az 
egész világ, sőt az „alvilág” is. Múltjuktól, bűnüktől és hitetlenségüktől 
függetlenül. Mindnyájan qualifikáltak Jézus hívása és jelenléte által. Egye
dül helyes tanítványi magatartás az, ha senkit sem zárunk ki ebből a közös
ségből, mindenki jóllakhat. . .  — csak a farizeusoknak vannak itt kérdéseik. 
(G. Bassarak)
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A farizeusok magukat tisztának tudták, ezért mindent elkövettek, hogy 
vámszedőkkel és bűnösökkel egy asztalhoz ne telepedjenek, ha ennek mégis 
meg kellett történnie, annak külön „liturgiája” von. — Amikor Jézus vál
lalja ezt a közösséget, a „törvényes rendtől való szabadságát” mutatta meg. 
Ezután kérdeznek olyan hangsúlyosan a farizeusok: miért teszi? Jézus telj
hatalma nyilvánul itt meg.

A „szent” profanizálódott

Egyik újszövetség-kutató így mondotta: „az Ige szekularizálódott” . Ez a 
történetben hangzó evangélium témája. — Bassarak fejti ki, hogy a gyüle
kezetben sokszor fordítottja történik: a profánt próbálják beszentelni. Pl. 
Luther a profán tudós talárban ment a szószékre, ebből csinált a gyülekezet 
liturgikus öltönyt. Vagy itt van á kiküldő parancs (keresztelési parancs): 
„menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. . . ” — ezt a gyülekezet 
sokszor így értelmezi: minden népet hozzatok be az egyházba.

Egészséges vagy beteg, igaz vagy bűnös, irgalom vagy áldozat

Nem döntő, hogy Jézus igazaknak tart-e egyeseket, vagy nem, fontos, 
hogy azokhoz fordul; akiknek szükségük van rá és akik feléje fordulnak, 
engedve hívó szavának. Ne keressük ebben a történetben a páli megigazulás 
tant. Elhagyottságról és azt kitöltő közösségről van itt szó. Betegekről és 
bűnösökről, akiknek csak magukon kívül lehet már reménységük. Jézus 
éppen e reménység centruma felől kérdez, hogy ez a középpont személyi
ségünk integritásában, vagy extra nos helyezkedik el hitünkben. — Jézus itt 
nem az irgalom, vagy áldozat cselekedeteire buzdít, hanem ezt ő maga adja. 
Ö akar végre szóhoz jutni és cselekedni életünkben. Engedjük őt magunk
hoz, ez azt jelenti, fel kell hagynunk minden ítélkezéssel és személy kiválo
gató különbségtételekkel, amikor Vele vagyunk és küldetésében szolgálunk.

Az embert, a „vámost” látja Jézus. A szuperkegyes farizeusokat is meg
hallgatja, hallja embertelenségüket és szóba elegyedik velük. Velük, akik
nek nincs szükségük Jézusra, akik nem keresik és nem kérdeznek utána. 
A farizeusok számára is Ö az egyetlen reménység, pedig elzárkóznak kö
zösségétől.

Simonfay Ferenc

Ö R Ö M H Í R
címen evangélikus PRÉDIKÁCIÓS KÖTET
kapható a Sajtóosztály Iratterjesztésében. Az 
óegyházi perikóparend evangéliumi szakaszai 
a'ap'án 31 evangélikus lelkész készítette el a pré
dikációkat. A kötetben 67 teljesen kidolgozott 
prédikáció van.

A  könyv megrendelhető Evengélikus Egyete
mes Sa;tóosztályunknál (Budapest, VIII., Puskin 
utca 12.) Ára 70,— Ft (csomagolás, portó 2,— Ft).
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HATVANAD VASÁRNAPJA

Máté 13,10—17.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA

Mt 13-ban Jézus hét példázatát találjuk. Ezek Isten királyságának 
e világba való betöréséről és eschatologikus beteljesedéséről szólnak. 
Mindegyik egy-egy vonást villant elénk Isten királyi uralmának dicső
ségéből és kibeszélhetetlen szépségéből. A példázat (parabolé) olyan elő
adási forma, amelyet a kis gyermek, vagy a tanulatlan ember is azonnal 
megért. A természetből, vagy a mindennapi életből vett képei teljesen 
egyszerűek és közismertek. Mégis, amit Jézus a példázatokban ki akar 
fejezni, azt csak kevesen értik. Sokak füle és szíve értetlenül zárva 
marad a példázat értelme elől. A példázat olyan, mint a rejtvény. Egye
sek meg tudják fejteni, mások nem.

Ezért indokolt a 10. versben a tanítványok kérdése: Jézus miért 
használja éppen ezt a formát, miért szól példázatokban a néphez? Ho
gyan értsék az emberek Jézus tanítását, amikor „rejtvényekben” beszél 
nekik? Hogyan higgyenek, ha nem értik, amit hallanak?

Jézus válaszában élesen különböztet a régi „Izrael háza” és Isten új 
családja, a tanítványok között. „Nektek megadatott — ezeknek nem 
adatott meg.” Kérdés, mi van e mögött a magyarázat mögött. Isten ön
kénye? Valamiféle eleveelrendelés? Isten arra használja fel hatalmát, 
hogy egyesek fülét megnyissa, másokét bedugja? Egyesek szívét fogé
konnyá teszi az igehirdetés számára, másokét megkeményíti? Ebben az 
esetben mit kezdjünk az I Tim 2,4-el („Isten azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson.” )? — Vagy ak 
ember íelelősségéről van itt szó? Arról, hogy Isten királyságának Jézus 
Krisztusban való megjelenése döntésre szólítja az embert? Arról van 
szó, hogy aki megnyitja fülét az igehirdetés előtt, és elfogadja Jézust 
Isten Fiának, az megérti a példázatot, aki pedig bezárja szívét Krisztus 
igéje és igénye előtt, az előtt érthetetlen marad Isten királyságának 
titka?

Rienecker arra a kérdésre, miért szólt Jézus példázatokban, az alábbi 
kettős magyarázatot adja:

1. Ha az Ézs 6-ból vett idézetre tesszük a hangsúlyt, akkor úgy 
tűnik, hogy Jézus rejtélyes beszéde az ítélet kezdetét jelenti Izrael háza 
felett. Milyen megrendítő Ézs helyzete, amint rájön, hogy népéért foly
tatott harca hiábavaló. A kegyelem igéje, amely a próféta ajkán fel
hangzik, még mélyebbre taszítja a népet az ítéletbe. Alig elképzelhető, 
hogy a kegyelem hirdetése éppen az ellenkező hatást váltsa ki az em
berből, mivel megtérni nem akaró szívvel elfordul Istenétől. Isten maga 
is mennyit fáradozott népéért! Most (Ézs fellépésével) bármennyire fáj, 
de szabadjára kell engednie az ítéletet. Isten kegyelmének is van határa. 
Akik bezárták fülüket igéje előtt, azok szívét most Ö maga keményíti meg. 
Akik nem akartak tudni Róla, azok végül nem is fognak tudni Róla.

A 12. vershez: Isten nem nyugvó birtokot ad az embernek. Előtte 
vagy bővölködés van, vagy teljes üresség. Az igét azért kapja az ember,; 
hogy gyarapítsa. (A földet is meg kell munkálni, hogy teremjen!) Nincs 
tétlen megnyugvás! Ha nem teszem meg, amit kell, nem terem a föld.
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Így van a kegyelemmel is, amely Jézus igéjében jön hozzánk. Izrael 
népe sokat kapott a próféták igehirdetésében, majd Jézus Krisztus mű
vében. De nem fogadta be az igét és nem hasznosította. Ezért elvétetett 
tőle. Ez az ítélet. Aki az igét nem fogadja be és nem engedi gazdagon 
érvényesülni az életében, attól elvétetik, amit kapott.

Izrael népe a Jézusban felragyogó világosságot eltaszította magától. 
Ezért ez a világosság a parabolé titokzatos fátyoléval fedte el magát, 
hogy a megváltás végbemenő művét a közönyösek és megtérni nem 
akarók szeme elől eltakarja.

2. Ka a hangsúlyt a 11. versben előforduló mysterion (titok) szóra 
tesszük, akkor úgy tűnik, hogy Jézus igehirdetésének talányos, rejtvény
szerű volta a rostálás, a szétválasztás kezdetét jelenti Izraelben. A pa
rabolé szétválasztja azokat, akik Jézust valóban követni akarják és azo
kat, akik erre nem hajlandók. Jézus a példázatokban nem az evangé
liumot hirdeti általában, hanem Isten királyságának titkait. Ezeknek 
hallatára a „fogékony lelkek" szíve és értelme megnyílt és csatlakoz
tak a tanítványi körhöz, míg a „jóllakott és érzéketlen tömeg” ellensé
gesen fordult szembe Jézussal, vagy közömbösen eltávozott a közeléből. 
S ezzel kezdetét vette az ítélet. A példázatok ilyen módon rostálást 
eredményeznek. Akik nem értik őket, azokon végbemegy az ítélet, a 
megkeményítés. A példázatok vagy feltárják, vagy eltakarják — a hall
gatók állapota szerint — az örök élet igazságát.

Jézus példázataiban azért még az evangélium szólal meg. Amíg 
Jézus szól, addig tart a kegyelem ideje. Ha valaki nem érti az igét, azt 
ösztönözze a homály, a titok a magyarázat keresésére. Az ilyen érdek
lődő, kereső émber elől Isten nem zárkózik el. Hiszen ö  kegyelmes. 
Senkit nem akar végleg megkeményíteni. Azt akarja, hogy mindenki el
jusson az igazság megismerésére. De mivel Isten ezt akarja, az embernek 
döntenie kell e mellett a kegyelmes isteni akarat mellett. Hogyan ismeri 
meg az ember az igazságot? Ügy, hogy hallgatja és cselekszi az igazságot.

A 16. és 17. versek a tanítványok kedvező helyzetét tárják elénk. A 
tanítványok kiválaszttattak arra, hogy Isten királyságának titkait meg
ismerjék. Többet kaptak, mint az Ószövetség kegyesei, prófétái. Azok 
kívánták a napot és az órát, amikor felragyog előttünk Isten országának 
dicsősége. Ebben a reménységben éltek és haltak meg. De Isten király
ságának e világba való betörését nem érhették meg.

Isten kegyelme teljes nagyságában a tanítványoké. Szemük (belső 
látásuk) előtt feltárul Isten királyságának titka Jézus Krisztusban. Ez 
nem az ő érdemük. Kizárólag Isten kegyelme. Ez a kegyelem hívta el 
és választotta ki őket. Ezrek és ezrek látták a kortársak közül Jézus 
dicsőségét igéjében és tetteiben. És mégsem látták. Mert nem akarták 
látni. A tanítványok is ki vannak téve annak a veszélynek, hogy látá
suk elhomályosul és szívük megkeményedik.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

Hisszük, hogy az egyház igehirdető szolgálatában maga Istén szól  ̂az 
emberekhez. Az igében az élő Jézus Krisztus jön el népéhez. Feltűnő 
mégis sokszor az igehirdetés hatástalan volta. .Mintha pusztában elhang
zott, visszhang nélküli kiáltás volna a prédikáció. Az emberek nem tér
nek meg Istenhez és nem változtatják meg életüket.
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Mi ennek az oka? Talán korszerűtlen, idejétmúlt az üzenet, amit 
továbbadunk? Nem jól magyarázzuk a régi igét a mai embernek? Eset
leg az igehirdető személyében van a hiba? Rossz szócsövei vagyunk Isten 
igéjének s miattuk hatástalan a prédikáció? Vagy — a hiba a hallgató
ban van? Látnak és mégsem látnak, hallanak és mégsem hallanak? Ke
mény szívvel, közönyösen ülnek a szószék alatt és az ige lepereg a szí
vünkről?

Egyházi életünk izgalmas kérdései ezek.
Alapigénkben néhány megszívlelendő figyelmeztetést találunk az ige

hallgató gyülekezet számára.
1. Az ige megértéséhez szükségünk van a Szentlélek segítségére. A pél

dázatokat a gyermek is megérti. Mondanivalójuk, amelyben Jézus Isten 
királyságának egy-egy vonását akarja .felvillantani, csak a Szentlélek se
gítségével világosodik meg az ember előtt. Nagyon fontos része tehát 
istentiszteletünknek a csendes fohász, mielőtt helyet foglalunk a pád
ban: „Jövel, Szentlélek Üristen, könyörülj rajtunk!”

2. Az igehallgatás önmagában még nem üdvösség! Sokan abban a 
naiv hitben élnek, hogy ha templomiba járnak és hallgatják a prédikációt, 
ezzel minden rendben van. Az alapige komolyan figyelmeztet, hogy bi
zonyos esetekben a hallott ige elrejti előlünk Isten királyságát, meg- 
homályosítja szemünket és megkeményíti szívünket. Van olyan eset, ami
kor a kegyelem valakinek az életében ítéletté válik.

•
3. Nagy a felelőssége az igehallgató gyülekezetnek! Amikor Isten meg

szólal, azt mindig azzal az igénnyel teszi, hogy figyeljünk Rá és higgyünk 
szavának. Az ige hallgatása közben Jézus Krisztussal kerülünk szembe, 
aki Urunk és Megváltónk akar lenni. Isten igéje mindennapi életünkbe 
akar beleszólni és mindennapi életünkre nézve akar megújítani. Jaj ne
künk, ha bedugjuk a fülünket Isten szava előtt! Jaj, ha nem válik ben
nünk életté, amit hallunk! „Akinek nincs, attól az is elvétetik, amije 
van” . Az el nem fogadott, meg nem valósított és életté nem vált ige egy
szer ítéletté válik. A sorozatos engedetlenség és megkeményedés előbb 
utóbb megkeményítést eredményez Isten részéről. A gyülekezet, amely 
nem terem jó gyümölcsöket, a szeretetnek, az áldozatvállalásnak, az ön
maga odaadásának, a segítő jóindulatnak a gyümölcseit, előbb utóbb 
megszegényedik és Isten ítélete alá kerül. A tanítványi élet, a hit útján 
való járás — kegyelem. De ez a tény nem csökkenti, sőt felettébb nö
veli az ige hallgatásával kapcsolatos roppant felelősségünket.

4. Mi is tagjai lehetünk a tanítványi gyülekezetnek! Ez igénk evan
géliumi kicsengése. Minden komoly figyelmeztetése ellenére is biztatni 
akar minket Urunk, hogy csatlakozzunk tanítványaihoz, nyissuk meg fü
lünket, szívünket igéje előtt és éljünk ebben a világban, az emberek kö
zött gazdagon megáldott, jó gyümölcsöket termő keresztyén életet. Hiszen 
Hatvanad vasárnapján is a nagy Magvető hinti közöttünk a jó magot. 
A gyülekezet szeme előtt pedig egyre inkább a golgotái kereszt sötét kör
vonalai rajzolódnak ki. A kereszt pedig azt hirdeti, hogy Isten szeret 
minket és jót akar mindnyájunknak.

Tarjáni Gyula
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N A P L Ó M B Ó L

Óév — estéjén

A felej tés éj szakája

Fil 3,14.

Ez a mai éjszaka a felejtés éjszakája. Régi görögök álmodtak arról, 
hogy van valahol egy csodálatos folyó, amiből elég egy kortyot inni az 
embernek, hogy elfelejtse a múltat.

Ezen az éjszakán, a felejtés éjszakáján két folyó felé futnak az emberek.
Az egyik csoport, a nagyobbik, a mámor pezsgő patakját keresi, hogy 

felejteni tudja a tegnapot. A gyöngyöző pohár hangulatos hullámaira dobja 
magát, hogy a maga köré parancsolt varázs ritmusa elringassa a szívét. 
Ezen az éjszakán nem akar sem látni, sem hallani, sem gondolkodni. Nem 
kíván sem a tegnapba, sem a holnapba nézni. Csak egyet akar. Behunyt 
szemmel elszédülni a gondtalan és gondolattalan pillanat szilveszteri kör
hintáján. Úgy akar felejteni, hogy ezen az éjszakán belekiáltja egész életét 
duhaj dáridókba. Ma minden áron ki akarja kapcsolni magát és ezért 
egyetlen cél van előtte, hadd dőzsöljön és tobzódjon körülötte a felejtés 
kívánatos karneválja.

A másik csoport ezen az estén elmegy a templomába. Ö is felejteni akar. 
A különbség csak az, hogy amíg az előbbi behunyja a szemét, az utóbbi rá 
akarja nyitni ezt az éjszakát a titkok hajnalára. Szeme a messzeségbe néz 
és egy régen elfelejtett Isten-arcot keres, mert a saját arcát riadtnak és 
furcsának látja a tegnap tükrében. Ö is felejteni akar, felejteni egy másik 
folyóban, az ige fehér forrásában.

De mit akar felejteni az ember ezen az éjszakán? — Egy szóval felel
hetünk rá: — az árnyékát!

Szilveszter éjszakája korlát nélküli keskeny híd a felejtés folyója felett. 
Sápadt, riadt arcú ember áll ma éjszaka ezen a hídon. A híd közepén megáll, 
mert nem bírja tovább vonszolni az árnyékát. Visszafordul, lehajol és ebből 
a fekete árnyékból felnyalábol egy ölre valót, egy esztendő bánatát. Mennyi 
minden van ebben a felemelt csomóban! Milyen jó lesz megszabadulni tőle, 
milyen jó lesz elfelejteni. És beledobja a folyóba. Vigyék csak messze tőle 
az eliramló, hullámzó habok. Fölszabadult sóhajok simogatják, amikor to
vább lép az éjszakai hídon.

De a második lépésnél már újra meg kell állni. Viszahúzza az árnyék. 
Egy másik árnyék. Gyönyörű gyöngyök csillognak most az árnyékban. Egy 
esztendő örömei. Fölnéznek rá, mint meleg emberi szemek. Búcsúznak tőle, 
menniök kell. Parancsol nékik az idő. Minden öröm egy parányi várakozó 
kis utas. Pillanatok pályaudvarán mosolyogva találkozunk velük. De egy
szer befut a vonatjuk és ők elköszönnek tőlünk örökre. És mi emberek 
hiába sírunk, hiába babusgatjuk múló esztendők örömét, a híd alatt már 
odaért a hajó és gyönyörű gyöngyeink már is legurulnak a hídról az elmúlás 
fekete fedélzetére.

760



Alig egy lépés a hídon és újra megállít az árnyék. Mintha valaki szólt 
volna. Hova rohansz, miért törtetsz, hát nem látod, kedvesed és reményed 
mind visszahull egyszer ide a múlandóság fekete árnyékába. Nem érzed, 
milyen kegyetlen szél fú ezen a hídon és hogy sodor le rólad, mint őszi fáról 
a faleveleket, esztendőket és reményeket. Van egy furcsa fekete óra. Egy
szer kong és hiába ülsz alatta átkozódva, vagy imádkozva, minden óra
ütéskor leszakad rólad valami. Bizony, az időnek, az elmúlásnak kegyetlen 
a szélfúvása ezen az éjszakai hídon.

Bizony nemcsak az elmúlás, de a halál is megállítja az embert szilvesz
ter éjszakáján ezen a hídon. Az árnyékban egy fakereszt feszül és róla azt 
kérdezi tőled az árnyék: — mi az, talán elvett valakit tőled ebben az évben 
a temető?! Vagy attól félsz, hogy holnap hozzád ér a hívása, vagy ahhoz, 
akit most magadhoz ölelsz?! Persze, ez is nehéz kérdés ezen az éjszakán. 
De mégis tovább lehet menni. Az élet városában mindig van vigasztalása 
a halálnak.

És azt gondoljuk, hogy túl a múlandóságon és túl a halálon, már min
dentől megszabadultunk és mindentől elbúcsúztunk ezen az éjszakán. Pedig 
íme, az árnyékos ember mégsem tud továbbmenni. Sőt, mintha még súlyo
sabb lenne azt árnyéka. Igen, az árnyékos ember a bűneivel birkózik ezen 
az éjszakán. A bűneit szeretné a felejtés folyójába dobni. De ettől nem tud 
megszabadulni. Ez az élet legnagyobb és örök árnyéka. Nincs tőle szabadu
lás sem esztendők határán, sem a halál határán. Ezt az egyet nem fogadja 
be a felejtés folyója.

Mi lesz most az árnyékos emberrel?
Kétféle dolog történhetik vele.
Az egyik az, hogy egyedül, maga próbál megbirkózni a bűneivel, az 

élete tévedéseivel, elrontott szakaszaival. Ebben az esetben a sorsá meg 
van pecsételve. A bűn mindig erősebb, mint maga az ember. És e harc vége 
az, hogy ő maga is belehull és beleszédül ebbe a fekete folyóba.

De van egy másik eset is. Jézus is ott jár ezen az éjszakán a felejtés 
hídján. A hivő ember számára ez ennek az éjszakának a nagy üzenete, 
boldog mondanivalója, hogy Jézus Krisztus itt is az egyetlen közelség, ahol 
eltűnik az árnyék. Az a hivő ember boldog vallomása ezen az éjszakán, hogy 
a hivő ember Jézus Krisztus közelében árnyék nélküli emberré válik, aki 
Jézus Krisztussal nyugodt szívvel, árnyékok nélkül tud átmenni új eszten
dők, új élet és az örök élet partjára.

Szilveszter éjszakáján a felejtés hídján én vagyok ez a remegő léptű, 
felejteni akaró árnyékos ember. Hogy milyen lesz a következő lépés, a 
következő esztendő, ez a mi hitünk szerint a Jézussal való találkozáson dől 
el ezen az éjszakán.

Újévkor

K risz tu s  k ö v e te.

János 13,16.

Hégi gyermekévek szép szokása volt, hogy mielőtt elkezdtünk írni egy 
füzetet, odaírtuk az első lapjára: „Isten nevében!” Sajnos, ez legtöbbször 
nem volt több, mint szép szokás és nem lett belőle élet. Bizony, amikor 
néhány lapot már teleírtunk, nem is emlékeztünk már az első mondatra.
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A füzetet már nem Isten nevében és nem Isten előtt írtuk tovább. így lett 
a szép kezdetből szürke és szomorú folytatás.

Űjesztendő első napján sokan odaírták imádságaikkal az esztendő 
tiszta, fehér lapú könyvére, hogy a „Jézus nevében!”. Azt akarták ezzel 
maguknak megfogadni, hogy ebben az esztendőben a Jézus nevében szeret
nének élni, járni és szeretni.

Isten azt mondja ma a hivőknek az igén keresztül, hogy nemcsak az 
első lapra, nemcsak az első napra, hanem minden napra, minden órára és 
minden percre oda kell írnia a hívőnek, hogy a „Jézus nevében!” . Valójában 
nem is írni, hanem élni! A keresztyén ember számára nem lehet ennél szebb 
újévi elhatározás, mint hogy ő ebben az új esztendőben Jézussal akar 
együtt élni, járni és cselekedni.

Jézussal élni először is annyit jelent, mint szolgálni. — Sokan hivő 
keresztyének között úgy szeretnék látni a keresztyén életet, hogy Jézus 
kiszolgálja őket. Ők eljönnek néha a templomba, áldozatul hozzák azt a 
vasárnapi órát, hajlandók hinni is, készek imádkozni is, de mindezért cse
rébe Jézus legyen a szolgájuk, aki készségesen kiszolgálja könnyelmű 
kéréseiket. Általában adjon cserébe egy gondtalan földi életet és egy szép 
örökkévalóságot.

A Jézus Krisztussal való élet nem ilyen zsarnoki követelésből, hanem 
alázatból és szolgálatból áll. Ne azt kérdezzük, hogy mit hoz nekünk ez az 
esztendő, hanem mindig magunkat kérdezzük meg, mit viszünk mi ebben 
az esztendőben a bennünket váró élet útjára. — Jézus szolgáló szívet vár az 
övéitől!

Szolgálni annyit jelent, mint hallgatni Jézusra. Vele az ige közösségé
ben élni. Egyszer el kell gondolkodniok a hivőknek, hogy tulajdonképpen 
milyen keveset hallgatjuk mi Jézust. Mindig mi beszélünk. Mindig mi 
kérünk. Az imádságainknak legtöbbször egy egész leltár a tartalma és na
gyon sokszor ultimátum a stílusa. Mindig csak kérünk és mindig olyan 
sürgős, amit mi kérünk. Jézust szolgálni annyit jelent, mint nagyon sokat 
és nagyon alázatosan hallgatni és várni, hogy Ö mit akar. Mi az Ő gondo
lata, terve és parancsa a mi életünk számára.

A Jézussal való élet azután engedelmességet jelent. Nem lehet vá
logatni Jézus szavaiban, hogy az egyik tetszik nekem, a másik nem. 
Soha nem mondhatom, hogy ezt teljesítem, de ezt a másikat megtaga
dom. Engedelmeskednem kell akkor is, iha pillanatnyilag nem is érte
ném az életem feladott leckéit, vagy ha nehéz is az a feladat, amit ő 
énrám bízott. Jézus senkitől sem kíván lehetetlent: — mindig hozzánk 
méri- a parancsait.

A Jézussal való élet, a Vele való együttélést jelenti. A hivő ember
nek ebben az esztendőben nemcsak többet kell Jézusra hallgatni, ha
nem jobban kell tíiozzá igazítania az életét. Elfárad az a keresztyén élet, 
amelyik nem pihen meg Krisztus testének és vérének terített asztalánál. 
Elhamvad annak a hitnek a lángja, amelyik nem telik meg újra meg 
újra Krisztus leikével, Szentlélekkel. Elernyed az a kéz, amelyik nem 
szorítja erősen szüntelen imádságban Krisztus kinyújtott kezét.

Jézussal élni másodszor annyit jelent, mint az Ő követének lenni.
Óriási felelősség hivő embernek lenni! Rettentő nagy dolog egy pré

dikációt végighallgatni. Elmondhatatlan nagy dolog Jézus tanítványaként 
a templomból kilépni. Mert akit egyszer Jézus idehív, azt mindig követ
ként küldi vissza.

Minden hivő embernek elmondhatatlan felelőssége, hogy mit mond, 
hogyan viselkedik, hogyan él, mert róla ítélik meg az Urat. Ha nekünk 
nem lesz alázatos, szelíd, tiszta Krisztus-arcunk, mit fognak mondani a
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Mesterről, Akitől élni, járni, és viselkedni tanultunk. A követ mindig 
Ura országát képviseli. Azt hiszem minden hivő embernek az az első új
évi imádsága: Uram, engedd meg, hogy igazi követed legyek ebben az 
évben.

Jézus követének lenni azért is nagy dolog, mert rólunk, az ő tanít
ványairól mintázzák mindig a Mestert. Ezen a földön a legszomorúbb 
dolog sírni látni azt, akit szeretünk. Hogyan fogjuk végignézni, hogy va
laki a szeretteink közül sírva bolyongjon egy életen át, mert mi nem 
tudtuk őt a Krisztus arcával szeretni. Mert mi talán rossz követek voltunk.

A követ nem néhány embernek, hanem mindenkinek küldetik, aki 
ahhoz az országhoz tartozik. Ezen a földön mindenki kivétel nélkül Isten 
szívéhez és Isten szeretetéhez tartozik. Jézus nem tett különbséget az em
berek között. Ő mindenkit szeretett és mindenkiért meghalt, hogy min
denki hazataláljon és mindenki éljen. Hogy lehet az, hogy van keresztyén 
ember, aki Krisztus követének mondja magát és mégis nem mindenkit    
szolgál az élete?

Minden követet egyszer hazahívnak és otthon kapja meg jutalmát, 
vagy ítéletét.

Eljön az idő, és minket is, mindnyájunkat hazahívnak egyszer. Ügy 
induljunk el ennek az új esztendőnek, úgy éljünk és úgy viselkedjünk, 
hogy amikor hazahívnak bennünket, ez a szó fogadjon az örök küszöbön:
— Jól van, jó és hűséges szolgám!

Friedrich Lajos

S O M V I R Á G
címen verseket is tartalmazó elbeszélő kötet jelent meg Sajtó- 
osztályunk kiadásában. A könyvet, amelyet D . K á ld y  Z o ltá n  
püspök szerkesztett, 18 szerző írta. Valamennyien magyar- 
országi evangélikus egyházunk lelkészei. A szép kiállítású, 
ajándékozásra is alkalmas könyv ára j!5,— Ft + portó. Meg
rendelhető Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, VIII., Pus
kin u. 12.
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Szénth. u. 20. vas. (Weltler Rezső) — — — —  — — 511
Szenth. u. 21. vas. (Reuss András) — — — — — — 563
Reformáció ünnepe (Biczó Ferenc) — — — —  — — 564
Szenth. u. 22. vas. (Magassy Sándor) — — — — — — 568
Szenth. u. 23. vas. (Karner Ágoston) — — — — — — 570
Szenth. u. utolsó (27.) vas. (Bodrog Miklós) — — — — 573
Advent 1. vas. (Bencze Imre) — — — — — — — — 622
Advent 2. vas. (Matuz László) — — — — — — — 625
Advent 3. vas. (Mekis Adám) — — — — — — — — 627
Advent 4. vas. (Bártfai Lajos) — — — — — — — 629
Adventi igehirdetési sorozat (ifj. Harmati Béla) — — — — 632
Karácsony este (Koszorús Oszkár) — — — — — — — 685
Karácsony I. ünnepe (Táborszky László) — — — — — 687
Karácsony II. ünnepe (Bodrog Miklós) — — — — — 690
Ó-év estéjén (Kovács Pál) — — — — — — — — — 694
Üjév (Deme Károly) — — —  — — — — — — — 696
Vízkereszt ünnepe (Nobik Erzsébet) — — — — — — 698
Vízkereszt u. 1. vas. (Fábry István) — — — — — — 701
Vízkereszt u. utolsó vas. (Csengődy László) — — — — — 753
Hetvned vasárnap (Simonfay Ferenc) — — — — — — 754
Hatvanad vasárnap (Tarjáni Gyula) — — — — — — 757
Igehirdetés Uzon László temetésén (Várady Lajos) — — — 191 
Temetési igehirdetés (Weltler Rezső). Borítólap október hó- 

- Dr. Vető Lajos soproni templomszentelési beszéd — — — 749
Weltler Rezső esketési igehirdetés — — — — — — — 751

NAPLÓMBÓL

Vízkereszt (Friedrich Lajos). Borítólap január hó 
Húsvét után. Ablaknyiás — A húsvéti ember (Friedrich Lajos) 254 
Advent — Karácsony (Friedrich Lajos) — — — — — 704
Ó-év. — Üjév (Friedrich Lajos) — — — — — — — 760

767



Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — — — — — — — 77,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — — 40,— Ft
Imakönyv — — — — — — — — — — 12,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — — 123,— Ft

  Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — — — — — — — —,30 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — — 55 ,— Ft
Korál II. — — — — — _  — — _  — 65,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — — 52,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Istentiszteleti meghívó — — — — — — — —,10 Ft
Egyházfenntartási nyugtatömb — — — — — 2,80 Ft
Passió füzet — — — — — — — — — — 3,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Pálfy: Krisztus tanúja — — — — — — — 5,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Pr^hle: Ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Űrvacsorai ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Hétről hétre (áhítatoskönyv) — — — — — — 12,— Ft
Ottlyk: Istenszeretet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
Groó: Jakab levele — — — — — — — — 32,— Ft
Pálfy: Zsoltárok könyve — — — — — — — 32,— Ft
Örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — 68,— Ft 
Somvirág (Elbeszélések, versek) — — — — — 35,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — 78,— Ft



Hűség Istenhez és népünkhöz 
egyházunk történelmében

címen kapható
Dr. Ottlyk Ernő egyháztörténeti könyve.

A 400 oldalas könyv ára:
82,— forint

Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 
Budapest VIII., Puskin u. 12.

HÉTRŐL-HÉTRE
címen kapható az evangélikus áhítatos 
könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 12, — Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon

J E R E M I Á S  I.
címen kapható Jeremiás könyve 1—25. feje

zetének új fordítása és magyarázata 
Irta: Dr. Pálfy Miklós 

A könyv ára 
60,— forint

Kapható: Evangélikus Sajtóosztály, 
Budapest VIII., Puskin u. 12.



Ajándéknak
AJÁNLJUK ALÁBBI KIADVÁNYAINKAT

Ú js z ö v e ts é g Ö r ö m h ír

(Igehirdetések)

Ára: Ára:
40,— Ft 70,— Ft

S O M V IB Á G HÉTRŐL HÉTRE

(Elbeszélések) címen kapható az evan
gélikus áhítatos könyv, 
amely 53 hétre tartal
maz igét, igemagyaráza-

Ára: tót és imádságot

35— Ft Á R A  12,— FT

I m a k ö n y v
Élet kenyere

Evangélikus
tanítás az 
Úrvacsoráról

Ára: 
12— Ft

Ára 5,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon 
Budapest, VIII. Puskin u. 12. 

Telefon: 142—074


