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NE ÖLJ!

Ha az életet szemléli a keresztény, felismeri azt a kötelességet, hogy
tiszteletben tartsa a fejlődés követelményeit. Vonatkozik ez elsősorban

sajátmagára, s ezért észszerűen gondozza egészségét, és időt szentel a külön
féle testgyakorlatoknak, mert ezek nélkül nélkülözhetetlen lényének teljes
kifejlődéséhez. beleértve a legspirituálisabb tevékenységeket is. De bennünk
nemcsak saját izolált és egyéni életünk folyik. Lényünk mélyén olyan képes
ség rejtezik, melynek erejével magunkból más életeket prejiciálhatunk, s
ezek többé-kevébbé sikerült reprodukciói lesznek önmagunknak. Ebből a
tényből a kötelességek új sorozata származik. A kötelesség, hogy tiszteljük
önmagunkban az élet forrását, és ne profanizáljuk és ne prostituáljuk a szent
aktust, melynek célja, hogy fenntartsa az emberi nemet, és ugyanakkor köl
csönös odaadásban kiteljesedjék azoknak közös nagy élményében, akik egy
más által lesznek apák és anyák.

De önmagunkon kivül és azokon a lényeken kivül, akik az élet és a
vér közössége folytán úgy tűnnek fel előttünk, mint sajátmagunknak egy
egy része - fílius aliquid patris: a fiúban van valami az atyából, - mondo
gatja Szent Tamás -, az életeknek millíói folynak körülöttünk. Ezek többé
kevésbbé idegenek a miénktől, gyakran riválisak és ellenségei a miénknek.
Mi a kötelességünk ezekkel szemben? Az Otestamentum ezt feleli: Ne ölj!
és az Újtestamentum felülemelkedik a negativ til almon és hozzáteszi: Sze
resd felebarátaidat, mint tennmagadat!

Szép törvények - mondják erre sokan -, de a természet és a törté
nelern azt mutatja, hogy mindenütt és mindig áthágták őket.

Az élet teljes körforgása úgy tűnik fel előttünk, mínt megszakitás nél
küli láncolata olyan élőlényeknek, melyek felfalják és felemésztik egymást.
Ismerjük a húsevő növényeket, s tudjuk, hogy micsoda lakoma az állatok
számára a mezők vegetációja. Mintha csak azért virulna a rét, hogy az álla
tok gyomrában megemésztődjék. S az állatok, a vampirtól a szúnyogig, abból
élnek, hogy.más vérét kiszivják - micsoda szüntelen vérontás ez!

Mig ezáltal a szünet nélkül való körforgás, folytonos átalakulás által
az élet tovább folytatódik, kibimbózik, sőt évezredek alatt lassan, de biztosan
előrehalad, mindig komplexebb alakot nyer, és az öntudatban kivirul az
emberi gondolat és szabadság.

Miért háborodnánk tehát fel? Azért, hogy a növények protoplazmája
a légben szárnyaló madárrá lesz, vagy a mezőn vágtató paripává? Nem szép
hivatás ez? És hogyha rákerül a sor, az a meghizott kérődző táplálja egy
Newton vagy Pasteur gondolatait, - nem felséges apothézis ez a zsírnek és
fehérjének négylábon járó tömege számára?

A Biblia határozottan ezt tanítja: És megáldá Isten Noét és fiait, és
mondá nekik: Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

Aquinói szent Tamás szégyenkezés nélkül kifejti, hogy minden élőlény

oly módon tartja fenn életét, ahogyan őt nemzették, egy törvény uralkodik
genezise és fennmaradása felett. Ebből következik, hogy a komplex organiz
musok úgy tartják fenn magukat, hogy felhasználják az alsóbbrendű lénye
ket; a növények az organikus vegyületekből táplálkoznak, az állatok a
növényekből, és a tökéletesebbek és erősebbek zsákmányul ejtik a kiseb
beket és gyöngébbeket. Maga az ember pedig valamennyit a maga javára
használja. (Contra Gentiles, L. III. r. 22.)

Egy biológus kortársunk azt mondhatná, hogy minden, ami élő, bioló
giai viszonyban él egymással, s hogy a világ úgy tűnik fel előtte, mínt mér
hetetlenül nagy kiterjedésű symbiosís, mely egyensúlyát az élő anyag szünet-
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nélküli cirkulációja által tartja fenn. Vita in motu - nincs élet mozgás nél
kül. Állítsd meg ezt a kicserélődést, ezt az átváltozást, ezt a szüntelen asszí
milációt, mely az ásványokat élő szövetekké alakítja át, a virágokat növény
evő állatokká, és ezeket ismét vadászzsákmánnyá, míg elhullt tetemük végül
visszaadja a földnek azokat az elemeket, amelyeket az élet kivont belőle;

tőrei őssze ezt a szüntelen lendületet, amely a végtelenségig sokszorosítja
az élő sejteket, és 'egyre összetettebb organikus egységekké csoportosítja
őket, míR végül az öntudatos, gondolkodó és szabad ember születéséig jut el
- mi marad akkor? Léleknélküli univerzum, közönséges, mozdulatlan magma.

A Biblia és a biológia egyenlőkép arra szoktatnak bennünket, hogy a
világot úgy lássuk, mínt amely teljes egészében az élet születése számára
van elrendezve, az élet pedig az öntudat, a gondolat és a szabadság szü
letésére.

A középkori teológia anélkül, hogy ismerte volna korunk csodálatos
fizikai és biológiai felfedezéseit, ugyanilyen egységes és összefüggő egész
nek látta az univerzumot. Az ember születésétől végigjárja az élet minden
állomását. Először a vegetatív, aztán az animális élet formáját éli és végül
eme lkedik. fel az emberi élet szintjére. Meglátták ebben azt, hogy az anyag
az életet szolgálja, és az élet a gondolatot, "minden élőlény genezisének
végső célja az emberi lélek, amely felé az anyag törekszik és vágyódik, mint
felsőbbrendű formája felé." (Szent Tamás.)

De maga az ember sem fejlődik máskép, csak ha beleépül valamilyen
közösségbe: annak egyre növekedő komplikáltsága mutatja tökéletesedésé
nek fokát: család, község, város, tartomány, nemzet, egyesült nemzetek.
Az anatómiai és fiziológiai struktúra szerint úgylátszik, hogy a modern em
ber megvalósította míndazt a tökéletességet, amelyre természete szerint
képes volt. Most már a gondolkodással és akarattal felruházott egyének kol
lektív organizációjában kell - úgylátszik - folytatódnia és tökéletesednie
a kozmikus élet evolúciójának. Az új emberben beteljesedő és tökéletesedő

világ gondolata, amely minden egyes embernek Krisztusban való egyesü
lésérc és megújulására van alapítva, kedves gondolata volt Szent Pálnak.

De az ember nem lehet az embernek farkasa. Mert az ember nemcsak
valamiféle individuum az állatok sorában, hanem személyiség, akí önmagá
ban létezik és cselekszik, keresztültör a matéria és az állati élet határain
a szellemi lélek intelligenciája és szabadsága által, az ember saját sorsa
kovácsának érzi magát és nem hajlandó életét az állati ösztönök határai közé
zárni. Egyetlen embernek sincs hatalma magában vagy magától arra, hogy
egy másik ember szabadságátgúzsba kösse, s hogy magát a másikra rá
kényszerítse, mint abszolut, teljhatalmú urát. Ha egyszer szólnánk erről a
kérdésről: a keresztény a hatalommal szemben, akkor meglátnánk, hogy az
emberi személyiségnek ez az alapvető, másból le nem vezethető autonómiája
összeegyeztethető az engedelmességgel és végül kitetszenék, hogy az ember
nem engedelmeskedik, - nem engedelmeskedhetik méltón, csak az Istennek.
A legelemibb kővetkeztetés ebből, hogy egyetlen ember sem rendelkezik
tetszése szerint a másik élete felett, főképpen nem csonkíthatja meg azt, és
nem olthatja ki.

Isten, miután Noé fiainak megadta a hatalmat, hogy táplálkozásukra és
szolgálatukra fordítsák az állatokat és a mezők zöld fi1'vét, hozzátette: "Az
ember kezéből, cl férfiúnak és atyafiának kezéből követelem az ember lelkét.
Aki embervért ont, ontassék annak vére; mert az ember Isten képére alkot
tatott." (Gen. IX. 5--6.)

Ám a történelem, a választott népét ís beleértve, évszázadok óta bőszen

egymás gyilkolására és megcsonkítására törő emberek sorát mutatja nekünk.
A koponyákból emelt píramisokkal, máglyákkal és krematóriumokkal

szemben mit ér a Biblia "Ne ölj!" szava? Mivé lesz az Evangélium parancsa:
"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!"?
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Ha valamilyen követelményt az emberek nem ismernek el, abból az
következik-e, hogy az nem törvényes és áldásos? Az egészségügyi szabályok
gyakori meg nem tartása, azok hiábavaló voltát mutatja? Nem éppen a beteg
ségek bizonyítják-e helyes voltukat? Éppen ellenkezőleg, a bün pusztításai,
a mindennapossá lett gaztettek még jobban kiemelik az erényt. Bárcsak a
nyomornak és a romoknak ez a látványa, amelyhez az emberi élet meg
vetése és a gyilkolás könnyűvé válása vezettek, megszabadítana bennünket
egykor a háború borzalmaitól, mind a polgárháborútól, mind a nemzetek
közt folyótól. De lássuk először, hogy az Egyház, Mestere tanításának hivatott
interpretátora hogy értelmezi a "Ne ölj!" parancsot?

Semilyen esetben sem szabad szándékosan elpusztítani vagy megcson
kítani egy ártatlan életet. Legyen az egy születendő gyermek, vagy elaggott,
beteges öreg, gyógyíthatatlan vagy túlságos életereje által alkalmatlan egyén,
senki sem törhet életére, semmiféle címen, ha csak ő maga nem vétkezett
azzal. hogy készakarva kárt okozott más életében. Más szóval: minden em
bernek joga van életének mások által való feltétlen tiszteletben tartására,
olyan mértékben, ahogyan ő maga tiszteli a másokét.

Innen látjuk kicsirázni a törvényes önvédelem jogát a jogtalan támadó
val szemben és a törvényes hatóságok jogát, eljárni azokkal szemben, akik
mások életére törnek. Valljuk meg, hogy ekét kívétel: a Non occides! al ol
a történelemben számtalan visszaélés és borzalmas mészárlás számára szol
gált ürügyül. Ez is bizonyítja, hogy a kivétel gyöngíti a szabályt.

Azt is hamar elfelejtették, hogy még a jogtalan támadónak sem a halá
lát kell kívánni, hanem ártalmatlanná tételét; és hogy a megengedett erőszak

nak is csak a nem-kifogásolható körülmények közt történő szükséges őri

zetbevételre kell szorítkoznia - sub moderamine inculpatae tutelae.
De vajjon nem ártatlanok-e azok a gyermekek, akiket évente százmillió

számra pusztítanak el, még mielőtt meglátnák a napvilágot? És vajjon mi
lyen indokolással? Hogyeltüntessék egy emberi gyöngeség kellemetlen
következményét? De ezzel még nagyobb bűnné teszik azt! Mert bűn az ártat
lanoknak ez a lemészárlása, midőn az anyák maguk játsszák Heródes szere
pét, s nem egyszer saját kezükkel gyilkolják meg gyermekeiket.

Ne hivatkozzanak ezeknek a lényeknek kicsiny voltára, sem arra, hogy
nem kiáltanak. Mintha az áldozat gyengesége és némasága igazolhatna egy
gyilkosságot! Az a szánalmas kis hústömeg, amit a csatornába vagy a krema
tóriumba dobnak, már emberi lény volt, szív, amely dobogni kezdett s sze
retni akart, agyvelő, amely már ki akarta fejleszteni önmagát finomszövésű

gondolatokban, mélyekben, talán lángeszűekben, de mindenesetre ki akarta
fejezni a lelket, amely már ott remeg az embryoban. Egy lélek, olyan mint
a miénk! Egykor olyan nagy - hiszen az ember gyorsan nő! -- mint a miénk,
éppen úgy képes lenne érezni a szomorúságot és örömet, a nyomorúságot és
a boldogságot, képes lenne cselekedni és alkotni, csodálni és szeretni 
egy szóval: embernek lenni, esetleg nagy embernek, talán vezető, emberek
megmentője lenne, - mindenesetre az önök megmentője! Mint Szent Pál föl
ségesen mondja: "Az asszony üdvözülni fog fiak szülése által" (L Tim. II. 15.)

Szegény asszonyok! Nem azt akarom, hogy összetörjem. hanem hogy
megóvjam őket egy jóvátehetetlen bűntől, amelyet egy pillanat rémületében
követnek el, de amelynek morális, sőt fiziológiai következményei súlyosak.
Mert még a legjobb körülmények közt, a legindokoltabb esetben és minden
orvosi beavatkozás nélkül véghezvitt abortív ténykedések is gyakran súlyos
betegségeket vonnak maguk után, gyakran a terméketlenséget, s majdnem
mindig fiziológiai és psychikai bajokat, olykor magának az anyának halálát.

Nem az önző és gyáva férfi a legnagyobb bűnös-e itt, aki szabadulni
akar egy gyermek gondjától, akinek születéséért legalább is annyira, de
többnyire még nagyobb mértékben felelős, mint az anya?! A hím könnyű,

de menthetetlen önzése nagyon is megfeledkezik arról, amit más alkalommal
láttunk, hogya szexuális aktus a férfi és a nő közt, akik végrehajtják, még:
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ha futó találkozásból született is, kitörölhetetlen kapcsolatot sző. Annál in
kább, ha új életet nemzenek! Hiszen, a teljes odaadás egy pillanatának nor
mális és mindig lehetséges gyümölcse. A gyilkosság semmit sem töröl el,
csak lemoshatatlan vérrel mocskolja be azokat, akiket felemelhetett volna
egy megváltó apaság bátor vállalása. Ha önökben nincs meg ez a bátorság,
akkor legyen meg legalább annyi, amennyi tiszteli a nők gyönge~gét. Legye
nek tiszták, vagy legyenek apák, de nem mellékutcákban, hanem annak a
szerelemnek méltóságában és örömében, amely megmutatkozik a napvilágnál
és makulátlan hűségben virágzik ki.

Vegye számba a születő élettel szembeni kötelességét az az orvos is,
aki nagyon is alkalmazkodó és túlságosan is siet therapeutikus ürügyet ta
lálni egy emberi élet kioltására.

Nálamnál nagyobb tekintélyek mondták és hangoztatták az Akadémia
tekintélyes szine előtt, hogy az orvostudomány fejlődése lényegesen csök
kentette azoknak az eseteknek a számát, amikor a terhesség megszüntetése
látszik az egyetlen biztos módszernek az anya élete megmentésére abban az
állapotban, amelybe anyasága hozta.

Az orvos nemes hivatása mindig az, hogy harcoljon az életért a halállal
szemben. Elárulja hivatását mindannyiszor, mikor gyilkossá lesz, még ha
könyöriiletességből teszi is. Azonban éppen magának az életnek a szeretete
és tisztelete a legtágabb és legmélyebb értelemben, megengedi, sőt néha
parancsolja az olyan cselekedeteket, amelyek magukban hordozzák a halál
veszélyét. De ezekhez hozzá van kapcsolva egy, a veszéllyel legalábbis
egyenlő lehetőség arra, hogy megmentsünk egy veszélyben levő életet.

Egyetlen orvos sem vállalhatja, aki méltó erre a névre, sohasem, semi
lyen előnyért sem, hogy a halál segédje legyen. Hogyan is ajándékozhatná
meg bizalmával őt a szenvedő emberiség, amely csak abban a reményben
bizná rá magát, hogy segítségével jobban vagy hosszabb ideig fog élni?

.A beteg életmódját az ő javára irányítom tehetségem és ítéletem szerint és
sohasem kárára vagy hátrányára. Senkinek sem adok, még ba kér is, ember
ölésre alkalmas mérget, és nem beszélek rá senkit ilyesmire. És egyetlen nő

nek sem adok magzatelhajtó orvosságot." Ez a "Hyppokratesi eskü"-ben kodi
fikált ideál csaknem 3000 évvel ezelőtt.

Tudjuk, mi történik, ha egy orvosi testület tagjai bűntársai lesznek olyan
tőrvényhozásnak, amely szemérmetlenül feláldozza az embéri személyiséget
a Rassz vagy Nemzet állítólagos felsőbbrendű érdekének. Az eugénia ürügye
alatt elkezdik megcsonkítani az embert férfiasságának legbensőbb mivoltában,
s ezzel hozzászoknak, hogy az embert csak a csorda érdekének szempontjából
ítéljék meg. Therapeutikus megszüntetése - merjem kimondani? - a fölös
leges szájaknak. a rokkantaknak, öregeknek és elmebetegeknek logikusan
következik, és láttuk, hogy lehet csökkenteni az élelmiszeradagokat egy kon
centrációs táborban, de éppen így a kórházakban, hospiciumokban és meri
helyeken is. És azt is tudjuk, hogy erre a szédületes lejtőre dobva, kiváló
orvosok, akik addig köztiszteletet élveztek, rávetették magukat egy kegyetlen
és szadista kísértetezés fajtalanságára - férfiak és nők silány kísérleti álla
tokká lettek számukra.

Voltak, akik azon dolgoztak, hogy egy népből kiválasztott rasszt csinál
janak, a ménese knek és állattenyésztésnek törvényei és módszerei alapján.
Nem törődtek azzal, hogy az állattenyésztők olyan tulajdonságokat akarnak
kifejleszteni, amelyek az állatokat kívánatossá teszik a mészárszékek számára,
vagy alkalmasakká az igavonásra, és így vagy a vágóhídra, vagy a rabszolga
ságra predesztinálják. Ezt a sorsot pedig nem vállaljuk az ember számára.

Az egész történelem és az egész biológia feltárja előttünk az emberi nem
nagyságát az öntudat, a gondolat és a szabadság lépcsőjén való fokozatos ki
fejlődésben. A keresztény ember foglalatosságai közt nagy helyet hagytunk
és akarunk is hagyni az egészség ápolásának, a sportnak, a fizikai munkának,
s mindennek, ami arra törekszik, hogy az életet egészségesebbé, erőteljesebbé.
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nagyobb hatóerejűvé, fizikailag és erkölcsileg jobban kifejletté tegye -, de
mindennek alája kell rendelve lennie a személyiség lelki kifejlődésének. Ez
az elv kizár minden olyan eljárást és kezelést, amely degradálhatja a szelle
met és lealacsonyithatja az embert a csordaállat szintjére.

De sajnos, van más mód is arra, hogy az emberek a sír, a kórház, a
vágóhíd vagy tömlöc felé vezettessenek.

Vannak szülők, akik elhanyagolják gyermekeik egészségét, akik nagyobb
takarékossággal mérik ki gyermekeiknek a napi kenyéradagot, mint saját
maguknak, - pedig a gyermeknek 12-20 éves kora közt növekedéséhez és
testének fenntartásához nagyobb adag kenyérre van szüksége, s így normáli
san annyit, sőt többet kell fogyasztania, mint apjának.

Vannak kis- és nagyvállalkozók, akik túlhalmozzák alkalmazottaikat. fő

ként a fiatal tanoncokat. nőket, vagy anyákat kimerítő munkával, vagy egész
ségükre káros, inficiált környezetben, olykor halált hozó és sokszor lealacso
nyító körülmények között.

Vannak oduk, ahol az élet rothad, s ezek gyalázatos fenntartói meggaz
dagszanak a férfiak bűnének és az ottélő nők lezüllésének kizsákmányolásá
ból, akiket rabszolgaságra - még pedig milyenre! - kényszeritenek.

Vannak a gyermekeknek és serdülőknek olyan börtönei, amelyekben a
lélek elsilányul a test kimerültségétől. Hol van az a keresztény, aki vállal
hatná, csak hallgatólagosan is, vagy pláne bíztatással a szennyes pénz elfoga
dásával azt, hogy bűntársa, részese legyen az emberiség élete ellen elkövetett
ilyen bűnöknek?!

Lehet kivánni a bűnösök és nyilvánvaló árulók megbüntetését, anélkül,
hogy elfogadhatnánk a világon bárhol is meghonosodó szükségtelen kegyet
lenséget, és a barbár kínzásokat, amelyek felháboritottak bennünket egykor
deportálásunk idején. Ha küzdöttűnk és szenvedtünk, az éppen azért volt,
hogy örökre eltünjenek a mi világunkból az elnyomásnak és lealacsonyítás
nak ezek a módszerei, amelyektől mi annyit szenvedtünk. Az a civilizáció,
amely ily módszerekkel védi magát, többé nem civilizáció. Mint ahogy az a
demokrácia, amely a. diktatúra vagy a zsarnokság eszközeivel védi magát,
többé nem demokrácia.

Mikor ezt kimondom, mindjárt azt is hozzáteszem, hogy a gyilkosságnak
legutálatosabb fajtája, a legmegvetendőbb és az emberi és isteni törvényes
megtorlásra legméltóbb, polgártársainkat a halálba űzni névtelen denunciáció,
rágalmazó feljelentés, a polgári vagy katonai törvényszék -előtt tett hamis
tanúság által, vagy a haza ellenségeivel való alattomos összejátszás révén.
E bűnök közül melyik a legelvetemültebb - ki tudná megmondani?

Az ilyen támadások ellen ne legyen jogunk védekezni? Azok ellen, akik
fényes nappal, vagy a sötétség leple -alatt összeeskÜsznek életünk vagy mieink
élete ellen, azt megtámadják, vagy a legborzasztóbb bánásmódnak vetik alá,
- ne lenne jogunk ezekkel szemben fegyvert fogni és levetní az ígát és erő"

vel visszaszerezni jogos szabadságunkat, amit jogtalan erőszak nyomott el?
Vim vi repellere licet. - Az erőszakkal jogosan szegezzük szembe az
erős:l.akot.

Az igazi emberszeretet nem nyugodhat bele a gyöngének elnyomásába.
.jogtalan, erőszakos tyrannizálásába, mert ezzel a szeretet -megszűnik tevékeny
szeretet lenni. Hallgatni, tétlenül maradni a diadalmas igazságtalansággal szem
ben, annyit tenne, mint bűnrészessé válni: "aki elhárithatná és nem teszi, vét
kezik", mondják régi jogászaink.

Az ellenség szeretete bennfoglaltatik a szeretet univerzalitásában. Ez
nem kíván tőlünk gyáva és perverz gyönyörűséget abban a rosszban, amit
mások cselekszenek. Amit szeretek bennük, az nem gonosztettük, hanem em
beri mívoltuk, a magáról megfeledkező felebarát, akit szeretetem visszavezet
het közös és mindnyájunkban testvéri hivatásunk megérzéséhez.

De íme, most itt állunk a háború rémületes problémája előtt.
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Az Egyház egész szívvel zengí a Míndenszentek Litániájának könyörgé
seiben: "A döghaláltól, éhségtől, háborútól ments meg Uram minket!" A jár
vány, az éhség, a háború, - három csapás, három fenyegető rém, három
ördögi mesterkedés, melyek súlyosan nehezednek az emberi életre, ma nem
kevésbbé, mint a középkorban.

Bizonyos, hogy a háború ma inkább, mint valaha, szörnyű embermészár
lás. Hogyan egyeztetheti össze a keresztény a háborút a Biblia kategórikus
"Ne occides! Ne ölj!" parancsával?

Az első időkben a fegyveres erőszakkal és a hóhérokkal a vértanúság
megingathatatlan passzivitásat helyezte szembe. Szent Móric és társai a Thébai
légióból hozták magukat lemészárolni, és nem húzták ki hüvelyéből kardjukat
és nem támadtak lándzsájukkal, pedig ezidőig ugyancsak vitézül forgatták
ezeket a fegyvereket. Szent Márton nem hajlandó harcba indulni. Vagy ha
megy, akkor legelől halad, de fegyver nélkül. Úgy gondolja, hogy ez az egyet
len logikus állásfoglalás Jézus figyelmeztetése értelmében: "Aki kardot ránt,
kard által vesz el." És Jézus nem parancsolta-e vissza hüvelyébe Péter kard
ját, melyet már kivont az ő védelmére? Nem rendelt egy légió angyalt sem,
hogy kiszabadítsák őt ellenségei kezéből. Szent Fulgentius és az első keresz
tények csodálják azt a Királyt, aki nem azért érkezik, hogy harcoljon, hanem
magát feláldozva győzedelmeskedik, non pugnat vivus, sed triomphat occisus.

Bgész tradiciója fejlődött ki a nem-erőszaknak, a rosszal szemben a tel
jesell passzív ellenállásnak. Ez azt tanácsolta a keresztényeknek, és paran
csolta a klerikusoknak és papoknak, hogy gyilkoló fegyvereket ne használ
janak. Ecclesia abhorret a sanguine. A vérontás borzalmaival tölti el az Egy
házat, annyira, hogy megtiltja - nem a laikusoknak és a klerikusoknak, mint
némelyek tévesen állítják -, hanem csak azoknak, akik a papi rendhez tar
toznak, tehát a felszentelt papoknak, diákonusoknak és subdiákonusoknak a
sebészet gyakorlását. Ne érintse vér az oltár szolgájának kezét.

Azonban, mikor nagymértékben elterjedt a kereszténység, különösen a
császári légiókban, - látunk számtalan keresztényt, akik megmaradnak a
katonai pályán. Szent Ágoston arra emlékezteti Bonifác grófot, a hadvezért,
hogy mikor Keresztelő szent Jánoshoz a katonák kérdéssel fordultak, azt taná
csolta nekik, hogy ne tegyék le a fegyvert, de tartózkodjanak minden rablás
tól és erőszakosságtól, és elégedjenek meg csupán zsoldjukkal. A bibliai har
ccsokat állítja szemük elé, Gedeont, Dávidot és a mecchabeusokat. Logikátlan
koncesszió ez? Egyáltalában nem. Hanem a kereszténnyé lett birodalomnak, a
kereszténység bástyájának szükségszerü védelme, a barbárok betöréseível.
fosztogatásaival, gyakori mészárlásaival szemben. Mindig elítéljük az ártatlan
rnezölését, de megengedjük a jogos védekezést a jogtalan támadóval, Ioszto
gatóval, a szűzek megkinzóival és a gyilkosokkal szemben.

És valóban, húsz évszázad óta az Egyház, a pápák, a zsinatok, a theoló
gusok egyhangúan és szünet nélkül elítéltek mínden támadó háborút, a hódí
tást, a más népek leigázását. Az erős hitnek a századaiban, amikor a pápaság
rendben kifejthette nemzetközi döntőbírói tisztjét, a pápák kiátkozták azokat
a keresztény uralkodókat, akik nagyon is könnyen üzentek hadat szomszé
daiknak. Egy Las Casas, egy Francais de Victoria meg merték mondani, hogy
a keresztények fegyveres hódításai törvénytelenek Amerikában és elítélték a
més:zárlást, fosztogatást, a rabszolgaságba döntésnek azokat a módjaít, amiket
a Conquistaderek megengedtek maguknak.

De ugyanezek az egyházdoktorok nem mondták azt, hogya keresztények
nek mínden körülmények közt hagyniuk kell megfojtani magukat és békén
kell tűrniük a betöréseket, diktatúrát, zsarnokságot és sohasem szabad fel
lázac!niuk ezek ellen. A keresztény király felelős egy város, egy nemzet jó
létéért, és nem engedheti át azt a szomszéd népek kapzsiságának. Ezek min
dig készen állanak arra, hogy megrohanják és megzsarolják. A szeretetnek
parancsa, az irgalmasság cselekedete kihúzni a kardot az özvegyek és árvák,
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a kisemberek és fegyvertelen papok védelmére. Ime, ezzel kezdődött el a
lovag megáldása, a kardjáé és lándzsájáé: "Uram, küldd el ennek az új lova
godnak azt az erőt onnan felülről, amelyre szüksége van az igazság és igaz
ságosság védelmére. Adj neki növekvő Hitet, Reményt és Szeretetet, isten
félelmet és Isten iránti szeretetet, alázatosságot és állhatatosságot, hogy ezzel
a karddal soha senkit ne érintsen igazságtalanul, hanem védjen vele minden
egyes és igaz ügyet."

Mi történt volna, - kérdezem -, ha a gallo-román érsekek, Szent Aignan
Orléans-ban, és Szent Farkas Troyes-ban nem szervezték volna meg az ellen
állást Attila hordáival szemben? Ha Martel Károly nem törte volna meg
Poitiers-nél a szaracének, és Nagy Károly Irminsul-nál a normannok erejét?
Sobieszki és Don Juan d'Austría fel nem tartóztatja a törökök és tatárok be
törését? Olyan sorsra jutottunk volna, mint Orményország, vagy Palesztina.
Abban az időben megértették, hogy ezek a harcok és keresztes hadjáratok
megvédtek bennünket a rabszolgaságtól, az eunuchoktól és háremektől, és
megőriztek egy civilizációt, amely mégiscsak mutat némi előnyt és haladott
ságot ahhoz képest, amely százötven évvel ezelőtt Afrikában Kairótól Tangerig
uralkodott.

Egy fegyveres támadóval szemben nincs más hathatós védelem, mint a
támadóéval egyenlő, vagy az övénél jobb fegyver. De "ezzel egyszerre csak
bizonyos mértékig igazolttá lesz a fegyverkezés, a sorozáshoz, az állandó had
sereghez való menekülés. Amig lesznek kalózok, rablók, olyan népek, ame
lyek hivatásszerűen űzik a háborúskodást, a hódítást és a más népek katonai
leigázását, addig kell, hogy a többi népek, amelyek úgy érzik, hogy a szabad
ságra születtek, és nem akarnak rabszolgák lenni, olyan eszközökhöz nyúlnak,
amelyek segítségével megvédhetik jogos függetlenségüket. Mindazonáltal a
keresztény ebben szükséges rosszat lát, olyan végső eszközt, amelyhez akarata
ellenére kénytelen nyúlni, s amelynek kiküszöbölésére igyekszik minden erő

vel. Ideálja a testvéries béke marad. Súlyos kötelesség számára erejét min
den jóakaratú ember erejével egyesíteni a háború kiküszöbölésére.

Abban a meggyőződésben, hogy csak az a háború igazságos, amely egy
jugtalan támadó ellen folyik, a keresztény nem helyesel, nem segít elő, még
kevésbbé kezdeményez támadó vagy hódító háborút. Ha az egyesek megtehe
Uk is azt, hogyanemzetvédelem rendkívül kényes kérdésében bíznak a fele
lős tényezők.szakértelmében, nehogy meggondolatlan lelkiismereti aggályaik
kal kockára tegyék a nemzetnek valóban fenyegetett függetlenségét és bol
dogulását, ugyanakkor az is bizonyos, hogy a kellőképpen informált keresz
ténynek, aki kisebb vagy nagyobb mértékben felelős nemzetének közjaváért,
meg kell tagadnia hozzájárulását minden jogtalanul támadó akcióhoz és egyik
népnek, vagy egyik pártnak a másik általi elnyomásához.

És hogyelkerüljük ezeket a tragikus helyzeteket, a kereszténynek meg
kell tennie minden tőle telhetőt annak a napnak a siettetésére, amelyen a
világ összes keresztényei egyesülnek a béke barátaival és közös elhatározás
sal véget vetnek a háborúnak, kiirtva az emberek szívéből azt a vágyat, hogy
egymás ellen harcoljanak.

Most ismét megtanulta a világ, hogy a háború nem fizeti ki magát, ha
nem szörnyű módon elpusztítja azokat is, akik elkezdik, azokat is, akik ellen
mégindítják. A háború a javak borzasztó eltékozlását vonja maga után és az
előttünk élt generációk munkája és takarékossága által felhalmozott tartalé
kok, alkotások és intézmények megsemmisítését. Elszegényíti az emberiséget,
nemcsak kezének műveiben, hanem életforrásaiban is. A legéleterősebbek,

legszebbek, legfiatalabbak tüntek el a föld színéről anélkül, hogy utódokat
hagytak volna maguk után, s ugyanakkor nől a fogyatékosak, hibásak, nyomo
rékok, bénák, hadirokkantak percentszáma.

Az emberiség összessége részére ez nagyon rossz üzlet. Minden más
áldozat kisebb ennél. Ez mutatja meg, hogy mekkora bűnt követne el az em-
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beriséggel szemben az a nép, amely megátalkodottan háború, erőszak, vagy
cselszövés által akarná biztositani uralmát más népek felett. Mert hiszen az
ilyen szándék igazolná az őnvédelem reflexét, és kikerülhetetlenül maga után
vonna egy olyan konfliktust, ámelyre igazán azt mondhatjuk, hogy a civili
zált emberiség lélekharangját kondítja meg.

*
Karunk biológusai megegyeznek abban, hogy ami univerzumunkban az

élet arra felé tart, hogy egyrészt tőkéletesitse az egyént, bonyolultabbá téve
mechanizmusát, másrészt az individuumokat olyan organikus közösségekbe
kapcsolja össze, melyekben a munkának végsőkig való megoszlása párosulva
a végsőkig való specializálódással. az energiáknak és a világ termékeinek
egyre nagyobb mértékü kiaknázását teszi lehetővé, egy immár nem nemzetekre
tagolt, hanem, ha lehet így kifejezni: planetáris emberiség számára. És való
ban azt látjuk, hogy a népek, majd a kontinensek fokozatosan egyesülnek, s
"lassan kialakul az emberi nem közös érdeke." A szolidaritás és a szövetkezé
sek mindinkább nélkülözhetetlenekké lesznek civilizációnk és a népek fenn
maradása számára. Semmiféle gazdasági rendszer sem tud ma fennmaradni
légüres térben, akarva, nem akarva máshol kell keresnie a nála hiányzó
nyersterményeket, az energiaforrásokat, gyakran még a gépeket is, egyre több
szeros és életbevágó fontosságú szövetséget kell kőtnie más népekkel, s hogy
megoldja azokat a problémákat, amelyek felmerülnek ezen nélkülözhetetlen
árucserék révén, szükségképpen választania kell a rablás vagy a szövetség
kötés közt. A rablás előbb vagy utóbb háborúhoz vezet. A szövetségkötés
pedig a testvériség, a béke. Vak, aki nem látja, és veszélyes őrült, aki nem
akarja belátni a népek, az összes népek egyesülésének és testvériességének
szukségességét, Hogyan habozhatna egy keresztény a béke műveinek, a meg
békélést szolgáló intézmények, a gazdasági és kulturális együttműködések

szerveinek úttörőjévé lenni? Ha ezt meg kell tennie saját népe jövőjének érde
kében, még inkább meg kell tennie azért, mert keresztény, annak szellemé
ben, aki keresztjének véres áldozatával akarta egymáshoz közel hozni azokat,
akik egymástól távol vannak, le akarta rombolni az elválasztó falakat az
emberek közt, és véget akart vetni az ellenségeskedésnek és mindnyájunkat
egyesíteni akart az új emberben. Abban a törekvésben, hogy minden nép,
gazdasági és kulturális értékeit egymással kicserélve egyesüljön és mindenki
számára jobb életkörülményeket teremtsenek, az Egyház, a pápák, XIII. Leo,
XV. Benedek, XI. és XIr. Pius szava által egyre intette és sürgette nemcsak
a keresztényeket, hanem minden jóakaratú embert.

Ha azt akarjuk, hogy az élet új és jobb megvalósulásokra ébredjen, azt
nem új hekatombák és új pusztitások által érjük el, hanem a népek általános
és kölcsönös jóakaratának óriási erőfeszítésével; nem az atómbomba által, ha
nem bátor, tisztalátású és a végsőkig állhatatos testvériséggel.

Még egyszer, újra mondom, a tegnapi romokkal és a mai fenyegető ré
mekkel szemben sem fogjuk elárulni az életet, nem fogunk sem ölni, sem
csonkítani, hanem ha bármit mondanak is mások, és ha bármilyen súlyos kö
vetkezményekkel jár is számunkra - higgyünk a szeretetben!

Forditotta H. Boros Vilma
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