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Januárban Auschwitz felszabadulásának 50. évfordulójára körleve
let adott ki a lengyel és a német püspöki kar is. Mindkét dokumen
tum utal arra, hogy a századok folyamán az üldöztetésnek kitett
zsidók közül sokan találtak otthonra e két országban, és jelentősen

hozzájárultak a tudomány és a kultúra fejlődéséhez. "Ennek elle
nére egyházi körökben is tovább élt az antijudaista szemlélet. Ez
aztán oda vezetett, hogy a keresztények a Harmadik Birodalomban
nem tanúsítottak kellő ellenállást a rasszista antiszemitizmussal
szemben - teszik hozzá a német püspökök. A katolikusok súlyo
san vétkeztek, amikor magukévá tették a nemzetiszocializmus
ideológiáját, és közönyösek maradtak a zsidók élete és vagyona
ellen elkövetett búntettekkel szemben. Mások támogatták vagy ma
guk is elkövették a búntényeket. .Azok pedig, akik életük feláldo
zása árán is segítettek, gyakran egyedül maradtak." (Emlékezetes
a magyar püspöki kar nyilatkozata e tárgyban 1994 adventjében.)

Számunk a fél évszázaddal ezelőtti magyar eseményeket idézi:
milyen szerepet vállalt az egyház a zsidók mentésében? Néhány,
talán nem eléggé ismert tény bemutatására vállalkozunk csupán,
hiszen tudjuk, mennyi előítélet, bizalmatlanság és gyanakvás él
még mindenfelé, hányféleképpen lehet értelmezni és félreértel
mezni a tényeket is, pusztán a belénk rögzült előítéletek, indula
tok alapján.

A múltat felidézni elsősorban a jelennek szóló tanulságként ér
demes, s bizony sok még a tennivaló minden oldalon. Az igazi
kiengesztelődéshez,a valódi párbeszédhez az összes résztvevő jó
indulata szükséges, s kinek-kinek a saját feladatát kell teljesítenie.
Örömmel láthatjuk, mi minden történt a katolikus egyházon belül
50 év alatt. A II. Vatikáni zsinaton az egyház felelősséget vállalt az
emberiség sorsáért, és sorsközösséget vállalt vele. Kinyilvánította,
hogy a többi vallás is Istenhez vezet el, de köztük is a zsidóság áll
a legközelebb a kereszténységhez. Végül határozottan síkraszállt az
emberi jogokért - s ezt teszi napjainkban is, szünet nélkül.

Mennyiben formálja ez a magyar katolikusok gondolkodását?
Mennyire vagyunk képesek a zsinat szellemében, az egyház hiva
talos megnyilatkozásai szerint gondolkozni, beszélni és cseleked
ni? Mennyire tudunk megszabadulni előítéleteinktől, a másikat
megbélyegző-megvető,gúnyos-tréfás szóhasználatunktól? Meny
nyire tartjuk mindezt annak, ami: bűnnek? S lIa másik oldalon":
mennyire készek az objektivitásra, sőt a történelmi engesztelődés

re azok, akiknek fájdalma felejthetetlen? - Tudja-e végre a "múl
tat békévé oldani az emlékezés"? Megvalósul-e Szent Pál víziója
a kölcsönös és teljes kiengesztelődésről?
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