KIENGESZT~LŐDÉS, És BA.R~T~ÁG
- PILLANTAS EUROPA JOVOJEBE
A német püspöki kar és a lengyel
püspöki kar közös nyilatkozata az
1965-ös levélváltás 40. évfordulója
alkalmából
I.
Ham arosan 40. alkalommal emlékezünk meg a
lengyel püspö kök híressé vált ü z e n e t é r ől . amelyet német főpásztor testv éreikn ek küldtek. A
lengyel pü sp ökök megh ívták német pü spöktestvéreiket Lengyelo rszágba I. Mieszko lengyel
herceg 966-ban tört ént megkereszt elkedésének
milleniumi ünneps égeire, és - két évtizedde l a
második világh áború rett enetes tapa sztalatai
ut án - az t java solt ák, hogy lépjenek a dialógus, a ki en g es ztel ődés és a testv ériesség útjára.
Megrendítő és szinte prófétai szavuk tört énelmet írt: "Megbocsátu nk és bocsánatot kértünk."
A német pü sp ökök, akik lengyel pü sp öktársaikhoz hasonlóan a II. Vatikán i zsinat záróülésén
vettek részt Róm ában, néhány nappal kés őbb
ezt válaszolták: "Testvéri tisztelettel elfogadjuk
kinyú jtott kezeteket. A béke Istene segítse n bennünket a 'béke királyn éja' közben jár ására, hogy
a gyű löle t gonosz sze lleme soha többé ne szakítsa el a kezünket egy más tól."
II.
Négy év tizeddel később, csak nem hatvan évve l
a másod ik világ hábo rú befejezése és tíz évvel a
két pü sp öki kar első közös nyilatkozata után
nagy hálával emlékeztetü nk erre az úttörő levélváltás ra mind en jóakaratú embert Lengyelországba n és Ném etországban. Elődein k akkor
keresztény lelkülett el d öntő lépést tettek ahhoz,
hogy népeink kölcsön ös kapc solata új kezd etet
vegyen . Igen nehéz politik ai körülmények k özött lerakt ák a német-len gyel kien gesztel őd és
egyik fonto s alapkövét.
Nem csupá n azért idézzük fel ezt a bátor
dönt ést, hogy azt emlékeze tünkben tisztelettel
m egőri zzük . Hanem azé rt, mert hangsúlyozni
kíván juk: a ném et-lengyel kölcsönös megértésnek, kiengesz telődésne k és ba rátságna k mi is
elkötelezettjei vagyu nk ma - akko ri előd ei nk
hez hasonlóa n. Aggodalomrnal kell egy ideje
látnunk, hog y közös történe lmünk legsötétebb
órái nemcsak a kiengesztelődés szellemét keltik
fel, hanem régi, még be nem gyógyult sebeket is
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felszakítanak, és a leszámolás gonosz szellemét
hívják elő . A po litiká ban és a társadalomban
némelyek vétkes könn yelműséggel feltépik a
múltnak ma is még fájó sebe it. Mások pedig látványosa n, ső t gá tlástalanul saját személyes
vagy politikai céljaik érdekében visszaélnek velük. A levél váltás 40. évford ulója alkal mat ad
arra, hogy a kölcsö nös kap csolatokban ez t a fel előtl enség et a legh atározott abb an vissza utasítsuk. Ez akkor is érvé nyes, ha az igazságosságra
hivat kozn ak azo k, ak ik így járn ak el. Az igazságosság hami s é rtel mezésé től már II. Ján os Pál
páp a - aki akkor a lengyel pü sp ökök üzenetének egyi k megfogalmazója volt - óvta az egész
egyházat : "A zt azonban nem nehé z ész revenni,
hogy azok az elgondolások és tevékenységek,
am elyek az igazságos ság fogalmából sz ületne k,
(. ..) a megval ósul ás folyamatában gyakran eltorzulnak. (. ..) Az előző évtizede k és saját korunk tap asztal atai is mutatj ák, hogy az igazságosság egy magában nem elég. Sőt, önmagá ba n
felhasználh ató arra is, hogy általa tagadják és
kioltsák magát az igazságossá got, ha nem teszik leh etővé, hogy az emberi életet átjárja a
maga sokféle formájában egy magasabb rend ű
erény: a sze retet." (Dives in misericordla, 70.)
A ki en gesztelőd és ajándé kában csak akkor
részesül ünk, ha az egész igazsággal becsületesen sze mbenéz ü nk, az elköve tett vétkek miat t
bűnbánatot tartunk, és megbocsátásban részesü lünk . Ebben az össze függés ben idézzük em lékezetünkbe a lengyel és a német püsp öki kar
1995 decemb erében kiadott közös p ásztorlevelét: "Csa k az igazság tehet szabaddá bennünket,
az iga zság, amelyhez nem fűzü n k hozzá semmit, és a me lyből nem veszünk el semmit, amely
semmit el nem hallgat, és semmit nem kér számon" (vö. Jn 8,32). Tudatában vagyunk a nem zetiszocia lista Németország bűn ös hódító háborúján ak, s mind azoknak a bűncsel ekm én y ek
nek, am elyeket ennek következtében ném etek a
lengyelek ellen elkövettek; de annak a sokféle
jogtalan ságn ak is, am ellyel sok németet elűz te k
hazájából és otthonából. Mind ezek tudatában
mégis a ki en ges zt el őd és szellemébe n ismételtük meg közösen az 1965-ben kimondott szavakat: megbocsátunk és bocsán atot kérünk . Csak
ha a teljes igazsággal nézünk sze mbe, és ugyanakkor lemondunk a leszám olás sze ll e mérő l,
csak akkor tud juk megakad ályozni azt, hogy ne
egyoldalúan lássa ki-ki a sajá t t őrt é ri el m é t . s
hogy a jelent és a jövő t megn yith assu k a terméken y együ ttélés szá má ra. Ebből a magatar tásból

nő ki az a készség, hogy múltunkat és jelenünket ne csak a saját szemünkkel lassuk, hanem a
másik szemével is. Jól tudjuk, hogy ez az út óriási erőfeszítést követel. Ezen az úton jóakaratra
és becsületességre van szükség a kölcsönös
kapcsolatokban. Mert csak a népeink közt megszülető kiengesztelődés szellemében verhet
gyökeret a béke, ami minden németnek és lengyeInek meghozhatja a biztonság és a barátság
annyira vágyott érzését.

III.
A keresztény kiengesztelődésről 1965-ban tett
bátor tanúságtétel hordereje jóval nagyobb volt
a német-lengyel kapcsolatoknál. Miközben a
püspökök szembenéztek a vétkes háború, a jogtalanságok és a szenvedések félelmes terhével.
és bizalmukat abba az isteni irgalomba vetett
reménybe vetették, amely Krisztuson alapszik,
a még folytatódó hidegháború ellenére sikerült
az elválasztó falakat a hit erejévellegyőzniük,
és felragyogtatniuk az ismét egységessé növekvő Európa vízióját. Tanúságot tettek a kontinens lelki alapjáról. amelyet a jogtalanság és az
erőszak tartósan nem fedhetett el. Visszatekintve a lengyelországi eseményekre, elsősorban a
Solidarnosc 25 éve létrejött függetlenségi mozgalmára, továbbá a népeink között fejlődő kapcsolatokra, ma jobban megértjük, hogya püspökök, amikor arra törekedtek, hogy legyőzzék a
németek és a lengyelek közti gyűlöletet és ellenségeskedést, hozzájárultak ahhoz is, hogy megszúnjék a zsarnokság és az európai kontinens
megosztottsága.
Azóta sok minden történt mindkét országban. Békés eszközökkel sikerült eltávolítani a
totalitárius uralmakat, és helyreállítani az elvesztett nemzeti függetlenséget. Lengyelország
és Németország ma közösen vesz részt a fejlődő
európai integrációban. Népeink beszédes tanúságot tesznek arról, hogya háború, a gyűlölet
és az erőszak nem lehet az utolsó szó. Nyomatékosan intünk mindenkit: a németeknek és a
lengyeleknek soha többé nem szabad egymás
ellen fordítaniuk szellemi és anyagi erejüket.
Arra vannak hivatva, hogy mindezt az egybenövő Európa javára fordítsák, és erősítsék annak keresztényazonosságtudatát. Ezt a feladatot akkor tudjuk teljesíteni, ha németek és lengyelek ráébrednek arra, hogy sok érték is összeköti őket közös történelmükben. Ma a lengyel
pápa után a német nép egyik fia, XVI. Benedek
Szent Péter utóda. Igy mindkét nép különös
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erővel érezheti, hogy milyen hatalmasak és mélyek lehetnek a barátság és az együttműködés
kötelékei, ha átengedik magukat Krisztus Lelke
vezetésének. a kiengesztelődés és a béke Lelkének. Ezeket a kötelékeket elsősorban a fiatalok
lelkipásztori gondozásában kellene erősíteni. A
fiatallengyeleknek és németeknek továbbra is
ébren kell tartaniuk azokat a hitbeli tapasztalatokat, amelyeket a XX. Világifjúsági Találkozón
Kölnben átéltünk. A két ország püspökei ezért
különösen is buzdítják a lelkipásztorokat és az
ifjúságot, hogy fejlesszék ki az együttműködés
nek azokat a formáit, amelyek a kölcsönös rokonszenv és barátság szellemét szolgálják.
Az új társadalmi fejlődésekkel szemben a keresztényeknek, akár lengyelek, akár németek,
elsősorban az élet, a házasság és a család védelme jelenti a legnagyobb kihívást. Ugyanez vonatkozik azokra az új kérdésekre, amelyek az
orvosi etikában jelentkeznek, amelyet egyre inkább önző érdekek szolgálatában használnak
fel, és amelyet a tudomány és a gazdaság veszélyei fenyegetnek. Evvel szemben közösen arra
kell törekednünk. hogy kontinensünket keresztény értelemben a jövendő nemzedékeknek is
olyan lakóhellyé formáljuk, amely tiszteli és
biztosítja az ember elidegeníthetetlen méltóságát és igazi szabadságát. Európa megformálásáért küzdve akarunk hozzájárulni egy békésebb
világ felépítéséhez is. Ehhez az is hozzátartozik,
hogy Európa hitelesen törekszik jövőbe mutató
kapcsolatokat kiépíteni a Dél és a Kelet országaival.
Megköszönjük Istennek, a történelem, a lengyelek és a németek Urának a kiengesztelődés
ajándékát, amelyet korunk számára a remény
jeleként reánk bízott. Ebben a szellemben országaink minden hívőjét és jóakaratú polgárát arra
bátorítjuk. hogy bizalommal nézzen szembe az
előttünk álló kihívásokkal. Ahogyan püspöktestvéreink 40 évvel ezelőtt, mi is közösen az Istenanya irgalmas és szerető közbenjárására bízzuk magunkat.

Karl Lehmann, mainzi püspök
A Német Püspöki Kar elnöke
Józef Michaiik, Przemysl metropolitája
A Lengyel Püspöki Kar elnöke
E nyilatkozatot a Német Püspöki Kar 2005. szep-

tember 21-i ülésén Fuldában, a Lengyel Püspöki Kar
pedig 2005. szeptember 24-i ülésén Wroclawban írta
alá.

