
A DRANCYI NYILATKOZATRÓl

A második világháború elején Franciao rszág sú 
lyos vereséget szenvedett. A sorozatos katon ai
kudarcok nyom án Párizst nyílt városnak nyilvá
nították, ahová a német csapatok 1940. június 14
én vonultak be, miközben az ország területének
több mint a felét szin tén megszállt ák. Pétain mar
sall fegyverszünetet kért, majd vezetésével új kor
mány alakult, amely a déli "szabad" zónában,
Vichyben rendezkedett be. Az 194O-től 1944-ig
tartó megszállás megpróbáltatásait a német had 
sereg jelenléte és az ellátási gondok mellett az is
sú lyosbította, hogy a francia hatóságok egy része
és a Pétain marsall vezetésével délen kialakult
"Francia Állam" ("État Francais", amely már ne
vében is megtagadta a köztársaságot) együttmű
ködött a megszállókkal. A híres Ellenállásnak
("Résistance") és a Charles de Gaulle tábornok
vezette k ülföldí felszabadító mozgalomnak k ö
szönhetően Franciaország mégis győztes hata
lomként került ki a világ háborúból, részt vehetett
Ném etország megszállásában és állandó tagjává
válhatott az ENSZ Biztonsági Tanácsának.

Már 1944-ben megkezdődött az úgynevezett
" tisz toga tás" ("épuration ") időszaka Franci aor
szágban, amelynek során a helyi közösségek fe
lelősségre vonták a német megszállókkal és a
Vichy-rezsimmel együttműködő szemé lye ket;
péld ául jól ismert kép játékfilmekből a kopaszra
nyirt prostituált , aki t diadalmasan vég ighurcol
nak a település főutcáján (vö. Ad ám Péter: Fran
cia-magyar kulturdlis sz6tár. Corvina, Bud ap est ,
2004). Az illegális, nem ritkán önkényes és önbí
ráskodó jellegűmegtorlásoknak nyolc-kilencezer
ember lehetett az áldozata. Az új hatalom kiépü
lésével a bíróságok is sorra hozták a kollaborán
sokat elm arasztaló ítéleteket; mintegy nyolcszáz
halálos ítélet sz ületett, tehát jóval kevesebb, mint
ahány áldoza ta a törvén ytelen megtorlásoknak
volt. Hazaárulás vád jával Péta in marsallt is bíró
ság elé állították és halálra ítélték (majd De
Gaulle közbenjárására az ítéletet életfogy tiglanra
változtatták; a marsall 1951-ben hunyt el). A " tisz
togatás" időszaka egészen 1953-ig, az álta lános
amnesztia kihirdetéséig tartott.

A megtorIások, a nemegyszer személyes bosz
szúk alka lma t szolgá lta ttak arra, hog y a meg
szá llásba jórészt pa sszívan beletörődő lakosság
gyorsan szabaduljon a múlt terhétől. Amikor pe
dig De Gaulle egyetlen tollvonással érvé ny tele
nítette a Pétain marsall által kiépített rendszer
valamennyi rendelet ét. mintegy soha nem léte-
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zővé nyilvánítva magát a rendszert, az t is meg
könnyítette, hogya fran ciák kitöröljék az emlé
kezet ükb öl, vagy legal ábbis zárójelbe tegyék a
Vichy-rezsim négy sö tét esztende jét. A nyo
masztó emlékektől azá lta l is igyekeztek szaba
dulni, hogy a már-már mitizált Ellenállást és De
Gaulle tábornok felsza badító mozgaimát tekin 
tették az "igazi" Franciaországnak, valamint or
szágu knak a világ háború ut olsó évei ben játszott
sze repé t állíto ttá k előtérbe. Ily mód on a Vichy
rendszerrel va ló őszinte szembenézés sokáig vá
ratott magára, legal ább a hetvenes-nyolcva nas
évekig .

Különösen az elmúlt egy-két év tizedben mu
tatkozott határozott igé ny a franciák körében
arra, hogy felfriss íts ék, illet ve újragondolják a
pétainista évekkel, a kollaborációval és az ellen
állássa l kapcsolatos ismereteiket. A múlttal való
szembenézés jelentős eseménye volt Maurice Pa
pon, a Gironde megyei prefektúra egy kori veze
tője ellen 1997 októbere és 1998 márciusa között
zajló per (a bordeaux-i esküdtszék tíz év elzárásra
ítélte, de később egészségi állapo tára va ló tekin
tettel szabadlábra helyezték). Papont - aki még
az V. Köztársaságban. tehát 1958 után is fontos hi
vatalokat vise lt, péld ául Párizs prefektusa volt,
majd a hetvenes években Raymond Barre kormá
nyában a költségvetésért felelős miniszter posztjá t
töltött e be - az "emberiség elleni bűntettekben
való cinkosság" vádjával állítottak bíróság elé, és
perében tulajdonkép pen magáról a vichyi Fran
ciaországról mondtak ítéletet a bírák, s hozzá te
hetjük: maga a francia közvélemény is. A per ide
jén, illetve főleg a per óta eltelt időben szá mos
tényfeltáró munka jelent meg a Vichy-korszakró l,
s úg y tűnik, ma már nincsenek tabuk a "sötét
évek" legsúlyosabb kérd éseit illetően sem.

Az "emlékeze t megtisztításának" fontos része
a világháború idején a zsidó kka l szembeni állam
hataimi és állampolgári magatartás kérd ése is
(Papont is elsősorban a bordeaux-i zsidók depor
tálásában játszott szerepe miatt állították bíróság
elé).A vichyi kormány több zsid6ellenes törv ényt
hozott , kötelezővé tették a sárga csillag viselését,
és a mind gya koribbá váló razziák során a fran
cia, illetve a Franciaországba menekült zsidó k egy
részét a ném etekkel együttműködve in ternáló
táborokba zárt ák. ahonn ét - poli tika i foglyok
kal együtt - koncentrációs táborokba hurcolták
őket (francia érte lmiségiek Ném etországba tör
ténő deportálásának egyik elfeledettnek tűnő do
kumentuma Robert Anteime L'espéce humaine
című regénye; magyarul: Emberi fajtánk. Európa,
Budapest, 1972). A talán leghírhedtebb párizsi raz-
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ziára 1942. július 16-án és 17-én került sor, amely
nek során a nácik több ezer párizsi rendőrrel

együttműködvea nyílt utcán, de lakásokba is be
hatolva összeszedték a külföldi, főleg kelet-euró
pai zsidó menekülteket. Mintegy tizenháromezer
embert tartóztattak le, akiket (a háború után le
bontott, gyászos emlékű) "Vélodrome d'hiver"
nevű stadionba, illetve a Párizstól észak-keletre
fekvő Drancy nevű kisvárosban kialakított inter
nálótáborba vittek, majd onnét német megsem
misítő táborokba. A megszállás alatt végrehajtott
rendőrségiakciók során, a Vichy-rezsim tevékeny
közreműködéséveltöbb tízezer zsidót deportál
tak. "A faji üldözés áldozatainak száma nagyjá
ból 85 ezerre tehető" - olvashatjuk a Georges
Duby által szerkesztett Franciaország történetében
(Osiris, Budapest, 2007,297).

A múlttal, így a zsidósággal szembeni maga
tartással való őszinteszámvetés elől a francia ka
tolikus egyház sem tért ki. Ennek a folyamatnak
kiemelkedőeseménye volt az alábbiakban olvas
ható nyilatkozat, amelyet 1997.szeptember 30-án
Olivier de Berranger, Seine-Saint-Denis püspöke
olvasott fel az imént említett Drancyban, az egy
kori internálótáborból kialakított emlékhelyen.
A nyilatkozatot rajta kívül azok a francia püspö
kök írták alá, akiknek az egyházmegyéjük terü
letén egykor szintén internálótábor működött.

A bűnbánati nyilatkozat eljutott valamennyi
párizsi templomba, ugyanis teljes szövege meg
jelent a francia fővárosbankiadott "Paris Notre
Dame" címűegyházi újságban, emellett más egy
házmegyei lapokban is számos kommentár látott
napvilágot. Például Bernard Housset, Montauban
püspöke így kommentálta: .Bünbénatot tartani
elismerve a múltbeli bűnöshallgatást - ez nem
önostorozás. Hanem fénygyújtás egy olyan in
tézményben, amelyhez tartozunk. Egyházunk
történelmének teljes magunkra vállalása az el
fojtás helyett." A nyilatkozat utáni napokban
hetekben a francia püspökök, és maga Lustiger
bíboros, Párizs érseke is nagyon sok levelet ka
pott, melyek írói közül legalább annyian hatá
rozottan elítélték, illetve ellenségesen fogadták
a nyilatkozatot, mint ahányan egyértelműentá
mogatták. Louis-Marie Billé, Aix-en-Provence
érseke, a Francia Püspöki Kar akkori elnöke az
1997.november 4-én Lourdes-ban tartott püspök
kari plenáris ülésen arról számolt be, hogy a
bűnbánati nyilatkozat a hívek körében sokszor
"meg nem értésbe" ütközött, majd megjegyezte,
hogy "az antiszemitizmus még mindig él, és
klasszikus érvei ma is fel-feltűnnek". (A nyilat
kozat 10. évfordulóján, 2007 decemberében Pá
rizsban rendezett konferencián, melyet részben
Lustiger bíboros emlékének szenteltek, André
Vingt-Trois bíboros, jelenlegi párizsi érsek, a
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Francia Püspöki Kar elnöke továbbra is érvé
nyes, visszavonhatatlan "elköteleződésnek"ne
vezte a drancyi nyilatkozatot.)

Nem sokkal a francia püspökök bűnbánatinyi
latkozata után, 1997. október 30. és november 2.
között konferenciát rendeztek a Vatikánban
"Az antijudaizmus keresztény gyökerei" címmel.
A szimpózium résztvevőihezintézett beszédében
n. János Pál pápa kijelentette: "az antiszemitizmus
semmivel sem igazolható és a legteljesebb mér
tékben elítélendő".A drancyi nyilatkozatot joggal
tekinthetjük a Zsidósággal Való Vallási Kapcsola
tok Bizottsága által 1998.március 16-án közzétett,
Emlékezünk: Megfontolások a Soár61 című doku
mentum előfutárának,amelyet a bizottság elnö
kének, Cassidy bíborosnak 1998.március 12-én írt
levelével II. János Pál pápa is jóváhagyott, s amely
új fejezetet nyitott zsidók és keresztények viszo
nyában - remélhetőleg Magyarországon is (vö.
Magyar megfontolások a SOOr61. Pannonhalma - Bu
dapest,l999).

FRANCIA PÜSPÖKÖK
BŰNBÁNATINYILATKOZATA

A francia egyház önvizsgálatot tart
A 20. századi történelem meghatározó esemé
nye, a náciknak a zsidó nép kiirtására irányuló
törekvése félelmetes lelkiismereti kérdéseket vet
fel, melyeket egyetlen ember sem háríthat el ma
gától. A katolikus egyház, mely távolról sem a.
felejtésre szólít fel, jól tudja, hogy a lelkiismeret,
az emberi tudat az emlékezés által formálódik,
és egyetlen társadalom, ahogyan egyetlen em
beri személy sem élhet békében önmagával egy
elfojtott vagy hazug múlttal a háta mögött.

A francia egyház önvizsgálatot tart. Más rész
egyházakhoz hasonlóan erre kapott meghívást
II. János Pál pápától a harmadik évezred küszö
bén: "A [2000. év Jubileumának Szent Kapujá
hoz] vezető utat az egyháznak az elmúlt 1000 év
tapasztalatának tudatával kell megtennie. (oo.)
A tegnap bukásainak beismerése a hűség és a
bátorság tette, mely segít erősítenihitünket, s fi
gyeimesebbé és készségesebbé tesz a ma nehéz
ségeinek és kísértéseinek leküzdésére."!

A kis svájci faluban, Seelisbergben megfogal
mazott nyilatkozat 0947. augusztus 5.) 50. év
fordulójának idei megünneplése után, mely nyi
latkozatban a háború másnapján zsidók és
keresztények kijelölték a judaizmusra vonat
kozó Újféle tanítás főbb támpontjait, az alulírott
francia püspökök, tekintettel arra, hogy egyház
megyéikben egykor internálótáborok voltak, a
Pétain marsall kormánya által bevezetett első zsi-



dóellenes törvény (1940. október 3.) néhány nap
múlva esedékes évfordulója alkalmából újabb lé
pést kívánnak tenni. Teszikezt azért, hogy eleget
tegyenek Krisztus által megvilágosított lelkiis
meretük követelésének. Eljött az idő, a jelenlegi
időszakban különösen is, hogy az egyház kriti
kus vizsgálatnak vesse alá saját történelmét, anél
kül, hogy vonakodna elismerni a gyermekei által
elkövetett bűnöket, s tétovázna bocsánatot kérni
Istentől és az emberektől.

A zsidók sorsával szembeni érzéketlenséghez
vezető lojalitás
Franciaországban az erőszakos üldözések nem
rögtön kezdődtek el. Azonban nagyon gyorsan,
már az 1940-es összeomlást követő hónapoktól
kezdődően állami antiszemitizmus pusztított,
mely megfosztotta a francia zsidókat a jogaiktól,
a külföldi zsidókat pedig a szabadságuktól, be
vonva a meghozott rendelkezések alkalmazásába
a nemzet alkotmányos testiileteinek egészét.

1941februárjában körülbelül 40ezer zsidó volt
francia internálótáborokban. Amikor a területi
leg részlegesen elfoglalt, csüggedt és kimerült
országban a hierarchia elsődleges feladatának
azt tekintette, hogy védelmezze híveit és bizto
sítsa intézményei lehető legjobb működését, ak
kor ezen, önmagukban véve jogos célkitűzések

nek tulajdonított abszolút elsődlegesség sajnos
azzal a következménnyel járt, hogy elhomályo
sította az Isten hasonlatosságára teremtett min
den egyes emberi lény iránti tisztelet bibliai kö
vetelményét.

Az egyház küldetésérőlalkotott szűkös vízió
előtérbe kerüléséhez hozzákapcsolódott még az
is, hogy a hierarchia nem értette meg az éppen
akkor zajló világméretű drámát, mely magának
a kereszténységnek a jövőjét is veszélyeztette.
Ugyanakkor a szellemi zavarodottság közepette
a hívek és a nem katolikusok részéről is nagy
volt a várakozás az egyház Jézus Krisztus üze
netére emlékeztetőmegszólalása iránt.

Az egyházi hatóságok többsége, nem tudva
szabadulni a fennálló hatalommal szembeni ha
gyományos engedelmességet jóval meghaladó
lojalitástól és alkalmazkodástól, konformista,
óvatos és tartózkodó magatartásra szorítkozott,
amit részben a katolikus ifjúság mozgalmaival
és szervezeteivel szembeni megtorló intézkedé
sektőlvaló félelem diktált. Nem ébredtek rá arra
a tényre, hogy az egyház, mely akkoriban arra
volt hivatva, hogy összekötő szerepet játsszon
egy szétesett társadalomban, valójában tekinté
lyes hatalommal és befolyással rendelkezett, és
más intézmények hallgatása közepette megszó
lalása nagy visszhangot kiváltva gátat vethetett
volna a jóvátehetetlennek. Emlékeznünk kell ar-
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ra, hogy a német megszállás idején az emberek
még nem voltak tudatában a hitleri népirtás va
lódi méreteinek. Az igaz, hogy igen nagyszámú
szolidáris cselekedet idézhetünk fel, mégis fel
kell tennünk magunknak a kérdést: vajon az ir
galmasság és a segítségnyújtás ezen cselekedetei
elegendőkvoltak-e az igazságosság és az emberi
személy jogai iránti tisztelet követelményeihez
viszonyítva?

Ekképpen, szem előtt tartva a francia kormány
által alkalmazott antiszemita törvénykezést 
kezdve az 1940októberi, majd az 1941júniusi zsi
dóellenes törvényekkel, melyek megfosztották a
franciák egy csoportját állampolgári jogaiktól,
nyilvántartásba vették és alacsonyabb rendű lé
nyekké tették őket a nemzeten belül -, szem
előtt tartva a külföldi zsidók táborokba interná
lását elrendelő határozatokat, akik talán azt hit
ték, hogy számíthatnak a menedékjogra és Fran
ciaország vendégszeretetére, meg kell állapítani,
hogy a francia püspökök nem szólaltak meg nyil
vánosan, hallgatásukkal mintegy beleegyeztek az
emberi jogok nyilvánvaló megsértésébe, és sza
bad teret adtak az események halálos sodrának.

Egyes keresztények világosan láttak.
Az egyház miért nem hallgatta meg őket?

Nem ítélkezünk az akkori emberek és lelkiisme
retük felett, mi magunk sem vagyunk bűnösök

abban, ami tegnap történt, azonban értékelnünk
kell az emberek viselkedését és cselekedeteit. Ez
a mi egyházunk, és kénytelenek vagyunk ma ob
jektív módon megállapítani, hogy a végletesen
szűken értelmezett egyházi érdekek fölébe kere
kedtek a lelkiismeret parancsainak. EI kell gon
dolkodnunk azon, hogy miért történt ez meg.

Az imént felidézett történelmi körülményeken
túl különösen e vakság vallásos eredetét kell meg
vizsgálnunk. Milyen hatása volt a több évszáza
dos antijudaizmusnak? Tudjuk jól, hogy létezett
erről vita, de vajon az egyház miért nem hallgatta
meg övéi közül a legjobbak szavát? Aháború előtt

Jacques Maritain újságcíkkekben és nyilvános elő

adások során több alkalommal is igyekezett ráéb
reszteni a keresztényeket arra, hogy más szemmel
nézzenek a zsidó népre. Határozottan óva intette
őket az előretörő antiszemitizmus romlottságától
is. Saliege püspök úr már a háború előestéjén azt
tanácsolta a 20.századi keresztényeknek, hogy in
kább XI. Piusz tanításában keressék a világossá
got, mintsem a 13. századi III. Ince egyes ediktu
maiban. A háború alatt teológusok és egzegéták
Lyonban és Párizsban profetikus módon hangsú
lyozták a kereszténység zsidó gyökereit, aláhúz
va, hogy Jessze fája Izraelben virágzott ki, hogy a
két Szövetség elválaszthatatlan egymástól, hogy
a Szent Szűz, Krisztus, az apostolok zsidók vol-



tak, és a kereszténység úgy kötődika judaizmus
hoz, mint faág az őt hordozó törzshöz. Vajonezek
re a szavakra miért csak oly kevéssé figyeltek?

A vallásos antijudaizmus szerepe a zsidók ül
dözésének és kirekesztésének folyamatában
Bizonyos, hogy doktrinális szinten az egyház
alapvetően szemben állt a rasszizmussal egy
szerre teológiai és spirituális okokból, ahogyan
azt XI. Piusz határozottan kifejezte a Mit bren
nender Sorge kezdetű enciklikájában, amely el
ítélte a nemzetiszocializmus alapelveit, és óva
intette a keresztényeket a faj mítoszának és az
állam mindenhatóságának a veszélyeitől. A Szent
Officium már 1928-tól elítélte az antiszemitiz
must. 1938-ban XI. Piusz egyértelműenkijelen
tette: "Lélekben mindnyájan szemiták vagyunk."
De vajon milyen súllyal bírtak az efféle elítélé
sek, milyen súlya lehetett a fent említett néhány
teológus gondolatainak a folytonosan ismétel
getett zsidóellenes sztereotípiákkal szemben,
melyeknek a nyomát még 1942után is megtalál
juk egyes, egyébként nem minden bátorságot
nélkülözőmegnyilatkozásokban?

Elsőkéntazt a - ha nem is direkt, de indirekt
- szerepet kell elismerni, amelyet a keresztény
nép körében bűnösmódon fenntartott zsidóelle
nes közhelyek játszottak a Soához vezető törté
nelmi folyamatban. Valóban, a kereszténység zsi
dó gyökerei ellenére (és részben éppen amiatt),
valamint a zsidó nép egész történelme során Is
ten iránt tanúsított hűsége dacára, az 1. század
második felében bekövetkezett "eredendő elkü
lönülés" szétváláshoz, majd pedig évszázadokon
át indulatoktól fűtött viszonyhoz és ellenséges
kedéshez vezetett a keresztények és a zsidók kö
zött. Anélkül, hogy tagadnánk a társadalmi, po
litikai, kulturális és gazdasági adottságok súlyát
a megnemértés és gyakran antagonizmus jelle
mezte hosszú út során, a zsidók és a kereszté
nyek egymáshoz való viszonyában a vita egyik
lényeges alapja kétségtelenül vallásos jellegű. Ez
nem azt jelenti, hogy jogunkban állna közvetlen
ok-okozati viszonyt létesíteni a zsidóellenes köz
helyek és a Soá között, hiszen a náciknak a zsidó
nép kiirtására irányuló szándéka másból eredt.

A történészek vizsgálódásait figyelembe véve
bizonyított tény, hogy a keresztény nép körében
évszázadokon át, egészen a II. Vatikáni zsinatig
uralkodó módon előtérbenvolt egy antijudaista
hagyomány, mely különbözőmértékben nyomta
rá bélyegét a keresztény doktrínára és tanításra,
a teológiára és az apológiára, a prédikációkra és
a liturgiára. Ezen a talajon nőtt ki a zsidók iránti
mérgező gyűlölet. Ebből fakad egy nehezen el
törölhető következményekkel járó súlyos örök
ség. Ebből adódnak a még mindig nyitott sebek.
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Amennyiben a lelkipásztorok és az egyház fe
lelősei ilyen hosszú időn át hagyták fejlődni a
gyűlölet tanítását, és fenntartották a keresztény
közösségekben a vallásos kultúrának egy közös
alapját, mely tartósan nyomot hagyott a hívek
gondolkodásmódján oly módon, hogy eltorzí
totta azt, annyiban súlyos felelősség terheli őket.
Még amikor eredeti pogány formájukban elítél
ték az antiszemita teóriákat, még arról is azt
gondolhatjuk, hogy nem világosították fel a hí
veket annyira, amennyire kellett volna, mert
nem kérdőjeleztékmeg az évszázados gondola
tokat és magatartásformákat.

Ezáltal az emberek lelkiismerete gyakran nem
volt elég éber, és ellenálló képességük is gyengé
nek bizonyult, amikor bűnös erőszakánakteljes
ségében felbukkant a nemzetiszocialista antisze
mitizmus, a zsidókkal szembeni gyűlöletördögi
és szélsőségesen beteges formája, amely a faj és a
vér kategóriáin alapult, s nyíltan a zsidó nép fi
zikai kiirtására törekedett - II. János Pál pápa
megfogalmazásával élve: Ifa feltétel nélküli el
pusztításukra, előre megfontolt szándékból".

Néhány tiltakozás és bátor cselekedet meg
mentette az egyház becsületét
A későbbiekben, amikor az üldözések súlyos
bodtak és megkezdődött a III. Birodalom népir
tó politikája francia területen is, kiszolgálva a
Vichyben székelő hatóságok által, akik a meg
szállók rendelkezésére bocsátották rendőrségüket,

akkor néhány bátor püspök- képes volt felemelni
a hangját, hogy az emberi személy jogainak ne
vében hangosan tiltakozzon a zsidó népességet
érintő razziák ellen. Ezeket a nyilvános, akkor
még ritkaságszámba menőmegszólalásokat szá
mos keresztény is meghallotta. Nem feledhetjük
az egyházi hatóságok által véghezvitt számos in
tézkedést, melyekkel halálos veszélyben lévő fér
fiakat, nőket és gyermekeket mentettek meg, sem
pedig a nagylelkűség többféle formájában jelent
kező, a legnagyobb veszélyekkel dacoló keresz
tény felebaráti szeretet nagyfokú kibontakozását,
mely zsidók ezreinek a megmentésére irányult.

Jóval ezen közbelépések előtt, nem habozva
az illegalitást választani, szerzetesek, papok és
világiak mentették meg az egyház becsületét,
nem egyszer diszkréten és névtelenül. Akkor is
ezt tették, különösen a Cahiers du Témoignage
chrétien újságban, amikor határozottan leleplez
ték az újpogány, rasszista és antiszemita erősza

kával a lelkeket fenyegető náci mérget, és ami
kor minden egyes alkalommal emlékeztettek XI.
Piusz kijelentésére: "Lélekben mindnyájan sze
miták vagyunk." Bizonyított történelmi tény,
hogy mindezen katolikus körökböl, továbbá a
protestánsok és a zsidó szervezetek részéról ki-



induló mentési akcióknak köszönhetőenszámos
zsidó túlélését sikerült biztosítani.

Ám ha igaz is, hogy a keresztények, papok,
szerzetesek és világiak körében nem hiányoztak
a bátor, más személyek megvédelmezésére irá
nyuló cselekedetek, el kell ismernünk, hogya
közömbösség jóval túltett a felháborodáson, és
a zsidók üldözésével szemben, különösen ami a
Vichyben székelő hatóságok által meghozott kü
lönböző antiszemita rendelkezéseket illeti, a
hallgatás volt a jellemző, az áldozatok melletti
megszólalás pedig kivételnek számított.

Bűnös hallgatás, amiért bocsánatot kér a fran
cia egyház
Pedig ahogyan Francois Mauriac írta: "Egy ilyen
mértékű bűn nem elhanyagolható mértékben
visszaszáll mindazokra a tanúkra is, akik nem
kiáltottak, bármi legyen is a hallgatásuk oka.'?

Az eredmény: a zsidó nép kiirtására irányuló
kísérlet, ahelyett, hogy központi kérdésnek tűnt

volna emberi és vallásos téren egyaránt, másod
lagos jelentőségűmaradt. A dráma nagyságával
és a bűn elképesztő jellegével szembeni hallga
tásával az egyház túl sok lelkipásztora sértette
meg magát az egyházat és az egyház küldetését.

Ma megvalljuk, hogy ez a hallgatás hiba volt.
Azt is elismerjük, hogy akkoriban az egyház Fran
ciaországban mulasztást követett el az emberek
lelkiismeretének, gondolkodásmódjának neve
lésére irányuló küldetését illetően, s ily módon a
keresztény néppel együtt hordozza annak fele
lősségét, hogy nem nyújtott segítséget már az
első pillanatoktól kezdve, amikor a tiltakozás és
a védelmezés lehetséges és szükséges volt, még
ha később megszámlálhatatlan bátor cseleke
detre került is sor.

Ez tény, amit ma elismerünk. Mert a francia
egyház mulasztása és a zsidó nép iránti felelős-

sége részét alkotja történelmének. Megvalljuk
vétkünket. Könyörgünk Isten bocsánatáért és
kérjük a zsidó népet, hogy hallja meg bűnbánó

szavunkat.
Megemlékezésünk az ember iránti fokozott

éberségre hív minket, a jelenben és a jövőben

egyaránt.

III. János Pál Tertio Millennio Adveniente kezdem
apostoli levele, 33.

2Adéli zónában öt érsek illetve püspök tiltakozott
1942-ben az emberi jogoknak a razziákból adódó meg
sértése ellen: Mgr Sallege (Toulouse érseke), Mgr Théas
(Montauban püspöke), Gerlier bíboros (Lyon érseke),
Mgr Moussaron (Albi érseke) és Mgr Delay (Marseille
püspöke). A megszállt zónában Mgr Vansteenberghe
(Bayonnepüspöke) közölt tiltakozást az egyházmegyei
értesítő első oldalán 1942. szeptember 20-án.

3Franc;ois Mauriac előszavaLéon Poliakov Bréviaire
de lahainecírnű munkájához (Paris, 1951, 3.)

Megjegyzések:
- A Vichy-kormány által hozott törvények, így az 1940
es és az 1941-eszsidóellenes rendelkezések is megtaIál
hatók: LesJuifs sousl'Occupation. Recueil destextes officiels
[nmcais et allemands, 1940-1944, kiadta a "Les fiIS et les
filles des déportés juifs de France" 1982-ben, miként
megjelentek Míchaél R.Marrus - Robert O. Paxton Vichy
et lesjuifs (Calmann-Lévy, 1981)című munkájában is.
- A protestáns egyházak legfontosabb állásfoglalásai
megtalálhatók: Spiritualíté, théologie et résistance. Presse
Universitaire de Grenoble, 1987, 151. és 182.
- A német és a lengyel püspöki kar közös nyilatkoza
tot tett közzé egyházaiknak a 2. világháború alatt tanú
sított magatartására vonatkozóan Auschwitz felszaba
dulásának SO. évfordulója alkalmából (Documentation
Catholique, n" 2110,188-191.)

Bende J6zsef fordftása

A szöveget aláfró püspökök !istája, akiknek azegyházmegyéje'ben internálótáborok voltak a Vichy-rezsim idején:

Egyházmegye
Saint-Denis en France
Beauvais
Orléans
Angers
Poitiers
Bordeaux
Bayonne
Toulouse
Perpignan
Montpellier
Marseille
Aix-en-Provence
Lyon
Pamiers
Albi
Limoges
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Püspök
Mgr de Berranger
Mgr Thomazeau
Mgr Picandet
Mgr Orchampt
Mgr Rouet
M.leCal Eyt
Mgr Moleres
Mgr Marcus
Mgr Fort
Mgr Ricard
Mgr Panafieu
MgrBillé
Mgr Balland
Mgr de Monléon
Mgr Meindre
MgrSoulier

Internálótábor
Drancy
Compiegne
Pithiviers és Beaune-la-Rolande
Angers
Poitiers
Mérigniac
Gurs
Récébédou és Noé
Rivesaltes, Argeles, Saint-Cyprien
Agde
Aubagne
Les Milles
Vénissieux
Le Vernet
Saint-Sulpice, Brens
Nexon


