
Auschwitzi mementó
Auschwitz: ez a név kitörölhetetlenül beleivódott a történelembe.
Szimbólumává lett nemcsak a Soának, hanem minden emberi go-
noszságnak és minden emberi szenvedésnek. Olyan mementóvá,
amelyet soha többé nem vehet semmibe senki — sem az akkor meg-
kínzottaknak vagy elpusztítottaknak, sem akkori kínzóiknak hoz-
zátartozói, leszármazottai. Mementó ez a keresztényeknek is. Jel-
zésértékű, hogy II. János Pál, a lengyel pápa, és XVI. Benedek, a német
pápa is a megválasztását követő évben fölkereste a haláltábort.

A német pápa: „Csaknem lehetetlen megszólalni az iszonyatnak ezen
a helyén, ahol a történelemben soha nem látott módon feltört az Is-
ten és az ember ellen forduló erőszak. Különösen nehéz és megrázó
egy olyan kereszténynek, olyan pápának, aki Németországból szár-
mazik. Ezen a helyen csődöt mondanak a szavak, itt csak a megren-
dült hallgatás lehetséges — olyan hallgatás, amely Istenhez kiált: Mi-
ért hallgattál? Miért tűrted el mindezt?” — „Ez a hallgatás aztán hangos
szóval kéri a megbocsátást és a kiengesztelődést, és fohászkodik az
élő Istenhez, hogy ilyent soha többé ne engedjen megtörténni.”

A lengyel pápa: „Ma zarándokként jövök ide. Közismert, hogy sok-
szor jártam itt, igen gyakran! Gyakran fölkerestem Maximilian Kolbe
halálcelláját, megálltam a halálfal előtt, és végigmentem a birkenaui
krematóriumok romjai között. Nem tehettem meg, hogy pápaként
ne jöjjek el ide.”

A német pápa: „II. János Pál pápa a lengyel nemzet fiaként jött ide.
Én ma a német nemzet fiaként jöttem. (…) Kötelességem ez az igaz -
ság és az igazságosság nevében mindazokért, akik itt szenvedtek, kö-
telességem Isten előtt, hogy idejöjjek, mint II. János Pál pápa utóda,
mint a német nép fia — annak a népnek fia, amelyben elvetemült
bűnözők egy csoportja a jövendő nagyság és jólét hazug ígéreteivel,
de a terror és megfélemlítés eszközeivel is átvette a hatalmat, és így
népünket pusztító hatalomvágyuk eszközeként használta fel.”

A lengyel pápa: „Hat millió lengyel vesztette életét a második vi-
lágháborúban, a nemzet egy ötöde. Az emberek és a nemzetek jo-
gaiért szállok síkra itt, mint annak a nemzetnek a fia, amely a távoli
és a közeli múltban annyit szenvedett másoktól. Mindazon nemzetek
nevében szólok, amelyeknek jogait eltiporják.”

A német pápa: „A szenvedő Izrael jajkiáltása Istenhez a legiszo-
nyatosabb szenvedések közepette egyben mindazoknak a jajkiáltá-
sa is, akik a történelem folyamán — tegnap, ma és holnap — Iste-
nért, az igazságért és a jóért szenvednek. Istenhez szóló jajkiáltásunk
saját szívünk közepébe is hatol, különösen ma, amikor új sötét hatal-
mak törnek elő a szívekből. Kiáltunk Istenhez, hogy az emberek be-
lássák: az erőszak nem vezet békéhez, hanem új erőszakot szül —
a pusztítás spirálját, amelyben végül mindenki vesztessé válik.”
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