
A KIS ÚT
Soha sem tudtam megérteni a megbocsátás kötelességét. Egyenesen er

kölcstelenséget érze k a mélyén: a megbocsátás bűn az igazságosság eHen. Ad
juk meg kinek-kinek, ami jár neki! Isten sem bocsát meg a sátánnak és a
kárhozottaknak ...

A kérdező nem egészen érti, hogy mi
a megbocsátás. Nem tehet róla, mert
a fogalomzavarért korunk elmosódó
erkölcsi gondolatvilága felelős. Sokan
nem értik a szeretet, lényegét sem.
Édes érzésnek, dédelgető pártfogásnak
képzelik, és tele vannak kétséggel an
nak láttán, hogy a mennyei Atya
mennyíre nem kíméli szerétett gyer
mekeit, küzdelembe állítva őket, sok
szor kilátástalannak tűnő harcba a
szenvedéssel és a természetnek - a
fizikai világnak és a saját benső ter
mészetüknek - félelmetes, lázadó erő
ivel. Pedig "a szeretet erős, mint a
halál" (Én. 8, 6). És jaj a szülőnek, ha
nem erős szeretetben neveli gyerme
keit - helytállásra, egész emberré.

A megbocsátást ugyanígy ki kell
mosnunk abból a cukrosvízből. ami
vel egy felszínesen gondolkodó kor
átitatta. Meg kell továbbá különbőz

tetnünk nemcsak más, alacsonyab b
fokú erkölcsi értékektől, hanem még
inkább azoktól az emberi fogyatkozá
soktól. amelyekkel a szokványos gon
dolkodás összetévesztheti. A megbo
csátás nem az operai "Bibliás ember"
határtalan béketűrése, amely la rneny
országot kívánja megszerezni az igaz
talan háborúságok elszenvedése árán.
Nem i,s a fáradt lélek gyöngesége,
amely tehetetlenül szernet hunya sér
téseken. és a szükségböl erényt csi
nálva imát rebeg ellenségeire, mint
hogy az átokszó úgyis kárba veszne
rajtuk. A megbocsátás az erősek eré
nye. Le kell azonban szállítanunk az
önközpontiság magas polcáról. amely
re a sztoikus gőg állítja. A megbo
csátás nem a "felsőbbrendű ember"
fölénye, amelyhez - Ady-val szólva
- "nem ér föl már szítkozódás, pi
szok", mert méltőságán alulinak érzi,
hogy erejét éreztesse az ellene fene
kedő emberi félmajmokkai. Nem ls az
erkölcsi vastagbőrűek érzéketlensége,
amelyről lepattannak az igazságtalan
ság nyilai. A megbocsátás a szeretettel
rokon.

A megbocsátás helye abban az er
kölcsi erőtérben van, amely két pólus
között feszül: a háládatosság erénye
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és a megtorlás erénye között. Ez a
két utóbbi az igazságosság édes gyer
meke. Mert - bármily szokatlanul
hangzik - a megtorlás is erény, azaz
erkölcsi érték; Aquinói Szent Tamás
értekezik is róla nagy Summájának
erkölcstani részében (II. II. lOB). Tu
datos jótevőinknek hála, rosszindulatú
kártevőinknek megtorlás jár, persze
csak erkölcsi lehetőségeink határán
belül. Sem hála címén, sem megtor
lás címén nem szabad vétenünk egyéb
kötelességeink ellen. Erkölcstelen pro
tekcionizmussal sértené meg a szoci
álís igazságosságot, aki háládatosság
ból állásokba juttatná jótevőrt (vagy
hozzátartozóikat) méltatlanságuk
ellenére és a társadalom kárára.
Ugyanigy bűnt követne el, aki a rosz
szaj rosszal, a gyűlölködést gyűlölet

tel viszonozná, vagy aki a helyénvaló
megtorlás címén átkozná, meglopná,
rágalmazná, testében, lelkében, csalá
di életében mérgezné azt, aki vétett
ellene, Emberi jogaiban tehát nem ká
rosíthatja, mert erre nincs hatalma;
de igenis megvonhatja tőle a szemé
lyes előzékenység, az átlagonfelüli jó
indulat és udvariasság minden meg
nyilatkozását. Olykor köteles is így
tenni, különben azt fejezné ki maga
tartásával, hogy jó és rossz között
voltaképpen nincs különbség, Pedig be
fontos nyomatékoznunk ezt a különb
séget! Nemcsak gyermekeink nevelé
se követeli, hiszen jutalom és bünte
tés kettősségének élményei nélkül so
hasem jutnak el az erkölcsi ítéletalko
tás nagykorúságára. Egész műveltsé

günknek szűksége van rá különösen
manapság, amikor az egzisztencializ
mus erkölcsszemlélete elmosná a kü
lönbséget "az Ördög és a Jóisten" kö
zött (Sartre), rámutatva, hogy idő múl
távcal mennyire rossznak bizonyul,
amit jónak képzeltünk, és mennyí jó
származhat abból, amit lelkiismere
tünk bűnnek ítélt. Tárgyilag, a hatá
sok beláthatatlan összefüggésében va
lóban nem tudhatj uk, hogy igazán
"jó" lesz-e a jó, és igazán rosszat
szül-e a rossz, például egy házasság
kötés vagy egy bűnös viszony megsza-



kítása, egy hadüzenet vagy egy béke
kötés. Abból viszont mégsem enged
hetünk, hogy alanyilag lényeges kü
lönbség van a jóhiszemüség és a rossz
indulat -között. És ez a különbség az,
csakis ez, aminek alapján Isten ítél.
Az. egyéni hála és az egyéni megtor
lás színtén csak erre vonatkozzék!

Isten maga is megtorol, és Megvál
tónkban ítélő bíránkat is várjuk. A
megbocsátás mindezzel nem áll el
lentétben, sőt egy további darabkaja
Isten végtelen gazdagságának. Utá
noznunk kell, hogy olyan tökélete
sek legyünk, mínt mennyei Atyánk
(Máté 5, 48). O egyrészt "megfizet ki
nek-kinek tettei szerint" (R6m. 2, 6),
másrészt viszont szeretettel várja
megtérő gyermekeit (Luk. 15, 7).. De
csak a megtérőket. Töredelmes bánat
nélkül nincs bocsánat se ezen a vi
lágon, se a jövendőben.

Ha a megbánó szeretet lép' a rossz
indulat helyébe a vétkes akaratában,
akkor a sértettben is megbocsátásnak
kell felváltania a megtorló szándékot.
Mihelyt az örökségét elherdáló tékoz
ló fiú megtörten odaborul atyja keb
lére, már nem hányják fel neki, hogy
mi jár és mi nem jár az örökösödési
jog pontozatai szerint. Nem mintha a
múlt meg nem történtté válnék, vagy
mintha a megtéréssel rnegszűnnék a
bűnös minden tartozása. sértő és sér
tett szembenállását azonban kölcsönös
jóindulat váltja fel, s a megtorló bún-

NAPLÓ
•

hődés vezeklő elégtételadásnak ád he
lyet. Úgy kell megbocsátanunk az el
lenünk vétkezőknek, ahogy Isten is
megbocsát, vagyis megbánás esetén.
És Istenhez hasonlóan be kell érnünk
annál kevesebb elégtétellel, minél
őszintébb bánkódással fordul felénk
egykori ellenségünk. Sőt jóindulatunk
nak már elő kell segítenie a megbá
nást, és készen kell állnia a megbé
kélésre, Isten öröktől fogva készen áll
rá, és kegyelmével ott jár bűnös lel
künk körül. Épp ő serkenti igaz bá
natra. A megtorlás ekképpen nem olt
ja ki a szeretetet, hanem jól megfér
vele, hiszen igazságérzetből és fele
lősségből táplálkozik, nem gyűlölkö

dasből. Rosszakarónk az ellenünk el
követett bűne közben is örök-rendel
tetésű személy marad, hivatva arra,
hogy majd velünk együtt osztozzék a
Szentháromság boldogító ismeretében
és szeretetében.

Megtorlás és szeretet összekapcso
lása a keresztény életművészet nagy
teljesítménye: "Ha ellenséged éhezik,
adj neki enni; ha szomjazik, adj neki
inni; mert ha így teszel, égő parazsat
raksz fejére" (Péld. 25, 21-22), vagyis
így gyújthatod meg benne a rosszat
felemésztő önvád tüzét. És így le
szünk méltó fiai Atyánknak, "aki föl
kelti napját jókra és gonoszokra, esőt

ád igazaknak és hamisaknak" (Máté
5, 45).

Medvigy Mihály

PARBESZ~D AZ OKATOLIKUSOKKAL. A világsajto vallási érdekeltségű
lapjai a múlt év vége felé szétröppentették a hírt, hogy katolikus és ókatolikus
szakemberekbőlbizottság alakult, és hivatalos "párbeszéd" kezdődik a két egy
ház között. A bizottság december közepéri. valóban megkezdte munkáját a
hollandiai utrechtben. Párbeszédük arra kíván fényt deríteni, hogy indokol
ják-e a két egyház nézeteltérései a közöttük tátongó szakadékot. A magyar
katolíkus olvasó méltán sejti, hogy örvendetes hírről van szó. Kevesen tudják
azonban, hogy egyáltalán mekkora az ókatolikus egyház, és hogy míly törté
nelrní előzmények készítették elő a legutóbbi fejleményeket. Mindez a múlt
némi feltárását kívánja.

A mai Hollandia a történelmi "Németalföld" északi része. A középkor
végén a burgundi hercegek birtoka volt. A francia és a német műveltség

érintkező pontján, a Rajna és ill Schelde fontos kikötőinél elterülő, gazdag és
szellemi vezetószerepre hívatott ország házasság révén szállt a spanyol Habs
burgokra. Luther mozgalrna hamar gyökeret vert, elsősorban a reformátor
szerzetestársadnak, a hollandi ágostonrendieknek közvetítésével. utóbb azonban
helyt adott a refonnáció kálvini változatának. A Németalföld ura ekkor már
ll. Fülöp spanyol király volt, aki saját szavai szerint maga hordta volna a
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