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Megbánás és
újjászületés
(részlet)

A megbánás aktusa nem egy adott állapothoz kötődő "kellemetlen
érzés" - habár általában így közelítik meg -, ami mindazon cse
lekedetek "eszméjéhez" társul, melyek elkövetőjénekaz ember vall
ja magát. E felszínességet engedjük át a hagyományos asszociációs
pszichológiának. A megbánás a lelkületnek inkább a bűnt, mégpe
dig azt a bűnt megcélzó mozgása, ami az emberben felgyülemlett.
E "mozgás" célja az emocionális tagadás és a bűn továbbhatásának
hatálytalanítása; titkos erőfeszítés, hogya bűnt kitaszítsa a személy
magjából, és "meggyógyítsa" őt. A megbánás fájdalmát az először

csak a megbánás aktusában fellépő, e mozgásra visszaható, nyo
masztó bűn alkotja. A fájdalom a bűn engesztelhetetlenségével nő,

ami annál nagyobb, minél mélyebben gubbaszt a személy magjá
ban. Nem a fájdalom tehát az első, hanem a bűnnel szembeni moz
gás és az a törekvés, hogy felszámoljuk további hatását. A fájdalom
csak következmény, ekként a második. A megbánás fájdalma külö
nös természetű: éles, égető, felkavaró; hiányzik belőle a fásultság.
A folyamat egészében azonban a fájdalom minősége mellett egy
idejűleg van jelen a megbékülés, ami a boldogságig fokozódhat. A
megbékülésnek és az örömnek, a kielégületlenségnek és a kedvet
lenségnek semmi dolga egymással, sőt, az érezhetően mélyebben
rejlő megbékülés még fokozódik is a megbánás fájdalmának erősö

désével. Mi nyújtja tehát a megbékülés t: e fájdalomnak a bűnt kö
vető bűnhődésként való benső felfogása, vagy a bűn nyomásának
enyhülése a megbánás során? Az elsőt feltételezzük, ha a megbá
nást a szellemi megtorlás egyik módjaként, önmagunk megbünte
téseként fogjuk fel. Ez a feltételezés azonban, mint rámutattunk,
téves. A bűnhődés követelményével .szembeni engedelmesség a
bűnbánai dolga, nem a megbánásé. Az engedelmesség az őt meg
alapozó megbánás nélkül is bekövetkezhet. Hiszen a bűnbánati lel
kület éppoly szükségszerűen nő ki a megbánásból, mint a vallo
másra való hajlandóság, a megbánás viszont nem a bűnbánat érzé
séből fakad. Ez az érzés pedig még kevésbé lesz a megbánás maga.
A megbánás a legkevésbé sem valamilyen önmagában kielégülő fáj
dalom, hiszen ekkor a valódi megbánás helyett a fájdalom szeretetén
alapuló megbánás illúziója lép fel. A pietisták például gyakran össze
keverik e kettőt: innen vallásos megbánás-irodalmuk erősen érzéki,
majdhogynem mazochista színezete. A növekvő megbékülés tényle-
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gesen tehát a bűn nyomásának lassú enyhülése. Ez mintha magától
szűnne meg a bűn tárgyiasító kivetésével a személy magj ából.

Ha a megbánás megfosztja hatalmától a bűnt, ha mint aktus
fordul szembe vele, úgy a bűnnek valami módon mégis adottnak
kell lennie.

De mi is a "ban"? Nem más, mint a "rossz" mínősége, ami ma
gához a személyhez. az aktus középpontjához, annak rossz aktusai
révén nőtt tartósan hozzá. A bűn tehát minőség, nem pedig "érzés".
Az úgynevezett bűntudat "érzése" csak az e minőségre való saját
belső értelemvonatkozása révén különböztethető meg a többi érzés
től. A bűn birtokon belül van - függetlenül attól, hogy bűnösnek

érzi-e magát az ember vagy sem. A bűntudat kifinomultsága vagy
eltompultsága, illetve küszöbértéke a bűn meglétéből és mértékéből

fakadóan nagyon különböző, A bűn egyik legsötétebb hatása éppen
az, hogy növekedésével egyúttal elrejti magát, és eltompítja jelenvaló
ságának érzését. Ezzel ellentétben - miként valamennyi szent élete
tanúsítja - az emberben lévő alázat és szentség gyarapodásának az
a sajátossága, hogy a bűntudat a bűn tényleges fogyatkozásával
funkcionálisan egyenesen kifinomul, és ennek következtében az
egyre csekélyebb vétkeket is nehezen viseljük már el. A megbánás
aktusa persze egyáltalán nem is a bűntudat érzésével fordul szembe
- hiszen ezt inkább éppenséggel kibontakoztatja és kiterjeszti -,
hanem magának a bűnnek az objektív minőségével. De a bűnre a bűn

tudat érzésén "keresztül" irányul, ahogy a szellemi figyelem vagy
egy jelentésintenció aktusa egy tárgy nézésén vagy hallásán keresz
tül irányul e tárgyra. A bűn valamiféle érzésének kell tehát minden
esetben betezetnie a megbánás aktusát - először többnyire határozat
lanul, a "mi?", a "kivel szemben?" vagy a "ki követte el?" kérdésére
vonatkoztatva. A bűntudat érzése azonban csak a megbánás folya
mán és csak általa ragadja meg a bűn mértékét, helyét, irányát és
mélységét - sőt gyakran saját határozott tárgyát. például az adott
tettet is. Persze ha a bűn oly mérvű, hogy saját meglétének érzését
is teljesen vagy csaknem elfojtja, akkor olyan részleges vagy teljes
.megkeményedés" áll elő, amit a megbánás csak nehezen vagy
egyáltalán nem tud áttörni. Mivel a bűn a személy, az ember aktus
középpontjának minősége, amely mint valami őt "betöltő", saját ak
tusaiból és tetteiből nő hozzá, ezért mindaddig, amíg fennáll, titkon
jelen van a személy minden egyes aktusában. Nem a rossz tettek oko
zati következményei hívják szükségszerűen elő a természet valós
elemeiként a további rosszat: tisztán okozati hatásuk éppúgy lehet jó
vagy akár közömbös is. Ebben az értelemben nincs morális okozati
ság. De a bűn, e tettek sötét műve magában a lélekben, áthat min
dent, amit tesz és akar az ember; ez határozza meg őt, anélkül, hogy
tudomása volna róla. Ennyiben a tett megbánása nem közvetlenül a
tett, hanem a tett által bűnoesé vált személy létének a megbánása. A lét
megbánásától elkülönül a tett megbánása a tett értéktelenségére való
elsődleges pillantás által.
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Mire képes mármost a megbánás, miközben ellene szegül a
bűnnek? Pusztán két dologra, ám ezekre egyedül csak ő képes. A
tettnek és következményeinek külső, természeti valóságát nem
tudja kitörölni a világból, sem a tetthez társuló rosszat. Mindezek
a világban maradnak. De a bűnt mint a tett hátrahagyott művét 
és ezzel újabb rossz tettek és újabb bűnök végtelenségének gyöke
rét - képes teljesen kiölni és kioltani az ember lelkéből. A meg
bánás valóban megsemmisíti azt a lelki minőséget, amit "bűnnek"

nevezünk. Tökéletes formájában legalábbis képes erre. Elszakítja
tehát az emberek és a korszakok felhalmozódó bűne által közve
tített rossz továbbnemző erejének láncát. Éppen ezzel teszi lehető

vé az élet új, bűn nélküli kezdetét.
A megbánás az erkölcsi világ önregenerációjának hatalmas ereje,

amely ennek folytonos elsorvadásával szemben munkálkodik.
A megbánás nagy paradoxona, hogy könnyezve tekint vissza,

mégis boldogan és erőteljesen hat a jövőre, a megújulásra, az erköl
csi haláltól való megszabadulásra. Szellemi pillantása és eleven hatá
sa éppen ellentétes egymással. A haladás hívei, a melioristák, a per
fekcionisták mindannyian ezt mondják: nem megbánni kell, hanem
jobban cselekedni! A jó számukra az, ami holnaptól még jobb lehet.
Csakhogy ez nem kevésbé paradox: minél inkább előretekintenek, és
tettre kész keblükben minél inkább a "jobb" egyre újabb terveit for
gatják, annál félelmetesebben zilálja szét belső ténykedésüket a múlt
bűne: szándékaikat és terveiket nem pusztán a megvalósításkor, ha
nem már a tartalmi választásnál összekuszálja - s így annál mé
lyebben szédül a jelen és a múlt örök szökevénye éppen e múlt ha
lott karjaiba. A történelem bűne annál jelenlévőbben hat, minél ke
vésbé látjuk tárgyszerűnek, és minél kevésbé bánjuk meg. A helyes
útmutatás nem így hangzik: "Hagyjuk a megbánást, amit megtet
tünk, holnap jobban akarjuk véghez vinni!", hanem a következőkép

pen: "Éppen a megbánás által cselekszünk jobban." Az erkölcsi vi
lág legforradalmibb ereje nem az utópia, hanem a megbánás.

Ha a jó szándék megragadásának aktusát, a lelkület megválto
zását és átváltozását, az "új szívet" tekintjük, mindez nem a meg
bánástól elvált, csak időben rákövetkező önkényes tevékenység
vagy valaminek éppilyen önkényes felszínre hozatala, ami a meg
bánást mint valami fölösleges dolgot átugorhatná. Mindez épp
úgy fakad a megbánásból, mint ahogy önmagából. Hiszen ez
csak az önmagára hagyatott, a bűntől megszabadult, ismét önma
gához és eredendő felségjogához visszatért lélek természetes tevé
kenységének gyümölcse. Minél kevésbé elhatározott a "jó szán
dék" a megbánás folyamán, annál erőteljesebb lesz a folyamat vé
gén, szinte függetlenedik a tudatos akarat támogatásától, éppúgy
eloldódik önmagától, mint a megbánástól. Minél kevésbé sandít
lélekben a megbánást tanúsító személy a megbánás aktusa során
a pillanatnyilag megbánó én javára (hiszen ezzel a megbánás is
csak hiúságának és önmaga vagy éppen Isten előtti titkos dicsősé-
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gének új indítékává válik), minél fájdalmasabban veszik el bűne
mélységében, annál diadalmasabban szárnyal fel - eltekintve ön
magától - Istentől teremtett lelke abból a földi porból, ami
mindezidáig körülvette és fojtogatta őt. Minél mélyebben ragadja
meg a megbánás a személyaktusközéppontjának létgyökerét, an
nál inkább tűnik úgy számunkra, hogy egy olyan folyamatról van
szó, ami magasabb, szellemi szinten ugyanaz, mint amit biológiai
szinten A. Goette írt le az állatok újjászületésének és halálának
legelemibb esetéről. ahol e kettő egy folyamattá áll össze, és az
önmagát széttépő állat ismét újraalkotja magát.

Nincs olyan megbánás, ami már kezdettől fogva ne hordaná
önmagában egy "új szív" felépítésének tervét. A megbánás csak
azért öl, hogy teremtsen. Csak azért rombol szét, hogy építsen.
Sőt, titokban már ott is építkezik, ahol még megsemmisíteni lát
szik. A megbánás annak a csodálatos folyamatnak hatalmas, tevé
kenyereje, amit az Evangélium egy új ember "régi Ádámból" va
ló "újjászületésének", egy "új szív" befogadásának nevez.

Nagyon felületes elképzelés aZJ mely szerint a megbánás csak
egészen különös, nyilvánvalóvá vált helytelen cselekedetek és
vétkek során lép fel, melyek azután éppúgy, mint a megbánás rá
juk irányuló aktusa, puszta összeget képeznek, vagyis a vétkeket
a megbánás aktusainak összegződésévelkell kiegyenlíteni. A bűn

sötét földi birodalma, amiről mi beszélünk, efféle tetteket és vét
ségeket csak a belőle kisarjadt fák legláthatóbb csúcsain ringat. A
lélekben a bűn rejtett erőtartalékot képez, az egyes vétkek ebből

táplálkoznak. A léleknek e földalatti birodalmába, a bűn titkos
tartományába kell a megbánásnak alászállnia, kézen fogva a tu
datot, hogy végre ráébressze e sötét és rejtett létezésre. Csak egy
isten vagy egy állat szólhatna így: "Nem tudok semmiféle bű

nömről, nincs tehát mit megbánnom." S ha mégis ember monda
ná, még semmit sem tudna a bűn lényegéről.

Az ember tisztában lehet azzal is, hogy a megbánás nemcsak
individuális lelki folyamat, hanem hasonlóan a bűnhöz, ugyan
olyan alapvetően szociális-történeti, általános jelenség. Ádám min
den gyermekének nagy elve, a szolidaritás! a felelősségben, bűn
ben és érdemben azt jelenti, hogy a közös felelősség fennállása és
a saját, együttes felelősség a morális kozmosz ÖSSZfS történéséért
minden egyes ember számára való ténye és tudata nem kapcsoló
dik azokhoz a mindenkor látható és kimutatható hatásokhoz, me
lyeket az egyes emberek közvetlenül vagy közvetítők által, a szá
mukra megismerhetőszociális és történeti okozati összefüggésben
fejtenek ki egymásra. E hatások és tudatuk a pillantást sokkal in
kább a morális kozmosznak ahhoz a pontjához rögzítik, ahol a mi
saját közösre vonatkozó felelősségűnkről is biztosan tudomásunk
lehet. De ezek nem hozzák létre a közös felelősséget, sem pedig 
amennyiben erkölcsileg éberek vagyunk - az e felelősséget foly
ton kísérő érzést. A közös felelősség tiszta formája nem más, mint
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annak állandó tudata, hogy múlt és jövő, a csillagos égbolt teljes mo
rális világa gyökeresen más lehetne, ha "én" "más" lennék; annak
mély érzése, hogy a szeretet és gyűlölet visszhangjának titkos tör
vénye és végtelen átörökítésük törvényei minden véges szív rezdü
lését egy mindig más természetű összhanggá vagy egy mindig más
fajtájú diszharmóniává formálják, melyeket lsten osztatlan egészként
hall és ítél meg - ez az eredendő közös felelősség egy morális szub
jektum fennállásához éppoly szükséges, mint az önmagunk iránti fe
lelősség. A közös felelősséget nem az elkötelezettség vagy egy má
soknak tett ígéret sajátos aktusa által "vállaljuk fel", hanem ez a bel
ső feltétele egyáltalán a kötelezettségek lehetőségének is. A megbá
nás ezért éppoly eredendően vonatkozik a minden egyes bűnben ré
szes bűnünkre, mint a saját magunk vétkére, éppoly eredendően irá
nyul arra a tragikus bűnre, amibe ártatlanul "estünk", mint a vétkes
bűnre, amit szabadon vállaltunk magunkra; éppoly eredendően vo
natkozik a közösségek, családok, népek és az egész emberiség ösz
szes és átöröklött bűnére, mint az egyes, egyéni bűnre. Túlságosan
leegyszerűsítenénk a keresztény tanítást, s ennek egyik gyökereként
a szolidaritás elvét, ha azt mondanánk, hogy nem elítélni kell az
idegen bűnt, inkább saját egyéni bűnünkről kell megemlékeznünk.
A tanítás igazi értelme azonban az, hogy nemcsak saját bűnünkről

kell megemlékeznünk, hanem valóban részesnek kell éreznünk ma
gunkat az idegen, és az idők során felhalmozódott bűnben; ezért
ezeket a bűnöket is "sajátunknak" kell tekintenünk és "sajátunk
ként" kell megbánnunk. Ez a mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa valódi értelme.

Ujlaki Tibor fordítása
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