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A megbocsátásról
Tegyünk különbséget a hivatali, a lélektani és metafizikai alapon
történő megbocsátás között.

A hivatali megbocsátás az az aktus, amelynek folyománya
ként valamely közszolgálati szerv - az állam, a bíróság, az
ügyészség - eltekint a jogilag indokolt megtorlás kirovásától,
azzal az egyénnel szemben, aki erre a megtorlásra rászolgált.
Erre mondjuk röviden, hogy valaki amnesztiát kap, kegyelem
ben részesül. Azok a tömeges amnesztiák, amelyekre a létező

szocializmus országaiban sor került, bár a rabok nyilván örül
tek neki, a jogállamiság hiányát jelezték, hisz arra mutattak,
hogy a kormány korántsem veszi komolyan saját törvényhozó
szerepét. Ezek politikailag motivált aktusok voltak, amelyeket
nehéz lenne lélektani értelemben megbocsátásnak neveznünk:
előírásszerűen szabályozták, milyen fajta, a büntető törvény
könyv mely paragrafusa alapján elítélt vagy még mennyi letöl
tendő börtönbüntetéssel rendelkező rabok élhetnek büntetésük
teljes vagy részleges elengedésével. A büntetés egyéni elengedé
se, például a börtönben tanúsított jó magaviselet következtében,
szintén a hivatali megbocsátás kategóriájába tartozik: a törvény
szabja meg, milyen előírások szerint szabad az elítéltnek elen
gedni büntetése egy részét, s azok, akik erről döntenek, ezek
hez az előírásokhoz tartják magukat, anélkül, hogy ebbe beleját
szana személyes elkötelezettségük.

A megbocsátás mint lélektanilag motivált aktus, mint szemé
lyes döntés, egészen más kérdés . Ha valakitől sérelmet szenved
tem, és megbocsátok neki - azonnal vagy kis idő múlva -, az
nemcsak azt jelenti, hogy többé nem töröm a fejem a bosszún,
feltéve, hogy módom lenne bosszút állnom rajta, hanem azt is,
hogy nem táplálok magamban többé haragot iránta, nem kívánom
véri); sérteni, nem űzöm az átkaimmal, nem fenyegetem stb.

Ugy tűnhet, hogy ebben az értelemben a megbocsátás nem
az én tetszés szerinti döntésemen múlik, hisz pusztán akarati
aktussal nem tudnám elérni, hogy semmi sértettséget se táplál
jak magamban az iránt, aki megsértett, nincs hatalmam ugyanis
azokon a tényezőkön, amelyektől a sértettségem elmúlik. Ez így
alighanem csak részben igaz, és a körülményektől függ . Ha va
laki akaratlanul vagy tudatlanul sértett meg valakit vagy oko
zott kellemetlenséget, akkor nagyobb erőfeszítés nélkül képesek
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neki megbocsátani, de úgy tűnik, ez esetben sincs szó akarati
aktusról: valaki véletlenül meglök - ha azt mondja, "bocsá
nat", nem esik nehezemre azt felelni, hogy "nem történt sem
mi". De ha azt látom, hogy esze ágában sincs ezt a "bocsá
nat"-ot kiejteni a száján, már haragra gerjedhetek.

Ám ha valóban úgy festene a dolog, hogy ahhoz az aktus
hoz, amellyel túltesszük magunkat a sértettségünkön, semmi
köze az akaratunknak, akkor ama keresztényi kívánalomnak,
hogy bocsássunk meg embertársainknak, nem lenne értelme,
tudniillik azt várná tőlünk, hogy olyasmit tegyünk, ami a ter
mészet rendje szerint úgyis végbemegy, minthogy nincs rajta
hatalmunk; ahogy tehát az sem tőlünk függ, hogy esik-e a hó,
vagy sem, ugyanúgy nem kényszeríthetjük a lelkünket - e sze
rint az értelmezés szerint -, hogy tegye túl magát a sérelemér
zeten és a sértő iránti ellenszenvén.

Valójában, ha komolyan vesszük a krisztusi tanítást - hisz
hetvenhétszer is meg kell bocsátanunk, azaz gyakorlatilag a
végtelenségig, s ha a sértő fél sajnálja is a tettét, akkor annál in
kább -, úgy világos, hogy nem elegendő egyszeruen túlten
nünk magunkat a bosszúvágyon, arra van szükség, hogy a
megbocsátás saját lelki kondíciónk legyen. Igaz, nem állíthatjuk,
hogy ez az állapot tetszés szerint bármely pillanatban tudatosan
előhívható, de minden bizonnyal hozzásegíthetjük a lelkünket,
hogy e kondíciót elérje. Jézus szerint az ellenségeinkért is imád
koznunk kell, azt mondván, amit ő a kereszten: "Atyám, bo
csáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", s bár rit
ka az az ember, aki azzal büszkélkedhet, hogy megadatott neki
a megbocsátás krisztusi készsége, ám az mindenképp hatal
munkban áll, hogy a megbocsátás érdekében erőfeszítéseket te
gyünk, s hogy erőfeszítéseinkkel támaszt nyújtsunk a megbo
csátó lelkiismeret igazi erőinek.

Csak az a megbocsátás valódi, amelynek megvannak a lélek
tani gyökerei. A puszta kijelentés, hogy "megbocsátok", nem
feltétlenül az - lehet a parancsolat mechanikus teljesítése, lehet
jó modor, minden lelki hátország, azaz igazság nélkül.

Nyilván nem bocsáthatunk meg mások nevében, vagyis
nincs jogunk kijelenteni, hogy bizonyos bűnözőknek, gyilkosok
nak, gonosztevőknek meg vannak bocsátva azon bűntettei,

amelyeket olyanok ellen követtek el, akik már nem élnek. Ezzel
durván kisajátítanánk más sérelmet szenvedettek jogait. Csak a
saját nevünkben bocsáthatunk meg és csak azt a rosszat, amit
nekünk okoztak. De talán megbocsáthatjuk azt a rosszat is,
amelyben azáltal részesültünk, hogya sérelmet mások, hozzánk
közelálló emberek szenvedték el, bár ez esetben csupán az őket

ért sérelmekért gyakorolunk kegyelmet. A második világháború
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utáni lengyel történelem emlékezetes pillanata volt, amikor
püspökeink ezzel a misszióval keresték meg a német püspökö
ket: megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Mire a lengyel pártál
lami hatalomnak égig csapott a haragja: ők a maguk javára
akarták fordítani a missziót, tehát politikai aktust láttak benne,
ilyesformán: "ezek szerint a lengyel püspököknek szent meg
győződése, hogya lengyel nemzet ellen elkövetett hitlerista bű

nöknek semmi jelentősége, nincs is miről beszélni, sőt még ne
künk kellene bocsánatért esedeznünk a magunk, ki tudja miféle
bűntetteiért". Ez a teljesen értelmetlen harag természetesen
cseppet sem volt tettetés: a hatalmon lévők el sem tudták kép
zelni, hogy az egyház másfajta, a napi politikán túlmutató
szempontokat is tekintetbe vehet. A levél egyébként abban az
értelemben politikai tett is lett, hogy - a háború és a megszál
lás szömyűségei után - kezdeményezte a jószomszédi viszony
helyreállítását Lengyelország és a két német állam között, ami
nek már mindkét nemzet szükségét érezte. A "bocsánatot ké
rünk" fordulat a legkevésbé sem kívánta azt jelenteni, hogy
összeszámoltuk mindkét részről az okozott sérelmeket, és ezek
a sérelmek kiegyenlítik egymást; nem, szó sem volt semmiféle
számvetésről,de keresztény szempontból nincs olyan mélypont,
ahol ne érezné bármelyikőnk a szükségét annak, hogy megbo
csássanak nekünk; természetünkből fakadóan bűnösök va
gyunk, és ha nem bocsátjuk meg, amit mások ellenünk vétkez
tek, a bűneink miatt bocsánatért folyamodó imáink sem nyer
hetnek meghallgatást, ahogy kell, "igazságban és lélekben".

A jézusi küldetésnek ez a része ellentétes leginkább az embe
ri természettel, és szándékosan az. Ha megtorlásra vágyunk, az
természetes, ha pedig önként lemondunk róla, az ösztöneinkkel
fordulunk szembe. Az archaikus társadalmakban a bosszú nem
csak megengedett dolog, hanem parancs. Megölték a fivéremet.
most az én kötelességem, hogy kioltsam a gyilkos életét, ellen
kező esetben gyáva leszek és becstelen. A vendetta joga mind
nyájunk számára érthető és közel áll hozzánk, nem egy író
akadt, aki dicshimnuszt zengett róla, a népi igazságérzet és az
igazságosság utáni vágy kifejezését látva benne; ám ez nem
ugyanaz az igazságosság, mint amiről a büntetőjog beszél, hisz
aszerint nem a sértettek szabják ki a büntetést, hanem személy
telen paragrafusok és elvont szabályok. A sértettek által kisza
bott bosszú jogát egyébként az Ótestamentum egyik-másik
könyve alaposan megindokolja. Ma ritka, hogy valaki a szemé
lyes bosszúállás eszméjéért rajong, nemcsak azért, mert hozzá
szoktunk a gondolathoz, hogy nem a magánember dolga ki
szabni a bűnös büntetését, hogy senki sem lehet egy személy
ben bíró, vádló és hóhér, hanem mert ahol a személyes bosszú
joga él, ott a bosszút a végtelenségig követi a bosszú bosszúja,
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az igazságérzet soha nem képes megálljt parancsolni, hisz min
dig van valaki, akinek még joga és kötelessége a megtorlás.
Nem beszélve arról, hogy manapság a bosszúállás jogát általá
ban nem a nemes gurál törzsek hagyományaiból ismerjük, in
kább a gengszterek leszámolásiból, amelyekről naponta olva
sunk az újságban. Ám ennek ellenére, ismételjük, avendettajog
közel áll hozzánk és érthető számunkra, alighanem mindannyi
unkkal előfordul, hogy adott helyzetben szívesen élnénk vele,
bár nem szabad; utóvégre jogrendben élünk, még ha ez néha
felettébb kényelmetlen, néha nagyon is gyötrelmes számunkra.
És ha e vendettatörvényben ott rejlik a természetes hajlandóság,
hogya végtelenségig elhúzódjon, sokszorta vészesebb és
baljóslatúbb, ha nem egyének, családok vagy kisebb csoportok
közt zajlik a leszámolás, hanem nemzetek vagy törzsek közt.
Amennyiben elfogadjuk a vendettajogot, úgy abba is beleegye
zünk, hogy minden egymással szomszédos nép vagy törzs örök
háborút folytasson egymással, hisz mindig minden fél úgy véli,
hogy régről meglévő leszámolnivalója és sérelmei vannak.
Nem kell külön felidéznünk, amit az elmúlt évszázad során
átéltünk.

A valódi, tehát lelkileg megindokolt megbocsátás, továbbá a
hivatali megbocsátás mellett, ismétlem, létezik metafizikai és
vallási értelemben vett megbocsátás is, vagyis a bűn eltörlése.
Mind a keresztény, mind a zsidó kultúrában Isten kizárólagos
előjoga kitörölni a bűnt a mennyei vagy metafizikai könyvelés
ből. Az e kérdés körüli viták jelentették, mint tudjuk, a refor
máció gyújtópontját, a búcsúcédulák árusításával és általában a
gyónás és a bűnbocsánat intézményével kapcsolatosan. Isten fia
a megbocsátás végső forrása, az ő végtelen jóságának és kegyel
mének az egyház a letéteményese, ám a gyóntató puszta szava
a római egyházban sem biztosítja mechanikusan a feloldozást,
ehhez a vétkes igazi, őszinte bűnbánatára is, önkéntes kiengesz
telődésre is szükség van; legalábbis elvileg, miközben se szeri,
se száma a gondatlan és lekenyerezhető gyóntatóról szóló törté
neteknek. A bűnös számíthat rá, hogy halálos ágyán meggyón
va bűneit, egyetlen szempillantás alatt összes aljassága elszáll,
akár a füst, ő meg minden további nélkül vígan besétál a para
dicsomba, ámbár egyházi körökben létezik egy szentencia, mi
szerint aki a bűnbánat utáni percekben meghal, azzal a bűnbá

nata is vele hal (nem beszélve arról, hogy soha nem lehetünk
biztosak afelől, megérjük-e a halálos ágyunkon a gyónást). Soha
nem lehetünk biztosak abban, hogy az ügyet végképp lerendez
tük, és bűneink eltöröltettek. Isten irgalma, mondják, határtalan,
de hogy eredményes is legyen, ahhoz a bűnösnek Isten segítsé
gére kell lennie. "Bocsásson meg neked az Isten, amiképpen én
is megbocsátok neked", mondja Moliere Tartuffe-je, de e sza-
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vakat csak az az arcátlan képmutató ejtheti ki a szajan, aki
tudtunkra akarja adni, hogy az ő nagylelkűsége nagyobb, mint
az Istené.

Van azonban egy titokzatos oldala annak, amit a teológia az
isteni megbocsátásról és irgalomról mond, eltekintve most már
attól, hogy Mózes öt könyve és az evangéliumok között e téren
felmerülnek bizonyos eltérések. A bűnösnek, aki az égi jutalmat
el kívánja nyerni, a megbocsátás ugyebár azt jelenti, hogy az
örök kárhozat helyett a tisztítótűzben kell vezekelnie. De ha jól
belegondolunk, ennél sokkal több történik: a bűn eltörlése mint
egy a bűn megsemmisítését jelenti, tehát afféle metafizikai for
radalmat, visszarendeződésta világ történetében, hisz meg nem
történtté teszi azt, ami már megtörtént. Elképzelhető-e ez? Fel
tételezhető-e, hogy ha Isten megbocsátja egyszer Sztálin bűneit

és befogadja őt a fedele alá, a bűnei is elpárolognak? Ez esetben
a mennyei királyság többi lakójának is el kellene felejtenie e
bűntetteket, legalábbis olybá tűnik. Így hát az isteni irgalom
csak az emberi emlékezeten gyakorolt furcsa erőszak árán érvé
nyesülhet? Erre a kérdésre nem tudok mit felelni, meghagyom
inkább a teológusoknak.

Pályi András fordítása

A Pannonhalmi Szemle
évnegyedes folyóirat,

amely 1993-ban indult azzal a szándékkal, hogy helyet adjon
kultúra és teológia dialógusának -

e két, távolodó világ ismételt találkozásának.
A Pannonhalmi Szemle mint a Pannonhalmi Főapátság

kiadásában megjelenő lap elsődlegesen az értékek iránti
nyitottságával és elfogulatlanságával szeretne kötődni

ahhoz a hagyományhoz, amelyet a bencés spiritualitás
másfél évezredes öröksége jelenthet számukra.

A Pannonhalmi Szemlének
2001-ben .alkotóközösséq" kategóriában Pulitzer-díjat ítéltek.

A lap korábbi számai (korlátozott példányban) megrendelhetők
a szerkesztőség eimén (9090 Pannonhalma. Vár 1.).

Részletes tartalomjegyzék található az interneten:
http://www.osb.hu/Szemle/
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