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Boldogok a
békességszerzó1c
Egy közlekedési balesetben, ha nem történt személyi sérülés, csak
összekoccant az úton két jármű, akkor szinte mindig ugyanaz a
folytatás. A két sofőr összeszólalkozik. Mindkettő a saját szemszö
géből magyarázza a történteket, és bizonygatja: nem ő volt a hibás,
hanem a másik. A tárgyak ütközését az emberek összeütközése
követi. Tudják-e tisztázni, hogy mi is történt valójában? Melyikük
volt a felelős a balesetért, vagy talán mindketten hibáztak?

A jelenet ismétlődik globális méretekben is. Térben, az érintet
tek számát tekintve: családok és társadalmak, régiók és kontinen
sek szintjéig. Időben pedig: átfogja az emberiség és az egyesek
történeimét is. Békére és szeretetre, elismerésre és harmóniára
vágyik mindenki - mégis újra meg újra kitör a viszálykodás, az
ellenségeskedés, egymás ellen fordulnak az emberek, a politikai
hatalmak. Félelmes hajlam van bennünk a rosszra, az önzésre, a
gyűlöletre kicsiben és nagyban: a magánélet szférájától kezdve a
népirtásig és a háborúkig, a diktatúráig és a terrorizmusig.

Hogyan lehet ezt elkerülni, az emberben rejlő jóságot felsza
badítani, jóval győzni le a rosszat? Hiszen a jóra vagyunk te
remtve, együttérzésre, gondoskodásra, békére és kiengesztelő

désre: rá vagyunk utalva, "rászorulunk" egymásra.
A közelmúlt történelmében szerte a világon számos példát

láthatunk arra, hogy egy igazságtalan diktatúra összeomlása
után nem áll helyre magától a jogrend, a társadalmi béke. Még
hosszú ideig társadalmi szintű terápiára, gyógyulásra van szük
ség, hogy igazságosság szülessen, de a megtérés és a megbocsátás
szellemében, nehogy az elnyomás kegyetlenségét a bosszúé váltsa
fel. Az apartheid bukása után Dél-Afrikában felállították az Igazság
és Kiengesztelődés Bizottságát. El tudták kerülni a véres leszámolást,
de a bűnösök kritikátlan és igazságtalan fölmentését is. Egyszó
val: megküzdötték a felszabadulás utáni korszakot is, immár a
benső, morális szabadulás folyamataként, az igazságtétel és a ki
engesztelődés jegyében. "Megtisztították emlékezetüket", amely
egyaránt ránehezedett a vétkesekre és az áldozatokra. Így nyílik
reményük arra, hogy tisztábban, a múlt terhétől megszabadulva
adják át a jövőt a következő nemzedéknek.

Hazai tájainkon amorális megtisztulás terápiája elmaradt a
rendszerváltozás után. Pedig csak a múltnak az igazságosság és
a kiengesztelődés jegyében való feldolgozásával remélhetünk
megbékélt, boldogabb jövőt magunknak és az utánunk jövőknek.
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