
MEGB OCSÁTÁS ÉS
KIENGESZTELŐDÉS
Lélektani és teológiai megfontolások

Az utóbbi id őben meglepően megsokszorozó
dott a megbocsátással foglalkozó sza kiroda lom.
és ezzel egy id őben az arra irányuló törekvések,
hogy pontosíts ák a megbocsátás fogalmát. A ku
tatók ügyeltek arra, hogy megkülönböztessék a
megbocsátást a felmentéstől vagy az elfeledéstől.

A megbocsátás nem azonos a kiengesztelődéssel

sem, mert a megbocsátás nem szűks égszeníen ve
zet kiengesztelődéshez. Meg kell továbbá k ü l őn

böztetnünk a megbocsátást a bocs ánatk ér é st ől .

mivel itt két különböző lélektani folyamatról van
szó . A szakiroda lom viszonylag kevesebbet fog
lalkozott ez utóbbival.

A megbocsátás téma továbbá több olyan sú
lyos kérd ést vet fel, amelyekre igen nehéz általá
nosan elfogadható választ találn i. Ez annál nehe
zebb felad at, mivel a "meg bocsátás" igen össze
tett fogalom . Van, aki "művészetnek" (például
Montbourquette), van, aki "csodá nak" (példá ul
Volf), van aki "bölcsességnek" (példá ul Ramsey)
minősíti a megbocsátást; van, aki úgy v éli, meg
bocsátani könnyű, csak akarn i kell; van, aki azt
vallja, hogya hiteles megbocsátás szinte lehetet
len . Ezért mindenekelőtt a fogalom tisztázására
van szükségünk.

A megbocsátás bonyolult valósága
Általános jelenség, hogy minden olyan sz ó,
am elyet túl gyakran, vagy túl könnyen haszná
lunk, elvesz íti erede ti jelentését. Ilyen szavak a
"szeretet" és a "b arátság"; ide tartozik a "meg 
bocsátás" szó is. "Sose m fogok neki megbo csá
tani !" - lehet hallan i anélkül, hogy az illető rá
kérd ezne ennek a fe l el őtlen állításnak mind en
embertelen következményére. Máskor viszont azt
halljuk, amint valaki, szinte büszkélked ve mond 
ja, hogy részeges férjének már "ezersze r megbo
csá tott", nem gondo lva arra, hogy ezá lta l többet
áru l el magáról, mint iszákos fé rjéről. A megbo
csá tás összetett fogalom és bonyolult lélektani
valóság. A szakirodalomba n megtaláljuk példá
ul a következő fogalmakat: megbocsát ás, bocsá
natk érés, kiengesztelődés; majd tovább varialva
a jelenséget, megjelenn ek a " tera peu tikus meg
bocsátás", az "önző megbocsátás" stb. fogalmak.
A lélekt ani kutat ások legin kább a " terapeutikus,
gyógyító megbocs átással" foglalkoztak, mert ez
tart ozik bele szak terü let ükbe .
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A megbocsátás gyógyító hatása
A "terapeutikus megbocsátás" azt jelenti , hogy
az ember megbocsát a másikn ak azért, hogy ez
által megszabaduljon a kínzó gondo lattól, ame
lyet a sértés okozott érzelmi világában, és így
visszanyerje lelki békéjét. Ez esetben a megbo
csátás nem a másik emberre irányul, hanem saját
magunkra, életünk minőségére. Talán nem is illik
rá a "megbocsátás" fogalom . Mert bárm enn yire is
vonzónak tűnik az ilyen belső gyóg yulási folya
mat, amellyel elk űlönítjük magunkat a másiktól,
amellyel .Jefejtjük" őt magunkról, nem alkalmaz
ható például társadalmi szinten, ahol a hivatalos
hatalom nev ében történtek igazságtalanságok.
Tovább á azért sem elégséges, mert a társadalmi
megbékélésnél pontosan a megromlott ember
közti viszonyokat kell valam iképpen újra orvo
solni, rehabilitálni. Ezzel sze mben a terapeutikus
megbocsátásnál az ember elzárkózik a másik
el ől. ' Mind ennek ellenére nem elhanyagolható a
megbocsátásnak gyógyí tó jellege, annál is inkább,
mert az ide vonatkozó kutatások igazolják ilyen
nemű pozitív hatását.

Egy tanulmán y arra kereste a választ, milyen
viszony áll fenn a megb ocs árási készség és a
magas vérnyomás között. A kutatókat az a hi
potézis veze tte, hogya megbo csát ási folyama t
révén csökken a hara g álta l okozott feszültség,
aminek valószínűleg pozitív hatása lesz a vér
nyomásra. Az ered mények igazolták a feltevést?
A fönti tanulmánynak szinte ellenpá rja az a ta
nulmány, am elyben a kutatók a sértést okozók
pszichikai élmé nyvilágát tanulmán yozták, mi
közben azok igénylik a megbocsátást. Am int
várha tó volt, a bocsán atot kérő kedélyvilága
pozitív irányban javult olyan esetekben, amikor
az áldozat elfogad ta a bocs ánatk ér ést .' Az idő

sek lelki világá t tanulmán yozva arra az érdekes
adatra bukkantak a kutatók, hogy nagyobb lelki
megnyu gvást tap asztalnak azok az idős embe
rek, akik feltétel nélkül megbo csátanak, mint
azo k, akik i9én ylik a sértés t okozó fél részéről

az elégtételt. Más tanulmán yok a megbocsátás
elhá rításá nak ,negatív következm ényeit tanul
mán yozták . Altaláno s megfogalm azásban azt
mondhatn ánk, hogy aki nem hajland ó, vagy
nem képes megbocsátani , az rabja marad múlt já
nak , s ezáltal beszűkül a jelenre és a jövőre irá
nyul ó nyítottsagaf

A megbocsátás mítoszai
Mit lehet megbocsátásnak nevezni, és mit nem ?



A megbocsátással kapcsolatban három mítosz
él sok ember elképzelésében."

Az első mítosz szerint a megbocsátás egyszeri
esemény. Amikor valaki elhatározta, hogy meg
bocsát annak, aki őt megbántotta, akkor nemrit
kán ezt úgy képzeli el, mint egy könnyen átte
kinthető drámát. A dráma első felvonásába n ő a
főszereplő: szinte látja magát, amint ott áll az őt

megsértő személy előtt és megható beszédet
mond, vagy levelet nyújt át az illetőnek. A kö
vetkező felvonásban a sértést okozó személy a
főszereplő, aki viszont úgy jelenik meg képzele
te képernyőjén, mint aki hálásan elfogadja a fel
kínált megbocsátást, és ekkor helyreáll a béke
kettejük kőzőtt, amit esetleg kézfogással vagy
békecsókkal pecsételnek meg. Sajnos, a valóság
ban a dolgok nem így történnek. A megbocsátás
lehet hosszan tartó folyamat, és hasonlít ahhoz
a tapasztalathoz. mint amikor egy súlyos teher
től lassanként szabadulunk meg.

A második mítosz szerint a megbocsátás ma
gánügy, kettőnk között történő dolog, amihez sen
kinek semmi köze. Ezzel szemben a valóság azt
mutatja, hogy minden törés két ember viszo
nyában kihat tágabb baráti, rokoni és ismeretsé
gi körére is. Amíg a férj és a feleség nem bocsát
meg egymásnak, addig a gyerekek is szenved
nek. Ehhez kapcsolódik az a tévhit, miszerint a
megbocsátás a szeretet bizonyítéka, körülbelül
ilyen logikával: "Ha szeretsz, megbocsátasz!"
Ez zsarolás. A logikának az ellenkező irányba
kell mutatnia: "Szeretlek, ezért megbocsátok!"

A harmadik mítosz szerint a megbocsátás jel
lembeli gyengeség jele. Ez talán a legveszélyesebb
mítosz, mert az erőt és nagyságot abosszúban
látja, nem pedig a megbocsátásban. Ezzel szem
ben az igazság az, hogya megbocsátás nagy bá
torságot, erős erkölcsi érzéket és mély lelkiséget
tételez fel.

A visszaemlékezés útvesztői

Miroslav Volf, akit a volt jugoszláv kommunista
hadseregben vetettek alá pszichikai nyomás
nak, a megbocsátás fontosságát az elszenvedett
sértésre való visszaemlékezés szemszögéből

elemezte? Ahhoz, hogya gonosz maradéktala
nul győzedelmeskedjen, két győzelemre van
szüksége. Az első győzelem akkor történik,
amikor elkövették a rosszat; a második, amikor
a rosszra rosszal válaszolunk. Ennél a pontnál
fontos az, hogyan emlékezünk vissza az elszen
vedett rosszra. Lehet rá emlékezni mazochista,
önkínzó módon, azaz csak arra a szempontra
gondolunk, hogy megsértettek és megaláztak
bennünket. Az elszenvedett sérelemre lehet sza
dista módon is visszaemlékezni, amikor gondo
latainkban előtérbe kerülnek a bosszú motívu-
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mai. Mindkét esetben csak annyit értünk el,
hogy megadtuk a rossznak az esélyt a második
győzelemhez, mivel tovább él bennünk és to
vább kínoz bennünket. Ahhoz, hogy helyesen
emlékezzünk az elszenvedett sérelemre, úgy kell
rá gondolni, hogy elemezzük azt is, mit jelenthe
tett a tett annak, aki azt elkövette, és mit jelenthe
tett a tágabb társadalmi környezet szempontjából.
A visszaemlékezés ugyanis nem magánügy, ha
nem mindig van neki nyilvános vetülete.

Először, a visszaemlékezésnek vannak olyan
szempontjai. amelyek elsősorban a sérelmet el
szenvedett személyt érintik; másokra vonatko
zó hatásuk csak indirekt. Eközben ilyen és ha
sonló kérdésekre keressük a választ: "Lehetséges-e
valamiféle értelmet adni azoknak a hónapoknak,
amikor a kínzatások végbementek?" "Mekkora
helyet foglalhat el a visszaemlékezés a gondo
latvilágomban?" "Beköltözhet-e az engem meg
sértett személy életem nappalijdba, vagy képes
vagyok arra, hogy bezárjam őt a pincehelyiség
be?" Ezekre a kérdésekre egyedül kell válaszol
nunk, eltekintve a sértést okozó személytől.

Másodszor, az elszenvedett sérelem emlékét
meg kell vizsgálni abban a tágabb társadalmi ke
retben is, amelyból a sértés, a kinzás, a gonosztett
született, és amelyben lehetövé vált annak vég
hezvitele. (Magyar vonatkozásban: az üldözteté
sek, meghurcoltatások, fizikai és lelki kínzások, a
börtönök és kivégzések mögött ott állt a kommu
nista rezsim.) Eközben két lehetőség áll rendelke
zésünkre. Az ellenünk vétő személyre gondolha
tunk úgy, mint egy gonosz világ megtestesítőjére,

vagy úgy, mint egy jó világ elferdült részére.
Harmadszor, az elszenvedett sérelmet meg

kell vizsgálni a sértést elkövetett személy szem
pontjából. Bárhogy is gondolunk vissza az el
szenvedett sérelemre, mi annak elkövetőjére is
gondolunk. Ennél a pontnál a szerző egy érde
kes szellemi gyakorlatról számol be. Elképzelte,
hogy ismét szemtől szemben áll kínzójával. de
ezúttal lehetőségetad neki, hogy mondja el, mi
ért tette azt, amit tett. Eközben esetleg ilyen kér
dések fogalmazódnak meg: "Valóban mindazt
elkövette velem szemben, amire én ma emlék
szem, vagy sok minden már az én képzeletem
szülte torzítás és felnagyítás? Ha ez igaz, akkor
viszont én vagyok igazságtalan vele szemben.:"

Helyesen visszaemlékezni az elszenvedett
rosszra magában foglalja annak elítélését is. De
keresztény szemszögból nem a gonosztevőt ítél
jük el, hanem az általa elkövetett rosszat. Ami azt
jelenti, hogy belegondolunk a másik életének egé
szébe, amely valószínűlegnemcsak gonosztettek
ból tevődik össze, hanem erényekból is. Még egy,
első tekintetre ijesztő gondolat segíthet bennün
ket abban, hogy elkülönítsük a rosszat elkövető



személyt az általa elkövetett gonosztettól. Ho
gyan képzeljük el a vele való találkozást a
mennyországban? Ott is emlékezünk majd az el
lenünk elkövetett sérelemre? Mi hasznunk lenne
abból? Milyen boldogság lenne ez esetben a
mennyország nekünk? El tudunk-e képzelni egy
olyan világot, amelyben kínzóinkat. üldözőinket.

ellenségeinket már nem fogjuk gonosztevőknek

nevezni? Ha igen, bekövetkezett a megbocsátás.

A megbocsátás lélektani folyamata
A megbocsátás bonyolult lélektani folyamat.
Jean Montbourquette, az Ottawai Egyetem lel
kipásztori intézetének tanára felsorolja, hogy
mit nem lehet megbocsátásnak nevezni, hogy
ennek hátterében mutasson rá a megbocsátás
hiteles jellegére,"

A megbocsátás nem azt jelenti, hogy ugyanabban
az állapotban találjuk magunkat, mint a sértés előtt.

Mi gyakran összetévesztjük a megbocsátást a
kiengesztelődéssel. A családi életben és a baráti
viszonyokban a kiengesztelődés a megbocsátás
logikus következménye. Elképzelhetőazonban,
hogy megbocsátunk valakinek, de ezt nem kö
veti kiengesztelődés.A különbséget megértjük,
ha belegondolunk abba, hogy megbocsáthatunk
egy távollévő személynek. sőt halottnak is, de
világos, hogy ez esetben nem beszélhetünk ki
engesztelődésről. A korábbi állapotot akkor sem
lehet visszaállítani, ha a két fél megegyezett a
megbocsátásban. Lehetetlen visszatérni a régi
mederbe egy elszenvedett bántalom után. Az
ember vagy úgy tesz, mintha mi sem történt
volna, vagy pedig kihasználja a megtörtént sé
relmet és felülvizsgálja a meglévő viszonyokat
azért, hogy új alapokra helyezze azokat.

A megbocsátás nem jelenti azt, hogy felmentjük a
másikat a felelősség alól. "Megbocsátok neki, nem
az ő hibája" - lehet néha hallani. Ez nem jó kiin
dulópont a megbocsátáshoz. Sok mindent fel le
het hozni a másik mentségére: lehet hivatkozni a
természetére, nevelésére, kulturális környezetére
stb. Ilyen beállításban azonban senki sem lenne
felelős semmiért, mert mindig ki lehetne mutatni,
hogy nem rendelkezett teljes szabadsággal. A ha
mis mentségek néha csak arra szolgálnak, hogy
tompítsuk magunkban az elszenvedett bántalom
fájdalmát. Kevésbé kínzó a fájdalom, ha úgy
hisszük, hogya másik nem készakarva, tudato
san, szándékosan sértett meg bennünket. Csak
hogy a könnyű felmentés kétélű kard. Ha egy
részt megkönnyebbülést hoz, másrészt azonban
magában hordozza a másik lekicsinylését, körül
belül ilyen logikával: "Nem vagy elég intelligens
ahhoz, hogy egy ilyen tettért felelős lehetnél." A
másik mentegetése valójában a másik megalázá
sát célozza, nem felmentését.
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A megbocsátás nem erkölcsi magasabb rendűsé

günk jele. Egyes megbocsátások ahelyett, hogy fel
szabadítanák a másikat, megalázzák őt. A megbo
csátás könnyen az erkölcsi fölény gesztusává vál
hat. A nagylelkűség látszata mögött meghúzód
hat a másik fölötti uralom vágya. Nagy annak a
kisértése, hogyamegbocsátással hatást gyako
roljunk másokra. Ez a megbocsátás karikatúrája;
a hiteles megbocsátás az alázatosság légkörében
történik és megnyitja az utat a kiengesztelődés

felé. A saját erkölcsi magasabb rendűségkimuta
tására irányuló megbocsátást megfigyelhet jük a
megbocsátás "professzionistáinál". Három típus
ra lehet őket felosztani. Az első a neurotikus tí
pus, aki szinte üldözi a másikat megbocsátásá
val; itt kényszeres viselkedésról van szó. A má
sodik a "szimatoló" típus, akinek szinte külön ér
zéke van ahhoz, hogy megsejtse a másikban a fe
lelősséget, ezért felnagyítja a helyzetet, csakhogy
kimutathassa jóindulatát és megbocsátó készsé
gét; majdnem azt mondanánk, ennek a típusnak
mániája a megbocsátás. A harmadik az örökös ál
dozat típus, aki olyan helyzetben él, hogy úgy
érzi, állandóan kénytelen megbocsátani a másik
nak; jellegzetes példája az alkoholista férj felesé
ge, aki állandóan sopánkodik, de ugyanakkor
szüksége van pontosan egy alkoholista férjre, hogy
neki ne kelljen szembenéznie saját felelősségé

vel, mert egyes esetekben a férj talán pontosan
azért iszik, mert rossz a kettőjük kőzötti viszony;
ez a manipuláló megbocsátás. Következésképpen,
a hiteles megbocsátás semmiképpen sem a másik
fölötti uralom kimutatása, hanem mindenek
előtt belső lelki erő jele. Nagy lelki erőre van
ugyanis szükségünk ahhoz, hogy beismerjük és
elfogadjuk belső sebezhetőségünket anélkül, hogy
hamis nagylelkűségmaszkja alá rejtenénk azt.

Teológiai szempontok
Amikor a megbocsátás teológiai hátteréről és
alapjairól beszélünk, akkor a kiindulópont legin
kább az a tétel, hogy a kereszténység identitásá
nak megalapozója Jézus megbocsátó aktusa a ke
reszten: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem
tudják, mit tesznek" (Lk 23,34). Annak ellenére
azonban, hogy a megbocsátás a kereszténység kö
zéppontjában áll, nem történik légüres térben. A
megbocsátás fogalma feltételezi a megosztottsá
got és a megbolygatott harmóniát. Leegyszerűsít

ve ez azt jelenti, hogy a megbocsátás előfeltétele,

hogy legyen valami, amit meg lehet bocsátani."
A megbocsátáshoz szoro~an kapcsolódik az

igazságosság témája. Már az Oszövetségben meg
figyelhetjük, hogy lsten megbocsátó készsége
megköveteli az igazságosságot. Ugyanez érvé
nyes az emberi megbocsátásra is. Az igazságos
ság nélkül a megbocsátás két veszélynek van



kitéve. Egyik veszély a pusztán "terapeutikus"
megbocsátás. Ez a tendencia a modern pszicho
lógiával való eltúlzott barátkozás következmé
nye, amely a megbocsátást egyoldalúan "gyó
gyulási" folyamatként kezeli, és nem veszi fi
gyelembe az elszenvedett igazságtalanságot. A
másik veszélyt az a nézet képviseli, amely sze
rint a megbocsátás tulajdonképpen alkalmatlan
eszköz ahhoz, hogy megszüntessük az igazság
talanságot, mi több, növeli annak esélyét, hogy
a gonosztevő tovább folytassa gonosz cseleke
deteit. Ezért a megbocsátást sohasem lenne sza
bad túl könnyen és túl gyakran felkínálni.

A vallásosság elvben segít abban, hogy az em
ber készségesebben megbocsásson, de ez sokban
függ attól, milyen szinten éli a hitét. Főleg fontos
az, hogy milyen lsten-képe van: a szerető és meg
bocsátó Isten képe természetesen nagyobb ihletet
jelent." A vallásos alapokra épülő megbocsátás
feltételezi, hogya megsértett fél felold jon magá
ban minden bosszúálló indulatot, hogy így meg
szabadítsa a másikat a bűntudattól. Egy példa se
gíthet abban, hogy megértsük ennek az elvnek a
fontosságát. Tegyük fel, hogy a férj megbántotta
feleségét, de most bocsánatot kér tóle. Ha a fele
ség erre azt válaszolja, hogy igenis, megbocsátok,
de elóbb térdelj ide elém, és úgy kérj bocsánatot,
akkor a feleség tulajdonképpen nem bocsátott
meg férjének, hanem megbüntette őt.12

Megbocsátani nem könnyű és nem szívesen
bocsátunk meg, mert úgy érezzük, hogy ezzel
elveszítettük hatalmunkat a másik fölött. Mert
mindaddig, amíg nem akarunk megbocsátani a
másiknak, az valamiképpen ki van szolgáltatva
nekünk. Megbocsátani azt jelenti, hogy lemond
tunk a további manipuláció lehetőségéről,arról,
hogy a másikat arra kényszerítsük, hogy meg
alázkodjon előttünk. Ez azt jelenti, hogya má
siknak visszaadtuk a szabadságát, vagyis nem
igényeljük, hogy bocsánatot kérjen tőlünk. Ez
zel egy időben magunkat is szabaddá tettük,
mert amíg nem vagyunk hajlandók megbocsá
tani, addig az a másik uralkodik fölöttünk, mert
az ellenünk elkövetett igazságtalansága üldöz
és kínoz bennünket. A bosszúvágy viszont pon
tosan azt fejezi ki, hogy az határozza meg visel
kedésünket, amit a másik elkövetett ellenünk.

Társadalmi kiengesztelődés

A megbocsátás három szinten történik. Egyéni
szinien: az ember megbocsáthat valakinek egy
oldalúan. vagyis akkor is, amikor a másik nem
igényli a megbocsátást. Emberközti szinten: a
megbocsátás folyamata bennfoglalja nemcsak a
megsértett fél részéről felkínált, hanem a sértést
okozó személy részéről elfogadott megbocsátást
is. Társadalmi szinten: a megbocsátást inkább ne-
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vezhetnénk kiengesztelődésnek,megbékélésnek,
mert feltételezi a jóvátételt. A társadalmi kien
gesztelődés lehetőségét és feltételeit behatóan ta
nulmányozták a dél-afrikai teológusok.P Amikor
megbukott az apartheid, felmerült a kiengesztelő

dés igénye. Bemutatjuk röviden az ide vonatko
zó meglátásokat, hogy rákérdezzünk a további
akban arra, mi alkalmazható mindebből a
magyar helyzetre a kommunizmus bukása után.

A társadalmi kiengesztelődéscélja a közös jó
biztosítása, amikor is nemcsak azt keressük ami
"nekem jó", hanem azt, ami "nekünk jó". Ehhez
még hozzáadandó az, hogya társadalmi kien
gesztelődés mindig a jövőre irányul: nem azt
célozza, hogy nekünk most jó legyen, vagy hogy
megkapjuk az elégtételt, hanem hogy gyerme
keinknek jó legyen a jövőben: a mi és a "másik
fél" gyermekeinek egyaránt. A társadalmi meg
békélés folyamat, amelyben meg lehet kirlőn

böztetni öt lépést, ami arra utal, hogy aktivitás
ról van szó, nem pusztán"történésről".Más szó
val, a megbékélést meg kell teremteni, mert
nem következik be automatikusan az idő folya
mán. Ez az öt lépés a következő.

Első lépés: el kell ismerni az elkövetett erköl
csi rosszra vonatkozó igazságot. Megbékélés
csak akkor történhet, ha néven nevezzük az el
követett borzalmakat. árulásokat. kegyetlensé
geket, kínzásokat stb. A szerzők szerint itt fon
tos az "emlékezni és megbocsátani", nem pedig
a "megbocsátani és elfeledni" logika."

Második lépés: az igazság mellett az igazsá
gosságot is érvényre kell juttatni, ami a jóvátétel
ben jut kifejezésre. Ez nem jelent bosszúállást. A
megbocsátás és a bosszúállás egy kontinuum két
végső pontját alkotják. Amikor valaki pénzbeli
kárpótlást követel erkölcsi sérelemért. ez legin
kább a bosszúállás kifejezése, ellenben a jóváté
teli igazságosság keresése nem bosszúból fakad,
hanem a viszonyok helyreállításának igényéből.

Harmadik lépés: lemondunk a bosszúról és a
megtorlásról. A Dalai Lámának tulajdonítják azt a
kijelentést, hogy azért ítéli el a bosszút és az erő

szakot, mert a kínaiaknak és a tibetieknek meg
kell tanulniuk együtt élniük. Kína nem mehet se
hová, és Tibet sem mehet sehová: mindig szom
szédok maradnak. Ugyanez az elv érvényes min
den társadalomra, amelyben szükség van a meg
békélesre. A magyar társadalomnak sem mehet el
a fele sehová: meg kell tanulnunk együtt élni.

Negyedik lépés: elismerjük az ellenség em
berségét. Ez feltételezi azt, hogy beismerjük az
emberek erkölcsi sebezhetőségét. Talán egy pél
da segíthet bennünket abban, hogy ezt megért
sük. Ha valaki elismeri, hogy mindnyájan képe
sek vagyunk a rosszra, akkor már sokkal nehe
zebb elítélni másokat. Egy buddhista szerzetes



mondja el ide vonatkozó meglátásait. Kapott
egyszer egy levelet, amelyben valaki leírja, ho
gyan menekültek egy kis hajón, amelyen volt
egy 12 éves kislány is, akit valaki megerőszakolt.

Ez annyira megsebezte a kislányt, hogy öngyil
kos lett. Amikor az ember először hall ilyesmi
ről, az első reakciója természetesen az, hogy ret
tenetes haragra gyullad a gonosztett elkövetője

ellen, és az áldozat pártjára áll. De ha mélyebben
belegondolunk a dolgokba, akkor esetleg más
fényben látjuk azokat. Mert ha a kislány pártján
állunk, akkor a megoldás egyszerű: veszünk egy
puskát és lelőjük az erőszak elkövetőjét. De az
esetet lehet más szemszögből is elemezni: ha ne
tán mi születtünk volna abban a faluban, ahol az
erőszak elkövetője szűletett, és ugyanabban a ne
velésben részesültünk volna, mint ő, nagyon va
lószínű, hogy mi is ugy?-nazt tettük volna. Ha
megfontoljuk, hogy Dél-Ázsia eldugott kis falui
ban százával szűletnek és nevelkednek hasonló
körülmények között gyerekek, és ha semmit sem
teszünk, akkor azok mind gonosztevőkkéválnak.
Ha most kezünkbe vesszük az említett puskát és
elkezdünk mindenkire lővőldözni, akkor tulaj
donképpen mindenekelőttönmagunkat kellene
fejbe lőnünk, mivel bizonyos mértékben mind
nyájan felelősek vagyunk a világban történő

rosszért. Ha pedig elfogadjuk ezt az általános
igazságot, akkor azt is el kell fogadnunk, h01fi,Y
mindenki képes a változásra, a megtérésre."

Otödik lépés: olyan feltételek megteremtése.
amelyek lehetővé teszik, hogy az atrocitásokról
úgy gondolkodjunk, hogy azok soha többé nem
fognak megismétlődni.A békés együttélés még
nem jelent szükségszerűen baráti viszonyokat,
sokszor meg kell elégednünk a puszta együttélés
sel (koegzisztencia), amely alig több a passzív to
leranciánál. A társadalmi megbékélés végső elem
zésben attól a vágytól függ, hogya mi gyerme
keinknek, és az ő gyermekeiknek olyan jövőt te
remtsünk, amelyben ők nem lesznek a múlt
rabjai. Itt visszatér a különbség a terapeutikus
és a hiteles megbocsátás között. A terapeutikus
megbocsátás a hangsúlyt saját magamra és az
én jővőmre helyezi, a társadalmi megbékélés vi
szont a közös jövőt célozza. A megbékélés felté
tele azonban mégiscsak a megbocsátás. Ehhez
fontos az, hogy mindkét félnek legyen alkalma
elmondani a maga történetét: az áldozat épp
úgy, mint a gonoszságok elkövetője.'? Megtör
tént-e ez már a magyar társadalomban?

Leslie A. Muray a magyar valóságból kiindul
va vizsgálja a megbocsátás és kiengesztelődés le
hetőségeit és feltételeit.17 Kiindulópontja az a
meglátás, hogy a jelen szervesen kötődik a múlt
hoz. Mi szabadon eldönthetjük, hogy hogvan
akarjuk beengedni múltunkat a jelenbe. A múltat
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beengedhetjük jelenünkbe úgy, hogy az továbbra
is uralja lelki világunkat: valahol a mélyben még
mindig ott forr a bosszúvágy. De a múltat been
gedhe~ük jelenünkbe úgy is, hogy elfogadjuk azt,
minden szenvedés és fájdalom ellenére, mint
olyan múltat, amelynek volt értelme, és ezért ké
pesek vagyunk tovább lépni a jövőbe, Ez egy fon
tos fogalom a megbocsátás folyamatában: a transz
formáló, átformáló emlékezés. A szerző szerint
Magyarországon az ötvenhatos forradalom után
nagyrészt csak szimbolikus kiengesztelődési cse
lekedetek történtek: újra temették a forradalom
hőseit, megváltoztatták egyes utcák neveit stb., de
még rengeteg kimondatlan dolog van.

Kiengesztelődés: a megbocsátás határai
Léteznek-e olyan gonosztettek, amelyeket nem le
het megbocsátani? Vannak-e olyan ellenségek,
akik kívül esnek lsten irgalmán? Az Evangélium
legnehezebb felszólítása. hogy bocsássunk meg
ellenségeinknek (Mt 5,44). Ezek a szavak akkor
íródtak, amikor az első keresztények megtapasz
talták az első üldöztetéseket. Ez a parancs bizto
san nehezükre esett azoknak, akiket vértanúhalál
ra hurcoltak. A szeretet parancsa az üldöztetések
idején felborítja az igazságosság mércéjét.

A szeretet a bátorság gesztusa egy olyan vi
lágban, amelyet fenyegeti a veszély, hogy ma
gába roskad a gyűlölet miatt. A megbocsátás
megállítja az erőszak ciklusát és mindkét félt a
megbékélés felé irányítja. Eközben az "ellen
ség" még mindig "ellenség" marad. Jézus nem
azt mondta, hogy valamiféle varázsütéssel hir
telen baráttá változtassuk az ellenséget. Jézus
felhívásában megmarad továbbra is az erőszak

következtében kialakult távolság, de megnyitja
az emberközti viszonyok kvalitatív javulását.

Lehetséges-e mindenkor szeretni? Vajon Jé
zus olyasvalamit követel meg tőlünk, ami meg
haladja erőnket? A választ erre a kérdésre a Ke
reszt adja meg. Nem igen figyelünk oda Jézus
utolsó szavaira a kereszten, hanem már a feltá
madásra gondolunk. A kereszt alatt azonban ott
tombolt a gonosz. Jézust magára hagyták bará
tai, követői és tanítványai. Jézus a kereszt alatt
csak a rossz feneketlen mélységét látta, de a ke
resztről legyőzte a gonoszt a megbocsátás gesz
tusáva!: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem
tudják, mit tesznek" (Lk 23,34).

Szívesen gondolunk erre a jelenetre úgy, hogy
Jézus nagy együttérzéssel, ellágyuló szeretettel
mondta ki ezeket a szavakat. De Jézus volt
annyira ember, hogy átérezte az ellene elkövetett
igazságtalanságok minden borzalmát. ezért in
kább valószínű, hogy ezeket a szavakat szinte
kisajtolta magából, érezve a megbocsátás termé
szetellenes jellegét az adott pillanatban. Ha fi-



gyeimesen olvassuk az Evangéliumot, akkor fel
figyelhetünk arra, hogy Jézus az Atyára bízta a
megbocsátást: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz
nem tudják, mit tesznek!" Ez nem azt jelenti,
hogy Jézus képtelen lett volna megbocsátani, ha
nem azt, hogy vannak olyan gonosztettek, ame
lyeket nem lehet megbocsátani, mert még folya
matban vannak. Hasonló volt a helyzet Szent Ist
ván első vértanú esetében is, aki a megbocsátást
Jézusra bízta, mert lehetetlen volt neki megbo
csátani azoknak, akik őt gyilkolták, és ez még fo
lyamatban volt. Megbocsátani csak akkor lehet,
ha a gonoszságot elkövetőbefejezte ténykedését.

Magyarországon valószínűlegmég nem tör
tént meg az atrocitások, a borzalmak kimondá
sa sem azok részéről, akik azokat elszenvedték.
sem azok részéről, akik azokat elkövették. Ke
resztény szempontból pedig nem elégséges a te
rapeutikus megbocsátás, azaz hogy eltemessük
a múltat azért, hogy nyugodtabban élhessük sa
ját kis világunkat, hanem társadalmi kiengesz
telődésrevan szükségünk. Ehhez viszont az kell,
hogya megbocsátást a miénknél egy nagyobb
szeretetre bízzuk: Isten szeretetére, aki ismeri
"ellenségeink" szívét is.
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