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burgonya
A megbocsátás és türelem önmagukban üres edények, jó esetben
széplelkű emberek szelíd csicsergése, rossz esetben a manipulálók
ravaszdi eszköze. Különösen kínos és hamis a csicsergés, amikor
olyan emberek hirdetnek toleranciát, akik maguk nem tűrnek sem
mi ellentmondást, mi több: vérfagyasztó dühvel és gúnnyal rea
gálnak/ ha mások másként gondolkodnak, mint ők. Távoli analó
giával olyanok, akár az inkvizíciós egyházi emberek, ha a szeretet
királyáról papoltak a máglyán égők mellett. I

Szent György megöli a sárkányt/ szentnek valljuk őt/ de a sár
kányok népe gonosz b űn öz őnek. A forradalmár a barikádról
meglövi a hatalom katonáját, a forradalmárok hősnek lát ják, a
katona anyja gyilkosnak. Isten szerelmére, kinek bocsássak meg?
Györgynek? A sárkánynak? A forradalmárnak? A katonának? A
katona anyjának? Talán mindegyiküknek? Áradjon a parttalan
megbocsátás és nyomában a gátlástalanság, az összevisszaság.
Hacsak nem...

...de ez még csupán a fantázia mezején lehetséges: a nagy
megbocsátás áradása közben történne valami olyan, mint a
morfikus rezonancia. E tétel szerint bármely változás bizonyos
kritikus m ért ék elérése után robbanásszerű gyorsasággal szétterül az
egész rendszerben. Még időben és térben nagy távolságokra is.
Ismert példa a japán szigetvilágból: a majomkolónia egyik tagja
új technikát kreált, a tenger vizében megmosta a krumplit. Töb
ben utánozták. Egy kritikus szám elérése u tán (talán a századik
majomn ál) egyetlen nap leforgása alatt elterjedt a technika a tá
voli szigeteken is, noha ismert közvetítő eszköz nem volt a kolóni
ák között.

Még a gravitáció értéke is változik. Állandónak hitt tudomá
nyos törvények csak kicsivel többek az illúziónál. Érzékszerve
ink észlelési határa tágul, segítenek a mikrocsipek, de amúgy is,
tudat és lélek "magától" túlterjed a testen, olykor tudatok és lel
kek ismert közvetítők nélkül is találkozhatnak.

Lehetséges lenne, hogy a tékozlást, a felelőtlenséget és rnin
den bűnt megbocsátó emberfajta egyszer hirtelen elszaporodik?
Megérkezik a "századik majom", átlépi a kritikus pontotrsz ét
terjed a türelem, a megbocsátás roppant gyorsasággal, és tigris
meg gödölye együtt heverésznek? Ez még csak messzi vágy.
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És vajon mi történik a bibliai lakoma után? Elmossák az ün
nepi tányérokat, disznó elé öntik a maradékot. A tékozló fiú a
hűvösben pihen. Bizonyára kap majd szépszövésű ruhát. Hama
rosan erőt gyűjt, lassan unatkozni kezd, kemény munkától elsz0

kott a teste, a jólétben vibrál a vére, nyugtalankodik és talán
újra nekiindul. Talán elrejt néhány metszett tálat a köpenye alá,
eladhatóak a vásárban. Miért is ne? Ha elfogy na a pénze, majd
visszatér ide, az atya megbocsát.

Howard Fast regényében a szerelmetes apa képtelen a bünte
tésre. Szerelmetes fia felnőttként börtönbe kerül, már a kivégzésre
vár. Az apa utoljára látni szeretné, de a fiú elutasítja. Talán tapin
tatból, talán utálkozva. Őt tartja felelősnek a bitófa sorsáért, bűn

bakká teszi az apát, így ő, a valódi tettes áldozatként tételezheti
önmagát. Talán tényleg az apai engedékenység áldozata, csak
hogy mégsem ártatlan, ahogyan a bűnbakok is ritkán ártatlanok.

Bárhogyan is van, lehetünk áldozatok, bűnbakok, tékozló fiúk
vagy szerelmetes megbocsátók, egyszer ez, máskor az, sohasem
élhetünk múlt nélkül, nem élhet múlt nélkül se nemzet, se ke
resztény, sem izraelita, sem internacionalista, se világpolgár, sem
a nemzeti tudat képviselője - nem élhet múlt nélkül senki. On
nan vesszük a vért, a géneket, az ihletet, a tapasztalatot. És ha
azt mondod: megbocsátom a múltadat, el van minden felejtve,
akkor ostoba vagy, bűnösen könnyelmű, mi több, ártalmára le
hetsz annak is, akinek mindent elfelejtesz, mert nem tapasztal
hatja meg a vétkei sulyát, mert nem tartasz tükröt eléje, amiben
megláthatná saját gyalázatosságát, és tovább pimaszkodik a sze
relmetes fiú, majd börtöntöltelék lesz, a másik meg ellopja a
metszett tálat, és a felelőtlenség felcsap az égig. Te pedig, ha fe
lejtesz, akkor újra és újra megismétled azt a viselkedésformát,
amivel előhívtad belőle, de legalábbis megkönnyítetted számára
a bűnt. Ám ha azt mondod: megbocsátok, de nem fogom soha elfelej
teni, amit tettél, a Don kanyar poklát, a fogolytáborokat, a gettó
kat és haláltáborokat, Recsket, akitelepítéseket, Mosonmagyaró
várt, Salgótarjánt és a többi tragikus helyet és történéseket. Na
gyon is észben tartom, pontosabban megnézem, érteni, tudni fo
gom, miféle folyamatok, okok állították elő a felsorolt tereket,
eseményeket, és amik hozzájuk kötődnek. Soha nem szabad fe
ledni őket. Akkor lehet talán szemernyi reményünk arra, hogya
Jó és a Rossz roppant libikókázása után egyszer, valamikor, hát
ha mégis lesz "századik majom".

Ma még nem tartunk itt. Az áldozatot például megölik, testé
ben soha többé nem térhet vissza közibénk. A bűnbak más,
megmarad számára a visszatérés (megtérés? változás?) lehetősé

ge. A tiszaeszlári drámában Solymosi Eszter az áldozat, meghalt,
az eszlári zsidók a bűnbakok, meghurcoltatásuk után visszatér
hettek. A "szerepek" néha átfedésben vannak: családokban illet
ve csoportokban a bűnbaknak tekintett tag idővel valódi áldo-
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zattá válhat és elpusztul. Egyetlen példát tudok ennek fordított
jára: Krisztust áldozattá tették, mégis visszatért a halálból.

Minden csoportban, kicsiben, mint a család és a munkahely,
vagy nagyban, mint az ország népe, eleven probléma a bűnbak

szerepe. A bűnbakképzés úgy kezdődik, hogy a frusztrációk
után megjelenik közöttünk a harag. A hét fóbűn egyike. Jó eset
ben bölcs emberek segítségével ez átfordítható pozitívenergiává.
De ha nem sikerül, akkor áldozatot vagy bűnbakot kell keres
nünk. A csoport tudattalan belső dinamikája ezt követeli. Aligha
lehet kitérni erős sodrása elől, talán nem is lehet. Amint megta
láljuk a lehetséges bűnbakot, csökken a feszültség, és ez igen jó
érzés. Olykor nagyon sajnáljuk a dolgot, nem igazán akarjuk
bűnbakká tenni az illetőt, akit kiszemeltünk a "szerepre", ide
oda dobáljuk a harag labdáját, neki is odadobjuk persze, és ő is
dobálja, egyszer aztán mégis elfogadja és magához veszi a lab
dát, a nem kívánt "szerepet". Ezek után már nyíltan ellene for
dulhatunk, hiszen ő is kimutatja, hogy vállalja a dolgot. És ami
szerfölött meglepő: a bűnbak olykor egyetért velünk. Elviseli az
ütéseinket, lehet, hogy panaszkodik, de még ez sem biztos.

De miért éppen őt szemeltük ki bűnbaknak? Talán mert kife
jez valami olyat, amit a többiek nem vállalnak. Howard Fast re
gényében a fiú nem vállalja az örökkön-örökké megbocsátást jel
képező apját, inkább bűnbakká teszi, és ez jó érzés, feszültséget
csökkent.

Talán azért lesz bűnbak valaki, mert egyszerűen okosabb,
mint a többség. És kiszemelhetünk valakit bűnbaknak azért is,
mert megtartja magának, amit hozott. Mindenki hoz valami űze

netet, a múltjából és a teremtésből, mindannyian ismételjük,
amit hoztunk, és mintha az emberiségnek soha nem múló joga
volna tudni erről, C. G. Jung szerint az emberek megbüntetik
azt, aki nem hajlandó bármikor föladni önállósága, különállósá
ga erényét és nem hajlandó megvallani esendő emberiességét.

A bűnbak tehát végül elvállalja a rá osztott "szerepet". Ké
sőbb azonban szeretné elhagyni azt a terepet, ahol bűnbakká tet
ték. Kiábrándul a többiekből, ezért aztán külön is haragszunk
rá! Drámájának vége az, hogy amint belőlünk, többiekből, úgy
önmagából is kezd kiábrándulni. Ez lesz a végzete, akiüresedés,
indul a pusztába. Hacsak nem segít rajta valaki, vagy ő maga
nem próbálja meg önként átadni az üzenetet. Mi lehet ez az
üzenet?

Talán mégis a mindent megbocsátás?
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