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Emlékezet és
kiengesztelődés

2000. március 12-én a Katolikus Egyház történelmében páratlan
esemény színhelye volt a római Szent Péter-bazilika. Ezen a na
pon, a Nagy Jubileumi Év nagyböjtjének első vasárnapján II. János
Pál pápa bűnbánati liturgia keretében az egész egyház nevében bo
csánatot kért Istentől az egyház tagjai által a múltban és a jelenben
elkövetett minden bűnért. A nagypénteki szertartás felépítésére és
szimbólumaira emlékeztető ünnepi liturgia szavai és gesztusai a
mély töredelmet, a bűnvallás t, a bocsánatkérést, a megbocsátás és
kiengesztelődés készségének a kinyilvánítását megrendítően fejez
ték ki. A bűnbánati cselekmény kezdetén a bazilikába bevonuló
pápa megállt Michelangelo Pietaja előtt annak jeléűl, hogy az egy
ház, mint Mária, a megfeszített Üdvözítőt akarja átölelni, magára
véve gyermekei múltjának a terhét, és kérve az Atya bocsánatát. Az
oltárhoz közeledő bűnbánati menetet, élén a kereszttel, az evangéli
umos könyvvel és hét gyertyával a Mindenszentek litániájának az
éneklése kísérte, a célba érkezett egyház közbenjárását kérve a za
rándok és tisztulásra szoruló egyház tagjaiért. A pápai homíliát kö
vető egyetemes könyörgések meghatóan fejezték ki az egyház bűn

vallását és bocsánatkérését Isten színe előtt. Az egyes fohászokat
bevezető bűnbánatra felhívó mondatokkal egy-egy bíboros fogal
mazta meg, hogy az egyház tagjai által elkövetett milyen bűnökre

kéri az egyház Isten bocsánatát. A felhívást követő rövid csend után
a pápa elimádkozta a bocsánatkérő könyörgést, melyre a jelenlévők

a Kyrie eleison közös éneklésével válaszoltak, mialatt sorra gyújtot
ták meg a kereszt mellett felállított hét gyertyát. A sötétséget legyő

ző növekvő fény a bűnvallást tevő, bocsánatot kérő egyház és az ir
galmas Isten találkozásának belső történését világította meg: Isten
kegyelmének szelíd győzelmét az emberi bűn felett. A bűnbánati li
turgia csúcspontjaként, a bocsánatkérés, a hódolat és a hála jeleként
a pápa átölelte és megcsókolta a megfeszített Üdvözítő alakját.

A Szentatya beszédében a következő szavakkal utalt egy né
hány nappal korábban megjelent és ismertetett (2007. március 7.)
hivatalos írásra: U" .az elmúlt napokban közzétették a Nemzet
közi Teológiai Bizottság Emlékezet és kiengesztelődés: az egyház és a
múlt bűnei című iratát. Köszönetet mondok mindazoknak, akik
részt vettek a kidolgozásában. E dokumentum nagyon hasznos a
hiteles bocsánatkérés helyes megértéséhez és megtételéhez . . .u

(Homűia 2000 nagyböjtjének első vasárnapján).1 A pápa által mélta
tott irat címében szereplő téma tanulmányozását a Nemzetközi
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Az egyház és a múlt
bűnei - a téma
előzményei és

újdonsága

Teológiai Bizottság (NTB) akkori elnöke, Joseph Ratzinger javasol
ta a Bizottságnak. Ennek közvetlen indítóoka nyilvánvalóan II. Já
nos Pál Tertio millennio adveniente című apostoli levele lehetett
(1994), melyben a pápa kifejezte óhaját, hogya Nagy Jubileum
Éve alkalom legyen arra is, hogy "az egyház jobban tudatára éb
redjen gyermekei bűnének, megemlékezvén mindarról, amivel ők

a történelem folyamán eltávolodtak Krisztus és az ő Evangéliu
mának lelkületétől, s ahelyett, hogya hívő élet tanúságát adták
volna a világ számára, úgy gondolkodtak és cselekedtek, hogy el
lentanúságot tettek és botrányt okoztuk" (TMA 33). A NTB tehát a
pápa szándékára kívánt válaszolni. A dokumentum szövegét a
Bruno Forte vezette albizottság dolgozta ki, majd többszöri meg
vitatása után jelent meg Ratzinger bíboros engedélyével. Az aláb
biakban a NTB Emlékezet és kiengesztelődés című dokumentumát
(EK) ismertetjük, melynek fényében az egyházi bocsánatkérés teo
lógiai háttere is kirajzolódhat előttünk.

A Teológiai Bizottság iratának első fejezete a múlt és a jelen törté
nelmi összefüggésébe ágyazza a témát, és kiemeli annak többszö
rös újdonságát. Noha a jubileumi évek az egyház története során
mindig a bűnbánattartás és a bocsánatkérés különlegesen fontos
esztendei voltak, ám mindez ideig egyszer sem történt meg "az
egyház múltja során esetleg elkövetett bűnök bevallása, sem an
nak elismerése, hogy bocsánatot kell kérnünk Istentől a közeli
vagy távoli múltban tanúsított magatartás miatt" (EK 9). Bár elő

fordult alkalmanként, hogy a Tanítóhivatal hordozói - püspökök,
pápák, zsinatok - nyilvánosan elismertek őket terhelő bűnöket és
visszaéléseket (lásd VI. Hadrián pápa üzenete 1522-ben a nürnber
gi birodalmi gyűléshez),ám arra korábban még soha nem volt pél
da, hogy az egyház a Tanítóhivatal képviselői által a múltban elkö
vetett bűnöket nyíltan megvallotta volna, és ráadásul bocsánatot
kért volna értük. VI. Pál pápa ebből a szempontból kivétel volt,
mert ő a II. Vatikáni zsinaton bocsánatot kért mind Istentől, mind
a különvált keleti testvérektől a Katolikus Egyháztól elszenvedett
sérelmek miatt. VI. Pál tehát a katolikus egyház nevében bocsána
tot kért az egység ellen katolikus oldalon elkövetett bűnökért, ám
bocsánatkérése feltételezte a kölcsönösséget. A II. Vatikáni zsinat
megismétli a keresztények egysége ellen elkövetett bűnökért a bo
csánatkérést (UR 7), s ezen túl sajnálkozását fejezi ki - bocsánat
kérés nélkül - azért, hogy az egyház tagjai között is voltak olya
nok, akik magatartásukkal elősegítettéka tudás és a hit szembeál
lítását (GS 36), az ateizmus terjedését (GS 19) és az antiszemitiz
mus kialakulását (NA 4). II. János Pál bocsánatkérésének újdonsá
ga, hogya keresztények egysége ellen elkövetett bűnökön túl
(UUS 88) "számos olyan történeti eseményre is kiterjeszti a bocsá
natkérést, melyekbe az egyház, vagy egyes keresztény csoportok
különféle alkalmak során belesodródtak" (EK 12). Az Emlékezet és
kiengesztelődés szövege három konkrét példát említ: a pápa bocsá-
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Új szellemtörténeti
kontextus

Az "emlékezet
megtisztítása"

natot kért a katolikusok által a morvák körében elkövetett igazság
talanságokért, ugyanígy bocsánatot kért az indiánoktól és az afri
kaiaktól, akiket keresztények hurcoltak el rabszolgának. A pápai
bocsánatkérések (például Görögországban a keresztesek bűntettei

ért) és a szavakkal (például Jeruzsálemben a Jad Vasem emlékhe
lyen mondott pápai beszéd) vagy gesztusokkal (például Debre
cenben a gályarabok emlékműve előtti tisztelgés) kinyilvánított
őszinte sajnálat-kifejezések sorát tovább lehetne folytatni. A pápa
a Jubileumi Évet meghirdető Incarnationis mysterium (1999) kezde
tű bullájában az egész egyházhoz intézett erőteljes felszólítást a
bűnvallásra és a bocsánatkérésre: "Mint Péter utóda sürgetem,
hogy az egyház az életszentségnek Urától kapott ajándékától meg
erősítve boruljon térdre Isten előtt az irgalmasság évében, és kér
jen bocsánatot gyermekei korábbi és jelenlegi bűneiért. (. .. ) Föl
szólítom a keresztényeket, hogy vallják meg Isten és az emberek
színe előtt ellenük elkövetett vétkeiket" (IM 11).

A felvilágosodással induló modernkor ideológiai sokféle és el
tökélt harcot indítottak az egyház ellen, mely így a védekezés ál
láspontjára kényszerült. Ebben a helyzetben önazonossága meg
fogalmazásában magától értetődő evidenciával és egyben a
nyomában járó egyoldalúsággal az egyház arra helyezte a hang
súlyt, hogy ő az isteni igazság feltétlenül hűséges őre és tanúsító
ja. Amodernitás paradigmájának, a hozzá kötődő ideológiáknak
és politikai hatalmaknak a válságát követően, s ezzel egyidejűleg

a keresztények közötti ökumenikus párbeszéd pozitív tapasztala
taira építkezve a 20. század végére szabad tér nyílt arra, hogy az
egyoldalú apologetikus magatartás után az egyház tagjai, a híVÓK
megkérdezzék maguktól, hogy mennyire maradtak hűségesek az
Evangéliumhoz. Az új szellemtörténeti helyzet megszületésének
az idejére esik II. János Pál hosszú pontifikátusa, aki az egyedül
Istennek engedelmeskedni akarás magatartásával és az Isten igaz
ságával való találkozás megtisztító, fölemelő erejébe vetett erős

hittel, mely fittyet hány minden világi számítgatásnak és emberi
óvatosságnak, meg tudta tenni az emlékezet megtisztításához
szükséges lépéseket. Ebben minden bizonnyal segítették őt, a
lengyel származású és kommunista országból érkező pápát a to
talitárius rendszerről szerzett személyes tapasztalatai is.

II. János Pál pápának a történelmi bocsánatkérésekrőlszóló meg
nyilatkozásaiban (IM 11; Homilia 2000 nagyböjt első vasárnapján;
Novo millenio ineunte 6), de főként az ezek teológiai értelmezését és
megalapozását adó NTB dokumentumában is kulcsfogalom "az
emlékezet megtisztítása" rendkívül gazdag tartalmú teológiai ki
fejezése. Olyan cselekvéssort foglal magában, melynek alanya az
egyház, illetve a személyes és közösségi lelkiismeret. Maga a
"megtisztítás" aktív igealak azt sugallja, hogya visszaemlékezés,
az elmúlt események történeti-teológiai újraértékelésének, a bűn

vallásnak, a töredelemnek, a bocsánatkérésnek, a megbocsátásnak,
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Elfogultságoktól
mentes történeti és
teológiai értékelés

A bűn megvallása
és a bocsánatkérés

a kiengesztelődésnek - ezek mind részei a fogalomnak - közvet
len és tevékeny cselekvője az ember, a hívők közössége, illetve az
egyház. Ha ez igaz is, nem feledhetjük, hogy az emlékezet meg
tisztítása összetett folyamatának lehetőségi feltétele és hordozó
alapja Isten kegyelme, a Szentlélek munkálkodása az egyházban.
A szöveg mindenütt evidens igazságként előfeltételezi Istennek
ezt a bennünk, értünk és velünk cselekvését (vö. EK 8).

A NTB iratának a címe, Emlékezet és kiengesztelődés, jól jelzi az
emlékezet megtisztításának kiindulópontját és célját. Az emlékezet
megtisztításának folyamatában a kezdőpont az emlékezés, a fel
idézés. A "megtisztítással" a pápa nem a múlt bűneinek, tévedé
seinek, hűtlenségeinek az elfeledésére, önkényes és saját érdek
szerinti újraírására szólít fel, hanem éppen ellenkezőleg: szembe
sülésre, számba vételre, a múlt történeti és teológiai feltárására,
értékelésére. A dokumentum külön fejezetet szán "Történelmi és
teológiai értékelés" címmel ennek az első lépésnek "A múlt jóvá
tételre váró bűneinek meghatározásához mindenekelőtt helyes
történelmi értékelésre van szükség; ez a történelmi ítélet lesz a te
ológiai értékelés alapja" (EK 32). A történeti munka a múlt ese
ményeinek, szokásainak és gondolkodásmódjának a minél ponto
sabb és tárgyilagosabb rekonstruálását célozza, melynek során
elengedhetetlen a tényeket értelmező történész saját előzetes meg
értésével való szembesülése. A szakszerű történelmi vizsgálódást
- melyet nem terhelhetnek sem felekezeti, sem ideológiai előíté

letek, s melynek tartózkodnia kell az általánosító ítéletektől - ki
kell egészítenie a teológiai értékelésnek Ez utóbbinak két alapel
vet kell követnie. Egyfelől komolyan kell vennie a mindenkori
egyház történelmi szituáltságát (történetiség elve: EK 38sk), mely
jelentős különbségeket hoz magával múlt és jelen között a gon
dolkodásmód, az intézmények, az illetékességek, a társadalom fel
építése stb. területén (paradigmaváltás elve: EK 39). Pontosan, ál
talánosításoktól mentesen kell meghatározni, hogy az adott korban
bizonyos eseményekért kiket terhel személyi felelősség. A teológiai
értékelés másik alapelve az egyház önazonosságának megmaradása
a Szentléleknek és a krisztusi kinyilatkoztatásnak köszönhetően.

Ebből következően, noha a különböző történelmi korok gondolko
dásmódjától, kultúrájától, társadalmi szerkezetétől bizonyos mérté
kig függ az egyházi cselekvés is, mégis megállapítható, hogy ez
utóbbi az Evangéliumnak objektíve megfelelő volt-e, vagy sem. A
szubjektív felelősség pontos meghatározására azonban a teológiai
értékelés nem képes, azt egyedül Isten ismeri (lelkiismeret elve:
EK 38). Megkockáztathatjuk a megállapítást, hogy az elfogultsá
goktól mentes történeti és teológiai értékelés már önmagában bi
zonyos értelemben "az emlékezet megtisztítását" jelenti, hiszen
sok előítélettől és vádaskodástól szabadíthat meg.

Amennyiben a történeti-teológiai értékelés múltban elkövetett
bűnöket tár fel, úgy szükség van az emlékezet megtisztításának
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A terhes örökségtől

való megszabadulás

Megbocsátás

további lépéseire: a bűn megvallására, elismerésére, megnevezé
sére és a bocsánatkérésre. Ezt a legközvetlenebbül érintett alany
illetékes megtenni (helyi püspök, püspöki kar, egyetemes egy
ház stb.), A dokumentum hangsúlyozza, hogy minden bocsánat
kérés elsődleges címzettje lsten. "Az esetleges emberi címzette
ket - főként, ha kollektíve határozzuk meg őket -, akár az
egyházi közösségen belül, akár azon kívül, a szükséges történeti
és teológiai körültekintéssel kell meghatározni, egyrészt azért,
hogy végrehajtsuk a megfelelő jóvátételt, másrészt azért, hogy
kifejezzük irántuk az egyház fiainak jóakaratát és igazságszere
tetét" (EK 48). A fentiekben láttunk példákat arra, hogy II. János
Pál bocsánatkéréseinek emberi címzettjei között különböző nép
csoportok találhatók: morvák, indiánok, rabszolga sorba taszított
afrikaiak. A Jubileumi Év nagy bűnbánati liturgiája, melyet a
pápa vezetett, Isten és emberek előtti bűnvallást és ezúttal egye
dül Istenhez intézett bocsánatkérést tartalmazott. Az emlékezet
megtisztítása kiterjed az egyház jelenben élő tagjai által elköve
tett bűnökre is, ezeknek a megbánását, megvallását és bocsána
tának kérését is magában foglalja (vö. TMA 36; IM 11).

Az emlékezet megtisztításának a folyamata azt jelenti, hogya
múltbeli bűnök feltárása, történeti-teológiai értékelése, megvallá
sa, megbocsátásuk kérése révén a személyes és a közösségi lelki
ismeret megszabadul a múlt bűneinek örökségétől, minden
bosszútól, erőszaktól és nehezteléstől. A múlthoz tartozó történe
ti tettek ezen újraértelmezése révén azoknak megváltozik a je
lenre gyakorolt hatásuk (vö. EK 6; 38). Az egyház tagjai által el
követett bűnök, ellentanúságok és botrányok akadályozzák az
egyház jelenbeli tanúságtételét. Az emlékezet megtisztítása ettől

a terhes örökségtől való megszabadulást jelenti. A fel nem tárt,
be nem vallott és a bocsánatkérés tárgyává nem tett bűnök nem
csak a bosszú, neheztelés és erőszak forrásai lehetnek a sértettek
vagy utódaik részéről, de megmaradnak továbbra is kísértés
ként, hogy újra elkövessék őket. Ezért is fontos a tőlük való
megszabadulás, ami ily módon elősegíti az egyházi közösség nö
vekedését a szentségben (vö. EK 46).

Az emlékezet megtisztítása végül magában foglalja a bocsá
natkérésen túl a megbocsátás kinyilvánítását az ellenünk, előde

ink, a keresztények ellen elkövetett bűnökért. "Bocsássunk meg
és kérjünk bocsánatot!" - szólította fel II. János Pál pápa az
egyház tagjait a Jubileumi Év nagyböjtjének első vasárnapján.
Majd így folytatta: " ... miközben megvalljuk saját bűneinket,

megbocsátjuk mások ellenünk elkövetett bűneit. A történelem fo
lyamán a keresztények számtalanszor szenvedtek elnyomást, ha
talmaskodást, üldözéseket a hitük miatt. Miként e visszaélések
áldozatai megbocsátottak, úgy megbocsátunk mi is. A mai és a
mindenkori egyház kötelességének érzi, hogy e szomorú esemé
nyek emlékezetét megtisztítsa a harag és a bosszú minden indu-
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Kiengesztelődés és
lsten megdicsőítése

Az egyes
bocsánatkérések

Hét bocsánatkérő

könyörgés a Szent
Péter-bazilikában

latától" (HOIm1ia 2000 nagyböjtjének első vasárnapján). Ezzel válik
teljessé az emlékezet megtisztítása, változik meg alapjaiban a
múlt jelenre gyakorolt hatása, születik meg a kiengesztelődött és
megbékélt szív: az emlékezet elvezet a kiengesztelődésre, ami az
egység, a közösség alapja.

A NTB az emlékezet megtisztításának a végső célját a kien
gesztelődés mellett Isten megdicsőítésében jelöli meg. Az alábbi
idézetből az is világosan kiolvasható, hogy az emlékezet meg
tisztításának folyamatában Isten az elsődleges cselekvő. "Isten
dicsőítéséről van szó, hiszen aki az isteni igazságnak engedel
meskedik, az nemcsak a bűnöket vallja meg, hanem az Úr örök
irgalmát és igazságosságát is. Így tehát a confessio peccati - me
lyet a megszabadító és üdvözítő Igazságba vetett hit (confessio
fidei) támogat és világít meg - confessio laudisszá válik: Isten di
csőítésévé, mivel csak Őelőtte vagyunk képesek beismerni a
múlt és a jelen bűneit, csak Általa és Vele tudunk kiengesztelőd

ni Jézus Krisztusban - aki a világ egyedüli Üdvözítője-, hogy
magunk is képessé váljunk megbocsátani azoknak, akik minket
bántottak meg" (EK 8). A dokumentum egyben kifejezi abbéli
reményét is, hogya múlt bűneinek egyházi bevallása és megbo
csátása példaértékű prófétai tett lesz a többi vallás, a nemzetek
és a kormányok számára.

II. János Pál pápa már az 1994-es Tertio millennio adveniente apostoli
levelében vázolta azokat a nagy tárgyköröket, amelyekben szüksé
gesnek tartotta, hogy az egyház bűnvallást tegyen és bocsánatot
kérjen. Első helyen említi azokat a bűnöket, melyeket Isten népé
nek egysége ellen követtünk el (TMA 34). Másodszor az egyház
gyermekeinek bűnbánatotkell tartaniuk azért a múltbeli magatar
tásért, mely "az igazság szolgálatára hivatkozva egyetértett a tü
relmetlen, sőt még az erőszakos módszerekkel is" (TMA 35). Vé
gül a pápa sok bíborossal és püspökkel egyetemben lelkiismeret
vizsgálatot sürgetett azért, hogy a keresztények mennyiben felelő

sek jelen korunk bajaiért, a vallási közömbösségért, az erkölcsi re
lativizmus terjedéséért, az alapvető emberi jogok megsértéséért a
totalitárius rendszerekben és a súlyos társadalmi igazságtalansá
gokért. Ez utóbbi két nagy terület az emlékezet megtisztításának
új szempontjait jelentették.

A Jubileumi Év nagyböjtjének első vasárnapján a pápa által
vezetett bűnbánati liturgia keretében összesen hét bocsánatkérő

könyörgés hangzott el a római Szent Péter-bazilikában. A legelső

fohászt a megtérés őszinteségének és az emlékezet valódi meg
tisztulásának általános szándékára imádkozta a pápa. A további
könyörgések közül kettő, az igazság szolgálatára hivatkozva és a
Krisztus Testének egysége ellen elkövetett bűnök meg vallása,
pontosan egybeesik a Tertio millennio advenienteben megjelölt első

két témakörrel. A fennmaradó négy bocsánatkérés főként a
TMA-ban említett harmadik nagy tárgykörbe tartozott, s részben
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A keresztények
megosztottsága,

előítéletek

A zsidósággal
szembeni magatartás,

felelősség

a jelenkor bajaiért

a személy alapvető jogai, részben a közösségi jogok ellen elköve
tett bűnökre vonatkozott. Ezen belül külön fohász szólt az Izrael
és az ószövetségi választott néppel szemben keresztények által el
követett bűnökről; a béke, a népek jogai, a kultúrák és vallások
tisztelete elleni vétkekről. a nők, a kiskorúak és a magzatok em
beri méltóságának megsértésével kapcsolatos bűnökről.

Az Emlékezet! és kiengesztelődés-dokumentum követi a Tertio
millennio adveniente által megjelölt három fő tárgykör szerinti
csoportosítást, s mindössze egy újjal egészíti ki: a keresztények
zsidóság iránti magatartásának a vizsgálatával. A szöveg a ke
resztények megosztottságával összefüggő bűnök kapcsán megál
lapítja, hogya szakadások fő oka a mindkét oldalon tapasztalha
tó szeretetnek a hiánya volt. A dokumentum felidézi VI. Pál
pápa és a II. Vatikáni zsinat ünnepélyes bocsánatkérését, és az
emlékezet megtisztításának kiváló példájaként említi a keleti és
a nyugati egyház 1054-es kölcsönös kiközösítésének a megszün
tetését VI. Pál pápa és Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka
közreműködésével. A dokumentum a jelen kísértésének nevezi,
hogy az elkülönülést és a bizalmatlanságot fenntartó kulturális té
nyezőknek és előítéleteknek engedelmeskedjünk, melyeknek való
jában nincs közük a hithez. A mulasztás bűnének nevezi azt a
magatartást, mely nem tett erőfeszítéseket az egység akadályainak
elhárításáért. Az igazság érvényesítésében alkalmazott türelmetlen
és erőszakos módszerekkel kapcsolatban a szöveg felidézi a zsinat
kötelező aranyszabályát: "Az igazság nem hathat másként, csak a
saját erejével, mely szelíden és mégis erőteljesen hatol az elmék
be" (DH 1). E szabály sérült és bűnt követtek el a keresztények
valahányszor nem tartották tiszteletben a személyek lelkiismeretét,
nem vették figyelembe a népek kulturális értékeit az evangélizá
ció során, vagy erőszakot alkalmaztak a tévedések megszüntetése
és kijavítása érdekében. Az igazság érvényesítésével kapcsolatos
bűnök között említi a dokumentum az igazságtalanság és az erő

szak leleplezésének az elmulasztásait is.
Külön fejezetben foglalkozik a szöveg a keresztények zsidók

kal szemben elkövetett bűneivel. Alapvetően a Zsidósággal Való
Vallási Kapcsolatok Bizottságának Emlékezünk: megfontolások a Soáról
(1998) című szövegének fő gondolatait idézi fel. Lelkiismeretvizs
gálatra indít abban a kérdésben, hogy vajon a pogány ideológiá
ból fakadó antiszemitizmus terjedését mennyiben segítette elő sok
keresztény antijudaista magatartása, és hogy vajon a keresztények
megtettek-e mindent az üldözött zsidók megmentéséért. A doku
mentum bűnbánatra és a zsidókat ért sérelmek "erkölcsi és vallá
si" emlékezetének megőrzésére hív fel (EK 44). Végül a NTB irata
a keresztények felelősségével foglalkozik a jelenkor bajaiért. A
TMA gondolatait követve elismeri azt, hogy az egyház tagjainak
bűnös magatartása és mulasztásai is hozzájárultak az ateizmus, a
vallási közömbösség, az etikai relativizmus terjedéséhez, a szűle-
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A bocsánatkérések
bibliai és teológiai

megalapozása

A bibliai Jubileum
fogalma

tendő gyermek élethez való jogának tagadásához és az abortusz
törvények legalizálásához.

Az Emlékezet és kiengesztelődés című dokumentum miután megvizs
gálta a bocsánatkérés gyakorlatára vonatkozó szentírási tanúságté
telt, megállapítja, hogy "nincs egyértelmű párhuzama a Bibliában
annak a felhívásnak, melyet II. János Pál intézett az egyházhoz,
hogy a Jubileumi Évnek megfelelően ismerje el mindazokat a bű
nöket, melyekkel gyermekei a múltban szenvedéseket és bántal
makat idéztek elő" (EK 24). Ugyanakkor több olyan szilárd bibliai
támpontot említ a szöveg, melyre a pápai felhívás és gyakorlat tá
maszkodhat, s melyek alkalmazásaként értelmezhetőka Jubileumi
Év bűnvallásai és bocsánatkérései. Az első szentírási kiindulópont
az a bibliai tanúságtétel, mely szerint Ist~n népének nemzedékei
között létezik a szolidaritásvállalás mind a bűnben, mind a kegye
lemben. Ez fejeződik ki az "ősök bűnének" Isten előtti megvallásá
ban, amikor az utódok saját bűneiken túl magukra vállalják "az
atyák bűneit" is (vö. Lev 26,40; Ezd 9,5b-15; Jer 3,25; SiralS; Dán
3,26-45; 9,4-19; Bár 2,11-13). A bűnbánat, megtérés, bocsánatkérés,
Istennel és egymással való kiengesztelődés alapvető üzenete az
Újszövetségnek, melynek középpontjában a Jézus Krisztus szavai
ban, tetteiben s főként húsvéti misztériumában kinyilvánult isteni
irgalom áll. Folyamatosan jelenlévő tapasztalat és felhívás az is,
hogya hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz csatlakozott és az
új életre hivatott keresztényeknek is állandóan szükségük van a
bűnbánatra, bocsánatkérésre és megújulásra. A pápai bocsánatké
résre felhívás legnyilvánvalóbb szentírási kiindulópontja azonban a
Lev 25 fejezetében körvonalazott, tartalmilag és képileg a prófétai
irodalomban ismételten visszatérő (vö. Iz 42; 49; 50; 52; 58; 61) és vé
gül Jézus küldetésének teológiai összegzését is megadó (Lk 4,17-21)
bibliai Jubileum fogalma. Az ószövetségi előírás szerint a minden
ötvenedik esztendőbenmegünneplendőJubileum Isten népe erede
ti, igazságos rendjének helyreállítását célozza - az adósságok eltör
lésével, a rabszolga sorba került izraeliták felszabadításával, az el
veszített földek újra birtokbavételével stb. - az Egyiptomból való
kiszabadítás emlékére (vö. Lev 25,38). II. János Pál pápa a Megtes
tesülés 2000 éves Nagy Jubileumi ünnepére készülve ennek a bibli
ai értelemben vett Jubileumnak az összefüggésébe állította a bűn

vallás és bocsánatkérés gondolatát is, mint az Isten eredeti terve
szerinti igazságos rendnek, s magának Isten népének, az egyház
múlt és jelenbeli bűnöktől eltorzított rendjének a helyreállítását (vö.
TMA 11-16). Az ".emlékezet megtisztításának" pápai programja
ahogy az Emlékezet és kiengesztelődés-dokumentum értékelése megál
lapítja - "a bibliai Jubileum hiteles szellemében fogant: olyan tet
tek végrehajtását kéri, melyekkel helyreállítható Istennek a terem
tésben érvényesített eredeti terve. A Jézus által megkezdett (vö. Lk
4,21) jubileumi 'ma' meghirdetését tehát az egyház jubileumi ün
neplésének kell követnie" (EK 24). Megjegyezzük, hogya Nemzet-
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Szubjektív felelősség

és a szolidaritáson
alapuló objektív

felelősség szabad
vállalása

Krisztus titokzatos
testének egysége

közi Teológiai Bizottság dokumentumának a szóhasználata is a
bibliai Jubileum-gondolat tartalmára utal, amikor gyakorta egy
szerűen "jóvátételről" vagy "helyreállításról" beszél, mint az em
lékezet megtisztításának szinonímáiról (vö. EK 32; 48).

A Katolikus Egyház által is deklarált alapvető erkölcsi elv (vö.
NA 4; UR 3), hogy nem létezik kollektív bűnösség, mindenki
személy szerint a saját döntéseiért, cselekedeteiért, bűneiért fele
lős, és ezért nem lehet felelősségre vonni az utódokat az elődök

bűneiért. Ha ez így van, akkor miért tartotta fontosnak II. János
Pál pápa, hogy bocsánatot kérjen az egyház tagjai által a múlt
ban, adott esetben, a régmúltban elkövetett bűnökért? Hiszen a
bocsánatkérés mindig egyfajta felelősség elismerését feltételezi.
Milyen felelősségről lehet itt szó, és mi a teológiai alapja ezen
felelősség vállalásának?

Az Emlékezet és kiengesztelődés-dokumentum "Etikai megfonto
lások" című fejezete különbséget tesz szubjektív és objektív fele
lősség között. Az előbbi kizárólag a cselekményt elkövető sze
mélyt terheli, s megszűnik az illető személy halálával. Az utóbbi
magára a jó vagy rossz cselekedetnek az erkölcsi értékére vonat
kozik, magát a cselekedetet bírálja el, s ez továbbterjed a történe
lemben. "A rossz ugyanis a vele járó következmények miatt gyak
ran túléli azt, aki elkövette, s ezek a következmények súlyos
teherként nehezednek az utódok lelkiismeretére és emlékezetére.
Egyfajta szolidaritásról beszélhetünk tehát, amely kölcsönös kap
csolatot alakít ki a múlt és a jelen közőtt" (EK 37). Ez a szolidari
táson alapuló objektív felelősség, melyet a múltban elkövetett
rossz kollektív emlékezete őriz meg, a későbbi nemzedékek részé
ről csak szabadon vállalható el. Az egyház nevében megfogalma
zott és imádságban Istenhez forduló pápai bocsánatkérések ennek
az objektív felelősségnek a szabad elvállalását nyilvánították ki.
Föltehetjük azonban a kérdést, hogy egyrészt az egyházban teoló
giailag mi alapozza meg a kétezer éves múlt nemzedékeit a je
lennel összekötő szolidaritást, másrészt, az objektív felelősség

szabad vállalásának a jelenbeli aktusa teológiailag pontosan mit
is jelent? Másként fogalmazva: mit tesz a pápa, az egyház akkor,
amikor az egyház tagjainak a múltban elkövetett bűneit Isten és
az emberek előtt elismeri és Isten bocsánatát kéri értük?

Az első kérdésre maga II. János Pál pápa így felel: "A kötelék
miatt, amely a titokzatos testben összekapcsol minket, mi ma
gunk is hordozzuk az előttünk éltek bűneinek és tévedéseinek a
terhét akkor is, ha tetteikért nincs személyes felelősségünk, és
nem tudunk helyettük felelni a szíveket egyedül ismerő Isten
ítélőszéke előtt" (IM 11). A pápa Krisztus titokzatos testének az
egységére hivatkozik, mely a történelmi korokon átívelő egyet
len alannyá teszi az egyházat. Az Emlékezet és kiengesztelődés

dokumentum az egyház misztériumára, a benne megvalósuló
communio sanctorum titkára utal, amikor így fogalmaz: "A Szent-
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Az egyház nem
tagadja meg bünös

gyermekeit sem

A bocsánatkérések
visszhangja

lélek által létesített kötelékeknek köszönhetően ugyanis olyanná
válik a megkereszteltek időn és téren átívelő közössége, hogy 
miközben mindenki önmaga marad - egymás létét is alakítjuk,
a lelki javak cseréjével mély hatást gyakorlunk egymásra. Ennél
fogva az egyes személyek életszentsége mások növekedését is
elősegíti, s ugyanígy a bűn sem csak az egyén sorsát pecsételi
meg, hanem mindenki üdvösségét hátráltatja. A bűn tehát az
egyház egészét sérti, akárhol és akármikor követték is el" (EK
29; vö. EK 25, 26; IM 10).

A másik kérdésre, hogy pontosan mit is jelent teológiailag az
objektív felelősség szabad vállalása, vagyis voltaképpen mit tesz
a jelenkor egyháza akkor, amikor elismeri tagjainak múltbeli bű

neit, és bocsánatot kér értük Istentől, II. János Pál így válaszol:
"Az egyház Krisztussal való kapcsolatából következően szent,
mégsem fárad bele a bűnbánatba: Isten és az emberek előtt min
dig sajátjának ismeri el a bűnös gyermekeket" (TMA 33). A pápai
bűnvallás és bocsánatkérés, a keresztények által a múltban elkö
vetett bűnök elismerése és terhének magára vállalása tehát min
denekelőtt azt jelenti, hogy az egyház nem tagadja meg bűnös

gyermekeit sem. A bűnös keresztény - bármikor és bárhol is él
jen - bűne révén eltávolodik az egyháztól, megsebzi és küldeté
sében akadályozza azt, mégsem szűnik meg az egyház gyerme
kének lenni, az egyházban mindig újra eljuthat a kegyelem
forrásához, Krisztushoz, és megszabadulhat bűne terhétől. Az
Emlékezet és kiengesztelődés az egyház anyai magatartását, az Anya
szentegyház megvalósulását látja ebben: "Az egyházat, mint való
di Anyát, mindig mélyen érinti mai és tegnapi gyermekei bűne,

mindazonáltal nem szűnik meg szeretni őket, sőt, mindig is ma
gára vállalja bűneik terhét. Ezért az egyházat az atyák fájdalmas
Anyának látják (00.) saját gyermekeinek árulása, mulasztásai, kése
delmes szívűsége és szennyfoltjai miatt" (EK 31). Az egyház
Krisztussal való kapcsolatából következően lényegileg és elveszít
hetetlenül szent (objektív szentség), ám tisztulásra szorulónak és
továbbra is bűnösnek vallja magát (szubjektív szentség fogyatko
zása) - nem azért, mintha bűnöket követett volna el, hanem
azért, "mert anyai érzületből magára vállalja gyermekei bűnének
súlyát, hogy így visszatérítse őket a bűnbánat útjára és az új
életre" (EK 31). Az egyház, amikor így cselekszik - bűnvallást

tesz és bocsánatot kér gyermekei bűneiért -, Krisztushoz társul
és hozzá válik hasonlóvá, aki szintén magára vette a világ bűnét

(vö. Róm 8,3; 2Kor 5,21; Gal 3,13; 1Pét 2,24). Az egyház és a
"hívő számára a múlt bűneinek felvállalása részvételt jelent a
megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumában, hiszen Ő

mindenki bűneit magára vállalta" (EK 49; vö. EK 7, 26).

A NTB dokumentuma röviden számba veszi a pápai bocsánatké
rések visszhangját (EK 13-15) és az esetleges további egyházi bo
csánatkérések lehetséges hatásait (EK 47-51). Emlékeztet rá, hogy
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Pozitív fogadtatás
és kétségek

Az élő lsten tanújelei

II. János Pál lépéseit egyházi és világi körökben sokan úgy értel
mezték, mint az egyház életerejének és hitelességének a jeleit.A pápa
példáját - és évekkel a nagy jubileumi bocsánatkérés után hozzáte
hetjük, hogya 2000. március 12-én tett felhívását - követően

számos egyházi vezető, püspöki karok, szerzetesi elöljárók, de ál
lam- és kormányfők is bocsánatkéréseket fogalmaztak meg a múlt
ban elkövetett bűnökért, sajnálatos történeti eseményekért és igaz
ságtalanságokért. Példaként két dél-amerikai püspöki konferenciát
elegendő említenünk. Az argentin (2000. szeptember 7.) és a chilei
(2000. november 24.) püspökök ima, illetve bűnbánati liturgia kere
tében tettek bűnvallást, és kértek Istentől bocsánatot a keresztények
által a katonai diktatúrák évei alatt elkövetett bűnökért, a szabad
ságjogok megsértésében való aktív közreműködésért,az erőszak al
kalmazásáért és a társadalmi igazságtalanságok elleni küzdelem te
rületén mutatott közömbösségért, mulasztásokért.

A pozitív fogadtatás és gyakorlatban is tapasztalható gyümöl
csök mellett sokan kétségeiknek adtak hangot, hogy valóban a
kívánt hatást, az emlékezet megtisztítását, a kiengesztelődést és
a megújulást érik-e el a pápai bocsánatkérések. Voltak, akik attól
tartottak, hogya hívők elbizonytalanodását, a fiatalok egyház
iránti hűségének a megkérdőjeleződését eredményezik ezek a lé
pések. Nos, ennek a nem kívánt hatásnak akkor nő meg az esé
lye, ha az ezzel kapcsolatos pápai megnyilatkozásokat, a Jubile
umi Év eseményeit, s magát a NTB dokumentumát is helytelenül
olvassuk. Ezekben a megnyilvánulásokban egyensúlyban van: a
bocsánatkérés és a megbocsátás készsége; a bűnvallás és az egy
ház szentjeiért adott hála; a nagyböjti bocsánatkérés és a keresz
tény vértanúkra emlékezés a Colosseumban; a múltra emlékezés
és a kiengesztelődött jelenért, jövőért való elköteleződés; a bűn

bánat fájdalma és az Isten nagyobb irgalma fölötti öröm; a bűn

vallás, a hitvallás és az istendicséret megvallása. Ha valaki az
összetartozó pólusoknak csak az első felét veszi észre, akkor
torz képet alakít ki magának az egyházról, és valóban könnyen
elbizonytalanodhat.

Ismét mások arra figyelmeztettek, hogya múltbeli bűnök elis
merése egyoldalú tett, s hogy az egyház szidalmazói könnyen
csak önigazolásukat és saját előítéleteik megerősítését látják meg
majd benne, és további ürügyet találnak az egyház lejáratasára.
Nos, II. János Pál pápa - ahogyan az Emlékezet és kiengesztelődés

dokumentuma is - számolt ezzel a reális lehetőséggel, és mégis
felszólított, hogya keresztények az alázat bátorságával és semmi
viszonzást nem várva ismerjék el saját és elődeik bűneit, és erőt

ehhez egyedül Isten szeretetéből merítsenek (IM 11). A megbo
csátó Szeretet, a felszabadító Igazság, az élő Isten tanújelei lesz
nek így a keresztények, a kiengesztelődés és a remény jelei. Je
lek, melyekre közös élet épülhet. Jelek, melyek a mindenki által
szomjazott Életre mutatnak.
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