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Bocsánat és
kiengesztelődés

A két rokon fogalom mindegyike valamely negatív állapotból való
- pozitív irán yú - kibontakozást fejez ki. Az elsőt inkább egyé
nek, legfeljebb kisebb csoportok közötti folyamatokra alkalmaz
zuk. A kiengesztelődés tágabb fogalom, amel y a megbocsátást is
magában foglalja, sőt, feltételezi. A megbocsátás inkább a sértett
félben lezajló folyamat, míg a kiengesztelődés mindkét fél k özötti
tört énést takar. A megbocsátás a személyen belül lezajló, nem egy
szer hosszú ideig tartó változások sora . Kiengesztelődésről viszont
beszélhetünk akkor is, ha nagy közösségek, népek, nemzetek, kul
túrák, vallási csoportok viszonyában következik be örvendetes
változás. Megbocsátás olyan személyek között jön létre, akik sze
mélyesen ismerik egymást, akik között személ yes kapcsolatok
szövedéke feszül. Sőt, a bocsánat kiindulópontját képező vélt vagy
valód i sére lem, agressz ió, támadás, illetve ennek elszenvedése a
személyes kap csolatok nélkül elképzelhetetlen. A kiengesztelődés

személyes kapcsolatok hálójában is lehetséges, más esetben viszont
olyan folyamatról van sz ó, ahol az egyének szerepe háttérbe szorul.
Személyes viszonyok legfeljebb illusztratív sze repet játszanak. A
kiengesztelődésben részt vevő közösségek tagjai egymást esetleg
nem is ismerik, illetve a köztük esetlegese n fenná lló személyes
kapcsolatoknak a folyamatokban lényeges szerepe nincsen .

A harag és megbocsátás

Leggyakrabban a hara g szóval fejezzük ki az t a negatív jelzőkkel

leírható viszonyt, am ely két (vagy több), egymással személyes
kap csolatban lévő egyén k özőtt feszül. A harag elsősorban érzelmi
jellegű állapot, am ely azonban, mint minden érzelem, cselekede
tek kiindulópontja lehet. Így megalapozhat agresszív megnyilvá
nul ásokat, akár szó ban, akár tettekben. A harag, mint minden ér
zelem, menn yiségi fokozatokkal jellemezhető . Enyhébb fokozata a
neheztelés. Súlyosabb változa tát utálat , gyűlöle t, bosszú vágy sz ó
val írhat juk le. Minél intenzívebb az érzelem, annál inkább elura lja
a lelki apparátust (generalizálódik). A sértett fél magatartásának, ér
zelem- és gondo latvilágának egyre szélesebb mezőit szövi át (úgy
nevezett reak cí ó-generalízácíó). Ugyanakkor a harag, a bosszú érzé
sének kiváltására nem csupán a sértő féllel kap csolatos közvetlen
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élmények, hanem a hozzá hasonló, rá emlékeztető események is
alkalmasak (úgynevezett inger-generalizáció). Az áldozat haragjá
nak intenzív formái beszővik a sértést elkövető személy egész lé
nyét: egyre több megnyilvánulása vált ki haragot vagy súlyosabb,
negatív érzelmeket a sértettben. Ha csak "neheztelek" valamely
hozzátartozómra, barátomra egy-egy konkrét cselekedete, meg
nyilvánulása miatt, az iránta érzett általános megbecsülésem, sze
retetem még nem szenved csorbát. Az utálat, a gyűlölet, a bosszú
vágy azonban már olyan intenzív érzelem, hogyacélszemély min
den megnyilvánulására kiterjed: nem túl meggyőző egy olyan állí
tás, hogy x-et gyúlölöm. mert ezt és ezt mondta, különben szeret
ve tisztelem az illetőt. Ugyanakkor a következő típusú állítás hite
lesnek tűnik: "Neheztelek a legjobb barátomra, mivel elfelejtett fel
hívni a születésnapomon."

A megbocsátás a sértett fél (áldozat) személyes ügye. Megbo
csáthatunk akkor is, ha a sértő fél nem kér elnézést, vagy bocsá
natot, sőt, károkozását akár tagadja is. A bocsánat kérése során a
sértő fél elismeri hibáját, bocsánatot kér, sőt, helyreigazítási, kár
térítési szándékát fejezheti ki. A megbocsátás során kifejezésre
juttatom, hogy "haragom" enyhül, a dolgot "ad acta teszem". A
harag következtében ugyanazt a dolgot a felek eltérő módon ér
telmezik. Sőt, gyakran mindketten a sértett pozíciójába helyezik
magukat. A megbocsátás és kiengesztelődés folyamán a harag
okozta interpretációs különbség fokozatosan csökken. A "megbe
széljük", "lerendezzük" keretében az "áldozat" és a "bűnös" ere
detileg kisajátított szerepéből egyre többet engedünk át a másik
nak. Vagyis elismerem, hogy nem kizárólagosan "áldozat"
vagyok, valamint, hogy nem csak a másik fél "bűnös", hanem
én is hibáztam, és ennyiben a másik is lehet "áldozat". A kien
gesztelődés interpretációs kompromisszum a két fél között, ami
kor a közöttük lezajló folyamatok és történések értelmezésében
közös nevezőre jutnak.

A különféle élethelyzetek által kiváltott harag állapota vi
szonylag könnyen kezelhető, amennyiben a felek értelmezési
sablonjai (kategóriái) átmenetiek, és csak az aktuális érzelmi ál
lapot által meghatározottak. Sokan vannak azonban, akik szemé
lyiség-struktúrájuk következtében sablonok szerinti gondolko
dásra eleve hajlamosak. (Ilyen sablon lehet például: "engem
általában lekezelnek" .)

A megbocsátás nem azonos a felejtessel. Lényege: a sérelem, a
kár megtörténtének tudatában megszabadulni minden haragtól,
bosszúvágytól a sértő féllel szemben. Éppen ezért a megbocsátás
nem lehet gyors folyamat. A megbocsátás feltétele a szomorú
ság, bánat, fájdalom, amelyet a sértő fél (akarva akaratlan) oko
zott, sőt, annak belátása, hogy mi magunk is okozhatunk kárt
másoknak. A megbocsátás adomány, ajándék, amelyet a másik
félnek "átnyújtunk", saját döntésünk és akaratunk alapján.
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Az időelőtti megbocsátás

A szakirodalom használja a "korai megbocsátás" fogalmát, ame
lyen azt a magatartást értjük, amikor a sértett fél mintegy tagadja,
hogy benne negatív érzelmek gerjedtek a sértővel szemben (harag,
bosszúvágy, fantáziában való rosszkívánság stb.). Mikor a "már
rég elfelejtettem" kifejezést halljuk, a sértett fél gyakran elfojtott
haragról tudósít. A tagadott harag lelkét tovább mérgezi, sőt, az
emberekkel való kapcsolatát alapvetően befolyásolja (előhív nega
tív sablonokat, mint "nem lehet bízni az emberekben" ... "az em
berek csak érdekből ragaszkodnak egymáshoz" ... stb.), Megbocsá
tás csak úgy képzelhetőel, ha az okozott kár, ártalom feletti fájdal
munkat valóban, mélyen átérezzük. Az elfojtott, ki nem beszélt,
"fel nem dolgozott" fájdalom, sérelem hosszú időn keresztül mér
gezi lelki életünket, sőt, tartós személyiségváltozást okozhat.

Ha munkatársam "megsértett", és haragszom rá, a legnagy
szerűbb tetteket hajthatja végre, akkor is negatívan fogom érté
kelni. Ha barátságosan szól hozzám, ugyancsak a "harag" értel
mezési keretében fogom fel: "persze, bűntudata van, most ki
akar engesztelni". Amennyiben egy-egy ilyen "sértés" lélektani
elemzésére sor kerül, gyakran világossá válik, hogy munkatár
samnak esze ágában sem volt engem megsérteni, viszont ben
nem a "Ha valaki tanácsot ad, azt jelenti, hogy hülyének néz ... "
tartalmú séma működik.

Az információ-feldolgozás során kategóriákat, "sémákat" hasz
nálunk, amelyek a valóság interpretációját eleve készen adott
struktúrák alapján teszik lehetövé. Ha valaki például "az embe
rek alapjában véve gonoszok" séma szerint látja a világot, nem
lesz képes feladni a "harag" állapotában aktiválódott felszíni ér
telmezési keretet ("Kovács valamiért haragszik rám"). Ez utóbbi
ugyanis aktiválja az előbbi, mélyebben fekvő, alapvető struktú
rát. A sértő fél tehát minden párbeszéd-kísérlet után is "sértő"

marad, "magam" pedig megülök az "áldozat" szerepében. Az
ilyen egyéneket a köznyelv haragtartónak, megbocsátani, felej
teni-nem-tudónak minősíti. Súlyosabb, orvosi esetben szenzitív,
vagy paranoid személyiség-struktúráról is beszélünk.

Látjuk, hogya megbocsátás-kiengesztelődésfolyamata mennyi
re előzetes adottságaink uralma alatt áll. Vannak személyek, akik
interperszonális feszültségek esetén mindig az áldozat szerepébe
helyezik magukat. Ebben az interpretációs keretben érzik magu
kat "biztonságban", ebben az értelemben mozognak otthon a vi
lágban. Nem ritkán fordul elő, hogy a sértő fél helyzet-interpretá
cióját teszik magukévá. "Igaza volt", jogosan szid, "tol le" stb.
Freud korán észrevette ennek a lelki mechanizmusnak az énvédő

szerepét, és az "azonosulás az agresszorral" névvel illette.
Mások - sajnos ugyancsak sokan vannak - hasonló helyzet

ben a sértő szerepét veszik fel. Meggyőződésük, hogy a dolgo-
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kat csak úgy lehet "lerendezni", "ha jól megmondom a maga
mét, ha jól kitálalok, ha nyíltan szóvá teszem hibáikat" stb. E
személyek csak akkor érzik akcióikat eredményesnek, ha való
ban sokasodnak körülöttük a "sértettek". E hétköznapi nyelven
tapintatlan, agresszív egyének, akikre az "igazság bajnoka," az
"Isten ostora" megjelöléseket alkalmazzuk, képtelenek a bocsá
nat folyamata által megkövetelt interpretációs kompromisszum
ra. A "lerendezés" csak úgy jöhet szóba, ha az áldozat elfogadja
a sértő saját interpretációját, s feladja a magáét. Súlyosabb eset
ben nárcisztikus személyiségekről beszélünk, akiket, ha az eset
klinikai szintet is elér, a személyiségzavarok különféle kategóriá
iba sorolhatunk.

Ahogya harag állapota, kűlönösen súlyosabb változatai felté
telezik a "generalizáció" folyamatát, vagyis, hogy egy tett alap
ján az egész személyre vonatkozóan vonunk le általánosító kő

vetkeztetéseket. úgy a megbocsátás mélyén ennek ellenkezőjét

kell feltételeznünk. Vagyis a bocsánat előfeltétele, hogy különb
séget tudjunk tenni a "sértő" fél egy konkrét megnyilvánulása
(például egy rosszul sikerült megjegyzése) és az egész ember kő

zött. Utóbbit végtelenül többre értékeljük, mint egy esetleges
baklövését (szaknyelven de-generalizációról is beszélünk). A
megbocsátás és kiengesztelődés feltételezi, hogya másik által
okozott bánat, sértés ellenére őt, mint személyt nem utasítom el.

A másik ember elfogadása annak ellenére, hogy megbántott,
igazában a szeretet fogalmával azonos (agapé értelmében). Sze
retet nélkül megbocsátás nehezen képzelhető el. Ilyen módon a
harag a szeretet megfogyatkozását jelenti, sőt, teljes hiányát a
gyűlöletben.

A harag állapotában ugyanis a "sértő fél" a rosszá minősítés

öltözetét is megkapja. Ezt a minősítést már nem a cselekedetnek,
hanem az egyénnek utalják ki, tehát a generalizáció is megnyil
vánul a negatív minősítésben. Súlyos esetben a sértett fél az em
beriséget jókra és rosszakra osztja fel.

Az eseti, gyorsan lezajló személyközi feszültségektől külőnbö

zik a tartósan fennálló harag, gyűlölködés, amely a személyiség
be kövesedik. és az önazonosság negatív kritériumainak részét
alkotja.

Ennek megvilágítására az önazonosság (identitás) fogalmáról
kissé részletesebben kell szólnunk, mivel szerepe jelentős mind a
személyek közötti, mind a csoportok közötti gyűlölködésben.

Az identitás

Az ember önazonossága a szubjektum, a tudat tartozéka. Tuda
tunk azon sajátosságának terméke, amelynek keretében az alany
válik önmaga tárgyává. A személy észleli önmagát. Az önazonos
ság tehát nem valamely egyedi vonása a személynek. hanem min-
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den személyre jellemző általános attribútum. Az önazonosság, az
identitás nem a személyiség tartozéka, amennyiben a személyisé
get, mint az egyedi tulajdonságok összességét határozzuk meg,
hanem a személy világához tartozik. Az identitás tehát nem lélek
tani, hanem antropológiai kategória, amely az ember-mivolt nél
külözhetetlen tartozéka.

Az identitás fogalma az egyén olyan határozmányait is magá
ban foglalja, amelyek a személyen kívülre mutatnak, s identi
tás-csomópontokkal jellemezhetőek. E csomópontokat költőibb

nyelven "gyökereknek" is nevezhetjük. Főbb identitás-csomópon
tok: nemi azonosságtudat, nyelvi-etnikai identitás, történelmi
nemzeti azonosság, kulturális identitás, hivatásbeli azonosság,
vallási hovatartozás, negatív identitások ("elhatárolódások").

E felsorolás természetesen nem teljes, illetve más beosztás is
elképzelhető, mivel a kategóriák egymással összefonódnak. Az
identitás mélyen idegrendszerünkbe égetett "billog". Az én-rele
váns, az identitás részét képező információk alacsonyabb percep
tuális küszöb mellett jutnak el érzékszerveinken keresztül a
megfelelő agyi centrumokba.'

A szociális identitást úgy értelmezzük, mint kognitív öndefi
níciót, amelr a referenciacsoport ismérveit egyéni kognitív séma
ként kezeli. Az idegrendszer kategorizációs hajlama lehetővé te
szi, hogya világot kezelhető számú elemre egyszerűsítsük.

Ugyanez teszi lehetővé azt is, hogy magunkat besoroljuk valaho
va, választ adjunk arra a kérdésre, hogy kik is vagyunk mi való
jában? Az önjellemzések nagy része csoportok segítségével törté
nik: önmagunkat valamely csoport tagjaként határozzuk meg.

Ilyenek például a nyelvi és etnikai csoportok. A nemzeti iden
titás elemei már korán kezdenek kialakulni. 6-8 éves gyerekek
egyértelmű preferencia sorrendet állítanak fel különböző orszá
gok között, akkor, amikor az adott országról ismereteik lényegé
ben még nincsenek. Kiderült, hogy ezek a preferenciák az orszá
gokhoz sorolható személyekre is kiterjednek? A nyelvi identitás
és az ezzel többnyire együtt járó kulturális identitás is rendkívül
nagy szerepet játszik. Ugyancsak jelentős a foglalkozási csopor
tok szerepe is. További jelentős identitás-csomópont a nemi azo
nosságtudat. Csak a teljesség kedvéért említjük ezt a sokat kuta
tott területet. A nemi kategorizálás az identitás-fejlődés egyik
leglényegesebb eleme. Kohlberg szerint a nemi szerepek fejlődé

sének döntő mozzanatai nem a biológiában, nem is a kultúrá
ban, hanem az ismeretfeldolgozás módjában rejlenek."

Az identitás lényeges összetevője az elköteleződés valamely
személy, hivatás, vallás, etnikum mellett. Ugyanakkor van az el
köteleződésnek egy negatív vetülete is: nemet mondani más el
köteleződési lehetőségekre. Az elköteleződés sok esetben egy
egész életre szól, de mindenképpen hosszú távú kapaszkodás a
valóság identitás-csomópontjaihoz.
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Identitás-gyökerek fogyatko zása

5K. Armstrong: /nter
view, September 13,

2002. Religion and
Ethics, Episode 602.

(www.pbs.orglwneV
religionandethicsl

week6021
armstrong.html)

6U. Neisser: Az önimá
dat társadalma. (Ford.
Békés PáL) Gondolat

Kiadó, Budapest, 1984.

A pozitív identitás-gyökerek fogyatkozóban vannak. A szekularizá
ció következtében az egyházak identitás-támogató szerepe hanyat
lik. A történelmi múlt keveseket vonz azonossága körébe. A nemze
ti önazonosság nem szalonképes a politikailag korrekt Európában.
Az úgynevezett "európai identitás" még nagyon kialakulatlan, leg
többször euro-bürokraták mondják magukat "európai polgárnak".
Úgy tűnik, inkább a hivatallal történő azonosulásról van szó.

Pozitív identitás-támpontok híján előtérbe kerülnek a negatív
identitás-fogódzók. Az "Én nem vagyok olyan, mint... " típusú
öndefiníciók tartós harag, gyűlölködés, előítéletek forrásai. Törté
nelmi perspektívában véres, pusztító háborúk elindítói. Korunk
ban a terrorizmus utal a negatív önazonosságok meghatározó sze
repére. Egy-egy terrorcselekmény elkövetőjét (elkövetöit) az eleve
meglévő előítéletek alapján azonosítják az etnikummal, a vallás
sal, amelyhez az illetők tartoznak. Karen Armstrong, az egykori
szerzetesnő, a vallások közötti megbékélés élharcosa, amerikai
előadókörútja során világosan rámutatott az iszlám vallás alapjá
ban békés vonásaira, megkülönböztetve azt a militáns csoportok
torzításaitól' Mindezek ellenére az előítélet intézményesedni lát
szik az USA bevándorlásai és beutazási politikájában.

Korunkra általában jellemző, csoportok közötti feszültségek
forrását is képező identitásproblémák legtöbbször a "személyi
ségzavarok" kategóriában bukkannak fel. A pszichopatológiai
megjelölés hátterében általánosabb, a személy működési rendel
lenességét jelző sajátosságok rejlenek.

- Az individualizáció szélsőséges foka. Az egyén csak önma
gából kiindulva, saját érdekeit képviselve létezik, számos eset
ben mások kifejezett kárára vagy ártalmára (nárcizmus)."

- Hosszú távú célok és törekvések hiánya.
- Élősdiség. Az egyén többnyire a család, vagy" társak" nya-

kán élősködik, jogot formál arra, hogy létfenntartásáról mások
gondoskodjanak.

- Az életkorral együtt járó döntési kényszerek halogatása
(pálya-, munkahely-választás).

- Tartós kapcsolatokban való elköteleződés halogatása, kibú
vás a felelősség alól. Megnyilvánul például a házasodási, gyer
mekvállalási kedv hanyatlásában, következésképp a "szingli"
életmód terjedésében.

- Gyakori váltások (kapcsolat, munkahely, adott esetben la
kóhely, ország). A váltások mögötti ideológia többnyire: a "ne
kem ez nem felel meg" típusú érvrendszer.

- Általános boldogtalanság, az élet értelmének megkérdőjele

zése. Az örömforrások mindegyike az Én kiszolgálása körül fo
galmazható meg (kapcsolat, birtoklás), azonban soha nem elég,
mindig van más, "jobb", "több".
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- Szeretetkapcsolatra való képtelenség, csak a birtoklás értel
mében fontos a másik személy.

Identitások fogytán szaporodik a tömeg-ember, a konzum-idi
óta, aki könnyen manipulálható. Fentiek értelmében negatív
generalizációra hajlamos, azaz a negatív identitás-kritériumot
tartalmazó "másik" (etnikum, vallási csoport, kisebbség, többség
stb.) könnyen előítéletek tárgyává válik. A személyek közötti és
a csoportok, vallások, etnikumok stb. közötti gyűlölködés leg
fóbb forrását tehát a pozitív identitáskritériumok gyengeségében
és a negatív identitás-kritériumok előtérbe nyomulásában adhat
juk meg.

A közösségek közti kiengesztelődés

7Zöld B.: Ajelzólistás
önképvizsgálat.

Elméleti-módszertani
megfontolások.

Pszichológia,
4 (1985) 35-52.

BG. Kelly G.: The psy
chology of personal
constructs. Norton,

New York, 1955.

Csoportlélektani tapasztalat, hogy egy véletlenül összeverődött

közösség hamarosan struktúrát alkot. Rövid idő alatt megjelenik
az elsődleges polarizáció, amelynek mentén a közösség két alcso
portra oszlik? Majd később további alcsoportok képződnek. A po
larizáció kritériuma lehet bármely, nem egyszer banális esemény,
kijelentés, vagy egy személy. Nem a kritérium a lényeges, hanem,
hogy mielőbb tudjam, én ki vagyok, kihez tartozom. Már e kezdeti
szakaszban megjelenhet a jó-rossz minősítés. Az én alcsoportom a
jó, a másik a rossz. Ha a másikat rossznak minősítem, nekem nem
kell semmit se tennem, máris "jobb" leszek. Pszichológiai csopor
tokban a tapasztalt vezető e folyamatokat megfelelő irányba terel
heti, s a tagok a másik alcsoport leminősítése helyett önmaguk
építkezésével foglalkozhatnak. Etnikai, vallási, nemzeti, kisebbsé
gi konfliktusok esetén azonban ritkán van tapasztalt "vezető", aki
a folyamatok negatív torzulásait féken tarthatná. A csoport-polari
záció a nagy közösségek közötti feszültségek keletkezésében is
szerepet játszik (lásd például a német egyesítés után az "Ossi" és a
"Wessi", keleti és nyugati feszültséget).

A kiengesztelődés két fél kőzött zajlik (akár egyének, akár kö
zösségek). A folyamat kiindulópontja valamely sérelem, trauma,
katasztrófa, bűncselekmény stb., amit egyik fél okozott a másik
nak. A sérelem eredete gyakran a múlt homályába vész, és előí

télet formájában jegecesedik ki. Különböző kultúrák, etnikumok,
vallási közösségek érintkezési felületén gyakran keletkeznek tar
tós feszültségek, amelyekből akár háború is kirobbanhat.

A feszültség lényege: ugyanazon történésre vonatkozó eltérő

értékelések. "Az emberek közötti nézeteltérések az emberek kö
zötti nézet-eltérésekből fakadnak" - írja Kelly.8 Minél nagyobb
az értelmezésbeli különbség, annál súlyosabb a felek közötti
konfliktus. Ugyanaz a feszültség a kapcsolatban más- és más ér
telmet, interpretációt nyer a két szembenálló fél részéről. Mind
két fél ugyanazt a sablont használja, csak a szerepeket cseréli fel.
"Én vagyok az "áldozat", ő az "agresszor". Ugyanezt állítja a
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György.) Gondolat
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másik is. Vagyis az előítélet állapotában egy értelmezési keret
lép előtérbe a kapcsolat individuális történései helyett, és ez a
keret szabja meg a továbbiakban a történések interpretációját.
Az értelmezési keretek lényegében információs kategóriák, ame
lyek segítségével a valóság végtelen információ-kínálatát kevés
számú jel segítségével csoportokba rendezzük. Az "agresszorrá"
minösítés egyben a "rossz", a "gonosz", a "bűnös" kategóriát is
könnyen magával vonja. Extrém esetben nemzeti, vallási csopor
tok kollektíve is bűnösnek minősülnek, ezáltal a rajtuk elkövetett
legszörnyűbb gonosztettek is "igazolást" nyernek.

A személyek közötti harag-megbocsátás kettősének mintájára
a közösségek közötti feszültségek és kiengesztelődés is számos
pszichológiai (szociál-, sőt politikai pszichológiai) törvényszerű

ségnek engedelmeskedik. Ez esetben nem egymást személyesen
ismerő egyének közötti kapcsolatokról van szó, hanem nagyobb
közösségek közötti (többnyire történelmi dimenziójú) viszonyok
ról. A negatív emóciók fokozatait az idegenkedés-ellenszenv-utá
lat-gyűlölet-skála szerint jellemezhetjük. Szaknyelven előítéletről

van szó." Az előítélet mélyen ülő kognitív sémák mintájára mű

ködik. Az ellenszenv tárgyát képező közösséghez tartozó egyén
ről már azelőtt "ismerek" valamit (természetesen rosszat), mie
lőtt személyében találkoztam volna vele.

A negatív identitás

10Lk 18,11

"Csepeli Gy: "És nem
is kell hozzá zsidó".
(Az antiszemitizmus

társadalomlélektanáról).
Kozmosz Könyvek,

Budapest, 1990.

Az előítélet sok esetben az önazonosság egyik eleme. Az egyéni
identitás sok-sok összetevője között a negatív mozzanatok gyak
ran kerülnek előtérbe. Azt még igazában nem tudom, ki is vagyok
valójában, azt azonban már igen, hogy ki nem vagyok. "Nem va
gyok olyan, (. .. ) mint ez a vámos iS."1O "Én európai polgár va
gyok" - mondja a brüsszeli euro-bürokrata, és gondolatban hoz
záteszi: "persze nem az új tagországok egyikéből". Az előítélet a
jó-rossz tengelyen játszik. Bizonytalan önazonosság esetén több
elemet kell bevonni az előítélet bűvkörébe.

- Kire lőnek itt? - kérdi a TV riporter a bosnyák hegyek
között ágyúval lövöldöző csetniket a délszláv háború napjaiban.

- Az ellenségre - volt a válasz.
- De hát ki az ellenség? - hangzott az ismételt kérdés. Tel-

jes értetlenség volt a katona reakciója:
- Hát. .. az ellenség!
Az önazonosság utáni kétségbeesett kutakodás gyakran folya

modik negatív én-identitásokhoz, mind egyéni, mind közösségi
szinten. A könnyen megszerezhető "nem vagyok olyan, mint... "
típusú identitás azonban nagyon törékeny, állandó támogatásra
szorul. Pozitív indentitás-szerkezet kialakítása sokkal fáradságo
sabb." Az emberiség történelme csoport-identitások közötti vé
res küzdelmekről szól. Maga a kereszténység is átesett a negatív
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önazonosság kísértésén. A más vallásúak, nem keresztények
"Krisztus ellenségeivé" minősítése ennek tipikus példája. Krisz
tus ellenségei elleni háború ez által válik jogossá. A "szent hábo
rút" nem az iszlám "találta fel". Több évszázaddal a keresztes
hadjáratok előtt, és Mohamed fellépését megelőzően Hérakleios
császár már a szent háború nevében vezette sikerre hadait a per
zsák ellen.F Vagyis, aki megöli Krisztus ellenségét, jutalmul a
mennyekbe kerül. A keresztes háborúk fő keresztény "ideológu
sa", Szent Bernát is hasonló elveket fejt ki Az új lovagság dicsérete
dma kíáltványéban."

Érthető, hogya csoportok közötti kiengesztelődés, a fentiek
ellentéte, rögös folyamat. Nem választható el az identitás kérdé
sétől. A kiengesztelődés negatív önazonosságok helyett pozitív
mozzanatokból felépített identitást tételez fel, még hozzá közös
ségi szinten. A kiengesztelődés történelmi parancsa: "Én pedig
azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozza
tok űldözőitekért.r" A megbocsátás, még inkább a kiengesztelő

dés döntően szimbolikus aktusokon keresztül valósul meg. A
haragosok kezet fognak, egymásra mosolyognak, beszédbe ele
gyednek. A közösségek képviselői konferenciákat, közös ünne
peket tartanak, ünnepélyes nyilatkozatokat bocsátanak ki, politi
kusok megállapodásokat, szerződéseket írnak alá. A megbékélés
és kiengesztelődés ilyen nagyszabású szimbolikus aktusa volt a
világvallások képviselőinek Assisiben rendezett találkozója,
amely II. János Pál kezdeményezésére a New York-i terrortáma
dást követő döbbenetből való kibontakozás útját világította meg:
"Isten nevében minden vallás hozzon a Földre igazságosságot és
békét, megbocsátást és életet, szeretetet" - mondotta a pápa a
jelenlévőkhöz intézett beszédében. IS A 20. század vérzivataros
története számos, a kiengesztelődés gyógyítására váró sebet ha
gyott maga után, amelyek jelentős mértékben érintik a vallási
közösségek, valamint az etnikai csoportok, nemzetek egymáshoz
való viszonyát. A szimbolikus aktusok egy másik szép példája a
pannonhalmi Soá konferencia."

Nagy nemzetközi kibékítési kísérletek kudarcait többek között
azzal magyarázhatjuk, hogy a résztvevők számára nem sikerült
pozitív identitás-szérkezet kialakítása (például Carl Rogers" kí
sérlete az északír protestáns-katolikus konfliktusának feloldásá
ra, vagy Huncsik Péter" kezdeményezése a szlovák-magyar et
nikai feszültségek oldására).

A kiengesztelődés feltételei

A közösségek közötti érzelmi megnyilvánulásokat kognitív folya
matként értelmezhetjük. Kollektív traumák, mint háborúk, depor
tálások, üldöztetés, országok területi átrendeződéseimélyen gyö
kerező sérelmeket hívhatnak elő, amelyek az idők folyamán, ere-
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deti kiváltó oka iktól függetlenedve előítéletként történelmi fe
szültségek forrásai lehetnek. Számos nemzetközi tapasztalat és
pszichológiai vizsgálat támasztja alá, hogy az előítéletek kezelésé
ben hibás stratégia az elhallgatás, a meg nem történtté tevés. A tra
umákat, még ha fájdalmas is, ki kell beszélni, mind egyénileg,
mind a kollektíva szintjén. Semmilyen kárpótlás, akár anyagi, akár
erkölcsi, nem képes megalapozni az igazi kiengesztelődést, ha a
traumák nyílt kibeszélése nem történik meg. A "kibeszélés" ese
tenként pszichológiai segítséget tesz szükségessé, ne hogya felidé
zésből bosszú és meg torlás vágya támadjon fel. Dél-afrikai tapasz
talatok alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy bár
mely jól szervezett és jogilag korrekt kárpótlás sem elégséges, ha a
történések mögötti pszichológiai tényezőket elhanyagolják.l"

A kiengesztelődés folyamata azzal kezdődik, hogy átveszem a
másik fél értelmezési keretét, és magamra alkalmazom, egyben
ígéretet teszek arra, hogy a jövőben nem kizárólagosan a saját
értelmezési keretemet fogom használni. Bevallom bűnömet, és
ígéretet, fogadalmat teszek az értelmezési rendszerem megváltozta
tására (lásd gyónás). Ideális esetben a kiengesztelődés folyamata
kölcsönösséget tételez fel. Megítélésem szerint azonban akkor
sem eredménytelen, ha csak az egyik csoport, közösség képvise
lői tesznek lépéseket. A kiengesztelődés apostola, II. János Pál
történelmi tettet hajtott végre, amikor az ortodox kereszténység
és az iszlám képviselői előtt szimbolikusan fejet hajtott, és szá
mos alkalommal bocsánatot kért a római kereszténység nevében
elkövetett bűnökért.20 A vallások közötti kiengesztelődés másik
jelentős alakja, az egykori szerzetesnő, Karen Armstrong a kien
gesztelődés érdekében egymás nézőpontjának mélyebb megis
merését hangsúlyozza. 2001. szeptember 11. után ennek érdeké
ben vállalt az iszlámról szóló előadás-sorozatot az Egyesült
Államokban, és ennek a célnak szenteli könyveit is?! A nagy kö
zösségek közötti kiengesztelődés alapja pozitív, másokétól külőn

bözö önazonosság-kritériumok kultúráján alapulhat. Mindezek
feltétele azonban, hogy a felek beismerjék hibáikat, tévedéseiket,
bűneiket. A hibák beismerésének kultúrája hiányzik régió nk po
litikai életéből.22 A kérdés növekvő súlyát emeli ki Huntíngton.f
amikor a civilizációk ütközésének kérdését elemzi.

A vallási identitás jelentőségének háttérbe szorulásával a mo
dern társadalmakban új identitások iránti lázas keresés figyelhe
tő meg. Támogatásra érdemes minden olyan törekvés, amely a
vallások, kultúrák, etnikumok közös, pozitív identitás-gyökereit
(például egyistenhit a három világvallásban) állítja előtérbe.
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