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Korunk an tro po lógusai és szociálpszichológu sa i gyakran beszél
nek a szégyen-kultúra és a b űn érz é s-kult úra közötti kűlönbségről.
Ezen szerzők1 sze rint, amíg a nyugati - elsősorban az ame rikai és
európa i - kultúrák fejlődése a bűnérzés megtapasztalásán alapul,
amely gyökereiben a zsid ó-keresztény felfogásmódra nyúlik vissza,
addig a keleti kultúrák lem aradása mögött ink ább a szégyené rzés
húzódik meg. Pszichológiai szempontbó l a bűnérzés jelenl éte az
egyénben mindenképpen magasabb fejlődési fokra utal, mint a szé
gyen érz ésé.' Korunk prófétái azo nba n nem fáradnak bele hangoz
tatni, hogya társadalmi fejlődés, a progresszió egyik legnagyobb
akadálya a bűnérzés létének kih angsúlyozása, annak elfojtása s az
azzal való manipulatív stra tég iák kidolgozása, s szerintük ez - bár
meg akarnak sza badulni a bűnérzéstől, s feltehetően a "bűnbakke

reséstől" is - a zsidó -keresztény közösségek hithirdető tevékeny
ségéne k róható fel. Ezen liberális "pró féták" viszont a társadalmat
nem a magasabb fejlődés irányába vitté k, han em éppen ellenkező

leg: a Nyugati civiliz áció vissza lépe tt, visszafejlődött, s alapja egy
primitívebb érze lem, a szégyenérzés.

Szerintem a bibliai szövegek - elsősorban Jézus példabeszédei 
az egyén számára távlatokat nyitnak. lehetőséget nyújtanak egy tény
leges, pozitív fejlődés irányába, integrálván mindazon képességeket,
tulajdonságokat, amelyek az emb erben megtalálhatóak. Felbu zdulva
G. Biffibíboros úr kís érlet én," én is megpróbálom "á tfoga lmazni" az
egyik evangéliumi szakasz t - az irgalmas szamaritánus történetét 
a b ún érz és- és a szégyen-verz i óba , s majd kísérletet teszek arra, hogy
összehasonlítsam azo kat a bibliai verzióban felvázoltakkal.

Szégyenérzés-kultúra és b ünérz és-kult úra

A két kult úra-t ípus részletes elemzése Ruth Bened ict antro po lógus
munkájáh oz f űz ődik.' Bened ict sze rint a szégyen nem más, min t a
társadalom és kultúra álta l felállít ott sza bá lyok megszegéséből ki-
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alakult érzés, a bűnérzés viszont az ember által internalizált nor
mák áthágásából származik. Kialakulásukat és fejlődésüket te
kintve az ázsiai kultúrák a szégyenérzésen, az európai-amerikai
kul túrák pedig a bűnérzésen alapulnak, bár ezen megközelítés túl
zottan "leegyszerűsített"s nem mentes az egyoldalúságtól: a szé
gyenérzés és a bűnérzés minden kultúrában jelen van, de az ará
nyukat tekintve sok eltérés mutatkozhat."

A szégyenérzés-kultúra a szégyen által ellenőrizni tudja a társa
dalom tagjait: amennyiben az egyén megszegi a társadalmi előírá

sokat, vagy nem felel meg elvárásainak, úgy az egyén kell, hogy
szégyellje önmagát a társadalom többi tagja vagy a társadalom egé
sze előtt, vagy nyilvánosan vagy képzeletében. A szégyenérzésen
alapuló társadalomban mindenkinek megvan a maga szinte előre

meghatározott beosztása és kötelessége, s az egyén saját vágyait
alárendeli a kollektívelvárásoknak. A társadalom tagjait a közösség
nem azért tiszteli, értékeli, mert inkább a "jó" -t választotta a "rossz"
helyett, hanem azért, mert ugyanazon közösség elvárásainak felelt
meg, s ez nem feltételezi az erkölcsi értelemben vett "jó" és a
"rossz" megkülönböztetését (a szégyenérzés-kultúrában a "jó" és
a "rossz" csupán társadalmi megegyezés eredménye). Amennyi
ben az egyén megszegi a csoport, a közösség normáit, szégyellni
fogja magát, s ettől az érzéstől gyakran nem tud megszabadulni.

Ha a szégyenérzésen alapuló társadalom el kívánja érni a számára
megfelelő "magatartásformákat", úgy külső szankciókat alkalmaz,"
de egyik korunkban leggyakrabban és legsikeresebben használt esz
köze a média: nyilvánosságra hozzák egy egyén tetteit, elítéltetik a
nyilvánosság által, szóba hozzák, megszégyenítik, nevetségessé te
szik a többiek előtt," A szégyenérzés-kultúrában nem az a fontos,
hogy valójában mi történt és hogy valamely ügyben ártatlan vagyok
e, hanem az, amit mások hisznek velem, ügyemmel kapcsolatban;
lényegesebb mások véleménye, gyanúja, amellyel szemben tehetet
len vagyok, nem védekezhetem. Ha a média valakin segíteni akar,
akkor képes engem "mások előtt" tisztára mosni. A szégyenérzés
kultúra a külső szankciókon túl egy másik eszközt is szívesen alkal
maz: elhiteti a társadalom tagjaival, hogy az igazi érték a "sikerre
való törekvés": aki nem sikeres, az egyszerűen "kiszáll", "kiszorul",
.Jecserélhetö", "kimarad", "értéktelen" (nullness). 8

A bűnérzésen alapuló kultúráról nem beszélhetünk a keresz
ténység megjelenése előtt. Ez a típusú kultúra a hangsúlyt a kö
zösségiről, a kollektívről áthelyezi az egyénire, az individuálisra:
nem az a lényeges, hogy mások mit tartanak rólam, hogyan ítélnek
meg, hanem hogy én megszegtem-e vagy sem az általam interna
lizált normákat, s azokhoz mérten "jól" vagy "rosszul" cseleked
tem-e, vagy pedig elmulasztottam-e cselekedni. Ha én úgy hiszem,
hogy egy normát nem sértettem meg, bár mások úgy vélik, hogy
mégis megsértettem azt, jogom van védekezni s ártatlanságomat
bizonyítani: nem kell magamat szégyellni mások előtt, sem könyö-
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rögni másoknál, hogy "mossák tisztára" az általuk rólam kialakított
"képet". A bűnérzés kialakulásához nem szükséges mások tényle
ges vagy elképzelt " jelenléte", elégséges, ha meg vagyok győződve
arról, hogy jól vagy rosszul cselekedtem: aki engem "elítél" vagy
"felment", az én magam vagyok. A bűnérzés-kultúrában nem is a
siker vagy a sikertelenség számít, hanem a szándék, a tetteinkért
vállalt felelősség: szintén önmagam s nem mások előtt.

A szégyenérzés-kultúra és a bűnérzés-kultúra közötti különbséget
a valóságban azok érzik, akik valamilyen keresztény missziós mun
kát végeznek olyan országokban, ahol a szégyenérzés-kultúra domi
nál. Európából Afrikába érkező misszionáriusok a következő furcsa
ságokkal találkoztak: addig senki nem aggódik, amíg a lopást ki nem
derítették, s ahelyett, hogy az szégyellné magát, aki lopott, az érez
szégyent, akitólloptak; nepotizmus; a jó kapcsolatok többet számíta
nak, mint maga az igazság; közlekedési szabályok be nem tartása:
nem szabály-, hanem szituáció-orientáltak; a korrupció természetes
sége; a politikai vezető szerepe: nem a kompetencia, a tudás számít el
sősorban, hanem a státus és az azzal járó anyagi megbecsülés." Ehhez
nagyon hasonló jelenségekkel találkoztak a hittérítők az ázsiai orszá
gokban is: a csoporthoz való tartozás, ahhoz való alkalmazkodás s az
általa való elfogadottság fontosságának kihangsúlyozása; a minden
ható és mindig jelenlevő külső tekintély: ezt Koreában az anya kép
viseli, aki erősen függővé teszi magától gyermekét, aki majd mindig
tisztelettel adózik iránta, s egyben minden más külső tekintély iránt;
a szégyen egyenes arányban nő a státusszal: aki magasabb beosztás
ban van, az jobban ki van téve a szégyennek és megaláztatásnak; az
ősök szellemének tisztelete: a sikertelenséget vagy rossz szerencsét
gyakran az ősök szellemének tevékenységével hozzák összefüggésbe;
kölcsönös kötelességvállalások: például a temetéseken résztvevő is
merősök egy borítékba pénzösszeget tesznek, amit a halott hozzátar
tozói megszámolnak, s majd ugyanazon összeget igyekeznek vissza
fizetni valamilyen hasonló temetési vagy esküvőialkalommal.'? Még
azt is, hogy mit és hogyan lehet érezni, a társadalom dönti el.11 Ezen
két kultúra-típus találkozása a misszionáriusok munkáját megnehe
zíti abban is, hogy milyen módon magyarázzák meg azon keresztény
teológia szempontjából lényeges kifejezéseket, mint például: kereszt
halál általi megváltás (nem szégyen-e, hogy Jézust keresztre feszítik?);
a bűn (figyelmeztetnek-e mások, ha nem internalizáltam a normá
kat"): a megbocsátás (nem elegendő-ea "jó kapcsolatrendszerem"?);
a kegyelem; a megtérés; az igazságosság; Isten és a teremtett világ kü
lönbsége: vagy túl messze van az Isten (s így legalább még a lopást
sem látja), vagy túl közel van (a politikai vezető testesíti meg, akit nem
szabad kritikával illetni, s akit lehetóleg minden ajándékkal el kell hal
mozni) stb. A misszionáriusoknak a két kultúra-típus közötti eltérések
áthidalásához nem kis erőfeszítésre volt és van szükségük: a legtöbb
általuk javasolt megoldás az Evangéliumnak a szégyenérzés-kultú
rába való beágyazására vonatkozik.F
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A szégyenérzés és a bűnérzés

Freud szerint a szégyenérzés és a bűnérzés is a szorongás egy-egy
típusa: a szégyenérzés, másképpen 'társas szorongás' kiváltója
mások kritikája vagy mások előtt történő nevetségessé válás lehe
tőségének megelőzése; a bűnérzés pedig egyszerűen a 'lelkiisme
ret szorongása'. Bár Freud választ próbál adni arra, mi váltja ki ezen
két érzelmet, eredetüket tekintve nehézség~el találj~~ szem~e ma
gunkat, ugyanis mindkét érzés a Felettés-En és az Osztön-En kö
zötti konfliktusra vezethető vissza: amíg a bűnérzés a Felettes-Én
által felállított mérce áthágásából alakul ki, addig a szégyenérzés
az Ego-Ideál által kitűzött cél el nem éréséhez kötődik. Viszont az
Ego-Ideál is része a Felettes-Énnek!

A két érzelem között fejlődéslélektanilagbár különbséget tesz
Erikson, s a tudatnak és a Self-nek nagyobb szerepet tulajdonít, mint
Freud, de a különbség még mindig nem egészen világos: a szégyen
érzés a második fejlődési szakaszban jelenik meg, a bűnérzés pedig
a harmadikban. A szégyenérzés és a bűnérzés közötti világos meg
különböztetéshez segítséget inkább a kognitív pszichológiai meg
közelítésben találok. Ezen pszichológiai iskola nagyobb hangsúlyt
helyez az Ego-ra, a tudatos-reflexív folyamatokra és az egyén ön
értékelő képességeire, valamint próbál túllépni a freudi dualizmu
son, miszerint a racionális (gondolkodás, az Ego funkciói) úgy je
lenne meg, mint az irracionális ellenpólusa (érzelmek). A kognitív
pszichológiai iskola szerint nincs olyan gondolat, amit ne követne
valamilyen érzelem, s nincs olyan érzelem, amelyet ne követne va
lamilyen gondolat: az érzelmek "ön-tudatos" tulajdonsággal rendel
keznek. Ezen iskola számára már könnyebbé válik a különböző ér
zelmek - így a szégyenérzés és a bűnérzés esetében is - közötti
megkülönböztetés. A szabályok, normák és célok betartásának illetve
elérésének a sikere vagy sikertelensége az Én számára jelzésértékűek.

azaz arra késztetik vagy nyújtanak számára lehetőséget, hogy saját
Énjére reflektáljon. Ez a "reflektálás" az "Én-attribúció"-n alapszik
(azaz amit önmagamnak tulajdonítok). Eszerint a szégyenérzés olyan
"önmagamnak-tulajdonítás", amely a teljesÉnre,a bűnérzés pedig az
Én egy részére, funkciójára vonatkozik csupán. A szégyenérzésben
az Én - aki szégyelli önmagát - szeretne eltűnni, szeretné elrejteni
önmagát; a bűnérzésben az Én tetteit megbánja, azokat ki szeretné
javítani. A szégyenérzésben - hiszen Én vagyok a "rossz" vagy a
"jó" - az Én és a tárgy egybeolvadnak; a bűnérzésben - mivel én
"jót" vagy "rosszat" tettem, azt kijavíthatom, azért felelhetek - az Én
és a tárgy különválnak. Ezen gondolatmenet szerint ugyanazon ten
gelyen helyezkedik el a szégyenérzés és a gőg (hybris); egy másik ten
gelyen viszont megtaláljuk a bűnérzést együtt a büszkeségérzéssel."
A szégyenérzés önmagamra (human being), a bűnérzés tetteimre
(human doing) vonatkoznak. Ezen világos megkülönböztetésből ki-
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folyólag még több különbséget is találunk a két öntudatos érzelem
között: a szégyenérzésben az eredmény lényeges (én eredményem
mel vagyeredménytelenségemmel azonosulok): a bűnérzésben a
szándék a lényeges (mit, miért tettem, akartam tenni vagy nem
tenni); a szégyenérzésben fontos mások tényleges vagy képzeletbeli
jelenléte (audience), s hogy mások lássanak vagy ne lássanak; a bűn

érzésben fontos lelkiismeretem (conscience), hogy hallgattam vagy
nem erre a "belső hangra"; a szégyenérzésben az Én - aki le-érté
kelődik vagy fel-értékelődik- passzív (ilyen vagy olyan vagyok, s
ezzel én és mások meg lehetnek elégedve vagy nem); a bűnérzésben
az Én aktív; a szégyenérzést jellemezheti szimpátia, ez vonatkozhat
önmagamra (nárcisztikus hajlam) vagy azokra, akik az Énemmel
szimpatizálnak; a bűnérzésbőllehet empátia, azaz másokat képes va
gyok megérteni, beleérezni sorsukba, helyzetükbe. Ezen szégyenér
zés és bűnérzés közötti különbségek alapján konstruáltam át az "ir
galmas szamaritánus" elbeszélést.

Az"irgalmas szamaritánus" elbeszélése bűnérzés és szégyenér
zés változatokban

Lk 10,30-34. Erre Jézus átvette a szót: "Egy ember Jeruzsálembó1 Jerikóba
meni. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték ésfélholtan ott
hagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, deelment
mellette. Ugyanígy közeledett egylevita is.Látta, detovábbment. Végül egy
szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szioe.
Odament hozzá, olajat és bort öntöttsebeire és bekötözte, magát az embert
pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egyfogadóba ésápolta."

1. Bűnérzés változat: vv. 30-34. Erre Jézus hagyta, hogya törvény
tudó elmondja saját tapasztalatát, aki vigyázott is minden kifejezé
sére. Az elbeszélés végén büszke volt arra, hogy megoszthatta má
sokkal tapasztalatát, de úgy érezte, hogy ez csupán kötelessége volt:

Egy ember JeruzsálembőlJerikóba tartott. Rablók kezébe került.
Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták.

Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette az úton
fekvőszenvedőembert. Legelőszöra rablókra gondolt: "Elvetemült
gazemberek! Még arra is képesek, hogy embert öljenek. Teljesen el
fojtják magukban lelkiismeretük hangját. Sohasem lesznek képesek
megváltozni. Azt gondolják, tetteiknek sohasem lesz semmiféle kö
vetkezménye. Majd az Istentől megkapják, ami jár nekik.

Aztán a pap közelebb ment a megsebesített emberhez. Látta, hogy
sérülései komolyak, s hogy nincs egészen magánál. "Lehet, hogy
ez a kereskedőnek kinéző ember útközben azon morfondírozott,
hogy szeretne másokat becsapni. Az ilyen szándékú embereket az
Isten is elhagyja, s íme mi történt: az Isten megengedte, hogy rab
lók kezébe kerüljön."
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"Mit is tehetek ilyen esetben?" - gondolkodott magában a pap.
S megszólalt benne egy hang, "hogy ha tényleg ilyen rossz szán
dékú kereskedőrőllenneszó, akkor csak ne törődjön vele, hagyja a
maga sorsára!" De amikor tényleg ott akarta hagyni, megszólalt
benne egy másik hang is: "Még csak segíteni sem vagy hajlandó
másoknak! Mivel ártott neked ez az ember!" Sokáig tétovázott, s
nem tudta, mit tegyen. Szeretett volna adni neki inni egy kis vizet,
de nem merte megérinteni a szenvedő embert: "Ha az ember jót
szeretne tenni, lehet, hogy rosszul sül el." Egy kis vízzel fellocsolta,
majd elment a helyszínről.

Ugyanígy közeledett egylevita is. Meglátta a véresre vert embert.
A rablókra gondolva harag fogta el: "Gazemberek! Majd egy napon
megszólalhat bennük lelkiismeretük szava, s az fogja őket gyötörni.
Nincs is nagyobb büntetés, mint amikor saját lelkiismeretünk vádol
és tettekre ösztönöz minket. Nincs olyan, hogy az ember ne bűn

hődne elkövetett tettei miatt.
Majd közelebb ment a pórul járt emberhez. Látta, hogy nagyon

szenved , Vajon mit tehetett ez az ember, hogy ilyen pórul járt?" 
tette fel a kérdést önmagának. Elvégre, véletlenek nincsenek.

"Itt most valamit tennem kell!" - szólalt meg benne egy hang.
"Hogyan is lehetne itt hagyni egy embert a pusztaság közepén!
Legalább árnyékos helyre húzom"- gondolta magában. De amint
egy fa alá húzta, a nap néhány perc múlva szintén odavágott. Így
húzogatta őt órák hosszán keresztül egyik helyről a másikra. "Talán
a múltban én is valami komoly hibát követhettem el, s most az a
büntetésem, hogy húzogatnom kell őt ide s tova!" - gondolta. Ké
szített gyorsan egy fakeretet, feltette rá, s biztos helyre vitte.

Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Meglátta, mi is történt,
majd legelső gondolata a rab/ókra vonatkozott: "Persze, gazembe
rek, de sok esetben ezek a rablók problémás családok gyermekei
közül kerülnek ki, ahol sohasem magyarázták meg nekik, hogy
nemcsak jogaik, de kötelességeik is vannak. Én személy szerint már
gyermekkorban szigorúan nevelem gyermekeimet a törvények is
meretére és a kötelességtudatra."

Közelebb ment, hogy meggyőződjönarról, mi és hogyan történ
hetett. Az úton fetrengőember biztosan egy becsületes, kötelesség
tudó és törvénytisztelő típus.

"Kötelességem segíteni!" - gondolta a szamaritánus. "Ha is
mertem volna ezt az embert, kötelességem lett volna figyelmeztet
nem őt előre, hogy ezen az úton veszélyes áthaladni. A kötelesség
tudó ember másokat is előre figyelmeztet." Ezt követően felültette
a pórul járt embert teherhordó állatára, s elindult vele az úton.

2. Szégyenérzés változat: vv. 30-34: Erre Jézus próbálta - s vele
együtt a körülállók is - biztatni, hogy a törvénytudó elmondja saját
tapasztalatát. Először nem nagyon akarta elmondani élményét,
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mintha nem tudott volna megszólalni, majd lesütött szemekkel
mégis csak elkezdett beszélni:

Egy ember JeruzsálembőlJerikóba ment. Rablók kezébe került.
Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Történe
tesen egypap tartott lefelé az úton. Egy ideig nem is mert a kifosz
tott ember felé nézni, majd eszébe jutottak a rablók: "Szerencsétlen
emberek, akiket a kegyetlen sors és a sikertelenségek folytonos
megtapasztalása ilyen tevékenységre késztetett. Ha a sors hozzám
is ilyen kegyetlen lett volna, akkor én is ide jutottam volna. Én pap
nak születtem, ők rablónak, s erről egyikünk sem tehet igazán. Isten
is ilyennek teremtett bennünket."

Aztán egy röpke pillanatra tekintetét a kifosztott, fetrengő emberre
vetette, s gyorsan le is vette róla. Így gondolkodott magában: "Sze
rencsétlen kereskedő. Ez a nap is egy a sok sikertelen próbálkozásai
közül! Én is így járhattam volna, de én soha nem bízok önmagamban,
csak egyedül az Istenben, s azokban, akiket ő nekem kijelölvezetőül."

Ezt kérdezte önmagában: "Mit szokott az ember ilyen esetben
tenni?" Így gondolta: "Nem csak én, de sokan mások is tudják,
hogy képtelen lennék ennek az embernek elsősegélyt nyújtani. Erő
sen bízom az Istenben, s rábízom ezt a szerencsétlenül járt embert
is. Ha Isten úgy akarja, életben marad!" Ezután lesütött szemekkel
eltávozott. Az úton gondosan ügyelt arra, hogy arcát jól eltakarja.

Ugyanígy közeledett egy levita is. Ő mélyen elszörnyülködött,
amikor meglátta az úton feküdni ezt a félholtra vert embert. Ő is
gondosan elrejtette saját arcát, nehogy esetleg egy éppen ott elha
ladó ember észrevegye. A rablókról így gondolkodott: "Semmire
kellő gazemberek! Remélem, el fogják kapni őket, s nyilvánosan,
mindenki előtt megszégyenítve, ki is végzik őket. Még hogy eltö
rölni a halálbüntetést! Ezek a rablók a társadalom ellenségei, s úgy
is kell kezelni őket."

Aztán tekintete a félholtra vert emberre irányult, s ösztönösen
azonnal a másik irányba nézett, nehogy valaki azt gondolja, hogy
valami köze lenne ehhez az emberhez: "Nem lett volna szabad neki
ezen az úton egyedül elindulnia. Bölcsemberekre kellett volna hall
gatnia. Remélem, hogy ha életben marad, tanulni fog ebből az eset
ből! Lehet, hogy kérkedett vagyonával, s ezzel felkeltette a rablók
figyeImét. Ha engem ilyen szégyen érne, hogy kiraboltak volna,
akkor habozás nélkül az ügy nyilvános kivizsgálását kérném, s el
várnám a hatóságoktól, hogy megbüntessék a rablókat."

Ezután önmagában így gondolkodott: "Nem teszek semmit, hi
szen ha valaki meglátna, rám is foghatná, hogy én fosztottam ki.
De még ez a szerencsétlen ember is, aki kómában van, magához tér
het, s megvádolhat. A végén még gyanúba kevernek. Egyesek tény
leg elhinnék, hogy nekem is közöm van az ügyhöz, elveszíteném bi
zalmukat. Egyéb sem hiányzik nekem!" Ezután eltávozott a
helyszínről, s a tetthely közelében egy kendővel igyekezet saját láb
nyomait eltűntetni. Az úton egyszer sem nézett hátra.
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Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, hogy
mi is történt, emlékezett saját életútjára: "Mielőtt sikeres kereskedő

lettem volna, én is rablo1<ént kezdtem pályafutásomat. Véleményem
ma is az, hogy mindenkinek joga van valahogyan megélni. Mindenki
saját sikerének a kovácsa, s a tolvajbóllesz a legjobb pandúr! Az lenne
a rossz, ha a társadalom kirekesztené őket. Ők is a társadalom hasz
nos tagjaivá válhatnak, lásd saját példámat. Esetleg amin változtatni
kellene, az a tolvajlás módszere: nem szabad úgyagyonverni valakit,
hogy ne rabolhassam ki őt még egy másik alkalommal!"

Aztán tekintete elsiklott a földön heverő ember fölött, s ilyen 
szinte korszakújító - gondolatai támadtak: "Aki erősebb,befolyá
sosabb, politikailag korrekt, azzal nem történhetett meg volna az,
ami ezzel az ügyetlennek és tehetetlennek kinéző emberrel. Meg is ér
demli sorsát. Titokban meg lehetett volna egyezni a rablókkal is, sőt,
tapasztalatból tudom: ha fizetek nekik egy bizonyos összeget, akkor
még védelmüket is élvezném. Fontos az, hogy a többi kereskedő

társam erről ne tudjon, nehogy másképpen vélekedjenek rólam. Re
mélem, ha ez a szerencsétlen magához tér, tanul ebből az esetből.

Úgy vélem, egy sikertelen tapasztalatból is lehet sikeres végkime
netel, minden ügyből ki lehet győztesen kerülni." Aztán azon gon
dolkodott, mitévő legyen: "Hozzá nem nyúlok, nehogy mások azt
gondolják, hogy lesüllyedek egy ilyen vidéki kiskereskedőszintjére.
Ha túléli ezt a balesetet, úgy másoknak azt fogom mondani, hogy én
mentettem meg. Ezt követően a szamaritánus a széthajigált dolgok
között megtalálta ennek a kiskereskedőnek a címét, s eltette magá
nak, majd - önmagával és sorsával megelégedve - eltávozott.

Végkövetkeztetések

Úgy hiszem, az olvasó is felfedezi a két átírt verzióból, hogya szé
gyenérzésen és a bűnérzésert alapuló kultúra-típusok között kü
lönbségek vannak, s hogy egyik sem alkalmas a bibliai szamaritá
nus megértéséhez. A bűnérzésert alapuló kultúra közelebb áll a
zsidó-keresztény gondolkodásmódhoz, elsősorbanazért, mert , túl
lép önmagán", "mások érdekében" (szinte empatikusan) is képes
cselekedni, vagy lelkiismeret-furdalás bántja, ha nem tett valamit.
Viszont a bűnérzés-verzió szereplői maximálisan "késztetve",
"kényszerből"cselekednek, s nem szabadon, szeretetből.

A bibliai szamaritánus a két kultúra-típusban megfogalmazott
szamaritánushoz képest egészen más módon "cselekszik". Mi jel
lemzi többek közt a bibliai szamaritánust: nagyfokú szabadság (egy
"akárkit" ápol, gondoz); túllépa "kötelességteljesítésen" (szeretetből

kiindulva cselekszik, s nem - belső vagy külső - kényszerből

vagy kötelességből); túllépaz .empátidn" ("sokkal több" van ebben
a másik emberben, mint önmaga "tükörképe"); nem függ mások íté
letétó1, (nem keresi az elismerést, nem kerüli az esetleges megfed
dést): függetlenségre nevel (pénzt hagya kifosztott ápolására s to-
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vá bbha lad saját, egyed i " ú tján": nem vá rja m eg a " há lá lkodást" ,
nem en gedi, hogy tőle váljon "függővé") .

Az utóbbi éve kben a nyu gati civilizáció "egy primitívebb kultú ra
típushoz, a szégyenérzés-ku ltú rához kezd visszatérn i: elhagy egy fej
lettebb kultúra-típust - a b űn érz és-kultúr át -, olyat, amelyn ek lét
rejöttét a zs idó-keresztény gondolkodásmódnak köszönheti. Abban
a civilizációban, ahol a zsidó-keresztény gondolkodásmód erős, ott
pszichológiai és antropológiai szempontbó l is fejlett ebb kultúra-típus
alakulhat ki! Ahol a zsidó-keresz tény mentalitást mellőzik, kiszorítj ák,
ott egy fejletlenebb kultúra-típus keletkezik! Persze, ez a sz égyen ér
z és- és b űn érz és-kultúra " tip izálás" reduktív, leegyszerűsített, hiszen
minden kul túra-t ípusban a szégyené rzés és a bűnérzés társadalmi,
szocializáló jelenléte megtalálható, más-más arányú keveredésben , de
mégsem men ekülhetünk meg néh ány fontos kérdés feltevésétől:

Európa, s azon belül Magyarország - amely ismét mis sziós területté
vált - vajon mely kultúra-típus irányba mozdult el, hova tart? Ho
gyan "evangelizáljuk", illetve "újra-evangelizáljuk" magyar népün
ket? A korábban bevált missziós módszerek ma mil yen mértékben
hasznosak? Úgy hiszem, az új módsz erek kidolgozásában a biblia i
alapok rendkívül hasznosak lesznek: képes szá mba venni bármilyen
kultúra-típust, amelyeken ugyanakkor túl is lép!

Teréz Anya:
Jöjj, légy a világosságom!

A 20. század legnépszerűbb szentje lelkének leg
benső titk ait tárja fel lelki vezetőinek, előljárói

nak írt bizalm as leveleiben , sze mé lyes feljegyzé
seiben.

Ezek a doku mentumok először kerül nek nyi l
vánosság ra bemutatva "Ka lkut ta Szentjének" cso
dálatos életútját, haláláig hűséges sze retetét lsten
és a szegények iránt.

A könyv méltán keltette föl a világ érdeklődését:

Teréz Anya ismét az újságok címoldalára került.
A könyvet hónapok alatt leford ították a na

gyobb világnyelvekre.

Ára: 3 200 Ft

Kapható vagy megrendelhető:

Vigilia Kiadóhivatal
1052 Budapest, Piarista köz l.

Tel.: 1 4864443 Fax: 1 4864444
E-maii: vigilia@vigilia.hu
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