
Halász Rita

A bocsánatkérés nyelve,  
avagy a hamis bocsánatkérés

Kohn megbántja Grünt, a rabbi unszolja, 
hogy kérjen tőle bocsánatot, 

de Kohnt sehogy nem viszi rá a lélek. 
Eszébe jut valami:

– Rabbi, telefonon is lehet bocsánatot kérni?
– Lehet.

Úgyhogy fel is hívja Grünt:
– Halló, Szabó-lakás?

– Nem, Grün-lakás.
– Akkor bocsánat.

Amikor megbántunk valakit, sok-
szor nem az jut az eszünkbe, hogy fájdalmat okoztunk a másik-
nak, hanem azt az egyetlen mondatot ismételgetjük, hogy én 
nem akartam ezt  Nem akartam fájdalmat okozni, nem akartam 
megbántani  Hogy neki fáj? Erről csak ő tehet, túlságosan érzé-
keny  Hogy ő megbántódott? Így járt, máskor legyen erősebb, 
és ne legyen ilyen sértődékeny  Nehéz szembenézni, nehéz fel-
vállalni a felelősséget, nehéz belátni, hogy bár nem akartam, de 
mégis megtörtént, a másik rosszul érzi magát, és ennek én va-
gyok az oka 

Amikor a kisebbik lányom ellopta a focis kártyát, amit az uno-
katestvéreinek szántunk karácsonyra, és amit a fiókjában rejtege-
tett, szerettem volna, ha legalább odáig eljutunk, hogy bevallja, ő 
volt  De hosszú időn keresztül tagadott  Nem ő volt, nem ő tette, 
ő nem is szereti a focis kártyát, hagyjuk békén  Az esti mese után 
befeküdtem mellé az ágyba, és elmondtam neki egy történetet  

Általánosban volt egy nagyon jó barátnőm, akivel mindig 
bent maradtunk napközire  Egyik délután megharagudtunk a 
tanító nénire, és én felírtam a padra, hogy hülye Erzsi néni  Ami-
kor meglátta, kérdőre vont minket, én pedig ráfogtam a barát-
nőmre  Erzsi néni tudta, hogy járok hittanra, és nem akartam, 
hogy csalódjon bennem, inkább elárultam a barátnőmet  

Hogy ez a hazugság fájdalmas volt számomra, azt jól mutat-
ja, hogy pár év múlva, amikor az elsőáldozás előtti első gyóná-
som volt, nem mertem erről beszélni az atyának  Azt hiszem, túl 
nagy volt a szakadék a cselekedetem és aközött, amit gondoltam 
magamról, amit szerettem volna látni, ha magamat látom  Nem 
volt összeegyeztethető a két dolog  Én és az a másik lány, aki 
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hazudik, aki árulást követ el  Már felnőttek voltunk, amikor egy 
osztálytalálkozón bocsánatot kértem a barátnőmtől  

A kislányomnak elmondtam, mennyire sajnálom, hogy nem 
tudtam időben bocsánatot kérni, mert így végül eltávolodtam a 
barátnőmtől, és hiába nem haragszik rám, az az idő, amikor jóvá 
lehetett volna tenni, amikor a barátságunkat meg lehetett volna 
menteni, már elmúlt  

A kislányom néma csöndben feküdt mellettem  Amikor be-
fejeztem, azt kérte, meséljem el még egyszer  Elmeséltem  Az-
tán még egyszer  A végén annyit mondott, anya, nagyon hasonló 
van velem is  Kimondani, hogy mi történt, még nehéz volt neki, 
de amikor elmondtam, hogy szerintem mi történt, már nem ta-
gadott  Viszont azt is mondta, hogy bocsánatot kérni nem tud, 
mert az nagyon nehéz  Egy estére elég is ennyi, gondoltam, nem 
erősködtem, hogy márpedig most azonnal ki kell mondani, bíz-
tam benne, hogy a napokban ez meg fog történni  Elbúcsúztam, 
kimentem a szobából, de még az ajtóból visszafordultam, és any-
nyit mondtam neki, hogy néha egyszerűbb, ha leírjuk  Az is igazi 
bocsánatkérésnek számít, kérdezte  Bólogattam  Fél óra múlva 
becsusszant egy levél az ajtó alatt  BOCSÁNAT  

Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak a bocsánatkérés 
nyelvezetéről, arra gondoltam, megnézem, milyen nyilatkozatok 
születtek az elmúlt években, mert érdemes lehet megvizsgálni, 
hogy milyen nyelvi és retorikai mintázatok jelennek meg ezek-
ben  Végül egyetlen egy nyilatkozatot választottam  A szavak 
használata, a gondolatok sorrendbe állítása, a mondatszerkezet 
érdekel, emiatt nevet nem írok, nem az a fontos, ki írta, hanem 
az, hogy mit írt  A közlemény szerzőjére levélíróként fogok hi-
vatkozni  Nem foglalok állást a vádakkal kapcsolatban, onnan 
indulok ki, hogy a levélíró bocsánatot akart kérni  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közvélemény!
A személyemmel kapcsolatban felmerült vádakra reagálva kijelen-

tem, ha bárkit bármivel megbántottam, ezúton kérek elnézést! Be kell, 
hogy valljam, sok élethelyzetben, sok megoldásban, stílusban, viselke-
désben valóban közelítettem ahhoz a határhoz, ami még szerintem el-
fogadhatónak tekinthető. Tettem ezt a művészi érzékenység és a teljes 
belefeledkezés, a mérhetetlen művészi szabadságvágy okán. Megalázni 
valakit sohasem volt célom! Ha valaki ezt mégis így érzi, ezúton, de 
személyesen is szívesen kérek tőle elnézést, bocsánatot, bár szándékom 
szerint mindig a művészet valamilyen típusú megjelenéséért, a külön-
leges belső világok felszabadítására törekedtem. Előadásaimban éppen 
úgy, mint a hétköznapi alkalmakor. (sic!) Bízom benne, hogy ezt min-
den magát sértettnek érző kollégám elfogadja! A legnagyobb büntetés 
számomra az, hogy imádott színházam nyugalmának biztosítása érde-
kében meghoztam azt a döntést, amelyről már vasárnap tájékoztattam 
a nyilvánosságot!
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Az angol nyelvben van egy olyan kifejezés, hogy non-apology 
apology. Magyarul valahogy úgy fordíthatnánk le: hamis bocsá-
natkérés  Olyan bocsánatkérés, amely igazából nem az, csak an-
nak néz ki  Miből áll ez össze? 

Ha  Kezdjük ezzel a kis fránya kötőszóval  A ha használata 
árulkodó  Bocsánat, ha megbántottalak  A ha azt jelenti, hogy 
nem fogadom el, amit a másik mond, hogy nem vagyunk kö-
zös nevezőn  A ha azt jelenti, hogy hát jó, ha te ilyen kis mimóza 
vagy, hogy ez neked fájdalmat okozott, akkor ám legyen, bocsá-
natot kérek 

Reggeli jelenet  A fürdőszobában a szennyes ruhák a földön, 
a sminkes cuccok, amik mindig szépen sorakoznak egymás mel-
lett, most összevissza hevernek a polcon, a használt vattakoron-
gok a mosdókagyló peremén  Rászólsz a gyerekre, hogy szedje 
össze  Nem válaszol  Megismétled hangosabban  Jó, mindjárt, 
veti oda olyan hangsúllyal, hogy úgy érzed, felrobbansz  Fel is 
robbansz  Nem mindjárt, hanem most  Felemeled a hangod, kia-
bálsz, nem igaz, hogy ennyit nem vagy képes megcsinálni, teg-
nap sem vitted le a szemetet, ráadásul a matekdogád hármas lett, 
hogy fogsz így továbbtanulni, soha nem csinálsz semmit, nem 
segítesz, én meg mindent egyedül csinálok, és te még arra sem 
vagy képes, hogy a szennyest kidobd  Addig mondod, míg a 
gyerek el nem sírja magát, te kiviharzol  Pár perc múlva bemész 
a szobájába  Bocsánat, ha megbántottalak  Vagy pár perc múlva 
bemész a szobájába  Bocsánat, hogy megbántottalak  

A különbség nem is lehetne nagyobb 
A gyerek sír, nyilvánvaló, hogy megbántottad, ez nem kér-

dés, de még ezt sem ismered el, csak mismásolsz  Ha megbán-
tottalak, akkor bocsánatot kérek  Most mondja azt, hogy igen, 
megbántottál? Miért kell neki ezt kimondani, amikor láttad, hal-
lottad, érezted  Igen, megbántottad  Lehet, hogy nem akartad, 
de megtörtént  Nemcsak úgy megtörtént, hanem te voltál az, aki 
megtetted 

Mondanánk azt ilyen helyzetben, hogy bocsánat, ha kiabál-
tam veled? Biztos, hogy nem  A kiabálás tényét nem kérdőjelez-
nénk meg  Azt kérdőjeleznénk meg, hogy a kiabálással a másik-
nak valóban fájdalmat okoztunk-e 

Jó, biztos rosszulesett neki, fájt egy kicsit, fájdogált, na de 
nem történt itt olyan nagy dolog! Csak egy kicsit erősebben 
szóltam rád, csak pedagógiai célzattal, jó, hát egy kicsit túlzó 
voltam, retorikai fogás, hát csak egy kicsit rácsaptam a kezed-
re, kigáncsoltalak, de hát csak viccből, arról nem tehetek, hogy 
nem érted a viccet, örülj neki, hogy nem pofont adtam, csak a 
konyharuhát vágtam hozzád, most tényleg azt sérelmezed, hogy 
lerúgtalak az ágyról, igazából nem is találtalak el, mert már előt-
te odébbmásztál, eltaláltalak, de csak épphogy, tényleg mond-
tam olyat, hogy kidoblak a negyedikről, de ugye nem gondolod, 
hogy tényleg kidobnálak, és az nem is fojtogatás volt, most mi-
ért mondod, a kabátod gombját fogtam meg erősen, tudom, az 



sem szép tőlem, most tényleg ezt akarod, hogy bocsánatot kér-
jek, amiért megfogtam a kabátod gombját, tessék, legyen, ahogy 
akarod, bocsánat, hogy megfogtam a kabátod gombját 

Milyen kreatívok tudunk lenni, ha arról van szó, hogy a sa-
ját hibánkat kicsinyítsük, és a másik fájdalmát érvénytelenné te-
gyük!

Egy igazi bocsánatkérésnek jót tesznek a konkrétumok  Kiin-
dulásnak természetesen az is jó, ha – a reggeli jelenetnél maradva 
– azt mondjuk a gyerekünknek, bocsánat, amiért megbántotta-
lak  De ha azt mondjuk neki, hogy bocsánat, amiért kiabáltam 
veled, és igazságtalan dolgokat vágtam a fejedhez, akkor azt fog-
ja érezni, hogy anyám (apám) nemcsak úgy mondja, hogy bocsá-
natot kér, hanem valóban tisztában van vele, hogy mit csinált, 
rosszul érzi magát, mert megbántott, és képes bocsánatot kérni  
Aki átélt hasonló helyzetet, tudja, hogy általában ilyenkor a gye-
rekek is bocsánatot kérnek, mindkét fél megnyugszik, és szent a 
béke  Legalábbis egy ideig 

Visszatérve a ha kötőszó használatára  A mi esetünkben a le-
vélíró száz százalékig biztos lehet abban, hogy van olyan ember, 
akit megbántott, hiszen, ha nem így lenne, nem pattant volna ki 
az ügy, amire reagálnia kell, tehát a ha használata teljesen felesle-
ges, viszont árulkodó  Már gyanakodhatunk, hogy nem gondolja 
komolyan a bocsánatkérést 

Hasonló a problémám a bárkit bármivel kifejezéssel  Ez így túl 
általános  Ha esetleg a levélíró név szerint nem is tudja pontosan, 
kitől érkeztek a vádak, annyit biztosan tudhat, hogy családta-
gokról, távoli rokonokról, barátokról vagy kollégákról van szó  
Olyannyira tudhat, hogy pár mondattal később meg is nevezi a 
kollégáit, de itt inkább a ködösítést használja 

Ez a három szó, ha, bárkit, bármivel, a vádakat egy képlékeny, 
határozatlan, ingatag térbe viszi, egy olyan nyelvi környezetet 
teremt, amelyben az olvasó azt érzi, itt minden bizonytalan  Nem 
bárkit, hanem engem bántottál meg  Nem bármivel, hanem az-
zal, hogy kiabáltál, hogy kihasználtad a hatalmadat, hogy meg-
aláztál 

Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám, hogy 
utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el  Loptam, csal-
tam, hazudtam  Mennyivel egyszerűbb ezeket a szavakat kimon-
dani, mint felsorolni, hogy kitől mit loptam, kinek mit hazud-
tam  Mennyivel könnyebb azt mondani, hogy kedves atyám, a 
tízparancsolatból mind a tizet elkövettem, vagy ténylegesen el-
mondani, hogy az egyes parancsokat hogyan szegtem meg  

A tények bemutatása már maga is bocsánatkérés abban az 
esetben, ha nem fordul át önsajnálatba, a bocsánatkérő nem ra-
gadtatja el magát, és nem oldalakon keresztül ecseteli, hogy mi-
lyen bűnöket vitt végbe, hiszen azzal újra traumatizálja azokat 
az embereket, akiktől bocsánatot kér  

Szélsőséges eset, de képzeljük el, hogy egy sorozatgyilkos 
úgy kér bocsánatot az áldozat szüleitől, hogy elkezdi részletesen 
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ecsetelni, pontosan milyen módszereket alkalmazott és milyen 
módon gyilkolta meg az áldozatot  Ebben az esetben a gyilkolás 
tovább folytatódik, csak éppen, mivel fizikailag már nem teheti 
meg, az újabb áldozatait lelkileg próbálja megsemmisíteni 

Visszakanyarodva a mi levélírónkhoz, érdemes azt is meg-
figyelni, hogy a közlemény ezen pontján nem a bocsánat szót 
használja, hanem az írja, ezúton kér elnézést  

elnézés – főnév -t, -ek, -e [ë, e] 
3. (csak egyes számban) (átvitt értelemben) Valamely hiba, tévedés, 

gyarlóság, helytelen cselekedet enyhe elbírálása, megbocsátása. 

Elnézést a késésért, mondtuk a magyartanárunknak, mire ő, 
mégis hova nézzek el? Sokszor kifejtette, hogy ez egy rossz kife-
jezés, és hogy ne használjuk  Ötödikes voltam, és mélységesen 
nem értettem egyet vele  Nekem nagyon logikusnak tűnt, hogy 
azért mondjuk, hogy elnézést kérünk, mert szó szerint azt sze-
retnénk, nézze el nekünk ezt a kis hibát, hogy a szünetről késve 
érkeztünk  

Valóban, az elnézést kisebb fajsúlyú hibákra szoktuk hasz-
nálni  Például olyanokra, hogy Tisztelt lakótársak! A 2  emelet 4  
lakásban felújítási munkálatokat végzünk augusztus 3-tól szep-
tember 30-ig  Az átalakítással járó zaj és kosz miatti kellemetlen-
ségekért elnézésüket kérjük 

Hozzáteszem, ha valaki ténylegesen átérzi, hogy a másiknak 
milyen kellemetlenséget okoz egy nagy felújítással, és szeretne 
jóban maradni a szomszédaival, akkor ennél nyugodtan lehet 
valami szívhez szólóbb üzenetet kiírni 

Be kell, hogy valljam, sok élethelyzetben, sok megoldásban, stílus-
ban, viselkedésben valóban közelítettem ahhoz a határhoz, ami még sze-
rintem elfogadhatónak tekinthető. 

Azért nagyon érdekes megoldás, amit ebben az esetben a le-
vélíró alkalmaz, mert a mondat úgy kezdődik, hogy be fog valla-
ni valamit  A gyanútlan olvasó arra gondolhat, hogy történelmi 
pillanat következik, valami olyat fog megtudni, amit eddig nem 
tudott  Valami olyat fog most elmondani a levélíró, amit nehéz 
kimondania  Mi itt a gond? 

A be kell, hogy valljam (variációi: Bevallom, hogy én… Be kell 
vallanom, hogy…) egy olyan közhelyes nyelvi panel, amit nyu-
godtan ki lehet hagyni, ha tényleg szeretnénk valami súlyos dol-
got megvallani  Ezzel szemben amikor az ember azt mondja, 
hogy bevallom, akkor biztosan nem egy olyan megvallás követ-
kezik, ami megrengeti a világot  Bevallom, még soha nem hal-
lottam erről a sütiről  Bevallom, még soha életemben nem láttam 
ennyi evőeszközt! Be kell vallanom, ha biztosra akarok menni, 
nem mindig a teljes kiőrlésű (és reformtársai) a legjobb választás 
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gyermekem számára  Bevallom, még soha nem volt ilyen bájos 
és segítőkész üzlettársam  

Tehát ha én azt mondom egy baráti társaságban, hogy beval-
lom, még soha nem olvastam az Ulyssest, akkor pontosan tudom, 
hogy nem fog leszakadni az ég, nem fog megrengeni a világ, tíz-
ből kilencen ugyanis bólogatni fognak, hogy bizony ők sem ol-
vasták  

De tulajdonképpen mit vall be a levélíró? Azt mondja, hogy 
sok élethelyzetben, sok megoldásban, stílusban, viselkedésben 
valóban közelített egy bizonyos határhoz  Nos, ez nem vallomás, 
hiszen ezt már mindenki tudja, ezért is írja a bocsánatkérést  
Ehelyett lehetett volna azt írni, hogy beismerem, hogy sok hely-
zetben közelítettem egy bizonyos határhoz  Máris jobb érzéssel 
olvasnánk a mondatot, bár a második rész így is zavarba ejtő  Be-
vallja, hogy sokszor közelített egy bizonyos határhoz, egy olyan 
határhoz, amiről ő, aki most elvileg éppen bocsánatot kér, azt 
gondolja, hogy még elfogadható  Ki van itt a fő fókuszban? Kiről 
szól ez az egész? Róla  Ő még azt gondolja  Szerinte még  Milyen 
mást jelentene ez a mondat: Beismerem, hogy sok élethelyzet-
ben, sok megoldásban, stílusban, viselkedésben közelítettem ah-
hoz a határhoz, ami mások számára elfogadhatatlan  Ez persze 
még mindig sántít, hiszen ez a mondat is azt jelenti, hogy bár 
mások számára elfogadhatatlan, számomra még elfogadható  

Ha valóban bocsánatot szeretne kérni, hozzá lehetne tenni, 
hogy borzasztóan sajnálom, hogy ezek a cselekedetek nekem ak-
kor még elfogadhatók voltak  Mostanra megváltoztam, és vállal-
hatatlannak tartom  Vagy valami hasonlót, amiből érezhetnénk, 
hogy legalább egy percig igazán, mélyen, és valóban belegon-
dolt a másik helyzetébe  Egyelőre azonban annyit tudtunk meg, 
hogy a levélíró bevallja, valóban elkövetett olyan dolgokat, amik 
számára elfogadhatók voltak, és csak kikövetkeztethetjük, hogy 
ezek mások számára nem voltak elfogadhatók  

Ami most következik, az a nem igazi bocsánatkérések isko-
lapéldája  Kimagyarázás, relativizálás, védekezés, amelyben 
megtudhatjuk, hogy tulajdonképpen miért is tette – azt, ami neki 
amúgy is elfogadható volt  

Tettem ezt a művészi érzékenység és a teljes belefeledkezés, a mérhe-
tetlen művészi szabadságvágy okán. 

Érzékenység, belefeledkezés, szabadságvágy  Csodálatos 
szavak, mindenki átérzi  Hát persze, hogy belefeledkezett, hát 
persze, hogy csak érzékeny, hát persze, hogy csak szabad akart 
lenni! Ezért tette! Egy igazi művész  Nem véletlenül hangsúlyoz-
za a művészi jelleget kétszer is ebben az amúgy rövid mondat-
ban  Miért, ha valaki művész, az megteheti? Az felmentést kap 
az erkölcsi és etikai törvények alól? 

Egy valódi bocsánatkérés kiegészítené ezt a mondatot, vala-
hogy úgy, hogy „Tettem ezeket azért, mert azt gondoltam, hogy 
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a művészi érzékenység, a teljes belefeledkezés és a mérhetetlen 
művészi szabadságvágy feljogosít arra, hogy másokat bántsak, 
vagy másoknak fájdalmat okozzak, vagy másokkal szörnyeteg 
módjára viselkedjek ”  Egy ilyen mondatszerkezetben legalább 
benne van, hogy régen így gondolta, de a múlt idő egyértelművé 
teszi, hogy ma már nem így gondolja  Ezt persze le is lehet írni: 
Tévedtem  Rosszul gondoltam  Hibáztam  Bűnt követtem el  

Azt gondolom, hogy akkor sem történne olyan nagy baj, ha 
egy bocsánatkérésben ott lenne az is, hogy sajnálom  Sajnálom, 
hogy ezt tettem, bárcsak visszamehetnék az időben, mert akkor 
nem így viselkednék, akkor kijavítanám, akkor máshogy csele-
kednék  Talán túl egyszerűnek tűnik, pedig a legtöbb esetben 
működik 

Megalázni valakit sohasem volt célom! 

Érdekes ez a cél szó  Ilyen helyzetben nem szoktuk használni  
Nem feltételezzük senkiről, hogy célként határozza meg a másik 
megalázását, azt viszont el tudjuk képzelni, hogy bár nem akar-
ta, de mégis megtörtént  Megtörtént, mert megtette  

Egyszer véletlenül kizártam a férjemet a lakásból  Én alud-
tam, ő a hideg lépcsőházban várt, a telefonom lehalkítva, a csen-
gő rossz, a kopogásra nem keltem fel, aztán másfél óra után, gon-
dolom, amikor kicsit éberebben aludtam, mégis  Kirohantam, 
közben hirtelen összeállt, hogy reggel mondta, nincs kulcsa, de 
elfelejtettem, és automatikusan bezártam az ajtót  Bocsánat, ne 
haragudj, nagyon sajnálom, jaj, te szegény, hogy lehetek ilyen 
hülye stb  Amit ilyen helyzetben mond az ember  Fáradt volt, 
összefagyott kint, meg egyébként is, épp egy nehezebb időszak 
közepén voltunk, így nem kaptam meg, amire annyira vágytam, 
hogy azt mondja, semmi baj édesem, azért nagyon szeretlek, de 
most baromi pipa vagyok, vagy valami ehhez hasonlót  Mire én, 
hogy valahogy mentsem magam, azt mondtam, hogy de hát nem 
akartalak kizárni! Amire csak annyit mondott, még jó  Igaza van, 
gondoltam, minek mondtam ezt, hiszen ez az alap  Alap, hogy 
nem akarlak kizárni, alap, hogy nem akarlak bántani, hogy nem 
akarok fájdalmat okozni, alap, hogy nem akarlak megalázni  
Amikor olvastam a levélíró mondatát, ugyanazt mondtam ma-
gamban, mint a férjem  

Még jó! 
Nem akartalak kizárni, de mégis kizártalak, ezért bocsánatot 

kérek  Nem volt szándékomban leüvölteni a fejedet, de mégis 
megtettem, ezért bocsánatot kérek  Nem volt célom valakit meg-
alázni, de… De közben mégis az lett a célja? Ha nem ez lett a cél-
ja, akkor ez a mondat így, ebben a formában szintén felesleges  
Ráadásul van ezzel a rövid mondattal egy másik probléma  

Megalázni valakit sohasem volt célja  Valakit nem volt célja  
De én nem vagyok valaki! Én az vagyok, akit megaláztál, gon-
dolhatja az, akinek a levél elvileg íródott 
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Ha valaki ezt mégis így érzi, ezúton, de személyesen is szívesen ké-
rek tőle elnézést, bocsánatot, bár szándékom szerint mindig a művészet 
valamilyen típusú megjelenéséért, a különleges belső világok felszaba-
dítására törekedtem. Előadásaimban éppen úgy, mint a hétköznapi al-
kalmakor. (sic!)

Még egy bocsánatkérésnek álcázott mondat 
Megint a ha, megint a valaki, miközben biztosan tudható, 

hogy vannak olyanok, akik így érzik, ráadásul pontosan tudha-
tó, hogy kik  A bocsánatkérő azt írja, hogy ezúton (azaz írásban), 
de személyesen is szívesen kér tőle elnézést, bocsánatot  

Mindenki tudja, hogy bocsánatot kérni piszok nehéz, senki 
nem teszi szívesen  Szívesen elmegyek veled moziba, szívesen 
elolvasom a könyvet, amit ajánlottál, szívesen segítek neked 
megcsinálni a leckét  A levélíró szívességet tesz, a levélíró nagy-
lelkű, mert hajlandó bocsánatot kérni  Mikor is? Ha a másik úgy 
érzi  

Aki igazán bocsánatot szeretne kérni, az nem kér engedélyt, 
odamegy a másikhoz, a szemébe néz, és elmondja  Megint 
más, ha olyan ügyről van szó, amiben az áldozat annyira 
traumatizálódott, hogy nem mer, nem akar találkozni személye-
sen a bocsánatkérővel  Ebben az esetben a bocsánatkérőnek tisz-
teletben kell tartani a kérést  A mondat azonban nem erről szól  
Ráadásul nem ér véget, mert megint jön egy árulkodó kötőszó 

Bár  Ha szeretnéd, bocsánatot kérek tőled, de azért azzal légy 
tisztában, hogy szándékom szerint mindig a művészet valamilyen tí-
pusú megjelenéséért, a különleges belső világok felszabadítására töre-
kedtem. Ugyanott vagyunk, mint az előbb  Azért tettem, mert mű-
vész vagyok, és a művésznek lehet  A különleges belső világok 
felszabadítása a fontossági sorrendben magasabb helyet foglal 
el, mint a te lelkivilágod, a te érzéseid, és egyáltalán te magad 

 
Bízom benne, hogy ezt minden magát sértettnek érző kollégám el-

fogadja!

A nyomaték kedvéért egy felkiáltójelet is tesz a mondat végé-
re a levélíró, pedig nyelvtanilag nem indokolja semmi, hogy ki-
tegye, hiszen nem felkiáltó mondatról van szó  Talán azért hasz-
nálja mégis, mert a jelentés szándéka eredetileg egyfajta óhajtás 
lenne  Bárcsak elfogadná ezt minden magát sértettnek érző kol-
légám! 

A magát sértettnek érző szókapcsolat nagyon nem szerencsés  
Azt sugallja, hogy bár a kollégánk sértettnek érzi magát, nekem 
ahhoz a legkisebb közöm sincs  Bárcsak elfogadná minden kollé-
gám, akit megsértettem, írhatná a levélíró, ha valóban bocsánatot 
szeretne kérni  Az megint más kérdés, hogy mennyire helyes egy 
ilyen óhajjal eléjük állni, de ez nem ennek az írásnak a tárgya  

Végül elérkeztünk az utolsó mondathoz  
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A legnagyobb büntetés számomra az, hogy imádott színházam nyu-
galmának biztosítása érdekében meghoztam azt a döntést, amelyről már 
vasárnap tájékoztattam a nyilvánosságot! 

Már megint egy felesleges felkiáltójel, de nem ez a legnagyobb 
gond a mondattal  Ami itt arról árulkodik, hogy a levélíró nem 
kér igazán bocsánatot, az a döntés oka  Nem azért hozza meg ezt 
a döntést, mert a mély szembenézés után arra jutott, hogy ez az 
egyetlen helyes út, nem azért, mert úgy érzi, hogy ezzel egy ki-
csit helyrehozhatja a világ rendjét, hanem azért, hogy munkahe-
lyének nyugalmat biztosítson  Nem a szeretett munkahelyének  
Az imádott munkahelyének  Erős jelző, ami megint azt a képet 
erősíti, hogy számára a művészet van mindenekfelett, hiszen ez 
az, amit igazán imád  Ettől kell most megválnia  Ezzel az utolsó 
mondattal saját magát áldozat szerepbe hozza, a sértőből így lesz 
sértett, akitől majd bocsánatot lehet kérni, mert tönkretettük az 
életét, hiszen a lehető legnagyobb büntetést kapta  

Milyen máshogy hatott volna, ha a nyilatkozat írója ezt a szö-
veget juttatja el a nyilvánossághoz:

A személyemmel kapcsolatban felmerült vádakra szeretnék reagálni. 
Elismerem, hogy sok élethelyzetben, megoldásban, stílusban, viselke-
désben valóban átléptem egy határt, amit nem lett volna szabad. Bo-
csánatot kérek azoktól a kollégáktól, ismerősöktől, barátoktól, akiket az 
évek alatt megbántottam. Bár nem volt szándékomban megalázni őket, 
ezt több esetben is megtettem, mert azt gondoltam, hogy a művészi ér-
zékenység, szabadságvágy mindenek felett való. Rosszul gondoltam. 
Nem ismertem fel, hogy a tetteim milyen hatással voltak azokra, akiket 
bántottam. Emiatt az egyetlen helyes útnak azt látom, hogy lemondok 
a pozíciómról, a mai nappal beadtam a felmondásomat. Csak remélni 
tudom, hogy valamikor megbocsátanak nekem.

Nem mondom, hogy ez a tökéletes bocsánatkérő szöveg, nem 
is gondolom, hogy létezne ilyen, de kiindulásnak biztosan jobb 
lett volna  Kiindulásnak, mert egy ilyen szöveg megírása való-
ban csak a kezdet  

Egy jó bocsánatkérés valódi, szívből jövő, átgondolt, a sértet-
tel empatikus, nem a sértőre koncentráló állításokat tartalmaz, 
de ezeket csak úgy lehet leírni, ha a bocsánatkérő valóban ke-
resztülmegy egy olyan érzelmi folyamaton, ami végül kiváltja 
azt a szégyenérzetet, amikor legszívesebben a föld alá bújnánk  
Ugyanis a szégyen mély átélése vezet oda, hogy végül megta-
gadjuk a rossz cselekedeteinket  Szembenézni azzal a ténnyel, 
hogy a cselekedetünkkel másnak fájdalmat okoztunk, hogy amit 
csináltunk, nem volt helyes  Feltenni a kérdést, ki vagyok én, 
hogy ezt csináltam, és választ adni rá  Igen, az vagyok, aki ezt 
megcsinálta, és az vagyok, aki ezt többet nem fogja megcsinálni  
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Ha eljutunk oda, hogy az a valaki akarok lenni, aki soha töb-
bet nem csinál ilyet, akkor nem elég, ha csak kimondjuk vagy 
leírjuk ezt, ott a kérdés, hogyan tesszük jóvá? 

A levélből teljesen hiányzik a jóvátétel problémaköre, pedig, 
ha komolyan gondoljuk a bocsánatkérést, akkor ez kardinális  

Ha meg akarunk változni, lehet, segítségre van szükségünk  
Ha azt szeretnénk, hogy a társadalom is megváltozzon, hogy a 
világ jobb hely legyen, de ha a világ nem is, legalább a munkahe-
lyünk, amit annyira szeretünk, akkor azért tenni kell  Ha azt sze-
retnénk, hogy valóban ne fordulhasson elő többet ilyen, akkor 
azért tenni kell  Az adott esetben például etikai kódex megírását 
vagy felülvizsgálatát is szorgalmazhatta volna a levélíró, vagy 
bármit, ami segíthet azoknak, akik jelen pillanatban is az épület 
falai között élik az életüket, vagy azoknak, akik majd a jövőben 
fognak ott dolgozni  

Ne arra koncentráljunk, hogy milyen szörnyű lesz innentől 
az életünk, hanem ismerjük fel a lehetőséget, hogy jobb emberré 
váljunk! Mert bármilyen közhely, ha mi jobb emberré válunk, 
akkor a világ is jobb hellyé válik  Egy kicsivel 
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