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s kinszenvedese
A bunbakkepzes tarsadalomlelektani hattere
Amikor jezust a katonak elfogtak es megkotoztek a Getsemane- kertben, a tanltvanyok elmenekilltek, a dorongokkal felfegyverzett, feuzgatott tomes pedis z;uongva a Megvalt6 veret
kovetelte. Koztudomasu,
bogy a helytart6, mivel tudta, bogy
jezust arulas es irigyseg adta kezre, megpr6balta
6t szabadon
engedni. Pontosabban - es ez a tortenet szempon\jab61 rend Idviii lenyeges - a sokasagra blzta a dontest. Nagyobb iinnepek
alkalmaval a helytart6nak m6djaban allt szabadon bocsatani egy
foglyot, ezert megkerdezte
a tome~et, kit bocsasson el: Barabast-e (a wbbsroros gyilkost), vagy jezust? Es a sokasag k6rusban kialtotta: Barabast. Es mi Jegyen jezwsal? - kerdezte PilaIus. Fesnttessek meg... zugott a tomes. Es akkor Pilatus elbocsatotta Barabast, jezust pediS a keziikbe adta, bogy megostorozzak es megfeszltsek.
A:z ember tJirsadalmi letenek legkeptelenebb
es legdramaibb lelektani helyzetevel allunk szemben. A tanltvanyoknak
bizonyara ebben az 6raban kellett volna jezus melle allniuk, talan
birokra is kellett volna kelniiik a katonakkal, de nom ezt tettek,
hanem me~jedtek,
lelekben Osszeroppantak es szetfutottak. A
tomes pedIS - ami szinten fontos mozzanata a tOrtenetnek enged a f6papok es venek rabeszelesenek: a Wbbszoros gyilkost
reszeslti kegyelemben, mfg a Megvalt6t kereSZlre feszltteti.
Ott font a Getsemane-kertben
Jeleplez.6dott az emberi lelek
minden gyarl6saga. Ez nemesak hit vagy a kereszteny kultura kerdOse, hanem olyan lelektani alaphelyzet, ami a legjobb psziehol6giai ismereteink szerint a kollektfv tJirsadalmi tudat es erzillet
egyik alaJ?hdyzete. Nincsen olyan Wrtendmi korszak, nincs olyan
egyesillesl forma, nincs olyan tJirsadalmi csoport, amely ajezw keresztre femtesenek peldazatJihan megfogalinaz6d6 bunbakkep2Os
jelenseget ne ismerne, s alkalmasint ne floe vele.
A:z emberisegnek ez az 6si tapasztalata mar a Szentfrasban
megfogalmaz6dik. Annak felismereseig azonban, bogy az artatlan, s tobbnyire kival6, a koz.ossegiikert faradozo embereknek a
meghureolasa, felaldozasa, masok vetkdert val6 felel6ssegre vonasa egyetemes ervenyu jelenseg, coax hosszu evszaz.adok multanjulott el a lelektan.
Krisztw magard vette a viliig buneit. Ezzel azonban a IOrte-netnek nines vege. F.z a S7.erephelyzet sziintdenill ismetl6dik az6ta
is. A:z arulas, a cserbenhagyas, az artatlan emberek megvadoIasa es
megburcoIasa az embenseg IOrrenere soran folyamatosan j<;len
V'dn. Ahogyan jelen vannak a szerepl6k is: a helytart6k, a galileai
ver6legenyek, a f6papok es frastud6k, a megtevesztett tomes, es persz.e a kiszemelt aldozat, aki ki'van love a tomes szidalmazasanak, gyulOletenek, megvetesenek.
Ezrek
Os ezrek tapasztaljak meg naponta, bogy
mit jelent megalazottnak
lenm, lelkileg es
fizikailag szenvedni, holott nem vetkesek
semmiert.
Ellenkez61eg,
altalaban
alert
esik rajuk a valasztJ!s, mort fontDS szerepet
vallalnak magukra az emberiseg "megvaltJ!sanak" a folyamatJiban.
Korantsem veletlen, bogy ott fOnt a
Getsemane-kertben
Igy, es nem maskent
Wrtentek a dolgok. Nem tortenhetett
maskent, mort az emberi kozOssegeket olykor
csak annak aran lehet megszabadftani a felhalmoz6d6 fesziiltsegt61, a buntudatt61 es a
nyomorwagos
eleterzesiikt61,
ha valaki
"magara vallalja" (valakire rakenik) a tobhick buneit. A:z embereknek
lelki iidvOssegiik erdekeben
aldozatokra,
bunbakokra

t61, kenyelmetlensegerzesiikt61.
A bunbakkent
kiszemelt aldozat szerepe abban van, bogy az 6
bunh6dese, felaldozasa feloldoz benniinket sajal
vetkeink al61. Ez a lehet61egkenl.elmesebb
megoldas minden gyarl6 ember szamara. Vigye el
mas a "balhet", mi pedis megszabadulunk
a szemelyes felel6sseg nyomaszt6 terhe a161.
Ez az "atveres" azonban korantsem
az
egyenek akaratJin mulik. A kollektfv tudat es erziilet az, ami ezt a kenyelmes es kezenfekv6 foIyamatot lehet6ve teszi, s6t, ami bizonyos helyzetekben elemi m6don ra van utalva a bunbakkepzesre. A bunbakkepzesi folyamat ugyanis az.aJtal,
bogy megszabadf\]a a tJirsadalmi egyiitteles szovetet a rombo16 es e1viselhetetlen merteku fesziiltsegt61, olyan psziehol6giai funkci6t toll be,
ami megmenn akollektfvat a '2Otesest61.
Bizonyos tJirsadalmi es esoporthelyzetekben kielezett sziikseglet mutatkozik a bunbakkepzcsre. Kiilonosen kollektfv kudarehelyzetekben jelentkemek
er6teljesen a bunbakkepzesi kesztetesek. Ilyenkor mindeniron "meg kell tal:i1m" es konkretan
"meg kell nevezni" a felel6soket, bogy a
felgyiilemlett fesziiltseget es agressz16t le
lehessen valakin vezetni. Nem lenyeges,
bogy a felel6ssegre vont ember tenylegesell bunos-e vagy sem a fejere olvasott
vetkekert. A:z a fontos, bogy adult helyzetben eipelje a Mura tell gerendat a
Koponyak
hegyere.
Coax az szamft,
re. ~
bogy legyen valaki, akit a tomes szidalodal
maihat, gyulolhet, bogy megszabaduljele"
jon az elviselhetetlen fesziiltsegt61.
raj I
A Biblia Wkeletes lelektani
ernem
zekkel abra zolja ezt a hely zetet. Nem
OsS"
.
.
deS, hogy T6zus .ihal¥a,leveg6
utan
szele
kapkodva
bukdacsol
nehez terhevel
ott J
falfde a hegyre. Tovisb61 font korokeru
fiat tesmek a fejere, esUfoljak, szidalmazzak es kopliodik az ut szelen an6
swr<

1

...

me

van sziiksegiik. Mindil/ kell egy "fekete barany", egy nemeesek' (fgy, esupa kisbetuvel), egy "enenforradalmar",
vagy "ellenseges elem", aki lakol masok mulasztJisaiert
es bundert.

...

..A legkillonbOz6bb nagysa
ndu tJirsadabni egyesillesek -lett I~en sT csaLadr6I,is-kolai osztalyr6I, egyiitt aolgo2O emberekr61
vagy nemzeti koz6ssegr61 - hajlanak arra, bogy
bizonyos korillmenyek korott rendre el6allftsak a bunbakot" hja Pataki Ferene a bunbakkepzesr61 s2O16 gondolatebreszt6
tanulmanyaban (RendszervaltJis utJin: Tarsadalomlelektani
terepszemle. Scientia Humana, Budapest, 1993), amelynek nehany
meglatJisa fontos eligazltJissal szolgalhat szamunkra ennek a kiilonos tomeglelektamjelensegnek
a magyarazatJiban.
A bunbakkepzes lenyege a felel6sseg atMrltJisa. A:z ember
mar tortenelmenek hajnaIan rijott ana, bogy az egyeni Os kollek!Iv v&kek atruhaz.hat6k masokra. M6res lII. konyv~ben olvashatunk arr6l bogy Aton az Ur parancsanak engeddmeskedve
bakot
aldOl fel. fgy remel kiengeszrel6t az Urt61 Izrael fiainak minden
hamissagaert, minden vetkeert, s mindenfeJe bllneiert. A:z archaikw tJirsadalmakban j6l ismert allat- Osemberaldozat utJin, vagy azzal egyidejUleg meroelenik a hUnbakkepzes pszichol6giai aktusa.
El a kollek!lv pszichol6giai e!meny ahhoz a hiedelembez kapcsol6dik, bogy a kollektfv bt1ntudat es vez.eldes atrultaz.hat6 masokra.
Nem sziikseges feltetlenill, bogy masuk a bunOsok Iakoijanak. A
hUntudatt61 konnyl1szerrel meg..abadulbatunk,
ha hibitnk, kudareaink okat magunkon Idvillre helyezziik, mas szemelyekre, allatokra, tJirgyakra vetf\jiik xi, amivel sikerill a Wrveny tisztelerenek
IatszatJit is betartani.
A bibliai kos vagy aldoz"ti barany mar effajta kivetftcs targya. Konnyusz.errel raruhazhat6ak
mindazok a vetkek, amelyeket a nepek elkoveltek. Mag-d ez a. folyamat azonban nem tuda"
lOS, hanem rejtett, osztOnos, azt a colt szolgalja, bogy megszabadftsa az embereket az elmos6d6 buntudatukt61,
szorongasaik-

szajtati emberek, akiket tanltott es gyogyltott addig. Nem kivegzesr6l, nom torvenyes eljarasr61 van itt s2O, hanem a tomegben felgyiilemlett fesziiltseg levezeteser61, az agresszlv kesztetesek alantas
kieleser61.
A:z atMrltJ!s, a kivetftes es az agresszfv fesziiltseglevezetes kivetd nelkiil
minden bunbakkepzesi folyamatban jelen van es felismerhet6. A bibliai pelda
arra is ravilagft, bogy a tortenelem bunbakjai ut6lag gyakran szimbolikw ertel~
met es jelentest kapnak, anonim tortenelmi es tJirsadalmi er6k megszemelyeslt6ive valnak. Barahas peldaja mellesleg
arra is fdhfvja a figyelmiinket, bogy magukat a tenyleges bunoz6ket nom sziikseges feltetleniil gyuloloi. A vetlen aldozatokkal mas a helyzet: a bunbakok gyiilolete kotelez6. A bunbakkepzes
folyamala ugyanis eleve olyan mdulatokat
moz~sft
az emberekben,
amel}'ek intenz!v jITUloletet eredmenyeznek.
Remenytefen
helyzetekben
tulajdonkeppen esak az egyiittes gyulolkodes tartja
ossze az emhereket.
(Folytatasa a 9. oldalon)
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Voltakcppen
a bdnbak tartja 6ket eln'be. Erert gerjesztik a f6papok cs lrastud6k ncpeik korc6i:n a gy1lloletet.
Ezcrt van szukscg ismctelten aldozatra, alUt vasra vemek,
keresztre feszltenek, alUre a ncp lUvetlthet magab61 mindeD
mocskot, ami a Idkct terheli.
Mindig meg kelI Idni a zsakutcis tarsadaImi helyzetekCrt, az emDerek nyomorusagacrt
1i:Iel60 szemCIyeket: MinCl
kevCsbC vonhat6 fele16sscgre a kiszemelt ~dozat az egyeletnes
emberi crtckek normatlv prindpiumai szerint, an~ Kegyedenc:!Jb hajsza indul dlene. An~ inkabb az ~t.aIan"" harag Cs
KYIlIOlettar~va
kelI tenni. Megeshet, bogy k66bb mint marifr kovacso~a Ossze ugyanazokat a ncpeket. Az ~dozat tarsadaImi s7.erepe ugyanaz lesz, csak mas el6jellel.
1gen. mindig cs mindeniitt feIiiti fejct a bunbakkcpzes
pszicho16giai folyamata. ahol megfogalmaz6dik
a.kerdes: lu
az oka a kudarcnak, a bajnak, a szerencsctlensegnek,
vagy
csupan a rossz helyzetnek. Ez a fejvadaszat folyamatosan Jelea van mindeD nemzet eIetCben, a kisebb-nalQ'obb kozOssegekben, mindeD rendd cs rang6 emberi egyuttesben, partokban. szervezetekbell, iskolai osz~yokban,
csaladokban Cs
egyebiitt.
Nem lenne sziikseg bunbakkepzesre,
ha az emberek
kepesek lennenek szemoenczni onmagukkal,
kepesek lennenek v~lalni szabad akaratuk kiivetkezmenyeicrt
a szemeIyes feld60seget. Az emberek azonban, ezek a lelekben es
testben egyedi, megismctelheteden
teremtmcnyek
nem kepesek arra, bogy kovetkezetesen vcgigjarjak a maguk valasz-

totta utat, cs szamot a~nak

~~~~~

k~~~I::::~~

maguknak

Cs komye-

':~d~~:~~~{::~~~~N:

~k:;~1~lez6
crvcnyll, ez a val60agban nem Igy
Mintegy summazva eszmefuttatasunk
eredmcnyct, azt -ke1l ismctdten hangst11yoznunk, mondanunk,
bogy a bdnbakkcpzesnek,
6gy tdnik,
mClyrehat6 gyokerei cs elharlthatatlan -]clektani
okai vannak. A formalis kapcsolatok a fesziiltscg
hatisara
barmikor atcsa{>hatnak irracion~is
idegenkedCsbe, olyan ongel)eszt6 indulatba, bdnbakKcpzesi folyamatba.
A bdnbak-jatszma itt folyik a szeniiink el6tt A
rendszerben felfiaImoz6d6 rombol6 erok hatasara a
szabadsagszeret6 eInbereket elIensegnek, terroristakoak Icbet nevezni Cs halomra lehet 6ket lovetni. Az
emberi civilizaci6 69a elvileg abba az irinyba mutat,
bogy mcgszUnjenek ezek a ~potok,
bogy a vilagoD az emberek schol ne jelOljeneK ki maguk helyett
mas ~dozatokat. Ez az igeny f~
meg az uj
europai kult6rava! szemben is. De ahogyan PatalU Ferent is lIja, tudatiban vagyunk allnak, bogy ez a
megoldas inkabb a tragCdiak h6seire meretezett szerep, semmint az e.send6, mindennapi ember hasznalatara.
Dr. H6DI Sdnd",.

