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Aki hosszabb id6n at lend hytegek gy6gyitasaval foglalkoz,ik,
eI6bb-\lt6bb radebred arra a felismeresre, hogy neha maga a gonoszsag az, ami megjelenik e)6tte betegseg kepeben. Ilyenkor az emberi

Az alapvet6 dilemma tulajdonkcppen az id6k kezdete 6ta fennalJ,
es ITem kcves gander okoz az emberisegnek. Az egyszen1,.jozan
eszjaras szerint az emberek kbzbtttermeszetiikt61 fiigg6en vannak j6k

lelekrejtelmeimintha egypillanatramas megvilagitasbakerulnenek.
,A terapeutaugy erzi, hog)' a kiilbnfele tunetek csak paravankent
szolgalnak a gonoszsag szamara, igy pr6balja meg atvemi az emberekef, belecrtvc 6t magat is. I
Ez a felismcrcs azert megdbbbento

..

az, hogy mindcnkinck vallalnia kell it felcl6sseget viseltdolgaierLAki
vctkczett, azt ra kelJ vcnni arra, hogy bunb~mitot' gyakorljoA: A
modern lelcktan ezekben a kerdcsekben vak- De ITem cs~k yak. Azzal,
hogy a moral is krfzist ncm a Iclek kisikhisakent, a gonoszsagot ITem
bun6s megnyilvanulaskent kezeli, hanem betegsegszimpt6makent,.amit
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cs zavarba ejto, mert a szakma

(rott es (ratlan szabalyai szerint nincsenek j6 es rossz lelku cmberek,

.

hanem csak egeszsegesek es betegek.' Azokat a szemelyeket; akik
zavart elmeallapotuk vagy valarriilyen viselkedesi rcndelJenesseguk

miatt gy6gykezeltetik magukat, att61 fiiggetleniil, hogy milyen er6k
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megpr6bal begy6m6sz61niaz egeszsegiigyfoszladoz6hal6jaba,mindent

.

munkalkodnak bcnniik, gy6gyitasra szorul6 betegnek kelJ tekinteniink.
A szakmai-tudomanyos
megk6zelitcs ITem tartalmazhat semmifele
ertekite1etet. Nem mondhatjuk ra valamilyen viselkedesre, bogy az j6
vagy rossz, olyannak kelJ elfogadnunk a~ embereket, amilyenek. Csak
igy, ebben az elfogad6 legk6rben lehet elvarni a klienst61, bogy
mcgnyilatkozzon cs feltarja titkait, minek eredmenyekent - al1it61ag mcggy6gyulhat.
Teremszetesen
sz6 sines arrol, hogy minden lelki
bctcg a benne ,rcjl6 gonoszsag
aldozata volna. Am vannak ilyen
esetek, es ezek arra figyelmeztetnek benniinket, bogy az emberi
gonoszsag sokfelc format 6lther.'
Olykor a tudomanyt is kepes az
orranal fogva vezetni.
,
Az emberi' megismeresnek,
persze, vannak mas formal is.
Mint ismeretes, a keresztcny val-azt
lasi modelJ szerint a let a j6 es a
rossz .er6k, az Isten es a Satan
kiizdelme. A titani kiizdel~m tetje pedig ITem egyeb, mint az
emberi lelek. Ebb61 a nezopont-

6sszekuszal. A diagn6zis cs a terapia tele van kibuv6val a Gonosz
szaj11ara, ami ITemalka1mas a visclkedes tarsadalmi szabalyozasani. .
Az emberi lelck rejtclycvel, a j6 es a rossz pro'btemajaval evszazadokon at az egyhaz pr6balt mcgbirk6zni. A tudomanyos gondolk9das
terh6ditasaval a valJasi modell hattcrbe keriilt. A modern tarsada\mak
pr6fctai - a tud6sok - most azzal altatjak magukat, hogy az emberi
eletct a fizika termcszeti t~rvcnyeinek aszigonival is meg I,ehet
magyarazni.. A.Jelekt~n\l6bb
'
mint szaz cveIfiindent elkbvetett
annak erdekeben,hogyr:megfeleljen ennek a feladatmikA .rejrely azonban megoldatlan maradt, es az ember termesz~tet,
lelket ilIet6en sotetben tappgat6zunk tovabbrais.
'.,. :;;,
-, K6zben a. le1ektan eik6vette
a hibat, hbgy a mosd6v;zzel
egyiitt ki6ntbtte agyereket
is.
Att61 a pillanatt61 kezd6d6en,
bogy a k6nnyebbmegoldas
iranyat valasztva",;'ertekmentes"nek definialta magat, vagyisia j6

b61egyetlen fontos kcrdes letezik

cs a ros~i szetvalasztasanak

csupan, mcgpedig az, hogy a j6'
vagy rossz gy6zedelmeskedik az
emberi lelek felett. Ha nyitott
szcmmel jarunk a vilagban, es
napjaink esemenyci alapjan pr6b,\I~nk valamifcle merkget vonni
a dolgok allasar61, azt ke1l mondanunk, hogy bizony a Satan viszi
cl a palm' at. Azok, akik alaposabban b elegondoI tak ezekb e a dl0 -

gy6trelmesen
nehez feladatat
megtagadta;igazan
nem tudmit
kezdeni az,embetielet',1egmeg'
hataroz6bb kerdeseiveL Et pedig csak akisebbik baj. A nagyobb baj 'az, hogy az orvosi
modell vegletekig"vaI6feszifesevel betegscgsziIript6miikformajaban 'a legnagyobp
gonoszsag'is
.
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gokba, pajlamosak azt allitani, bogy korantsem iitmeneti jelensegrol
van sz6, hanem az a vilag alapvet6en
"ritkan

gonosz" amelyben

rug labdaba".
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a j6 csak
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Igazo ast oyer et:,' ,
Magara' veheti~e a tudomany, bogy elbizakodot'tsagal5an (mint

,annyiszor) kiengedje a palackb61 a gonosz szel1em:et,'illnitaZegyjiaz

ai

ielmult cvszazadok small a 1egnagyobber6feszitese!c'arartseIlJ:'tudott\

.

J611ehet a vihlg rete van gonoszsaggal, a kereszteny model1r61 ma
megis az a vclekedcs jarja, bogy korszerutlen cs tudomanytalan. A

felvilagosult vilag azon az al1asponton van, hogy minden emberi.'
magatartasnak esszeru, racionalis crvekkel alatamaszthato magyariizac
ta van. A Iclektan szempontjab61 pcldatil aviselkedcsi rendel1eriesse-

gek, mentalis zavarok, lelki' -elferdUlesek a betegseg szimpt6mai,
amelyek traumatikus elmenyekre vezethetok vissza. Ebb61 a racionalists ncz6pontb61 a hctszeresgyilkosr61 gem al1ithat6, bogy az maga ,a

. 'megtestesiilt gonoszsag, hanem az eletkisiklasanak egy ."specialis"
peldaja.A r6ta kcszitett szakVelemenybensz6 esik a "nehezgyermek-.
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es gonoszak.Vannak,akik elfogadjakes tiszteletbentartjak at!zpa-

'rancsolatot, masok az brdbggel cimboralnak: ihgyek, hazudnak,
csalnak, lopnak, gyilkolnak. A j6zan €szjaras szerint.a dolgok rendje

kor" -r61, a "csaladi clet probICmai" -r61, az "ag~essziv6nkifejezes" :r61
es mas hasonl6kr61 anelkiil, bogy vilagossa {,alna, mindez j6 vagy
gonosz emberre val1:e. A Szakma az egeszseg-betegseg modelljcben
gondolkodva ITemtehet mast, mint bogy k6rulmcnyes szakkifejezesekc.

megnyUgtat6 m6don palackba zarni? Nem volria~e"sztreh6se~ebb
engedni az elfogulatlan szakcrt6 pozab61IemondanC!i'titkok'itdd6ja"

oak mftoszar6l, cs segiteni megkiilonb6ztetni a j6t a

i

ross'zt61?,jEgy

,

galad es elaljasul6 vilagban tat an ez szolgalna leginkabb ahah{dast es
az emberek boldogutasat.":,'"
';;iJjL
.
Tudom, bogy a pszichol6gus reszer61 szentsegt6reS ilyesmitmoildani, de a kef, amelyben elunk (gondolva ill az elmUlt cveklialkani ~agy
a jclenlegi algeriai esemenyekre), olyan helyzet-.ele;al1it benhimket;
bogy az ember termcszeteve1 cs a p~zichoI6gia.iszerepvalh\lasaval

kapcsolatosan nehany do!.got feltetleniil ujra k~llgond6Inui1k..Tul

sokan cimboralnak ma az Ord6ggel ahhoz, hogy:a-:'fudomartynak' s.az'dn
"beWI a le1ektannak tuzbe kel1enetennieertiik
a"kezet. Ezert'taJ;tom
6rven~letesnek, M. Scott Peck gondo!atebreszt6 k5nyVenek, aZ"Ordogi
embereknek a megjelencset,' amelyben az emberi.gonoszs<ig lelektana-

be csomagolja mondanival6jat anclkiil, bogy ¥ elk6vetett bunr61 a-t

oak a megalapozasara tesz kiscrletet: (Varos fM'Kft;i"BudapeSt,'1997).

vagy bot mondana. Es ezzel '8 Gonosz maris egerutat
k6re esavarta a tudomiinyt.'
.

Me~hitasaira ujabb eszmefuttatasok keretcben mcg,visszaterunk.; i,'.-, ." '.' "

nyert, az ujja
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