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soportos gonoszsag

H

ogyan lehetscges az, hoS)' tiszteletre mflt6 emberele., alc.ile.egyfnileg peldamutat6 m6don viselle.ednele., vaIamely tomes tagjale.fnt le.onnyen Ic.aphat6va valnale.
mindenre, olyle.or iszonyu gonoszsagole.at
is le.fpesele.elle.ovetni?
Ez a magatartasvaltoza.
nyilvanval6an tomeglBd:tani
sajatossagolc.lc.al magyaramat6. Amikor bizonyos szamu emDer
valamilyen cflb61 egyesiil, az egyiittlft tenyfb61 uj IBele.tani helyzet an el6, amely
megvaltoztaga
az emberele. gondollc.odasm6djat, frzelmi beal1!t6dasat, viselle.edfsft.
Tomegben az emberele. engedelmes
nyajlc.o!ut viselle.ednele., OsztouOsen aIavetile.
magulc.at a tOmes hangulatiinalc. & a your
alc.aratiinale.. Nagyon Ic.onuyeu befolyasolni
!ehet 6lc.et, amit a vezet61e. altaIaban Ic.iis
haszuAlnale.. Kfpesele. az emberele.et olr.an
Ic.alandolc.ba sodorni, amelyelc. eredetileg
nom aUtaIc.azoic. szandfJc.aban, s6t amelyele.et legtobbszOr eel sem fognale.. Ez a tomeslflelc.tani sajatossag Ic.ivaJ6an megfelel
a gonosz emberele. szamara, alc.ilc.az emberele. legaIantasabb
osztoneinele. htzelegve
le.onnydS7.c:rrel be1opjale. magukat a tomegcle.Ielle.fbe.
Erdele.es m6don tortfnelmiile. soran
a nfpelr. sohasem szule.olle.odtele. vezet61e.ben, annat inJc.abb boles fs el6relat6 emberele.ben. A vezet6le.r61 ut6bb Ic.ideriil,
bogy a tobbsfgiile. zsarnole. volt. A 7-'arnele.ole. nagy szama azzal magyarazhat6,
bogy a tomegele. sole.kal jobban engcdelmesle.ednele. nelc.ile., mint pfldaul a le.oriiltelc.int6, ole.os emberele.nelc.. Gustave Le
Bon ..crint (A tomegele. Iflele.tana, Budapest, Franlr.lin-tarsulat
1913.) ez anal
magyarazhat6,
bogy a le.ozhiedelemmel
ellentftben
a tiimeget
nom anny;ra a
S7.abadsagvagy futi, mint amenuyire
a
szolgasag sziile.seglete uralle.odile. a Iclle.fn.
Tomeggf e eSiilve az emberele. annyira
vagyale.ozna
az engedelmessegre,
bogy
osztonszeruen
alavetile. masule.at annale.,
alc.i le.ell6le.fppen erelyes, s7.llard ale.aratu
es a tettele. emberfnele. latszile..
Le Bon S7.erint a tomegele. Icllc.ivilaga
reudle.!viil aIantas, le.i\nnyen ravchet6e1e.
mindenfele gonosz-'agra. Ami6ta ember el
a fOldon, esoportosan elle.ovetett gonoszsag
- terror, Idnzas, le.egyctlenle.edfs, meszarlas
- mindig Ittezett. Ner6 szuroklr.alleontott
6 meggyiijtott le.ereszrenye; ts a viliigban
lez.ajl6 jclenlegi vfres esemenyele. le.oz.ott
mintegy 2000 fv tell el, s ele.ozben az embercle. befolyasolhat6saga
es felel6tlensfge
esoporthelyzetben
semmit gem viiltozott.
Az engedelmessfg
fs szuggeszti6 hatasiira
a tOmes barmelr.le.ora gonosmgot
mOve!
is, mindig meg van gy6z6dve arr61, bogy
hazalias ese!ele.edetele.et hajt vfgre, tette dieseretre mflt6.
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esoportos gonos7-'ag legf6bb hadszlntere a haboro. A haboru fogaIma ebben az ertelemben kiterjed a felle.elesekre,
forradalmakra,
politilc.al vagy allampuescsolc.ra, polgarhaborokra,
le.et vagy tobb
nemzet egymas elleni hadmuveleteire,
nepinasaira, deportiilasole.ra. Az els6 6 masodile. viliighaboruban
a vfrengzfs, a gyilkolas olyan apole.aIiptile.us format oltott,
hogy az ember ross7.abba viilt a ragadoz6
aDatna\.
Ijeszt6 pfldak perS7.e mar cl6tte is
voh.ale..Ep fsszel nehez felfogni, de a francia forradaIom
idejen pfldaul le.omolyan
fontolgattiile., bogy a fr,mda nfp egyharmadat vagy ketharmadat
likvidiiljale.-e,
hogy a megmaradtale. clegend6 javale.hoz
jussanale.. A forradalom vezet6i .zseniatisan" raereztek arra, hogyan lehet az alanUS osztOnole. felle.orbaeso!asaval a terrort
felhaszuAlni eUenfeleile. lile.vidalasara. Aztiin magule. is ennele. az aJd07.atiiva vaJtale.:
egymast kovettele. a verpadon.
Sztalin tObb mint S7.azmilli6 embert
liinletett el az cl61e. sorab61 ugyanilyen
meg,!ontlolasb6\. Tulr.acsevszle.ij marsaIl es
tJirsamale. a pere B miUi6 szerencsetlen ember Ic.ivegusevelle.ez.d6dott, de ez csupan a
nyitanya volt annale. a pole.oli uamoksagnale., ami ps7jchol6giai sz.empontb61 ketsel(ldviil az 6riilet iel(Yeit viselte mal(an.

Ugyanez folytat6dott Kfnaban. 6vatos beeslesele. szerint Mao Celung 40-60 milti6 emberen pr6balta Ic.ia Idn7.as hatVanlc.ilenc speciatis
fujtiijat. De Pal Pot Kambodzsajaban,
Ho Si Minh Vietnamjaban, Fiedel
Castro Kubajaban ugranez torrent. Hirosimarol nom is besulve.
Nem feledle.ezhetiinle. meg arr61 gem, hogy,a vilag leghatalmasabb
6 legdemolc.ratile.usabb orszagaban, az Egyesiilt AUamole.ban atig egy evszazada S7~moltiile.eel a rabszolgasiigot, rruutJin a bevandorl61e. majdnem
az utols6 szatig legyille.oltale., Ic.iirtottiile.az indiiin 6slalr.ossagot. Hasonl6
.helyteremt6"
cfljab61 a nepirtasole. es tOmegmeszarlasole. azOta is sziintcleniil le.ovetik egymast. A teve esti hlradasai szinte rutinszerden
szamolnale. be a cso rtosan elle.6vetett gonoszsag ujabbnaJ ujabb hiitborzongat6 peldair6 .
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nnyi megatalle.odott gonoszsag !attiin, barmennyire
igyele.ezzele.
megle.emenyjteni snvft az ember, le.erd6n es tehetetleniil nez 1e.6rU1.Vajon mi tartja ennyire ebren az er6szalr. es a verontiis vagyat az emberele.ben? Mi a melegagya a Gonosznale., hot tenyeszile.? Miert nom le.fpes a dviliziici6 szembeszegiilni a brutatitiis ternyeresevel?
Erich Fromm tevesnele. tartja azt az elle.epzelest, amely szerint lelele.tani ole.ole.volnanale. telel6sele. ezert a tomerdele. gonoszsagert. ..A haborole. azert toroele. Ic.i- mondja -, mort a potitile.usolr., Ir.atonale.es vaet6
iizletemberele. ugy hatiiroznale., bogy uj teriiletele.et, termeszeti Ic.ineselr.et
vagy iizleti lehet6segele.et Idvannalr. szerani" magule.nale.. (Az emberi snv. Hatter Kiad6, Budapest, 1998., 16. oldal).
Ezele.az emberele., lellc.iaIlr.atulr.at lelc.inlve
semmiben gem le.iilonboznele. az atlagt61,
semmivel gem le.onyortelenebbele. es gonoszabbale., mint masole., mindoss7.e arr61
van sw. bogy a hatalom nagyobb dontesi lehet6seget biztos!t szamukra, mondja.
M. Scott Pecle. az emberi gonoszsagr61 !rott le.onyveben ugyanezt vallja,
de sole.lr.alcelrat6r6bben
fogalmaz. Kerteles nelle.iil Ic.imondja, hogy a gonoszsag
melegagya a politile.ai hatalom gyalr.or!asa. Pontosabban,
bogy a politilr.ai hatalam mint egy szemely alr.aratiinak rale.enyszcr!tese masokra, maga a megtestesiilt gonoszsag.
M. Scotl Peck a csoportos sonoszsag iIlusztris peldajale.ent az amenlr.ai le.atonaijelenletct
eml!ti a vietnami haboruban. Kozelebbr61 annale. egyile. epiz6djat, a Barle.er le.iilon!tmeny MyLaiban dk6vetelt le.e!IT,etlenle.edeselt eIemzi. Ennele. Ir.apwn megaU.apltja,
bogy .az amerile.al Ir.atonai jelenletet Vietnamban egy hazug, narcisztile.us le.ormany irany!totta, amdy elvesztette Itel6le.epesseget. s amelyet
egy dfasult es arrogans nemzet b!zott meg le.epviseletevel. Az egesz atmoszfera romlott volt." A hazugsag egyszerre tunete es oka a esoportos
gonoS7-'agnale.. A buneselele.menyele. eIle.ovetesel megel6z6en a csoporttagole. gigantile.us hazugsagole.ba hajszoljale. bele magukat. Az a nep, amelyile.mas nepele. eJetere tor, abb61 merIt erot gonoszsagaihoz, bogy a velejeig hazug.
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szazad vegere a vilag nom sokat valtozotl. Lcgfeljebb annyiban, bogy a vilag civilizaltabb terfeleben a Gonosz szlnt valtott, az uj politiJc.ajjatszmale. folyomany.ale.ent mas format olt a esoportosan dle.ovetett
gonosmg.
Az emberelr. alc.aratanale. megt6resfre nines feltetlenul szule.seg verontiisra es fizilr.ai er6s7.ale.ra, az derhet6 mas m6don is. A Gonosz
bevonult a hlrle.ozl6 szervele.be, az ujsag- es le.onyvlc.iad6 vaUaIatolc.ba, a
te!evfzi6s tJirsasagole.ba, az isle.o!ale.ba, a tudomanyos es irodalmi f6rumole.ba, a partole.ba, torvenyhow
testiiletekbe, az allamapparatusba,
a
swrale.oztat6iparba es sportf6rumolc.ba.
A Gonosz a modern vi!agban a tomegele. Idmeletlen manipuialasa
reven fosztja meg az emberele.et szabad alc.aratule.t61. Nehez eIdonteni
azonban, bogy vajon mennyire aldozatai az emberele. ennele. az 6rd6gi
snnjatele.nalr., vagy mennyiben ale.t!vreszesei m.agule.is annale.. Egy osszeesle.iiv6 reteg le.aparintotta-e le.ezebe a vilagot - ahogyan azt solr.an gondoljale. -, amely szervez, irany{l, lcfizet, tiimogat, fdforgat, vagy az emberele. egyszeruen sajat ostobasagule. es szellemi lustasag ald07.ataiva viilnale.?
Nem vitiis, bogy mindig voltale., vannale. es lesznele. is
olyan emberele. es embercsoportole., alc.ile.nemesale. Ic.ihasznaljak
a szamule.ra le.edva6 tarsadalmi helyzetct, hanem azt tudatosan, minden erle.olcsi gatlas nelle.iiI igyek.szencle. a sajat celjaile.nale. megfelel6en befolyasolni, atalaldtani. A manipulaci6 ves.elye tehat fennall. Ugyanale.le.or az is igaz, hogy a tOmes
mindig igyekszile. utiinozni a hatalmi etitet, !gy a sile.erorientalt
tiirsadalmalc.ban mind iObben hajlamosalr. gyole.eresen szaldtani az evezredes t6rvenyele.le.el, szoJc.asole.lc.aI,hiszen azole. a szemiilc.ben cs.ale.a felemelle.edes le.olonciit jelentile..
Ketsegtelen,
bogy a Gonosz valamilyen formaban ott
munJc.al a. civilizaci6 gyenge szerle.ezete moRott, s mindent,
amit lehet, megpr6bal a befolyasa ala vonni. Az igazan solet v!zi6 azonban szerintem nem az, hogy.a globalizacio reyen valamennyien
egy nemzetle.ozi osszeesle.iives aldozatai
leszunle., mdynele. vegso celjale.ent majd letrej6n egy vilagle.ormany, amelynele. minden orszag minden polgara engedelmes alattval6ja lesz. Az igaz; veszelyt abban latom, bogy
az ellOmegesedessel
az ember lelle.i vilaga olyan tomegIe1ele.lani sajatossagokat
vesz fd, amelyele. le.ovetke7.teben gondolle.odasa eIsele.elyesedile., es az erle.olcsi dOllies jugal atruhaz.z.a
masokra, alc.ile.QUOSerdekcile.et, s nem az 6 Idlc.i iidv6sseget
tartjale. szem eMtt.
(Folytatiisa a 9. oldaion)

A csoportos

gonoszsag

(Folytatas. 7. oldalnll)
Leheueges, bogy az embert ve~ fdemeszti sajat gonoszsagal Milyen preventJ'v intb.kedeseket Yehetne tenni a c..mportos gon",zsag megelozese erdekeben? A pszidlOlop meg messze an atto!, bogy kidolgo17.a a megel6zes efveit, s meg messzebb van attOl,
bogy azoknak ervenyt tudna szere7.lli. Az a katonai-ipari komplexum, amely kiz20lag a profiteme!es elvenek engedelmeskedik, s
maga al.:igydr minden!, nem az emberi.,eg magasabbrendli ertekeinek a szoll(ilataban ill, hanew Dyers onerdeket swIg".uja, vagy
ahogy.m M. SCott mondja-az
"Ordogmlive".
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anuak, akik azt mondjak, bogy szemelyes megtisztulas es
megujuIas nelkillnincs lehet6seg a Gonosszal val6 megkiizdesre,
amely lehet, bogy csak az ember rosszabbik enje. Ennek erdekeben
feIrettve a szellemi lustasagot, a narclzmust es mindenfele onam!<ast, aJland6 onvizsgalatot kell tartani. Masok szerint eppen azert,
mivel az ember az "angyal" es az "ordog" kevereke, az 6 "megjavuIasaban" nom nagyon brzhatunk. A tarsadalmat kell atszervezn;
ugy, bogy ne lehessen a hatalommaJ visszaelni, es a politika tObbe
ne lehessen szanasad6ja a luciferi terveknek es gondolatoknak.
f.gyel6re sem az egyik, sem a masik megoldasra iranyul6 er6feS7Jtesek nom tul biztat6ak.
Hamvas Bela szerint a blinDs viselkedes egy rossz magatartas ki;vctkezmenye, a rossz magatartas pedig a hit rnanyab61, Isten c!veszteseb61 vagy megtalfadasab61 fakad. Az ilyen emberek
szamara az iidvoziiles uga: fe!Jegyezve lemu, belrni neviiket a tOrtenelembe, amihez vL"ont na!,'Y gonoszsagokat kell elkovetni. A
tOrtendemben ugyanis, ahogyan Hamvas fog,aImaz, az egyszeru,
Iiszta,joravaJ6 emuerek nc-vtdenek. Ajonak nrocs reflexi6Ja sem a
napi hfrckben, sem a tfirtenelemkonyvckben.
Mas S7.akert6k szennt a Gonosz lekiizdese csak a szeretet
reven lehetse$es. VaJahogy ugy, ahogyan a meseben. Ha megcs6koljuk a rut bekat, az fiercegge vaftozik. A gonoszsagot maskent, mondjuk £iz.ikailag nem lehet elpusztftalll, melt a fizikai
megsemmisftes pusztft6 energiat feltetelez: mikfizben kioltjuk a

Guno." eletet, 6hatatlanul guno"za vaIunk magunk is.

lag a szeretet az a j6indulatu energid, amive! az emberi gonoszsagot meg lehet gy6gyftani. Ehhez azonban onkentes aIduzatra van sziik.seg: a gy6gy!t6nak a
s'!iat lelket ken felaldoz.nia. "Nem tudom megmondaIll, hogy mindez hogyan megy vegbe. Csal{ azt tudum, bogy rnegtortelllk. Tudom, bogy az elegj6 emberek megengedhetik
maguknak, bogy atjarp oket
masok gonoszsaga
- megengedhetik maguknak,
bogy ez.altal . megtorjenek,
ugyanakkur
valahogy
megis erintetlenek
rnaradjaoak: bogy bizonyos ertelemben akar cl is pusztUljanak, ugyanakkor
megis
elethen es epsegben maradjaoak. MlIlden egyes aJkalommaJ, amlkor ez megtortemk, egy csoppet elmozduI a hatalom cluszlasa a vilal(ban", mondja.
Van-e vaJamilyen m6a az embolI gonoszsag
megfekezesere? Szeretnenk hinni ennek a lehet6segeben, annal inkabb, mivel, ahogyan Hamvas Bela
mondja, a Ro"z, az emboli gonoszsag tulajdonkeppen az egyetlen fe!adat, omit meg ken oldanunk. Err61 swl az ember teremtestortenete,
de az emberi clvilizici6 tortenete is. Erre vonatkozoan, mint lattuk,
tObbfele clkepzeles van, tel6 awnban, bogy ezeknek
a segftsegevef aligha lehet a Gonoszsagot lel<iizdeni.
Dr. H6DI Sandor
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Az emberi goTl()S7sagfelektanar61 [rott konyvenck z.arS7.avaban M. Scutt Peck maga is arra a kfivetkeztcte>rejut, hogy kizar6-
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