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onosz pszichoszindr6maja
Milyenek a gonosz emberek? Miben kiil~nboznek masoktol? Hol
tanyaznak? Mirollehet felismerni oket? Es hogyan viszonyuljunk
hozzajuk?
A foldmuves es a megfagyott kfgy6 esete

"Tilnd idejen a fOldmiJves hUUgt6l megmeredt 1ti-
gy6t ta1d1t.MopyOriUt rajta, fJsJdle, Is kebeUbe dug-
la. A 1rigy6,miaddn meptekgeddt, vissmn1ft'1e termbz.e..
lit, rrksapott, Is megolte j6tev6jeL Ez hDlOOlrolmsin szDlt:
MBtdn """,vedek, rin:vetet hmem oK:!grmon iniiit."

(Aiswposz 2'82.)
A rovid IUs tOrtenet arra ligyelmeztet benniin-

ket, bogy a gonoszsag a legnagyoDb j6tetemenyekkel
sem szeUdltliet6 meg. Aki gonosz, az a termeszeteneJ
fogva az, amin a legnagyobb j6akarattal sem tudunk
v3ltoztatni. ut a velemenyt azonban Hem mindenki
osz!ia. A roldmuves es a mel:fagyott klgy6 esetenek
tanulsagaval szemben Szent Agoston peldaul arra ta-
nit benniinket, bogy szeretettel es gyongedse~gel
ken bannunk azokkal is, akik gonoswgukkal laJdal-
mat okoznak nekiink. Nemcsak azert, mert mind-
annyian Isten kegyelmeb61 jarunk e Foldon, hanem
melt el6bb-ut6bb minden emberi leny megrer a sze-
relet es a feny szamara.

Mivel a viliig tele van gonoszsaggal: haborUval,
elnyomassal, illdoztetessel, Ie.lnvaUatAssal, megtorlas-
sal es az emberi megalaztatas szamtalan mas formaja-
val, ennek a kerdesnek az eldontese aligha lehet er-
dcktelen szamunkra. A Gonosz termeszetenek vizs-
galata ugyanakkor meglehet6sen kockazatos. Nem-
esak az egymasnak ellentmond6 velemenyek miatt,
hanem ",:ert, melt ez esetben Hem valamilyen elis-
melt szakmai kutatasi terilletr61 van sz6. Az emberi
gonoszsag kerdeskfirenek - j6Uehet a viliigban na-
gyon sok gonoszsag van - igen szukos a s7.akirodal-
ma. Azt is mondhatnank, bogy csaknem teljes ege-
s7,eben hianpik a ps7icl1O16gia elmeleu:b61 es gyakor-
latab6!. Olyannyira, bogy maga a gonosz fogalma is
hianyzik a tlldomany swtarab61.

AnnM dieseretesebb M. Soott Peck amerikai

pszichiater v3l1alkozasa, aki teJjedelmes konyvet
s7-cntelt az emberi gonoszsag tanulmanyozasanak.
(PEOPLE OF THE LIE HQ PE FOR HEALING HU-
MAN EVI L. Magyarul az Ordogi emberek clmen je-
lent meg a Varus fM Kft. kiadasaban.) Az alabbiak-
ban az 6 me!l!atasaira tamaozkodva tesziink kfserletet
a gonosz lelki alkatu emberek Ie!rasara.

Milyenek hat a gonosz emberek? Miben kiilon-
boznek masokt6!? Hol tanyaznak? Mlr61 lehet felis-
merni oket? Its hogyan viswnyuljunk hozzajuk?

A GONOSZSAG Es A BUN

Mindenekel6tt azt kell tisztaznunk, bogy a go-
noszsag Hem awnos a hetkoznapi ertelemben vert
bunner, es els6dlegesen Hem a bun meglete, vagy va-
lami rossznak az elkovetese jeUemzi a gonosz embert.
Az igazan gonosz emberek a bortonoI< es elmeoszta-
lyuk falain ldvill vannak, ill elnek koztiink. Tobbnyi-
re tiszteletre melt6, felel6ssegteljes munkakort betol-
t6 emberek, akik igen j61 kiismerik magnkat a tana-
dalmi normak es intezmenyek vilagaban. Megbeesii-
lesnek orvendenek, es soha meg sem fordul a fejiik-
ben, bogy valamit rosszul tudnanak, vagy rosszul
tennenei., eJO'Alta!an, bogy veliik kapcsolatban bar-
mifele probffma felmeriilhetne. EIlenkewleg, a go-
nosz emberek eppen bogy tokeletes lenynek i.epzeJik
magukat, ennek megfeld6en meglehet6sen ramen6-
sek, hatarozottak es magabiztosak.

A ~nosz emberele. tehat a kiils6segeket tekint-
ve hetkoznapiak, a felszlncs szemlel6 szam3ra telje-
scn atlagosnak tdnnek. Lelki alkatukat tekintve azon-
ban alapvet6en kiilonooznek ad'6erzesu emberekt6!.
A gonosz emberek ugyanis - e enretben mondjuk a
bunoz6kkel, elmebetegekkel, fogyatekosokkal vagy
kisstfiu tolvajokkal - iigyesen, kormonfontan, rejtet-
ten kovetik el gonoswgaikat. A rejt6zkodes, hazudo-
z3s es a kepmutatas nagymesterel, ezert nagyon ne-
hez 6ket tetten erni. Destruktlv magatariasuknak
megpr6balnak valamilyen civiliz:i1t format taWni, Igy
nehez 6ket bunoz6kent leleplezni es kezelni. Az igazi
gonosz emberek nagyon j6r el tudjak adni magukat.
Nemcsak az egrszerii emberek rcspektaljAk 6ket, a
hatalom kegyClt is eJvezik.

Mivel az ember escnd6, olykor mindannyian
elkovetiink valamilyen gonosz eselekedetet. Ett61
azonban meg senki Hem v3lik gonossza. Azert Hem
valunk, melt tudataban vagyunl< annak, bogy rosszat
tettiink, vagy szegyenteljes dolgot eselekedtiink. Lel-
kiismeretiitik ligyelmeztet bennunket arra, bogy vet-
keztiink, s mindaddig nyugtalanok maradunk, amlg
valamilyen formaban Hem pr6b3ljuk meg helyiikre
tenni a dolgokat. A szemelYlSeg feJ16desehez elkeriil-
hetetleniil sziikseg van a sajat nibainkkal val6 szem-
benezesre.

. Nos, a gonosz ember abban kulonbozik ett6I,
bogy benne a Ielkiismeret hangjanak nines helye.
LeI1iiismeretleniil,felel6tlen konn)ledseggel szedi sa
es csapja be az embereket anelkiil, bogy emiatt a leg-
esekeryebbbuntudatot erezne. A gonosz emberek so-
hasem mernek szembenezni onmagukkal: rettegnek
az onvi751131att61es sajat lelkiismeretiikt61, kovetke-

zeskepp szemelyisegiiket tekintve eretlenek maradnak: tulaj-
donkeppen szerenesetlenek es szanalomra melt6ak.

A ~onosz embereknek nines lelkiismeretiik, semmiert
sem tartjak magukat vetkesnek. E{'pen ett61 v3lnak gonossza,
bogy megpr6balnak elrejt6zni saJAt maguk el6!. Egyebkent
egyszerii -bunowk lenncnek, akik tisztJiban vannak azzal,
bogy torvenybe iitkoz6 cselekedetet kovetnek el, de abban
remenykednek, bogy nem kapjak eI 6ket. Aki Hem kepes
szembenezni sajat hibaivaJ, az sziiksegkeppen masokat von
fele16ssegre. A gonosz ember hiMt!annak tar!ia magat, holott
a hibai miatt rendre konfliktusokat teremt maga koriil. A
rosszat, a hiMt, a konfliktusokat azonban kovetkezetesen a vi-
!agnaIl, az embereknek tulajdonl!ia, akiket gylilol emiatt, es
megpr6MI rancba szedni.

Mivel a gonosz ernberek nem kepesek beismerni hibai-
kat, azokat kivetltik masokra, ezert orokke vadaskodnak, ha-
zudoznak, bdnbakokat keresnek a maguk szamara. A gonosz
emberek kr6nikus bunbakkepwk. Its voltakeppen a bdnbak-
kepzessel kovetik e1 a legtobb gonoswgot, ebben ugyanis
(artatlan emberek felel6ssegre vonasAban es feWdozasaban)
az emberek mindeniitt partnerek a vilagon.

HOGYAN ISMER)UK FEL A GONOSZT?

Ha egy egyszerii, nyOt szlvi! ember szembe tal:i1ja ma-
gat a Gonosszar'-megzavarodik, megmagyarazbatatlan vissza-
tetszest fog erezni. Kii!onosen akkor joviink nagy zavarba, ha
olyan ismerosiink szemelyeben tal3lI<ozunk a Gonosszal, aki-
r61 korabban j6 velemennyel voltunk, vagy akihez netan er-
zelmileg vonzOdtunk. A vlSszatetszes vagy eUenerzes ponto-
san je17J szamunkra a rejt6zkOd6 gonosz veszelyet. Ezert er-
demes az emberek megerzeseire odaligyelni. Akive1 kapcso-
latban ismer6seink koreben tobben is hangot adnak rossz
megerzeseiknek es fenntartasaiknak, nagyon 6vatosan kell cl-
jarnunk, kiilonben csak magnnkat hiMz-
tathaguk, ha a Gonosz :ildO7.atava valunk: ..'

rr;
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A 7.avarodous1g es az -ellenerzes,.. . .(',!!..
amit a lelek e el6re kevesse ismert ra-

darrendszerej~ez szamunkra, figyelmez- . .
.
'

teres, bogy ISmeretlen veszelynek va- .
gyunk kiteve, legyiink 6vatosak, mene- :
le.iiljiink a gonosz ember kozelebol. Es lel-
ki nyugalmunk, de f6kent sorsunk alaku-
Iasa szempon!iab6l, ha tehe!iiik, va16ban
legjobb azonnal sarkon fordulni es keriil-
ni a Gonosszal mindenfele kapcsolatot.

Nagyon fontos, bogy meg6rizziik
magunkban ezt az erzekeny radarrend-
szert, ami sokszor eletment6 lehet sza-
munkra. A gonosz emberekkel val6
egyiittlet ugyanis konnyen tonkreteszi
elt a radarrendszert: Hisultta, erzeket-
lenne tesz bennunket a rank leselked6
veszelyekkel szemben. A gonoszsag
ugyanakkor 6hatatlanul megfert6zi vagy
megsebzi azt, aki sok3ig a kozeleben ma-
lad.

HOLT~KOZHATUNKA
GONOSSZAL?

Mivel a gonosz emberek akaratos-
saga mindig rendldviili merteku es mindig hatalomvaggyal
jar egyiitt, mindenki masn31 nagyobb val6szfll11segge1 prOb31-
nak meg politikai eszkozolr.kel ervenyt szerezni akaratuknak.
uert a legval6szlnubb, bogy a politikusok kowtt tal3Ikozunk
a leKtObb gonosz emberrel.M. Scull Peck, a kerdes szakert6-
je, Efejezetten ugy hatarozza meg a gonoswgot, bogy az
.nem mas, mint a politikai hatalom gyakorlasa, azaz egy sze-
mely akaratanak rakenyszerltese masokra nvfit vagy 3Icizott
eszkowkkel, szellemi fejl6desiilr. megakadMyozasa erdeke-
ben". (Idezett mu, 220. nIdal)

A politikusi p3lya szamos szempontb61 kifejezetten
megfelel a gonosz ember le1ki alkatanal<. A gonosz emberek
hazudnak, mint a vlzfolyas, nagyon j6 szlneszek, tObbfele ar-
cuk van, es haUatlan lelemennyel tudjak osszezavami poten-
ciAlis 3Idozataikat. M.Seott Peck tapasztalatai szerint a gonosz
emberek ugyanakkor nagyon kapzsiak, a penzt ugyanugy
hajszoljak, rrunt a hatalmat.

Ahhoz, bogy a gonosz a mark3ban tarthassa aldozata-
it, hatalommal kell rendelkeznie. Kell, bogy valamilyen
uralma legyen az aldozata fOlou. Ez az uralmi viszony le-
het szul6-gyermek viszony, vagy tanar-diak, f6nok-beosz-
toll kapesolat, mindenekel6tt azonban a politikai hatalom
az, amellye1 az emberek sohsagat lehet sarokba szorltani.
A !l°nosl emberek ott nyiizsognek, ahol kiilonosebb szak-
mal felkeszilltseg, kreativitas vagy intelligencia nelkill ha-
talmi pozlci6ba lehet kerulni.

A Gonosznak Hem azert van szUksege hatalomra, bogy
jobba tegye a tarsadalmat, felviragoztassa az orszagot, netan a
szegenyelc.r61 es e1esettekr6l gondoskodjek. Err61 sz6 sines. A
Gonosz hatalomvagya nincs alarendelve semmifele magasabb
rendu eszmenek, esak onmaganak. A nagyszabasu tervek,
programok, ame1yekkel megzavarja az emberek fejet, kiz3r6-
lag paravan, ame1y arra szolg3l, bogy elterelje a ligyelmet
kOrmonfont celjair61, amelyekre rendszerint mar csale. akkor
deriil feny, amikor a politikai boh6zat esunya kimenetelu tra-
gediava v3ltozik.

(Folytatasa. 9.oldol"D)
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mast. Az ilyen kapcsolatban a gyengebb eel akaratlanul
taplalja a dominans fel felsobbrendllsegi eneset, a domi-
nans eel pedig mindent elkovet, bogy fokozza a masik fiig-
gOseget. Lenyegtt te!dntve tehat a Gonosszal val6 kapcso-
lat ncm olyan, mint ket normalis ember kapcsolata. Az iI-
clout nem ugy viselkedik, mint egy szuveren egyeniseg,
hanem tamaszt keres, fiiggoseget villal boldogulasa reme-
nyeben.

A Gonosz csak olyan nepeket kepes csapdaba ejteni
es veres kalandokba rangatni, ahol az emberek tobbsege
erotlen, enervilt, eretlen es masoktol varja helyzetenek
megoldasat. Mint a gyerekek, a szemelyisegiikben hetlen
emberek is azt hiszik, bogy ruggilsegiikkel, feltetel nelkiili
ragaszkodasukkal a hatalommal felruhazott emberek majd
j6letet es biztonsagot teremtenek szamukra. Micsoda hill
abrand! 6sidok ota ennek a merhetetlen naivitasnak ko-
swnhetilen tudja a Gonosz az emberek milli6it ravenni a
sok ertelmetlen aldozatvaIlalasra, a gyulOlerre, a rombolas-
ra, eletiik kockaztatasara es a gyilkolasra.

Szabadnak, magabiztosnak, onall6nak, erosnek,
mindenekelott azonban felelossegvaIlalil embernek kell
lenniink, es a Gonosz befolyasa megtOrik felettiink. Mel-
lesleg ezek nelkiil a szemelyi tulajdonsagok nelkiil a bol-
dogulashoz es a leljes ertekil elethez egyebkent sincs sok
esdyiink.

A
rm I 1l1liml1l

(F olytataa a 7. oldaIr6l)

KZ ALDOZAT

Nagy vonasokban mar lattuk, bogy mi jellemzi a gonosz em-
ber lel!d vtlagat. De'Vajon egyarant !d vagyunk-e teve mmdannyian
a Gonosz tamadasainak? Kik es miert valnak leginkabb a Gonosz
aIdozatava?

M. Scott Peck szerint nem lesziillk veletleniil a Gonosz part-
nerei. Felnottkent pedig semmi sem kenyszerft benniinket area,
hogy a Gonosz csapdajaba essiink. Mi magunk epitjiik ezt a csap-
dat, mondja (143. oldal). A Gonosz valtozatos es kormonfont m6-
don igyekszik ildozatait magahoz lancolni. EloszOr is megpr6bilja
az aldozatait ruggil help.etbe homi, amit nemcsak a poliu'kai hata-
!om megs7.erzesevellehet elerni, hanem mas m6don is.

"Ovakodj "" ajandekot how gorogoktOl" - tartja a regi bol-
csesseg a trojai lal6 peldajara utalva. Nem veletleniil. A gonosz em-
ber ravasz es szam(t6 mildon elilbb szivessegeket tesz, aztan zsarolja
aIdozatait. Mindig valamilyen rossz alku elozi meg a Gonosz sz(nre-
lepeset. Amikor az emberek eriltlennek, tehetetlennek es eszkozte-
lennek erzik magukat, a Gonosz segitsegiikre si et. A segitseg elfo-
gadasa reven az aldozat lemond az onaIl6 dontes lehetilsegerill, a
vele jaro felelilssegrill, sajar enjenek a hatarair6l, ugy is fogalmaz-
hatnank, hogy atengedi a lelket a Gonosznak.

A Gonosznak olyan szimbiotikus viszonyra van sziiksege,
amelyben a parazitizmus (az aldozat reszerol) es destruktivlz-
mug (a Gonosz reszero!) valamilyen formaban kie!':esz(ti e!,:y- Dr. HOD! Sandor


