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Fo/di paradicsom csak ott /ehet,
mondja FDst Milan, aho/ poko/ is van.
Azok, akik ma jo barataink,es kedves
arcukat mutatjak fe/{mk, ho/nap /ehet,
hogy el/ensegeinkke va/nak, es kepesek
a /egnagyobb szomyusegeket e/kovetni
el/enDnk. Mindez magunkra is vonatkoz-
tathato. Ho/ a jo, ho/ a gonosz kerekedik
felD/ bennDnk, mindketto ott tanyazik
/e/kDnkben, es a korDlmenyekto/ fDggoen

ho/ ez, ho/ amaz kerekedik felD/. O/ykor
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szoru/nanak. Ennek a /e/ki egyensu/yvesz-
tesnek a hattefl3ben azonban, emit a
modem kor embers egyebkent szfvesen
nevez betegsegnek, a /e/ek /egmelyebb
bugyraiban /egtobbszor o/yasmi rejlik,
emit hetkoznapi nye/ven egyszerLiencsak
gonoszsagnak szoktunk nevezni.

/gen, az embereken a gonosz kereke-
deft felD/,a rossz ura/ja/e/kDnket,emit a
modem tarsada/mak, ugy tunik, nem
kepesek hatekonyan keze/ni. De hat mi a

Szalma Vlkt6rla lIIusztraci6ja

e/eg, hogy ba/ /abba/ ke/jDnk fe/, es a
tegnap meg kedves szomszedunk, mun-
katarsunk, kol/egank egyszeriben el/enfe-
IDnk/esz, akive/ 3zemben engeszte/hetet-
fen gyu/o/etet erzDnk, s akinek, ha
tehetnenk, ta/ana nyakat is kitekemenk.

A mindennapi tapasztalat azt mutatis,
hogy soha nem /atott mereteket oltott az
osszezavarodott es egymassa/ hadat
vise/o emberek szama. K6zDlDksokan
annyira ,elvesztettek /abuk BIoI a ta/ajt,
hogy ketsegkfvDl pszichiatriai kezelesre
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Gonosz? Milyen sotet vegzet kerftette
hata/maba az embereket?

Az 'ember tartans/me soran hamar
raj6tt arraa felismeresre, hogy szoronga-
sat ugy tudja a /egk6nnyebben cs6kken-
rani, ha kivetfti magab6/, es megszeme-
Iye,sfti.Hy modon proMlt megszabadulni
rossz erzeseito/, el/enseges indulatait61,
pusztft6 szenvedelyeitol, amelyek osidok
ota 'borzada/lya/, bizonyta/ansagga/, szo-
rongassa/ to/tikki alelket. Ve/hetoen ugy
okoskodott, hogy mind az a rossz, ami a
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le/kat nyomja, es ami a vilagban Jan,
minden, ami a/antas es arts/roes, nyiIVan-
va/6an va/amilyen gonosz Szel/emnek a
muve. A sok szenvedes, nyomorusag,
pusztu/as csakis va/amilyenundorft6,
vis~zataszft6Jenyto/,a Satant6/eredh~t.

/gy 6sszpontosult a teJek bugyra!1;>an
rej/o minden gonoszsag egy kepze/efbe/i
/eny kore, ahogyan a j6sag es a szeretet
is egy magasztos /eny, Isten szemelyeben
nyert kifejezest. Akivetftes rev{ma j6 es a
rossz k6z6tti kDzde/em az ember le/ketal
mintegyattevodotta k6z6sseg, a ku/tura I

szfnterere,amelybenolykorszinteap6ka- :

liptikus mereteket o/t a j6t es a ros~zat ~

megtestesfto Szellemek. gigantikus '~Dz- j
de/me. 'I

Ketsegte/en, hogy ennek a be/so,
konfliktusnak a kivetftese a kO/so vilagba j
az emberi civilizaci6kia/aku/asabann'agy j

e/ore/epest je/entett. Ezze/ a zselitalis I

/epesse/ az embemek Mrom /egyet !
sikeriilt iltnie egy csapassal. K6z6s iiggye !
tetra a j6 es a gonosz miben/etenek ~
mindenkori megfte/eset. Tarsada/milag
keze/hetobbe tetra az emberben kj/o
pusztft6 eroket. Es vegDI a v;se/~,l:Jes
normatfvszaM/yozasava/ je/entos m€ftek-
ben csokkerltette a cselekvesi bizonyta-
/ansagb6/ szarmaz6 szorongast es fa-
szii/tseget.

Ennek ellenare sem lehet a kerdes
megnyugtat6 mego/dasar6/ besze/ni, hi-
szen a tartans/em masb61 semat/;inint
eroszakbOl, verontasb6l, a gonosz sze/-
lam amokfut8s8b61. Ta18.nazert fJem
sikerii/t, mart a gonoszsag kivetftesev~/ es
wtarsadalmasftas. -liva/ az ember a ke//ete-
ne/ nagyobb gondot vert le a nyakBr6/.

A Gonoszt az embemek sikerii/t sajat
le/keMI kivetfteni, s fgy latsz6/ag megsza-
badulni role, deezzel egyiitt megszaba-
dult a d6ntesse/ jar6 fe/e/ossegvalfalas, s !
vale egyiitt a k6vetkezmenyek mer/ege/e- I

senek a nyomaszt6 terhe a/6/. Az egyeni
fe/e/ossegvalla/as terhe es kenyszere
ne/kiil viszont a tarsada/omnak a go/,!osz
szellemet a /egnagyobb erofeszftesek
Bransem sikerii/kiiktatniavagy meg~ze/f-
dftenie. K0I6nbOzo ku/tUrak kii/onbOz6-
keppen pr6b8/tak ezt megoldani - am
egyarant eredmenyte/eniiL Ki tudna meg-
mondani, hogy ennek a;sikertelensegnek
a k6vetkezmenyekent,'p8.riy ember szen-
vedett embertarsai",reszerol kfnha/8Ii,
hanyat feszftettek, keresztre, ostoroztak '

haM/ra, nyuztak m~g. e/evenen, hanyat
tOrtek kerekbe, vetettek magJy8ra, gaz-



kamrabS;'meszesgdd6rbe. A tortane/em
varre/ fr6dott:szinte masbo/ sem all, csak
varontasb6/, h8.borUkbo/, gyilkossagok-
bOi, er6szakb6/, jegjobb esetben a
gyengabbek korlY°rte/en. e/nyomasabO/
as kihaszna/asabO/.

Ma mar' tudjuk, hogy a merhetet/en
szenvedes as nyomorUsag okozoi nem a
gonosz szellemek, hanem tObbnyirema-
guk az, emberelc. Nem e/eg, hogy az
emberisag idegen es kegyetlen vilagban
13/, ame/yben ki van szo/ga/tatva a
termeszet szesze/yeinek, betegsegeknelc,
ehfnsegnek, termeszeti katasztr6f8knak
es a ker/e/hetetlen ha/a/nak, de maga a
ku/s6 vilag er6ivel szemben fe/epftett
szel/emi vilag is vesze/yes. A kozosseg
ku/tur8.ja,vallasa,mora/lanem mindig tud
eNanyt szerezni az onmaga a/kotta
erko~sinormaknak

Azt is tudjuk, hogy a megszeme/yesftett
Gonoszra korantsem szabad ugy tekinte-
ni, mint pusztan a kepze/et szUlemenyere.
A Gonosz nem csak az ember pusztito
haj/amainakaz al/egoriaja,emit a keresz-
teny ku/t{miban a Satan szimboliza/,
hanem gyakran teny/eges szeme/yi tu/aj-
dons~g, amihez viszont nem tudjuk,
hogyan kell viszonyu/nunk.

Erineka vilagbane/harapodzo pusztfto
er6nek a gyakorisaga /attan szamos
bO/cse/6 arra a kovetkeztetesre jutott,
hogy az ember eredend6en, termeszete-
ne/ fogva gonosz as kartekony: "SzUletett
gyi/kds, skit kedvenc idoto/teseto/ csak a
tobbi"meg hata/masabb gyilkosokto/ velD
fe/a/em kepes visszatartanr. (Erich
Fromm: Az emberi sziv, Hatter Kiado,
Budapest, 1998). Megeshet, mondja
Fromrp, hogy szem6/yes ismeroseink kozt
is aka,d nahany potencialis vagy va/osa-
gas g}d/kos es szadista, akik eppen o/yan
konyorte/enek, mint Szta'tin es Hit/er volt,
csak eppen nincsenek abban a he/yzet-
ben, hogyhaj/amaik szerint e/jenek,

, "kimutassak a toguk teMrjet".
De vajon csakugyan egyarant ott

lakozik-e minden ember, /elkeben a
verengz6 haj/am, vagy ez csak a gonosz
embeif!k safaris?

Az Qszovetseg szerint minden ember-
, ben egyarant megvan a jora es a rosszra

velD kepesseg, es mindenkinek maganak
kel/ va/asztania jo es rossz kozott. Ebbe a
va/asztasba senki ember fie, maga /sten
sem avatkozikbale, legfeljebb azzal segft,
hogy kr.{/onbOzoerkOlcsiszabBlyok reven
segft teJismernia j6t, iIIetvetudomasunkra
hozni 'a rosszat.' Ennek ellenate a
kereszteny ku/tura kia/aku/asa soran in-

, kabb telU/kerekedettaz a ve/emeny, hogy
6sapank engedet/en termeszete jel/emzi
minden' kesobbi leszarmazottjat, vagyfs
mindannyian eredendoen bunosok va-
gyunk. Sot, utobb az embert mar korant-
sem csupan az eredendo bun miatt
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tartottakgonosznak, hanem azert, mert-
mikent Fromm frja - .keptelen folebe
kerekedni tulajdon rom/ottsaganak".
Krisztus kfnhal8.lamegvaltast kfna/ ugyan
mindazoknak, akik Krisztust elfogadjak,
csakhogy ez a felfogas tudva/evoen
alapvetoen tavol all,a gonosz emberek
/elki alkatat6/.

A kereszteny tanftassa/ szemben a
felvilagosodas gondo/kod6i azt allftot-
tak, hogy az emberek eredendoen
jonak szUletnek, es kizarolag a korUlme-
nyek kovetkezteben valnak gonossza.
Ezalta/ az ember ismet fe/mentest ta/all
a maga szamara. 1mB,nem rafts allnak a
do/gok. Nem vetheto semmi a szemere,
hiszen ott, shot a Gonosz felUtia fejet,
nem kote/ezo le/kiismereti vizsgat tarta-
ni, hanem a korUlmenyeken kell va/toz-
tatni. '

Ez a naiv johiszemuseg a XX.szazad
vegere aztan ismet szetfosz/ott. Milliok
erie/met/en pusztu/asa es a merhetet/en
szimvedes nyoman, emit ez a szazad
hozott magava/, a/apjaiban rendUlt meg
az ember josagaba vetett hit. Sokan ugy
w3/ik, hogy VegeNenyeSen bizonysagot
nyert az emberi termeszet romlottsaga,
amelyhez kapest az eredendo bun a/ha/-'
vanyu/. '

Az ember termeszetere vonatkozoan
tu/ajdonkeppen az erintett tudomany, a
/e/ektan sem ta/aliameg a megnyugtato
va/aszt. Az ember j6ra, lIIetverosszra va/6
hajlandosagat iIIatoen a szakemberek
ve/em{mye megoszlik. Vannak, akik meg-
oriztek az emberi josagba vetett hitUket,
azza/, hogy a XX.' szazadbanlezaj/ott
Yerengzeseket neMny gonosz ember
(Hit/er,Sztalin) muvanek tekintik. Masok
6vakodnak attol, hogy /ekicsinyeljek az
emberekben rej/6 gonoszsagot, hiszen a
tomeggyilkossagokat as embertarsaik
kfnzasat korabban j6rava/6nakflint embe-
rek sokasaga kovette el, meghozza
kaszsegesen. Eppen ez utobbi telisme-
resbol kito/yolag vannak azt8.n, akik
kifejezetten borulat6akaz emberben rej/o
Tombola haj/amokat iIIet6en. Ugy velik,
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hogy az emberek aIapvet6en konyijrte/e-
nek, akik termeszetiikne/ fogva hajlanak a
gyi/kossagra as verengzesre.

Mi az igazsag? A he/yes wHasztsenki ~

sem tudja. Lehetsages, hogy azok 1
jarnak /egkoze/ebb az igazsaghoz, akik

I

),

azt valljak, hogy a gonosz emberek

semmiben sem kU/onbOznekaz at/8gt6/, ,

,

'

a mindennapi e/etben ugyano/yan mar- "
tekben cse/ekszenek jot as rosszat, I
mint masok. Amint azonban hata/mi ;;
pozfci6ba kerulnek, ahonnet, robber I
tudnak masokl?ak artani, ezt a/tal8.ban I
meg is teszik. Mas sz6va/, a gonoszsag I
titkat nem csak az emberi /e/kekben kell ~
keresni, hanem a hatalom termeszete- f
ben, pontosabban a hats/om tarsada/mi Imegosztasabap as ellenorzesaben.

I
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Azok az emberek, akik a po/gaff ale/ben
csak vet

,

elytarSaikat tiporjak sarba, ha '

I

'

partok, orszagok a/ere keru/nek, ",

amennyiben cselekvesi szabadsagukat '

nem korl8.tozza semmi, pontosan annyit,

I
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fognak artani, amennyi hats/om ossz-
pontosu/ a kezukben: konyorte/enu/
kizsakmanyo/nak as meggyotornek min- '

denklt, aklt lehet, mltlt6kal semmislle- ,
nek meg, vagy akar az egesz emberi \

1

'

nemet is eltorolhetik a told szfner6/. :".,.Nem a szadistak es a gonosztevok ,;
je/entik teh8.ta /egnagyobb veszelyt az I," ,emberisegre nezve - mondja Fromm ez .,

utobbi nezet kepviselojekent -, hanem a I
rendkfvu/ihatalomhozjutott mindennapi I
ember. Persze ahhoz, hogy a pokol i
elszabadu/jon, az is szukseges, hogy a [~

hats/man /evok az a/antas ca/ok erdeke- I
ben a mindennapi emberek sokasagaban I
fe/korb8.cso/jak a gyUiolet, a rombolas , ~
szenvede/yet. ij!

Csakhogy a helyzet korantsem iIyen m

egyszeru. A mindennapi e/etben ugyanis I
egyarant kfna/kozik elks/om kegyetlenke- .

'desre mindenki raszere, megsem el ~
minden ember ezzel a lehetoseggel. Mint ;;
ahogy a hats/om sem reszegft meg I1

mindenkitegyen/omertekben. I
Az emberek koze nem /ehat minden m

tovabbi nelkUl egyenlosegjelet tenni. IAhogyan vannak ostoba es okos, eras as w
grange emberek, ugy bizonyara vannak I
rossz es jo emberek is. A szeme/yiseg W

I
:

mely retegeiben rej/o egyani eltarasek'
kUlonbOzoemberek szamara nem egytor- I
ma kesztetest, jelentenek errs, hogy \#

valami jot cse/ekedjenek, vagy eppen I
ellenkezo/eg, hogy romboljanak es gyu- 11

/o/jenek. Bizonyara fgy van ez az idok w
kezdete 6ta, es fgy is roared az idok
vegezeteig. Nem art teMt kozelebbrol ~
szemugyre venni azokat az embereket, ~

akik a gonossza/ k6tottek szovetseget. A .~

Satan pszichoszindromajanak a kitejtese '~.azonban mar egy ujabb tanulmanyt
igenye/. 00
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Dr.H6DISander ~


