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Valóban, az erõszak mostanában mintha nyíltabban jelenne meg,

mint régen. De nehogy összetévesszük az erõszakot a durvasággal!

Voltaképpen inkább a durvaság az, amit nap, mint nap látunk, ta-

pasztalunk. A tömegembereknek köszönhetõ, akik elszaporodtak

körülöttünk. Meg köszönhetõ a rosszul értelmezett toleranciának és

a gyengekezû nevelésnek. Egyik jellemzõjük a tömegembereknek

az, hogy bármilyen kis vagy nagy konfliktust és frusztrációt csakis

ordítással, ütéssel, gorombasággal bírnak kezelni. Az agresszió az

valami más! Egyszerûen mondva: erõforrás. Önmagában és lénye-

gileg se jó, se rossz, hanem adottság, mint például a vérmérséklet

vagy a bõrszín. Túlzó egyoldalúság és hiba az agressziót kizárólag

negatívnak tartani, ahogyan a közfelfogás, de olykor még a pszicho-

lógia is teszi.

Az agresszióról és a sikerkeresõ emberrel kapcsolatban nem ins-

tant megoldásokat kínál arra, hogyan ne legyünk – mi, vagy a kör-

nyezetünk – agresszívek, hanem egyféle (kultúr)történeti áttekin-

tést is nyújt, segít folyamatokat (át)látni. Merít Cicerótól és Jungtól,

megmutatja, hogy Rómában és a Gulágon miként jelentkezett, pél-

dákat hoz a mûvészetbõl Vörösmartytól Felliniig – bámulatosan

széles ismeretanyag! Mintha mostanában az ismeretterjesztõ, a

problémafelvetõ írások elképzelhetetlenek lennének kulturális

ínyencségek nélkül, egyszerûen igényeljük olvasóként az érdekes-

ségeket, az ínyencségeket, a kisbetûs részeket, a „kukkolást”, az

olvasmányosságot. Könnyednek tûnik, pedig valójában rengeteg a

háttérmunka. Miért ezt a módszert választotta, miközben talán

egyszerûbb lett volna „csupán” lejegyezni a saját pszichológusi

praxisában megforduló, a témához kapcsolódó eseteket?

Ha beleágyazzuk a mondandóinkat szórakoztató és olvasmányos

közegbe, akkor könnyebben felfogható még az olykor száraz igaz-

ság is. Az én ismeretterjesztõ és pszichológiai jellegû könyveimet

nagyon sokan olvassák, hála Istennek. Boldog lennék, ha minél

több olvasó elfogadná, hogy a motiváció és a cél teszi pozitívvá az

agressziónkat. Megvédeni gyerekeinket, magunkat, családunkat,

hazánkat – csak jósággal és engedékenységgel nem lehet! Elegán-

san visszautasítani baromságokat, de elvállalni tisztességes eszmé-

ket –, ehhez olykor kifejezetten agresszív beállítódásra van szükség.

Mint ahogyan ahhoz is, hogy az európai értékrendet (jóság, becsü-

let, igazságosság, az emberi méltóság tisztelete és így tovább) ne

hagyjuk elporladni. Máskülönben azért is használtam sok mûvelõ-

déstörténeti anyagot Vörösmartytól Felliniig, Nérótól Jungig, hogy

szórakoztassam magamat írás közben. Szerintem az író

hangulata – unalma, derûje, dühe – átsugárzik az olvasóra.

Nem elõször foglalkozik a sikerrel, a sikerkeresõ embertípusokkal

sem, hiszen 1986-ban megjelent a Ki tudja, mi a siker? címû köny-

ve több aspektusból is körbejárta már a témát. Mit kellett felülírnia,

aktualizálnia az elmúlt huszonhat év drasztikusan megváltozott, fel-

gyorsult, sikerorientált világa miatt?

A világ mindig is sikerorientált volt, mindig voltak, akik kapkodva,

gyorsan törtek sikerre, de ezt titkolták, egy kicsit szégyellték mohó-

ságukat. És voltak, akik megfontoltan, hosszú távon gondolkodtak
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Az agresszió,
az valami más
Az elmúlt évtizedben egyre gyakrabban
jelenik meg mindennapi életünkben is
az erõszak: az egymással történõ kom-
munikációnktól (ott is, ahol régebben el-
képzelhetetlen lett volna, például diák-
tanár viszonyban) a médián át (karikák-
kal védik, és mégsem védik meg gyer-
mekeinket) a családig. Vagy csak mi
érezzük a folyamatot fenyegetõen erõ-
södõnek? 



és lassabban léptek. A különbséget inkább abban látom, hogy so-

kan most harsányabban, feltûnösködve, több magamutogatással,

mondhatni közönségesebb stílussal hajtanak a sikerre. De ma is

vannak, nem kevesen, aki komoly, nagyszerû értékeket hoznak létre,

csodálatos eredményeket produkálnak, bensõséges csendben alig

láthatóan teszik a dolgukat. Ismét a tömegembereket kell megemlí-

tenem, õk a sikerre kiéhezettek, akik õrjítõ harsánysággal azt a lát-

szatot keltik, mintha drasztikusan más lenne a világ. Valóban más,

de csak a felszínen!

Magam a Ki tudja, mi a siker? címû könyvemben, amit huszon-

hat évvel ezelõtt írtam, az egyik típusú, a látható és külsõséges si-

kert Asta Nilsen híres színésznõ példájával illusztráltam. Kiemeltem

egy másféle sikert is, Romain Roland regényalakját, Colas Bregnont,

aki roppant csapások között is talpon maradt. Végül a középkori kó-

dexmásoló apácák évszázadokra szóló igazi szellemi sikerét említet-

tem. Teljesítményük a mai napig érték. Nem kellett semmit sem felül-

írnom, amit ebben a régi könyvemben mondtam. Az értékek ugyan-

azok, csak ma a felszín közönséges, ordibál és túlzottan az elõtérbe

tolakszik.

Erõszakos lelkek – sikeres emberek. Fejezetcím, amely mellbe

vágja az olvasót. Félrekapcsolunk az értelmezésnél, mintha az erõ-

szak is, a siker is csak egyféle lehetne. Pejoratív jelentés kapcsoló-

dik a sikerhez, amit inkább szégyellnivalóként élünk meg. Miköz-

ben bármerre nézünk, sikertelenség-frusztrálta embereket látunk.

A sikeres mintha a tökéletes szinonimája lenne – a tökéletesnek

pedig az élet minden terüle-

tén jelen kellene lennie. Ez

pedig valóban félelmetes:

szorongunk, hogy meg tu-

dunk-e felelni, a sikerkerülõ

ordibál bennünk. Le lehet

ezeket lerombolni? Van va-

lós, tartós siker, vagy itt is lé-

tezõ fogalom a jojó effektus?

Az emberi lélek eleve erõsza-

kos, erõs, az agressziós kész-

tetés velünk születik, és ez így

van jól.  Aki megfelelõen keze-

li önmagában ezt az erõfor-

rást, illetve adottságot, az

megfinomítja, átszellemíti, szaknyelven mondva: szublimálja az ag-

resszióját. Konstruktívan, alkotó módon használja, átcsatornázza cél-

tudatos cselekvéseibe, tetteibe és szabályok között kiélheti, haszno-

san elégetheti az erejét. A sportok jó lehetõségek a szublimálásra.

De minden más tettre felhasználható. Európa katedrálisai, hídjai, iro-

dalma, technikai csodái sehol se lennének, ha az európai ember

nem szublimálná konstruktívvá agresszióját. Tehát az a fejezetcím,

hogy Erõszakos lelkek – sikeres emberek szándékosan kihívó egy

kicsit. Ébredjünk már fel! Átfinomított agresszió nélkül nincs siker!

De a sikert mindenki értelmezze úgy, ahogyan azt saját kidolgozott

értékrendje diktálja.

Mint archetípusokat, három sajátos karakteres példát mutat be: az

ökölvívót (Mike Tyson), a híres spanyol apácát (Ávilai Szent Teréz)

és az angol hercegnõt (Lady Diana). Ismert személyiségek, jelen-

ségek, világosak a párhuzamok a középkorú olvasónak is, és a ka-

maszoknak is – ezt a könyvét gimnazisták kezébe lehetne, kellene

adni (akár a Ki vagy te? – Önismereti könyv önjáró fiataloknak címû

kötetével összecsomagolva). A könyv megíráskor gondolt olvasói

célközönségre?

A három említett figura: a bokszoló, az apáca és a hercegnõ világo-

san példázza, hogy mindenki a saját értékrendjének keretét használ-

va csatornázza be, illetve szublimálhatja agresszióját. És így hoz lét-

re nagyot. Bizonyos kicsiszolt, megfegyelmezett erõszak nélkül ez

nem valósulhatna meg. Az én célközönségem elsõsorban az az em-

ber, aki hajlandó a lelkével, a személyiségével értelmesen foglalkoz-

ni, aki bízik abban, hogy a frusztrációi által felkeltett agresszióját

konstruktívan tudja majd felhasználni. 

Siker, félelmek, megfelelni vágyás

– kiváló hívószavak egy

problémaérzékeny ifjúsági regény-

hez is. Annyiféleképpen járta már

körbe a korosztályt és a témát, a

mûfaj amúgy sem idegen öntõl,

nem készül regénnyel? Igény len-

ne rá…

Köszönöm az ötletet, igazán inspirá-

ló! Bár én azt hiszem, az ifjaknak ma

inkább az értékrendjük felépítésére,

kicsiszolására lenne nagyobb szük-

ségük!

25ÚJ KÖNYVPIAC 2013, JANUÁR–FEBRUÁR


