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Kitérő: Bűnüldözők bűnszövetsége

Ha egy kisgyerek kikukucskál egy fa mögül, eszünk ágában 
sincs arra gondolni, hogy az általunk megpillantott fej csak 
önmagában létezik, s ne tartozna hozzá egy neki megfelelő 
test. Elménk azonnal hozzá is társítja, igaz, csak körvonalak-
ban. De nem hagyja torzóban a képet, hanem önkéntelenül 
kiegészíti a saját tapasztalatai, korábbról elraktározott infor-
mációi alapján.

A bennünk leülepedett (rögzült) valóságnak (azaz belső, sze-
mélyes valóságképnek) döntő jelentősége van az észlelt külső 
(egyetemes) valóság értelmezésében. Ha nem így volna, akkor 
életünk minden új pillanatában új képet kellene készítenünk 
e pillanat valóságáról, és ehhez kellene azonmód az értékíté-
leteinket és cselekedeteinket igazítani. Nem kétséges, tüstént 
megzavarodnánk.

E fenyegető eshetőség ellen elménk nagyon ügyesen véde-
kezik: nem végzi el az örökösen változó külső valóság hűséges 
leképezését és rögzítését, hanem mindig csak kiragad belőle 
néhány lényegesnek tűnő részletet (információt), ezek alapján 
(ezek segítségével) saját magából előhívja az idők során ben-
ne már rögzült képeket, s ezekhez illeszti az újdonságokat. 
Ennek köszönhető, hogy amikor járkálunk az utcán, és tekin-
tetünk végigszalad az épületek homlokzatán, a fejünkben 
megjelenő kép nem fog sem „járkálni” (vagyis hol emelkedni, 
hol süllyedni), sem szaladni. Ha azonban egy webkamerát il-
lesztünk a fejünkre, s járkálás közben vele vesszük fel ugyan-
azt a látványt, visszanézve meglepődhetünk, mennyire kel-
lemetlenül ugrándozik a kép. A kamera ugyanis a való valósá-
got (a valódi történést) veszi fel, s nem azt, amit a mi „hiszé-
keny”, önkéntelenül is „hamisító”, felettébb kényelmes és 
gazdaságos (energiatakarékos) elménk.

Elménknek – tudattalan tudatunknak – éppen ezt a bölcs 
és gazdaságos hiszékenységét használják ki a bűvészek, illu-
zionisták, például azok, akik a szemünk láttára fűrészelnek 
ketté egy bájos hölgyet. Mivel az emberi testet rendszerint 
úgy látjuk, hogy a törzs egyik végén a fej, a másik végén a 
hozzá tartozó láb ékeskedik, ezért ha ebben az elrendezésben 
látunk egy kifektetett testet, önkéntelenül is azt feltételezzük, 
hogy mindkét testrésznek – fejnek és lábnak – ugyanaz a gaz-
dája. S ezért aztán igencsak elakad a lélegzetünk, amikor a 
bűvész nekilát deréktájon „kettéfűrészelni” bájos segédjét. 
S ez az ijedtségünk egészen addig tart, amíg meg nem vilá-
gosodunk, vagyis el nem árulják nekünk a trükk nyitját: 
összetartozónak látszó fejnek és lábnak két gazdája is lehet, 
ha a látható fejhez tartozó lábat, és a látható lábhoz tartozó 
fejet elrejtik a bűvészasztalban. Innentől kezdve mi már min-
den ilyen fűrészelős mutatványnál két hölgyet fogunk látni 

(vagyis odaképzelni), elménk ugyanis a lényegbevágó, új infor-
máció birtokában lecseréli a hamisnak bizonyult belső képet 
a külső valóság valóságos (igaz) képére.

Ez a lecserélés azonban emberi fajunknál egyáltalán nem 
egy magától értetődő, természetes folyamat. Egyszerre jellem-
ző ránk, hogy egyfelől folyamatosan törekszünk az egyetemes 
valóság megismerésére és megértésére, vagyis egy helyes (igaz, 
valós, működőképes) belső valóságkép kialakítására; másfelől 
viszont szüntelenül rákényszerülünk arra, hogy helytelen 
(hamis, hazug, torz) valóságképeket fogadjunk be, illetőleg ilye-
neket őrizzünk magunkban a legvégsőkig.

Gondoljunk csak azokra a rendőrnyomozókra, ügyészekre, 
bírákra, sőt – egyes államokban – esküdtekre, akik cáfolha-
tatlan bizonyítékok nélkül is halálba küldtek (s amíg csak lé-
tezik halálbüntetés, halálba küldenek) ártatlan embereket. 
Egyfelől hivatásuknál fogva az igazság kiderítésére és érvé-
nyesítésére, a bűnüldözésre és igazságszolgáltatásra esküdtek, 
másfelől pedig – egy megalapozatlan halálos ítélettel – a leg-
súlyosabb emberellenes bűntényt követik el, lényegében bűn-
szövetségben. S mindezt úgy, hogy a legtöbb esetben – leg-
alábbis amíg el nem érkezik az igazság pillanata – meg vannak 
győződve a maguk igazáról.

varga domoKos györgy

A lélek 
nyomában   (ötödik rész)

Francisco Goya rajza
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Néhány adalék ahhoz, hogyan is lehetséges ez.
– Kutatások igazolják, hogy a nekünk rokonszenves embe-

reknek inkább elhisszük az állítását, a nekünk ellenszenve-
seknek inkább nem. Tehát nem az igazságtartalom (a valóság) 
az elsődleges, hanem az, hogy ki mondja. Ha a gyanúsított 
vagy vádlott kinézete, viselkedése nem elég megnyerő (biza-
lomgerjesztő) a bűnüldözőinknek, akkor a mellette szóló ér-
veket önkéntelenül elhessegetik maguktól (háttérbe szorítják 
őket), az ellene szólókhoz pedig ragaszkodnak (újra és újra 
előtérbe tolják). Az ösztönös éN nem tűnik el, nem veszíti el 
szerepét a tudatos ÉN megjelenésével.

– Kísérletek igazolják, hogy nyilvánvaló valótlanságot is 
hajlamosak vagyunk elfogadni, ha elegendően sokan és kel-
lően határozottan állnak ki mellette. Egyetemisták, akiket 
három egyenes vonal összehasonlítására kértek fel, képesek 
voltak a hosszabbik vonalat rövidebbnek látni, ha a kísérlet-
be bevont társaik e mellett kardoskodtak. Félve a kirekesztés-
től, mások kedvezőtlen ítéletétől, nem szívesen helyezkedünk 
szembe mások véleményével. 

Ha már a rendőrnyomozók határozottan kiálltak az ártat-
lanul meggyanúsított személy bűnös volta mellett, onnantól 
kezdve az ügyész és a bíró is ebből az alapállásból indul ki. 
Minél több bűnüldöző hangoztatja „szent meggyőződéssel”, 
hogy a kiszemelt egyén „bűnös”, annál kisebb lesz az esélye, 
hogy ellenvélemények hangozzanak el, s annál több annak, 
hogy újabb „szent meggyőződésű” bűnüldöző csatlakozzon 
hozzájuk. A tudatos éN (tudatos tudat) kialakulása nem szün-
teti meg az ösztönös igazodást a falka (a horda) vezérének, 
hangadóinak vagy többségének álláspontjához. 

– Nem egyedül élünk a világban, ezért személyes boldogu-
lásunk múlhat azon, milyen ítéletet alkot rólunk szűkebb és 
tágabb környezetünk. Hogy milyen hatalmas jelentősége van 
életünkben (boldogulásunkban) a közösségi létnek, egyéni 
tapasztalatainkon túl széles körű kutatások is bizonyítják. 

Az emberi boldogság forrásainak kutatói több száz ember 
életútját végigkövetve állapították meg, hogy azok az emberek, 
akik valamilyen közösségben élnek, az átlagosnál jóval hosz-
szabb és egészségesebb életre számíthatnak. 

Patkánykísérletekkel azt bizonyították, hogy a kedvező tár-
sas élmény a drogfüggőség csökkentésének leghatékonyabb 
orvossága (vagyis a drogfogyasztás legkiválóbb ellenszere). 
Amikor társaitól elkülönített és különféle kábítószerekre rá-
kapatott patkányokat a későbbiek során egy olyan „Patkány 
Vidámpark”-ba tereltek, ahol alkalmuk nyílt a között választa-
ni, hogy beszállnak a közös játékba vagy a továbbra is oda-
készített drogokkal bódítják magukat, kivétel nélkül mind-
egyikük a közös programot, a társas élményt választotta.

Ezért vallják egyes pszichiáterek – addiktológusok –, hogy 
„a drog helyett nincs semmi, a drog van valami helyett”. Tehát ha 
sikerül azt az űrt kitölteni (azt a nyomasztó hiányérzetet meg-
szüntetni), amely az ösztönös éN drogfüggőséghez vezetett, 
csak akkor remélhető, hogy a szenvedélybeteg abbahagyja a 
tudatmódosító szer fogyasztását.

Az emberi lény ösztönösen is arra törekszik, hogy elkerül-
je az ilyen kiábrándító űröket: ezért igazodik közössége el-
várásaihoz, amennyire csak éN-je engedi, akár az igazság 
(hiteles külső valóság) feladása árán is. 

– Közfelháborodást kiváltó bűnügyeknél a társadalom (az 
érintett közösség) különösen nagy figyelmet szentel annak, 
hogy a bűnüldözők vajon sikeresen végzik-e munkájukat, nem 
kell-e félni újabb bűntény (pl. gyilkosság) bekövetkezésétől. 
Ha a bűnüldözők gyorsan és sikeresen járnak el, szűkebb és 
tágabb környezetük szemében is számottevően megnő az 
elismertségük, még a híradásokba is bekerülnek. Egy csapás-
ra menők, sztárok lesznek. Ez pedig magával hozza a önbe-
csülésük, elégedettség- és boldogságérzetük határozott növe-
kedését. Ha azonban a köz erőteljes elvárása, nyomása elle-
nére sem jutnak megnyugtató eredményre, akkor e bűnüldö-
zők közmegítélése rohamosan romlik, egyre többször kény-
telenek igaztalan, méltatlan vádaskodásokkal szembesülni 
(„felelőtlenek”, „léhűtők”, „ostobák” stb.). Nincs az az emberi 
lény, aki ilyen helyzetben ne igyekezne e külső nyomás alól 
és a belső szorításából valahogy kikeveredni, kiszabadulni. 
Tehát vagy megpróbál még többet tenni az igazi bűnös kéz-
re kerítéséért, mielőbbi elítéléséért, vagy ha ez nem megy, 
belefog egy erőteljes valósághamisításba.

– Ám ha emígy cselekszünk – vagyis nekilátunk az erőtel-
jes valósághamisításnak –, azonnal színre lép egy olyan mély, 
ösztönös emberi vonásunk, amely minden másnál hatásosab-
ban képes szakadékot képezni külső és belső valóság között. 
Ez pedig az önigazolás. 

Belső szentháromságunk elképesztő hadműveletekre képes 
avégett, hogy igazolja az ÉN igazát. Nemcsak a külvilág elől, 
hanem saját maga elől is képes elrejteni a tényeket. Minél mé-
lyebbre süllyed az önbecsapásban és a valósághamisításban, 
annál nagyobb szellemi és fizikai energiákat mozgósít a té-
nyek elfedése érdekében, nehogy vereséget szenvedjen: vagyis 
nehogy elveszítse a mások elismerését és a saját önbecsülését. 
Mivel saját maga elől nehezebb elrejtenie a tényeket, ezért in-
kább kificamítja, feje tetejére állítja az igazságot. A vele szem-
ben kinyilvánított követelménynek, a társadalom iránti fele-
lősségteljes magatartásnak úgy igyekszik megfelelni, hogy arra 
a felismerésre jut: „Most mindennél fontosabb a társadalmi béke, 
a köznyugalom helyreállítása! Mit számít ehhez képest, hogy a gyanú-
sított (vádlott) netán csakugyan ártatlan?!”

Hogy milyen messzire képes eljutni egy egész csapat bűn-
üldöző az efféle önigazolásban és valósághamisításban, meg-
történt esetek sora igazolja. S hogy mindegyiknél valóban 
jus tiz mord (azaz végzetes bírói, bűnüldözői tévedés, értsd: az 
igazság halála) következett be, az utólag elvégzett DNS-vizs-
gálatok ma már egyértelműen bizonyítják.

– Az egyik bűnügyben egy idős apácát gyilkoltak és erő-
szakoltak meg. Ez már önmagában elegendő volt a közfelhá-
borodáshoz, a társadalmi nyomás létrejöttéhez. Egy olyan 17 
éves fiút gyanúsítottak meg, aki bevallotta, hogy két nappal 
azelőtt csakugyan járt a helyszínen, egy kést is magához vett, 
hogy kifeszítsen egy fiókot, evégett az ágyat is elhúzta, ezért 
maradhattak ott az ujjlenyomatai, ámde – állította rendíthe-
tetlenül – nem találkozott senkivel, és nem ölt meg senkit. 
Igaz, nem épp a bűncselekmény idején, de szemtanúk is lát-
ták őt kerékpárral a helyszín felé haladni.

Szögezzük le: nem egy mindennapi bűnüldözőnek kellene 
lennie, aki ilyen nyilvánvalóan bűnöző alkatú gyanúsított 

” ”…személyes boldogulásunk múlhat azon,
milyen ítéletet alkot rólunk
szűkebb és tágabb környezetünk.
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esetén, ilyen tárgyi bizonyítékok és tanúvallomások birtoká-
ban, ilyen közfelháborodás és társadalmi nyomás közepette 
sem sepri félre a terhelt vallomását, a cáfoló bizonyítékokat 
és ellenérveket, s nem dönti el végérvényesen magában, hogy 
márpedig – ha törik, ha szakad – ez a fickó a gyilkos. A leg-
kisebb nyomozótól a legmagasabb bírákig mindenki számára 
túlságosan kecsegtető az az elismerés, amelyet „sikeres” mun-
kájuk, a következetes és hatékony „bűnüldözés” és „igazság-
szolgáltatás” nyomán a társadalom egészétől bezsebelhetnek. 
Másfelől pedig túlságosan riasztó, fenyegető, amit a közvéle-
ménytől és saját feletteseiktől kapnának a „felesleges időhú-
zásért” és „kukacoskodásért”. 

Jószerivel csak egy nagyon keményen fejbe kólintó tény 
napvilágra kerülése volt képes a képzelt valóságból a való 
valóságba visszatéríteni a társadalom egészét. Méghozzá azt 
követően, hogy ugyanabban a kolostorban meggyilkoltak még 
egy idős apácát, s elkapták ennek tettesét. Logikus lett volna 
őt megvádolni a másik bűnténnyel is, ám akkor már az ön-
igazolás járta a maga útját. Csak amikor évtizedekkel később 
a DNS-vizsgálatokat felvették a bűnüldözés fegyvertárába, 
akkor jöhetett el az igazság pillanata, s derülhetett ki hajdan 
kivégzett embertársunk bűnügybeli ártatlansága…

Lássuk be tehát: a tudatos ÉN lelki szintjén még olyan 
végletesen súlyos esetekben is hajlamosak vagyunk lemon-
dani az igazságról, ennek fáradságos kiderítéséről, a hozzá 
való feltétlen ragaszkodásról, amikor élet és halál múlik ezen. 
Sőt, milliók, százmilliók élete vagy halála. A szellem nyomá-
ba eredve majd megfigyelhetjük, hogy tudatos ÉN-ünk nem-
csak csodálnivalóan nagyszerű alkotásokra, teremtésekre 
képes, hanem olyan elképesztően értelmetlen és elborzasz-
tó cselekedetekre is, mint amilyen egy tömeggyilkosság vagy 
népirtás. 

A tudatos ÉN és a hozzá tartozó lélekszint kialakításával, 
a szellemnek az ösztönös énre való rászabadításával Isten 
megtapasztalhatta, milyen szédítő magasságokba és milyen 
nyomasztó mélységekbe juthat legfőbb, legértelmesebb teremt-
ménye, az ember.

Ezen a lelki és szellemi szinten az emberiség már fogalmat 
nyerhet a világegyetemről, a Teremtő alkotásáról. De lehe-
tünk-e méltó lelki, szellemi társai teremtőnknek? 

Részlet Varga Domokos György: Isten logikája – Az Élet logikája című 
kettőskönyvéből. Következik: A lélek nyomában (VI.)

„S. Horváth Ildikó egyedi alkotói világának egyik fő sajátossága, hogy azon belül más karakterű univerzumok 
sokaságát képes ábrázolni. Egy hivatott táncos eleganciájával mozdul témától témáig, miközben mindig önmaga 
marad. Amire rálel, ami foglalkoztatja, azt elképesztő könnyedséggel, egyben okos érzékenységgel mutatja meg. 
Legyen szó absztraktabb vagy figuratív reflexióiról. Mindenesetre még az élet létkérdéseket karcoló mozzanata-
it is így kínálja a közönség elé. Alkotásai a kérgesebb karakterű szemlélőjét is ellenállhatatlanul meglágyítják. 
És e lágyulás közben óhatatlanul mozdulnak el a fejekben a gondolatok felesleges korlátai.”

sztankay ádám

S. Horváth Ildikó festménye


