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1Evolúciós magatartás-tu
dományoknak azetológiát,
a szociobiológiát ésa ma
gatartásökológiát nevez
zük. Vizsgálati módszereik
éselméleteik a magatartás
fejlődéstörténeti (filogene
tikai) eredetét, valamint
azokat a tényezőket igye
keznek megérteni, ame
lyek a változásokat kivál
tották. Utóbbiakat szelekci·
ós hatásoknak nevezik.
Mindezek elméleti és ta
pasztalati keretül szolgái
nak annak megértéséhez,
hogy egy állat, illetve az
ember tevékenységének
folyamatában milyen bel
SÓ, genetikai, anatómiai és
fiziológiai, valamint élette
len ésélő kömyezeti hatá
sok játszanak szerepet. Két
alapvető meghatározó kö
vetkezmény szabályozza és
átvitt értelemben "értékeli"
megfelelőnek vagy hibás
nak a döntéseket, azéppen
aktuális alkalmazkodás

A szolidaritás
magatartásbiológiai
gyökerei
Az evolúciós magatartástudományokat! gyakran éri az a vád, hogy
illetéktelenül avatkoznak be a különböző társadalmakban, kultú
rákban rendkívüli változatosságot mutató folyamatok, intézmény-,
illetve szimbolikus rendszerek értelmezésébe, amelyek nemegyszer
homlokegyenest ellentétes megjelenésűek. A társadalomkutatók
döntő többsége szerint például a szinte minden társadalomban
meglévő, a házasodást irányító szabályok, vallási rítusok, a hata
lomnak rendkívül eltérő szimbolikus kifejeződései vagy a vallások
rítuskészlete, az erkölcsi szabályok olyan jellegzetességek, amelyek
kialakulását feltételezik egy összetett nyelv, kultúra és társadalom
meglétét. Minthogy a kultúrák és a nyelvek rendkívüli sokféleség
ben jelennek meg, tükrözve az azokat birtokló népek sajátos világ
képét, alapos elemzés szükséges a mögöttes háttér funkcionális
azonosságának, univerzalitásának feltárásához. Az emberi kultúra
és társadalmi lét az eredeti biológiai hatásoktól eltérő, új és más
kömyezetként funkcionált, amely alapvetően más alkalmazkodási
problémák elé állította fajunkat. Ebből következik, hogy a vizsgálati
módszerek és értelmezések sem lehetnek azonosak a "korábbi"
evolúcióbiológiai eljárásokkal.

A szolidaritás megnyilvánulásai mindig nyelvi és tárgyi szim
bólumhoz kötődnek, amelyek közvetítik azokat az erkölcsi nor
mákat és hiteket, amelyek értékkel ruházzák fel a különböző

megnyilvánulási formákat, legyen az bármilyen segítségnyújtás,
érzelmi megnyilvánulás, elköteleződés vagy a teljes önfeláldozás.
A szolidaritás immanens része az emberi közösségeknek. Bizton
állítható, hogy a társas lét, a hosszútávon történő együttműködés,

a tolerancia és az önkorlátozás megnyilvánulásának emberre jel
lemző, nemegyszer fennkölt és kultúraspecifikus volta elképzelhe
tetlen a szolidaritás nélkül. Másokkal közösséget vállalni, közös
ügyeket támogatni, együttérezni olyan bonyolult lelki és értelmi
folyamat, amely nem létezhetne az emberi agy rendkívülí össze
tettsége és információ-feldolgozó képessége, a tudatosság nélkül.

Az evolúciós megközelítés azzal az igénnyel lép fel, hogy a
rendkívüli változatosságot mutató megjelenés mögött - amely a
mindennapi interakcióktól a mitologikus és a vallásokban gyöke
rező, morális parancsok által szabályozott, a másokkal való altru-

656



(amelyet Charles Darwin
túlélésnek nevezett), vala
mint a szaporodás sikeres
sége, illetve sikertelensége.
A szociobiológia a társas
kapcsolatoknak, míg a ma
gatartásökológia a láplálko
zástól kezdve a párválasz
tás, az utódgondozás és a
társas életformáknak a kör
nyezeti erőforrásoktól való
függőségét, evolúcióbiológiai
eredelét és működésének

szabályozását vizsgálja

2Abiológiai léllel nem ellen
tétes az összetartozás él
ményének kialakulása és
azönfeláldozás elte~edése,

noha az állatvilágban ezek
elsősorban ösztönös jelle
gűek. Az állatok ésa primi
tív emberelőd képesek vele
születellen ,felismerni' a
segiségnyújtás, vagy aköl
csönösség helyzetét, és
aszerint végrehajtani az
evolúviós folyamatok nyúj
totta cselekvéseket, de

mindezt ,elszenvedik", mint
egy ,történik velük". Olyan
belső késztetések irányiják
a tevékenységüket, ame
lyek nem feltétlenül igénylik
a helyzet összetett elemzé
sét és értelmezését, és fő

leg nem kényszerülaek, il·
letve nincsenek rászorulva
a társ esetleges esendósé·
gének, kiszolgáltatottságá
nak az átélésére és az
együttérzésre. Működésé

nek elképzeléséhez talán
gondoljunk arra a helyzetre,
amikor azebrán, a piros jel
zésnél azemberek úgy lép
nek le a járdáról, hogy

ista azonosulásig terjedhet - felfedje a genetikusan öröklődő, bi
ológiai funkciókat ellátó késztetések és cselekvések rendszerét. A
szolidaritás ebből következően egyszerre jelenhet meg mint ma
gatartáskategória - nagy variabilitást mutató aktivitásformákkal
-, valamint kognitív tulajdonság, különböző érzelmek, érzések,
motivációk és fogalmi szerkezetek formájában.

Az etológiai megközelítés alapvetően négy szempont szerint
szerveződik, ezeket az etológia alapkérdéseinek nevezik. Bármi
lyen emberi tulajdonság (fenotípus) elemzésekor meg kell vizsgál
ni az azt kiváltó külső és belső hatásokat (a mechanizmus kérdé
se), hogy milyen hatékonyan befolyásolja az állat vagy ember al
kalmazkodását és a szaporodási sikerét (a funkció kérdése), ho
gyan alakult az ember, vagy a még korábbi közös ősök evolúciója
során (az evolúció kérdése),2 valamint milyen változásokon ke
resztül alakul ki az egyén élete, fejlődése során (az ontogenezis
kérdése). Más szavakkal: milyen evolúciós előzményekre vezethe
tő vissza a szolidaritás, milyen körülmények hatására cselek
szünk, hogyan fejlődik, milyen formát ölt életünk különböző pe
riódusai során, és végül, milyen biológiai szerepet játszik, függet
lenül változatos megjelenési formáitól. Mindenképpen meg kell
említeni, hogy pusztán a vizsgálat hatékonysága indokolja a kü
lön-külön történő megfogalmazást, hisz mind a négy kérdés az
egymással szoros összefüggésben és kölcsönhatásban álló ténye
zőket célozza meg. A szolidaritás szükségességét, a rá való hajla
munknak és megnyilvánulásának a gyermekkortól ahalálunkig
tartó fejlődését és formáit alapvetően az ember evolúciós múltját
kisérő kihívásoknak való megfelelés kényszere formálta. Ugyan
akkor intelligenciánk, egyedülálló tanulási képességünk teszi le
hetövé. hogy öröklött hajlamainkat az éppen aktuális társas és
kulturális környezetnek megfelelően rendkívüli plasztikussággal
alakíthassuk és nagy változatosságot mutató szimbolikus formák
kal fejezzük ki - vagy éppen nyomjuk el.

A szolidaritáshoz a társas létezés nyomán juthatott el az embe
ri faj. Egy forrását sem tekinthetjük kizárólagos előfeltételneki

mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója, egyben korlátja
is. Idővel azonban egymást "kiegészítve" egy minőségileg új ké
pesség megjelenéséhez vezethettek. Az egyik a csoportban történő

huzamos együttélést és együttműködést lehetővé tévő képességek
fejlődése, a második az utódgondozással kapcsolatos együttmű

ködés kényszere, végül a harmadik, az információfeldolgozásnak
a rendkívüli komplexszé válása nyomán a tudatosság mértékének
a növekedése. Szinte biztosra vehető, hogy ezeknek a képességek
nek a megléte nem korlátozható egyetlen fajra, azaz a ma élő ho
mo sapiensre, hanem sok-sok millió éven át tartott, és több faj ki
alakulása és differenciálódása során zajlott le. A folyamat gyöke
rei, valószínűleg jóval az ős- és előemberek kialakulása előtti

időkre nyúlnak vissza, hisz olyan majomfajoknál is megfigyelhe-
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nem egyéni belátásuk
készteti őket erre, hanem
amellettük elindulók "tö·
meghatása", Ezzel azt
szeretném érzékeltetni,
hogy bonyolult magatar
tásforma is megvalós~ha

tó, anélkül, hogy feltéte
leznénk egy emberi ön- és
éntudathoz hasonló gon
dolkodási és akár nyelvi
leg is megfogalmazható
élményátélési képessé·
get. Az állatvilágban, külö·
nösen a majmok és az
emberszabású majmok
közölt a fentebb eml~elt

ösztönösség mellett azon
ban bonyolult helyzetmér
legelési és gondolkodási
képesség társulhat a oön
tésekhez. Más fajoknál va
ló előfordulásáról gyakor
latilag csak rnozaíkszerü
ismereteink vannak. Tud
juk, azaz pontosabban
gyan~juk, hogy például az
elefántok, delfinek, hié·
nák, kutyák, farkasok, pa
pagájok kisebb-nagyobb
mértékben rendelkeznek
ilyen képességekkel,

tőek, amelyekkel 25-30 millió évvel ezelőtt rendelkeztünk közös
ősökkel.

A túlélésre és a fejlődéshez elegendő, illetve szükséges erőfor

rások (táplálék, ivóvíz, bújó- és alvóhelyek stb.) megszerzése és
megtartása hatékonyabb a társas közegben, mint egy magányos
életforma keretében. Noha a társak folytonos jelenléte konfliktu
sokkal, lemondással és önkorlátozással is járt, az ezzel jelentkező

hátrányokat minden bizonnyal ellensúlyozta, hogy a rokonokkal
való együttélés genetikai szempontból előnyöket biztosított. Az
utód, a testvér, nagybácsi vagy nagynéni kisebb-nagyobb mérték
ben hordoz olyan örökletes tulajdonságokat, amellyel a hátrányba
került károsult - vagy a "nagylelkű" önzetlen - is rendelkezik.
Azokat az eseteket, amikor ezt az önmaga számára hátrányos
magatartást külső erőszak vagy kényszer nélkül választja az
egyed, a magatartáskutatók altruizmusnak nevezik. Átöröklésé
ben és elterjedésében az előnyhöz jutott, megnövekedett sikeres
séggel rendelkező, kedvezményezett rokonok játsszák a legfonto
sabb szerepet. A csoportok olyan egyedekből állnak, akik lojálisak
egymással. Ugyanakkor az esetenként kialakult ellenszenv, ismét
lődő veszekedések egy-egy fajnál néha véresen komoly konfliktu
sokká is válhatnak, mégis, veszélyesetén, idegenekkel szemben
egységesen lépnek fel. Ha megszólalhatnának, talán ilyesmit
mondanának egymásnak: "önző vagyok, de a bajban számíthatsz
rám".

A rokoni kapcsolatok keretében nagyobb az esélye annak, hogy
olyan magatartásformák terjedhessenek el, mint a közös vadászat
és a megszerzett zsákmány egyenlő arányban történő elosztása. A
szolidaritás csírája mutatkozik meg abban, hogy nemcsak a préda
elejtésében résztvettek kaphatnak a zsákmányból, hanem a cso
port, a törzs többi tagja is, a gyerekek, fiatalok, nők, de még a be
tegek is. Minden egyén értékes része a csoportnak, hisz nem cse
rélhető le könnyen azonos értékű másikra, és mint jövőbeni segí
tő és szövetséges meg tudja "szolgálni" a beléje fektetett gondo
zás költségét. A szolidaritás ezen formája azonban igen korláto
zott körre terjed csak ki, vagyis alapvetően az örökletes tulajdon
ságok hasonlóságának mértéke, a leszármazási kapcsolatok meg
lehetős szigorral szabályozzák.

A főemlősök (félmajmok, majmok és emberszabású majmok)
mindennapjainak látszólag kaotikus eseményei mögött az önzés
és az együttműködés mellett valamiféle szeretetérzés is fellelhető,

és már Charles Darwin is felismerte, hogy számos megnyilvánu
lásuk megdöbbentően emlékeztet az emberi érzelmekre. A társas
kapcsolataikban tapasztalható önfeláldozás, az odaadó gondosko
dás, ugyanakkor a rideg közömbösség egyaránt hosszas töpren
gésre készteti a kutatókat és laikusokat. Széles körben elterjedt az
a nézet, hogy az állatok kiverik maguk közül azokat a társaikat,
amelyek eltérőnek, másoknak születtek. A főemlősök magatartá-
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Példák az állatvilágból

31lyen volt a chicagói állat
kert nőstény goriUája, Binti
hua esete, aki a kifutójába
zuhan~ SlÍIyosan sérutt,
eszméleUen kisfiúi a gondo
zók által használt bejárathoz
viIIe. Előtte még megpróbált
néhányszo reakciót kiválta
ni belőle. Természetesen

sát vizsgáló primatológusok több történetet ismertettek már olyan
rhesus majom, pávián, csimpánz egyedekről, amelyek valamilyen
baleset következtében maradandó sérüléseket szenvedtek vagy
már a születésnél is meglévő fogyatékossággal rendelkeztek. A
vakon született rhesus majom, a félkarú anubis pávián, a gyer
mekbénulásban szenvedő csimpánz, a mozgássérült állatkerti
(Budapest) galléros pávián számos esetben találkozhatott társaik
oly mértékű türelmével. esetenkénti toleranciájával, amelyet ha
sonló korú és szociális helyzetű társaik gyakorlatilag sohasem él
vezhetnek. A vak rhesus útjából (amikor egy keskenyebb ágon
haladt át) kitérő domináns hímnek érzékelnie kellett valamit társa
képességeiről, ha a hatalmából adódó lehetőségről. a megkérdője

lezhetetlen elsőbbségről hajlandó volt lemondani és félreállni.
A majmoknál számos esetben az egyedek között hosszan tartó,

szoros kapcsolat alakul ki, amelyet a primatológusok "barátság
nak" neveznek. Ezekre a szövetségekre az ismételt és kölcsönös
segítségnyújtás a jellemző, és láthatóan olyan kommunikációs és
érzelmi megnyilvánulások kísérik, mint a kölcsönös kurkászás,
lelkes összekapaszkodás és a bátorító átölelés, mintha újra és újra
úgy nyugtatnák meg társukat: "rám mindig számíthatsz". Süni,
az egyensúlyi nehézségek miatt bukdácsoló galléros pávián kö
lyök még 7-8 hónapos korában sem volt képes egyedül felmászni
a sziklára. Etiópiai élőhelyeiken a mászáskor a kisebb, de alatto
mosan veszélyes hasadékok átugrásánál gyakran segítik az
anyák, vagy a fiatal hím "barátok" és nővérek a kisebb kölyköket.
De a felnőtt nőstények, anyák, ha nincsenek egymással rokoni
kapcsolatban, nem támogatják egymást és 'Utódaikat. Kapcsolatai
kat alapvetően a hím figyelméért és támogatásáért való, szinte fo
lyamatos vetélkedés határozza meg.

Viki, Süni anyja jóval nagyobb figyelmet fordított rá, és tovább
gondozta kölykét, mint korábban bármikor egészséges utódait.
Ekkor már újra megtermékenyíthető állapotba kerülve annyira el
volt foglalva, hogy felkeltse aháremhím figyelmét, hogy napokra
magára hagyta kölykét. Emma, egy Vikinél magasabb rangú nős

tény, aki éppen saját kölykét is cipelte, többször visszatért, hogy
újra és újra felvigye Sünit az egymás fölötti sziklaperemekre.
Máskor a közeli "barát" kamasz hím, Gabi töltötte be a gondozó
szerepet.

Az összefogásnak, a segítségnyújtásnak bizonyos értelemben
"melléktermékeiként" értékelhetőek azok az esetek, amelyek álla
tok által megmentett emberekkel kapcsolatosak. A védelemnek, a
gondoskodásnak a faj- és csoporttárson túli kiterjesztésének ké
pessége jelzi, hogy bizonyos hajlamok, irányultságok gyökerei je
len vannak olyan fajokbarr' is, amelyek nem rendelkeznek az em
berhez mérhető intelligenciával és tudatossággal.

Az évmilliók során kialakult főemlős fajok többségénél egyre
határozottabban megmutatkozó jellemvonássá vált, hogy az egye-
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más, az emberrel közvet
len rokonságban nem álló
fajoknál is kialakulhattak
hasonló képességek. Gya
korlatilag azösszetett szo
ciális létforma kialakulásá
ra vezethető vissza szinte
valamennyi eset.

4A többnejűség gyakoribb,
míg a többfé~űség igen
ritka előfordulása csak lát
szólag mond ellent ennek
azállításnak, hisz mindkét
házassági tbus megléte
az erőforrások bőséges

vagy szűkös voltától éski
sajátíthatóságától függ. Az
avunkulátus, amelynél a
férfiak nővéreik, illetve hú
gaik utódainak gondozá
sánál játszanak jelentős

szerepet, szintén nem je
lenti a férfi megszabadulá
sát és.kivonulását· azutó
gondozás kényszere alól.
Az említett igen eltérő fér
fi-nő (apa-anya) viszony
biológiai és/vagy kulturális
eredetéről és kömyezet
függőségéről jelenleg is
széleskörű vita folyik a hu
mánetolÓQusok, szeelobio
lógusok éskulturális antro
pológusok között.
(A problémát részletesen
tárgyalja 8ereczkei Tamás
nak A génektől a kultúráig
című könyve, valamint Csá
nyi Vilmosnak Az emberi
természet című munkája.)

dek számára életük egyik legnagyobb kihívása utódaik felnevelé
se, gondozása és védelme. Ez mind több feladatot, megpróbálta
tást jelentett az anya és segítői - a rokonok, esetleg az apa 
számára. Mivel a segítség gyakorlatilag nélkülözhetetlenné vált,
feltételezhetőenerősíthette a főemlősök körében az összetartást, a
társas gondoskodást. Ez az ideiglenes lemondás ellenében későb

bi, de nagyobb nyereséget tett lehetővé. A szolgáltatás "törleszté
se" egyaránt megtörténhetett a közös genetikai információ haté
konyabb átörökítése vagy a későbbi viszontsegítség formájában. A
terheket az utódok fejlődésének hatalmas energiaráfordítási igé
nye mellett más is megnövelte. Az egyre fejlettebb fajoknál, és
különösen az embernél a test méretének, a szervezet bonyolultsá
gának kialakulásához és különösen az agy növekedéséhez szüksé
ges idő tovább növekedett azáltal is, hogy a fejlődés késleltető

dött, Hosszabb ideig tartott, mint azt pusztán a kifejlődött test
mérete és a nemi érettség megjelenése alapján várnánk. Mindez
szinte biztosan a környezetükben lévő veszélyekhez, a táplálék
szerzést befolyásoló éghajlati vagy időjárás-változásokhoztörténő

alkalmazkodás nyomán szelektálódott. Jelentős lehetett a kény
szer, hisz elvileg minden élőlény abban "érdekelt", hogy a szapo
rodás minél hamarabb elkezdődhessen,hosszabb ideig tartson és
minél intenzívebb legyen. A késleltetődés azonban azt is jelentet
te, hogy igen hosszú ideig kellett a felnőtteknek utódjaikat segíte
ni, miközben a biológiai nyereség, például az unokák világrajötté
vel, csak igen későn "realizálódhatott". Több tízezer évvel ezelőtt

ekkor már a szülők (mint nagyszülők) döntő többsége nem is élt.
Néhány ó- és újvilági majomfajnál is megfigyelhető az a többé
kevésbé szoros és hosszú ideig tartó, a nőstény és a hím közötti
együttműködés és "hűség", amely egyre inkább jellemző az ősi

emberfajokra és a ma élő embernél általánosnak mondható.4 A
férfi kénytelen korlátozni a nőnél összehasonlíthatatlanul na
gyobb szaporodási potenciálját, és ki kell tartania párja mellett.
Noha a csoport, a törzs, a rokonok közössége jelentős segítséget
nyújt a gyerekek gondozásában, nevelésében, szocializációja so
rán, az apa és az anya évekig tartó együttműködésétcsak specíá
lis esetekben pótolhatja a szokásosnál előnyösebb anyagi vagy
hatalmi helyzet. Legyen egy gyűjtögető-vadászéletmódot folytató
törzs, ókori vagy feudális államforma, esetleg modem civilizáció,
a közösség, vagy társadalom anagytöbbséghez mérten csak kis
töredék képes kibújni részlegesen a fenti kényszer alól. Részlege
sen, mert ha érzelmileg vagy szexuálisan nem is tartanak ki egy
más mellett a biológiai szülők, a gyerekek életét, felnevelését, jö
vőbeni sikerét valakiknek meg kell alapozniuk, és hosszú táv on
biztosítaniuk kell. A szülői felelősség, a szerelem és az összetarto
zás olyan érzések, érzelmek, amelyeket bizton tarthatunk a szoli
daritás speciális megnyilvánulásának.
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Mint már említettem, a majom anyák is képesek gondozásukat
a kölyök fejlettségéhez és állapotához igazítani, amelyet nem le
het pusztán ösztönös, automatikus alkalmazkodásnak tekinteni. A
kölykét vesztett anyamajom napokig cipeli kicsinye élettelen tes
tét, kommunikációja felismerhetően az ismételt kapcsolatfelvételt,
a kölyök reakciójának a kiváltását szolgálja. Legmegdöbbentőbb

és legemberibb az a hang, amelyet csak akkor lehet hallani, ami
kor a már elhagyott tetemet "hívja". Az utódokhoz való viszony
tehát igen bonyolult, a rájuk való figyelés nem értelmezhető

pusztán genetikailag kódolt védő automatizmusok mentén. Szá
mos óvilági majomnál megfigyelték, hogy az újszülöttek rendkí
vüli érdeklődést váltanak ki a csoport szinte minden tagjából.
Igyekeznek a lehető legközelebbről szemügyre venni, megérinte
ni, amit nemegyszer az anyák körülményes és óvatos elhárítással
tudnak csak megakadályozni. Néhány fajnál, mint például az af
rikai huszármajmoknál, már az alig néhány órás újszülötteket is
körbe-körbe adogatják. szinte minden egyed kiveszi a részét a
gyöngéd babusgatásból. Mindezt legtöbbször szorosan összebújva
teszik. A halva születettek azonban csak rövid szemlélődést képe
sek kiváltani, és mindig elmarad a gyengéd morgás és cuppogás,
nem próbálják megérinteni, ami jelzi, hogy milyen erős emocio
nális benyomást kelt és kíváncsiságot vált ki a felnőttekben az új
szülött. Ez a kitüntetett figyelem, amely gyakorlatilag továbbkísé
ri az utódokat, csak ritkán nyilvánul meg ilyen feltűnő mértékben
és sajátos módon a későbbiekben. Mégis a meglévő "aggodalom
ra", a veszélytől való féltésre és ennek a folyamatnak a közös vol
tára utal az a jelenség, amikor egy alig néhány hónapos kölyök a
nyilvánvaló veszélyt és fájdalmat okozó környezeti tényező köze
lébe kerül. A már említett budapesti galléros pávián csoport min
den tagja feszülten figyelte a villanypásztor felé nyúló kölyköket.
és izgatott, de érezhetően a feszültségből oldódó intenzív morgás
ba kezdtek, amikor az anyja visszahúzta. Egy másik alkalommal
már nem volt ilyen szerencséje a kísérletezőnek. A fájdalmas visí
tással az anyjához vagy kamasz "baráljához" menekülő kölyköt
azonnal többen morogva körbevették, míg mások dühödten fe
nyegették, vagy rohamozták a fájdalom okozóját, egyesek pedig
(az előzményekből nyilvánvaló, hogy nem tévedésből) néhány
közel álló embert is.

A majmok társaik jövőbeni veszélybe kerülését és fájdalmát
előrelátó képessége (attribúciója) azonban nem jár magától értető

dően azzal, hogy el tudják képzelni azt az érzést, amelyet átél
egy kölyök, vagy bármely másik egyed, miután megtörtént vele a
baleset. Feltételezhetően izgatottak lesznek, ha társuk is az, a má
sik ijedtségét és félelmét csökkenteni tudják azzal, hogy megérin
tik, átölelik vagy kurkásszák. Ugyanakkor egy gyomorrontás, illetve
egy nyilvánvalóan fájdalommal kísért seb okozta levertség, esetleg
betegség okozta gyengeség látványa sem tartja vissza a majmokat,
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5A másik egyed érzései
nek, gondolatának isme
retét éselképzelni tudását
a kognitív pszichológusok
és elológusok .elmeteórí
ának' nevezik. Jelen is
mereteink szerint ezzel a
képességgel az emberen
kívül csak a csimpánz, az
orángután és a bonobó
(törpe csimpánz) rendel
kezik. Azember ésazem
I~ett emberszabású maj
mok döntéseiket annak tu
datában hozhatják meg,
hogy figyelembe vehetik
társaik gondolatait, ötlete
it.Azösszes többi majom
és a 3·4 évnél fiatalabb
gyerekek csak azt tudják
érzékelni, feldolgozni és
figyelembe venni, amit tár
suk érzékel, azaz lát, hall,
szagol, érint.

6A problémát először

részletesen Richard Daw
kins fejtette ki Az önző

gén című művében (ma
gyarul a Gondolat kiadá
sában jelent meg 1986
ban).

legyenek néha akár a legközelebbi rokonok is, hogy ha érdekük
ben áll vagy ingerültek, megtámadják társukat. A rászorulók fi
gyelmes gondozása, más esetben az ugyanazokkal szembeni teljes
közömbösség utal arra, hogy agyukban feltételezhetően a külön
álló észlelések, helyzetek, állapotok lenyomatai között nincs az
ember számára magától értetődőnek látszó kapcsolat. Noha az
emberszabású majmok ebben a képességben tovább jutottak, ha
egyszeru módon is, de képesek a másik majom gondolatait elkép
zelni,5 egyesek szerint azonban ezekből általános következtetéseket
levonni és új intellektuális eljárásokat létrehozni csak az ember ké
pes. Noha a ma élő homo sapiens első fejletlenebb képviselői talán
már 200 ezer évvel ezelőtt megjelentek és az utolsó 100 ezer év so
rán a Föld minden részébe eljutottak, az említett fejlett, szimbólu
mok általi gondolkodásra valamikor 30-35 ezer évvel ezelőtt tettek
csak szert.

Az emberi csoportokban a szolidaritás kialakulását tehát a ro
konsági alapú önzetlenség - amely paradox módon evolúcióge
netikai értelemben az önzés egyik megnyilvánulása" -, a köl
csönösségen alapuló szövetségek, amelynek speciális formái az
anya-apa kapcsolat és a barátság, valamint a mások érzéseinek át
élő és gondolatainak megismerő, felfogó képességének és az em
pátiának a megléte tette lehetövé. Ezeknek azonban jelentősen

korlátozott a hatókörük. Alapvetően a kisebb-nagyobb mértékű

hasonlóság mentén fejtődnek ki, vagyis jelentős megkülönbözte
tés és ellenszenv (xenofóbia) érvényesül a jelentősebb különbsé
gek mentén, A többé-kevésbé genetikai alapú hasonlósággal pár
huzamosan a nyelvi-szimbolikus közösség, illetve másság terjeszt
heti ki, illetve jelöli ki a segítségnyújtás határát. Feltételezhetően

az államok keretében létrejövő társadalmak, valamint ennek nyo
mán a lokális közösségek feletti vallások tették lehetövé, hogy a
szolidaritás túllépjen az említett szűk kereteken, és pusztán kultu
rális alapon, szimbolikusan megjelenő hasonlóság mentén geneti
kai szempontból jelentősen különböző népességre is érvényessé
váljanak a szolidaritást előnyben részesítő erkölcsi normák. Már
nem a genetikai rokonság vagy a kölcsönös szolgálatok szervezik
a közösségi lojalitást, az egymás iránti elkötelezettséget, hanem a
nyelvi-szimbolikus-kulturális dimenzióban megfogalmazódott
morális parancsoknak való engedelmesség és a megsértésüket
akadályozó lelkiismeretfurdalás. A folyamat evolúció-biológiai
gyökereire utal azonban az is, hogy a közös hitbéli összetartozást
igen sok vallásban rokonsági fogalmakkal nevezik meg. A hitbéli
testvér, az anyaszentegyház, felebarát fogalmak olyan kognitív
reprezentációkhoz köthetők, amelyek a rokonsághoz, a genetikai
hasonlósághoz és a kölcsönösséghez kötött örökletes hajlamokat
hozhatnak műkődésbe.
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