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Az EVOLUCIOZSAKUTCAI

rigyseg ha16jaban
Miert csapta agyon Kain Melt? Miert dobtak a klitba J6zsefet a
testverei? Mi a legosibb es legaltalanosabb jellemvonasa az embernek?
Honnan a sok hili, nagyravagy6, hatalomra es folenyre torekvo
ember? Hogyan harltsuk el az irigyseget es a vele gyakorta egyiitt jar6
gyuloletet?

Ajellemvomlsok es az embeTek viselke-
deseben szeTepet jatsz6 tarsadalmi folyama-
lOk vizsgalatanak viszonylag keves figyelmet
szentel a psziebol6gia. Killanosen azokr61 a
negatlv szemelyi tulajdonsagokr61 esik keves
sz6, amelyek a tarsadalmi egyiittelesi viszo-
nyokb61 kavetkeznek, ugyanakkor erkalcsi es
vallasi normakba utkamek. Jelen vannak,
wnkreteherik az eletunket, megakadaIyoz-
hayak az embert ",abad fejladeseben, megis
ugy teszunk, mintha nom letemenek vagy
nom lenne killanosebb jelentaseguk.

Az emberi szellemnek ezek a mMoga-
sai, vedekezesi klserletei ta!an azzal magya-
razhat6ak, bogy az ember viselkedeset csak a
tarsadalm; elettel val6 asszefUggeseiben lehet
megerten;. (gy minden negatfv jelenseg le-
leplerodese, kulanasen ha az halmozottan
van jelen, az egyiitteles alapelveit er;nti Az,
omit az egyenek magukra vonatkoz6an Hem
kepesek tudomo.ul verlll; nagyobb Ielki meg-
rendilles nelkill, azt a kultura cs a tu do many
is igyekszik eltussolni, bogy az ember tarsa-
daJmi eszmenykepe erintetlen maradjon,
meg ne inogjon. Vagy ha maskcnt nem
megy, ha a karhoztatott jellemvonasok till
nagy galibat okoznak, a !atslat kedveert a
problemat megprabaIjuk nehany szeTeneset-
len ember nyakaba varmi. Ez azonban esak
hami.. latszat, hamis tarsada]mi perspektlva.

Az a!abbiakban az olyan termeszetll
emberi jellemvono.okat klvanjuk g6resa ala
venni, amelyek a leheta legtavolabb vannak
tarsadalmi eszmenykepunktal: embertarsa-
ink riszteletetal, szeretetetal cs mindenWe
kazassegenestal. Nevezetesenaz irigysegral,
a hatalm; tarekvesral, a nagyravagyo.r61, a
falenyerzesral klvanunk sz61m mint tarsadal-
mi val6sag"nk legaltalanosabb lelektani je-
lensegeiral.

FELTl?,KENYSEG ES HATALMI

TOREKvES

Tulajdonkeppen minden viscilynak,
mind en konOil<tusnak alapvetaen ugyanaz az
indlt6 oka: az egyik fel megpr6baIja rakeny-
",erfteui akaratat a masikra, megpr6bal ha-
talmat gyakoro]ni a masik feletL Az ilyen jel-
legil viszaIy aIland6an jelcn van az emberek
kazatt, mindig hat a7.clet m;nden pillanata-
ban, m;nden tarsadllimi kepzadmenyben cs
csoporthan .. az egymashoz val6 alkalmazko-
do. rilka pillanatalt kiveve, amikor atmenet!-
leg valamilyen kompromisszumon alapul6
egyensUlyi helY7.etjon letre. A viszaly ilyen-
kor atmenetileg ",unetel, a konfliktus azon-
ban a kompromisszumok magatt tOvabbra is
fennaIl, es esak ido Cs llikalom kerdese, hogy
az ellenerdekek, a szethuz6 erok ismet assze-
iitkazeshez vezessenek.

Az ervenyesillesi vagyt61 cs a hatalmi
wrekvest61 fUtve az emberek kazatt aIland6
versenges jan letre az erafOlenyert. A hata-
lam es a fOleny megszerzesenek jegyeben laj-
Ilk a legtObb elet. De ez hatarozza meg a kil-
lanbaza nepek tartenelmet is. Ez az lliapja
mindenfele testveri v;szaIynak, csaladi per-
patvamak, de ugyanfgy a nemek, tarsadalmi
retegek, vaIlalatok, partok, szervezetek kap-
csolatanak is. Mindegyik a masik fOie klvan
kerekedni, megpr6baI hatalomra nert tenni
fOlatte, vagy ha ez nom meK)'" legalabb bo",-
szUsagot es fajdllimat ;gyeksZlk neki okozni.

6sidaktal fogva ez a m;ndeut atbat6
hatalmi wrekves (a faleny megszerzese, ilIet-
ve a h07.za tarsul6 irigyscg, kapzsu.ag, hiusag)
helyezi egymassal szembe az embereket. Ez a
legtObb baj es emberi szenvedes forrasa. Az
ember scimara ma mar ez .. annan terme-
szete - tesri ellensegessc es csaknem elvi..l-
hetedenul veszedelmesse a vilagot, es nom az
ismereden elemekkel, a zord vilaggal val6
kilzdelem. Az irigyseg tale ott lobog az em-
berek Ielkeben, cs nom akadalyozhatjuk
meg, bogy idankent fel ne langoljon. Az era-
szak, a haboTuk, robbano.ok, gyilkossagok,
bankrablasok mind abb61 fakadnak, bogy va-
laki ezaItal fOlenyre tegyen szert, vagy bogy a
faleny erze.. enntctlen maradjon. Ugyanez
az elkeseredett kilzdelem folyik, esak vlliame-
Iyest szolidabb es eiviliz.altabb keretek kazatt
a tazsdeken, a valas"asokon, a hivatalokban,
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seg cs hata1mi tarckves szfntere az egesz vilag, a tarsadalom valamennyi in-
",zmenye, szervezete .. kezdve a polirikai partokt61 a tarvenyhozason at a
"azdasag iranyftasaig es ellenarzeseig, beleertve a kulturat cs a tudomanyt is.

SIKERTELEN CIVILIZAcI6

De vajon honnan.ez a hatalmi megszaIlottsag? Miert kepes vilagunk-
ban mindent maga ala gyumi al irigyseg, a nagyravagyas, az ervenyesillesi
tOrekves? Miert a hatalom, es nem a tehetseg, a szorgalom, a tudas, a szere-
let, az aIdozatkeszseg jelenri az elethen a legfobb erteket? Micrt nem a tarsa-
daJmilag hasznos tcljesftmenyekre val6 tarekves, a kazassegi crIes ad iranyt
es erot az embereknek?

Egyes elkepzelesek ",erint ez alert van fgy, mert a civilizaci6 vekony
ma.. alatt az ember lelkeben meg meglehetasen barMr indulatok munkaI-
nak. Magyaran az ember nom nott ki meg egeszen az illatvilagb61, amelyben
az erof6leny jelenri a megroaradasi eselyt. Az ember mai konsrituci6ja me!-
lett meg van gyazadve arr61, bogy aki nagyobb hatalommal rendelkezik (va-
gyis erosebb masoknaI), annak nagyobb eselye van a tulelesre.

Masok tagadjak, bogy az emberi tarsadalomban, hasonl6an, mint al al-
latvi!agban, farkastarvenyek uralkodnanak. Szeret!~ a tarsadalmat az embe-
rek slabad es szolidaris kozassegekent elkepzelni, omit a kazassegerzes tart
assze, bilszken hivatkozva az emberi kultura intezmenyeire es na!IT teljesft-
men yeire, amelyek anzedenseg, aldozatvillalas, hasznos teljesftmenyek nel-
kill nemjahettek volna letre. Ez a koneepci6 kimondatlanulmagaban fogla]-
ja azt az elkepzelest, bogy az irigyseg, a hatalomvagy zavar6, gatl6 karill-
meny, ami egyed; sajalOssagokkal fugg assze, cs befolyasa Hem till nagy az
emberi civilidci6 egc"'et tekintve. Meg bogy az emberek wbbscgenek j6 a
kapcsolata a ka7.6sseggel,j6 sz~ndek cs aja.ilgy szolgalata vezcrli aket. ide-
gen t61uk a tulajdonhoz val6 ragaszkodas, .a kapzsisag, a feltekenyseg es a
hatalomvalIT" csak hat a tarsadalmi i"azsagta1ansagok miatt hatranyban van-
oak a tabblekkel szemben. Mint ismeretes, a swcializmus megpr6baIta forra-
dalmi uton realizaIni ezt az elkepzelesL Tuzzel-vassal megpr6balt igazsagot
tenn;, att61 a gondolatt61 vezerelve, bogy a falvilagosft6k, a reformerek, part-
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vezerek faradozasanak ka",anhetaen ",eles tarsadalmi meretckben let-
rehozhat6 az "uj ember", aki mentes lesz az egyeni erdekektal es a hata-
lomra mint puszta hatalomra val6 tOrekvestal.

Tudjuk, bogy ebMI az e!kepzelesbol mi vaIt val6ra. Maga a bolse-
vik moz"alom is az emberek irigysegere es rablasi vagyara alapozott,
amelynek eredmenyekent milIi6kat fo",tottak meg cletul<tal cs javalkt61,
bogy a vegen koldusszegennye vaIjon m;nden ors7.ag, mar ame!yik
egyaIta!an megmaradt a kommunista biTodalom asszeom!asa utaH. Elsa-
kent azok .altak a forradalom aldozataiva, akik a haszn"s tarsadalmi tel-
jesftmenyekhez peldat mutathattak volna.

A dugaba dolt klscrlet titan az elszegenyedett orscigok laW; ismct
az anzks, a1 ir;lP'seg, a hatalm; tarekves sOtet eroinek az oldalan talaltak
mag-ukat. Es mlve! a nincstelenek ir;gysege, hata1mi tarekvese kannyen
tUlteszi magat minden erkales; es vallasi tiltason, semmi ..m akadalyozza
meg, hOb'Yal irigyseg az egyenekben es a tamegekben eel ne !angoljon.

A hata1omvaggyal es az irigyscggel val6 szakltas a modem nyugat!
tarsadalmakban ..m viheta keresztul. Az emberi anzcs, ilK}'tunik, ma-
kaesabb es erasebb az emberben a tarsadalm; egyenlaseg"" 19az.sagossag
vagyanaI. Velhetaen ez mindaddig fgy le"" a hatalomert val6 vetelkedes
mindaddig ott fog munkalni az egyeni magatartas hattcreben, amfg az'
egyik ember nyeresege a masik ember vesztesegekentjelenik me!\.. Sat,
az individualizmw erasadCsevel az emberek Ie!ki-crzelmi indlteka az
egyenlaseg, az egyutterzes, az igazsagossag, a katclessegteljesftes helyett
meg inkabb a szemelyes erdek, az anyagiassag, a hatalmi wrekves ira-
nyaba tol6dik cl. Ennek egyik kezzelfoghat6 kavetkezmcnye, bogy a glo-
balizaI6d6 villgban mind kevesebb ember keleben asslpontosul a "az.
dasag iranyitasa es ellenarzese. Mas sz6val, a hata1om mmd kevesebbek
tulajdona lesz, omit az eras7.akkal fcken tartott vagy szclfden ra",edelt
emberek tabbsege kenytelen tudomasul venni Cskiszolgalni.
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A HATALMI SZIMB6LUMOK Es AZ EInEKEK

HIERARCHIAjA

A hatalmi berendezkedes logik:ija szerint az emberek kef csoport-
ba oszthat6k: vannak, akik felettiink vannak, es vannak, akik alattunk. A
rarsadalom hierarchiaja a hatalmi szimb6lumok reven kerlelhetctleniil
tiikrozi, bogy kinek mekkora hatalma van, kik awk, akik fOlottiink ill-
flak, es kik azok, akik alattunk. .

A hatalom legfontosabb szimb61umai a penz, a rarsadalmi pozlci6,
a himev, ugyanfgy a haz, az aut6, a tart6s fogyaszrasi cikkek. A szimbo.
lumok ertekmeghararoz6k. Akinek sok penze van, magasahb r.arsadalmi .
pozlci6t tOll be, vagy hires-neves ember, az a tObbiek szemeben nemcsak
bogy nagyobb hatalommal rendelkezik, hanem egyszersmind ertek",
sebb ember is. Akinek na~obb a haza, az ertekesebb, mint aid visk6ban
lakik. Akinek kiilonb aut6Ja van, az kiilonb ember. Its fgy tovabb.

A hatalmi szimb61umok ertekmeghararoz6 szerepe miatt az emb",
rek fehekenyen reagalnak mi"den valtozasra, ami komyczetiikben a ha-
talmi hierarcmat megbon\ia. Talan semmire gem olyan erzekenyek,
mint eppen erre. Semmire gem reagalnak olyan felrekenyen, rpint ma-
sok el6menetelere, novekv6 ner.szenlsegere, anyagi gyarapodasara vagy
s7.akmai sikereire. Vannak, akik a fOlenyerzesiik veszelyezt",rese miatt
szemelyes serteskent eHk meg masok szepseget, fiatalsagat, egeszseger
vagy testi er6nJetet is. Mivel az irigy emberek celpontjat misok erteke es
jelent6sege k~ezi, minden ezzel kapcsolatos apr6 valtozast {>ontosan
erzekelnek, es ha azt nom kepesek valahogyan semle~esfteni, ingysegiik
konnyen ragalmakra, er6szaKta, pusztftasra ragadtaya oket.

A SARGA IRIGYSEG

A hatalomra es a fOlenyre tOrekv6 embert legtObbszor az irigyseg-
r6! ismemi fel, ami tObbfele format Olthel. MegnyLlvanulhat hiu.agban,
bizalmatlansagban, nagyravagyasban, zsugorisa0>an, leggyakrabbari a
mericskelesben es a megrovidftettsegt61 val6 feleTemben. Az irigy ember
- mondja Adler - mindegyre azt merieske!i, milyenaranyban an masok-
kal szemben, masok mit ertck el, mivel rendelkeznek. A..mindig robber
bfmi akaras miatt aUand6an megroviditve erzi magat. Orokosen att61
fel, bogy masok fOlebe kerekednek, ezert mindent a gy6zelme vagy v'"
resege szem{>on\iab61 fog fel es erteke!. Akarmit is mutat ez a merleg
egyenileg, mmdig vannak es lesznek emberek, akik tobb penzzel, maga-
sabb beosztassal, nagyobb hazzal, dragabb kocsival rendelkeznek, vagy
S7.cbbek, fiatalabbak, okosabbak, jobb himevnek orvendenek, s emiatt
az irigy emberben sziinteleniil ellenseges indulatok geIjednek.

Ez a szakadatlan elegedetlenseg, a nyUt es rejtett ellensegesseg az
irigy, hatalmi feMnyre torekv6 embert nemcsak az clot oromeit61 fosztja
meg, de cl6bb-ut6bb elveszt! (cltasz(\ia magiit61) munkararsait, baratall,
csaladtagjait is.

Adler szqint egyikiink semmentes tcljesen az irigysegt6J,j6Uehet
ez az erzes nem mindenkinel keriil egyforman cl6terbe, nem azonos
formaban nyilvanul meg, s nem feltetleniil karos es viss7.ataszit6 minden
esethen. A hatalomra es fOlenyre tOrekv6 embert az irigyseg mindig ar-
ra osztonz!, bogy a masikt61 valamit clvegyen, masokat valahogy megr6-
vidftsen, megbantson, besarozzon, fajdalmat okozzon. Az irigyseg azon-
ban - mondJa Adler - nemesebb lelkiiletu embert olyan eserekedetekre
osztOn07.het, amclyek a tiirsadalmi egyenl6tlenseg kikiis7.obOlesere, em-
bertarsaink iigyenek cl6mozdftasara lranyulnak. Az, bogy az irigyseg ki-
ben milren format olt, att6l fiigg, bogy a hatalmi tOrekves es a kozOssegi
erzes nulyen aranyban keveredik az emberben, melyik a meghararoz6bb
motivaci6s er6 benne.

Adler persze, mint a kerdes legkival6bb S7.akert6je, tisztaban van
az7.aJ, bogy az irigy hajlamokat es osztonoket nem tudJuk a viIagb61 el-
tiintetm, s bogy ntka kivetclnek szamft az az ember, akit csakugyan a
kozosseg szolgalata hevft, es Hem a hatalom es fOleny megszerzese fog-
lalkoztat. (Alfred Adler, Emberismerel. Coneol Kiad6, Budapest)

BIBLIAI PELDAK

Azt, bogy az irigysegre val6 hajlam milyen melyen gyokerezik az
ember osztoneiben, hogy az emberi civilizaei6 milyen generikus proble..
majaval al!unk szemben, a Bibl!a is tanusilia. Kaint az irigyseg, a testveri
feltekenyseg helyezi szembe Abelle!. J6..efet S7inten feltekenyseg Cs
irigyseg miatt oobtiik kutba, majd adtak el testvereL Mozes teremtesr61
szol6 konyve ismetelten visszater az irigysegre, es a sulyanak megfclclo.
en foglalkozik a kerdesse!.

Az irott tortenclmi emlekek alapjan hararozottan 5.Ilftha\iuk, bogy
ezek a peldabeszcdek mint intelmek nem ertek el a k[vant eredmenyt.
Nyilvanval6, bogy a korabbi evtizedek is a hatalomert val6 versenges J'"
gyeben teltek cl, amit vcr es kegyetlenkedcs kfserl. Az erOsebbek nem-
esak bogy maguk ala gyurtek a legyozotteket, hanem j6szerevcl kiirtot-
tiik vagy rabswlgava tettek oke!.

Az emberek Iclki-cnelrni beaJlft6dasukat tekintve ma sem kiilon-
boznek e tekintetben a korabbi evezredek embereto!. Mivcl az evoluci6s
folyamat az ember eseteben a hatalom birtokJasaert folytatOtt kiizdclem-
ben ohott format, nehez left volna tUllepni az ezzeljar6 erziileten. Abo-
gran ma scm lehet k"nnyen fOlebe kerekedni a sziintelen tusakodasnak
es rivalizaJa.mak. Ellehet persze merengeni azon, bogy a sIlk r6kalelku
kozott vannak nemes Iclkiiletu emberek is, akik mentesek az irigysegt61,
a hatalomra es fOlenyre val6 torekvest61 akik a kozossegnek hasznos t",
vCkenysegre aldozzak egesz eletiikel. 6k azok a kivetelek, akik lelket,
szeretetd, vigaszt, !,')'6gyer6t pr6balnak nyujtani masoknak. Mindaddig,
amig az irigyseg, a gyiilolet cl nem ganesolja es cl nem ti{'oIja 6keL
Mert a ti;megember nines tekintettel a k"zossegi erzesre: aki lemond a
hatalom gyakorlasar61, azt a cs6cselek menthetetleniil elgawlja.

Egyediil va),')'u~k, magunkra uta!va e!,,/, tOrtet6, ellense~es villg-
ban, amclyben runes tgaz, egyiitterzes, nmes tga7i kozOsseg, nmcs hasz-
nos tcljesitmenyekhez kot6d6 ertekrcnd, esak hamis latszat. Aki erve..
nyesiillli, boldo!,'Ulni akar az eletben, vagy akar esak a felszinen marad-
m, annak meg kell kiizdenie a p07ici6jaert es a vele jar6 hatalomert. De
puszta letunk miatt is konlliktusba keveredhetiink masokkal. Megsem
tehetiink mast, esak azt, amit Adler javasol szamunkra. Ha mar nem
tudjuk rei!,')' hajlamainkat cs osztoneinket a vilagb61 szamuzni, legaIabb
pr6baJjuk a kozosse~ hasznanak a swlgiilatiiba allftani. Ha ez. nom
me!"/,, legalabb annYI tapintattalle!,')'unk masok leant, bogy ne akarjuk
az ingy.emberek indulatait pr6bara tenni, provokalnL

Minden konfliktus alapja a hatalomert val6 vetelkedes. Meg a sze,
rclmi, csalad! vis2alyok hattercben is ott munkal a hatalomvagy, a masik
uralasanak, befolyasolasanak, illetve onmagunk ertekn"velesenek az
igenye. Ezek a belso mozgat6rug6k vagy monvUci6s er6k alapvet6en ra-
nyomjak belyegiiket az ember viselkedesere es termeS7.ctere. Az elet
harcaban tisztaban ken lenniink azzal, bogy acivilizaci6 vekony maza
alatt meglehet6sen barbae indulalok munkalnak. -

Dr. HOD! 8andor


