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Egy friss kutatás szerint a nők agya jobban az önzetlen viselkedésre van hangolva a férfiakéhoz képest

Énközpontúság és ami mögötte rejlik

A nők agyának jutalmazá-
sért felelős része sokkal 
aktívabban reagál az ön-

zetlen viselkedésre, mint a fér-
fiaké – állapították meg a Zü-
richi Egyetem kutatói. A Nature 
Human Behaviour című folyó-
iratban közölt tanulmány szer-
zői elsőként bizonyították, hogy 
a női és a férfi agy eltérően rea-
gál az önzetlen és az önző visel-
kedésre – idézte a Phys.org tu-
dományos-ismeretterjesztő hír-
portált az MTI. Az előagyban ta-
lálható striátum (csíkolt test) fe-
lelős a jutalomérzetért, és ez 
az agyterület aktiválódik dön-
téshozatalkor. A kutatási ered-
mények alapján a striátum sok-
kal erősebb aktivitást mutatott a 
nőknél az önzetlen, mint az ön-
ző döntések meghozatalakor. Ez-
zel szemben a férfiaknál az önző 
döntés váltott ki hevesebb reak-
ciót a jutalmazórendszerből. Az 
alanyoknak egyebek között egy 
adott pénzösszeg másokkal való 
megosztásáról kellett dönteniük. 
Egy másik vizsgálatban az agy 
jutalmazó rendszerének műkö-
dését gyógyszerezéssel zavarták 
meg az alanyoknál. Ennek ered-
ményeképpen a nők sokkal ön-
zőbben, míg a férfiak jóval önzet-

lenebbül viselkedtek, ami meg-
lepte a kutatókat.

Alexander Soutschek, a Zü-
richi Egyetem munkatársa sze-
rint még ha ezek a különbségek 
nyilvánvalónak is tűnnek bioló-
giai szinten, semmiképpen sem 
szabad ösztönös vagy az evo-
lúcióra visszavezethető tulaj-
donságokként tekinteni rájuk. 
A jutalmazásért és tanulásért 
felelős agyterületek szorosan 
együttműködnek egymással. Ko-
rábbi tanulmányok kimutatták, 
hogy a lányok dicséretet kapnak 
az önzetlen viselkedésért, ami-
nek eredményeként az agyuk ju-
talmazó rendszere megtanulja, 
hogy a segítőkész cselekedetért 
várjon el valamilyen jutalmat és 
ne az önző viselkedésért. Ennek 
fényében pedig az általunk meg-
figyelt nemi különbség leginkább 
a férfiakra és a nőkre vonatko-
zó eltérő kulturális elvárásoknak 
tulajdonítható.

Aki narcisztikus, az frusztrált

A narcisztikus tulajdonságok 
alapvetően az én érvényesíté-
sét teszik lehetővé – bizonyos 
esetekben azonban a korai ér-
zelmi sérülések nyomán ez a 

narcisztikus védelem egyre ko-
molyabb falat von az illető köré – 
olvasható a Mipszi.hu-n. Ez a ka-
rakterpáncél, amelynek látha-
tó felszíne sokszor egy jól műkö-
dő személyiséget mutat (akinek 
nagy ívű fantáziái vannak saját 
magáról), gyakorta egy szorongó, 
kisebbrendűségi érzésekkel és 
szeparációs szorongással eltelt 
kisgyereket takar. Például egy 
narcisztikus karakterű (egysze-
rűbben: önző) férfi párkapcsolati 
működésére jellemző, hogy min-
dig az ő szavának kell érvénye-
sülnie, nem lehet vele kompro-
misszumot kötni, agresszív szo-
rongással reagál minden olyan 
helyzetben, ahol azt érzi, az ő ér-
dekei csorbulhatnak.

Érzéketlen hidegség a társ iránt

Valójában nem történik más, 
mint hogy a „kisgyerek” ke-
mény eszközökkel harcol ön-
magáért, és nem dekódolja, 
hogy nem az anyjával, hanem 
felnőtt párjával kellene érzelmi 
összhangot kialakítania. Oly-
kor kíméletlennek is mutatkoz-
hat, amennyiben érzéketlen hi-
degséggel kezeli társa érzelmi 
szükségleteit, mert minden szi-
tuációban csak saját szempont-
jait érzékeli. Egy ilyen párkap-
csolat a másik felet olyan állan-
dó érzelmi erőfeszítésre kény-
szeríti, amiben – teljesen hát-
térbe szorítva saját igényeit – a 
hajdanán meg nem kapott ér-
zelmi nyugalmat kell biztosíta-
nia. Gyakori, hogy a párkapcso-

lati választás úgy alakul, hogy 
egy dependens, alárendelődő 
nő lesz az az „áldozat”, aki ide-
ig-óráig megpróbálja ellensú-
lyozni – és „restaurálni” vala-
milyen pozitívabb irányba – a 
férfiban korán kialakult negatív 
anyaképet.

Szakértők szerint a nar cisz-
tikus karakter fő jellemzője a 
grandiózus énkép, amelyet az il-
lető minden módon megpróbál 
fenntartani, bár mögötte sérülé-
keny egó rejtőzik. Az ilyen em-
bernek folyamatos dicséretre, el-
ismerésre van szüksége, ezért 
olyanokkal veszi körül magát, 
akiktől ezt meg is kapja. Empáti-
ára, együttérzésre szinte képte-
len. Csak felszínesen tud alkal-
mazkodni, kedves, megértő és 
készséges lenni. Ám ha valakivel 
együtt él, az sokszor maga a rém-
álom: gyakran kihasználja a má-
sikat, ő mindennek a közepe, és 
nem képes beleélni magát mások 
helyzetébe.

Az egészséges személyiség 
hajlamos a segítségnyújtásra

Az önzetlen viselkedés jellem-
zője, hogy nem az illető élőlény 
(ember, állat) saját érdekét, túl-
élését szolgálja, hanem egy má-
sik fajtársét. Az állatvilágban 
– összhangban a darwini típu-
sú evolúciós elméletekkel – az 
altruizmus ritkábban fordul elő, 
mint a saját túlélést elősegítő vi-
selkedések, de mégis meglehe-
tősen gyakran észlelhető. Az 
etológiában legelterjedtebb ma-

gyarázat szerint az állatok alt-
ruizmusa abból ered, hogy az 
egyedek viselkedése nem egy-
szerűen saját maguk túlélését, 
hanem génjeik elterjesztését 
célozza. Ez a feltevés egyszer-
re magyarázza meg az utódgon-
dozó, utódokat védő viselkedést, 
és más altruista megnyilvánulá-
sokat is, mivel a megfigyelések 
szerint az állatok a legtöbb eset-
ben annál nagyobb valószínű-
séggel segítenek egy fajtársuk-
nak, minél közelebbi rokonság-
ban állnak vele.

A pszichológia klasszikus is-
kolái részben szintén „rejtett ön-
zésnek” tekintették az altruiz-
must: így a viselkedés-lélektan 
képviselői az emberi „önzetlen-
séget” társas megerősítéssel, 
előzetes elvárásokkal, illetve utó-
lagos jutalmazással magyaráz-
ták. Sigmund Freud az altruiz-
must többféle személyiségszer-
kezet talaján is megjelenhető vi-
selkedésként értelmezte. A pszi-
choanalízis szerint a másoknak 
való segítségnyújtás nemcsak a 
konfliktusok elhárításának (pl. 
bűntudatcsökkentés, önmagunk 
kedvezőbb színben láttatása) 
egy lehetséges módja, hanem az 
egészséges személyiség sajátja-
ként is megjelenik. A mai pszi-
chológia az empátia, vagyis be-
leélő készség szerepét hangsú-
lyozza az emberi altruizmus hát-
terében: a nagyobb empátiás ér-
zékenység fokozott segítőkész-
séget eredményez.
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Helyzetfüggő, hogy önmaga vagy pedig inkább 

más érdekeit tartja szem előtt az ember. Létez-

nek azonban alapvetően narcisztikus, illetve ön-

zetlenebb karakterek, a nagyobb empátiás ér-

zékenység pedig fokozott segítőkészséget ered-

ményez. Egy új kutatás szerint a nők hajlamo-

sabbak az önzetlen viselkedésre, mint a férfiak.

Az önzőség boldoggá tesz?

Az önzés boldoggá teszi az embert, de csak addig, amíg nem érez 
bűntudatot – állítják amerikai kutatók. Mindezt annak ellenére érez-
zük, hogy kora gyermekkorunktól az önzetlenségre és az altruiz-
musra nevelnek bennünket. Korábban a pszichológia azt feltételez-
te, hogy az önzés belénk kódolt vonás, nem tehetünk ellene. Amint az 
MTI korábban írta, a Pennsylvaniai Egyetem pszichológusai árnyal-
ták ezt a képet, szerintük aki legtöbbször az önző utat választja, an-
nak sokszor kell szembesülnie a bűntudattal. 216 egyetemistát tesz-
teltek, mindegyiküknek adtak 3 dollárt. Az első csoportnak azt mond-
ták, hogy adja a pénzt az UNICEF-nek, a másodiknak, hogy megtart-
hatja, a harmadiknak pedig, hogy eldöntheti, mihez kezd vele. A pénz-
osztás utáni interjúkból kiderült, hogy azok a hallgatók, akik megtart-
hatták dollárjaikat, jóval boldogabbnak érezték magukat, mint a má-
sik két csoport tagjai. Amit az ember igazán akar, az gyakran önző 
cselekedet, ám nem teszi meg, mert tudja, hogy lelkiismeret-furdalá-
sa támadna miatta – írta Jonathan Berman pszichológus, a kísérlet 
egyik vezetője az Association of Psychological Science című tudomá-
nyos szakfolyóiratban megjelent tanulmányban.

Amikor az Én a fontos.  A narcisztikus karakterjegyek nagymértékben alakítják a párkapcsolat alakulását 

A rossz testtartás, a mozgáshiány és a túlsúly is okozhat hátfájást
Rengeteg dolog okozhat hátfá-
jást, többek közt a helytelen élet-
mód, a rossz testtartás és a moz-
gáshiány. A hátunkon érezzük 
először a mindennapok megter-
helő következményét: az elme-
revedett, görcsös izmokat és a 
fájdalmas mozdulatokat. Még a 
leghétköznapibb tevékenységek 
is fokozott igénybevételt okoz-
hatnak, ha nem megfelelő tech-
nikával végezzük őket, akár a 
kertészkedéstől, a biciklizéstől 

vagy a pakolástól is kialakulhat 
hátfájdalom. Ha pedig már kiala-
kult, a kényszertartások csak fo-
kozzák a fájdalmat. Az ülőmun-
kát végzők és a tanulók helytelen 
testtartása hosszú távon elválto-
zásokhoz és fájdalomhoz vezet – 
olvasható a Híradó.hu-n. Stressz 
hatására bizonyos izmok, főleg 
a nyak-vállöv körül megfeszül-
nek. Tartós stresszhelyzetben 
ez a feszülés állandóvá válik, az 
izmok nem tudnak ellazulni. Ez 

pedig nemcsak kellemetlen ér-
zéshez, fájdalomhoz vezet, de az 
izomegyensúly felborulása mi-
att hatással lesz a hátunkra, így 
az egész gerincünkre is. A moz-
gás segíti levezetni a stresszt, 
visszaállítja a helyes egyen-
súlyt, speciális gyógytornagya-
korlatokkal pedig megtanulha-
tó az izmok nyújtása is. A moz-
gáshiány a törzsizomzat gyen-
güléséhez, ezen keresztül pedig 
a hát fájdalmához vezethet. So-

kan azt gondolják, hogy a hátfáj-
dalommal élőknek nem szabad 
mozogniuk, holott ennek az el-
lenkezője az igaz. Amikor már 
túl vagyunk a fájdalom akut sza-
kaszán, belekezdhetünk a hát, a 
has és a lábak kíméletes edzésé-
be és néhány nyújtó gyakorlatba. 
A szakember által megfelelően 
összeállított gyakorlatok ugyan-
is nemcsak a fájdalmat enyhít-
hetik, hanem meggyorsítják a 
felépülést, védenek az újabb sé-

rülések ellen. A túlsúly, főleg a 
hasi típusú elhízásnál jelentő-
sen terheli a deréktáji gerincet, 
túlfeszíti és ezáltal megterhe-
li az izomzatot és a szalagokat. 
A felesleges kilók a hátfájáson 
kívül hozzájárulnak sok egyéb 
betegség kialakulásához. Éppen 
ezért ebben az esetben is elen-
gedhetetlen a megfelelően kiala-
kított mozgásprogram.
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