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Békésebb lett a világ?
Az erőszak és erőszakmentesség lélektani tényezői

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Harvard Egyetem professzora 
az MTI-nek hangsúlyozta, az 
emberi lét sokkal békésebb 

és jobb lett az elmúlt évszázadok-
ban, de ahhoz, hogy ez tovább is így 
folytatódjon, élni kell a felvilágoso-
dás racionalitásba és tudományba 
vetett meggyőződésével. Az erőszak 
alkonya című, angolul eredetileg 
2011-ben megjelent, több mint 800 
oldalas ismeretterjesztő munkában 
Steven Pinker rengeteg statiszti-
ka és történelmi adat segítségé-
vel érvel amellett, hogy az emberi 
erőszak (háborúk, gyilkosságok, 
népirtások; kisebbségekkel, nőkkel 
és gyerekekkel szemben tanúsított 
agresszió) mértéke az emberiség 
növekvő lélekszámához arányosít-
va folyamatosan visszaszorult az 
elmúlt évszázadok során, napjaink-
ban pedig a történelem legbékésebb 
korszakát éljük, de még a véres 20. 
század is eltörpül az erőszak és há-
borúk tekintetében a korábbi ko-
rokkal szemben. A szerző, aki 2003 
óta a Harvard Egyetem pszichológia 
professzora, Az erőszak alkonyában 
sorra veszi az erőszak és az erőszak-
mentesség lélektani és neurobioló-
giai tényezőit. A könyvben öt pszi-
chológiai rendszert, „belső démont” 
ismertet, amelyek külön agyterü-
letekről kiindulva erőszakra hajla-
mossá teszik az embert, valamint 
négy „bennünk élő angyalt”, azaz 

békére és együttműködésre sarkalló 
lélektani képességet. 

 Végül Pinker négy nagy történel-
mi erőt azonosít, amelyek szerinte 
az emberiségben fellelhető veleszü-
letett békés motivációkat erősítik, 
fokozatosan visszaszorítva az ag-
ressziót és erőszakot. Az első az erő 
törvényes monopóliumára épülő 
állam és bíróság, a hobbes-i Levi-
atán. A második a kereskedelem, 

amely pozitív összegű játszmaként 
minden résztvevő felet érdekeltté 
tesz az együttműködésben. Pinker 
harmadikként a kozmopolitanizmus 
erőit jelöli meg, amelyek hatására az 
emberek egyre inkább hajlamosak 
az idegenekkel szemben tanúsított 
együttérzésre. A negyedik történel-
mi erő könyve szerint a „józan ész 

mozgólépcsője”, vagyis hogy az em-
berek a tudásra és racionalitásra tá-
maszkodva mindinkább ráébrednek 
az erőszak elkerülhetőségére, hiába-
valóságára. 

„A legtöbben egyetértenek ab-
ban, hogy az egészség, az oktatás, 
a béke, a boldogság, a biztonság, 
valamint a szabadidő, a természet, 
a kultúra, a család és a barátok él-
vezetének lehetősége jobbá teszi 
az emberi életet” – nyilatkozta az 
MTI-nek Steven Pinker, aki szerint a 
hozzáférés mindezekhez mérhető, és 
növekedett is az idők során. Ugyan-
akkor fi gyelmeztet arra is: bár léte-
zik progresszió a történelemben, de 
ez nem jelenti azt, hogy a külső kö-
rülmények jobbá válása mindenhol 
és mindenkivel egyszerre történne.

„Az csoda lenne. Ráadásul mind-
ez nem történik automatikusan sem, 
hanem az emberi lét körülményei-
nek javítását célzó erőfeszítések 
eredménye” – tette hozzá a kanadai 
születésű pszichológus, aki 2003 óta 
a Harvard Egyetem professzora, és 
evolúciós pszichológiával, valamint 
az elme komputációs elméletével 
foglalkozik, fő kutatási területe a 
pszicholingvisztika és a tudat.

Több szaktudós is kritizálta a The 
New York Times bestseller-listájára 
is felkerült könyvet, félrevezetőnek 
ítélve Pinker adatait és túlzottnak a 
haladásba vetett optimizmusát.

• Először jelent meg magyar nyelven Steven 
Pinker kognitív pszichológus világhírű könyve az 
emberi erőszak visszaszorulásáról. A kötet felke-
rült a The New York Times bestseller-listájára, de 
sok kritikusa is van.

A legtöbben egyetér-
tenek abban, hogy az 
egészség, az oktatás, 
a béke, a boldogság, a 
biztonság, valamint a 
szabadidő, a természet, 
a kultúra, a család és 
a barátok élvezetének 
lehetősége jobbá teszi az 
emberi életet.

▴  I L L U S Z T R Á C I Ó :  V E R E S  N Á N D O R

Jól kommunikálsz? Szívesen foglalkoznál médiával,
reklámokkal? Szeretnéd, ha a sok munkáért

végre jól keresnél? Akkor itt a helyed.

Mi a feladat?
• lapcsaládunk reklámfelületeinek értékesítése
• kapcsolattartás az ügyfelekkel, új kliensek felkutatása

Téged várunk, ha:

Amit nyújtunk:

• céges telefon és autó
• juttatások

Ha magadra ismertél, akkor küldd el az önéletrajzodat
a hr@szh.ro címre.  
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