
BALOGH TIBOR

Látens agresszivitás? 

Vajon a humán agresszió kiélése többeket érint-e most, mint korábban? A szakirodalom 
(etológia, pszichológia) túlnyomó többsége azt demonstrálja: nem. SQt: a csökkenést kell 
konstatálnunk. Ezzel ellentétben a mindennapi (józan) ész azt találja: a kortárs emberi 
agresszió növekvQ tendenciát mutat. Most csak a hazai megítélést nézve – az új BTK 
a büntethetQségi korhatárt 14-rQl 12 évre szállította le, hivatkozva – többek között – az 
iskolákban megnyilvánuló agresszió (iskolatársakkal, tanárokkal szemben) szignifikáns 
növekedésére. Ismét beindultak a halálbüntetés visszaállítását követelQ politikusi – civil 
populáció tagjai közül jó néhányan… 

[Visszatérve a tanárverésre. Ennek egyik elQképe Kosztolányi DezsQ Aranysárkánya. 
Novák Antalt, a 44 éves sárszegi matematika–fizika szakos tanárt bántalmazzák. Sajnálattal 
veszik ezt Sárváron tudomásul; Novák a sajnálatot lesajnálásnak érzi, megrendül önbecsü-
lése, öngyilkos lesz. (A regény 1925-ben jelent meg.) A tanárverés markánsan tragizált. 
Napjainkban hasonló cselekményt sem az érintettek, sem a közvélemény nem tragizálnak.] 

Írásom következQ részében több terület szakirodalmát, illetve ennek természetesen csak 
egy-egy részét veszem szemügyre. Kezdjük az etológiával. 

Csányi Vilmos meghatározása szerint: „Az agresszió etológiai fogalom. Ha azonos fajú 
egyedek erQszakkal igyekeznek egymást valamilyen erQforrás közelébQl eltávolítani, vagy 
ennek megszerzésében, illetve elfogyasztásában a másikat meggátolni, agresszióról beszé-
lünk.” (Csányi 1999, 171.) Csányi szerint az agresszió fokozza az egyed rátermettségét, 
az erQforrások optimális elosztását a csoporton belül. Még ha a média mást sugall is (erre 
visszatérek) mi vagyunk „a legbékésebb állat, az agressziós cselekedetek száma naponta, 
egy fQre számítva egészen biztosan az embernél a legalacsonyabb a primáták között”. 
(Csányi 1999, 171.) Az embernél a csoporton belüli agresszió minimális. Akik eltérnek a 
csoport normáitól (mondhatjuk: deviánsok), csúfolódás, nevetség áldozatai lesznek. 

A háború olyan csoportos agresszió, amely a kulturális evolúció terméke. Egy nagy 
csoport, vagy a társadalom egészének destruktív akciója. Csányi úgy gondolja: a „társa-
dalmi szerzQdés” nem racionalitásunkra vall, hanem annak folyománya, genetikai adott-
ságaink különös szocialitásra késztetnek. 

[Thomas Hobbes Leviathánjában a társadalmak alapvetQ szituációjaként a hadiállapo-
tot, a mindenki harca mindenki ellen helyzetet nevezi meg, melyet az a felismerés vált 
fel, kellQ fizikai, szellemi adottságokkal bármire szert tehetünk, ám arra nincs garancia, 
hogy amit megszerzünk, azt tartósan meg is tarthassuk. ElQbb-utóbb szükséges észreven-
ni – a barbár, kemény természeti káoszt az önkorlátozás váltja fel, a kölcsönös lemondás 
az erQszakról, a szerzés univerzalitásáról, s ennek szavatolása érdekében társadalmi szer-
zQdést kell kötni, amelyet konszenzus nyomán a közhatalom biztosít. Hobbes tehát végsQ 
soron azok közé sorolható, akik az agresszió gyors, tendenciózus mérséklQdését hirdetik 
(ellentétben pl. Rousseau-val).] 

Visszatérve Csányihoz. P egyik legutóbbi m_vében is kiáll az emberi agresszió csök-
kenése mellett. Azt azért megengedi, hogy a kultúra által kialakított agresszió nyomán 
„ugyanazon a területen is létrehozhatok különbözQ identitású csoportokat, amelyek harc-
ban állnak egymással”. (Csányi és mások 2010, 53.) 

Még egy megnyilvánulás az agresszió csökkenését illetQen: Pléh Csaba azt nyilatkozta: 
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„az utóbbi ötszáz év során az európai típusú társadalmakban kevesebb embert ölnek meg, 
mint korábban. Nem igaz, hogy egyre durvábbak lennénk, éppen ellenkezQleg: egyre lá-
gyabbak, kedvesebbek, elfogadóbbak vagyunk.” (Pléh, 4.) 

(Az emberi agresszió csökkenése/fokozódása: közbülsQ stádium) Az e körbe sorolható ér-
telmezések az emberi agresszió kitörölhetetlen/átnevelhetetlen extrém létét szándékolnak 
demonstrálni, anélkül azonban, hogy ennek mértékét az egyedfejlQdésben, a társadalmi 
változások menetében detektálnák. 

Erich Fromm szerint Freud és Lorenz ösztönnek tekintette az agresszivitást, szüntelenül 
áramló energiának, s nem feltétlenül a külsQ ingerekre adott válasznak. 

[Freud egyébként sajnálatosnak tartotta, hogy a háborúra volt szükség az analitikus tech-
nika, az igazi emberi természet belátásához. (Vö.: Dénes Zsófia, 82.)] 

Önálló nézeteit a következQképpen exponálja Fromm. Szerinte „az ember agresszivitása 
messze meghaladja állati Qseinek agresszivitását, az ember – más állatokkal ellentétben – 
valódi »gyilkos«” (Fromm, 269.) Ez a hiperagresszió nem hajlamnak, hanem a körülmé-
nyeknek (pl. tömegesedés) tudható be. Persze az ember a tömeg nyomásától függetlenül 
is képes pusztítani, kegyetlenkedni – örömét leli benne. Csak az embert teszi boldoggá az, 
ha úgy pusztít, hogy annak nincs oka: sem a védekezés, sem más igény kielégítése nem 
motiválja. Az ember örömöt lelhet a kínzásban, gyilkolásban. 

Fromm megkülönbözteti a biológiailag adaptív agressziót és a biológiailag nem adaptív, 
kártékony agressziót. ElQbbi genetikailag programozott, reaktív, védekezQ jelleg_, a vitális 
értékeket védQ, veszélyt elhárító. Utóbbi (a kártékony agresszió) kizárólag ember-specifi-
kus; káros biológiai szempontból, a társadalmi rendet gyengíti, genetikailag nem progra-
mozott, kegyetlenkedQ. Nem kiiktathatatlan jellemzQje természetünknek. 

Fromm két klasszikus kísérlet-leírását szemügyre véve már bizonyos fokig megelQle-
gezzük Aronsont. 

Milgram kísérletének a lényege: 40, 20 és 50 év közötti, eltérQ iskolázottságú és foglal-
kozású férfit választott, a kísérletben párokat alakított ki, minden párban egy naiv és egy 
beavatott szerepelt. A naivak a tanár, a beavatottak az oktató szerepét játszották. Szerepük 
megértése kedvéért olyan információkat kaptak, hogy a tanítás hatásfokát, eredményessé-
gét kívánják tesztelni. Az eljárás lényege: a tanár feladatokat produkál a másik helyiségben 
székbe rögzített diákoknak, akiket minQsít olyképpen, hogy ha rossz a tanítvány válasza, 
áramütéssel kell Qket büntetni, s minden rossz válasz után emelni az áramütés erejét. 300 
voltig elviselték a delikvensek a tortúrát, ám e fölött kiáltozni, dörömbölni kezdtek. A 
kérdés az volt: a halálos áramütésig (s ezt a tanár leolvashatta instrumentumán) hányan 
juttatják el a „villamosszékbe” ültetetteket. Bármilyen hihetetlen is, a tanárok 62%-a meg-
ölte volna tanítványát. E rémisztQ eredményt kissé módosítja, szépíti az, hogy a kísérlet 
színhelye, és az instrukciókat adó professzor mi, ki volt. (Aronson szerint, ha nem a Yale 
Egyetem volt a vizsgálati terep, hanem valamely kevésbé preferált intézmény, akkor 48%-
ra csökkent a végsQkig engedelmeskedQ tanárok aránya, s ha az instruktor nem volt jelen, 
csak telefonon lehetett vele konzultálni, az eredmény 25% alá csökkent. Természetesen az 
áramütés szimulált volt; a tanár pontosan tudta, mikor, hogyan szükséges reagálnia.) Az 
engedelmeskedQ agresszió frappáns példája ez, éppúgy, mint a következQ. 

Fromm joggal nehezményezi, hogy Zimbardo kísérletének leírása korántsem olyan pontos, 
mint Milgramé. Ezzel együtt nem lehet említés nélkül hagyni. Zimbardo a Stanford Egyetemen 
rendezett be egy börtönt, amelybe 24, önként jelentkezQ, fizikailag, mentálisan egyaránt stabil 
férfit gy_jtött be, napi 15 dollár juttatásért cserében. Sorshúzással döntöttek arról, ki lesz a bör-
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tönQr és ki a rab. Meghatározatlan idQre kötötték a szerzQdést az érintettekkel, azzal, hogy ha 
abba kívánják hagyni az akciót, távozhatnak, ám díjazásra nem számíthatnak ebben az esetben. 
Nem tudjuk, meddig tartott volna a tervek szerint a „börtön-játék”, ám a 6. napon – a börtönQrök 
legnagyobb sajnálatára, s a rabok örömére – váratlanul félbe kellett szakítani a kísérletet. Ezt 
megelQzQen öten feladták a rabok közül. A rabokat (rabosítás után) mintegy váratlan rajtaütéssel 
rendQrök vitték a helyszínre. Szavatolták nekik az emberséges bánásmódot. Valójában azonban 
az Qrök teljesen szabálytalanul lelkileg és fizikailag brutálisan bántak velük. Zimbardo rendsze-
resen ellenQrizte a történést, ám a 6. napon felfüggesztette a folyamatot. Egy nyilatkozatában 
elmondta: nem érezte azt, hogy kézben tartja az eseményeket. 

Mind Milgram, mind Zimbardo experimentumát úgy értékelte Fromm, s általában a 
pszichológus szakma, hogy nem prediktálható események következtek be. Az átlagosnál 
kevésbé agresszív résztvevQk nagy stílusváltással a hozzájuk hasonló, szimpatikus társai-
kat fenntartás nélkül vegzálták, megalázták, kínozták. 

A már említett Elliot Aronson ideillQ munkásságának a bemutatásával folytatom. Már 
utaltam rá, hogy a Frommnál imént bemutatott két kísérletnek Q is nagy teret szentel. 

Aronson elfogadja azt a véleményt, amely szerint némely rágcsálót és a bölcsQszájú 
halat leszámítva egyetlen gerinces sem öli meg oly elszántan, készakarva fajtársait, mint 
az ember. EgyetértQen idézi Aronson Storrt: „ha az embert vadállatnak nevezzük, tulajdon-
képpen ez az állatokra nézve sértQ” (Aronson, 158.). 

Osztályozva az agresszió fajtáit, megkülönbözteti egyrészt az önérvényesítQt, és a dest-
ruktívat – elQbbi a vizsgára készülQ diák, a színész, a sportoló (többek között) karakterje-
gye. Pk saját magukban tehetnek kárt teljesítményük túlhajszolásával. Az utóbbi viszont 
másokat károsít vagy instrumentálisan, vagy öncélúan. Instrumentális agresszióval van 
dolgunk, ha az ellenfél valamely játékosát azért vágom fel, mert különben szinte biztos, 
hogy bejuttatja a hálóba a labdát, öncélú viszont az, ha az ellenfél inzultált játékosánál 
nincs a labda, nincs akcióban, s én pusztán a törlesztés kedvéért – mondjuk engem koráb-
ban ért méltánytalanság megtorlásaként – bántalmazom. 

Aronson szerint az agresszív energia háromféleképpen vezetQdhet le. 
a) Fizikai tevékenység formájában (pl. játék); 
b) fantáziálással (pl. ábrándozom arról, hogy megverek valakit); 
c) közvetlenül (pl. kirohanunk valaki ellen, bajba keverjük). 
Fromm és Aronson – véleményem szerint – döntQen egyezik abban, hogy az emberi 

agresszió szintjét nagyon magasnak tartják (Frommnál ez a kártékony agresszió típusa, 
Aronsonnál pedig a destruktív agresszió válfaja) az állatvilágban megnyilvánulóhoz ké-
pest. Arról azonban egyikük sem szól: gyakoribb lett-e, avagy csökkent napjainkban a hu-
mán agresszió. (Fromm megpendít ugyan egy halvány, bizonytalan, ízig-vérig romantikus 
reményt, éppúgy, mint Freud.) 

(Az emberi agresszió növekedése egy analógia és a m_vészetek speciális tükrében) 
Hosszú idQn át a szociálpszichológia egyik kurrens témájának számított a kooperativitás/
kompetitivitás kérdése. Ezt Kelley és Stahelski értelmezésében ismertetem. A klasszikus 
„fogoly dilemmája” kísérletrQl van szó. A vizsgálati párokat arra késztették, hogy tekint-
sék fogolynak magukat, akiket elfogásuk után szeparáltak egymástól. A bíró a következQ 
konfliktushelyzetet ismerteti: 

– ha egyikük sem vall, szabadok lesznek; 
– ha mindketten vallanak, mérsékelt büntetést kapnak; 
– ha csak egyikük vall, Q szabad lesz, társát viszont szigorú büntetéssel sújtják. 
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A dilemma tehát az: együttm_ködés vagy vetélkedés. A kompetitív alanyt versengés iránti 
vonzódása vallomásra ösztönzi, míg a kooperatív mentalitásút hallgatásra készteti. A kooperatív 
alany, amennyiben felfedezi társa notórius vetélkedését, stílust válthat, ám egy kompetitív sze-
mélyiség nem lesz képes beleélni magát a másik kooperativitásába, azaz nem tud stílust váltani. 

Ez a szofisztikus dilemma Kelleyéket robosztus elméletalkotásra készteti. Azt állítják 
tudniillik, hogy a kétféle hajlam független a konkrét társadalmi szituációtól – genetikai-
lag meghatározott, általános validitású, szilárd karaktervonás. „S éppen mert az együtt-
m_ködés az életképesebb társadalmi állapot, okoz gondot a versengQ genotípusú gének 
eluralkodása.” (Balogh, 123.) 

A genetikai fundáltság hiposztazálása arra ragadtatja Kelleyt és Stahelskit, hogy pálya-
orientálást javasoljanak. Szerintük a vetélkedQket eleve ki kellene zárni a politikai, rendQri, 
ügyvédi stb. pályákról, viszont pl. sportolóként, színészként sokra vihetik. 

Ami miatt idetartozónak vélem Kelley és Stahelski teóriáját (azzal együtt, hogy a ma-
gam részérQl felettébb ingatagnak vélem a genetikai huzalozottság állítását), az az a mo-
mentum, hogy a szélsQségesen vetélkedQk agresszív személyiségjegyekkel rendelkeznek, 
s ahogy jeleztem, jóslatuk értelmében az Q létszámuk egyre nQ; tehát végsQ soron arra 
voksolnak, hogy az agresszivitás társadalmunkban emelkedQ tendenciát mutat. 

Az imént megkockáztatott analógiától (agresszivitás – szélsQséges vetélkedés) a min-
dennapi (józan) ész terrénuma felé közeledve az agresszió jelenkori megmutatkozását a 
m_vészetek világában szemlézem: illusztrációs anyagként a színpadi alkotásokra koncent-
rálva. A többek között Antonin Artaud által fémjelzett „kegyetlen színház” felszámolja a 
hagyományokat, sokkot alkalmaz azért, hogy felrázza a nézQket letargiájukból. 

Roger Scruton tanulmányához fordulok. Scruton a szép formaváltozásait, módosulásait vizs-
gálva érzékelteti a szép elQli menekülést. TöbbrQl van itt persze szó, mint arról, hogy manapság 
festQk, rendezQk, zenészek és mások mintegy menekülnek a szép elQl – meg is rontják a szépet. 

Legyen egyetlen kortárs példa. Mozart „Szöktetés a szerájból” cím_ vígoperája 
Konstanzáról szól, aki hajótörést szenved, Szelim pasa háremébe kerül. A pasa a bájos 
lány erényességétQl meghatva tiszteli a h_séget, amit Konstanza tanúsít vQlegénye iránt, 
a felvilágosodás könyörületességét mint egyetemes emberi eszmét vallja. Végül is a vQ-
legény kiszabadítja menyasszonyát. Igen romantikus világ tárul elibénk. Mi lett ebbQl a 
szadizmusba hajló transzformálódásban? 

Idézem Scrutont. „A darab 2004-es berlini elQadásában a rendezQ, Calixto Bieito úgy dön-
tött, hogy az opera cselekményét egy berlini bordélyházba helyezi át, ahol Szelim selyemfiú, 
Konstanza pedig örömlány. Az elQadás során még a legfinomabb dallamok alatt is a színpad 
tele volt szórva üzekedQ párokkal, és minden alkalmat megragadtak az erQszakra, akár követte 
szexuális beteljesülés, akár nem. Az egyik jelenetben egy prostituáltat alaposan megkínoztak, 
mellbimbóit a teljes realizmus elhitetésével levágják, majd megölik. A szöveg és a zene szere-
lemrQl és együttérzésrQl beszél, de ez az üzenet belefullad a gyilkosság és a narcisztikus szex 
ordító erQvel megrendezett jeleneteibe, amelyek beszennyezik a színpadot.” (Scruton, 1139.) 

Ady „Kocsi-út az éjszakában” cím_ versében felpanaszolja: „Minden egész eltörött”. 
Amit mostanság tapasztalunk néhány jeles alkotónál, tipikus és nagyra tartott m_vekben, 
az nem eltörés: tervezett destrukció, az agresszivitás netovábbja. 

A közönségesség, a durvaság, az aberráció, a szexuális devianciák tárháza a XX. és 
XXI. századi m_vészet. Az agresszivitás tömény reklámja: cselekményben, szereplQkben, 
témában, stílusban egyaránt. 

JellemzQ, hogy Scruton szavával élve milyen készségesen nyúlnak klasszikus m_vek-
hez, dolgozzák át Qket úgy, hogy azokat „megszentségtelenítik”. 
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(Csak a rossz hír a jó hír, és a mindennapok agresszivitása) Régóta, s igen gyakran feltett 
kérdés: van-e összefüggés, s ha igen, milyen a média és az agresszió között. A számomra 
legimpresszionálóbb választ Aronson adta meg. 

P írta: 1970 májusára szervezték meg Austinban azt a 20 ezres felvonulást, amelyen az 
amerikaiak kambodzsai beavatkozása ellen tüntettek az egyetemisták. ElQzetesen össze-
összecsaptak a rendQrséggel, megdobálták Qket. A Nemzeti Gárda négy diákot agyonlQtt – erre 
következett a diákok imponáló szervezQdése. A városi tanács ezt nem engedélyezte. Egy szö-
vetségi bíró viszont ellenezte a betiltást. A demonstráció zavartalanul sikerült: a rendQrök biz-
tosították a tüntetQk haladását, diáklányok virágokkal kedveskedtek nekik. A várt vérengzés 
elmaradt tehát, s a vezetQ, nagy tv-csatornák – akik kivétel nélkül kivonultak – egy mondatnyi 
említést sem tettek a történtekrQl. Hiszen ha nem folyt vér, nincs mit mondani és mutatni. 

A tömegkommunikáció, a média bevett eljárásmódja ez. 
Csak hazai példákra hagyatkozva: a TV2 este ½ 7-kor kezdQdQ híradója rövidre fogott 

politikai információk mellett szinte kizárólag természeti csapásokról, szerencsétlenségek-
rQl, b_nügyekrQl ad számot. Magyarországon régen a tv vezetQ tudósításai közölték: az 
„Új Élet” tsz-ben megkezdQdött a betakarítás, s mintegy mellesleg, rövidre fogva mutattak 
agresszióról tanúskodó híreket. De ugyanez igaz a sajtóra is. A bulvárlapok népszer_ségé-
vel nem tarthat lépést példányszám tekintetében más napilapok olvasása, vásárlása (pl. a 
Blikk, az Ász stílusának, nyers írásainak „hála” jócskán lekörözte pl. a Magyar Nemzetet, 
a Népszabadságot). 

A derék fogyasztónak azt sulykolják: ilyen a világ, ez a valóság, s ettQl bizony lehet borzongani. 
A mindennapok tényleg sokszor zordak. HázQrséget szerveznek, a gy_löletbeszédrQl 

szónokolnak. De ne iparkodjunk ilyen „magas” szintre. Az Országházon kívül sem sz_köl-
ködünk agresszivitásban; a labdarúgás nem kevés élvezQje, a melegek felvonulását kísérQ 
tüntetQk és ellentüntetQk; a villamoson, metrón ellenQrzQk szóbeli és tettleges bántalmazá-
sa; a zsidózás; a közlekedési anomáliák (autós kontra biciklis, kerékpáros kontra gyalogos) 
bizony a mindennapok megszokott szcénája… 

Megkockáztatom: visszautalva Aronson azon felosztására, amely az agressziós energia 
levezetQdését detektálja, az elsQ két típus (a fizikai tevékenységben – pl. a játékban – és a 
fantáziálásban – pl. ábrándozás arról, hogy megverek valakit) érdekelhet elsQsorban ben-
nünket, nem hallgatva a harmadikról, a közvetlen agresszióról sem. 

Ezekben az esetekben, meglehet, gyakran gyanakodhatunk egy látens agresszió néha 
hosszas lappangási idQ utáni kitörésére, egy testies tüneteket nem feltétlenül okozó, elfe-
dett, hangulati instabilitással jellemezhetQ larvált depresszióra. 

Hevenyészett, kikezdhetQ diagnosztizálás a most leírt, de talán továbbgondolásra érde-
mes tömegjelenség tettenérési kísérlete. 

A humán agresszió mibenlétét, csökkenését/fokozódását figyelve igyekeztem minél 
több területet érinteni [etológia, (szociál)pszichológia, pszichiátria, esztétika, valamint a 
mindennapi élet, a józan ész]. MeggyQzQdésem, benyomásaim – miként fejtegetésembQl 
kitetszik – tetézetten ambivalensek, hiszen egyetlen tudomány sem negligálhatja a józan 
észt, s szerintem el kell fogadnunk a m_vészet, s diszciplínája, az esztétika autonómiáját, 
azt, hogy épp oly hiteles, mint bármely tudomány. 

Törekedtem az áttekinthetQségre – Occam borotváját használtam, megpróbáltam csök-
kenteni a számításba jöhetQ lehetQségeket, ez késztetett a szakirodalmi hivatkozások 
mérséklésére is. Azt remélve mindazonáltal, hogy mondanivalóm, érvelésem emiatt nem 
szenvedett komoly csorbát. 
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