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Nacionalizmusra hangolva 
A mi és ők biológiája

Soha nem volt esélye. Az első hibát azzal kö-
vette el, hogy egyedül keresgélt élelmet; talán 
másképp alakultak volna a dolgok, ha még va-
laki ott lett volna vele. A másik, súlyosabb hiba 
az volt, hogy túl messzire vándorolt a völgyben 
egy veszélyes fás területen. Itt fennállt annak 
a kockázata, hogy összefut „Azokkal”, akik 
a völgy feletti hegygerincről valók. Először 
ketten voltak, és megpróbált küzdeni ellenük, 
de aztán még négyen mögé lopakodtak és kör-
bevették. Otthagyták, hogy elvérezzen, majd 
később visszatértek, hogy megcsonkítsák a 
testét. Végül, közel húsz ilyen öldöklés zajlott 
le, amíg senki sem maradt, és „Azok” átvették 
az uralmat az egész völgy felett.

Ennek a vérengzésről és hódításról szóló 
mesének, amelyet John Mitani primatológus 
[főemlőskutató] mondott el először, a szerep-
lői nem emberek; csimpánzokról van szó egy 
ugandai nemzeti parkban. Egy évtized leforgá-
sa alatt egy csoport csimpánzai módszeresen 
kiirtottak minden környéken élő hím csim-
pánzt, elrabolták a nőstényeket, és kiterjesztet-
ték területüket. Másutt is hasonló támadások 
zajlanak a csimpánzpopulációkban; egy 2014-
es tanulmány szerint harmincszor valószínűbb, 
hogy a csimpánzok egy szomszédos csoport 
tagját ölik meg, mintsem valakit a sajátjukból. 
Átlagosan nyolc hím támad rá az áldozatra.

Ha a majmok élete ennyi erőszakkal van 
tele, meglepő-e egyáltalán, hogy az emberek, 
akik a csimpánzokéval egyezőnek mondhatják 
DNS-ük több mint 98 százalékát, szintén „mi” 
és „ők” kategóriákra osztják a világot, és há-
borúznak miattuk? Természetesen veszélyesek 
a leegyszerűsített összehasonlítások; az embe-

reknek épp annyi DNS-ük közös a bonobókkal 
[az utolsóként felfedezett emberszabású ma-
jomfajjal], akik körében elképzelhetetlen az 
effajta kegyetlen viselkedés. S bár az emberek 
nemcsak egy völgy feletti uralom miatt ölnek, 
hanem olyan elvont dolgok miatt is, mint az 
ideológia, a vallás és a gazdasági hatalom, 
páratlanok azon képességüket tekintve, hogy 
megváltoztassák magatartásukat. (A svédek a 
tizenhetedik századot Európa fosztogatásával 
töltötték; ma pedig – hát igen – ők a svédek.) 
Ugyanakkor az emberiség legnagyszerűbb és 
legszörnyűbb pillanatai adódnak egy olyan 
rendszerből, amely mindent magába foglal 
az előző másodperc idegi tevékenységétől az 
evolúció utolsó évmilliójáig (társadalmi ténye-
zők bonyolult halmazától kísérve). Az ezeket 
formáló biológiai és kognitív alapok megraga-
dására van szükség, hogy megértsük az emberi 
csoportidentitás dinamikáját, többek között a 
nacionalizmus feléledését – amely valószínű-
leg a csoporton belüli elfogultság legrombo-
lóbb formája.

Az effajta elemzés nem sok okot ad az 
optimizmusra. Agyunk a másodperc töredéke 
alatt képes különbséget tenni a csoporthoz tar-
tozók és a kívülállók között, és arra ösztönöz 
bennünket, hogy barátságosan viselkedjünk az 
előzővel, és ellenségesen az utóbbival. Ezek az 
elfogultságok belénk idegződtek és nem tuda-
tosak, továbbá megdöbbentően fiatal életkor-
ban jelennek meg. Természetesen önkényesek 
és gyakran változnak. A mai „őket” holnap 
felválthatja a „minket”. Ez azonban sovány 
vigasz. Az emberek képesek úgy megfékezni 
ösztöneiket és úgy építeni társadalmakat, hogy 
a csoportos versengést a háborúzásnál kevésbé 
romboló színterekre irányítsák, ugyanakkor 
továbbra is makacsul tartják magukat a tör-
zsi szellem pszichológiai alapjai, még akkor 
is, amikor az emberek végre felfogják, hogy 
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nemzetükhöz, bőrszínükhöz, istenükhöz vagy 
sportcsapatukhoz való ragaszkodásuk éppolyan 
esetleges, mint hogy melyik oldalára esik a 
feldobott érme. Az emberi elme szintjén nem 
sok akadálya van annak, hogy új csapattagok 
ismételten jövőbeli ellenségekké váljanak.

Törzsi elmék
Az emberi elmében mélyen gyökerezik a haj-
lam a „mi és ők” szembeállításra. Számtalan 
alapos tanulmány megmutatta már, hogy az 
agy automatikusan, és elképesztő gyorsasággal 
tesz ilyen megkülönböztetéseket. Vessünk agyi 
szkennelés alá egy önkéntest, és villanásnyi 
időre mutassunk neki arcokat ábrázoló képeket. 
A szkenner által mutatott tipikus fehér arcok 
között egy fekete ember arcának látványa 
egy tizedmásodperc alatt működésbe hozza az 
amigdalát, a félelem és az agresszió érzéseiben 
központi szerepet játszó agyi területet. Az ese-
tek többségében néhány másodperccel később 
akcióba lép a prefrontális kéreg, az ingerek 
kordában tartása és érzelmi szabályozása szem-
pontjából kulcsfontosságú rész, és elnémítja az 
amigdalát: „Ne gondolkodj így, én nem vagyok 
ilyen.” Mégis, a kezdeti reakció rendszerint a 
félelem, még azok körében is, akik ennél böl-
csebben gondolkoznak.

Ez a megállapítás nem kiugró példa. Ha a fő-
emlős egy ugyanabból a fajból származó egyed 
arcára néz, agyának egy külön – arcfelismerő 
– területe, a fusiform gyrus aktiválódik, de ez 
kevésbé történik így, amikor a kérdéses arc egy 
másik fajból származó egyedhez tartozik. Ha 
egy ugyanolyan emberfajtához tartozó társunk 
kezét nézzük, amint tűvel szúrják meg, ez 
működésbe hozza az elülső cinguláris kérget, 
amely terület az empátia érzésében játszik sze-
repet; Ha ugyanezt egy más emberfajta kezével 
látjuk, ez már kevesebb aktivitást eredményez. 
Nem mindenki arca vagy fájdalma számít 
egyformán.

Az emberek lépten-nyomon önkéntelenül 
értékítéleteket hoznak társadalmi csoportokról. 
Tegyük fel, hogy ellenérzéssel viseltetünk az 
ogrék [emberevő óriások] iránt, és ezt általában 
titkoljuk. Némely eszköz, nevezetesen az imp-
licit asszociációs teszt, mindazonáltal képes 

kimutatni előítéleteinket. Egy számítógép kép-
ernyője arcokat és érzelmi töltéssel rendelkező 
kifejezéseket, mint például „hősies” és „tu-
datlan” mutat felváltva. Válaszként két gomb 
egyikét kell gyorsan megnyomnunk. Ha a 
gombok párosításai egyeznek az előítéleteink-
kel („nyomd meg az A gombot, ha ogre-arcot 
vagy negatív kifejezést látsz, és a B gombot, ha 
emberi arcot vagy pozitív kifejezést”), akkor 
könnyű dolgunk van. Ám ha a párosítás meg-
cserélődik („nyomd meg az A gombot, ha em-
beri arcot vagy negatív kifejezést látsz, és a B 
gombot ogre-arc és pozitív kifejezés esetén”), 
lelassul a válaszadásunk. Minden alkalommal 
van egy kis késedelem, mivel nehezen megy 
az ogréknak a „kecsessel” vagy az embereknek 
a „büdössel” való összekapcsolása, és ez gátló 
tényezőt jelent a másodperc töredékéig. Kellő 
próbálkozás után észlelhetők ezek a késések, 
és felfedik előítéleteinket az ogrékkal – vagy, 
a ténylegesen érintettek esetében, az adott 
emberfajtákkal, vallásokkal, népcsoportokkal, 
korcsoportokkal és bizonyos testi tulajdonsá-
gokkal szemben.

Szükségtelen megjegyezni, hogy ezeknek 
az előítéleteknek a zöme az idők során alakul 
ki. Ugyanakkor a hozzájuk szükséges kognitív 
struktúrák gyakran már a kezdetektől fogva je-
len vannak. Már a csecsemők is jobban szeretik 
azokat, akik szüleik nyelvét beszélik. Továbbá 
pozitívabban viszonyulnak a szüleik ember-
fajtájához tartozó emberek arcához – és köny-
nyebben emlékeznek vissza rájuk. Hasonlóan 
a háromévesek jobban szeretik a saját rassz-
körükhöz és nemükhöz tartozókat. Ez nem 
azért van, mert a gyerekek született rasszisták, 
valamint azt sem tételezi fel, hogy a szülők 
tevékenyen vagy burkoltan faji vagy nemre vo-
natkozó előítéleteket töltenének kisgyermekeik 
fejébe, jóllehet a kicsiket igen zsenge korban 
is érhetik effajta környezeti hatások. Inkább 
arról van szó, hogy a kisgyermekek szeretik a 
megszokottat, és ez gyakran azt eredményezi 
náluk, hogy utánozzák szüleik saját csoporton 
belüli etnikai és nyelvi kategorizálását.

Néha a szeretetnek és az együttműködésnek 
az alapjai szolgálnak az emberiség sötétebb 
indíttatásainak mozgatórugójául is. Vegyük 
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például az oxitocint: azt a vegyületet, amely 
bolyhos „ölelkezős” hormonként elég nagy 
népszerűségre tett szert. Az emlősöknél az 
oxitocin központi szerepet tölt be az anya-gye-
rek kapcsolatban, és elősegíti a monogám párok 
szoros kötelékeit. Az embereknél a közösséget 
szolgáló magatartásmódok egész sorához járul 
hozzá. Az oxitocinnal kezeltek nagylelkűbbek, 
bizakodóbbak, jobbak mások megértésében és 
az önkifejezésben. Ugyanakkor a legfrissebb 
kutatások arra engednek következtetni, hogy az 
oxitocin csak saját csoportunk tagjaival – pél-
dául egy játék során a csapattársainkkal – szem-
ben sarkall ilyen viselkedésre. A kívülállókkal 
szemben agresszívvá és idegengyűlölővé teszi 
őket. A hormonok ritkán hatnak ily módon 
viselkedésünkre; normális esetben egy olyan 
hatásról van szó, amelynek az erőssége egy-
szerűen a körülmények függvényében változik. 
Viszont az oxitocin hatására mélyül agyunkban 
a törésvonal a „mi” és az „ők között.

Leegyszerűsítve, a neurobiológia, az endok-
rinológia, és a fejlődéslélektan egyaránt komor 
képet fest társadalmi lényként élt életünkről. 
A csoporthoz tartozást illetően az emberek 
nem sokban különböznek az ugandai erdőkben 
egymást gyilkoló csimpánznemzetségektől: az 
emberek a legmélyebb elkötelezettséget a meg-
szokott iránt érzik. Valószínű, hogy bárki vagy 
bármi mást – legalábbis kezdetben – egyfajta 
kételkedéssel, félelemmel vagy ellenségesség-
gel fogadunk. A gyakorlatban az emberi lények 
utólag visszafogják és megszelídíthetik a Mások 
iránt érzett agresszív hajlamaikat. Ugyanakkor 
ez rendszerint egy kiigazító jellegű lépés.

Turbán és hipszterszakáll
Minden borúlátás ellenére óriási különbség van 
az emberek és a háborúzó csimpánzok között. 
Az emberekben legbelül igencsak hajlamosak a 
saját csoporttal szembeni elfogultságra, ugyan-
akkor ez viszonylag értéksemleges. Jóllehet 
biológiai működésünk miatt gyakorlatilag el-
kerülhetetlen, hogy rögtön és hallgatólagosan 
kialakítsuk a mi és ők kettősségét, az viszont 
nincsen kőbe vésve, hogy ki számít kívülálló-
nak. Voltaképpen ez egy pillanat leforgása alatt 
változhat.

Először is, az emberek egy időben tartoznak 
több, egymást átfedő saját csoportba, amelyek-
nek mind megvan a maguk listája a kívülállók-
ról – azokról, akiknek más a vallásuk, a nép-
csoportjuk vagy más emberfajtához tartoznak; 
azokról, akik más sportcsapatnak szurkolnak; 
akik a vetélytárs cég munkatársai; vagy pusztán 
csak mást szeretnek jobban, például a Coca 
Colát vagy a Pepsit. Lényeges, hogy ezeknek a 
különböző csoportoknak a szembetűnő jellem-
zői állandóan változnak. Ha éjszaka egy sötét 
utcán járva észrevesszük, hogy „azok közül” 
jön valaki felénk, amigdalánk rögtön a legak-
tívabban jelzi a veszélyt. Üljünk le azonban e 
mellé a személy mellé egy stadionban, és skan-
dáljuk együttesen a rigmusokat ugyanannak 
a csapatnak szurkolva – amigdalánk nyugod-
tan szendereg. A Kaliforniai Egyetem kutatói 
Santa Barbarában szintén kimutatták, hogy a 
vizsgálati alanyok gyorsan és automatikusan 
osztályozták a képeken látható embereket a 
fajtájuk alapján. Ugyanakkor, ha a kutatók két 
különböző színű egyenruhát viselő, fekete és 
fehér emberek fényképeit mutatták nekik, az 
alanyok ehelyett önkéntelenül az egyenruháik 
alapján kezdték el osztályozni az embereket, 
jóval kevesebb figyelmet szentelve az ember-
fajtáknak. Más szóval a saját csoportba és a 
külső csoportba soroló gondolkodásra való 
hajlamunk többnyire nem kötődik olyan sajátos 
emberi tulajdonságokhoz, mint az emberfajták. 
Ehelyett ez a kognitív építmény úgy fejlődött, 
hogy minden lehetséges jelet észleljen a társas 
szövetkezést és egyesülést illetően – azáltal nö-
velve az egyén túlélési esélyeit, hogy meg tudja 
különböztetni a barátot az ellenségtől. Azok a 
sajátos jegyek, amelyekre az emberi lények en-
nek megállapítása érdekében összpontosítanak, 
a társadalmi háttér függvényében változnak, és 
könnyen befolyásolhatók.

Még ha állandósultak is a csoporthatárok, 
változhatnak azok a jellemvonások, amelyeket 
az emberek magától értetődően azonosítanak a 
„másikakkal” – gondoljunk például arra, hogy 
miként változott az idők során az amerikai fel-
fogás a különböző bevándorló csoportokat ille-
tően. Az adott hely függvénye, hogy egyáltalán 
meghúzzák-e a választóvonalat. New York egy 
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súlyos etnikai feszültségekkel teli részén nőt-
tem fel, majd később kellett felfedeznem, hogy 
Közép-Amerikában alig tesznek különbséget 
régi lakóhelyem „mi” és „ők” kategóriái kö-
zött. Sőt, a színészek egy része egész pályafu-
tása során felváltva alakítja két csoport tagjait.

Egyedülállóan emberi ez a képlékenység 
és helyzettől függőség. Más fajokban a saját 
csoport és a külső csoport megkülönböztetése 
a biológiai rokonság fokait tükrözi, amit a fej-
lődésbiológusok „rokonszelekciónak” hívnak. 
A rágcsálók szag alapján – vagyis állandósult, 
genetikailag meghatározott feromon jelzők – 
tesznek különbséget testvér, unokatestvér és 
idegen között, és ennek megfelelően alakítják 
ki együttműködésüket. A csimpánzok gyilkos 
hajlamú csoportjai többnyire testvérekből és 
unokatestvérekből állnak, akik együtt nőttek 
fel, és alapvetően a kívülállók bántalmazására 
szakosodtak.

Az emberek maguk is jócskán képesek a 
rokonszelekción alapuló erőszakra; ugyanak-
kor az emberi csoportmentalitás gyakran teljes 
mértékben független az effajta ösztönök diktál-
ta családi kötelékektől. A legtöbb társadalom-
ban ehelyett a kulturális alapú rokonszelekcióra 
hagyatkoznak, amely folyamat lehetővé teszi 
az emberek számára, hogy szoros kapcsolatban 
érezzék magukat azokkal, akik biológiai érte-
lemben vadidegennek számítanak. Ez gyak-
ran az emlékezetbe vésés rendkívül tevékeny 
folyamatát követeli meg saját rítusokkal és 
szókinccsel kísérve. Gondoljunk csak a „baj-
társiasságot” kialakító hadgyakorlatokra, vagy 
az egyetemi gólyákra, akikből később elvá-
laszthatatlan barátnők lesznek, vagy arra a régi 
gesztusra, ahogyan a bevándorlókat befogadták 
az „amerikaiak családjába”. Az identitás kiala-
kításának ez az inkább képlékenyen változtat-
ható, semmint genetikailag kötött módja arra is 
ösztönzi az embereket, hogy önkényes jeleket 
fogadjanak el, amelyek képessé teszik őket 
arra, hogy meglássák kulturális rokonukat az 
idegenek tengerében – innen ered annak jelen-
tősége, amelyet különböző közösségek tulaj-
donítanak a zászlóknak, az öltözetnek vagy az 
arcszőrzetnek. A hipszterszakáll, a turbán vagy 
a politikai jelmondatot hirdető sapka ugyanezt 

a szerepet töltik be azáltal, hogy határozott 
jelzéseket küldenek a törzsi hovatartozásról.

Ráadásul ezek a kulturális közösségek ön-
kényes alapon szerveződnek a biológiai ro-
konszelekció viszonylag állandó logikájával 
összevetve. Kevés dolog mutatja jobban ezt 
az önkényességet, mint a bevándorló családok 
tapasztalata, ahol a vízumlottó esetlegessége 
alaposan átrendezheti egy gyerek neveltetését, 
álláslehetőségeit és kulturális irányultságát. Ha 
nagyszüleim és apám annak idején lekésték 
volna a Moszkvából induló vonatot, amelyet 
ehelyett nagy nehezen sikerült elérniük, akkor 
talán láncdohányos orosz tudós lennék, és nem 
pedig Birkenstock-szandálban járó amerikai, és 
a sztálingrádi csata alatt tanúsított hősiességtől 
hatódnék meg könnyekig, nem pedig a Pearl 
Harbor-i miatt. Az egyedi családi történetek 
szintjétől kiinduló, tágabb értelemben vett cso-
portazonosságunk – a nemzeti identitások és az 
életünket szervező kulturális identitások – épp 
olyan önkényesek és épp úgy alá vannak vetve 
a történelem kiszámíthatatlanságának.

Forradalom vagy reform?
Nemzeti és egyéb csoportidentitásaink eset-
legessége nem jelenti azt, hogy kevesebb – 
kedvező vagy kedvezőtlen – következmény-
nyel járnak a gyakorlatban. Ideális esetben a 
nacionalizmus és a patriotizmus arra sarkallja 
az embereket, hogy befizessék adóikat, és 
törődjenek nemzetük nincstelenjeivel, köztük 
olyanokkal, akikkel nem állnak rokoni kap-
csolatban, soha nem találkoztak velük, és a 
jövőben sem fognak. Mivel azonban ez a 
szolidaritás történelmileg nem a vérrokonság 
szilárd kulturális jegyeire épült, könnyen meg-
gyengül, különösen a globalizáció erőinek ha-
tására, amelyek a valamikor kultúrájuk őstípu-
sainak számító emberekben azt az érzést keltik, 
hogy jelentéktelenek és – nagyszüleik korával 
összevetve – nagyon másfajta szomszédok-
kal hozzák kapcsolatba őket. Az adófizető 
polgárok nacionalizmusa ekkora zűrzavarral 
szembesülve valami sokkal sötétebb érzésbe 
fordulhat át: emberi mivoltunktól megfosztó 
gyűlöletbe, amely a zsidókat „élősködőkként”, 
a tuszikat „csótányokként”, a muszlimokat 
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„terroristákként” láttatja. Napjainkban a na-
cionalizmusnak ez a mérgező fajtája jelenik 
meg újra világszerte, olyan politikai vezetők 
gerjesztik, akik előszeretettel használják ki ezt 
választási előnyszerzésre.

Ilyen újraéledés közepette erős a kísértés, 
hogy az emberek józan eszére hagyatkozzunk. 
Ha az emberek megértenék, milyen önkényes 
alapokra épül a nacionalizmus, bizonyára ne-
vetségesnek tűnne az elgondolás. A naciona-
lizmus az emberi megismerés terméke, ezért 
a megismerésnek kellene felszámolnia is azt.

Mindez azonban csupán vágyálom. A va-
lóságban nemigen gyengíti különféle társas 
kötelékeinket annak tudata, hogy alapvető-
en esetlegesek. Az 1970-es években Henry 
Tajfel pszichológus ezt minimális csoportközi 
helyzetnek (minimal group paradigm) nevezte 
munkáiban. Vegyünk egy csapatnyi idegent, és 
találomra osszuk őket két csoportra egy érme 
feldobásával. A résztvevők tisztában vannak a 
felosztás értelmetlenségével. Ennek ellenére 
perceken belül nagyvonalúbbá és biza-
kodóbbá válnak saját csoportjuk tagjai 
irányában. A fej vagy írással szétválasztottak 
nem szívesen tartoznak egymás társaságába. 
A „mi vagy ők” gondolkodás húzóereje még 
akkor is nagy, ha teljesen nyilvánvaló a tár-
sadalmi határok önkényessége, nem beszélve 
arról, amikor mindez a szülőföld iránti hűség 
összetett narratívájába van beleszőve. Nem 
lehet észérvekkel hatni az emberekre egy olyan 
álláspont feladása érdekében, amelyre alapve-
tően nem észérvekkel vették rá őket.

A modern társadalomra súlyos örökségként 
maradt rá a nacionalizmus és az emberi meg-
osztottság számos más formája, és talán több-
re vezetne ezeknek az erőknek az előnyös 
felhasználása, semmint a leküzdése, illetve 
megbélyegzése. A vezetőknek a sovinizmus és 
az idegengyűlölet táplálása helyett az emberek 
velük született saját csoport iránti hajlandósá-
gaikra kellene hagyatkozniuk oly módon, hogy 
ösztönözzék az együttműködést, az elszámol-
tathatóságot és embertársainkkal való törődést. 
Képzeljük el, hogy a nemzeti büszkeség nem 
egy ország katonai erején vagy etnikai homo-
genitásán múlik, hanem azon képességén, hogy 

gondot visel az idősekre, neveli a gyermekeket, 
akik jól teljesítenek az empátiateszteken, vagy 
hogy magas szinten biztosítja a társadalmi 
mobilitást. Az ilyen előremutató nacionaliz-
mus bizonyára szerencsésebb lenne az áldozat-
mítoszra és a bosszúvágyra épülő ellenpárja 
helyett. Azonban mivel még mindig mélyen az 
agyunkba van vésve a kísértés, hogy tévesen 
a megszokottat tekintsük különbnek, nem le-
hetetlen az emberi faj számára, hogy háborút 
indítson amiatt, hogy melyik ország népe hajtja 
végre a legtöbb önzetlen nemes cselekedetet. 
Akkor nem valószínű, hogy a közeljövőben le 
kell majd küzdenünk a legrosszabb fajta naci-
onalizmust.

(Foreign Affairs)

J. Merion Thomas

Elég az idecsábított orvosokból 
Kísérletek az orvoshiány orvoslására az 

Egyesült Királyságban

Nagy-Britanniának éveken át nem sikerült 
elég orvost képeznie, ehelyett külföldről im-
portálta őket. Ez mindig is köztudott tény 
volt, amely sok siránkozás forrása volt, és 
számos erkölcsi kérdést vetett fel. Helyesen 
cselekszünk, amikor a fejlődő országokat meg-
fosztjuk az orvosaiktól, akikre olyan égető-
en szükség van? Simon Stevens, az NHS 
[Országos Egészségügyi Szolgálat] vezérigaz-
gatója nemrégiben úgy nyilatkozott a Spectator 
egészségügyi csúcsértekezletén, hogy Nagy-
Britanniának fel kellene hagynia a „gyakorlat-
tal, melynek során az alacsony jövedelmű or-
szágokból »elrabolja« az ott kellő egészségügyi 
dolgozókat”. Tökéletesen igaza van.

Ezt a kijelentést még inkább megdöbben-
tőbbé teszi, hogy 2018-ban – első alkalommal 
– több külföldi orvos érkezett az országba, 
mint amennyit képeztek. A Stevens által ki-
emelt probléma pedig, hivatali ideje alatt, egyre 
súlyosbodik. Vessünk egy pillantást az Általános 
Orvosi Tanácsnál regisztrált új orvosok számára: 


