Vályi Réka

Az altruizmus jelensége a társadalomtudományban

A közgondolkodásban elterjedt vélekedés, hogy a szociális munkások, más segít hivatásokhoz hasonlóan, önzetlenek, altruisták. Ezeket az embereket mindig
körüllengte valamiféle misztikus tisztelet, sajátos megbecsülés. Régóta foglalkoztatott a kérdés: vajon tényleg igazak ezek a feltételezések? Elképzelhet ,
hogy a szociális munkások egy sajátos „embertípushoz” tartoznak? És ha igen,
vajon a személyiségükb l ered ez, vagy szocializációjukban keresend az ok?
Minek a hatására választják ezt a pályát? A kérdések egy része az elmúlt tizenöt
év magyar szociálismunkás-kutatásainak is témája volt. Az altruizmus kérdése
azonban továbbra is megválaszolatlan maradt.
Miel tt belekezdtem a szociális munkások altruizmusáról folytatott kutatásomba, áttekintettem a társadalomtudomány legfontosabb, altruizmussal foglalkozó irodalmát1. Ez alapján a magam számára is meg tudtam alkotni egy deÞníciót, mely jól használható a kés bbiekben. Ebben a cikkben ennek az elméleti
kutatásnak az eredményeit adom közre.
A fogalom
Az altruizmus tudományos fogalmának megalkotása a 19. század elejének fejleménye, és Comte nevéhez f!z dik. A fogalom eredete az olasz ’altrui’ (másik)
szóra vezethet vissza. Comte elképzelése szerint az altruizmus az önzetlenséggel szinonim, és az egoizmussal ellentétes ösztönt jelenti. Az altruizmusa nem
csupán etikai kategória, hanem vallási fogalom, a humanitás vallása. Elképzelése
szerint a pozitív stádiumban a tudomány hatására az önzés helyét az önzetlen
szeretet, a társadalom iránti odaadás veszi át. Ekkor a másokért való élet mint
magatartás legf bb célja nem az egyéni boldogság megtalálása, hanem az em-

Dolgozatomban a m!vek egy részét eredetiben idézem, a nehezen, ill. angol nyelven nem hozzáférhet ket pedig összefoglalókra támaszkodva ismertetem. (Cikkem alapja az ELTE TÁTK Doktori
Iskola Szociálpolitika szakán írt disszertációm, melynek témavezet je Vajda Júlia.)
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beriség mint egész iránti érdek nélküli odaadás lesz. Az altruizmus uralmának
el mozdítása érdekében Comte vallást is alapított, ahol az istenséget egy absztrakció, az emberiség helyettesítette.
Az altruizmus problematikájával napjainkban számos tudományterület foglalkozik, tematizálva az állatvilágban és az emberi társadalmakban megÞgyelhet
segít viselkedést. Sokféle fogalom keveredik ezekben az elméletekben. Az altruizmus szót használják az ajándékozás, az önzetlen segítségnyújtás, de a kooperáció
vagy a proszociális viselkedés szinonimájaként is. A szakirodalomban már több
jól használható összefoglaló is megjelent a témával kapcsolatban. A legfontosabb
közülük Jane Allyn Piliavin és Hong-Wen Charng 1990-es publikációja „Altruism: A review of recent theory and research” címmel, vagy Kristen Renwick
Monroe nagyon Þgyelemfelkelt cím! cikke, az „A fat lady in a corset: Altruism
and social theory” 1994-b l. Mindkett interdiszciplináris hozzáállást tükröz,
bemutatva a szociálpszichológia, a politológia, a közgazdaságtan és a szociológia
legfontosabb dilemmáit. A f kérdés, hogy létezik-e egyáltalán tiszta altruizmus,
mi a lényegi meghatározója, és mik az altruista viselkedés genetikai, szociobiológiai és szociálpszichológiai alapjai. Számtalan deÞníciós kísérlet látott
napvilágot, több szinten megközelítve a problémát. Az önzetlen segítségnyújtás
létezésével kapcsolatban Monroe úgy látja, hogy mivel a közgazdaságtan és a
racionális döntéselmélet az önérdek-érvényesítést tartja az emberi viselkedés
meghatározójának, az altruista viselkedés nem illeszkedik a paradigmákba.
A mai napig az altruizmust az önérdekkövetés sajátos formájának tekintik
– hisz a segít hasonló jó szándékú viselkedést kap cserébe, vagy valamilyen
pszichés haszonra tesz szert. Ha elfogadjuk, hogy mégis létezik az altruizmus,
vagyis hogy az emberek számításba veszik a másikat, tör dnek a közjóval, áldozatot hoznak másokért – esetleg olyanokért is, akik nem a hozzátartozóik –,
még számtalan további kérdés következik. Az egyik, hogy vajon vannak-e az
altruizmusnak különböz fajtái? Piliavin és Charng a kutatási adatok alapján
három típust sorol fel: a „hardcore” altruizmust (pl. altruista öngyilkosság), az
evolúciós altruizmust (pl. vészhelyzetben megÞgyelhet impulzív reakció) és
a komplex altruizmust.
A különböz tudományágak nagyon eltér kifejezéseket használnak az altruizmus meghatározásakor. F ként a szociobiológia tartja az altruizmust egyfajta viselkedésnek, „önmagára nézve kedvez tlen viselkedés, mások hasznára”
(Wilson deÞnícióját idézi Michalski 2003: 342). Evolúcióelméleti néz pontból
az altruizmusnak genetikai alapjai vannak, és „egy él lény túlélési esélyeinek
növekedését jelenti egy másik (az altruista) kárára” (Ridley–Dawkins, idézi
Michalski 2003: 342). A szakirodalom egy másik része az altruista viselkedés
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motivációs bázisára koncentrál, és megkülönbözteti a sajátos altruista motivációt másfajta motivációktól (mint pl. az egoizmus). A meghatározásban fontos
fogalomelem a szándékosság, vagyis hogy a másik jólétének növelése szándékos
legyen. Több kutató az érzelmek jelent ségét hangsúlyozza, mely nagy hatással lehet a cselekvésre. Hasonlóan fontos lehet az empátia, hiszen azok, akik
empátiával fordulnak a többi ember felé, nagyobb eséllyel viselkednek altruista
módon (Batson, idézi Michalski 2003: 343). Els sorban a szociálpszichológusok
fordítanak kiemelt Þgyelmet a szocializáció folyamatára, mely kulcsfontosságú
az altruista orientáció elsajátításában.
Egészen más fókuszból, nem az egyénre koncentrálva az altruizmus felfogható egyfajta interakciónak is, „a források egyirányú elosztásaként” (Michalski 2003: 344). Végül az altruizmus normatív modellje úgy fogalmaz, hogy a
társadalmi kapcsolatok sokféle normatív sajátossága vezethet a csere altruista
típusához, beleértve a reciprocitás, a társadalmi felel sségvállalás és az igazságosság normáit.
A közelmúlt tudományos eredményei közül két deÞníciót emelnék még ki, melyek talán közelebb visznek egy teljesebb és pontosabb megértéshez. Eisenberg
(idézi Midlarsky és Kahana 1994: 14) szerint az altruizmus olyan viselkedés, mely
más hasznára van, önkéntes, szándékos, és tudatosan nem a cselekv saját érdekeit
szolgálja. Bal-Tar és Raviv (idézi Midlarsky és Kahana 1994: 14) az altruizmust
a segítés legmagasabb rend! formájaként értelmezik. Önkéntes és szándékos, önmagáért viszi véghez a cselekv , valaki másnak az érdekében, az igazságba vetett
erkölcsi meggy z dés eredményeként, küls jutalom elvárása nélkül.
A fentiek alapján megfogalmazhatóak az altruizmus kritériumai; ezek teljesülése szükséges ahhoz, hogy valamit altruista cselekedetnek min síthessünk.
Négy dimenzió, a motiváció, a költségesség, az önkéntesség és az alternatív
cselekvési lehet ségek meglétének mentén szervezi Kahana és szerz társa az
altruista cselekedet meghatározóit.
1. táblázat. Az altruista cselekedet kritériumai
Kritérium

A cselekv motivációi

Altruista tett

• másokkal való tör dés
• morális ítélet
• altruista értékek
• beállítódás szociálisan
érzékeny viselkedésre

Nem altruista cselekedet

• anyagi juttatás
• dicséret
• társadalmi státusz
emelkedése
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Kritérium

Altruista tett

Nem altruista cselekedet

Önfeláldozással jár, a
A befektetés és a nyereség
A költségesség mértéke cselekv többet veszít, egyensúlyban van, vagy
mint amennyit befektet. ez utóbbi a nagyobb.
Szerepelvárásnak vagy
Önként, önmagáért
Az önkéntesség mértéke
más küls elvárásnak tesz
hajtja végre a segít .
eleget.
Valódi alternatívát
Alternatív cselekvések
A segítésen kívül nincs
jelent cselekvési
lehet ségének mértéke
más lehet ség.
lehet ségek vannak.
Természetesen nagyon ritka az a viselkedés, mely az altruizmus minden kritériumának megfelel, ezért a szerz k a segítés egy kontinuumát állították fel,
melynek egyik végpontján alacsony az altruizmus mértéke, másik végpontján
pedig magas. Rosenham (idézi Midlarsky és Kahana 1994: 39) kifejezésével az
el bbi az ún. normatív altruizmus, míg a másik az autentikus altruizmus – az
„igazi” altruizmus, amely önfeláldozó, önkéntes, másokkal tör dik valamilyen
morális ok, értékrendszer vagy a beállítódás hatására.
Elméletek
Miel tt megpróbálok széles kör! és részletes áttekintést adni a legkülönfélébb
tudományágak altruizmuselméleteir l, egy rövid táblázatban foglalom össze a
tematizált problémagócokat.
2. táblázat. Tudományos dilemmák az altruizmussal kapcsolatban
Etológia

• Minden viselkedésforma,
amelynek hatására a szaporodás sikeressége csökken,
ki kell, hogy szelektálódjon?
• Mi a szelekció alapegysége? Az individuum, a faj
vagy a gén?

• Hamilton, rokonszelekció
(csoportszelekciós elmélet)
• Trivers, reciprok altruizmus
• Dawkins, önz gén elmélete
(génszelekciós elmélet)
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Pszichológia

Antropológia

Szociológia

• Altruista személyiség
• Miért viselkedünk altruista
módon – az altruizmus motivációi

• Schwartz, Howard, önelvárások által befolyásolt altruista viselkedés, az altruista
viselkedés folyamatmodellje
• Hornstein, az altruista viselkedés mozgatója a küls világban végbemen kívánatos
változások el revetítése
• Létezik valódi altruizmus • Batson: empátia-altruizmus
hipotézis
• A nem piaci társadalmakra • Polányi, „az ember gazdaalkalmazható-e a piac vonat- sága társadalmi kapcsolataiba
kozási rendszere?
van rejtve”
• Hol van a csere egyensúlyi • Sahlins, „a csere kontinuuállapota?
ma”
• Az ajándékozás helye a
• Godelier, az ajándékozás
modern társadalomban
terepe egyre sz!kebb, személyes ügy, de a szolidaritás
egyik bástyája
• Titmuss, szociálpolitikai
folyamatok m!ködési elvei,
amelyek során egyének segítik egymást ajándékokon
keresztül (véradás)
• Társadalmi reguláció és individualizáció problémái
• A gazdasági önérdek az
egyetlen motivációs tényez ,
vagy a hatásmaximalizáló
modell keretein belül tárgyalhatók más viselkedésbefolyásoló mechanizmusok
is?
• A társadalmi kirekesztés és
befogadás indikátorai

• Durkheim, altruista öngyilkosság
• Elster, következménycentrikus morális megfontolások
• Mások anyagi jólétének javítására irányuló motivációs
tényez
• Az adakozás vágya
• Putnam: Bowling Alone
• Berman–Phillips, az altruizmus, mint a társadalmi
kohézió egyik indikátora
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A csoportszelekciótól a génszelekcióig
Az állatok egymást segít , együttm!köd és önzetlen viselkedésének evolúcióelméleti magyarázata hosszú ideig váratott magára. A darwini evolúció alkalmazásával arra a következtetésre juthatunk, hogy az altruista viselkedésforma,
amikor is egy állat olyat tesz, ami növeli egy társa szaporodási sikereit, a saját
szaporodási sikereit viszont csökkenti, nem fejl dhet ki. Minden olyan viselkedésforma, melynek hatására a szaporodás sikeressége csökken, szelektálódik.
Újabban három olyan szelekciós elképzelés is ismert, amely darwini alapokon magyarázza az altruista cselekedetek eredetét (rokonszelekció, reciprok
altruizmus, parazitizmus).
Az altruista magatartás els lehetséges evolúciós magyarázata Hamilton nevéhez f!z dik, aki a rokonszelekció fogalmának bevezetésével oldotta fel az
ellentmondást. A rokonszelekció az az eset, amikor „egy szervezet azért szelektálódik, hogy egy viszonylag közeli rokonát segítse” (idézi Trivers 1999: 246).
Ezt pedig azért teszi, hogy rokonai reproduktív sikerességét növelje, bár így
csökken saját reproduktív sikere.
Trivers bírálja Hamilton megközelítését. DeÞníciója szerint igazán altruista
viselkedés csak az lehet, amely „kedvez egy másik, nem szorosan rokon számára, azonban káros a viselkedést gyakorló szervezet számára” (Trivers 1999:
246). Olyan modellt dolgoz ki, amivel azon fajok közötti altruisztikus viselkedések is magyarázhatók, amik genetikailag távol állnak egymástól, vagyis a
rokonszelekció kizárható – ez pedig a „reciprok altruizmus” modellje. Hosszú
távon azonban a viszonzások révén a modell szerint a veszteségek és a nyereségek kiegyenlít dnek:
…a természetes kiválasztódás bizonyos feltételek mellett azért kedvez az
altruisztikus viselkedésformáknak, mert azok hosszú távon az altruisztikus
viselkedést gyakorló szervezet előnyét szolgálják (Trivers 1999: 246).
Trivers megállapítása szerint az állati fajokon kívül az embernél is szinte minden kultúrában megÞgyelhet k olyan viselkedésformák (segítségnyújtás veszély
esetén, élelem megosztása, beteg, öreg, Þatal segítése, szerszámok megosztása,
tudás átadása), melyekre az a jellemz , hogy az adó kis árat Þzet, de a kapó nagy
el nyt élvez. A viszonzáskor azonban ez az arány megfordul, vagyis mindkét
félnek el nyös, ha segítséget nyújt.
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Nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a reciprok altruizmus a humán evolúció során milyen mértékben érvényesült, és a genetikai alapokra vonatkozóan sem rendelkezünk bizonyítékokkal. Adott azonban a humán reciprok
altruizmus univerzális jellege és szinte mindennapos gyakorlata, és ezért
ésszerű az a feltételezés, hogy az altruizmus az újabb kori humán evolúciónak jelentős tényezője lehetett, és hogy a háttérben álló, az altruisztikus
viselkedést befolyásoló emocionális diszpozíciók fontos genetikus komponenssel rendelkeznek (Trivers 1999: 260).
A reciprok altruizmus modellje szerint az egyedek nem egyszer!en altruisták
vagy csalók2, hanem abban különböznek, hogy milyen mértékben altruisták és
milyen feltételek mellett csalnak. Az altruizmust szabályozó pszichológiai rendszerek elemei között Trivers felsorolja a barátságosságot, a morális agressziót,
a hálát, a szimpátiát, a bizalmat, a megbízhatóságot és a b!ntudatot.
A harmadik magyarázati lehet ség a parazitizmus, ekkor a gazdának valamilyen haszna származik a parazita felé irányuló altruizmusból.
Mér László (1996) másfajta csoportosítását adja az evolúciós elméleteknek.
Ebben a különbség abból adódik, hogy mit tekintünk a szelekció alapegységének: az individuumot, a fajt vagy a gént. Az a szemlélet, mely szerint az egyedre
vonatkozik a természetes szelekció, és a jól alkalmazkodó, több utódot hátrahagyónak kedvez, nem tudta magyarázni az állatvilágban egyértelm!en tapasztalható altruizmust. A kutatók két irányba mozdultak el, és ez a mai napig verseng
elméletek kialakulásához vezetett. A csoportszelekciós elmélet feltételezése
szerint a szelekció alapegysége egy nagyobb csoport, a fajta vagy a faj.
Ha a szelekció magára a fajtára hat, akkor szükség esetén valóban kikényszerítheti az egyes egyedek önfeláldozó viselkedését, hiszen az a csoport
lesz a túlélő, amelynek egyedei ezt megteszik (Mérő 1996: 169).
Hasonlóan jó magyarázat született abból a feltételezésb l, hogy a szelekció
az egyednél kisebb egységre hat. A génszelekciós elmélet, pontosabban Dawkins után az „önz gén-elmélet” szerint a természetben zajló túlélési verseny a
gének küzdelme.
Az önző gén elmélete olyan gépeknek fogja fel az egyedeket az amőbától az elefántig, sőt az emberig, amelyeket génjeik kizárólag saját
2

A csalás ebben a modellben a viszontsegítés elmulasztását jelenti.
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túlélésük céljából építettek. Valamennyien önző génjeink túlélőgépei
vagyunk. A létért folytatott harc következtében ugyan nem az egyes gének
pusztulnak el vagy maradnak fenn, de maga a szelekció mégis a génekre
hat: az a gén lesz a túlélő gén, amelyik jobb túlélőgépben talál helyet magának (Mérő 1996: 171).
Az elmélet szerint a génnek tulajdonképpen mindegy, melyik példánya a túlél , mert nem saját maga miatt önz , hanem a vele pontosan azonos felépítés!
összes gén érdekében. Az altruista gént is saját példányainak túlélése vezérli,
számára érdektelen, hogy közben elpusztul a túlél gép, és ezzel a génnek az a
példánya, amely történetesen maga.
Előfordulhat, hogy az a gén, amely a túlélőgép számára bizonyos esetekben
önfeláldozást határoz meg, segíti önmagának (mint génnek) a túlélését azzal, hogy az egy egyedre kényszerített önfeláldozással a többi egyedben
önmaga több példányát megmenti (Mérő 1996: 172).
Vita az önzetlenségről
1962 és 1982 között több mint 1000 empirikus kutatást végeztek pszichológusok az altruizmusról (Rigby és O’Grady 1989). Az egyik vizsgált témakör az
altruizmus és a személyiség összefüggése. Piliavin és Charng összegy!jtötték
a legfontosabb idevágó kutatásokat. Az eredmények dönt többsége arra utal,
hogy az altruizmus az egyéni értékekkel függ össze. A segítséget nyújtók, legyen
szó véradókról, mint Boe és Ponder kutatásában (idézi Piliavin–Charng 1990:
31), vagy a náci Európában zsidókat segít kr l (Oliner és Oliner 1988-as kutatását idézi Piliavin–Charng 1990:31.), jobban bíznak az emberekben, hisznek az
egyenl ségben, és kevésbé potyautasok. Ugyanakkor megÞgyelhet náluk az önfeláldozási vágy, a presztízs és az elismerés iránti vágy, de a rizikó keresése is.
Az altruizmus motivációit kutatva, vagyis annak a kérdésnek a megválaszolására, miért viselkedik az ember a hétköznapokban altruista módon, szintén számtalan pszichológiai és szociálpszichológiai elmélet született. Most Karylowski
(1983) összefoglalójára támaszkodva tekintem át a legfontosabb pszichológiai
magyarázatokat.

110

Kotojelek.indb 110

2008.04.15. 22:00:24

3. táblázat. Az altruizmus pszichológiai magyarázatai
Altruizmus
Motiváció

Eredete

az egyénnel kapcsolatos
„önelvárás”
bels vé vált
egyén által
társadalmi
kialakított
normák
normák

a másik emberrel kapcsolatos
kognitív

affektív

a külvilággal
kapcsolatos
elvárások

a másik
érzelmi állapotáról érkez
információk

Az egyik magyarázattípus szerint az altruisztikus viselkedést a cselekv
„saját magáról alkotott elképzelésében beálló kívánatos változás anticipációja
irányítja” (Karylowski 1983: 114), illetve az motiválja, hogy „elkerülje az önleértékelés különböz formáit” (Schwartzot idézi Karylowski 1983: 115). Az
önelvárások állhatnak bels vé vált társadalmi normákból (Berkowitz–Daniels,
idézi Karylowski 1983: 115), vagy az egyén által az általánosan elfogadott értékek alapján kialakított normákból – segítségadás (pl. szociális felel sség, adakozás normái), igazságosság (pl. egyenl ség normái, viszontcselekvés normái)
(Schwartz–Krebs, idézi Karylowski 1983: 115). Schwartz és Howard folyamatmodellt dolgoztak ki, mely azt mutatja be, hogyan befolyásolják az önelvárások
az altruisztikus viselkedést. A modell 5 lépést tartalmaz: Þgyelem – motiváció
– kiértékelés – elhárítás – viselkedés.
A folyamat akkor veszi kezdetét, amikor a személyben tudatosul, hogy mások segítségére szorul. A figyelmi fázis magában foglalja annak felismerését,
hogy mások kellemetlen helyzetbe kerültek, valamint egy hatékony altruista cselekvés megválasztását és a kompetencia önattribúcióját. A következő
fázis a személyes normák felépítésével és a morális kötelességérzés ebből
fakadó kialakításával kapcsolatos. A harmadik fázis a lehetséges ráfordítások és nyereségek felmérésére koncentrál… Elhárító mechanizmusok
lépnek életbe, amennyiben az előzetes kiértékelés eldöntetlen marad.
A szükséglet tagadása, a cselekvéshez szükséges személyes rátermettség
tagadása, illetve a személyes felelősség tagadása gátolja az altruizmus személyes normáival összhangban lévő segítőkészséget (Schwartz–Howard,
idézi Bierhoff és Klein 2003: 280).
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Az altruisztikus viselkedés magyarázatainak másik típusa szerint a kielégülés
forrása nem az egyénnel kapcsolatos, hanem a másik ember helyzetének javulása
a viselkedés mozgatója, a küls világban végbemen kívánatos változás el revetítése. E magyarázat hátterében az a feltevés áll, hogy a másik helyzetének
javulása örömmel töltheti el a cselekv t. Hornstein modellje (idézi Karylowski
1983: 118) a promotív feszültség koncepciójára támaszkodva magyarázza az
altruista cselekvést. A promotív feszültség – mely az altruisztikus viselkedés
motivációjává válhat – kialakulásának a feltétele, hogy:
…az alanynak észre kell vennie, hogy valaki más olyan célt szeretne elérni,
amelyet saját maga is pozitívnak ítél, vagy olyan célt kerül, melyet az alany
is negatívnak talál,
valamint
az alany és a másik személy között promotív kapcsolatnak kell lennie (Karylowski 1983: 119).
A segít kész társadalmi kapcsolat f meghatározója e modell szerint az önmagunk és mások hasonlóságának észlelése.
A külvilággal kapcsolatos motivációk által létrejöv altruizmus is kétféle
eredet! lehet. A kognitív altípus hasonlít az egyéni elváráson alapuló motivációra, csak ez esetben nem a bels elvárások, hanem a külvilággal kapcsolatos
elvárások játszanak szerepet. Lerner elképzelése szerint:
…az emberek hisznek az igazságos világban… Bármi, ami azt bizonyítja,
hogy bizonyos körülmények folytán az egyén nem kapja meg azt, amit
megérdemel, motivációs alapot szolgáltat a proszociális viselkedéshez
(idézi Karylowski 1983: 121).
A második, affektív megközelítés a mások érzelmi állapotáról érkezett információra adott feltételes vagy feltétlen érzelmi reakcióban látja az altruista
cselekvés motivációját.
A témával kapcsolatban igazi áttörést, és ennek nyomán nagy vitát Batson
empátiaaltruizmus-hipotézise hozott (idézi Rigby és O’Grady 1989; Davis 1999).
Empirikus kutatásaiban abból indult ki, hogy el dei – f ként a pszichonalitikus
és a behaviorista iskola képvisel i – tagadták, létezne igazi altruizmus. Elméleteikben az altruizmus sosem önzetlen, hiszen a segítségnyújtással csak saját
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rossz érzésüket csökkentik vagy a segítségnyújtás elmulasztása miatt érzett
b!ntudatukat akarják megszüntetni (Rigby és O’Grady 1989: 722). Batson azt
állítja, hogy létezik valódi altruisztikus motiváció (idézi Davis, 1999), melynek forrása az empátiás tör dés mint reaktív érzelmi válasz. Elmélete szerint a
szükséghelyzetben lév személy megÞgyelése 3-fajta választ eredményezhet.
Az egyik a meger sítési út, ami kifejezetten egoisztikus, hiszen a segítségnyújtás az önértékelés fokozásához vezet. A második az arousal csökkentési
út, ahol a személyes szorongás, rossz érzés csökkentésére irányul a motiváció.
De ha az ár túl nagy, a megÞgyel inkább elhagyja a szituációt. A harmadik az
empátiaaltruizmus útja, amikor az együttérzés erejével párhuzamosan er södik
a motiváció, és a helyzetb l való kilépés lehet sége nem befolyásolja a segítségnyújtást. Több laboratóriumi kísérlet is meger sítette nézetét, „az empátiás
tör déssel kapcsolatos motivációnak van valóságos altruisztikus komponense”
(Davis 1999: 443).
Míg a laboratóriumokban sikerült bizonyítani az empátiaaltruizmus hipotézisét, a „való világban”, a nagy statisztikai adatbázisok vizsgálata során nem
sikerült a nyomára bukkanni, állítja Einolf (2006: 15.).
Az ajándék
Míg az etológia és a pszichológia az egyén szintjén elemzi, értelmezi, magyarázza a segít viselkedést, az antropológia az ajándékozás társadalmi jelenségére
koncentrál.
Mauss 1925-ben írta meg a gazdasági antropológia alapjait jelent tanulmányát az ajándékozásról (Essai sur le don), melyben az egyszer! társadalmak
ajándékcseréit elemzi. Két alapvet megállapításra jut:
a) Az ajándék totális társadalmi jelenség. Az egyszer! társadalmakban a társadalom szövedéke nem differenciált. Mivel a gazdasági és politikai célokat is
rokonsági kapcsolatokon keresztül érik el, az ajándékozás a társadalmi élet
minden területén, vallási, gazdasági, morális intézményekben is megjelenik.
b) Az ajándékok nem az egyéni akarattól függenek, a társadalmi kötelezettségek hálózatának részei. Malinowsky ajándékfogalmát bírálva ennek „hibrid”
voltára hívja fel a Þgyelmet. Míg Malinowsky a trobriandiak tranzakcióit a
„tiszta ajándék” (pl. házastársak közötti ajándék) és az „alkudozás utáni tiszta
csere” közé sorolja be, Mauss úgy látja, hogy az ajándékok

113

Kotojelek.indb 113

2008.04.15. 22:00:24

…nem önkéntesek, nem is igazán érdekmentesek. Zömükben már ellenszolgáltatások, s nem csak azzal a céllal adják őket, hogy dolgokat fizessenek meg velük, hanem azért is, hogy fönntartsanak egy hasznos szövetséget, amit (…) vissza sem lehet utasítani (Mauss 2000: 326).
Emellett hangsúlyozza, hogy az ajándék révén hierarchia is születik, az
ajándékozó kinyilvánítja fels bbrend!ségét, aki pedig viszonzás nélkül elfogadja, az alárendel dik. Az ajándék tehát önzetlen és érdekmentes, ugyanakkor
konßiktusos és verseng is. Az „ajándékjátszma” (lásd Némedi 2005), vagyis
az adás–elfogadás–viszonzás folyamatában tilos az elutasítás, de az elfogadás
elkötelez dést jelent. Ugyanakkor a biztos viszonzás biztonságot is hoz.
„Nem csak kalmárerkölcsünk van”, jelenti ki Mauss tanulmánya végén
(Mauss 2000: 316). A Záró következtetések cím! fejezetben saját társadalmára
kiterjeszthet megÞgyelésekr l ír. Úgy látja, hogy az életnek még mindig fontos része az ajándék, vannak alkalmak, amikor a „régi erkölcs” m!ködik. Ennek
az erkölcsnek a társadalmi szint! érvényesülését látja a társadalombiztosítási
törvényhozás, az állami szociális gondoskodás megvalósulásában is.
Az antropológiai kutatások, f ként Boas és Malinowsky munkái, nagy hatást
gyakoroltak Polányi Károlyra, aki gazdaságtörténeti elméletében kifogásolta
azt az ökonómiai befolyást, amely a nem piaci társadalmakra is ráer szakolja
a piac vonatkozási rendszerét és a „gazdaságellenes” gazdasági intézményeket, mint például a kula vagy a potlach, és „irracionális maradványokként”
értelmezi ket. A nagy átalakulás (1997) cím!, korának gazdasági és politikai
gyökereivel foglalkozó munkájában pedig odáig jut el, hogy a piacgazdaság
kialakulása el tt nem létezett még elvben sem olyan társadalom, amelyet piacok irányítottak volna, és a cseréb l származó haszon addig sohasem játszott
jelent s szerepet az emberi gazdaságban. A legújabb társadalomantropológiai
kutatások legf bb tanulságát abban látja, hogy „az ember gazdasága általában
társadalmi kapcsolataiba van rejtve” (Polányi 1997: 60). Nem az anyagi javak
birtoklására törekszik, hanem társadalmi állását, el nyeit védi, s az anyagi javak
csak annyiban érdekesek számára, amennyiben ezt a célt szolgálják. Példaként
a törzsi társadalom esetét hozza fel. Itt a társadalmi kötelék fenntartása a dönt
jelent ség!, mivel a közösség megóvja tagjait az éhezést l, ezért az egyén gazdasági érdeke elhanyagolható. Ha az egyén nem vesz tudomást a b kez!ség és
a becsületesség normáiról, kiközösített lesz, így a kölcsönösség elve miatt saját
érdeke is a norma betartását írja el .
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A nagylelkűség jutalma, ha társadalmi presztízsben mérjük, olyan nagy,
hogy a teljes önzetlenségen kívül egyszerűen nem tesz kifizetődővé semmilyen más viselkedést (Polányi 1997: 61).
A piac mellett két lehetséges sémát fogalmaz meg, melyek vonatkozási rendszerül szolgálhatnak a gazdaságban, és amelyeken keresztül biztosítani lehet a
termelés és az elosztás rendjét. Ezek a redisztribúció és a reciprocitás. Az antropológia Polányi elmélete alapján általában a csere három fajtáját vagy módját
említi meg: a kölcsönösséget, az újraelosztást és a piacot.
A reciprocitás a tárgyak pénz vagy más csereközvetítő eszköz használata
nélküli adásvételére vonatkozik. Formái az osztozás, a vendéglátás, az ajándékozás, az árucsere vagy a lopás (Hollós 1995: 61).
A kölcsönös cserét az antropológia a kölcsönösség alapján három típusba
sorolja. Az általánosított reciprocitás esetén az áru adója nem várja el a fogadó
félt l, hogy az visszatérítse azt. A kiegyenlített reciprocitás formájában az adományozó az adott áruval egyenérték! árut vár viszonzásként. Negatív reciprocitásról pedig akkor beszélünk, ha mindkét fél igyekszik minél többet nyerni,
miközben önmaga minél kevesebbet ad.
Sahlins, aki maga is Polányi tanítványa volt, a „primitív társadalmak” csereviszonyait elemezve a csere kontinuumáról beszél. Szerinte az altruizmus és a
piaci csere a cserében részt vev háztartások között lehetséges egyensúlyi állapotok két végpontja.
A reciprocitás kontinuumát végpontjaival és középpontjával jellemezhetjük.
Az általános reciprocitás olyan tranzakciókat jelent, amelyek altruisztikusak, segítségnyújtás jellegűek…
A kiegyensúlyozott reciprocitás egyensúlyú cserét jelent. A tökéletes
egyensúly azt jelenti, hogy a viszonzás egyenértékű a kapott jószággal, és
azonnal történik…
A negatív reciprocitás próbálkozás büntetlenül semmiért valamit szerezni. Ilyen az erőszakos eltulajdonítás sok formája, vagy a személytelen
és tisztán haszonelvű piaci tranzakció… (Sahlins 1973: 264).
Sahlins hipotetikus modellt dolgoz ki a cserekapcsolatok típusa és a társadalmi távolság közötti összefüggés bemutatására. Ebben azt állítja, hogy az
általánosított reciprocitás er sebb a sz!kebb szférákban (pl. háztartás, ágazat),
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és gyengül kifelé haladva. A kiegyensúlyozott reciprocitás a középs szférára
(falu, törzs) jellemz bb, míg a negatív reciprocitás a periferiális, törzsek közötti
csere módja.
Titmuss a szociálpolitika, ezen belül az egészségügyi ellátórendszer példáján
vizsgálta az altruizmus jelenségét. Azt állítja, hogy a modern társadalmakban is
jelent s az olyan cselekedetek száma, amikor valaki egy idegennek valamit ad,
anélkül, hogy ebb l neki közvetlen haszna származna.
A spektrum egyik szélén a gazdasági indíttatás áll túlsúlyban, mint például
azon első ajándékok esetében, melyeknek jövőbeni céljuk anyagi javak
szerzése vagy presztízsnövelés vagy anyagi gyarapodás. A másik végén
azok az ajándékok vannak, melyek célja alapvetően szociális és morális, […]
amennyiben ismeretlen egyének és társadalmi csoportok közötti barátság
jellegű kapcsolatok, érzelmi kötődés vagy harmónia létrehozását célozzák
(Titmuss 1970: 210).
Azon szociálpolitikai folyamatok m!ködési elveit vizsgálta, melyek során
egyének segítik egymást személyes kapcsolatokon, „ajándékokon” keresztül.
Ilyen altruista indíttatású ajándékként értelmezhet az, amikor egy beteg felajánlja magát gyógyszerkísérlet céljára, vagy amikor vállalja, hogy orvostanhallgatók, ápolónövendékek végezzék el rajta a szükséges vizsgálatot, esetleg
beavatkozást. Titmuss úgy értékeli, hogy bár egy ilyen jelleg! kapcsolatból a
betegnek is haszna származhat (az új gyógyszer talán eredményesebben gyógyítja, mint a korábban kipróbált szerek, az orvostanhallgatók jelenlétében az
orvos részletesebben és alaposabban magyarázza el a betegséget és a szükséges beavatkozásokat, mint ha egymaga vizsgálná a beteget), a nyereség vagy
csak hosszú id múlva jelentkezik, vagy általános hatású – az emberiség vagy
a betegtársadalom egésze proÞtál bel le. Az ajándékozásnak kézzelfogható és
azonnali veszélye is van: az orvostanhallgatók kevésbé ügyesek, a gyógyszernek
nem várt káros hatásai is lehetnek. A másik oldal nyeresége ugyanakkor konkrét
és hamarabb jelentkezik: az új gyógyszer felfedezése hírnévvel és el léptetéssel
jár, az orvostanhallgatók a gyakorlat végén orvossá válhatnak.3 Ilyetén módon
tehát altruista ajándéknak tekinthetjük a beteg felajánlását: az haszna esetleges,
és eltörpül a másik fél nyeresége mellett.
3
Nem csak az egészségügy területén találkozhatunk azonban ilyen jelleg! ajándékozó altruista
cselekedetekkel: a szociálismunkás-hallgatók képzésük során önálló esetkezelést is végeznek, a
szociológusoknak szükségük van a kutatásba bevont (és a mintába bekerült) egyénekre, a pszichológusoknak kísérleti alanyokra stb.
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Titmuss értelmezésében az ilyen altruista tetteket különféle motivációk váltják ki: egyfel l az általános segíteni vágyás (az egyén szeretne valamit tenni
a társadalomért), másfel l valamilyen társadalmi vagy bels elvárásnak való
megfelelési vágy (családjában, ismeretségi körében valaki már kapott vért, amit
az egyén meg akar hálálni; vagy elképzeli, hogy valakije hasonló helyzetbe kerülhet, s akkor majd is szeretné, ha segítene valaki).
Konkrét kutatási területe a véradók motivációja volt, következtetéseit azonban más jelleg! segít kapcsolatokra is érvényesnek tartja. Vizsgálatában több
példát is hoz a spektrum „másik” végén elhelyezked (vagyis gazdaságilag nem
jutalmazott, önkéntességen alapuló – altruista) ajándékozó-segít tevékenységre: a véradókon túl azokét a betegekét, akik vállalják, hogy orvostanhallgatók
foglalkozzanak velük.
A véradók motivációit önkitölt s kérd ívek alapján próbálta megtudni, vállalva így, hogy a válaszadók esetleg nem merülnek el a magyarázat keresésében,
hanem közhelyeket (is) válaszolnak. A motivációkat a következ képp csoportosította (a válaszok gyakoriságának sorrendjében):
• Altruizmus – ide tartoztak azok, akik a segíteni akarást fogalmazták meg általános indítékként.
• Reciprocitás – vagy maguk is kaptak vért, vagy elképzelhet nek tartják, hogy
egyszer még szükségük lesz rá saját maguknak vagy a családjukból valakinek.
• Személyes felkérés miatt.
• Háború, katonaság miatt.
• Tudatában voltak annak, milyen nagy szükség van vérre.
• Kötelességb l – ezt a kategóriát az különbözteti meg az altruizmustól, hogy
míg ott inkább a „segíteni szeretnék” megfogalmazás dominált, itt gyakran
jelent meg a lelkiismeret, a b!ntudat, a segítési kényszer.
• Valamilyen ellenszolgáltatás vagy nyereség miatt (pl. így megsz!nt az orrvérzése, vagy imponálni akart valakinek).
• Hálaérzet a jó egészség miatt.
• Ritka vércsoport.
• Helyettesítés – a családból valaki már nem tudott vagy nem akart vért adni,
s az illet lépett a helyébe.
A kortárs antropológusok közül Godelier (L’Énigme du don) – Mauss és
Lévi-Strauss nyomdokaiban – a hatvanas évekt l kezdett az ajándékozással
foglalkozni (Godelier 1999). A modern nyugati piacgazdaságok társadalmaiban
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az emberek közötti szolidaritás gesztusaiban felbukkanó, modern, személytelen
ajándékozás kialakulásának okát abban látja, hogy az állam nem képes a gazdasági eredet! individuális kirekesztettség hibájának korrekciójára. Ugyan az állam
a reintegráció érdekében „kier szakolt ajándékokat” gy!jt be (adó), emellett a
karitatív szervezetek is igyekeznek forrásokat szerezni szervezett ajándékgy!jtéssel (pl. gy!jt ládákkal). Mivel szekularizált társadalomban élünk, a „karitász”
már nem vallásos alapokon valósul meg, hanem az emberek közötti szolidaritás
egy gesztusa. Az ajándékkérés modernizálódását két jelenségben látja: egyrészt
bürokratizálódott, másrészt a médiát használja a mozgósításra. Ennek következtében az ajándékozás nemcsak két rokon vagy barát között valósulhat meg,
hanem két absztrakt szubjektum közötti kötelék is lehet.
Társadalmi integráció
A szociológiai irodalom egyik vonulatában az altruizmus a társadalmi integráció,
a kirekesztés-társadalmi befogadás problematikája kapcsán tematizálódik. Durkheim Az öngyilkosság c. m!vében az individualizáció társadalmi jelenségének
egyik végpontját jelöli. Az altruizmust a következ képpen határozza meg:
…az altruizmus szó elég jól kifejezi azt az ellentétes állapotot, amikor az
egyén nem önmagáé, hanem összeolvad valami rajta kívül levővel, amikor
viselkedésének sarkpontja rajta kívül van, nevezetesen az őt magában foglaló csoportban (Durkheim 1982: 209).
Megkülönbözteti az öngyilkosságok azon csoportját, amely az intenzív altruizmusból fakad, és három változatát különíti el: a kötelez , a fakultatív és a
kiélezett altruista öngyilkosságot. Az els esetben a társadalom teljes súlyával
kötelezi az egyént, hogy pusztítsa el magát a társadalmi célok érdekében. Ez
pedig Durkheim szerint csak akkor lehetséges, ha az egyén személyisége nagyon keveset számít. A második kategóriára nem jellemz a küls kényszer, itt
a „közvélemény” nem el írja, csak „kedvez”, „jutalmazza, és egyben bátorítja
az öngyilkosságot” (Durkheim 1982: 210). A harmadik esetben „az egyén kizárólag az áldozat öröméért oltja ki életét, mert a lemondás, minden ok nélkül is,
dicséretesnek min sül” (uo. 210).
Más megközelítésben, de szintén a társadalmi integráció kapcsán foglalkozik
Putnam Bowling Alone cím! m!vében az altruizmus kérdésével (Putnam 2000).
Az amerikai társadalom szétdarabolódását bemutatandó több trendváltozót hoz
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létre, számtalan statisztikai adatot felhasználva. A társadalmi integráció mutatójának egyik trendváltozója az altruizmus, mivel a közösségi élet egészségességének központi eleme az önkéntes, önfeláldozó magatartás. A civil aktivitás
és az altruizmus között pozitív korreláció áll fenn, és az általa mért egyre magasabb fokú passzivitás és közömbösség szerinte a társadalom integráltságának
gyengülésére utal.
Az altruizmus a társadalmi kirekesztés és befogadás lehetséges indikátorai között jelenik meg a kirekesztésr l készült empirikus kutatásokban (Füleki 2001).
Az Európai Unióban használt kirekesztésfogalom – az angolszász, csupán az
anyagi er forráshiányra koncentráló jelentés helyett – a francia hagyományokat követi. Itt a társadalmi részvételhez való viszonyról is szó van, és el térbe
kerülnek a „nem pénzügyi mutatók” is. Berman és Phillips kirekesztésvizsgálatában az altruizmust a társadalmi min ség egyik dimenziójához, a társadalmi
kohézióhoz kapcsolja, indikátora pedig a szolidarisztikus, önkéntes és karitatív
szervezetekben való részvétel vagy azok tevékenységéhez való hozzájárulás
(Berman és Phillips 2000).
Egy másik, inkább a közgazdaságtanhoz közelálló irány az altruizmuskutatásban
az, amit összefoglaló néven racionális döntéselméletnek, esetleg játékelméletnek
szoktunk nevezni. Valószín!leg a szociobiológiai, etológiai, szociálpszichológiai
kutatások hatására került be ide az altruizmus, az önzetlenség témája. Khalil (2004)
az altruizmus szociológiai-közgazdaságtani elméleteit két f csoportba sorolja.
Az egyik a racionális irányzat, amiben három elmélet különül el. Az (1) egoista
elmélet szerint az emberek azért altruisták egymással, mert cserébe várnak valamit (hasonlón a reciprok altruizmus biológiai elméletéhez). Az (2) egocentrikus
elmélet kiterjeszti az önérdek fogalmát, és azt feltételezi, hogy az egyén akkor is
boldog, ha más boldog. Az (3) altercentrikus elmélet szerint az egyén szintén hasznossági megfontolásból altruista, de e mögött egyfajta „társadalmi érzékenység”
áll. A másik nagy csoport a normatív irányzat, amely nem az interakciót, hanem
az egyént vizsgálja, valamint a motiváció ebben az esetben nem a racionalitás,
hanem bizonyos tanult norma. A (1) kanti elmélet az altruizmust erkölcsi alapokra
helyezi, azt állítja, hogy a társadalmi érzékenység minden emberi lény természetes
velejárója. A (2) szocializációs és kulturális megfelelés elmélete szerint az egyének azért altruisták, hogy pozitív társadalmi visszacsatolást (elismerést, presztízst)
nyerjenek. Végül a (3) „warm glow” elmélet alapján az emberek az altruizmus
által önmaguknak okozott büszkeségérzet miatt viselkednek így.
Jon Elster A társadalom fogaskerekei cím! m!vében az altruista motiváció
Þnomszerkezetét vizsgálva kicsit másfajta módon kategorizálja a cselekv ket
az alapján, hogy a viselkedés instrumentális, azaz az eredménnyel tör d , vagy
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nem instrumentális. Az els csoportba tartozókat, a „kantiánusokat” a „kategorikus imperatívusz” mozgatja (Mi lenne, ha mindenki így tenne?), vagyis sem
az eredmény, sem a körülmények nem játszanak szerepet. A második csoporthoz
tartozók, az „utilitaristák” mind az eredménnyel, mind a körülményekkel tör dve
az adakozás instrumentális hatékonyságára törekszenek. Végül a harmadik kategóriába tartoznak azok, akik a körülményekkel tör dnek csupán, az alapul szolgáló indítékuk a méltányosság normája. „Mindenkinek meg kell tennie, ami az
osztályrésze, de csak ha a többiek is megteszik a magukét” (Elster 1995: 63).
Összegzés
Kutatásom kiindulópontját a fent bemutatott elméletek alapján úgy lehetne
összefoglalni, hogy a modern nyugati társadalmakban, bár a piaci kapcsolatok
dominálnak, még mindig terepe van az ajándékozási kapcsolatoknak. Ezek
továbbélésének oka többek között az, hogy az állam nem képes a gazdasági eredet! individuális kirekesztettség hibájának korrekciójára. Az ilyenfajta, egymást
segít aktusok megléte a társadalom kohéziójának, összetartozásának mértékét
is mutatja. Mindezek mellett az ajándékozás a modern társadalomban többnyire
személyes üggyé vált, nem jelenti többé a társadalom alapját.
Az altruizmus fogalmának értelmezésekor a szintén fent már ismertetett elméletekb l Kahana és szerz társa, valamint Sahlins deÞnícióit veszem alapul.
Sahlins az ajándékozás kontinuumának három kitüntetett pontját jelölte meg.
A végpontok az általános reciprocitás, illetve a piaci csere, a középpont pedig a
kiegyensúlyozott reciprocitás. Az altruista segítségnyújtás az általános reciprocitás egyik lehetséges megnyilvánulása (Sahlins 1973: 266). Kahana a segít viselkedést magát is egy kontinuitásként értelmezi, a cselekedetben megnyilvánuló
altruizmus mértéke szerint. Itt az egyik végpont a normatív altruizmus, a másik
pedig az autentikus altruizmus (Midlarsky–Kahana 1994: 39).
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