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Várhatóan parázs vitát kavar majd Szatosi Kanazawa, az evolúcióval foglalkozó pszichológus kutatása, amelyben a címben
olvashatóhoz hasonló, kényelmetlen, politikailag egyáltalán nem korrekt, kutatásaival alátámasztott igazságokat mutat be. Lássuk,
milyen megdöbbentı kijelentésekre kell felkészülni.
A Ten Politically Incorrect Truth about Human Nature (Tíz politikailag inkorrekt igazság az emberi természetrıl) címő könyv szerzıjének
gondolatai tőnhetnek akár „erkölcstelennek, sértınek, illetve ellentmondhatnak ideáljainknak”, ám a London School of Economics kutatója szerint
igazságtartalmukhoz nem fér kétség, mivel olyan tudományos bizonyítékokkal támasztotta alá ıket, amelyeket a könyv 2007-es megjelenése óta
is folyamatosan győjtött – írja a The Independent brit napilap. Most a Reproductive Sciences címő szakfolyóiratban teszi közzé legújabb
felfedezéseit.
Kanazawa már hozzászokhatott, hogy provokatív teóriáit feldühödött tiltakozók támadják, a kutató szerint azonban „akár szeretjük, akár nem, az
emberi természet egyszerően távolról sem nevezhetı politikailag korrektnek”. Lássuk, milyen kérdéseket boncolgat a tudós most megjelenı
munkájában.
A szép embereknek több lányuk van
A Trivers-Willard hipotézisként is ismert felvetés szerint, ha a szülıknek van olyan vonása, amelyet gyermekeikre átörökítve azok jobban járnak,
ha egyik, vagy másik nemhez tartoznak, gyakrabban fordul elı, hogy az „elınyösebb” nemhez tartozó gyermek születik.
Kanazawa szerint a férfiak esetében – evolúciós szempontból – a vagyon, a státusz és a hatalom határozza meg, hogy mennyire jó társ válhat
az illetıbıl, míg a nıknél ez a fiatalság és a fizikai vonzerı.
„A fizikai vonzerınek, bár általánosan nézve pozitív vonás, jóval nagyobb szerepe van a nık reprodukciós sikerében, mint a férfiakéban” –
magyarázta Kanazawa. „A hipotézis szerint ezért arra lehet következtetni, hogy a vonzó szülıknek gyakrabban születik lányuk, mint fiuk.”
Egy 1958-ban végzett felmérés során 17 000 hétéves gyereket osztályoztak tanáraik külsı megjelenésük alapján, majd 45 évvel késıbb
ugyanezen emberektıl megkérdezték, milyen korú és nemő gyermekeik születtek. A Reproductive Sciences-ben megjelent tanulmány szerint a
válaszadók alátámasztották a felvetést.
A liberálisok intelligensebbek a konzervatívoknál
Ugyanezen kutatás adataira alapozva Kanazawa idén márciusban közzétett egy tanulmányt a Social Science Quarterly címő szakfolyóiratban:
eszerint azoknak a felnıtteknek, akik „nagyon liberálisként” jellemezték magukat, intelligenciahányadosuk átlagosan 106, míg ugyanez az érték
csupán 95 a magukat „nagyon konzervatív” jelzıvel illetık esetében.
„A gondolkodás és érvelés olyan elınyökkel ruházta fel ıseinket, amelyeket az evolúciós szempontból újszerő problémák megoldása terén tudtak
kamatoztatni, amely problémákra nem volt öröklött megoldásuk” – magyarázta a kutató. „Ennek eredményeként az intelligens emberek
valószínőbb, hogy felismerik és megértik az újszerő helyzeteket és entitásokat, amelyek lehetnek akár emberi értékek, életmódot érintı
kérdések, illetve különbözı új választási lehetıségek.”
Az emberek evolúciósan konzervatívok, akiket családjuk és barátaik érdekelnek leginkább. A liberális viselkedés, illetve a meghatározatlan
számú, genetikailag hozzánk nem kapcsolódó idegennel fenntartott szorosabb kapcsolat evolúciós szempontból újdonságnak tekinthetı. Ezért az
intelligensebb gyerekek nagyobb valószínőséggel lesznek liberálisok Kanazawa szerint.
A legtöbb öngyilkos merénylı muszlim
Az öngyilkos merényletek nem mindig vallási motiváción alapulnak, ám ha a vallásnak köze van a terrorcselekményhez, mindig az iszlámról van
szó. Kanazawa szerint ennek kevés köze van az iszlám tanításaihoz, vagy a politikához, kultúrához, embercsoportokhoz. A mozgatórugója
sokkal inkább a szex, egészen pontosan annak hiánya.
A Psychology Today-ben megjelent tanulmányban Kanazawa úgy fogalmaz, hogy az iszlám egyik megkülönböztetı jegye a többi világvalláshoz
képest a többnejőség támogatása. Ennek eredményeként azonban olyan férfiak jelennek meg a társadalomban, akiknek „nem jut” egy feleség
sem. A mártírokat a mennyországban váró 72 szőz ígérete ezért igen jelentékeny motivációs erı, amely a kutató szerint számos fiatal muszlim
öngyilkos merénylıt visz rá egy-egy robbantás végrehajtására.
A férfiak a szıkéket szeretik (a nık pedig szeretnének szıkék lenni)
Kanazawa szerint a szıke haj különlegessége, hogy megjelenése drámaian változik a kor elırehaladtával. A fiatal szıke kislányok haja gyakran
bebarnul felnıttkorukra, ezért a férfiak számára a szıke haj a fiatalság jelképe. A férfiak pedig tudat alatt a fiatalabb (ezért egészségesebb és
termékenyebb) nık társaságát keresik.
Az emberek természetüknél fogva hőtlenek
Bár a poliandria (többférjőség) ritkaságszámba megy, a többnejőség a történelem folyamán több népcsoportnál is elıfordul. Az olyan
társadalmakban, ahol a gazdag férfiak jóval gazdagabbak szegény társaiknál, a nık (és gyermekeik) jobban járnak, ha „részt kaphatnak” egy
gazdag férfiból, mintha egy szegény férfit sajátítanának ki. A gyakorlatban az iparosodott társadalmakban általánosabb a monogámia, mivel a
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férfiak erıforrásokhoz való hozzáférésüket tekintve jobb lehetıségekkel indulnak, mint a középkorban élı ıseik.
Akinek fia születik, kevésbé valószínő, hogy beadja a válópert
A fentiekben leírtak szerint egy férfi „értékét” házastársként vagyona, státusza és hatalma, míg egy nıét életkora és fizikai vonzereje határozza
meg. Az apák számára fontosak a fiúk, mivel ık öröklik a vagyont, a státuszt és a hatalmat, de lánygyermek esetén a fiatalságot vagy a
szépséget nehéz fenntartani. Az apa jelenléte ezért fontosabb a fiú, mint a lánygyermek számára – Kanazawa elmélete szerint.
Közös vonás figyelhetı meg a zsenik és a bőnözık között
A bőncselekmények elkövetésére való hajlam a pubertáskor során tetızik, majd gyorsan mérséklıdik. Ez a görbe nemcsak a
bőncselekményekre vonatkozik, hanem bármilyen mennyiségi mutatóval leírható emberi viselkedésre, amelyet az esetleges leendı élettársak
megfigyelhetnek, illetve ami „költséges”, vagyis a (szexuális) versenytársak szempontjából megengedhetetlen. A társakért vívott küzdelemben a
férfiak akár erıszakra is hajlamosak, de versenyszellemüket akár kreatív cselekményeken keresztül is kifejezhetik – vélekedik Kanazawa.
A férfiak kapuzárási pánikja a nıknek köszönhetı
A középkorú férfiakat gyakran keríti hatalmába az úgynevezett kapuzárási pánik, amely a kutató szerint nem azért alakul ki, mert a szóban forgó
férfiak elérik a negyvenes éveiket, hanem feleségük miatt.
„Az evolúciós pszichológia szempontjából egy férfi kapuzárási pánikja a felesége közelgı menopauzája miatt következik be” – magyarázta
Kanazawa. „Ilyenkor a reprodukciós folyamataik befejezıdnek, a férfiaknál pedig kialakul az igény, hogy fiatalabb (vagyis termékeny) nık
társaságát keressék.”
A férfi politikusok mindent kockára tesznek egy kalandért
A hatalmat a kezükben tartó férfiak általában monogám módon házasodnak, de a többnejő férfiak példáját követve párosodnak. A férfiak
tudatosan vagy tudat alatt ragaszkodnak a politikai hatalomhoz, hogy reprodukciós célból több nıhöz legyen „hozzáférésük” – fogalmaz a kutató.
A férfiak azért zaklatják a nıket, mert nem hímsoviniszták
A férfiak egymás között gyakran viszonyulnak egymáshoz gyalázkodó, sértı, megfélemlítı, vagy éppen megalázó módon. Ez Kanazawa szerint
része a versenyhelyzetekre adott reakciójuknak. Ám a nıkkel sem bánnak másként, ha szexuálisan vagy egyéb módon zaklatják ıket. A kutató
szerint ez azért lehet, mert a férfiak nem különböztetik meg a két nem tagjait elınyösen vagy hátrányosan.
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