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Evo lú ci ós gondolkodás
a társadalomtudományokban
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Az utób bi év ti zed tár sa da lom tu do má nya kö zel száz év után új fent elő tér be ál lí tot ta az 
evo lú ci ós el mé le tet és fel ér té kel te az evo lú ci ós ma gya rá zat tí pu sokat. A vi ta tott kér dé
sek ha son lí ta nak a száz év előt ti ek hez. Va jon az evo lú ci ós gon do lat me net meg je le né se 
tár sa dal mi fo lya ma tok ma gya rá za tá ra pusz tán ana ló gi át te remte a vál to zás és a vál to
za tos ság kü lön bö ző ér vé nye sü lé si te re pei kö zött, vagy tény le ge sen beeme li a bi o ló gi ai 
ma gya rá za tot a tár sas és tár sa dal mi je len sé gek kö ré be?

A Rep li ka 36. szá ma 1999ben már Daniel Dennett evo lú ci ós fi lo zó fi á ja kap csán be 
mu tat ta ezek nek a tö rek vé sek nek egy ré szét. Az itt kö vet ke ző ta nul má nyok nem a filo
zó fia el vont szint jén, ha nem a konk rét tár sa da lom tu do má nyi ma gya rá zat ban mu tat ják 
meg ezt az új don sá got, egy ben il luszt rál va az em lí tett vi ta kér dé se ket. Cosmides és 
Tooby egy nagy am bí ci ó jú irány zat, az evo lú ci ós pszi cho ló gia szó szó lói. A hu mán eto
ló gi á val ro ko nít ja prog ram ju kat az a meg győ ző dés, hogy a kul tú ra és a tár sa da lom je  
len sé gei dar wi ni ma gya rá za tot ér de mel nek. Új don sá guk az a ki egé szí tő meg győ ző dés, 
hogy en nek so rán a mo dern em ber lel ki je len sé ge i re vo nat ko zó la bo ra tó ri u mi ered mé
nyek fon tos ér tel me zé si fel ada tot ad nak az evo lú ci ós gon dol ko dók szá má ra.

A ma gyar ta nul má nyok a VI II. Ma gyar Kog ni tív Tu do má nyi Kong resszu son (Sze
ged, 2000. feb ru ár 4–6.) el hang zott elő adá so kon ala pul nak. Ma ga az el hang zás he lye is 
mu tat ja, hogy az evo lú ci ós gon do la ti ki ter jesz té sek egyik köz pon ti kér dé se a meg is me
rés vizs gá la ta. Sán dor Klá ra és Kampis György egy új nyelv el mé le ti tö rek vés zász ló
bon tá sá nak te kint he tő dol go za ta a nyel vi vál to za tos ság és vál to zás tör vé nyei és az evo
lú ci ós fo lya ma tok di na mi ká ja kö zöt ti meg fe le lé sek ből ki in dul va ér vel egy új nyelv
szem lé let mel lett. Csányi Vil mos a ritualizációt mu tat ja be, mint a cso port lét egyik 
dön tő moz za na tá nak, az össze han go lás nak evo lú ci ó san alap ve tő esz kö zét. Pléh Csa ba 
pe dig a gon dol ko dás ter je dé si me cha niz mu sa i ra ki ala kí tott me ta fo ri kus ki in du lá sú 
biologisztikus el mé le te ket el he lye zi a tár sa da lom tu do má nyi ma gya rá zat ál ta lá no sabb 
és ha gyo má nyo sabb kér dé sei kö zött.


