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Evo lú ció és tár sa da lom tu do mány ok: 
egy szin té zis kí sér let
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A Rep li ka elő ző szá má ban össze ál lí tás je lent meg az evo lú ci ós szem lé let és a 
tár sa da lom tu do mány ok kap cso la tá ról. Az össze ál lí tás négy cik két igen kü lön bö
ző tu do mány ága kat kép vi se lő ku ta tók jegy zik: a pszi cho ló gus és kog ni tív tu dós 
Pléh Csa ba, az eto ló gus Csányi Vil mos, il let ve a fi lo zó fus Kampis György és a 
nyel vész Sán dor Klá ra. A blokk ne gye dik ta nul má nya egy csak nem klasszi kus nak 
szá mí tó evo lú ci ós pszi cho ló gi ai alap ve tés (Leda Cosmides és John Tooby írá sa). 

A négy ta nul mány mind egyi ke ki vá ló an meg írt, ma gas szín vo na lú mun ka, de 
együtt még sem ad nak ki egy át fo gó el mé le ti ke re tet; az össze ál lí tás ból az el me 
vagy az evo lú ció vizs gá la tá ban la i kus ol va só nem kap ko he rens ké pet az evo lú
ció és a tár sa da lom tu do mány ok kap cso la tá ról. Az egyes ta nul má nyok ban el ső 
rá né zés re leg fel jebb az a kö zös, hogy mind egyik az evo lú ció fo gal mát hasz nál
ja; a kü lön bö ző írá sok gon do lat vi lá ga és ér ve lé se kö zött azon ban nincs át já rás: 
nem könnyű át lát ni, ho gyan függ nek össze az egyik cikk gon do la tai a má sik kal. 

Eb ben az írás ban ar ra vál lal ko zom, hogy a négy ta nul mányt egyet len el mé
le ti ke ret ben he lyez zem el. Nem egyegy cikk ér ve lé sét vagy konk lú zi ó ját kri ti
zá lom te hát, ha nem egy sé ges ki in du ló pon tot sze ret nék ad ni az amúgy egy más
sal ne he zen kap cso lat ba hoz ha tó írá sok nak, és nem utol só sor ban az em be ri 
gon dol ko dás evo lú ci ós ma gya rá zat kí sér le te i nek. A kér dés te hát az, mi lyen 
ti po ló gi át le het ad ni az el me és az evo lú ci ós fo lya ma tok sok ré tű kap cso la tá nak 
le írá sá ra. Az evo lú ci ós szem lé let több pon ton is hasz nos nak bi zo nyul hat az 
el me le írá sá ban, de nem egy ér tel mű, hogy ezek az el mé le tek mi ként vi szo nyul
nak egy más hoz. A leg ké zen fek vőbb rend sze re ző elv az, ha az evo lú ci ós fo lya
ma tok tár gya sze rint pró bál juk el kü lö ní te ni az egyes meg kö ze lí té se ket. E szem
pont alap ján há rom te rü let kü lön böz tet he tő meg: az el me bi o ló gi ai evo lú ci ó ja, 
az el mén be lül zaj ló evo lú ci ós fo lya ma tok, il let ve a kul tu rá lis evo lú ció. 

Az el me bi o ló gi ai evo lú ci ó já nak el mé le te azt hang sú lyoz za, hogy az em be ri 
el me az ál la ti el mé ből evol vá ló dott, akár csak az em be ri kéz a fő em lős man csá
ból. Ha igaz, hogy el ménk fő em lős el mé ből ala kult ki, ak kor en nek az el me vizs
gá la tá ban is he lyet kell kap nia. En nek a meg kö ze lí tés nek az egyik alap cik ke a 
Cosmides–Tooby szer ző pá ros írá sa. 



222 replika

1 A kul tu rá lis és a bi o ló gi ai evo lú ció kö zöt ti ha son ló sá gok ról és kü lönb sé gek rõl lásd: Hull 
(1988); Lumsden és Wilson (1981). 
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A kul tu rá lis evo lú ció el mé le té nek lé nye ge, hogy a kul tú ra, a gon do la tok 
to váb ba dá sa és ter je dé se ugyan csak evo lú ci ós mo dell se gít sé gé vel ma gya ráz
ha tó (CavalliSforza és Feldman 1981). Itt az ér ve lés azon ala pul, hogy esz mé
ink és gon do la ta ink ugya núgy adód nak ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra, mint a gé nek. 
E meg kö ze lí té sen be lül az egyik leg nép sze rűbb kul tu rá lis evo lú ci ós el mé let a 
mém el  mélet. A kul tu rá lis evo lú ció alap egy sé gei, az úgy ne ve zett mémek ugya
núgy sze lek tá lód nak, mint ahogy a bi o ló gi ai evo lú ció ese té ben a gé nek 
(Dawkins 1986). El ménk te hát tu dás da ra bok, vi sel ke dé si for mák és di va tok 
in vá zi ó já nak van ki té ve, de mi vel az em be ri el me be fo ga dó ké pes sé ge vé ges, a 
mémeknek küz de ni ük kell eze kért a vé ges erő for rás okért.1 Mém le het egy dal
lam, egy fes té sze ti stí lus, a li be ra liz mus esz mé je vagy a fog mo sás szo ká sa. 
Mi nél több el mé be fész ke li be ma gát egy mém, an nál si ke re sebb. Pléh Csa ba 
cik ke ki tű nő kri ti kai elem zé sét ad ja a mémelméletnek. 

A kul tú ra két rész te rü le te – a mű vé sze ti stí lu sok és a tu do má nyok vál to zá sa 
– ki tün te tett fi gyel met ka pott az evo lú ci ós meg kö ze lí té sek ben. Eze ket a vál to
zá so kat is az evo lú ció ana ló gi á já ra szok ták ma gya ráz ni, bár ezek a ma gya rá za
tok ál ta lá ban nem a mémelmélet lo gi kai struk tú rá ját hasz nál ják. 

A mű vé sze ti stí lu sok evo lú ci ó ja a mű vé szet tör té net ré gi prob lé má ja. A mű vé
sze ti stí lu sok is fel fog ha tók úgy, hogy azo nos erő for rás okért küz de nek, akár csak 
a fa jok a bi o ló gi ai evo lú ci ó ban. A „túl élé sért va ló küz de lem ben” per sze a stí lu
sok meg vál toz hat nak, üres nicheeket tölt het nek be, ket té vál hat nak és így 
to vább. A mű vé sze ti stí lu sok vál to zá sát so kan a kul tu rá lis evo lú ció spe ci á lis 
ese té nek te kin tik (Martindale 1975). 

A tu do má nyos fel fe de zé sek és a tu do má nyos „ha la dás” evo lú ci ós jel le gét Karl 
Pop per hang sú lyoz ta elő ször. Azt ál lí tot ta, hogy min den in tel li gens vi sel ke dés 
„az amő bá tól Eins te i nig” pró bál ko zá sok és hi ba kor rek ci ók hosszú so ro za ta (Pop
 per 1963, 1972). Ami kor pél dá ul ma te ma ti kai fel ada tot ol dunk meg, kü lön bö ző 
mód sze rek kel, meg ol dá si utak kal kí sér le te zünk: ha az egyik kel el aka dunk, egy 
má sik kal pró bál ko zunk. Pop per sze rint ez a fo lya mat a ter mé sze tes sze lek ció ra 
ha son lít. A pró bál ko zás fe lel ne meg a va ri á ci ó nak, míg a hi ba kor rek ció az eli mi
ná ci ó nak. Pop per te hát azt ál lít ja, hogy a tu do mány tör té ne te nem más, mint 
pró bál ko zá sok és hi ba kor rek ci ók igenigen hosszú so ra. 

Az el me vizs gá la tá nak és az evo lú ci ó nak a bi o ló gi ai és a kul tu rá lis evo lú ció 
mel lett a har ma dik le het sé ges össze kap cso lá sa az el mén be lü li (men tá lis) evo
lú ció el mé le te. Ez az el ső re ta lán ki csit gya nú san hang zó ku ta tá si irány az el me 
mű kö dé se és az evo lú ci ós fo lya ma tok kö zöt ti ana ló gi át vizs gál ja. William 
Jamestől Karl Pop pe rig so kan gon dol ták, hogy az el me mű kö dé se alap ve tő en 
evo lú ci ós fo lya mat. E té ma kör ben két evo lú ci ós el mé le tet kell meg em lí te ni: a 
neurális evo lú ció el mé le tét és az evo lú ci ós episztemológiát. 
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2 A neurális evo lú ció té ma kör ében lásd még Edelman (1987, 1990); Adams (1998); Deacon 
(1997); Crick (1989). 
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Az ideg rend szer ki ala ku lá sa so kak sze rint szin tén evo lú ci ós mo del lek kel 
ma gya ráz ha tó. E ma gya rá zat ki in du ló pont ja az a meg fi gye lés, hogy ami kor 
vi lág ra jö vünk, lé nye ge sen több neurális kap cso lat tal ren del ke zünk, mint 
amennyi re a ké sőb bi ek ben szük sé günk lesz. A kör nye ze ti ha tá sok tól függ, 
hogy mely neurális kap cso la tok ma rad nak meg, és me lyek hal nak ki 
(Changeux 2000). E te kin tet ben a neurális kap cso la tok az er dei ös vé nyek re 
em lé kez tet nek: ha hasz nál ják őket, meg ma rad nak, ha nem, el tűn nek. A kör
nye ze ti ha tá sok sze lek tál nak te hát neurális kap cso la ta ink kö zött.2

Pop per és ta nít vá nya, David Campbell az el mén be lü li evo lú ció egy má sik ese
tét ta nul má nyoz ták. Úgy ér vel tek, hogy gon do la ta ink kez de ti sok fé le sé gé ből azok 
a gon do la tok ma rad nak meg, ame lyek hasz nos nak bi zo nyul nak. A töb bi el tű nik. 
Ahogy Pop per hí res szlo gen je mond ja: „hi po té zi se ink hal nak meg he lyet tünk”. 
Campbell ugya nezt a fo lya ma tot mint „a gon do la tok vak va ri á ci ó ját és sze lek tív 
el ha lá sát” ír ja le (Campbell 1960). Az el me a gon do la tok nagy va ri a bi li tá sát hoz
za lét re fo lya ma to san és va kon, de csak azok őr ződ nek meg, ame lyek hasz nos nak 
(vagy leg aláb bis nem ká ros nak) bi zo nyul nak. Ezt az el mé le tet szo kás evo lú ci ós 
episztemológiának ne vez ni (el ső sor ban Pop per 1972; és Campbell 1974). 

Az el me vizs gá la tá ban te hát há rom pon ton bi zo nyult hasz nos nak az evo lú
ci ós meg kö ze lí tés: 

Az el me bi o ló gi ai evo lú ci ó ja (evo lú ci ós pszi cho ló gia)
 I. Kul tu rá lis evo lú ció

a) Mémel mé let
b) Mű vé sze ti stí lu sok evo lú ci ó ja
c) A tu do mány evo lú ci ó ja

II. El mén be lü li evo lú ció (men tá lis evo lú ció)
a) Neurális evo lú ció
b) Evo lú ci ós episztemológia

Ed dig te hát azt vizs gál tuk, mi az evo lú ció tár gya. Ed di gi klasszi fi ká ci ónk nak is 
az ad ta az alap ját, hogy mi sze lek tá ló dik: az el me, az el me épí tő kö vei vagy a 
kul tú ra da rab jai. A kö vet ke zők ben egy más faj ta ti po ló gi át pró bá lok ad ni, még
pe dig a fent fel so rolt evo lú ci ós fo lya ma tok jel le ge alap ján kí sér lem meg rend
sze rez ni az el me vizs gá la tá nak szem pont já ból re le váns evo lú ci ós fo lya ma to kat. 

Min de nek előtt ér de mes át ven ni Dean Kean Simonton dis tink ci ó ját, aki kü l 
önb sé get tesz el sőd le ges és má sod la gos evo lú ci ós fo lya ma tok kö zött (Simon ton 
1999: 16–20). Az el sőd le ges evo lú ci ós fo lya ma tok a bi o ló gi ai evo lú ció fo lya ma
tai, ame lyek ben az or ga niz mus gén kész le te replikálódik, nem ze dék ről nem ze
dék re adó dik. Min den más, nem a gé nek replikálódásán ala pu ló evo lú ci ós fo ly 
a mat csak a bi o ló gi ai evo lú ció ki ter jesz té se; Simonton eze ket má sod la gos evo
lú ci ós fo lya ma tok nak ne ve zi. Bár ez a dis tink ció igen fon tos kü lönb ség re vi lá gít 
rá, lé nye ge sen nem visz kö ze lebb az el me és az evo lú ció kö zöt ti bo nyo lult vi 
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3 Jó át te kin tést ad er rõl a té má ról: Soderqvist (1994). 
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szony tisz tá zá sá hoz, hi szen az el me le írá sa szem pont já ból hasz nos evo lú ci ós jel
le gű je len sé gek kö zül egy ki vé te lé vel mind egyik a má sod la gos evo lú ci ós fo lya
ma tok cím ké je alá tar to zik. To váb bi klasszi fi ká ci ó ra van te hát szük ség. Rá adá
sul olyan bi o ló gi ai je len sé gek is lé tez nek, ame lyek an nak el le né re, hogy a bi o ló
gia ré szét ké pe zik, még is csak má sod la gos evo lú ci ós fo lya mat nak te kint he tők. 
Ilyen pél dá ul az im mun rend szer mű kö dé se. Az im mun rend szer ben fo lya ma to
san ter me lőd nek kü lön bö ző an ti test ré szecs kék. Ez a ter me lő dés töb béke vés bé 
vé let len me cha niz mus. Ami kor egy anitgénrészecske ke rül a szer ve zet be, az 
im mun rend szer óri á si mennyi ség ben ál lít ja elő azt az an ti tes tet, amely a leg ha
té ko nyab ban ké pes sem le ge sí te ni a szer ve zet be be ke rült an ti gént. Kö vet ke zés
kép pen itt is sze lek ci ós fo lya mat zaj lik: az an ti gén sze lek tál, me lyik an ti tes tet 
ter mel je az im mun rend szer nagy mennyi ség ben.3 Vi lá gos, hogy ez csak má sod
la gos evo lú ci ós fo lya mat nak te kint he tő. To váb bi fi no mí tás ra van te hát szük ség.

Ezen a pon ton ér de mes be ve zet ni egy má sik dis tink ci ót. Kü lönb sé get kell ten
ni több lé pé ses és egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok kö zött (Nánay 2001). A több
lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok ese té ben a va ri á ci ót és a sze lek ci ót újabb va ri á 
ció és újabb sze lek ció kö ve ti. Ez a két fá zis új ra és új ra is mét lő dik. Az egy lé pé
ses evo lú ci ós fo lya ma tok ese té ben csak egyva ri á ci ós és egysze lek ci ós lé pés kö  
vet ke zik be. Nincs foly ta tás. Pon to sab ban fo gal maz va: a több lé pé ses evo lú ci ós 
fo lya ma tok nál a sze lek ció egy sé ge i nek va ri á ci ó ja után e va ri án sok kö zül né 
hány el tű nik, né hány vi szont meg ma rad. Kö vet ke ző lé pés ként a va ri á ció meg
is mét lő dik, de már csak a meg ma radt va ri án sok ból ke let kez nek újak. Kö vet ke
zés kép pen ez az új va ri á ció az elő ző től kü lön bö ző min tá za tot fog lét re hoz ni. 

A bi o ló gi ai evo lú ció jó pél da a több lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok ra. A va ri á
ció és a sze lek ció fá zi sa min den ge ne rá ci ó ban új ra és új ra is mét lő dik. Emel lett 
vi lá gos, hogy csak a túl élő or ga niz mu sok nak le het nek le szár ma zott ja ik a kö vet
ke ző ge ne rá ci ó ban, ame lyek túl él tek. A va ri á ció te hát min den ge ne rá ció ban 
kü lön bö ző. Az egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok ese té ben azon ban nincs új va ri
á ció. A va ri á ci ót sze lek ci ós fo lya mat kö ve ti, és itt a tör té net vé ge. Pon to sab ban 
fo gal maz va: két fé le egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tot le het meg kü lön böz tet ni. 
Az egy sze rűbb eset az, ahol a sze lek ció után egyál ta lán nem kö vet ke zik új va ri
á ció. A ke vés bé egy sze rű eset ben a sze lek ció után lét re jön ugyan új va ri á ció, de 
– és ez a nagy kü lönb ség a több lé pé ses mo dell hez ké pest – a meg elő ző sze lek
ci ós fo lya mat sem mi lyen mó don nem be fo lyá sol ja ezt az új va ri á ci ót. 

Az egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok ese té ben te hát vagy nincs újabb va ri á ci
ós fá zis a sze lek ció után, vagy pe dig a va ri á ció nem a sze lek tált ele mek va ri á
ci ó ja. A kü lönb sé ge ket mu tat ja a kö vet ke ző oldalon látható há rom áb ra. 

Össze fog lal va: a több lé pé ses és az egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok kö zött az 
a lé nye gi kü lönb ség, hogy a több lé pé ses eset ben a sze lek ci ót a sze lek tált ele
mek va ri á ci ó ja kö ve ti, az egy lé pé ses fo lya ma tok ban pe dig a sze lek ci ót vagy 
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4 Leg aláb bis nem olyan mennyi ség ben, hogy az evo lú ci ós szem pont ból új ge ne rá ci ó nak len ne 
te kint he tõ. 
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2. ábra. Egylépéses evolúciós folyamatok (bonyolultabb eset)
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3. ábra. Egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok (egy sze rû eset)
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nem kö ve ti va ri á ció, vagy olyan va ri á ció kö ve ti, amely füg get len a meg elő ző 
sze lek ció tól. Kö vet ke zés kép pen a több lé pé ses eset ben a va ri á ció min den ge ne
rá ci ó ban más és más lesz, hi szen a meg elő ző ge ne rá ció sze lek ci ó ja ha tá roz za 
meg, mi fog va ri á lód ni. Az egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya mat ban pe dig vagy csak 
egy ge ne rá ció lé te zik, vagy min den ge ne rá ció va ri á ci ó ja alap ve tő en ugyan olyan 
lesz, mi vel az elő ző ge ne rá ció sze lek ci ó ja nem érin ti az ak tu á lis va ri á ci ót. 

Jó pél da az egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya mat egy sze rű ese té re az ideg rend szer 
fej lő dé se. Szü le té sünk kor meg ha tá ro zott mennyi sé gű neurális kap cso lat tal ren
del ke zünk, majd ezek egy ré sze el hal, má sik fe lük meg ma rad. E sze lek ció után 
azon ban nem ke let kez nek új neurális kap cso la tok.4 Csak egy va ri á ció van 
te hát, amely még szü le tés előtt lét re hoz za az ideg rend szert. Ezu tán nincs újabb 
va ri á ció. Ez te hát szó sze rint egy lé pé ses fo lya mat. Az egy lé pé ses evo lú ci ós fo 
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lya mat bo nyo lul tabb ese tét az im mun rend szer mű kö dé sé vel le het il luszt rál ni. 
Az im mun rend szer sok fé le an ti test ré szecs két hoz lét re, de ami kor egy an ti
gén ke rül a szer ve zet be, ak kor az az an ti test, amely a leg ha té ko nyab ban 
ké pes sem le ge sí te ni az an ti gént (hív juk Xan ti test nek), ki vá lasz tó dik és nagy 
mennyi ség ben ter me lő dik. Ha egy má sik an ti gén ke rül a szer ve zet be, ak kor 
egy má sik an ti tes tet (Yantitestet) ter mel a rend szer. Az a va ri á ció, amely ből 
ez az an ti test ki vá lasz tó dott, ugya naz, mint az el ső va ri á ció. Az a tény, hogy 
Xantitest sze lek tá ló dott ko ráb ban, sem mi lyen mó don nem be fo lyá sol ja azt 
a va ri á ci ót, amely ből az Yantitest vá lasz tó dik ki.

Egy má sik pél da az egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya mat bo nyo lul tabb ese té re az 
evo lú ci ós episztemológia. Campbell ter mi no ló gi á ja exp li cit té te szi, hogy a va ri
á ció vak. A vak va ri á ció és a sze lek tív el ha lás sza ka szai vált ják egy mást, de a 
sze lek tív fá zis nincs ha tás sal a kö vet ke ző va ri á ci ó ra, az ugyan olyan vak lesz, 
mint az elő ző. Pop per sze rint hi po té zi se ink egy ré sze to vább él, más ré sze nem. 
De azok, ame lyek túl él tek, nem ját sza nak ki tün te tett sze re pet a kö vet ke ző 
hi po té zi sek ki ala ku lá sá ban.5 

A kul tu rá lis evo lú ció azon ban több lé pé ses fo lya mat. A mémek va ri á ci ó ja 
nyil ván va ló an függ at tól, hogy a kér dé ses mém mennyi re volt si ke res az elő ző 
ge ne rá ci ó ban. A ki halt mémeknek nincs túl nagy esé lyük, hogy a jö vő ben sok 
el mé be fész kel jék be ma gu kat. A tu do mány evo lú ci ó já val kap cso lat ban is 
el mond ha tó, hogy min den ge ne rá ció az elő ző ge ne rá ci ók tól örö költ meg fi gye
lé se ket és el mé le te ket hasz nál ja. Olyan el mé le te ket rit kán hasz nál nak, ame lye
ket már rég el fe lej tet tek. Ha son ló kép pen: ha egy mű vé sze ti stí lus ki hal, el tű
nik, ke vés sé va ló szí nű, hogy sok kö ve tő re akad a kö vet ke ző ge ne rá ci ó ban. 
Ki vé te lek per sze mind a tu do mány, mind a mű vé szet ese té ben van nak. 

Ér de mes össze fog lal ni az új kategorizációt: 
 I. Egy lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok

a) Im mun rend szer
b) Neurális evo lú ció
c) Evo lú ci ós episztemológia

II. Több lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok
a) Bi o ló gi ai evo lú ció
b) Mémelmélet
c) A tu do mány evo lú ci ó ja
d) Mű vé sze ti stí lu sok evo lú ci ó ja

Csak két több lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tot ta lál tunk te hát: a kul tu rá lis evo lú
ciót (mely ka te gó ria alá a mémelmélet, a tu do mány és a mű vé sze tek evo lú ci ó
ja is tar to zik), és per sze a bi o ló gi ai evo lú ci ót.

Ezen a pon ton ér de mes rá mu tat ni, hogy a több lé pé ses evo lú ció sok kal ha té
ko nyabb al kal maz ko dást tesz le he tő vé, mint az egy lé pé ses. Az egy lé pé ses evo
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6 A Cosmides és Tooby ál tal pro pa gált evo lú ci ós pszi cho ló gia, úgy tû nik, mind két ol dal ról 
kri ti zál ha tó. Mind a bi o ló gi ai, mind a kul tu rá lis evo lú ci ó val va ló foly to nos sá ga igen csak kér dé
ses. Az evo lú ci ós pszi cho ló gi á ról lásd: Barkow–Cosmides–Tooby 1992; Buss 1994, 1995; Wright 
1994; Pinker 1997; Dennett 1995; Stich 1998; Plotkin 1997. 
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lú ci ós fo lya ma tok ban na gyon sze ren csés va ri á ció szük sé ges ah hoz, hogy a rend
szer el ér je az adap tív op ti mu mot. A több lé pé ses evo lú ció ese té ben azon ban az 
adap tív op ti mu mot fo ko za to san, lé pés ről lé pés re éri el a rend szer: min den 
ge ne rá ció egy fok kal kö ze lebb ke rül hoz zá. 

Mint lát tuk, mind össze két ilyen, komp lex adap tá ci ót le he tő vé te vő fo lya mat 
lé te zik: a kul tu rá lis és a bi o ló gi ai evo lú ció. A men tá lis (el mén be lü li) evo lú ció 
el mé le tei egy lé pé ses mo dell nek bi zo nyul tak. Ez a konk lú zió azon ban két ok 
mi att is igen ke vés sé meg győ ző. Egy részt az in tu í ció azt su gall ja, ko ráb bi 
ta pasz ta la ta ink igen is be fo lyá sol ják, hogy a gon do la tok mi lyen va ri á ci ó ja jön 
lét re. A ko ráb bi sze lek ció te hát ha tás sal van a je len le gi va ri á ci ó ra, ami vi szont 
épp a több lé pé ses evo lú ció té zi se. En nek az in tu i tív kép nek egyik be mu ta tott 
men tá lis evo lú ci ós el mé let sem volt ké pes meg fe lel ni. 

Egy má sik, sok kal in kább el mé le ti érv is el kép zel he tő an nak vé del mé ben, 
hogy a men tá lis evo lú ció több lé pé ses fo lya mat. A men tá lis evo lú ci ó nak kel le ne 
ugya nis össze köt ni a bi o ló gi ai és a kul tu rá lis evo lú ci ót. A bi o ló gi ai evo lú ció 
olyan gén kész le tet ha gyott ránk, amely az új szü lött agyá nak vi szony lag egy sze
rű neurális struk tú rá ját kó dol ja. A kul tu rá lis evo lú ció ki in du ló pont ját az el me 
bo nyo lult gon do la tai je len tik. A neu ro nok és a bo nyo lult gon do la ti egy sé gek 
kö zöt ti tá vol sá got kel le ne te hát át hi dal ni. Er re azon ban az egy lé pé ses evo lú ci
ós fo lya ma tok nem ké pe sek. Két eset le het sé ges. Az el ső eset ben túl ala csony 
szin tű az egy lé pé ses evo lú ció, mint pél dá ul az ideg rend szer fej lő dé sé nek el mé
le te ese té ben, amely foly to nos a bi o ló gi ai evo lú ció el mé le té vel, vi szont nem 
hasz nál ha tó az olyan bo nyo lult men tá lis rep re zen tá ci ók le írá sá nál, ame lye ket 
a kul tu rá lis evo lú ció el mé le te igé nyel ne. A má sik eset ben pe dig túl ma gas szin
tű az egy lé pé ses evo lú ció, mint az evo lú ci ós episztemológia ese té ben, amely jól 
hasz nál ha tó ki in du ló pon tot szol gál tat a kul tu rá lis evo lú ció el mé le te i nek – a bio
ló gi ai evo lú ci ó val (és egyál ta lán, az ideg sej tek szint jé vel) va ló kap cso la ta 
vi szont prob le ma ti kus. Az egy lé pé ses evo lú ció te hát vagy a bi o ló gi ai vagy a 
kul tu rá lis evo lú ci ó hoz ke rül túl kö zel. De se me lyik eset ben nem tud ja át hi dal
ni a ket tő kö zöt ti tá vol sá got.6 Sem az evo lú ci ós episztemológia, sem a neurális 
evo lú ció nem al kal mas te hát a több lé pé ses men tá lis evo lú ció le írá sá ra. En nek 
oka, mint lát tuk, leg in kább az, hogy az evo lú ci ót egy szin tű fo lya mat nak fog ják 
fel. Ez zel el ér kez tünk je len írás har ma dik fon tos dis tink ci ó já hoz, az egy szin tű és 
több szin tű evo lú ci ós fo lya ma tok meg kü lön böz te té sé hez. Az egy szin tűtöbb szin
tű dis tink ció ér te lem sze rű en csak a több lé pé ses evo lú ci ós fo lya ma tok ese té ben 
ér tel mez he tő. Ha egy több lé pé ses evo lú ci ós fo lya mat egyes lé pé se i ben ugyan
olyan bo nyo lult sá gi szin tű en ti tá sok kö zött sze lek tál, ak kor egy szin tű evo lú ci ós 
fo lya ma tok ról be szé lünk, ha vi szont a sze lek ció egy sé gei a kü lön bö ző lé pé  
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sek ese té ben kü lön bö zők, ak kor több szin tű evo lú ci ós fo lya ma tok ról. Mind
egyik ed dig le írt evo lú ci ós fo lya mat egy szin tű volt. A ter mé sze tes sze lek ció 
ese té ben pél dá ul a sze lek ció egy sé gei a több lé pé ses fo lya mat min den lé pé sé
ben a gé nek. Meg le pő mó don azon ban nem min den bi o ló gi ai evo lú ci ós fo lya
mat egy lé pé ses (s ezek sze rint nem is ter mé sze tes sze lek ció).

Mint ezt nem rég ki mu tat ták, a ra di ká lis evo lú ci ós át me ne tek rit kán ma gya
ráz ha tók a ter mé sze tes sze lek ci ó val (Maynard Smith és Szathmary 1997). A több
sej tű szer ve ze tek meg je le né se az egy sej tű ek ből pél dá ul nem iga zán ma gya ráz
ha tó a ter mé sze tes sze lek ció mo dell jé vel. A több sej tű or ga niz mus ban a sejt 
már nem a sa ját túl élé sé ért küzd (mint az egy sej tű), ha nem a több sej tű or ga
niz mus túl élé sé ért. Egy máj sej tem pél dá ul nem a sa ját túl élé sé ért küzd, ha nem 
az enyé mért. Eb ben az eset ben vi lá gos, hogy több szin tű evo lú ci ós fo lya mat ról 
van szó, hi szen a több sej tű ek ki ala ku lá sá nak kez de tén a sze lek ció egy sé ge a 
sejt volt, míg a fo lya mat vég pont já ban a sze lek ció egy sé ge a több sej tű or ga niz
mus. A sze lek ció szint je te hát meg vál to zik: több szin tű több lé pé ses evo lú ci ós 
fo lya mat ról kell be szél nünk. A ter mé sze tes sze lek ció mo dell je épp azért nem 
al kal maz ha tó, mert ott a sze lek ció szint je mind ig rög zí tett. 

Több eh hez ha son ló evo lú ci ós fo lya mat is ki mu tat ha tó, így pl. a pro ka rió taeu ka
rió ta át me net. A men tá lis evo lú ció ugya nis nem más, mint sok eh hez ha son ló több
szin tű evo lú ci ós fo lya mat so ro za ta. A több lé pé ses fo lya ma tok szö ve vé nyes rend
sze rét (több szin tűegy szin tű, el sőd le gesmá sod la gos) az 1. táb lá zat fogl al ja össze.

1. táb lá zat. A többlépéses evolúciós folyamatok

Több lé pé ses evo lú ci ós fo lya matEgy lé pé ses evo lú ci ós fo lya mat

El sõd le ges 
evo lú ci ós fo lya mat Ter mé sze tes sze lek ció Az evo lú ció nagy át me ne tei

Má sod la gos 
evo lú ci ós fo lya mat Kul tu rá lis evo lú ció Men tá lis evo lú ció 

A men tá lis evo lú ci ót te hát ér de mes több szin tű evo lú ci ós fo lya mat ként fel fog
ni, amely ben a sze lek ci ós fo lya mat után a kö vet ke ző sze lek ció egy sé gei bo nyo
lul tabb, az elő ző sze lek ció egy sé ge i ből fel épü lő en ti tá sok. A neurális kap cso la
tok sze lek ci ó ját kö ve tő en neuroncsoportok ala kul nak ki, s a kö vet ke ző sze lek
ci ós fo lya mat már ezek kö zött sze lek tál,7 majd egy re bo nyo lul tabb neu rá lis struk  
tú rák lesz nek a sze lek ció egy sé gei, egé szen a men tá lis rep re zen tá ciók szint jé
ig. Ezen a pon ton ér de mes egy ana ló gi át meg em lí te ni. Az eukarióta (sejt mag
gal ren del ke ző) sej tek meg je le né sét úgy ma gya ráz zák, hogy egy prokarióta 
(sejt mag nél kü li) sejt be ke be le zett egy má sik prokarióta sej tet, de ahe lyett, 
hogy ál do za tát meg emész tet te vol na, együtt kezd tek replikálódni, és a be ke be
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le zett sejt az ere de ti sejt sejt mag ja ként kez dett funk ci o nál ni. A fo lya mat kez
de tén te hát a prokarióta sej tek vol tak a sze lek ció egy sé gei, míg a fo lya mat vé 
 gé re már az eukarióta sej tek kö zöt ti sze lek ci ó ról kell be szél ni.8 A sze lek ció 
szint je meg vál to zott. Az ideg sejtsejt cso port, il let ve sejt cso portna gyobb sejt
cso port át me ne tet is en nek ana ló gi á já ra le het el kép zel ni (a be ke be le zés tör té
net per sze itt nem szük sé ges).

Ez a mo dell ké pes át hi dal ni a tá vol sá got a bi o ló gi ai evo lú ció ál tal adott, 
ge ne ti ka i lag kó dolt egy sze rű neurális struk tú rák és a kul tu rá lis evo lú ció ki in
du lá si pont ját ké pe ző bo nyo lult gon do la ti egy sé gek kö zött. Az itt ki fej tett több
szin tű men tá lis evo lú ci ós mo dell a ge ne ti ka i lag adott neurális kap cso la tok kö zöt
ti sze lek ci ó ból in dul ki, vég pont ja pe dig a bo nyo lult gon do la ti egy sé gek, vá gyak 
és vé le ke dé sek kö zöt ti sze lek ci ós fo lya mat. Mind a bi o ló gi ai, mind a kul tu rá lis 
evo lú ci ó val foly to nos te hát ez a mo dell: a ket tő kö zöt ti át kö tést je len ti. 

Ér de mes meg vizs gál ni, mi ként vi szo nyul az itt kör vo na la zott több szin tű, több
lé pé ses evo lú ci ós mo dell az evo lú ci ós episztemológia és a neurális evo lú ció 
egy szin tű, egy lé pé ses mo dell jé hez. Ha igaz, hogy a men tá lis evo lú ció több szin tű 
fo lya mat, ak kor az evo lú ci ós episztemológia és a neurális evo lú ció szük ség kép
pen csak egyegy lé pé sét tud ják le ír ni en nek a több lé pé ses, több szin tű fo lya mat
nak. Ez ma gya rá za tot ad hat ar ra, hogy mi ért egy lé pé ses fo lya mat nak kép ze lik a 
men tá lis evo lú ci ót: ha va ló ban egy több szin tű, több lé pé ses fo lya ma tot ír nak le 
egy szin ten, ez szük ség kép pen egy lé pé ses mo dell hez ve zet, hi szen a több lé pé ses 
több szin tű fo lya mat egy szint jén a sze lek ció csak egy lé pé se megy vég be. 

Az evo lú ci ós episztemológia és a neurális evo lú ció el mé le te te hát ré szét 
ké pe zik a több lé pé ses több szin tű mo dell nek, de an nak csak kü lön bö ző lé pé se
it ír ják le. A men tá lis evo lú ció több lé pé ses mo dell je a neurális kap cso la tok 
kö zöt ti sze lek ci ó ból in dul ki, de ez csak a fo lya mat el ső lé pé se, ame lyet sok 
to váb bi lé pés kö vet, egé szen a bo nyo lult gon do la tok sze lek ci ó já ig, ame lyet az 
evo lú ci ós episztemológia vizs gál. 

Az evo lú ci ós fo lya ma tok kis sé bo nyo lult nak tű nő, de va ló já ban könnyen 
át te kint he tő rend sze rét kap tuk te hát. A há rom dichotómia egyet len ti po ló gi á
ba fog lal ha tó, mint ezt a 2. táb lá zat mu tat ja.

2. táb lá zat. Elsõdleges és másodlagos evolúciós irányzatok
El sõd le ges evo lú ci ós fo lya ma tok (mind ig több lé pé ses fo lya ma tok)

A) Egy szin tû: Ter mé sze tes sze lek ció
B) Több szin tû: Az evo lú ció nagy át me ne tei

Má sod la gos evo lú ci ós fo lya ma tok
A) Egy lé pé ses: Im mun rend szer
B) Több lé pé ses:

a) Egy szin tû: Kul tu rá lis evo lú ció
b) Több szin tû: Men tá lis evo lú ció
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Ez a ti po ló gia meg pró bál ja el kü lö ní te ni az evo lú ci ós fo lya ma tok kü lön bö ző 
tí pu sa it, s tisz táz ni a kö zöt tük lé vő lo gi kai kap cso la tot. Ennyi ben – re mé nye im 
sze rint – se gít sé get nyújt hat az evo lú ció és a tár sa da lom tu do mány ok kö zöt ti 
bo nyo lult kap cso la tot vizs gá ló el mé le tek át te kin té sé hez. S ta lán a Rep li ka Tár
sa da lom tu do mány ok és az evo lú ció cí mű össze ál lí tá sá nak ta nul má nyai sem tűn
nek annyi ra szét tar tó nak, ha a fen ti ti po ló gi át szem előtt tart va ol vas suk őket. 
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