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Elméleti keret
Az utóbbi években egy új paradigma jelent
meg a viselkedéstudományok körében. Az
evolúciós pszichológiának nevezett tudo-
mányág az emberi viselkedés integratív
megközelítését kívánja nyújtani. Képviselõi
arra a kérdésre keresik a választ, hogy az evo-
lúció során kialakult kognitív folyamatok mi-
lyen mértékben hatják át a mai ember lelki
mûködését, és ez mennyiben meghatározó
a szociális kapcsolatok különbözõ területein.
Reményeik szerint az evolúciós pszichológia
az elméletek és magyarázatok olyan széles
és koherens együttesét nyújtja, amely képes
összerendezni a pszichológia és biológia kü-
lönbözõ diszciplínáiban folyó kutatásokat, és
az emberi természet máig legteljesebb leírá-
sát nyújtja.

Az evolúciós pszichológia alapelvei a
modern evolúcióelmélet legáltalánosabb té-
ziseibõl erednek. Kiindulási tétele az, hogy a
természetes szelekció azokat a viselkedési
mintákat – tanulási szabályokat, attitûdöket
és preferenciákat, cselekvési algoritmusokat
– részesítette elõnyben, amelyek hozzájárul-
tak õseink túlélési és szaporodási sikeréhez.
Ehhez kapcsolódó magyarázatai olyan em-
pirikusan ellenõrizhetõ modelleken alapul-
nak – szexuális kompetíció, szülõi ráfordítás,
rokonszelekció – amelyeknek döntõ többsé-
ge a szociobiológiából ered, amely a 70-es
években újszerû és nagy magyarázó erejû
hipotéziseket hozott létre az állati és emberi
viselkedésre vonatkozóan. Jóllehet számos

evolúciós pszichológus bizonyos távolság-
tartást mutat a szociobiológiával kapcsolat-
ban, azt mindenki elismeri, hogy e paradigma
konceptuális és módszertani értelemben
vett „kemény magja” (Lakatos, 1970) mé-
lyen befolyásolja napjaink kutatásait és elmé-
letalkotását az emberi magatartás körében.
Ez az intellektuális örökség a következõ há-
rom területen mutatkozik meg a legnyilván-
valóbban: adaptáció és funkció, ultimatív ill.
proximatív megközelítés és módszertani
individualizmus.

 Adaptáció és funkció
Evolúciós nézõpontból az alkalmazkodás az
élõlényeknek az  a tulajdonsága, amely lehe-
tõvé teszi, hogy anatómiai struktúráikat, élet-
tani folyamataikat és viselkedési mintázatai-
kat a fajtársakkal való vetélkedés során gene-
tikai rátermettségük (fitnessük) növelésére
használják. A pszichológiai jelenségek adap-
tácionista megközelítése abból indul ki, hogy
az emberi viselkedés számos formájára azért
irányult pozitív szelekció, mert azok bizo-
nyos funkciókat töltöttek be, amelyek elõ-
nyösek voltak a túlélésre és a szaporodásra
nézve abban a környezetben, ahol az emberi
faj kialakult ( Buss és mtsai, 1998).

Hogy viszonylag egyszerû példával
kezdjük, a terhességi rosszullétrõl – amely a
táplálékkal szembeni averzió, hányinger,
hányás és más tünetek együttesét mutatja –
korábban azt képzelték, hogy más, a terhes-
séget megalapozó élettani folyamatok kísé-
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rõ jelensége, egyszerû mellékterméke.
Újabb magyarázatok azonban felvetik, hogy
a terhességi rosszullét azért szelektálódott
az emberi evolúció folyamán, hogy megvéd-
je a magzatot a táplálékban található ártalmas
toxinok mérgezõ hatásától (Profet, 1992).
Ezek a toxinok súlyosan károsítják a magzat
normális fejlõdését, ezért nem véletlen, hogy
az anyai szervezet az elsõ trimeszter második
felében mutatja leginkább a rosszullét tüne-
teit, amikor a magzat szervtelepei kialakul-
nak. Ebben az idõszakban az anyának a nö-
vényi eredetû teratogénekkel szembeni nor-
mális reakciója erõteljesen megváltozik, a
velük szembeni élettani tolerancia küszöb-
értéke jelentõsen csökken. Szelektíven elke-
rüli azokat a táplálékfajtákat, amelyek toxici-
tást jelzõ ingereket szolgáltatnak, és szaglása
annyira kifinomul, hogy képes felismerni a
természetes toxinok nagyon kis koncentrá-
cióját. Néhány vizsgálat arra mutat, hogy a
terhesség alatti rosszullét valóban a magzat
védelmének funkcióját látja el. Így például
azt találták, hogy azok a terhes nõk, akik kü-
lönösen erõs tüneteket élnek át, kevesebb
spontán vetélést mutatnak, mint azok, akik
a terhességi rosszullét enyhe jeleit mutatják
(Profet, 1992).

Szondi Lipót sorsanalízisének egyik köz-
ponti gondolata, hogy ösztöngének határoz-
zák meg sorslehetõségeinket, aminek talán
legfontosabb megnyilvánulása, hogy irányít-
ják választásainkat, mindenekelõtt házastár-
saink és barátaink választását. Ennek eredmé-
nyeként az emberek a hasonló géneket hor-
dozó idegeneket – „gén-rokonokat” – része-
sítik elõnyben, még akkor is ha a gének nem
manifeszt, hanem látens formában vannak
jelen. Ez az ún. genotropizmus jelensége,
amelyre Szondi az elmebetegek családfájá-
nak elemzésekor figyelt fel elõször, ám a gé-
nikus vonzódás mechanizmusára vonatko-
zóan meglehetõsen homályos magyaráza-
tokkal kellett beérnie. A modern evolúciós
biológia értelmezésében azonban a Szondi-

elmélet és -teszt genetikai alapjai tarthatóak,
és a sorsanalízis kompatibilisen illeszthetõ egy
olyan széles magyarázó keretbe, amelynek
modelljei empirikusan ellenõrizhetõk (Be-
reczkei, 1999). Eszerint a genetikailag hason-
ló emberek preferálása növelte az egyén
genetikai képviseletét a biológiai evolúció
során. Egyrészt a közös génhordozók támo-
gatása révén, másrészt a gén-rokonnal való
házasságból született gyerekeken keresztül
lehetõvé válik a saját gének ill. ezek másola-
tainak elterjesztése a populációban. Ennek
következtében a természetes szelekció ked-
vezett egy olyan összetett pszichológiai me-
chanizmus kialakulásának, amelynek segít-
ségével az egyén a nem tudatos választás
szintjén felismeri és elõnyben részesíti azo-
kat, akik azonos géneket hordoznak bizo-
nyos antropológiai jellegekre, viselkedési
attitûdökre és személyiség vonásokra. Való-
ban, a vizsgálatok szerint a tartósan együtt
élõ és saját gyerekkel rendelkezõ házaspá-
rok genetikailag nagyobb hasonlóságot mu-
tatnak, mint a populációból véletlenszerûen
párosított személyek. Ráadásul azt találták,
hogy egy-egy testi vagy viselkedési jelleg
esetén annál nagyobb a házaspárok ill. bará-
tok közötti hasonlóság, minél nagyobb az
illetõ jelleg genetikai öröklékenysége (heri-
tabilitása). Más szóval: minél erõsebb gene-
tikai alapokkal rendelkezik egy antropomet-
riai- vagy személyiségjegy, annál kifejezet-
tebb választás irányul rá (Russel és mtsai,
1985). A hasonlóságon alapuló párválasztás
(homogámia) adaptív értékét mutatja az is,
hogy az ilyen házasságok stabilabbak és ter-
mékenyebbek, mint a többiek (Bereczkei
és Csanaky, 1996b).

Ultimatív magyarázatok
Az evolúciós biológia – paradigmatikus alap-
elveinek és módszertanának megfelelõen
– a viselkedést a kauzalitás más szintjén
igyekszik vizsgálni, mint a társadalomtudo-
mányok többsége. A legtöbb pszichológus



Magyar Tudomány • 2002/1

10

olyan, ún. proximatív magyarázatokat ad az
általa vizsgált jelenségre, amely a viselkedést
közvetlenül létrehozó okokat tárja fel, mint
pl. motivációs állapot, környezeti ingerek,
hormonális folyamatok stb. Az evolucionistát
ezzel szemben a viselkedés távoli (ultimatív)
okainak vizsgálata foglalkoztatja, figyelme a
természetes szelekció által létrehozott adap-
tív mechanizmusok mûködésére irányul.

Ezt példázza az emberi egyedfejlõdés
evolúciós magyarázata; a fogamzástól kez-
dõdõ fejlõdési pályák adaptácionista elem-
zése elõsegíti azoknak a proximatív folya-
matoknak a megértését, amelyek valamely
viselkedés manifesztációjában játszanak sze-
repet bizonyos környezeti feltételek között.
Az utóbbi évtizedek kutatásai világossá tet-
ték, hogy a korai gyermekkor tapasztalatai
lényeges hatást gyakorolnak a késõbbi
szexuális életre. A gyerekpszichológus Jay
Belsky és munkatársai a szocializáció evolú-
ciós elméletének átfogó modelljét vázolták
fel Belsky, 1997). Abból indulnak ki, hogy
az ember olyan veleszületett tanulási szabá-
lyokkal rendelkezik, amelyek képesek kiér-
tékelni a korai fejlõdés kritikus szakaszában
nyert tapasztalatokat, és ezek függvényében
alakítani a késõbbi életpályát. Az erõforrások
elõfordulása és bejósolhatósága, a szülõ-
gyerek kötõdés típusa, a párkapcsolatok
stabilitása és a családtagok jelenléte és meg-
bízhatósága a korai gyermekévek alatt befo-
lyásolja, hogy az egyének milyen élettörté-
neti stratégiákat fognak követni felnõttként.
A hipotézis szerint, ahol a család rendelkezé-
sére álló anyagi javak szegényesek, bizony-
talanok a gyerek és szülõk közötti kötõdé-
sek, megbízhatatlan és labilis interperszonális
kapcsolatok uralkodnak, továbbá ahol ma-
gas a stressz és elutasító érzelmi légkör ta-
pasztalható, ott a felnövõ gyerekek korai
érési folyamatokat, megnövekedett szexuá-
lis aktivitást és rövid távú kapcsolatokat
mutatnak kamasz és felnõtt korukban. Ahol
viszont az anyagi források stabilak, a család-

tagok kapcsolatai kölcsönösen jutalmazóak
és biztonságos kötõdések találhatók a szülõk
és gyerekeik között, ott a szexuális érés ké-
sõbbre tolódik, hosszú távú párkapcsolatok
jönnek létre és nagyobb szülõi gondoskodás
várható felnõttkorban.

Az elmúlt évtized során végzett kutatá-
sok többnyire alátámasztották ezt az elmé-
leti modellt. Így például azok, akik érzelmi
és/vagy anyagi depriváció állapotában élték
le gyermekéveiket, több engedetlenséget
és szabályszegõ viselkedést mutattak, ko-
rábban kezdték el szexuális életüket és gyak-
rabban váltak el házastársuktól, mint azok,
akik biztonságos és stabil családi környe-
zetbõl jöttek (Bereczkei és Csanaky, 1996a).
A szerzõk a menarche korábbra tolódását
egyfajta „szomatikus kapcsolódási pontként”
értelmezték a korai szociális kapcsolatok és
a késõbbi reproduktív viselkedés között,
amelyre más elméletek nem tudtak megfe-
lelõ magyarázatot adni. Valóban, több vizsgá-
latban azt találták, hogy azok a lányok, akik
gyermekkorukban intenzív családi konflik-
tusokat és magas érzelmi stresszt éltek át, 5-
8 hónappal korábban menstruáltak, mint
szerencsésebb körülmények között felnövõ
társaik (Surbey, 1990; Moffitt és mtsai,1992;
Kim és Smith, 1998). Sõt, a korai környezet-
ben szerzett tapasztalatok a késõbbi fertilitási
és mortalitási mintázatokat is befolyásolják.
Saját vizsgálatunk, amelyet közel 1500 fel-
nõtt férfi és nõ körében végeztünk, egyebek
között azzal az eredménnyel zárult, hogy
azok a lányok, akik az átlagosnál kevesebb
szeretetet kaptak szüleiktõl és elutasító ér-
zelmi légkörben nevelkedtek, összehason-
lítva a kedvezõbb családokban nevelkedõ
lányokkal, 45 éves korukra több gyereket
szültek, miközben családtagjaik (testvéreik)
közül többen haltak meg (Bereczkei és Csa-
naky, 2001). Ez utóbbi azt az elméleti felte-
vést támasztja alá, miszerint az élettörténeti
stratégiák a kockázatvállalás különbözõ for-
máira és a helyi mortalitási rátákra adott adap-
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tív válaszoknak tekinthetõk (Hill és mtsai,
1997; Chisholm, 1999, Daly és Wilson, 1997).

Módszertani individualizmus
Durkheim óta az európai társadalomtudo-
mányok annak az elvnek a fényében végzik
kutatásaikat, miszerint a társadalmi jelensé-
gek és azok történelmi változásai saját belsõ
dinamikájuk és törvényeik eredményeként
jönnek létre. A kultúra egyfajta „szuperor-
ganizmusnak” fogható fel, amelynek kollek-
tív reprezentációi korlátokat és kényszere-
ket vetnek ki az egyéni teljesítményekre
(Berger és Luckman, 1998). Ennek követ-
keztében az emberi cselekvés és gondolko-
dás függõ változóknak tekinthetõ, amely
nem befolyásolja lényegesen a társadalmat,
mint egészet. Az ellentétes folyamat viszont
annál gyakoribb: az egyéni viselkedésben
tapasztalható változások a csoportszintû
folyamatokra és jelenségekre – normákra,
elvárásokra, értékekre – adott válaszokként
értelmezhetõk. A felnõtt ember mentális
tartalmait így elsõsorban a szocializáció és
nevelés szociális folyamatai határozzák meg.
Ami az egyének tudatában megjelenik, az a
kultúrából jön és szociálisan konstruált.

Az evolúciós gondolkodás kezdettõl fog-
va szemben áll ezzel a felfogással. A szocio-
biológia elsõ generációs képviselõi azonban
a másik oldal radikalizmusát hirdették, és
túlhangsúlyozták az egyén szerepét a társa-
dalmi folyamatok kialakulásában. Azt írták,
hogy az egyének genetikai érdekei mintegy
„adaptív pályán” vagy genetikai „pórázon”
tartják a kultúrát (Wilson, 1978). Meglehetõ-
sen egyoldalúan értekeztek a genetikai befo-
lyásoltságról, és azt gondolták, hogy az olyan
kulturális intézmények vagy társadalmi nor-
mák, mint a vérfertõzési szabályok, nemi sze-
repek, társas kapcsolatok egyszerû megnyil-
vánulásai, manifesztációi lennének az
egyének genetikailag elõírt képességeinek.

Napjaink evolúciós pszichológusai és
antropológusai ennél lényegesen árnyaltabb

képet festenek egyén és társadalom viszo-
nyáról. Felfogásuk szerint az emberek vele-
született pszichológiai képességeik birtoká-
ban állandóan választanak a viselkedés
alternatív formái között, amelyeket az adott
kultúra kínál. Evolúciós eredetünknél fogva
valamennyien rendelkezünk egy rugalmas
döntést hozó kognitív apparátussal, amely
lehetõvé teszi számunkra, hogy kiértékeljük
viselkedésünk várható költségeit és nyere-
ségeit, és ez alapján adaptív válaszokat fogal-
mazunk meg a szociális környezet kihívásai-
ra. Ez azt jelenti, hogy az egyének nem pasz-
szívan viselik el a társadalom hatásait, amely-
be beleszületnek, hanem aktívan szelektál-
nak tapasztalataik között. A társadalom többi
tagja, és nem a társadalom, mint fölöttük álló
szuperorganizmus veti ki ezeket a kényszer-
erõket. A különbözõ egyéni érdekek össz-
játéka, annak „nettó” eredménye hozza létre
azokat az intézményeket, amelyek persze
maguk is visszahatnak ezekre az érdekekre
és manifesztációikra. A társadalom tehát eb-
ben a felfogásban az egyének által mûködte-
tett gazdasági, szociális és reproduktív stra-
tégiák együttesének emergens tulajdonsá-
gaiból szervezõdik.

Az evolúciós megalapozottságú mód-
szertani individualizmus egyik példáját az
egyes magyarországi roma népességekben
található testvéri segítség „intézménye” szol-
gáltatja (Bereczkei, 1993; Bereczkei és Dun-
bar, 1997). A Baranya megyei beás falvakban
a lányok hagyományosan részt vesznek a
gyerekgondozással összefüggõ házi teendõk
ellátásában, az anyák pedig íratlan szabály-
ként elvárják, hogy idõsebb lányaik közre-
mûködjenek kisebb testvéreik nevelésében.
Több vizsgálat kimutatta, hogy a közeli roko-
nok támogatása bizonyos ökológiai és szo-
ciális feltételek között nyereségesebb lehet
a reproduktív siker szempontjából, mint a
közvetlen utódok felnevelése (Turke, 1989;
Alcock, 1998). Evolúciós nézõpontból az idõ-
sebb testvéreknek a fiatalabb testvéreik iránti
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szolidaritása várhatóan akkor nõ meg, ha a
következõ individuális elvárások és feltéte-
lek teljesülnek: (1) az otthon maradó lányok
értékes segítséget nyújtanak a gyerekgon-
dozás terén; (2) ennek eredményeként a
szülõknek lehetõsége van újabb gyerekek
világra hozatalára; (3) az altruizmus nem
rontja lényegesen a támogatást gyakorló
lányok reproduktív kilátásait. Amennyiben
ezek a feltételek fennállnak, a testvérgon-
dozásra pozitív szelekció irányul és a csalá-
don belüli támogatások mintázatait a részt-
vevõ egyének érdekeinek kölcsönhatásai
stabilizálják. A kutatási adatok szerint az idõ-
sebb lányok valóban mélyreható segítséget
nyújtanak a gyereknevelés terén: öt-hat
éves koruk után rendszeresen részt vesznek
a fürdetés, pelenkázás, fõzés, felügyelet stb.
mûveleteiben, és ezt sokszor még azután is
folytatják, hogy megházasodnak. Miután ez
nyilvánvalóan csökkenti szüleik terhét az
utódgondozás terén, fennmaradó – anyagi
és személyes – erõforrásaikat a szülõk újabb
gyerekek nemzésére és felnevelésére tud-
ják fordítani. Ezt támasztja alá az az ered-
mény, miszerint azok az anyák, akik elsõszü-
löttként lányokat hoznak a világra – akiknek
késõbb alkalmuk lesz kisebb testvéreiknek
segíteni – összesen több gyereket szülnek
45 éves korukig, mint azok, akiknek elsõ
gyerekei fiúk (Bereczkei és Dunbar, 1997).
Ez az átlagot meghaladó befejezett fertilitás
proximatív szinten abból fakad, hogy az elsõ-
ként lányokat szülô anyák – nem feltétlenül
tudatosan – késõbb csökkentik a születések
közötti intervallumokat, és néhány évvel
késõbb fejezik be szaporodásukat, mint a
többiek.

A tudat evolúciós gyökerei
A szociobiológusok elsõ nemzedéke kétség-
telenül izgalmas és többnyire tapasztalatilag
is alátámasztható magyarázatokat nyújtott az
emberi viselkedés számos aspektusára vo-
natkozóan, amelyek addig kívül estek az

eltérõ elméleti perspektívákkal és módsze-
rekkel dolgozó társadalomtudományi kutatá-
sokon. Ugyanakkor gyakran figyelmen kívül
hagyták az elemzés pszichológiai szintjeit,
és a legtöbben egyszerûen nem foglalkoztak
a tudat szerepével a gének-környezet-visel-
kedés rendszerén belül. A veleszületett
késztetésektõl közvetlenül jutottak el a szo-
ciális viselkedés mintázatainak értelmezései-
hez anélkül, hogy valamilyen magyarázatot
adtak volna az emberi psziché mûködésérõl.
Sõt, egyesek úgy érveltek, hogy az adaptá-
cionista magyarázatok prediktív erejét pon-
tosan az adja, hogy figyelmen kívül hagyják
a tudat mûködésének „sztochasztikus” leírá-
sait (Chagnon és Irons, 1979). Ez persze tág
teret nyitott a kritikai támadásokra: hogyan
lehetséges az emberi viselkedést megma-
gyarázni a pszichológiai folyamatok elemzé-
se nélkül? Tény, hogy egészen a 80-as évek
végéig az evolúciós elméletet nem alkal-
mazták a mentális jelenségek magyarázatára.

 Mentális algoritmusok
Az evolúciós pszichológusok ezzel szemben
lényegesnek tartják hangsúlyozni, hogy a
tudat az emberi fenotípus bármely más jelle-
géhez hasonlóan az evolúció során jött létre
az õsi környezeti feltételekhez történõ alkal-
mazkodás során (Tooby és Cosmides, 1992;
Buss, 1995; Plotkin, 1997; Crawford és Krebs,
1998). Fajunk eddigi evolúciós történelmé-
nek több mint 99 százalékát töltötte a vadá-
szó-gyûjtögetõ létforma keretei között, és
pszichológiai mechanizmusai e környezet
hatásaira szelektálódtak. A korai hominidák
fizikai, ökológiai és szociális környezetének
tartós és ismétlõdõ elemei képezték azt az
életteret, amelynek kihívásaira õseinknek
válaszolniuk kellett; kognitív folyamataik,
mentális képességeik ezeknek a speciális
adaptációs problémáknak a megoldására ala-
kultak ki. Ez közelebbrõl azt jelenti, hogy az
elmúlt mintegy kétmillió év, azaz a Pleiszto-
cén vadászó-gyûjtögetõ közösségeiben
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uralkodó szelekciós nyomások a gondolko-
dás és a világra való reflexió olyan formáit
hozták létre, amelyek elõnyösek voltak õse-
ink túlélésére és szaporodására nézve. Követ-
kezésképpen elménk „a priori” ismeretek-
kel rendelkezik annak a világnak a szerkeze-
térõl és mûködésérõl, amelyhez adaptáló-
dott. Ez a pszichológiai felszereltség speciális
mentális modulok, úgynevezett „darwini
algoritmusok” köré szervezõdik, amelyek
egy-egy sajátos viselkedési forma vagy jelleg
irányításáért felelõsek. Pszichológiai architek-
túránknak ezek a veleszületett információ-
feldolgozó folyamatai szervezik az érzékelés,
gondolkodás és cselekvés legkülönbözõbb
formáit. Ilyen mentális modulok állnak pél-
dául a párválasztási preferenciák, a szociális
cserekapcsolatok szabályai, az agresszió
nyereség-veszteség kalkulációi vagy az
anya-gyerek kötõdési mechanizmusok
hátterében.

A férfiak párválasztási kritériumait kira-
gadva azt mondhatjuk, hogy ezek a prefe-
renciák az õsi környezetben fennálló adaptív
problémák megoldására jöttek létre. Evolú-
ciós történelmük folyamán a férfiaknak azzal
az alapvetõ reproduktív feladattal kellett
szembenézniük, hogy fogamzóképes és ter-
mékeny nõket válasszanak partnerként. A
nõk reproduktív kapacitása vagy ún. „repro-
duktív értéke” elsõsorban koruk, egészségi
állapotuk és fizikai kondíciójuk függvénye.
Következésképpen a férfiak olyan képessé-
gekre szelektálódtak, amelyek segítségével
– általában nem tudatos módon – kiértékelik
a nõk fertilitásával összefüggõ kulcsokat a
fizikai megjelenés és attraktivitás terén. Jól-
lehet a szépség megítélésének tekintetében
nagyfokú kulturális sokféleség áll fenn, szá-
mos kutatás feltárta, hogy a férfiak a nõknél
mindenhol nagyobb hangsúlyt helyeznek az
olyan tulajdonságokra, mint a fizikai vonzó-
erõ, testalkat, másodlagos nemi jellegek
(Symons, 1987; Buss, 1989; Miller, 1997;
Bereczkei és mtsai, 1997).

Kérdés azonban, hogy milyen jellegek
alkotják a vonzó megjelenést. A nõk testal-
katával kapcsolatos ítéletek egy része evolú-
ciós algoritmusokon nyugszik. Az alacsony,
0,7-0,8-as derék-csípõ aránnyal (DCSA) – az
ún. „homokóra” formával – rendelkezõ nõ-
ket az eddig vizsgált kultúrák mindegyiké-
ben vonzóbbnak ítélték azokhoz képest,
akiknél ez a hányados nagyobb (0,9-1.0).
Nõiesebbnek és egészségesebbnek tartot-
ták, és mind a rövid távú, mind pedig a hosszú
távú kapcsolatokban elõnyben részesítették
õket (Sighn és Young, 1995). Bár a modern
ipari társadalmakban általában a karcsú nõk
állnak a preferencia-listák élén, mindegyik
súlycsoporton belül (sovány, átlagos, teltkar-
csú) a nõiesnek tartott (DCSA=0,7) alkatot
tartották a legvonzóbbnak. Kiderült, hogy
az alacsony derék-csípõ arány a vérplazmá-
ban mért magas ösztrogénszinttel korrelál,
ami annak az eredménye, hogy az ösztro-
gén növeli a zsírdepók lerakódását a csípõn
és a combokon, és ennek megfelelõ gynoid
formát hoz létre. Az ilyen módon elraktározott
speciális zsírszövetek adaptív elõnye világos:
energiával látta el a terhes és szoptatós nõket
azokban a környezetekben, ahol a külsõ kaló-
ria-felvétel alacsony szintû vagy bizonytalan
volt. Ezenkívül az alacsony DCSA megbíz-
hatóan jelzi a nõk jó egészségi állapotát és
magas fertilitását, ami valószínûleg ugyan-
csak a relatíve magas ösztrogén és alacsony
tesztoszteron termelésnek köszönhetõ. Ese-
tükben kisebb kockázatot illetve vulnerabi-
litást mértek cukorbetegségre, magas vér-
nyomásra, szívbetegségekre, gyomorfe-
kélyre és néhány daganatos megbetege-
désre. A mesterséges megtermékenyítési
vizsgálatok adataiból pedig az a meghök-
kentõ kép kezd körvonalazódni, hogy
amennyiben 0,1-et ugrunk lefelé a DCSA
érték skáláján, a fogamzás valószínûsége 30
százalékot emelkedik (Sighn, 1993). Mindez
azt valószínûsíti, hogy a nõi testalkat és an-
nak a férfiak általi preferenciája egyetlen
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koevolúciós folyamatban jött létre; a derék-
csípõ arány a nõk egészségének és repro-
duktív potenciájának megbízható indikátora,
amely a férfiakban a megfelelõ párválasztási
kritériumokra szelektált. Azok a férfiak, akik
az ilyen testalkatú nõket választották, na-
gyobb reproduktív sikert értek el az utódok
számának és túlélési képességének növelé-
sén keresztül. A kulturális variabilitás mögött
tehát felfedezhetõk bizonyos univerzális pre-
ferenciák, amelyek adaptív algoritmusokra
épülnek, és végsõ soron a potenciális part-
ner reproduktív értékével kapcsolatosak.

Terület-specifikus programok
Evolúciós eredetüknek köszönhetõen az
emberi pszichikum kognitív algoritmusai
univerzális, azaz fajspecifikus jellegûek; a
múltbeli környezethez való alkalmazkodás
eredményeként minden ember a mentális
programok véges készletével rendelkezik
(Nicholson, 1997; Bereczkei, 1998). A vele-
született pszichológiai programok egy másik
fontos sajátossága specificitásuk. Az evolú-
ciós pszichológia legtöbb képviselõje egyet-
ért abban, hogy viselkedésünket terület-
specifikus algoritmusok irányítják. Ez azért
van, mert õseink egyszerre szembesültek
az adaptációs problémák sokaságával. A kü-
lönbözõ adaptációs problémák különbözõ
adaptív megoldási technikákra szelektáltak,
amelynek eredményeként speciális kogni-
tív programok jöttek létre. Ezek adaptív
pályák mentén szervezik és strukturálják
mind az érzékszervi tapasztalatokat, mind
pedig a környezeti kihívásokra adott vála-
szokat. Más szóval mindegyik agyi modul az
emberi aktivitás evolúciós szempontból lé-
nyeges területeire vonatkozó sajátos per-
ceptuális és tanulási algoritmusokat tartal-
maz. Az idegenekkel szembeni ambivalen-
cia mentális algoritmusa például lehetõséget
biztosított a feltételezhetõen veszélyes vagy
megbízhatatlan emberek elkerülésére, de
annak a megoldásában, hogy csoportunk

mely tagját részesítsük elõnyben mint leendõ
házastársat, már egy másik modul illetékes.

Miután az élõvilágban az emberek léte-
sítik a legbonyolultabb és legtovább tartó
szociális kapcsolatokat, és mivel a társas élet-
móddal járó adaptációs problémák különö-
sen fontos szerepet játszottak õseink túlélé-
sében és szaporodásában, pszichológiai algo-
ritmusaink többsége interperszonális kapcso-
latokra vonatkozik (Buss, 2001). Ezek listája
az evolúciós pszichológusok felsorolásában
kiváltképp hosszú: koalíció- és csoportkép-
zõdés, társas csere, anya-gyerek kötõdés,
emberi nyelv, párválasztási preferenciák,
gondolkodási mûveletek, férfi és nõi szexu-
ális stratégiák, perceptuális szûrõk, pszicho-
patológia és mentális rendellenességek,
kockázatvállalás, emocionalitás, agresszió,
nem-verbális kommunikáció, szexuális meg-
bízhatóság és apaság, xenofóbia – hosszan
folytathatnánk a sort.

Az evolúciós pszichológusok szerint a
veleszületett viselkedési programok és tanu-
lási szabályok sokkal mélyebben és erõtel-
jesebben befolyásolják az emberi viselke-
dést, mint azt a hagyományos felfogás hirdeti.
A gének feladata az, hogy irányítsák az ideg-
rendszer fejlõdését, aminek következtében
az agyat olyan pszichológiai modulokkal –
érzékszervi szûrõkkel, tanulási szabályokkal,
kognitív térképekkel – látják el, amelyek a
külsõ tapasztalatokat egy evolúciós logika
alapján szervezik és dolgozzák fel. Ebben az
értelemben a darwini algoritmusok olyan
információ-feldolgozó mechanizmusok,
amelyek kauzálisan befolyásolják a gyerme-
ki fejlõdés lehetséges pályáit, a nemi szere-
pek kifejlõdését és a társas kapcsolatok for-
máit – hogy csak néhány példát említsünk
(Bereczkei, 1998; Crawford és Krebs, 1998).

Az új környezet
Az evolúciós pszichológia eddig ismertetett
alapelveibõl következik, hogy jóllehet pszi-
chés képességeink a hominida õsök környe-



15

zetéhez való alkalmazkodás során jöttek
létre, a mai, megváltozott környezetben is
ezek adják viselkedésünk kereteit. Történel-
münk több mint 99 százalékát mint vadászó-
gyûjtögetõk éltük le, és csupán a fennmaradó
1 százalék idõtartományban kezdtünk el egy
teljesen más életformát (Foley, 1995). Ez az
életforma mintegy 10-15 ezer évvel ezelõtt,
a neolitikus forradalommal vette kezdetét,
amely a letelepülés és a gazdasági termelés
tömeges megjelenésével, nemkülönben a
fertilitási és a mortalitási ráták lényegi meg-
változásával jártak. Ezzel együtt az emberi
környezet számos aspektusa – népsûrûség,
táplálkozás, szociális struktúrák – gyökeresen
átalakult, miközben az emberiség genetikai
állományában nem történt lényegi változás
az azóta eltelt idõ alatt. Ezért nincs okunk
elvárni, hogy a valamikor adaptívnak bizo-
nyult viselkedések ma is minden esetben
adaptívak legyenek.

Viselkedési késztetéseink ennélfogva
gyakran elválnak reproduktív következmé-
nyeiktõl, ez az egyik fõ oka annak, hogy sok-
szor diszkrepanciák és feszültségek támad-
nak az egyének pszichológiai öröksége és a
társadalom elvárásai között. Nagyjából válto-
zatlan biológiai természetünk és állandóan
változó kulturális feltételeink összeütközése
olykor drámai hatással jár ránk nézve (Be-
reczkei, 1998; Csányi, 1999; Nicholson,
1997). Freudnak (1982) talán igaza volt ab-
ban, hogy a modern kultúra rossz közérzete
és számos nyomorúsága – bûnözés, mentális
betegségek, gyerekbántalmazás stb. – abból
ered, hogy a szuperego tartalmai egyolda-
lúan elnyomják ösztöneinket.

Az evolúciós pszichológia ellenõrizhetõ
tudományos magyarázatokat kínál ezekre az
ellentétekre és repressziókra. Így például a
mentális rendellenességeket és pszichopato-
lógiákat számos esetben úgy fogja fel, hogy
azok olyan evolúciós stratégiákban gyöke-
reznek, amelyek a múltban eredetileg növel-
ték õseink túlélési és szaporodási képessé-

gét. Ezek a stratégiák olyan komplex adaptív
rendszerek részei, amelyek „normális” visel-
kedési stílusokat írnak elõ, de átlépve egy
bizonyos küszöbértéket kóros kifejezõdé-
sekhez vezetnek (Nesse és Williams, 1995;
Gilbert, 1998). A depresszió számos formája
például azokból a behódoló (szubmisszív)
magatartáselemekbõl nõtt ki, amelyek ere-
deti funkciójuk szerint megelõzik a nyílt har-
cokat, és elõsegítik a mindenki számára elõ-
nyös közösségi hierarchia fennmaradását. A
depresszió valószínûleg ennek a magatartás-
nak egyfajta túlméretezésébõl, hipertrófiá-
jából fakad.  A depresszió egy másik lehetsé-
ges adaptív gyökere a reproduktív sikerte-
lenségre adott válasz. A rendelkezésre álló
adatok szerint a menstruáció, a terhesség
megszakadása, a férj korai halála vagy a me-
nopauza gyakran jár együtt a depresszió
súlyosabb tüneteivel, különösen a 30 év
feletti gyermektelen nõk esetében (Suarez
és Gallup, 1985). Lehetséges ugyanakkor,
hogy a depresszió nem csupán egy valami-
kor adaptív késztetés patologikus szélsõérté-
ke, hanem maga is betölt bizonyos adaptív
funkciókat, amennyiben a rá jellemzõ tünet-
együttes arra hangolja a beteg környezeté-
nek tagjait – mindenekelõtt a rokonokat és
barátokat – hogy fokozott segítséget nyújt-
sanak a rászorulónak.

Kritikai megjegyzések
Az evolúciós pszichológia az emberi viselke-
dés tanulmányozásának egyik sokat ígérõ
paradigmája, amelynek integratív elméleti
modelljeit a tapasztalati kutatás rendkívül
gyorsan bõvülõ köre támasztja alá. Ugyanak-
kor azt is látnunk kell, hogy ez a megközelítés
és módszer számos problémát és nehézséget
von maga után. Ezeket feltétlenül meg kell
oldani a jövõben ahhoz, hogy elkerüljük a
„tradicionálisabb” tudományterületeken mû-
ködõ pszichológusokkal való konfrontáció-
kat, és emeljük e diszciplína tudományelmé-
leti státusát a pszichológián belül.
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Pszichológiai folyamatok
és manifeszt viselkedés
Az evolúciós pszichológusok szerint nem a
viselkedés önmagában, hanem a viselkedés
mögött álló adaptív algoritmusok tekinthe-
tõk azoknak a primer evolúciós tényezõk-
nek, amelyeket elemeznünk kell. Olykor
azonban túlhangsúlyozzák ezeknek a me-
chanizmusoknak a szerepét magyarázata-
ikban. Ez azért jelenthet problémát, mert –
mint kritikusaik rámutatnak – a tanulási sza-
bályok és pszichológiai folyamatok csupán
a viselkedés elemei, így a fenotípusnak mind-
össze bizonyos aspektusait képviselik (Al-
exander, 1990; Turke, 1990). A természetes
szelekció elsõdlegesen a viselkedési jelle-
gekre irányul, nem pedig pszichológiai attitû-
dökre vagy vágyakra. Azok a fenotípusos
tulajdonságok maradnak fenn, amelyek
ténylegesen hozzájárulnak a genetikai repro-
dukcióhoz. Ebben a felfogásban a tanulási,
perceptuális, és kognitív – egyszóval tehát
a proximatív – folyamatok olyan eszközök,
amelyeknek az az alapvetõ funkciójuk, hogy
közvetítsenek a szelekcióban nyertes gének
és a viselkedési végtermék között. Ezért a
mentális programok mûködését nem lehet
megérteni a viselkedés tanulmányozása nél-
kül. Sõt, csak a „végtermék” ismeretében
tehetünk egyedi predikciókat a hozzávezetõ
folyamatok sajátosságaira. Elõbb tanulmá-
nyozni kell a viselkedés adaptív értékét, és
csak azután következtethetünk a viselkedés
hátterében mûködõ pszichológiai mechaniz-
musokra. A „tisztán” pszichológiai megkö-
zelítéssel ebbõl a szempontból az a baj, hogy
könnyen csúszik bele apriori elméleti kon-
strukciók, esetleg spekulációk csapdájába.
Az invariáns hajlamokkal és vágyakkal ope-
ráló tudományos hipotéziseket nehéz empi-
rikusan alátámasztani vagy cáfolni. A szülõi
gondoskodás attitûdje vagy készsége pél-
dául manifesztálódhat egy „normális” kötõ-
dési folyamatban vagy a szülõk és utódok
közötti érdek-konfliktusokban, de extrém

körülmények között kifejezõdhet gyermek-
bántalmazásban és elhanyagolásban is. Az
evolúciós pszichológusoknak olykor keve-
sebb spekulációt és elképzelt szituációt kel-
lene alkotniuk, és több figyelmet kellene szen-
telniük a mérhetõ viselkedési változókra.

A szülõi gondoskodás területén maradva
a különbözõ tulajdonságokkal rendelkezõ
gyerekek iránti eltérõ bánásmódot nem lehet
kizárólag valamilyen pszichológiai hajlam-
mal vagy attitûddel magyarázni. Az evolúció-
biológia szerint a szülõk olyan pszichológiai
képességekre szelektálódtak, amelyek se-
gítségével adaptív döntéseket hoznak az
utódokra fordítható erõforrások mennyisé-
gérõl és idõzítésérõl. Ezeket a döntéseket
alapvetõen befolyásolja az utód ún. repro-
duktív értéke, amely viszont lényegesen függ
a csecsemõk születéskori súlyától, érettségé-
tõl és egészségi állapotától. Az anyai visel-
kedési repertoárnak döntõ eleme az a trade-
off stratégia, amely a jelenlegi utódra fordí-
tandó szülõi gondoskodás szükségessége és
az erõforrásoknak a kedvezõbb jövõbeli sza-
porodáshoz nélkülözhetetlen megõrzése
között mûködik (Chisholm, 1999).

Azt a hipotézist fogalmaztuk meg, hogy
a szülõk úgy követik hosszú távú reproduktív
érdekeiket, hogy csökkentik az alacsony
testsúlyú és/vagy koraérett csecsemõkre irá-
nyuló ráfordításokat, miközben megõrzik
testi és anyagi erõforrásaik egy részét a ké-
sõbb születendõ gyerek gondozására. Az e
modellbõl származó predikciókat sikerült
alátámasztanunk abban a kutatásban, amely
590 elsõszülött gyerek széles módszertani
apparátuson alapuló vizsgálatát tûzte ki célul
(Bereczkei, 2001; Bereczkei és mtsai, 2000).
Kiderült, hogy az anyák rövidebb ideig szop-
tatják a testi fejlõdésüket tekintve hátrányos
helyzetû csecsemõket, mint azokat, akik jobb
morbiditási és mortalitási kilátásokkal ren-
delkeznek. Az elsõ és második gyerek szülé-
se közötti idõintervallumot az elsõszülött
reproduktív értékéhez igazították: az ala-
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csony testsúlyú illetve beteg gyereket köve-
tõen hamarabb szülték második gyermekü-
ket, mint abban az esetben, ha az elsõszülött
egészséges és normális testi fejlettségû volt.
Ráadásul abban a csoportban, ahol az ala-
csony születési testsúlyból és a koraérettség-
bõl származó súlyos betegségek és halálo-
zások az átlagosnál gyakrabban fordultak elõ,
ez a stratégia nagyobb utódszámot ered-
ményezett; az ilyen anyák fertilitási periódu-
suk végére átlagosan csaknem két gyerek-
kel többet szültek, mint a többiek. Más szóval
a veszélyeztetett gyerekkel járó reproduktív
kockázatot azzal kompenzálták, hogy na-
gyobb számú csecsemõnek adtak életet
gyors egymásutánban. Ez azért is figyelemre-
méltó, mert miközben számos vizsgálat sze-
rint az anyák gyakran arról számolnak be,
hogy koraszülött csecsemõik iránt nagyobb
szeretetet, sõt az átlagosnál nagyobb figyel-
met tanúsítanak (Barratt és mtsai, 1996),
viselkedésüknek úgy tûnik mégis lényeges
komponense az az evolúciós stratégia, amely
hosszú távú reproduktív érdekeik követését
diktálja.

Terület-általános mechanizmusok
Az evolúciós pszichológusok szerint az em-
ber olyan terület-specifikus mechanizmu-
sokkal rendelkezik, amelyek mindegyike
egy-egy speciális funkció ellátására képes.
Ez a modul-koncepció egybevág a kognitív
pszichológiának azzal a szemléletével,
amely szakít az általános tanulási mechaniz-
musok behaviorista felfogásával. Ugyanak-
kor e koncepció „erõs változatát”, miszerint
minden egyes viselkedési megnyilvánulás
egy speciális algoritmus mûködésének az
eredményeként jön létre, és hogy meghatá-
rozott gének felelõsek bizonyos gondolko-
dási és cselekvési akciókért, a tapasztalati
tények nem látszanak igazolni. A kritikusok-
nak valószínûleg igazuk van abban, hogy az
emberi pszichikum mechanizmusainak leg-
alábbis egy része generalizált mûködésû

(Mithen, 1996). Egyszerû példával élve, az
emberek olyan képességekre szelektálód-
tak, amelyek segítenek elkerülni a nehéz,
gyorsan mozgó tárgyakat, függetlenül attól,
hogy ezek történetesen jégkorszaki orrszar-
vúk vagy teherautók (Turke, 1990).

A generalizált képességek különösen
fontosak a társas élet irányításában. Õseink-
nek sok olyan adaptációs problémát kellett
megoldaniuk, amelyek a rokonokkal, cso-
porttagokkal, potenciális párokkal, idege-
nekkel kapcsolatban vetõdtek fel. A csopor-
télet komplex és állandóan változó hatásai
között megfelelõ döntéseket kellett hozni,
és ezek a lehetséges következmények szé-
les tartományát vonták maguk után. A szociá-
lis élet ilyenfajta sokfélesége és fluiditása
olyan problémamegoldó technikák szelek-
cióját részesítette elõnyben, amelyek nem
annyira a speciális válaszok, mint inkább a
döntések és az intelligens modellek általános
heurisztikái köré szervezõdtek (Mithen,
1996). Az evolúciós pszichológusoknak per-
sze igazuk van abban, hogy a pszichológiai
adaptációk egy része specifikus és kontex-
tus-függõ, de az emberi pszichikum képes
arra is, hogy rugalmas, ún. kondicionális stra-
tégiákat mûködtessen, amelyek állandóan
a pillanatról-pillanatra alakuló követelmé-
nyekhez illeszkedve hozzák létre az optimá-
lis viselkedési válaszokat. Valószínû, hogy az
emberi viselkedés szabályozásában mind a
terület-specifikus, mind a terület-általános
stratégiák részt vesznek. Empirikus kérdés,
hogy mikor, milyen feltételek között melyik
válik döntõvé.

Adaptív viselkedés a modern
társadalomban
Mint láttuk, az evolúciós pszichológusok
egyik központi tétele, hogy miután a Homo
sapiens a Pleisztocént uraló környezeti viszo-
nyokhoz alkalmazkodott, nincs okunk
elvárni, hogy viselkedésünk a modern, ipari
társadalmakban is befolyásolja a genetikai
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rátermettséget. Ez az alapvetõen helyes érv
azonban gyakran vezet ahhoz a tévhithez,
hogy mivel a mi társadalmi környezetünk
gyökeresen eltérõ ahhoz képest, amelyben
az ember kialakult, az új típusú életforma és
intézményrendszer egyenesen kizárja a
viselkedési adaptációk lehetõségét a mai
környezetben (Symons, 1989). Ez azonban
túlságosan elhamarkodott következtetés. Az
õsi problémák közül sok a modern társadal-
makban élõ emberek számára is kihívást
jelent. „Azt hiszem, hogy azért vonzódunk a
szappanoperákhoz, mert õseink generációk
ezrei során hasonló körülményekkel szem-
besültek rokonaik és barátaik kis csoportjai-
ban, ahol semmi sem volt fontosabb, mint a
tapasztalat és ügyesség az emberek és ese-
mények manipulálásában, és az ilyen szak-
értelem abból származott, hogy másokat
megfigyeltünk és közvetlenül részt vettünk
a mindennapi eseményekben” (Alexander,
1990, 264).

Egy vizsgálat azt tárta fel például, hogy a
magyar férfiak általában a fiatalabb nõket
preferálják és választják házastársul, míg a
nõk elsõsorban olyan férfiakhoz mennek férj-
hez, akik magasabb iskolai végzettséggel és
szocioökonómiai státusszal rendelkeznek
(Bereczkei és Csanaky, 1996b; Vörös és
mtsai, 2001). Kutatásunk azonban azt is ki-
mutatta, hogy az ilyen házasságok stabilab-
bak a többinél, a házaspárok tovább marad-
nak együtt és érzelmi kötelékeik szorosab-
bak. Ráadásul a párválasztásnak ezek a
mintázatai adaptívnak bizonyultak evolúciós
értelemben: azok a nõk, akik magasabb stá-
tusú férfiakkal, és azok a férfiak, akik fiatalabb
nõkkel házasodtak össze, több túlélõ gyerek-
kel rendelkeztek korcsoportjukban, mint
azok, akik ellentétes stratégiát követtek a
párválasztás során. Jóllehet néhány korábbi
vizsgálat összefüggést tárt fel a hipergámia
(felfelé házasodás) és a termékenység kö-
zött, ezeket a kutatásokat kivétel nélkül tradi-
cionális társadalmakban végezték. Sokan

feltételezték, hogy a modern társadalmak-
ban végbemenõ mély gazdasági és politikai
változások – a nõi munka tömegessé válása,
fogamzásgátlás, politikai emancipáció stb. –
alapvetõen megváltoztatják a párválasztás
reproduktív kimenetelét. Hogy mégsem ez
történt, annak talán az az oka, hogy szociális
környezetünk, ezen belül a társas együttélé-
sek és kapcsolatok bizonyos elemei alap-
vetõen változatlanok maradtak az emberi
történelem során. Ez elsõ pillantásra meglepõ
feltételezés, különösen ha a technikai fejlõ-
dés szédítõ iramára gondolunk. A kultúrközi
vizsgálatok azonban arra mutatnak, hogy a
párkapcsolat primer formái, a családi struk-
túra elemi tulajdonságai és összefüggései
nagyon hosszú ideig nem változtak lényege-
sen (Pollock, 1983). A férj és a feleség (vagy
feleségek) kapcsolata, a családban uralkodó
gazdasági és érzelmi kötelékek, a kölcsönös
kötelességek és elvárások rendszere, az
utódgondozás folyamata, az anya és gyer-
meke közötti kötõdési mechanizmusok stb.
– mind olyan jellegek, amelyek univerzális-
nak tekinthetõk az emberi faj történetében.
Funkciójuk, szerkezetük és lényegi tartal-
muk meglehetõsen állandónak bizonyult,
még ha kifejezõdési formáik változtak is
kultúráról kultúrára. Lehetséges, hogy ebben
a viszonylag állandó mikrostruktúrában – a
makrostruktúra, tehát a társadalom gazdasági
és politikai szerkezeteinek változásai és kü-
lönbségei ellenére – a genetikailag elõírt pár-
választási preferenciák stabil és sikeres házas-
ságot eredményeznek, amely egyúttal na-
gyobb utódszámban is manifesztálódik (Be-
reczkei és Csanaky, 1996b). Eszerint a
pszichológiai preferenciák és a szaporodás
közötti kapcsolatot az adaptív viselkedési
mintákra épülõ házasságok megnövekedett
stabilitása és jobb minõsége hozza létre,
amely kedvezõbb körülményeket teremt a
gyerekneveléshez.
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A csoportszelekciós elméletek kihívásai
A 70-es évekre az evolúciós biológusok dön-
tõ többsége szakított a csoportszelekció ko-
rábbi elméletével, amely azt állította, hogy
az egyének azért szelektálódtak bizonyos
viselkedési hajlamokra, mert azok elõnyö-
sek a csoport számára. Mind az elméleti-
matematikai kalkulációk, mind a tapasztalati
bizonyítékok azt mutatták, hogy a szelekció
elsõdlegesen individuális szinten folyik, és a
viselkedés az egyéneknek abból az érdeké-
bõl fakad, hogy növeljék genetikai rátermett-
ségüket. A modern evolúciós gondolkodás
azt tartja, hogy a csoport és annak tulajdon-
ságai az egyéni akciók együttesébõl szerve-
zõdnek, és nem fordítva.

Ez az álláspont fogalmazódik meg az em-
beri viselkedés magyarázatában is, noha a
csoportos szintû kiválogatódást az emberi
evolúció területén többen is fontos hatóté-
nyezõnek tartják (Boehm, 1996; Csányi
1989, 1999). Sõt, a csoportszelekciós magya-
rázatok egyre erõteljesebb hangsúlyt kap-
nak az emberi viselkedés evolúciós magya-
rázataiban. Világos, hogy számos kulturális
jelenséget egyszerûen lehetetlen a génsze-
lekcionista magyarázatok segítségével meg-
érteni. Az idegenek, sõt más fajok iránti önzet-
len segítséget, az önfeláldozásra való általá-
nos emberi hajlamot vagy a helyi kulturális
normák iránti konformitás képességét ma
már sokan úgy tekintik, mint az egyéni rá-
termettség növelésének ellenpéldáit. Miköz-
ben azonban a csoportszelekciós modellek
elméleti plauzibilitása és magyarázó ereje
kétségbevonhatatlan, e téren mindeddig vi-
szonylag kevés tapasztalati vizsgálat történt.
Mégis, e magyarázatok sürgetõen vetik fel
az alternatív megközelítések igényét, azt
hogy a génszelekcionista megközelítéseket
újragondoljuk és idõnként átértékeljük. Az
utódok neme szerinti szülõi részrehajlás indi-
viduális-genetikai szinten történõ magyará-
zatai (Trivers-Willard hipotézis) mellett szük-
ség van annak a kérdésnek a megválaszolá-

sára is, hogy egy közösségben uralkodó lány-
vagy fiú-preferencia miként van alávetve a
csoport kollektív szabályozásának.

Következtetések
Rövid története ellenére az evolúciós pszi-
chológia komoly teljesítményeket ért el az
emberi viselkedés magyarázatában, elsõsor-
ban olyan területeken, amelyek más elmé-
letkörök által nehezen megközelíthetõk és
értelmezhetõk. A „hagyományosabb” tárgy-
körökben dolgozó pszichológusoknak több
figyelmet kell szentelniük az evolúcióel-
méletre és annak mûvelõire. Az evolúciós
pszichológia segíthet abban, hogy széle-
sebbre tárják az emberi viselkedésért felelõs
okok és alapelvek készletét, és új területekre
alkalmazzák õket. E felfogás kvantitatív pre-
dikciókat és tesztelhetõ magyarázatokat nyújt
az emberi társas viselkedés olyan komplex
formáira, mint például a rokoni kapcsolatok,
a gyerekgondozás, a manipuláció. Átfogó és
meglepõen koherens konceptuális sémája
segítségével széles és variábilis tartományát
tudja lefedni a tanulmányozandó jelenségek-
nek, amelyek korábban a pszichológia kü-
lönálló és elszigetelt ágazataihoz tartoztak.

Az ember a szervezõdés különbözõ szint-
jein különbözõ magyarázatokat igényel, és
ezeknek a magyarázatoknak kompatibi-
liseknek kell lenniük. Esetünkben ez azt je-
lenti, hogy az egyes pszichológiai tárgykö-
röknek ellentmondás nélkül kell kapcsolód-
niuk az evolúciós elmélettel, anélkül hogy
visszavezethetõek lennének rá. Az evolúciós
pszichológia azt hirdeti, hogy evolúciós múl-
tunk tanulmányozása segít bennünket ab-
ban, hogy jobban megértsük mentális kapa-
citásainkat, és tisztában legyünk viselkedési
adottságainkkal és azok korlátaival. Ez a
darwinizmus üzenete a pszichológia számá-
ra: az emberi természet evolúciójának elem-
zése és a viselkedés adaptív mechanizmusai-
nak magyarázata döntõ lépés ahhoz, hogy
teljesebb képet alkossunk önmagunkról.
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