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Evolúciós alkalmazkodás: Ökológiai 
megközelítés 

A kognició funkcionális megközelítése 
 Milyen ökológiai problémák megoldására alkalmas? 

Mi a kognició? 
1. A fajra jellemző mentális képességek összessége 
2. Rugalmas, helyezettől függő, alternatív (flexibilis) 
  viselkedést lehetővé tevő mentális tevékenység 
3. Mentális reprezentációk, melyek nem pusztán egy 
 környezeti tényező egyszerűsített leképzése 

Összehasonlíthatóak-e a fajok? 
„Kognició”    képességek („potenciál”) 
„Intelligencia”  egyedi különségek („realizált képesség”) 



Fizikai („ökológiai”) és  
szociális kognició 
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Tárgyak vs autonóm „ágensek” 
A kognició evolúciója:  
Fizikai és/vagy szociális kényszerek mint „hajtóerő” 
szerepe az evolúcióban 

Eltérő 

komplexitás? 



Fizikai kognició 

Kognitív térkép a környezetről („taxisok”) 
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Menzel, 1973 

Rejtett tárgyak: „tárgyállandóság” 

Változó komplexitás 

Láthatatlan rejtések 

Ökológiai jellemzők: színlátás (rovar, gyümölcs) térlátás (mozgás az ágak között)  
tárgyak  (ágak) szerepe.  



Fizikai kognició 

Tárgyak manipulációja 
 (tépés, húzás, dörzsölés stb.) 
 
Tárgyak közötti reláció kiépítése általában hiányzik 
 de kivétel pl. kapucinus majmok, emberszabásúak 
 de jóval kisebb mértékben mint az ember 
 
Eszközhasználat és készítés 
 
 csimpánzok:  termeszhalászat 
   diótörés 
   botrázás 
   szivacs 



Fizikai kognició 

Okság Fizikai jelenségek értelmezése 
(„népi fizika”) 

„gravitáció” 
 
„testek összekapcsolódása” 
 
„hajlékonyság és merevség” 
 
„hosszúság és forma” 

fölülnézet 

Genetikai program, tapasztalat, belátás 



Szociális kognició 

A szereplők élő ágensek: „Intencionális” ágensek 
                                          Mentális (pszichológiai) ágensek 
Diadikus és triadikus kapcsolatok 
                                
Humphrey:  Az „intelligencia” evolúciós értelemben  
  vett forrása a szociális környezet  
  (machiavelliánus intelligencia) 

Elmeteória 
(mind reading) 

DE: fizikai és szociális tér elemeinek viszonya  
hasonlóképpen értelmezhető, pl. tranzitivitás 

 
A < B és B<C, akkor A<C 

 
Tápláléktömeg, rangsor 



Szociális kognició – elmeteória 

Viselkedéstől az elmeteóriáig: alacsonyabb 
szintek („parszimónia”!) 

1. Viselkedés és érzékelés értelmezése  

2. Szándék és figyelem értelmezése 

3. Ismeret és hiedelem értelmezése 

(Önismeret) 

4. Mások mentális állapotának reprezentációja 



Szociális kognició – mechanizmus 

Jel alapú reprezentáció  Ismeret alapú reprezentáció 
Problémák újratanulása  általános szabályok 
Viselkedési jegyek   figyelmi állapot 
     mentális állapot 
(Call 2001)    szándék, tévhit, csalás 

Mások viselkedésének értelmezése: szociális tanulás 

Az elképzelés/elvárás csimpánzoknál: banán és spenót 

Szerszámok a  szomszéd szobában: Sherman és Austin 

Az elmeteória, gondolatolvasás, taktikai megtévesztés 
(Whiten and Byrne) 

Sharah videoklipp (Premack) 

Szerepcserés kooperáció (Povinelli) 

Jelenségek- értelmezés? 



A mentális reprezentációk szerepe a fizikai és 
szociális kognicióban 

Elsődleges reprezentáció:  
 a valóság egyszerűsített mása 
  
Másodlagos reprezentáció: 
 független a külső világtól (múlt, 
jövő),  szabadon manipulálható  
 pl. mintha-játékok   
 
Metareprezentációk:  reprezentációk 
reprezentációi Önfelismerés 



Tévhit értelmezése 

Kulcsrejtő feladat  
  Ember 1          Ember 2  
1. Csimp. megfigyel:  táplálékrejtés  
2. Csimp. jelezi a tápl.    Kulcs + tápl. 
 
3. Csimpánz megfigyel:  táplálékrejtés 
   kulcsrejtés 
4.  Mi kellene csinálni?    Keresi a kulcsot 

kulcs 

rejtekhelyek 

jutalom 

Észreveszi-e, 
hogy az Ember 
2 és az ő 
mentális 
állapota eltér?  



Eredmények 

  Mutatás iránya 

  DOBOZ  KULCS 

Keresés (kontroll):             85%   15%  

Együtt áthelyezett kulcs 79%   21%  

Elrejtett kulcs:  36%   64%        
 
Csimpánz megfelelően viselkedett (tendencia) 
1. Elrejtett kulcs próbákban (1-6) csak a keresés 

megjelenése után mutatott.  
2. 7-21 próbától már a keresés előtt elkezdett 

mutatni. 

Gyors elmeolvasás vagy gyors tanulás? 



Szociális kognició – jelhasználat 

Leginkább csimpánzokat tanulmányozták 
 
Gesztikuláris kommunkáció a természetben és fogságban 
 koldulás, játékrahívás, dajkálás 
Tanult jelzések, egyedi különbségek 
Flexibilis használat 
Válaszra várás, tekintetalternálás 
Populációs különbségek 
 
Vokalizációk  
 belső állapot jelzése, kötött hangjelzések 
 lihegő-huhogás: táplálék felfedezése 



Emberrel való 
kommunikáció 

alligator büdös gyümölcs 

bambusz saláta haj 

Koko jelei 

Képesség kimutatása 
 
Vizuális jelek 
Gesztusok 
Angol nyelv (értés) 
 
Egyszerű szintax értés 
Kevés deklarativitás 

Video, Alex, Kanzi 



Szociális kognició – megértés 

Szociális megértés (funkció): 

Képesség mások viselkedésének megfigyelésére és 
értelmezésére, illetve jövőbeli akcióinak megjóslására 

1. Érzékenység a partnerek kommunikatív jeleire  

2. Az egyed képes a másik viselkedését („mentális 
állapotát”) saját előnye érdekében befolyásolni (szociális 
manipuláció) 

3. Sikertelenség esetén az akció módosítása és 
újraszervezése 

Menzel kísérlet: A csimpánzok a rejtekhely tudóját követik 



Szociális kognició 

Szociális tanulás, imitáció 

Kommunikáció, nyelvi kompetencia 


