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Miklósi Ádám 



Az agresszió funkciója 

Az agresszió a véges erőforrások elosztását szolgálja, melynek 

során azonos fajú egyedek igyekeznek egymást valamilyen 

erőforrás közeléből eltávolítani vagy annak megszerzésében 

megakadályozni. 

 

Erőforrások: 

  táplálék 

  terület 

  nőstények (hímek) 

 

Fajok közötti agresszió.....? (NINCS) 

 

 agresszió = predáció, DE: hasonló magatartáselemek 

 

Genetikai és környezeti hatások 



Az agresszió funkciója és formái 

Csoportos, 
kulturális 

Territoriális 

Tulajdon birtoklással kapcsolatos 

Rangsorral kapcsolatos 

Explorációs 

Szülői 

Nevelői 

Frusztrációs 

Agresszió kívülállóval 

Normatív vagy 
morális 

„Állati” homológiák: Emberspecifikus: (?) 



Az agresszió funkciója és mechanizmusa 

Nem cél az ellenfél elpusztítása – a győzelem kockázata  

 

Ritualizált viselkedés megjelenése: 

 forrás/készlet ismerete (‚hazai pálya’) 

 erőnlét (esély a győzelemre): pl. testtömeg jelzése 

 pozíció a rangsorban („korábbi győzelmek”) 

 „szándék” (jelen belső állapot) 

 

Agressziós kommunikációs jelzések 

 magabiztosság/támadó szándék jelzése 

 behódolási pózok (szociális fajoknál) 

 

 genetikailag meghatározott, pl. paradicsomhal 

 tanult felismerés, pl. farkas 



Az agresszió 
viselkedési jegyei 



Vándorpatkányok párharca 



Szarvasbikák 
párharca 

video 



Hierarchia és dominancia 

Biológiai prediszpozíció a rangsor kialakítására, elfogadására  

 Újonnan alakuló emberi csoportokban (gyermektábor) 

 dominanciarend kb. 1 óra alatt 

 

Rangsor: dinamikus és párhuzamosan differenciált 

 A vezetői tulajdonságok (nem csak erőfölény) 

 fizikai dominancia helyett (mellett)  

 szabálydominancia (elszemélytelenedett dominancia)  

 

 

A vezetőhöz való vonzódás 

Engedelmesség és az alávetési készség (Milgram kísérlet) 

 

Korai szocializáció szerepe a szabálytanulásban 

  

 



Az emberi agresszió formái 

Agresszív viselkedés:  

pl. elnyújtott szemkontaktus  

 

Ritualizált formák:  nyelvöltés, köpködés,  

  pucér fenék, fallikus fenyegetés  

  verbális formák 

 

Az agresszió elhárítása (szubmisszív magatartás): 

  Mosoly, sírás, panaszkodás,  

  a kötődés elutasítása, elfordulás  

   (szemkontaktus megszakítása),   

  gyerekes viselkedés, tárgyak, élelem megosztása 

 

A szociális környezet („kultúra”) hatása: 

  Yanomamo indiánok (Dél-Amerika) 

  busmanok (Dél-Afrika) 



Megbékélés 
Megbékélés: korábbi ellenfelek interakciója a küzdelmet követően 

Honnan tudjuk?  

Célzott, tervezett megfigyelések konfliktus előtt/után, és kontroll 

 

Fajfüggő gyakoriság 

Csoportkohézió? 

 

Tanulható? 

„Szelíd” medvemakákók és „vad” Rhezus makákók vegyes csapatai 

 

Kapcsolatfüggő? 

Erősebb kapcsolat, gyakoribb megbékélés 



Korlátozott versengés 
„individualista modell” vs  „relációs modell” (de Waal) 

 

Konfliktus a közeli ismerőssel, rokonnal stb. 

Csoportkapcsolatok (múlt, jelen, jövő) 

„egységben az erő” (hím csimpánzok) 

Egyed 1 Egyed 2 

Egyed 1 Egyed 2 

Konfliktus 

Tolerancia Elkerülés 

Agresszió 

Megbékélés 

Individualista modell 

Relációs modell 

(kapcsolatok menedzselése) 



Szociális kapcsolatok 
csoportokban 

Flack és De Waal (2005) szociális kapcsolati modellje 
(makákó-fajok szociális szerkezete alapján) 
 
 Despotikus – erősen aszimmetrikus kapcsolatok, erős 

agresszió tartja fenn,  minden kapcsolat pontosan 
meghatározott (formalizált: pontos hely a hierarchiában) 

 Toleráns - erősen aszimmetrikus kapcsolatok, agresszió 
mértéke alacsony, egyes viszonyok nem formalizáltak) 

 Relaxált – vannak aszimmetrikus (formalizált) kapcsolatok, 
de a legtöbb nem pontosan meghatározott, agresszív pózok  

 Egalitáriánus – a párok között aszimmetrikus kapcsolat 
ritka; a kapcsolatok nincsenek formalizálva, sok kapcsolat 
egyenlőségen alapszik   



Az emberi agresszió csoportszinten 

Csoporton belül csökken: 

 érzékenyek vagyunk az agresszióra (média) 

 

 

Csoportok között nő: háború (humán specifikum):  

 (1) tervezett agresszió 

 (2) az egyén nincs közvetlenül fenyegetve 

 (3) ellenségkép kialakítása 

 

 háborúk kialakulása függ a ökológiai helyzettől: 

  szélsőséges környezet (sivatag, jégmező): kevés háború 

  növénytermesztés: területszerző háborúk 



Kannibalizmus 
Kannibalizmus funkciói  

 táplálék, csoportvédelem 

 

Endokannibalizmus (fore népcsoport: Pápua Új-Guinea) 

 halott családtagok elfogyasztása 

 csoportkötelék megszilárdítása (hiedelmek) 

 fehérjebevitel 

 

Kuru betegség (bénulás, halál, nem gyógyítható) 

 (fertőző) prion okozza, encephalopátia 

 a fertőzés után 5-20 évvel jelentkezik  

Kreutfeld-Jacob szindróma (neurális degeneráció embernél):  

 csak m129V-gén homozigóta allélek esetén,  

  (a heterozigóták „védettek”) 

 fore-knál szelekció a heterozigótákra  


