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Az evolúció általános elmélete 
(Csányi)

• E-felvételre képes, dinamikus rendszerek

• Komponensek replikációja

• mutáció, szelekció

• Embercsoportok: szocialitás, szinkronizáció 
és konstrukció révén→ kultúrák

• Emberi kultúrák- szabályrendszerek

• Komponensek: emberek, tárgyak, ideák, stb.



Szuperorganizmus

Csoport mint szelekciós egység: „szuperorganizmus”
nem csak az egyed túlélése számít!
Hangyák: zsákmányszerzés
Termeszek: várépítés
Méhek: táplálékgyűjtés



Szuperorganizmus

Emberi csoportok

• csoportszintű érzékelés, gondolkodás
– Érzékelt dolgok összevetése más reprezentációkkal, múltbeli 

tapasztalatokkal (komponensek beszélgetnek)

– azok rekombinációja

• Minden a csoportlény tudatában lesz- a csoport időbeli 
„halhatatlansága”

• Csoportlény cselekszik, döntést hoz

• Táplálék-elosztás, csere

• Önálló „személyiség”



Szuperorganizmus

• Elme: szociális konstrukció

• Jelentés: globális reprezentációba illeszkedés

• Globális reprezentációk, amik adaptív 
csoportműködést tettek lehetővé- fennmaradtak

• Reprezentációk részletei (pl. egy szokás)- nem ez 
szelektálódik, hanem az egész rendszer→ csoport 
fennmarad-e

• Szokások, akciók jelentése: globális 
reprezentációk hálózatába illeszkedik-e

• nem értett jelenségek: tabuk (↔érthető, de tilos, 
pl. mérgező növények)



A kulturális evolúció két fázisa

1. Csoportok/kultúrák evolúciója: 
– egy rossz szokás csak akkor tűnt el, ha a 

csoport kihalt

– Csoportok közti versengés- gének és viselkedés 
(kultúra) szint jén párhuzamosan

– Izoláció, lassú változások, ideák a csoportok 
„börtönében”



Állati csoportok dinamikája

idő



Emberi csoportok evolúciója

Konstrukciós képesség
növekvő izolációs hatása

100-50.000 50-10.000

Csoport szelekció Letelepedés

10.000-

kereskedelem

háború

év



Emberi csoportok evolúciója

kereskedelem

háború

Kultúrák keveredése

Megszűnik az ideák magától 
értetődősége
Törvények megjelenése

„Egyszemélyes” csoportok

jelen

Átfedő csoportok

„pszeudocsoportok”

Ideák csoporton 
kívüli replikációja-
felgyorsul a 
kulturális evolúció

klánok, 
törzsek, 
törzsszövetsé
gek

Mítoszok: 
közös eredet



A kulturális evolúció két fázisa

1. Csoportok/kultúrák evolúciója: 
– egy rossz szokás csak akkor tűnt el, ha a 

csoport kihalt

– Csoportok közti versengés- gének és viselkedés 
(kultúra) szint jén párhuzamosan

– Izoláció, lassú változások, ideák a csoportok 
„börtönében”

2. Az ideák („mémek”) evolúciója
– Megapopulációk

– Ideák kiszabadulnak a „börtönből”

– Nagy sebességű fejlődés (30-40 ezer éve)



Populációrobbanás



….útban a globalizáció felé

Egyszemélyes csoportok

Átfedő csoportok

„pszeudocsoportok” (ál-családok)

„Egyetemes kultúra”

Erős szelekció

Csökkenő variabilitás

Egyének versenye Szupercsoportok



Globális társadalom

Nagyobb csoport több idea

Az egyén agyában már nem „fér el” a sok idea→ információ 
tárolók

Ideák versenye

A csoportkohézió etológiai és idea szabályozói

Egy idea olyan hordozókat egyesít, akik etológiai értelemben 
nem alkotnak csoportot

Megszűnik a lokális reprezentáció kiigazító szerepe



A kulturális és biológiai evolúció 
„ütközései”

• Biológiai természetünknek nem mindig optimális 
feltételek

• Pl. nagyvárosok (↔ausztriai lakótelep esete)
• Gyerekek- kevesebb személyes kapcsolat 

felnőttekkel az első 3 évben
• Iskola- információ fejekbe tömése

↔gyerekek természetes kezdeményezőkészsége, 
aktivitása, → fegyelmezés (pedig magától is tanulna, ha 
motiválva lenne)



A kulturális és biológiai evolúció 
„ütközései”

Betegségek-

• Pl. neurózis- a biológiai ösztönök elfojtása 
(Freud)

• Civilizációs betegségek (pl. rövidlátás, 
stressz-függő betegségek, táplálkozási 
zavarok, stb.)

• Mellrák- női havi ciklusok száma (mai 
nyugati nők: 350-400 ciklus, vadászó-
gyűjtögetők: 25-50)



Megszaladási jelenségek

Szelekciós hatás egy tulajdonságot „optimális” 

paraméterein túl változtat



Megszaladás

Definíció:
Egy szelekciós hatás egy tulajdonságot optimális 
paraméterein túl, minden korlát nélkül változtat, növel, 
mert szelekciós kritériumok bizonyos komponenseket 
kiemelnek, míg más a szelekciót diverzifikáló korlátok nem 
jelentkeznek. (Csányi 1999, Franks, Sherratt 2006)



Megszaladási jelenségek

Cukor és a zsír
Tudatmódosítás, 
drogok
Prostitúció
Státuszszimbólumok
Hatalom
Pénz



Kulturális megszaladás

Egy emberi analógia: A Csokoládé fogyasztás

1. Evolúciós örökség: Édes/zsíros ízpreferencia 
(öröklődik)

2. Preferencia és környezet egyensúlya (a megszerzett 
táplálék „optimális” cukor és zsírtartalmú)

3. Változás a preferencia és a jelleg kapcsolatában: 

A édes/zsíros ízpreferencia kulturális átadódása 

(pl. jutalmazás eszköze) (+ szabálykövetés)

szelekciós korlát megszűnik: cukor hozzáférhető

4. A preferencia megszalasztja a jelleget: 
„cukortermelés” 



Biológiai és kulturális megszaladás 
párhuzamai

• „megszalasztó” erő: preferencia/ szelekciós 
tényező

• A „megszalasztó és a jelleg hordozója részben 
független → a megszaladt jelleg fitness 
következményei nem hatnak a megszalasztóra, 
mert:

– Különböző egyének (pl. hímek és nőstények)

– Különböző szerveződési szintek (pl.  társadalom 
és egyén)

• → pozitív visszacsatolási hurok

• Preferencia továbbadása (genetikai/kulturális)



Kulturális megszaladás

Mire jó mindez? (modellek)
Meg lehet-e jósolni, hogy milyen 

megszaladások várhatók?
korlátok megszűnésének figyelése
preferenciák meglétének 
/kialakulásának elemzése

… Gyógyszerfogyasztás, testplasztika



A kommunikáció 
megszaladása

A kommunikáció megszaladása:
1. Preferenciák:

• Biológiai preferencia: 
Megnövekedett csoportméret→ „kommunikációs kényszer”

kurkászás- verbális kurkászás (idő-hatékonyabb, egyszerre több ember)

• Kulturális preferencia: 
– „nyelv, mint információ forrás”
– Norma, divat: legújabb mobilok, Facebook stb.

2. Korlátok (idői és téri) megszűnése
• vezetékes telefon, Internet, mobil telefon, közösségi hálók
• elterjedtség és megfizethetőség
bármikor, bárhol, bárkivel, bármennyi emberrel

 A kommunikációs viselkedés megszaladt: 
szétterjedő kapcsolathálózat, rengeteg felszínes kapcsolat (pl. 
Facebook ismerősök), online ismeretségek, 
kommunikációra fordított idő, mobil-kötődés, „nomofóbia”, függőség?



A kommunikáció megszaladása





Az emberek kötődnek a 
mobiltelefonhoz

Stressz 

Figyelemzavar

Magányérzet

Mobilhiány:

Más mobiltelefonja részben kompenzál



Kulturális megszaladás

Mit lehet tenni a jelenleg működő ilyen rendszerekkel?

Preferencia:
„Mutáns” preferálók („nem szeretik” a cukrot)

Korlátok: 
Preferencia költségei (cukorbetegség)
A jelleg hordozásának költsége (a cukor ára)

Magasabb rendű rendszerbe beágyazni
globális  „egységes” ideák: „egészséges életmód”


