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sémája, az ún. kétvérkörös társadalmi modell 
szemlélteti legjobban. Stílusos színekkel is 
elkülönül a kis és a nagy „vérkör”. Az 1.1 ábrán 
mindezek jól követhetők, a visszacsatolások 
a magyarázatok segítségével pedig könnyen 
értelmezhetők.  Az egyén az egyenlőtlenségek 
felől lép be a vonatkoztatási struktúra blokk-
jába, vagyis az információ → ismeret → 
tudás visszacsatolás körfolyamatába. Mindez 
tovább vezetődik a társadalmi tér blokkjába, 
amelyben eldől a jelen és a jövő társadalmi 
struktúrája. A 6. blokkban alakulnak ki az 
egyedi és a társadalmi kognitív sémák. A ma-
gasabb multistrukturális szinten a kultúra 

„jelenik” meg, amely az új értékrendhez csato-
lódik vissza, illetve kapcsolódik „tovább”. 

Az e-társadalmakban már mobil, hálóza-
ti, kollaboratív stb. tanulásról beszélhetünk, 
amelyben ezek a tevékenységek, illetve folya-
matok már nem írhatók le a hagyományos 
pedagógiai terminológiákkal. Elsősorban 
azért nem, mert a tanulás tér- és idődimen-
ziói nagyon szituatívak és megfoghatatlan 

szekvenciájúak, a tanításnak már egészen át-
alakult és visszaszorult szerepe van. Másrészt 
az idődimenziók is feszítő hatással bírnak, 
hiszen az iskola – mint hagyományos kultú-
raközvetítő és tudáselosztó hely – egy nagyon 
gyors változásokkal teli gyorsuló/„valós idejű” 
környezetben működik, miközben a tan-
anyag-feldolgozás egy „lassított tempójú/ 
lassuló idejű” módon történik. 

Bizonyára nagyon jól lehet használni ezt 
a könyvet és modelljét számos tudományte-
rület több szintjén – különösen a jelzett ok-
tatási problémák mélyebb feltárásához, 
megoldásához, illetve a reziliencia (rugalmas 
ellenállási képesség) mélyebb vizsgálatához. 
Hasznos lenne ez a könyv a mérést abszoluti-
záló neveléstudósok paradigmaváltásához is. 
(Dénes Tamás – Farkas János: A humán társa
dalom elmélete – Multistrukturális modell 
alapján. Budapest: Gondolat, 2015)
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A művészet eredete
Kultúra, evolúció, kogníció
Horváth Márta 2014-ben megjelent, A mű
vészet eredete. Kultúra, evolúció, kogníció című 
könyve a Typotex Kiadó Az evolúciós gondo
lat sorozatának kilencedik kiadványa. Aho-
gyan a cím is utal rá, a kötet a művészi alko-
tás és befogadás, valamint az esztétikai prob-
lémákról való gondolkodás biológiai aspek-
tusait állítja a fókuszba. 

A 2000-es évektől egyre erőteljesebben 
jelentkező biológiai kultúratudomány, mely 
Karl Eibltől származik, szakít a korábban el-
fogadott szellemtudományok azon nézetével, 
miszerint kulturális meghatározottságunk 
kizárólag az emberi viselkedésformák társa-

dalmi-kulturális szimbólumrendszereinek 
megnyilvánulásaként értelmezhető. A koráb-
bi állásfoglalás legnagyobb hibája abból ere-
deztethető, hogy a kulturális jelenségek bio-
lógiai gyökereit teljes mértékben figyelmen 
kívül hagyja. Kiemelendő, hogy azon képes-
ségek, készségek és hajlamok melyek „a tör-
ténetmesélés, verselés, hangszeres zene, ének 
vagy képi ábrázolás” viselkedési mintázatait 
lehetővé teszik, kognitív algoritmusok alap-
ján működnek. (9.) Ebből kiindulva megálla-
pítható, hogy a szelekciós nyomás nem fel-
tétlen a művészetre irányult, hanem sokkal 
inkább egy ma művészinek tartott magatar-
tásformára. A nemzetközi szakirodalom leg-
ismertebb teoretikusainak írásai a fentebb 
idézett témaköröket dolgozzák fel. 

A biológia és kultúra kapcsolatának egyik 
legismertebb metaforája Richard Dawkins, 
Az önző gén című könyvében tárgyalt mém 
modell, mely a kultúra fejlődését az evolúció 
elméletének fogalmával írja le. Tézise értelmé-
ben a kulturális átadás folyamata megfelel-
tethető a genetikai átadáséval, ám 1986-os 
érvelését ma már csak pontosításokkal együtt 
fogadhatjuk el. A válogatás első írásának 
szerzői Peter Richerson és Robert Boyd, akik 
kimondják, hogy a kulturális mintázatok át-
adását nem lehet egy az egyben megfeleltetni 
a gén általi öröklődésnek, ugyan is ebben az 
esetben figyelmen kívül hagyjuk a pszicholó-
giai tényezőket. Rámutatnak arra, hogy ezen 
összefüggés ignorálásával nem tudunk választ 
adni arra, hogy bizonyos kulturális egységek 
iránt miért érzünk nagyobb vonzerőt. A vá-
logatás szerkesztőjét dicséri, hogy a Nem csak 
gének által című fejezettel lefekteti a könyv 
egész struktúrájára vonatkozó alapvető fogal-
makat és elméleteket. 

A kumulatív kulturális fejlődés alapjai az 
információátadás és -tárolás meglétéhez kö-
töttek. Az előző fejezetet átvezető tézis ebből 
kifolyólag a nyelv kialakulásának eredetére 
ad egy alternatív magyarázatot, miszerint ezt 
a folyamatot a természetes szelekció terméké-
nek ugyanúgy tekinthetjük, mint a kulturá-
lis felfogás eredményének. Karl Eibl, az 
előbbi naivista felfogást hátrahagyva, az adap-
tív funkció tézise felől közelíti meg a nyelv 
kialakulását. Csatlakozva Karl Bühler elmé-
letéhez, a nyelv háromfunkciós jellemzé séből 
(a kommunikáció célja lehet a kifejezés, a 
felhívás és az ábrázolás), az ábrázoló funkci-
ónak tulajdonít jelentőséget. Tanulmányában 
azt hangsúlyozza, hogy amennyiben az állat-
világ és az emberiség kommunikációja között 
éles határvonalat akarunk húzni, valószínűleg 
erőfeszítéseink hiába valóak lesznek, ugyanis 

a nyelvünk előzetes változatai min den eset-
ben már fellelhetőek. Eibl szerint a vázolt 
problémára a „kiválasztódás” és az ábrázolás 
kapcsolata adhat magyarázatot, ugyanis az 
állatvilág a nyelvvel kizárólag a környezetük-
ben lévő tárgyakra tud utalni (ábrázolni), míg 
az emberek „az érzékileg nem adott világról” 
is tudnak nyilatkozni. 

A könyv struktúráját tekintve a harmadik 
tanulmány főbb tézisei az esztétika evolúciós 
kialakulásának kérdésével foglalkoznak. Leda 
Cosmides és John Tooby központi kérdése 
arra irányul, hogy bizonyos, a túléléshez effek-
tíve hozzá nem járuló tevékenységek miként 
válhattak általánosan elfogadottá. Ilyen kultú-
raformáló viselkedésként említik a fiktív 
tör ténetek mesélését, a verselést és az ének lést. 
Elméletük szerint az emberekben kialakult 
az esztétikai preferenciarendszer, amely azon 
tevékenységeket jutalmazza örömérzettel, 
melyek az egyén kognitív fejlődése érdekében 
hasznosnak bizonyultak. 

Winfried Menninghaus a szépség defini-
álását az idealista filozófia és az evolúciós 
esztétika elméletén keresztül közelíti meg. 
Darwin gondolatmenetét követve azt mond-
hatjuk, hogy az egyedfejlődés során a szépség-
nek adaptív előnye volt, mindez viszont 
szem bemegy a kanti felfogással, miszerint 

„szép az, ami érdek nélkül tetszik”. A szerző 
párhuzamot állít fel a két gondolkodó elmé-
lete között, rámutatva Darwin elméletében 
a változatosságért felelős mutációra, illetve 
Kantnál a szépségérzet kognitív és érzelmi 
működéstől való függésére. 

Kis kitekintő után a kötetben szereplő 
ötödik tanulmány újból a történetmesélés 
evolúciós gyökereihez kapcsolódik. Katja 
Mellman figyelme a fikció paradoxonára épül, 
tézise szerint nem szükséges hinnünk egy 
dolog létezésében ahhoz, hogy érzelmeket 
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fűzzünk hozzá. Úgy látja, hogy a valós és a 
képzeletbeli alakok is valamilyen jól azonosít-
ható tulajdonságuknak köszönhetően hatnak 
a lelkiállapotra. A tulajdonságok mint indi-
kátorok egyfajta ingert váltanak ki a szemlé-
lőben, melyre automatizált válaszként meg-
születik az érzelem, ez a folyamat az állatokra 
ugyanúgy jellemző. Azonban mégis vannak 
olyan helyzetek, amikor a testi reakció vissza-
szorul, ekkor átgondoljuk, mérlegeljük a 
minket ért impulzusokat, és visszatérünk 
normál fizikai állapotunkba, ezért a késlelte-
tési fázis felel. Mellman szerint tehát az érzel-
mek kiváltódása fiktív és valós körülmények 
között is megtörténik, a lényegi különbség a 
cselekvés bekövetkezésében, avagy be nem 
következésében keresendő. 

A következő fejezetben Lisa Zu shine, a 
Miért olvasunk kitalált történeteket? Elmeteória 
és a regény című publikációja mintha az előző 
fejezet folytatása lenne. A szerzőnek az az el-
képzelése, hogy a fikcionális szövegek olvasá-
sának elsődleges funkciója az elmeolvasás és 
az empátia fejlesztése. A képzeletbeli karak-
terek helyébe belehelyezkedve folyamatosan 
elméleteket gyártunk arról, hogy viselkedésük 
hátterében mi lyen emóciók, döntési struk-
túrák találhatóak meg. Számos alkalommal 
úgy érezhetjük, hogy a regények jellemábrá-
zolásai által mintha ismernénk a főhőst, ezt 
a folyamatot akár a való életre való felkészítő 
tréningnek is tekinthetjük. 

Friedrick Turner és Ernst Pöppel az idő-
mértékes verselés temporális érzékelésre vo-
natkozó univerzális voltát kutatták. Megálla-
pították, hogy ezen irodalmi forma minden 
kultúrában megtalálható, ennek alapja az 
agyműködéssel, a hallással és az időtartammal 
áll összefüggésben. Az emberi agy számára a 
három másodperces verssorok befogadása azt 
a küszöbértéket jelenti, mellyel még fel is 

tudja dolgozni a hangzó információt. Ezen 
intervallum az ember számára az idegi jelen. 
Az időmértékes verselést azért tartjuk szépnek, 
mert az időtartamok összhangban állnak az 
idegi jelen három másodperces hosszával. 

Az ábrázolás múltjára visszatekintve azt 
láthatjuk, hogy a természet adta modelleket 
az emberek absztrahálták és szimbolikus 
módon örökítették meg, csak később alakult 
ki a valósághű grafika. Christina Sütterlin 
ezen tézisre a fejlődéspszichológia, a neuro-
pszichológia és humánetológia diszciplínái 
segítségével válaszolt Jel, séma, ikonikus repre
zentáció. Az ábrázoló művészet evolúciós eszté
tikája című munkájában. A leleteken látható 
egyszerűsített rajzjelek arról tanúskodnak, 
hogy egy konceptuális fejlődés eredménye-
ként jöhetett csak létre napjaink művészete. 
Azonban ezen egyszerűsítő ábrázolásmódnak 
biológiai, perceptuális okai vannak, a külvi-
lágról alkotott képünket az agyunk úgy ala-
kítja ki, hogy az megbízható reprezentációja 
legyen a valóságnak. Éppen ezért észlelésünk 
nem a tökéletes mását képezi le a látottaknak, 
hanem mérlegelve, elemezve készít egy felül-
írt másolatot. Ehhez kapcsolódik a szépségről 
alkotott eltérő fogalomképünk, ugyanis a 
szerző megállapítása szerint a teljesen szabály-
talan, értelem nélküli ábrák nem keltik fel az 
érdeklődésünket, míg a szándékos ságot su-
galló alkotások tetszetősek a szemlélőnek, 
hiszen így könnyebben tulajdonítanak az 
obszerváltaknak jelentést. 

A könyv zárófejezetét tanácsosabb lett 
vol na Az időmértékes verselés, az agy és az idő 
című tanulmányra felfűzni, ugyanis W. Te-
cumseh Fitch A zene evolúciója összehasonlító 
szemszögből című munkája szervesen kap-
csolódik a hallás, a ritmusérzékelés fejlődés-
történetéhez, így a verselés univerzális voltá-
hoz is. A zene, hasonlóan a nyelvhez, minden 

kultúrában megtalálható, éppen ezért számos 
kutatás (madárdalok vizsgálata) feltárta a 
legösszetettebb vokalizációs rendszerük gene-
tikai alapjait. Azonban nem szenteltek ez 
idáig elég figyelmet a dobolás és a hangszeres 
zene között húzódó homológia feltárására, 
pedig a zene adaptív funkciójára és a törzs-
fejlődési múltjára vonatkozó elméletek sok-
ban hasonlítanak a nyelvre vonatkozókra. E 
tanulmány felvázolja azokat a még megvá-
laszolatlan problémákat, melyek kutatása 
még várat magára. 

A szerkesztett kötet hazánkban kuriózum-
nak számít, hiszen nem jelent meg ilyen 
specifikus témákat feldolgozó válogatás, ezért 
a lektorálást feltehetően azon érdekek moti-
válták, hogy koherens képet adjon a diszciplí-
náról, viszont ebből kifolyólag a benne sze-
replő tanulmányok többségét régen publikál-

ták.  A legújabb kutatási eredményeket 
Winfried Menninghaus írása közli. A gyűj-
temény több fordító munkája, ennek ellené-
re stílusát tekintve koherens, könnyen olvas-
ható mű. Olvasóként néha joggal érezhetjük 
úgy, hogy az állítások nem kellően megala-
pozottak, esetleg csak egy lehetséges kutatási 
irányt vázolnak. Horváth Márta erre reflek-
tálva ajánlóját a következő gondolattal zárja 

„mindez azonban nem kell, hogy elriasszon 
bennünket attól, hogy rálépjünk erre az új, a 
kultúratudományokat immár a természettu-
dományokkal is összekötő interdiszciplináris 
útra.” (26.) (Horváth Márta: A művészet erede
te, Kultúra, evolúció, kogníció. Budapest: Typo
tex Kiadó, 2014) 

Csordás Hédi Virág
doktorandusz, BME Tudományfilozófia 

és Tudománytörténet Doktori Iskola

Nők a tudományban
Hargittai Magdolna és Hargittai István a tu-
dományos élet kiemelkedő egyéniségei. Nem 
tudom, az általuk sokat vizsgált és kedvelt 
szimmetriák melyik típusával lehetne őket 
jellemezni, de mindketten kémikusok, egyete-
mi tanárok, kutatók, akadémikusok (az MTA 
és az Európa Akadémia tagjai), Szé chenyi-dí-
jasok, külföldi egyetemek díszdoktorai, egy 
kisbolygó névadói – mondjam még? Aztán 
először a férjet, majd a feleséget (és végül a 
hasonló karriert befutni látszó fiukat, Balázst 
is) hobbiként elkezdte vonzani a kutatás és a 
kutatók kutatása. Szakmai munkáikat (saj-
nos) nem ismerem, de ezeket az írásokat va-
lamilyen öröm hatja át. Az új felfedezésének, 
nagyszerű emberek megismerésének, a szép-
ség és harmónia keresésének öröme. 

A Nők a tudományban is örömkönyv. A 
szerzőt a tudósokkal folytatott, férjével együtt 

készített interjúk százai után egyszerre csak 
elkezdte érdekelni, hogy miért is volt köztük 
olyan kevés nő. Az utolsó tizenöt évben vagy 
száz „tudós nőt” keresett fel, hogy életükről, 
pályájukról, munkáikról, gondjaikról, sikere-
ikről beszélgessenek. Közülük válogatta e 
könyv szereplőit, illetve a kört kiegészítette 
né hány, személyesen már nem elérhető No-
bel-díjassal vagy nagyszerű kutatóval. Marie 
Curie nélkül végül is nagyon hiányos lenne 
a kép. A merítés széles. A szereplők négy kon-
tinens tizennyolc országában élnek. Többsé-
gük Európában vagy az Egyesült Államokban 
dolgozik, a többiek meg Ázsiában vagy Auszt-
ráliában. Ez a földrajz úttörően szokatlan. 
Szerzőnek és olvasónak egyaránt örömöt 
okoznak az Indiából és Törökországból 
származó híradások. Noha minden szereplő 
szakmai kiválóság, a tudományos pálya na-
gyon sok fokozatát képviselik a helyi egyete-
mi tanárságtól a Nobel-díjasokig. Női Nobel-
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