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tudományos tanácsadó
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Bevezetés

Az evolúció nagy átmeneteit gyakran jellemzi olyan együttműködés és munkamegosztás

egy adott szerveződési szinten, amely egy magasabb szintű evolúciós egység megjelenéséhez

vezet [13, 21], ezért rendḱıvül fontos megértenünk e jelenségek hátterét. Különösen

fontos ez az ember esetében, ahol az együttműködés és a munkamegosztás szokatlanul

nagy méreteket ölt. Fontos azonban, hogy ez a magas szintű együttműködés nem csak

a következménye az ember különös evolúciós történetének, hanem feltehetőleg éppen a

Homo sapiens sikerének egyik kulcsa is (ld. pl. [4, 11]). Mindezek miatt a kooperáció és

az együttműködés irodalma az utóbbi évtizedekben hatalmasra nőtt. Jól érzékelteti az

irodalom bőségét, hogy a Web of Science 2018. március 8-án 24 531 ćımtalálatot adott a

,,cooperation” és 2287-et a ,,division of labour” keresőkifejezésekre. Bármily átfogó is ez az

irodalom, még ı́gy sem ad választ az összes felmerülő kérdésre, hiszen egy nagyon komplex

jelenséggel van dolgunk. Doktori disszertációmban ilyen, egyelőre még megválaszolatlan

kérdésekre kerestem a választ az együttműködés és a munkamegosztás megjelenésével,

valamint evolúciós következményeivel kapcsolatban. A dolgozatban különböző strukturált

populációkkal foglalkozom, és kiemelt hangsúlyt kap az emberi együttműködés. Három

tanulmányt foglaltam össze, melyek eltérő, ám egymással kapcsolatban álló problémákat

tárgyalnak. Ezek sorrendben a következők:

1. Hogyan terjed az együttműködés különböző viszkozitású populációkban karakterisz-

tikusan különböző szociális szituációk esetén?

2. Mik a munkamegosztás megjelenésének feltételei és evolúciós következményei ko-

operat́ıv feladatokat megoldó szociális csoportokban?

3. Hogyan hat az élelmiszertermelés és a letelepedés a munkamegosztásra és a speciali-

zációra?
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Együttműködés az Önkéntesek Dilemája Játékban

Az együttműködés evolúcióját vizsgálva két fontos kérdés merül fel, (i) hogy mikor lehet

evolúciósan stabil az együttműködés, illetve (ii), hogy mikor tud terjedni a ritka mutáns-

ként megjelenő kooperátor [2]. Ahhoz, hogy megmagyarázzuk a kooperáció evolúciós

hátterét, mind a két fenti kérdésre tudnunk kell a választ. Az első tanulmányban azt

vizsgálom, hogy a ritka mutánsként megjelenő kooperátorok hogyan tudnak elterjedni a

tiszta csaló populációkban. A tanulmányban különböző szociális dilemmákat vizsgálok,

azaz olyan szituációkat, ahol az egyéni és a közösségi érdek egymással ellentétes.

Elsősorban két karakterisztikusan különböző N -személyes szociális dilemmát hasonĺıtok

össze, az N -személyes Rabok Dilemmáját (NRD) [10] és az Önkéntesek Dilmmáját (ÖD)

[1]. Az alapvető különbség ezek között, hogy hogyan függ a közjó mértéke attól, hogy

hányan működnek együtt a csoportban. Mı́g az NRD-ben a közjó lineáris függvénye a

kooperátorok számának, addig az ÖD-ben a közjó egy lépcsőfüggvény (1. ábra). Mivel sok

társas helyzetben a közjó tipikusan nem lineáris függvénye az együttműködők számának

(ld. pl. [17, 12]), az ÖD megfelelőbbnek tűnik a természetes rendszerek léırására.

1. ábra. Különböző közjófüggvények sematikus ábrája. Lineáris közjó az

NRD-ben (pontozott vonal), lépcsőfüggvény az ÖD-ben (folytonos vonal)

és egy általános szigmoid közjófüggvény (szaggatott vonal).

Végtelen jólkevert populációkban, ahol az egyedek NRD-t játszanak, megmutatható,

hogy az együttműködés eltűnik, ha a kooperátorok között nem áll fenn semmilyen kitünte-
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tett kapcsolat vagy rokonság [16]. Az ÖD-ben azonban a paramétereknek létezik egy olyan

tartománya, ahol a kooperátorok és a csalók stabil együttélése a jellemző. A kooperáció

terjedése azonban akkor is problémás lehet, ha lehetséges a stabil együttélés. Ebben a

tanulmányban a csaló populációkban megjelenő ritka kooperátorok sikeres terjedésének

lehetőségét vizsgáltam. Ehhez olyan sejtautomata modelleket használtam, ahol az egyedek

sztochasztikus NRD-t, ÖD-t és egy általános, szigmoid közjóval jellemezhető játékot

játszottak. A terjedés lehetősége mellett vizsgáltam a viszkozitás szerepét is.

A modellben egy tóruszra tekert, L2 (általában 100x100) méretű rácsot használtam,

ahol cellánként legfeljebb egy egyed helyezkedett el. Az aszexuális, átfedő generációk-

kal rendelkező populációban minden egyed a nyolc szomszédjával állt kapcsolatban. A

viszkozitás hatását háromféle beálĺıtással vizsgáltam: (i) A viszkózus esettel, ahol nem

volt diszperzió, (ii) a jólkevert esettel, ahol egy interakciós kör végén minden egyed

helyet cserélt egy véletlenszerűen választott másik egyeddel, (iii) és a változó viszkozitású

esettel, ahol körönként adott számú egyed helyet cserélt egy-egy véletlenszerűen választott

szomszédjával. A terjedés vizsgálatakor 1/L2 és 0.4 közt változó kezdeti kooperátor-

gyakoriságok mellett ind́ıtottam szimulációkat. A sikeres terjedés valósźınűségét rögźıtet-

tem a kezdeti gyakoriság függvényében. Végül, megvizsgáltam a populációméret hatását

is 50x50 és 250x250 között változó rácsméretek mellett. A fent léırt modell seǵıtségével a

következő fő eredményeket kaptam.

• 1.1 Megmutattam, hogy az ÖD-ben, az NRD-vel szemben, megvalósul a kooperáto-

rok és a csalók együttélése. Valamint, hogy az általános, szigmoid közjófüggvénnyel

jellemezhető játék karakterisztikusan az ÖD-hez áll közelebb.

• 1.2 Az ÖD-nek replikátordinamikájával összhangban a kooperátorok terjedése a

jólkevert modellben csak akkor lehetséges, ha a kezdeti gyakoriságuk magasabb egy

kritikus küszöbértéknél.

• 1.3 A viszkózus esetben nem a gyakoriság, hanem a kooperátorok egyedszáma

határozza meg a sikert. Ebben az esetben egyetlen kooperátor is nagy eséllyel képes

terjedni, mivel az együttműködők gyakorisága lokálisan meghaladja a küszöbértéket.

VÁSÁRHELYI ZS & SCHEURING I Invasion of cooperators in lattice populations:

Linear and non-linear public good games. BioSystems, 113(2):81–90, 2013.
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Munkamegosztás egy kooperat́ıv feladatban

A baktériumoktól az emberig az élővilág legkülönbözőbb szerveződési egységeit jellemzi az

egyed szintű viselkedési sokféleség [7, 8, 20, 9, 6]. Érdekes módon a viselkedési változatosság

adapt́ıv értéke máig vitatott, főként az ember esetében [19, 14]. Az állati és emberi

személyiség evolúciós hátterét sokan sokféleképpen magyarázzák (ld. pl. [22, 15, 3]),

azonban az együttműködés szelekciós előnye, mint magyarázat, eddig nem kapott elegendő

figyelmet.

A dolgozatban szereplő megközeĺıtés szerint a fajtársak közötti munkamegosztás előidéz-

heti és fenntarthatja a viselkedés sokféleségét. Ennek a mechanizmusa elsősorban a negat́ıv

gyakoriságfüggő szelekció, amely biztośıtja, hogy a ritka stratégia előnyben részesüljön a

gyakorival szemben. A szelekció ı́gy megteremti a preferenciák és képességek, s ezzel a

személyiségjegyek sokféleségét. A második tanulmányban egy a munkamegosztás örökletes

viselkedési különbségekre való hatását vizsgáló stratégiai modellt elemeztem.

A modellben egy nagy, jólkevert populációt vizsgáltam, amelynek tagjai kis csoportokat

alkotva oldanak meg egy kooperat́ıv feladatot. A feladat megoldása közjót termel, amelyet

a csoport tagjai szétosztanak egymás között. Az egyedek, mielőtt a csoportba kerülnének,

választanak két alfeladat közül. A két alfeladat megoldásához különböző képességek

kellenek, melyek egymással neǵıtv csereviszonyban állnak. Az egyedeknek két örökletes

tulajonsága van: a valósźınűség, amellyel egyik vagy másik alfeladatot választják, illetve

ezek végrehajtásának a költsége. A populáció aszexuális, és a két örökletes tulajdonságban

olykor mutációk jelenhetnek meg. A javak szétosztása kétféleképpen történhet: Az első

esetben mindenki egyenlő részt kap. A második esetben az osztozkodás gyakoriságfüggő,

aki a ritkább alfeladatot oldotta meg, többet kap. A fő kérdésem az volt, hogy megjelenik-

e a munkamegosztás, azaz, hogy a populáció szétválik-e két, az egyes alfeladatokra speciali-

zálódott alpopuációra.

A fenti modell matematikai anaĺızise két numerikusan tesztelhető predikcióval szolgált.

(i) Ha a költségek közötti csereviszony konvex, a munkamegosztás könnyen megjelenik,

főleg a javak gyakoriságfüggő elosztása mellett. (ii) Az egyik alfeladatra specializálódott

homogén populáció stabil állapotban van, egy ilyen populációban sohasem jelenik meg a

munkamegosztás. A fenti predikciókat numerikusan teszteltem, valamint elkésźıtettem

a modell egy kiegésźıtését, amely a szociális kontrollt és a változó populációméretet
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2. ábra. A kezdeti értékek hatása a szétválásra. Az ábra két különböző

kezdeti állapotú populációt ábrázol 104 generáción keresztül.

vizsgálja. A szociális kontroll itt egyfajta szociális nyomást modellez, azaz egy közösségi

törekvést, hogy egy egyed se specializálódjon teljes mértékben. A főbb eredményeim a

következők.

• 2.1 Megmutattam, hogy a munkamegosztás és a specializáció könnyen megjelenhet

egy olyan populációban, amely ismételten egy kooperat́ıv feladattal szembesül, főként

ha a költségek egymással konvex csereviszonyban állnak.

• 2.2 A munkamegosztás és a specializáció jóval gyakoribb akkor, ha a javak elosztása

gyakoriságfüggő, azaz, ha az értékesebb feladatot ellátók több nyereségben részesülnek.

• 2.3 A numerikus modell alátámasztotta, hogy bár a matematikai anaĺızis képes

megjósolni a rendszer lokális viselkedését, ha az egyik stratégia ritka mutánsként

van jelen, a populáció sohasem jut el abba a szétválási pontba, ahol a specializáció

megjelenhetne (2. ábra).

• 2.4 Végül megmutattam, hogy a szétválást mind a szociális kontroll, mind a kis

populációméret erősen gátolja.

VÁSÁRHELYI ZS, MESZÉNA G & SCHEURING I Evolution of heritable behavioural

differences in a model of social division of labour. PeerJ, page 977, 2015.
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Élelmiszertermelés és viselkedési sokféleség

A mezőgazdaság és a letelepedés alapjaiban megváltoztatta az emberi társadalmakat. A

mezőgazdasággal rendelkező és nem rendelkező társadalmak sok alapvető tulajdonságukban

különböznek, amelyek közül a harmadik tanulmányban kettővel foglalkozom: a táplálék

raktározásával és a szociális munkamegosztással, azaz a nemen és korcsoporton belüli

munkamegosztással.

Ebben a tanulmányban egy olyan egyed alapú modellt tárgyalok, amely az élelmiszer-

termelés, a szociális munkamegosztás és a viselkedési sokféleség kapcsolatát vizsgálja. A

modell két fő beálĺıtása két különböző ökológiai környezetet képez le: az élelmiszerterme-

lés előttit és utánit.

A modellben egy szexuálisan szaporodó, jólkevert csoportot vizsgálok. Az egyedek

minden körben választanak az NT ≥ 2 különböző feladat közül, és ezzel a feladattal töltik

az idejüket az adott körben. Egy feladat megoldása növeli az egyed kifizetését, de a

különböző feladatok különböző képességeket igényelnek és fejlesztenek. Mikor valaki egy

adott feladattal tölti az idejét, akkor nemcsak a kifizetése növekszik, hanem a szakértelme

is a feladat megoldásában. Az egyedek egész életük során növelik a szakértelmüket,

azonban a növekedés sebessége és elérhető maximuma örökletes, és ı́gy egyedenként változ-

hat. Minden egyed rendelkezik egy kvantitat́ıv genetikai háttérrel, ami meghatározza

az ő képességeit minden feladat megoldásában. Ezeknek a képességeknek a genetikai

meghatározottságát hasonlóan képzelem, mint ahogyan a személyiség öröklődik: rendḱıvül

nagy számú, egyenként kis hatású gén részvételével [18].

A kifizetéseket körönként számolom az aktuális szakértelem alapján. Időről időre az

egyedeknek lehetősége van a feladatválasztási preferenciáikat mások imitációja alapján

megváltoztatni. Ennek a célja a sikeres stratégiák lemásolása, de feltételezem, hogy

mindenki csak a sajátjához valamelyest hasonló stratégiákat másolja sźıvesen. A generáció

végén, azaz néhány imitáció után, az egyedeket párokba sorolom és ők páronként, tulajdon-

ságaik rekombinációjával, utódokat hoznak létre.

A fenti modellt kétféle fitneszszámı́tási módszerrel vizsgáltam. Az egyik a Neolitikum

előtti (önellátó), a másik a Neolitikum utáni (termelő) társadalmakat hivatott leképezni.

Az önellátó esetben, a speciális ökológiai kényszerek miatt, minden egyednek szüksége

van némi jártasságra az összes feladat megoldásában. A termelő esetben azonban az
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3. ábra. Az alapbeálĺıtás eredményinek összefoglalása. Az ábrán

az egy futás során kialakuló, egy feladatra vonatkozó feladatválasztási

valósźınűségek (felső sor) és genetikai eloszlások (alsó sor) látszanak. A

zöldes sźınek az önellátó, a pirosas sźınek a termelő esetet mutatják.

egyedek specializálódhatnak az egyes feladatokra. Mindkét esetet megvizsgáltam 2, 3 és

4 feladatra. Teszteltem továbbá a csoport méretének, a gyakoriságfüggésnek, az imitációs

és a párosodási asszortativitás erősségének hatásait. Főbb eredményeim a következők.

• 3.1 A táplálék raktározását és/vagy a keresedelmet követően könnyen megjelenhet

a specializáció és a széles munkamegosztás is (3. ábra).

• 3.2 Megmutattam, hogy a termelő esetben a fenot́ıpusos és a genetikai specilizáció

is lehetséges, ha a ritka javak értékesebbek.

• 3.3 Ahogy a megoldandó feladatok száma növekszik, egyre nagyobb csoportra van

szükség a specializációhoz.

• 3.4 Mı́g a fenot́ıpusos specializáció nagyon gyakran létrejön, a genetikai specializá-

cióhoz erős asszortativitásra van szükség mind az imitáció, mind a párválasztás

során.

VÁSÁRHELYI ZS & SCHEURING I Behavioural specialisation during the neolithic

– An evolutionary model. Beküldve
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