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Előszó 

az 1976-os kiadáshoz 

Ezt a könyvet szinte tudományos fantasztikus regényként kell olvasni. Célja az, 
hogy megmozgassa a képzeletet. De mégsem tudományos fantasztikus regény: 
tudomány. Sablon vagy sem, számomra az igazság “különösebb a 
fantasztikumnál". Túlélőgépek vagyunk - programjukat vakon követő 
robotszerkezetek, amelyeknek az a dolguk, hogy megőrizzék a géneknek nevezett 
önző molekulákat. Ez a felismerés még mindig megdöbbenéssel tölt el. Noha már 
évek óta tudom, valójában még mindig nem tudtam teljesen elfogadni. Remélem, 
sikerül másokat is meghökkentenem. 

Miközben írtam, három képzeletbeli olvasó kukucskált a vállam fölött, s a 
könyvet most nekik ajánlom. Az első a laikus olvasó. Az ő kedvéért szinte teljesen 
elkerültem a szakkifejezéseket, ahol pedig szakszavakat kellett használnom, 
definiáltam őket. Ma már csodálkozom, hogy miért nem húzzuk ki a zsargon zömét 
szakfolyóiratainkból is. Feltételeztem, hogy a laikusnak nincs szaktudása, de nem 
abból indultam ki, hogy ostoba. Túlegyszerűsítéssel bárki népszerűsítheti a 
tudományt. Nagyon igyekeztem, hogy bizonyos finom és bonyolult gondolatokat 
nem matematikai nyelven, mégis úgy népszerűsítsek, hogy lényegük ne vesszen el. 
Nem tudom, hogy ez mennyire sikerült, mint ahogy azt sem tudom, mennyire 
valósult meg egy másik törekvésem: a könyv olyan szórakoztató és magával ragadó 
legyen, amennyire tárgya megérdemli. Már régóta úgy érzem, hogy a biológiát 
izgalmas és rejtelmes történetként kellene számon tartanunk, a biológia ugyanis 
valóban az: rejtelmes történet. Nem is merem remélni, hogy a téma 
izgalmasságából egy kicsiny töredéknél többet sikerült érzékeltetnem. 

Második számú képzeletbeli olvasóm a szakember volt. Kemény kritikus, aki 
visszafojtott lélegzettel figyelte némely analógiámat és szóképemet. “Kivéve", 
“másfelől viszont" és “hm" voltak kedvenc kifejezései. Figyelemmel hallgattam, 
sőt egy fejezetet teljesen újraírtam a kedvéért, de a történetet végül is a magam 
módján kellett elmondanom. A szakember továbbra sem lesz teljesen megelégedve 
azzal, ahogy a dolgokat megragadtam. Ennek ellenére bízom abban, hogy még ő is 
talál majd benne valami újat; talán feltűnik neki az új látásmód; sőt talán új 
gondolatai is támadnak; s ha ez túlságosan nagyra törő vágy, remélhetem legalább, 
hogy szórakoztató úti olvasmány lesz számára a vonaton. 
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A harmadik olvasó, aki szemem előtt lebegett, a diák volt, aki éppen átalakulóban 
van laikusból szakemberré. Ha még nem határozta el, hogy milyen területen akar 
szakember lenni, remélem, arra bátorítom, hogy vessen még egy pillantást az én 
területemre, az állattanra. Mert jobb oka is van az állattan tanulmányozására, mint 
annak esetleges “haszna" és az állatok szeretetre méltó volta. Ez az ok pedig az, 
hogy mi, állatok, az ismert világegyetem legbonyolultabb és legtökéletesebben 
megtervezett gépezetei vagyunk. Ha így fogalmazunk, nehéz belátni, hogy miért 
tanulmányoz bárki is valami mást! Remélem, könyvem tanulságos lesz az olyan 
diák számára is, aki már eljegyezte magát az állattannal. Neki át kell rágnia magát 
azokon az eredeti cikkeken és szakkönyveken, amelyeken értekezésem alapul. Ha 
úgy találja, hogy az eredeti művek nehezen emészthetők, az én nem matematikai 
értelmezésem bevezetésként talán segítségére lehet. 

Nyilvánvaló veszélyek rejlenek abban, hogy három különböző típusú olvasóhoz 
próbálok szólni. Csak azt mondhatom, hogy nagyon is tudatában voltam e 
veszélyeknek, de úgy gondoltam, próbálkozásom előnyei bőven ellensúlyozzák 
azokat. 

Etológus vagyok, s ez a könyv az állati viselkedésről szól. Nyilvánvalóan adósa 
vagyok annak az etológiai hagyománynak, amelynek szellemében képzésemet 
kaptam. Niko Tinbergen például nem is tudja, mekkora hatással volt rám az alatt a 
tizenkét év alatt, amíg mellette dolgoztam Oxfordban. A “túlélőgép" kifejezés 
éppenséggel származhatna tőle is, noha ténylegesen nem az övé. Ám az etológiába 
újabban nagy pezsgést hozott, hogy friss gondolatok árasztották el olyan 
forrásokból, melyeket hagyományosan nem tekintettek etológiainak. E könyv 
nagyrészt ezekre az új gondolatokra épít. Szerzőikre a szöveg megfelelő helyein 
hivatkozom; főként G. C. Williams, J. Maynard Smith, W. D. Hamilton és R. L. 
Trivers munkáira gondolok. 

Sok javaslatot kaptam e könyv címét illetően, s a javaslatokat hálásan 
felhasználtam fejezetcímekként: “Halhatatlan spirál" - John Krebs; “A géngép" - 
Desmond Morris; “A génkedés művészete" (Genesmanship) - Tim Clutton-Brock 
és Jean Dawkins, egymástól függetlenül, és bocsánatot kérve Stephen Pottertől. 

A képzeletbeli olvasó lehet jámbor óhajok és törekvések célpontja, de kevesebb a 
gyakorlati haszna, mint a valódi olvasóknak és kritikusoknak. Szenvedélyes újraíró 
vagyok, és Marian Dawkinsnak minden egyes oldal számtalan kéziratát és átiratát 
kellett elolvasnia. Lényeges segítséget jelentett számomra alapos jártassága a 
biológiai szakirodalomban és az elméleti kérdések iránti érzéke, valamint szüntelen 
bátorítása és erkölcsi támogatása. John Krebs is elolvasta az egész könyvet, még 
kéziratos formában. Ő többet tud a tárgyról, mint én, és nagylelkűen ontotta 
tanácsait és javaslatait. Glenys Thomson és Walter Bod-mer finoman, de 
határozottan bírálták azt a módot, ahogy a genetikai kérdéseket kezelem. Félek, az 
átdolgozással még mindig nem teljesen elégedettek, de remélem, valamivel 
jobbnak találják majd. Rendkívül hálás vagyok a könyvnek szentelt idejükért és 
türelmükért. John Dawkins tévedhetetlenül csapott le a félrevezető 
megfogalmazásokra, és kiváló konstruktív javaslatokat tett újrafogalmazásukra.  
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Maxwell Stampnél alkalmasabb “művelt laikust" nem is kívánhattam volna. 
Nagyon sokat tett a végső változatért, amikor éles szemmel egy bántó általános 
hibát fedezett fel az első kézirat stílusában. Bizonyos fejezetek megírását építő 
kritikájukkal segítették vagy egyéb szakmai tanácsokat adtak: John Maynard 
Smith, Desmond Morris, Tom Maschler, Nick Blurton Jones, Sarah Kettlewell, 
Nick Humphrey, Tim Clutton-Brock, Louise Johnson, Christo-pher Graham, Geoff 
Parker és Robert Trivers. Pat Searle és Stephanie Verhoeven nemcsak kitűnően 
gépeltek, hanem azzal is bátorítottak, hogy látszólag élvezettel tették. Végül 
köszönetet szeretnék mondani Michael Rodgersnak, az Oxford University Press 
munkatársának, aki amellett, hogy hasznos kritikával illette a kéziratot, 
kötelességén jóval túlmenően is minden szempontból figyelemmel kísérte e könyv 
keletkezését. 

Richard Dawkins 
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Előszó 

az 1989-es kiadáshoz 

Az önző gén megjelenése óta eltelt egy tucat év legfontosabb tanulságai a 
tankönyvek ortodox tételeivé váltak. Ez paradoxon, de nem abban az értelemben, 
ahogyan első pillantásra gondolnánk. Ez nem az a könyv, amelyet megjelenésekor 
forradalmi mivolta miatt becsméreltek, majd miután egyre többen tértek meg az 
általa vallott nézetekhez, végül olyan ortodoxnak hat, hogy már mindenki azon 
csodálkozik, mi volt az a nagy hűhó körülötte. Éppen ellenkezőleg. Kezdetben a 
kritikák hízelgőén kedvezőek voltak, s eleinte egyáltalán nem találták a könyvet 
forradalminak. Évekbe telt, amíg vitatott hírnévre tett szert, s mára széles körben 
szélsőségesen radikális műnek tartják. Ám pontosan azok alatt az évek alatt, amíg a 
könyv szélsőséges híre egyre erősödött, valódi tartalma egyre kevésbé tűnt 
extrémnek, egyre inkább általánosan elfogadottá vált. 

Az önző gén elmélet Darwin elmélete, csak éppen más kifejezési formát talált, 
mint amit ő választott, de ennek találó voltát - azt kell gondolnom - egy 
szempillantás alatt belátta volna, s örömet szerzett volna neki. Lényegében az óhitű 
neo-darwinizmus logikus továbbfejlesztése, csak éppen a kifejtése új arculatot 
öltött. Ahelyett hogy figyelmét az egyedre összpontosítaná, a gének nézőpontjából 
szemléli a természetet. A látásmód más, nem az elmélet. A hódító gén bevezető 
lapjain ezt a Necker-kocka hasonlatával magyaráztam meg. 

 

Ez tintával papíron létrehozott kétdimenziós mintázat, de áttetsző, háromdimenziós 
kockának észleljük. Nézzük figyelmesen néhány másodpercig, és úgy fogjuk látni, 
mintha más irányból lenne ábrázolva, “átbillen". Bámuljuk tovább, s vissza fog 
billenni az eredeti kockává. Mindkét kocka ugyanannyira megfelel a retinán ki-
alakult képnek, így az agy vidáman váltogathatja őket. Egyik sem helyesebb, mint 
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a másik. Mondanivalómnak az volt a lényege, hogy a természetes szelekciót 
kétféleképpen nézhetjük: a gén szemszögéből és az egyed szemszögéből. Ha 
helyesen fogjuk fel e nézőpontokat, akkor egyenértékűek; ugyanannak az 
igazságnak két nézetét kapjuk. Átválthatunk az egyikről a másikra, továbbra is 
ugyanazt a neodarwinizmust látjuk. 

Ma már úgy gondolom, ez a hasonlat túlságosan óvatos volt. A legfontosabb 
dolog, amit egy tudós létrehozhat, nem az, hogy új elméletet vet fel vagy új tényt 
bányász elő, hanem az, hogy régi elméletek vagy tények új látásmódját fedezi fel. 
A Necker-kocka modellje azért félrevezető, mert az tűnik ki belőle, hogy a két 
látásmód egyformán jó. Ami azt illeti, a metaforának ebben részben igaza van: az 
elméletektől eltérően a “látószögeket" nem tudjuk kísérleti úton elbírálni; nem 
folyamodhatunk a bizonyítás és a cáfolás jól ismert kritériumaihoz. A 
nézőpontváltás azonban a legjobb esetben az elméletnél valami magasztosabb 
teljesítményt képes elérni. Egy egészen új gondolkodási szféra alá kalauzolhat el 
bennünket, ahol sok izgalmas és ellenőrizhető elmélet születik, és korábban nem is 
gondolt tények kerülnek napvilágra. A Necker-kocka hasonlatából ez teljes 
mértékben hiányzik. Megragadja a nézőpont átbillenésének gondolatát, de nem 
sikerül megbecsülnie annak értékét. Nem azonos nézőpontok közötti váltásról 
beszélünk tehát, hanem - szélsőséges esetekben - egy alakzat átrendeződéséről, 
transzfigurációról. 

Sietek kijelenteni, hogy a saját szerény teljesítményemnek semmi ilyen státust 
nem követelek. De éppen ezért jobban szeretek világos határvonalat húzni a 
tudomány és annak “népszerűsítése" között. Közérthetően kifejteni olyan 
gondolatokat, amelyek addig csak a szakirodalomban bukkantak fel, nehéz 
mesterség. A nyelv leleményes új fordulatait igényli, és megvilágító hasonlatokat 
tesz szükségessé. Ha elég messzire megyünk a nyelvújításban és a hasonlatok 
alkotásában, akkor egy egészen új látásmódnál köthetünk ki. S egy új látásmód - 
amint az imént kifejtettem - önmagában is eredeti tudományos teljesítmény lehet. 
Maga Einstein sem volt akármilyen népszerűsítő, s gyakran gyanítottam, hogy 
eleven hasonlatai nem csupán bennünket, többieket segítettek. Nem táplálták vajon 
egyben az ő alkotó szellemét is? 

A darwinizmus génszemléletű felfogása benne rejlett R. A. Fishernek és azoknak 
a nagy neodarwinista úttörőknek az írásaiban, akik az 1930-as évek elején 
tevékenykedtek, de explicitté W. D. Hamilton és G. C. Williams tette a hatvanas 
évek folyamán. Felismeréseik rám a látomás erejével hatnak. Úgy találtam, 
túlságosan lakonikusan fejezik ki, nem teli torokból adnak hangot neki. Meg 
voltam róla győződve: felerősített és továbbfejlesztett változatával elérjük, hogy az 
élettel kapcsolatban minden a helyére kerüljön a szívekben épp úgy, mint az 
agyakban. írok egy könyvet, amelyben az evolúció génszemléletű felfogását 
magasztalom. Példáinak a társas viselkedésre kell összpontosulniuk, hogy 
helyreigazíthassuk azt az öntudatlan csoportszelekciós beállítottságot, amely 
akkoriban áthatotta a népszerű darwinizmust. 1972-ben fogtam hozzá a könyvhöz, 
amikor a sztrájkok miatti energiakorlátozás megszakította laboratóriumi kuta- 



12 

 
tásaimat. Az áramszünetek (bizonyos szempontból) sajnálatos módon már két 
fejezet után abbamaradtak, s a tervet fiókba zártam egészen 1975-ig, amikor egy 
évre mentesültem a tanítási kötelezettségek alól. Ez alatt az idő alatt az elmélet 
tovább bővült, főleg John Maynard Smith és Robert Trivers révén. Ma már látom, 
ez is azon rejtélyes időszakok egyike volt, amikor új gondolatok rajzanak a 
levegőben. Az önző gént lázas izgatottságra emlékeztető állapotban írtam. 

Amikor az Oxford University Press megkeresett egy második kiadás ötletével, 
ragaszkodott hozzá, hogy az ne legyen hagyományosan teljesen átdolgozott 
változat. Vannak olyan könyvek, amelyek fogantatásuktól fogva szemlátomást arra 
vannak ítélve, hogy újabb kiadások sora kövesse őket, s Az önző gén nem tartozik 
közéjük. Az első kiadásnak a megírás ideje ifjonti karaktert kölcsönzött. A 
forradalom fuvallatta érzett odakinn, Wordsworth áldott hajnala hasadt. Kár 
változtatni ily idők gyermekén, vaskosra hizlalni új tényekkel, vagy 
bonyodalmakkal és óvatossággal ráncolni. Az eredeti szövegnek kell tehát 
megmaradni, az összes bibircsókjával és szexista névmásával együtt. A könyv 
végéhez illesztett jegyzetek majd megadják a javításokat, válaszokat és 
fejleményeket. És teljesen új fejezetekre lesz szükség, melyek újdonsága a maga 
idején hordozta volna a forradalmi hajnal hangulatát. Ennek eredménye lett a 12. és 
13. fejezet. Ihletet hozzájuk abból a két könyvből merítettem, amelyek a köztes 
évek során a legnagyobb izgalommal töltöttek el: Robert Axelrod művéből, Az 
együttműködés evolúciójából (The Evolution of Cooperation), mert úgy tűnik, némi 
reménynyel kecsegtet jövőnkre nézve; és saját Hódító génemből, mivel ezekben az 
években uralkodó hatással volt rám, és mivel - érjen, amennyit ér -, valószínűleg a 
legjobb könyv, amit valaha is írhatok. 

Az “Aki jó fiú, célba ér" címet a BBC Horizont című műsorából kölcsönöztem, 
amit 1985-ben mutattam be: ötvenperces dokumentumműsor volt az 
együttműködés evolúciójának játékelméleti megközelítéséről (producer: Jeremy 
Taylor). Ennek és egy másik filmnek, A vak órásmesternek a megalkotása - 
amelynek ugyancsak ő volt a producere - a hivatása iránti új keletű tiszteletet 
váltotta ki belőlem. A Horizont producerei (néhány programjukat kissé 
átszerkesztve Nova címmel az Egyesült Államokban is bemutatták) az adott téma 
tudós szakértőivé képezik ki magukat a műsor készítése során. A 12. fejezet nem 
csak a címét köszönheti annak az élménynek, hogy Jeremy Taylorral és a Horizont 
munkatársaival szoros együttműködésben dolgozhattam, s ezért hálával tartozom 
nekik. 

Az utóbbi időben egy olyan jelenséggel találkoztam, amelyet elfogadhatatlannak 
tartok: vannak befolyásos tudósok, akiknek az a szokásuk, hogy odabiggyesztik 
nevüket olyan publikációk tetejére, amelyeknek létrehozásában nem volt részük. 
Úgy tűnik, rangosabb tudósok társszerzőséget követelnek maguknak olyan 
cikkekben, ahol pusztán annyi volt a szerepük, hogy helyet adtak a laborató-
riumban, szereztek pályázati pénzt, és szerkesztői szemmel átolvasták a kéziratot.  
Tudtommal egész tudományos előmenetelek épültek tanítványok és kollégák 
munkájára! Nem tudom, mit tehetünk e becstelenség leküzdéséért. Esetleg a 
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folyóiratok szerkesztőinek írásban kellene tanúsítványt kérniük arról, hogy mi volt 
az egyes szerzők hozzájárulása a cikkhez. De ez csak úgy eszembe jutott. Az egész 
dolgot a kontraszt kedvéért említettem. Heléna Cronin oly sokat javított minden 
egyes soron - sőt, minden egyes szón -, hogy e könyv új részeinek társszerzőjeként 
kellett volna feltüntetni, ha nem utasította volna ezt vissza oly hajthatatlanul. A 
legmélyebb hálát érzem ezért, és sajnálom, hogy csak ennyire tudom megköszönni 
neki. Köszönettel tartozom Mark Ridleynek, Marian Dawkinsnak és Alan 
Grafennek is tanácsaikért és bizonyos szakaszokat illető építő bírálatukért. Thomas 
Webster, Hilary McGlynn és a többiek az Oxford University Pressnél jó kedéllyel 
tűrték szeszélyeimet és késlekedésemet. 

Richard Dawkins 
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1. Miért vannak 
emberek? 

Az értelmes élet egy bolygón akkor éri el nagykorúságát, amikor első ízben 
dolgozza ki saját létének indoklását. Ha magasabb rendű élőlények az űrből valaha 
is meglátogatják a Földet, civilizációnk szintjének felmérése céljából legelőször azt 
fogják megkérdezni, hogy felfedeztük-e már az evolúciót. Már több mint 
hárommilliárd éve léteztek élő szervezetek a Földön anélkül, hogy tudták volna, 
miért, amikor végül is egyikük számára megvilágosodott az igazság. Az illetőt 
Charles Darwinnak hívták. A méltányosság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy 
másoknak is voltak sejtéseik, de Darwin volt az, aki először adta létünk összefüggő 
tudományos magyarázatát. Darwin tette lehetővé, hogy értelmes választ adjunk 
annak a kíváncsi gyermeknek, aki a címbeli kérdést teszi fel. Többé nem kell 
babonákhoz menekülnünk, amikor olyan nehéz kérdésekkel nézünk szembe, mint: 
Van-e az életnek értelme? Mi végre vagyunk? Mi az ember? A kiemelkedő 
zoológus, G. G. Simpson, ez utóbbi kérdéshez a következő megjegyzést fűzte: 
“Hangsúlyozni szeretném, hogy a kérdés megválaszolására tett 1859 előtti 
kísérletek semmit sem érnek, és jobban járunk, ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk 
őket."1 

Ma az evolúció elmélete nagyjából annyira lehet kétséges, mint az az elmélet, 
hogy a Föld kering a Nap körül, ám a darwini forradalom összes következményét 
máig sem ismertük fel. Az állattan még ma is elhanyagolt szaktárgy az 
egyetemeken, s a kevesek, akik ezt választják, gyakran anélkül döntenek így, hogy 
felmérnék mély filozófiai jelentőségét. A filozófiát és a “bölcsészettudományok-
nak" nevezett tárgyakat még mindig majdnem úgy tanítják, mintha Darwin 
sohasem élt volna. Nem kétséges, hogy ez idővel meg fog változni. Bárhogy is van, 
nem az a szándékom, hogy általában a darwinizmust pártfogoljam ebben a 
könyvben. Az evolúciós elmélet következményeit veszem benne szemügyre egy 
konkrét kérdés szempontjából. Célom az, hogy megvizsgáljam az önzés és az 
önzetlenség biológiáját. 

Szaktudományos érdekességétől eltekintve e tárgy emberi jelentősége is nyíl-
vánvaló. Érinti társas létünk minden oldalát - hogy szeretünk és gyűlölünk, harco-
lunk és együttműködünk, adunk és lopunk, kapzsik és nagylelkűek vagyunk. 
Mindezekről látszólag számot adnak Konrád Lorenz: Az agresszióról, Robert 
Ardrey: A társadalmi szerződés és Irenáus Eibl-Eibesfeldt: Szeretet és gyűlölet  
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című könyvei is. A baj ezekkel a könyvekkel az, hogy szerzőik teljesen és 
végletesen félreértették az evolúció működését. Az a feltevésük hibás, hogy az 
evolúcióban a faj (vagy a csoport) s nem az egyén (vagy a gén) java a fontos. 
Ironikus, hogy éppen Ashley Montagu illesse Lorenzet azzal a kritikával, hogy “a 
»foggal és körömmel küzdő természet« felfogását valló tizenkilencedik századi 
gondolkodók egyenes leszármazottja..." Ahogy én értem Lorenz nézeteit az 
evolúcióról, Montaguval nagyon is egybehangzóan vetné el Tennyson híres 
mondatának implikációit. Én mindkettejüktől eltérően úgy gondolom, hogy a 
természetes szelekció modern felfogását nagyszerűen foglalja össze a “foggal és 
körömmel küzdő természet" megfogalmazás. 

Mielőtt belekezdenék a magam érveinek kifejtésébe, röviden tisztázni szeretném, 
hogy mi az, amiről szólni kívánok, s mi az, amiről nem beszélek. Ha megtudnánk 
valakiről, hogy hosszú és sikeres életet élt le a chicagói gengszterek világában, 
joggal volnának sejtelmeink arról, hogy miféle ember lehetett. Számíthatnánk 
bizonyos tulajdonságaira: rámenős volt, gyorsan kezelte a pisztolyt, és megvolt az a 
képessége, hogy megbízható barátokat szerezzen. Véleményünk nem volt 
megingathatatlan, de tény, hogy levonhatunk bizonyos következtetéseket egy 
ember jelleméről, ha tudunk valamit azokról a körülményekről, melyek között 
életben maradt és boldogult. E könyv azt fejti ki, hogy mi magunk és minden más 
állat génjeink alkotta gépek vagyunk. Génjeink - a sikeres chicagói gengszterekhez 
hasonlóan - fennmaradtak, bizonyos esetekben évmilliókon át egy olyan világban, 
amelyben nagy a konkurencia. Ez feljogosít bennünket, hogy génjeinkről 
feltételezzünk bizonyos tulajdonságokat. Ki fogom fejteni, hogy a sikeres gén 
egyik meghatározó tulajdonsága a könyörtelen önzés. A gén önzése rendszerint 
önző egyéni viselkedésben is megnyilvánul. Ám mint látni fogjuk, vannak olyan 
sajátos körülmények, amikor a gén saját önző céljait legjobban azáltal érheti el, 
hogy elősegíti az önzetlenség bizonyos korlátozott formáját az egyedi állatok 
szintjén. A “sajátos" és a “korlátozott" fontos szavak az utóbbi mondatban. 
Bármennyire szeretnénk is az ellenkezőjét hinni, az egyetemes szeretet és a faj 
egészének érdeke olyan fogalmak, melyek evolúciós szempontból egyszerűen 
értelmetlenek. 
Ezzel eljutottam az első olyan dologhoz, amelyről ez a könyv nem szól. Nem 
hirdetek evolúcióra épített erkölcsöt.2 Csak azt mondom el, hogy a dolgok hogyan 
fejlődtek. Nem arról beszélek, hogy nekünk, embereknek, hogyan kellene 
erkölcsösen viselkednünk. Ezt azért hangsúlyozom, mert tudom, hogy félreértés 
veszélye fenyeget azon túlságosan is nagyszámú embertársaim részéről, akik 
megfeledkeznek róla, hogy más vélekedni a dolgok állásáról, és megint más 
kardoskodni amellett, hogy a dolgoknak hogyan kellene lenniük. Szerintem is 
nagyon visszataszító volna olyan emberi társadalomban élnünk, amely pusztán a 
gén egyetemes, könyörtelen önzésének törvényén alapul. De sajnos, bármennyire 
fájlalunk is valamit, attól az még igaz marad. Szándékom szerint ismeretterjesztő 
könyvet írtam, de ha az olvasó erkölcsi tanulságot akarna levonni belőle, akkor  
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olvassa figyelmeztetésként. Figyelmeztessen arra, hogy ha olyan társadalmat 
szeretnénk felépíteni, melyben az egyének nagylelkűen és önzetlenül 
együttműködnek a közjó érdekében, kevés segítségre számíthatunk a biológiai 
természettől. Próbáljuk megtanítani a nagylelkűséget és az önzetlenséget, mert 
önzőnek születünk. Értsük meg, miben mesterkednek saját önző génjeink, mert 
akkor legalább esélyünk lehet arra, hogy keresztülhúzzuk a számításukat, s ez 
olyasmi, amire egyetlen más faj sem törekedett soha. 

A tanításra vonatkozó megjegyzéseimmel összefüggő hiba - mellesleg nagyon 
gyakori hiba - azt feltételezni, hogy a genetikai úton öröklött tulajdonságok eleve 
rögzültek és módosíthatatlanok. Génjeink utasíthatnak arra, hogy legyünk önzők, 
de nem feltétlenül kell egész életünkben engedelmeskednünk nekik. Talán 
egyszerűen csak nehezebb megtanulnunk az önzetlenséget, mint ha genetikai 
programunk szerint volnánk önzetlenek. Az állatok közül az embernél 
egyedülállóan nagy szerepe van a kultúrának, a tanult és hagyományozott 
hatásoknak. Némelyek azt állítják, hogy a kultúrának oly nagy a jelentősége, hogy 
a gének - akár önzők, akár nem - gyakorlatilag érdektelenek az emberi természet 
megértése szempontjából. Mások nem értenek ezzel egyet. Minden azon múlik, 
hogy ki-ki melyik oldalon áll abban a vitában, hogy a természet vagy a nevelés 
határozza-e meg az ember tulajdonságait. S itt a második dolog, amiről ez a könyv 
nem szól: nem foglalok állást a természet-nevelés (nature or nurture) vitában. 
Természetesen nekem is van véleményem, de nem fogom kifejteni, legfeljebb 
amennyiben burkoltan benne van a kultúráról alkotott felfogásomban, melyről a 11. 
fejezet szól. Ha valóban kiderülne, hogy a géneknek semmi közük sincs a mai 
ember viselkedéséhez, ha valóban egyedülállóak volnánk e tekintetben az állatok 
között, akkor is érdemes volna legalábbis megvizsgálni azt a szabályt, amely alól 
éppen hogy csak kivétellé váltunk. Ha pedig fajunk nem annyira kivételes, mint 
amennyire gondolni szeretnénk, akkor még fontosabb, hogy kutassuk a szabályt. 

Harmadszor: ez a könyv nem ad részletes leírást az ember vagy bármely más 
konkrét állatfaj viselkedéséről. Tényszerű részleteket csupán illusztratív példaként 
fogok használni. Nem fogom azt mondani: “Ha megnézzük a páviánok 
viselkedését, azt találjuk, hogy önzőek; ezért valószínű, hogy az emberi viselkedés 
ugyancsak önző." A “chicagói gengszter" példa logikája egészen más, mégpedig a 
következő: az emberek és a páviánok a természetes szelekció révén fejlődtek ki. 
Annak alapján, amit a természetes szelekció működéséről tudunk, várható, hogy 
mindennek - ami természetes szelekció útján fejlődött ki - önzőnek kell lennie. 
Ezért azt kell várnunk, hogy a páviánok, az emberek és minden más élő 
teremtmény viselkedését önzőnek fogjuk találni. Ha arra az eredményre jutunk, 
hogy várakozásunk téves volt, ha megfigyelésünk szerint az emberi viselkedés 
valóban önzetlen, akkor valami rejtélyes dologgal állunk szemben, olyasmivel, ami 
magyarázatot kíván. 
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Mielőtt továbbmennénk, definícióra van szükségünk. Egy létező dologról - például 
a páviánról - akkor mondjuk, hogy önzetlen, ha oly módon viselkedik, hogy azzal 
egy másik hasonló létező dolog jólétét a saját jóléte rovására növeli. Az önző 
viselkedés pontosan ellentétes hatású. A “jólétet" a “túlélés esélyeként" határozzuk 
meg, még akkor is, ha a hatás a túlélés és a halál esélyére oly kicsiny, hogy 
elhanyagolhatónak látszik. A darwini elmélet modern változatának egyik meglepő 
következménye, hogy a túlélés valószínűségét látszólag jelentéktelenül kicsiny 
mértékben befolyásoló tényezőknek jelentékeny hatásuk lehet az evolúcióra, mert 
rengeteg idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy érzékelhetővé váljanak. 

Fontos felismernünk, hogy az önzetlenség és önzés fenti meghatározásai a 
viselkedésen alapulnak, s nem a szubjektumon. Nem foglalkozom itt a motívumok 
pszichológiájával. Nem fogom megvitatni, hogy vajon az emberek, akik önzetlenül 
viselkednek, ezt “valójában" titkolt vagy tudattalan önző motívumokkal teszik-e. 
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, és lehet, hogy sohasem tudhatjuk meg, de 
akárhogy is van, ez a könyv nem erről szól. Definícióm csupán arra vonatkozik, 
hogy egy tett Marásaként csökken, illetve növekszik a feltételezett önzetlen jótevő, 
illetve a feltételezett haszonélvező túlélésének esélye. 

A viselkedésnek a hosszú távú túlélési kilátásokra gyakorolt hatását bizonyítani 
nagyon bonyolult dolog. A gyakorlatban, amikor a definíciót a valóságos 
viselkedésre alkalmazzuk, a “látszólag" szóval kell módosítanunk, enyhítenünk. 
Látszólag önzetlen tettnek azt nevezzük, amely felszínesen olybá tűnik, mintha 
eredményeként az önzetlen lény (bármily kevéssel is) nagyobb valószínűséggel 
pusztul el, az a lény pedig, amelyre a tett hatása irányul, nagyobb valószínűséggel 
marad életben. A behatóbb vizsgálat gyakran feltárja, hogy a látszólagos 
önzetlenség valójában leplezett önzés. Ezt megint csak nem úgy értem, hogy a 
mögöttes motívumok titkon önzőek, hanem hogy egy tett valódi hatása a túlélési 
kilátásokra a fordítottja annak, amit eredetileg gondoltunk. 

Bemutatok néhány példát a látszólag önző és látszólag önzetlen viselkedésre. 
Nehéz levetkőznünk elfogultságunkat, amikor saját fajunkról van szó, ezért 
példáim inkább más állatokra vonatkoznak majd. Először lássunk néhány példát 
egyes állatok önző viselkedésére. 

A dankasirályok telepesen fészkelnek, a fészkek csupán egy-két méterre vannak 
egymástól. Amikor a sirályfiókák kikelnek, kicsik és védtelenek, könnyű őket 
lenyelni. Nagyon gyakori, hogy egy-egy sirály megvárja, amíg a szomszédja 
elfordul, esetleg halászni megy, s ekkor lecsap szomszédja valamelyik fiókájára, és 
egészben lenyeli. Ezáltal kiváló táplálékhoz jut anélkül, hogy halfogással kellene 
fáradnia, és saját fészkét védtelenül kellene hagynia. 
Közismertebb a nőstény ájtatos manók hátborzongató kannibalizmusa. Az ájtatos 
manók nagy ragadozó rovarok. Általában kisebb rovarokat - például legyeket - 
esznek, de szinte bármit megtámadnak, ami mozog. Párosodáskor a hím óvatosan 
felkúszik a nőstényre, átkarolja és kopulálnak (párzanak, párosodnak). 
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A nőstény - ha teheti - megeszi a hímet, kezdve azzal, hogy leharapja a fejét, 
amikor a hím közelít hozzá, vagy közvetlenül azután, hogy átkarolta, vagy pedig 
miután szétváltak. A nőstény szempontjából az látszana a legértelmesebb 
megoldásnak, ha megvárná, amíg a kopuláció véget ér, s csak azután látna hozzá, 
hogy megegye a hímet. Ám úgy tűnik, fejének elvesztése nem zökkenti ki a hím 
testének többi részét szexuális lendületéből. Sőt mivel a rovar feje bizonyos gátló 
idegközpontok székhelye, lehetséges, hogy a nőstény növeli a hím szexuális 
teljesítményét azáltal, hogy megeszi a fejét.3 Ha így van, akkor ez további ráadás. 
Az elsődleges haszon mindenképpen a tartalmas táplálék. 

Az “önzés" szó enyhe kifejezésnek tűnhet olyan szélsőséges esetekben, mint a 
kannibalizmus, ámbár jól ráillik definíciónk. Talán jobban együtt tudunk érezni az 
Antarktiszon élő gyáva császárpingvinekkel, amint ott állnak a víz szélén, és 
láthatóan nem mernek beugrani, mert félnek a fókáktól. Ha csak egyikük is 
lemerülne, a többi már tudná, hogy van-e ott fóka vagy sem. Természetesen senki 
sem akar kísérleti nyúl lenni, így hát várnak, sőt néha megpróbálják belökni 
egymást. 

Hétköznapibb esetben az önző viselkedés egyszerűen abból áll, hogy az állatok 
nem hajlandók osztozni bizonyos javakon, például táplálékon, területen vagy 
szexuális partneren. Most azonban lássunk néhány példát a látszólag önzetlen 
viselkedésre. 

A dolgozó méhek fullánkjának döfése nagyon hatásos védekezés a mézrablók 
ellen. Ám ezek a méhek kamikaze harcosok. A fullánk bedöfésekor rendszerint 
létfontosságú belső szervek szakadnak ki a testükből, s nem sokkal később 
elpusztulnak. Az öngyilkos küldetése megóvhatja a kolónia létfontosságú 
táplálékkészletét, de ő maga már nem arathatja le tettének gyümölcseit. 
Meghatározásunk szerint ez önzetlen tett. Ne felejtsük el, hogy nem a tudatos 
motívumokról van szó. Ilyenek jelen is lehetnek meg nem is, akár itt, akár az önző 
viselkedésről szóló példáinkban, de definíciónk szempontjából lényegtelenek. 

Aki feláldozza az életét a barátaiért, nyilvánvalóan önzetlen, de az is az, aki egy 
kis kockázatot vállal értük. Sok kisebbfajta madár, amikor valamilyen repülő 
ragadozót - például sólymot - lát, jellegzetes “vészkiáltást" hallat, amire az egész 
csapat megfelelő menekülési akcióba fog. Közvetett bizonyítékunk van arra, hogy a 
vészkiáltást hallató madár külön veszélynek teszi ki magát, mivel felhívja magára a 
ragadozók figyelmét. Ez csupán csekély többletkockázatot jelent, mégis úgy tűnik, 
legalábbis első pillantásra, hogy tette definíciónk szerint önzetlen tettnek minősül. 
Az állati önzetlenség leggyakoribb és legszembeszökőbb megnyilvánulásait a 
szülők, különösen az anyák gyermekeik iránti viselkedésében találjuk. Melenge- 
tik őket, akár fészkükben, akár saját testükben, óriási áldozatokat hozva etetik, és 
időnként nagy kockázatot vállalva védelmezik őket a ragadozóktól. Hogy csak  
egy konkrét példát nézzünk: sok földön fészkelő madár úgynevezett “figyelem-
elterelő színjátékot" mutat be, amikor valamilyen ragadozó, például róka közele- 
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dik. Az anyamadár elbiceg a fészektől az egyik szárnyát kitartva, mintha törött 
volna. Ezzel a ragadozót, amely könnyű prédát érez, tovacsalogatja a fiókákat rejtő 
fészektől. Végül az anyamadár abbahagyja a színlelést, és a levegőbe emelkedik, 
még éppen idejében ahhoz, hogy elkerülje a róka állkapcsait. Ezzel valószínűleg 
megmenti fiókái életét, maga azonban némi kockázatot vállal. 

Állításaimat nem próbálom meg mesékkel bizonyítani. Kiszemelt példák 
sohasem igazolnak valamirevaló általánosítást. E történetekkel csupán azt kívánom 
illusztrálni, hogy mit értek önzetlen és önző viselkedésen az egyedek szintjén. 
Könyvem azt mutatja be, hogyan magyarázható meg mind az egyéni önzés, mind 
pedig az egyéni önzetlenség azzal az alaptörvénnyel, amit én a gén önzésének 
nevezek. Előbb azonban térjünk ki az önzetlenségnek egyfajta hibás értelmezésére, 
mivel nemcsak széles körben ismert, de általában az iskolákban is ezt tanítják. 

Ez az értelmezés azon a téves felfogáson alapul, amelyet már említettem, s amely 
szerint az élőlények abba az irányba fejlődnek, hogy “a faj javára" vagy “a csoport 
javára" tegyenek. Könnyű kitalálni, honnan jön ez a gondolat a biológiában. Az 
állatok életük nagy részét a szaporodásnak szentelik, és a természetben megfigyelt 
önfeláldozó tettek legtöbbjét a szülőktől látjuk. “Fajfenntartást" mondunk 
szaporodás helyett, ami tagadhatatlanul a szaporodás következménye. E logika 
szerint nem is olyan nagy túlzás az a következtetés, hogy a szaporodás “funkciója" 
a faj fenntartása. Innen már csupán egy apró “félrelépés", és oda lyukadunk ki, 
hogy az állatok általában oly módon viselkednek, hogy az előnyös legyen a 
fajfenntartás szempontjából. Innen már következik a fajtársak iránti önzetlenség. 

E gondolatmenet talán még darwinista módon is megfogalmazható. Az evolú- 
ció a természetes szelekció révén működik, ez pedig a “legalkalmasabb" fenn-
maradását jelenti. De vajon miről beszélünk? A legalkalmasabb egyedekről, a 
legalkalmasabb fajtákról, a legalkalmasabb fajokról vagy miről? Bizonyos 
esetekben ez nem sokat számít, amikor azonban az önzetlenségről van szó, 
nyilvánvalóan döntő. Ha a fajok küzdenek - darwini értelemben - a létért, akkor az 
egyedet talán legcélszerűbb egyszerű közkatonának tekinteni, akit fel kell áldozni, 
ha a faj egészének érdeke úgy kívánja. Kissé tudományosabban fogalmazva: az a 
csoport - például a faj vagy a fajon belüli populáció -, amelynek tagjai készek 
feláldozni magukat a csoport jólétéért, kisebb valószínűséggel hal ki, mint az a 
rivális csoport, melynek egyedei mindenekelőtt saját önös érdekeiket követik. A 
világot eszerint főleg önfeláldozó egyedekből álló csoportok népesítik be. Ez a 
csoportszelekciós elmélet, amelyet az evolúciós elmélet részleteiben járatlan 
biológusok hosszú időn át igaznak hittek, s melyet V. C. Wynne-Edwards tárt híres 
könyvében a nyilvánosság elé, majd Róbert Ardrey népszerűsített A társadalmi 
szerződésben. A hagyományos változatot rendszerint egyedszelekciónak nevezik, 
noha én személy szerint jobban szeretek génszelekcióról beszélni. 

Az egyedszelekció híve az iménti gondolatmenetre nagyjából a következőképp 
vághatna vissza. Még egy önzetlen tagokból álló csoportban is szinte biztosan lesz 
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egy engedetlen kisebbség, amely megtagadja, hogy bárminemű áldozatot hozzon. 
Ha csak egyetlen önző lázadó van is, aki kész arra, hogy kihasználja a többiek 
önzetlenségét, akkor ő definíció szerint nagyobb valószínűséggel marad fenn és 
nemz utódokat. Utódai többnyire öröklik önző jegyeit. Több nemzedék után az 
önző egyedek kerekednek felül az “önzetlen csoportban", és az megkülönböztet-
hetetlen lesz egy önző csoporttól. Még ha megengedjük is, hogy kezdetben 
léteznek lázadók nélküli önzetlen csoportok - bár ez valószínűtlen -, nagyon nehéz 
elképzelni, mi akadályozhatná meg az önző egyedeket abban, hogy 
bevándoroljanak a környező önző csoportokból, és csoportközi házasság révén 
foltot ejtsenek az önzetlen csoportok tisztaságán. 

Az egyedszelekció híve elismeri, hogy egyes csoportok csakugyan kihalnak, s 
hogy egy csoport kihal-e vagy sem, azt befolyásolhatja egyedeinek viselkedése. 
Még azt is elismeri, hogy ha netán a csoport egyedeinek megadatna az előrelátás 
képessége, beláthatnák, hogy hosszú távon legfőbb érdekük, hogy - megóvandó az 
egész csoportot a pusztulástól - korlátozzák önző mohóságukat. Hányszor 
elmondták ezt az utóbbi években Britannia dolgozó népének! A csoport kihalása 
azonban lassú folyamat az egyedi versengés sebes vagdalkozásához képest. Még 
akkor is, midőn a csoport lassan és kérlelhetetlenül csúszik lefelé a lejtőn, az önző 
egyedek az önzetlenek rovására rövid távon növekvő jólétnek örvendenek. Lehet, 
hogy Britannia polgárai meg vannak áldva előrelátással, az evolúció azonban nem 
néz a jövőbe. 

Noha a csoportszelekció elmélete ma csekély támogatásra lel azon hivatásos 
biológusok köreiben, akik értik az evolúciót, mégis nagy intuitív vonzereje van. Az 
állattan hallgatóinak egymást követő nemzedékei az iskolát elhagyva meglepetéssel 
tapasztalják, hogy nem ez az általánosan elfogadott álláspont. Aligha hibáztathatok 
érte, hiszen a középiskolai biológiatanárok számára írt Nuffield Biology Teachers' 
Guzde-ban is az alábbiakat találjuk: “Magasabb rendű állatok között még olyan 
viselkedésformát is tapasztalunk, amely az egyed öngyilkossága révén biztosítja a 
faj fennmaradását." A névtelen szerző a boldog tudatlanság állapotában leledzik, s 
nem veszi észre, hogy valami ellentmondásos dolgot mondott. E tekintetben Nobel-
díjas társaságban van. Konrad Lorenz Az agresszióról című művében az agresszív 
viselkedés “fajfenntartó" funkcióiról ír, mely funkciók egyike annak biztosítása, 
hogy csak a legalkalmasabb egyedeknek lehessenek utódai. Ez a körben forgó 
okoskodás gyöngyszeme, itt azonban azt szeretném vele bizonyítani: a 
csoportszelekció eszméje oly mélyen átitatta Lorenzet, hogy - akárcsak a Nuffield 
Guide szerzője - ő sem veszi észre, hogy állításai ellentétesek az ortodox darwini 
elmélettel. 

Nemrégiben szórakoztató példát hallottam erre egy ausztráliai pókokról szóló, 
egyébként kiváló BBC televíziós műsorban, amelyben a felkért “szakértő" 
megjegyezte: a pókcsemeték óriási többségének az a sorsa, hogy zsákmányul essék 
más fajoknak, majd így folytatta: “Talán ez létük valódi célja, a faj fenn-
maradásához ugyanis csupán néhányuknak kell életben maradnia!" 



22 

Robert Ardrey A társadalmi szereződésben a csoportszelekció elméletét általában 
az egész társadalmi rend megmagyarázására használta fel. Az embert 
nyilvánvalóan olyan fajnak tekinti, mely letért az állati igazságosság útjáról. Ardrey 
legalább megtanulta a leckéjét. Az a döntése, hogy nem ért egyet a hagyományos 
elmélettel, tudatos döntés volt, s ez becsületére válik. 

A csoportszelekciós elmélet nagy vonzerejének egyik oka talán az, hogy nagyon 
is összhangban van azokkal az erkölcsi és politikai eszmékkel, melyeket legtöbben 
vallunk. Lehet, hogy egyénileg gyakran önző módon viselkedünk, de idealistább 
pillanatainkban tiszteljük és becsüljük azokat, akik mások javát mindenek fölé 
helyezik. Ámbár némileg zavarban vagyunk afelől, hogy milyen tágan akarjuk 
értelmezni azt a szót, hogy “mások". A csoporton belüli önzetlenség gyakran együtt 
jár a csoportok közti önzéssel. Ez a trade-unionizmus alapja. Más szinten a nemzet 
az egyik fő haszonélvezője önzetlen önfeláldozásunknak. Fiatalemberektől 
elvárják, hogy meghaljanak hazájuk nagyobb dicsőségéért, sőt arra bátorítják őket, 
hogy öljenek meg másokat, olyan embereket, akikről semmit sem tudnak 
azonkívül, hogy nem honfitársaik. (Furcsa módon az emberek mintha szívesebben 
feláldoznák az életüket háború idején, mint életszínvonaluk növekedését 
békeidőben.) 

Az utóbbi időben ellenérzést tapasztalhatunk a rasszkultusszal és a haza-
fiassággal szemben, s érezhető olyan tendencia, hogy felebaráti érzéseink tárgyául 
az egész emberi fajt tegyük meg. Önzetlenségünk e humanista kiszélesítésének van 
egy érdekes folyománya, amely megint csak támogatni látszik a “faj java" eszméjét 
az evolúcióban. A politikai liberális, aki rendszerint az emberi faj etikájának 
legmeggyőződésesebb szószólója, ma gyakorta a legnagyobb megvetéssel viseltetik 
azok iránt, akik altruizmusuk kitágításában egy kicsit tovább mennek, s kiterjesztik 
azt más fajokra is. Ha azt mondom, hogy jobban érdekel a bálnák lemészárlásának 
megakadályozása, mint az emberek lakáskörülményeinek javítása, akkor valószí-
nűleg megdöbbentem némely barátomat. 
Régi az az érzés - és mélyen gyökerezik -, hogy saját fajunk tagjai megkü-
lönböztetett erkölcsi figyelmet érdemelnek más fajok tagjaihoz képest. Békeidőben 
az emberölést a legsúlyosabb bűnnek tekintik. Kultúránkban ennél egyedül az 
emberevés tilalma szigorúbb (még akkor is, ha halottról van szó). Ugyanakkor más 
fajok egyedeit élvezettel elfogyasztjuk. Sokunkat még a legszörnyűbb bűnök 
elkövetőinek kivégzése is elborzaszt, miközben derűsen elnézzük nagyon is szelíd 
jószágok bírósági tárgyalás nélküli agyonlövését. Csakugyan, más ártalmatlan fajok 
tagjainak leölését felüdülésnek és szórakozásnak tekintjük. Az embrió -melyben 
nincs több emberi érzés, mint egy amőbában - messze több tiszteletet és jogi 
védelmet élvez, mint egy felnőtt csimpánz. Pedig a csimpánz érez és gondolkodik, 
és újabb kísérleti adatok szerint talán még egyfajta emberi nyelvet is meg tud 
tanulni. Az embrió saját fajunkhoz tartozik, s ezért azonnal különleges előjo-
gokban részesül. Vajon ez az etika - amit Richard Ryder speciészizmusnak nevez 
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- logikai szempontból valamennyire is szilárdabb alapra helyezhető-e, mint a “faj-
elmélet" etikája? - nem tudom. Azt azonban tudom, hogy az evolúcióbiológiában 
semmiképpen sem megalapozott. 

Az emberi etika zavaros abban a tekintetben, hogy melyik szinten kívánatos az 
önzetlenség - a család, a nemzet, az emberfajta, a faj vagy minden élő dolog 
szintjén-, s ez tükröződik a biológiában is, mert nem világos, hogy az evolúció 
elmélete alapján melyik szinten kell önzetlenségre számítanunk. Még a 
csoportszelekció hívét sem lepné meg, hogy egymással versengő csoportok 
visszatetsző módon viselkednek egymás iránt: a szakszervezeti tagokhoz vagy a 
katonákhoz hasonlóan saját csoportjukat részesítik előnyben a korlátozott javakért 
folytatott küzdelemben. De akkor érdemes feltenni a kérdést: hogyan dönti el a 
csoportszelekció híve, hogy melyik szint a fontos? Ha szelekció folyik a fajon 
belüli csoportok között és a fajok között, miért ne érvényesülhetne nagyobb 
csoportosulások között is? A fajok nemzetségekbe, a nemzetségek rendekbe, a 
rendek pedig osztályokba csoportosulnak. Az oroszlánok és az antilopok egyaránt 
az emlősök osztályának tagjai, éppúgy, mint mi. Akkor hát nem várhatnánk-e el az 
oroszlánoktól, hogy tartózkodjanak az antilopok megölésétől “az emlősök 
érdekében"? Nyilván madarakra vagy hüllőkre kellene vadászniuk, hogy megóvják 
az osztályt a kihalástól. No, de akkor ki törődjék a gerincesek egész törzsének 
fenntartásával? 

Noha a reductio ad absurdum módszerével érvelve világosan rámutathatok a 
csoportszelekció elméletének gyenge pontjaira, az egyéni önzetlenség jelensége 
továbbra is magyarázatra vár. Ardrey odáig megy, hogy a csoportszelekciót tartja 
az egyetlen lehetséges magyarázatnak az olyan viselkedésformákra, amilyen 
például a Thomson-gazellák “pattogása". Ez az erőteljes és feltűnő ugrálás a 
ragadozó előtt a madarak vészkiáltásával analóg, amennyiben a társakat 
figyelmezteti a veszélyre, miközben az ugráló gazella nyilvánvalóan magára vonja 
a ragadozó figyelmét. Világos, hogy magyarázattal kell szolgálnunk a gazellák 
pattogására és minden hasonló jelenségre, és én éppen erre készülök a további 
fejezetekben. 

Előbb azonban fel kell sorakoztatnom érveimet annak a véleményemnek a 
védelmében, hogy az evolúciót leghelyesebb a lehető legalacsonyabb szintű 
szelekció alapján vizsgálni. Ebben a hitemben erősen befolyásolt G. C. Williams 
nagyszerű könyve, az Alkalmazkodás és természetes szelekció. Az általam 
középpontba állított gondolat körvonalaiban már A. Weismann-nál felbukkant - a 
gén előtti időkben, a századfordulón - a “csíraplazma folytonosságára" vonatkozó 
tanában. Ki fogom fejteni, hogy a szelekció - s ennélfogva az önérdek - 
alapegysége nem a faj, nem is a csoport, sőt nem is az egyén. Az alapegység a gén, 
az öröklődés egysége.4 Ez némely biológus számára az első pillantásra talán 
szélsőséges nézetnek látszik. Remélem, amikor majd látják, hogy pontosabban mire 
gondolok, egyet fognak érteni azzal, hogy felfogásom lényegében ortodox, még ha 
szokatlan módon fogalmazom is meg. Az okfejtés végigviteléhez időre van 
szükség, s elkezdenünk a legelején, magának az életnek a kezdetével kell. 
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2. A replikátorok 

Kezdetben vala az egyszerűség. Már azt is eléggé nehéz megmagyarázni, hogy egy 
egyszerű világegyetem hogyan keletkezett. Talán abban mindannyian egyetértünk, 
hogy még nehezebb volna megmagyarázni a teljesen összehangolt, bonyolult 
rendszer - az élet - vagy egy életet teremteni képes lény hirtelen megjelenését. 
Darwin elmélete a természetes szelekció révén megvalósuló evolúcióról azért 
kielégítő, mert olyan utat mutat, amelyen az egyszerű az idők során összetetté 
alakulhat, megmutatja, hogy rendezetlen atomok hogyan csoportosulhattak egyre 
bonyolultabb rendszerbe, míg végül létrejött az ember. Darwin megoldást kínál -
mégpedig mindeddig az egyetlen ésszerűt - létünk mélységes problémájára. A nagy 
elméletet a szokottnál általánosabban próbálom megmagyarázni, attól az időtől 
elindulva, ami megelőzte még magának az evolúciónak a kezdetét is. 

“A legalkalmasabb fennmaradásának" darwini elve valójában sajátos esete a 
stabil fennmaradása általánosabb törvényének. A világegyetemet stabil dolgok 
népesítik be. Stabil dolog az atomok olyan együttese, amely elég tartós vagy elég 
gyakori ahhoz, hogy külön nevet érdemeljen. Ez lehet atomok egyedülálló 
együttese, mint például az alpesi Matterhorn, mely elég sokáig fennmarad ahhoz, 
hogy érdemes legyen elnevezni. Vagy lehet olyan létező dolgok osztálya, melyek - 
mint például az esőcseppek - kellően nagy gyakorisággal jönnek létre ahhoz, hogy 
rászolgáljanak egy gyűjtőnévre, még akkor is, ha egyenként rövid életűek. 
Mindazok a dolgok, melyeket magunk körül látunk, s melyekről úgy gondoljuk, 
hogy magyarázatot igényelnek - sziklák, galaxisok, tengerhullámok -, atomok 
többé vagy kevésbé stabil csoportosulásai. A szappanbuborék azért igyekszik gömb 
alakot felvenni, mert a gázzal töltött vékony filmeknek ez a legstabilabb 
elrendeződése. Az űrhajóban a víz stabil alakja ugyancsak a gömb, a Földön 
azonban a gravitáció miatt az állóvizek stabil felszíne sík és vízszintes. A 
sókristályok jobbára kocka alakúak, mert ez a stabil módja a nátrium- és 
kloridionok tömörülésének. A hidrogénatomok - minden atom közül a 
legegyszerűbbek - a Napban héliumatomokká olvadnak össze, mivel az ott 
uralkodó körülmények között a héliumszerkezet stabilabb. Más, még összetettebb 
szerkezetű atomok is képződnek a csillagokban világegyetem-szerte, és képződtek 
a Nagy Bumm pillanatában is, amely az uralkodó elmélet szerint a világegyetem 
kezdete volt. Eredetileg innen származnak világunk elemei. 
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Néha, amikor az atomok összeütköznek, kémiai reakcióban molekulákká 
kapcsolódnak össze, melyek többé vagy kevésbé stabilak lehetnek. Előfordul, hogy 
ezek a molekulák nagyon nagyok. Egy gyémántkristály például egyetlen 
molekulának tekinthető, s mint jól tudjuk, nagyon stabil molekula. Egyszersmind 
azonban nagyon egyszerű is, mivel belső szerkezete végtelenül ismétlődik. A 
jelenlegi élő szervezetekben másfajta nagymolekulák vannak, amelyek rendkívül 
bonyolultak, és amelyek összetett volta több szinten megjelenik. Vérünk 
hemoglobinja tipikus fehérjemolekula. Kisebb molekulák, aminosavak láncaiból 
épül fel, s ezek a kismolekulák mind néhány tucat, pontos minta szerint elrendezett 
atomot tartalmaznak. A hemoglobin-molekulában 574 aminosav-molekula van. 
Ezek négy láncba rendeződnek, melyek egymás köré csavarodva ijesztően 
bonyolult, gömbszerű térszerkezetet alkotnak. A hemoglobin-molekula makettje 
leginkább sűrű tüskebozótra emlékeztet. A valódi tüskebokortól eltérően azonban 
nem ötletszerűen változatos alakja van, hanem meghatározott, változatlan 
szerkezete, mely pontosan ismétlődik több mint hatmilliárd-millió-milliószor 
minden átlagos emberi testben, anélkül hogy egyetlen ágacska vagy egyetlen 
csavarulat megváltoztatná a helyét. A hemoglobin tüskebokor alakja stabil, állandó 
abban az értelemben, hogy a két-két azonos aminosav-sorrendű lánc - két-két 
rugóhoz hasonlóan - pontosan ugyanolyan háromdimenziós szerkezetté csavarodik 
fel. Testünkben a hemoglobin tüskebokrok közül másodpercenként körülbelül 
négyszázmillió-millió csavarodik fel “kedvenc" formájába, és ugyanennyi 
csavarodik ki belőle. 

A hemoglobin a világegyetem fejlődéstörténetét tekintve fiatal molekula, 
amellyel azt akartam illusztrálni, hogy az atomok hajlamosak stabil szerkezetbe 
rendeződni. A lényeg itt az, hogy mielőtt az élet megjelent a Földön, a molekulák 
valamilyen kezdetleges evolúción mehettek át a fizika és kémia szokványos 
folyamatai révén. Szükségtelen tervezésre vagy célra, vagy irányultságra 
gondolnunk. Ha egy atomegyüttes energia jelenlétében stabil szerkezetbe 
rendeződik, hajlamos ott is maradni. A természetes szelekció legkorábbi formája 
egyszerűen a stabil molekulák kiválasztása és az instabil formák elvetése volt. 
Ebben nincs semmi rejtély. Ennek definíció szerint így kellett történnie. 

Ebből persze nem következik, hogy olyan bonyolult lények keletkezését, mint az 
ember, egyedül és pontosan ugyanezen elvek alapján magyarázhatjuk. Az nem 
megoldás, hogy vesszük a megfelelő számú atomot, és rázogatjuk valamilyen külső 
energiával, míg megfelelő mintákba rendeződnek, s íme, kipottyan Ádám! 
Létrehozhatunk így talán néhány tucat atomból álló molekulát, az ember azonban 
több mint ezermillió-millió-millió-millió atomból áll. Hogy embert készítsünk, 
biokémiai koktélkeverőnkkel olyan hosszú ideig dolgozhatnánk, hogy hozzá képest 
a világegyetem egész története csupán egy szempillantásnak látszana, s még akkor 
sem járnánk sikerrel. S itt segít ki bennünket Darwin elmélete legáltalánosabb 
formájában. Darwin elmélete akkor lép színre, amikor a molekulák lassú felé-
pülésének története véget ér. 



26 

 

Az élet eredetének alábbiakban következő magyarázata szükségképpen 
spekulatív; értelemszerűen senki sem volt ott, hogy megnézze, mi történt. Számos 
egymással versengő elmélet létezik, de vannak bizonyos közös tulajdonságaik. Az 
általam adott egyszerűsített magyarázat valószínűleg nincs túl messze az 
igazságtól.5 

Nem tudjuk, milyen kémiai nyersanyagok voltak jelen nagy mennyiségben a 
Földön az élet keletkezése előtt, de kézenfekvő, hogy volt víz, szén-dioxid, metán 
és ammónia. Ezek mind egyszerű vegyületek, melyekről tudjuk, hogy 
Naprendszerünknek legalább néhány más bolygóján is megtalálhatók. A vegyészek 
megpróbálták utánozni az ifjú Föld kémiai feltételeit. Lombikban összekeverték 
ezeket az egyszerű anyagokat, és energiát biztosítottak számukra, például 
ibolyántúli fénnyel vagy elektromos szikrákkal - az ősi villámlás mesterséges 
utánzataival. Miután eltelt így néhány hét, rendszerint valami érdekesre bukkantak 
a lombikban: a híg barna lé nagy számban tartalmazott a kiindulási anyagoknál 
bonyolultabb molekulákat, mindenekelőtt aminosavakat, a fehérjék építőköveit, 
melyek a biológiai molekulák két nagy osztályának egyikét alkotják. E kísérletek 
előtt a természetben előforduló aminosavakat az életre utaló jeleknek tekintették. 
Ha -mondjuk - a Marson észlelték volna őket, majdnem bizonyosra vették volna, 
hogy élet van a bolygón. Most már azonban létükből csak vulkánkitörésekre, 
napsütésre vagy viharos időjárásra, no meg arra következtethetünk, hogy a 
légkörben jelen van néhány egyszerű gáz. Még újabb laboratóriumi kísérletekben, 
melyek az élet keletkezése előtti földi kémiai viszonyokat szimulálták, purinoknak 
és pirimi-dineknek nevezett szerves anyagokat találtak. Ezek pedig magának a 
DNS-nek, az öröklődés kulcsfontosságú molekulájának az építőkövei. 

Bizonyára ezekkel analóg folyamatok hozták létre azt az “őslevest", ami a 
biológusok és kémikusok véleménye szerint három-négymilliárd évvel ezelőtt a 
tengereket alkotta. A szerves anyagok egyes helyeken összesűrűsödhettek, talán a 
partokat övező megszikkadó tajtékban vagy kicsiny, lebegő cseppecskékben. 
További energia - például a Napból származó ibolyántúli fény - hatására nagyobb 
molekulákká kapcsolódtak össze. Manapság az így keletkező nagy szerves 
molekulákat nem vehetnénk észre, mert gyorsan megkötnék és lebontanák őket a 
baktériumok vagy más élő szervezetek. Ám a baktériumok és mi, többiek, később 
jöttünk; abban az időben a nagy szerves molekulák háborítatlanul sodródhattak a 
sűrűsödő őslevesben. 
Azután egyszer csak véletlenül egy különösen figyelemreméltó molekula jött létre. 
Ezt replikátomak fogjuk nevezni. Lehet, hogy nem ő volt a legnagyobb vagy a 
legbonyolultabb molekula a környéken, de megvolt az a különleges tulajdonsága, 
hogy képes volt másolatokat készíteni önmagáról. Ez nagyon valószínűtlen 
véletlennek tűnhet. Az is volt. Elképzelhetetlenül valószínűtlen. Az olyan dolgok, 
amelyek ennyire valószínűtlenek, egy ember életében gyakorlatilag lehetetlennek 
tekinthetők. Ezért nem lesz soha nagy nyereményünk a totón. Ám amikor emberi 
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mértékkel megbecsüljük, hogy mi valószínű és mi nem, nem vagyunk felkészülve 
arra, hogy százmillió években gondolkodjunk. Ha százmillió évig minden héten 
totózunk, akkor nagyon valószínű, hogy több főnyereményünk is lesz. 

Valójában nem is olyan nehéz elképzelni egy önmagáról másolatot készítő 
molekulát, mint első pillantásra látszik, ráadásul ilyen molekulának csak 
egyetlenegyszer kell keletkeznie. Tekintsük a replikátort nyomóformának vagy 
öntőmintának. Képzeljük el különféle építőkő molekulák bonyolult láncából álló 
nagymolekulaként. A kis építőkövek óriási mennyiségben álltak rendelkezésre a 
replikátort körülvevő őslevesben. Tételezzük fel mármost, hogy minden építőkőnek 
affinitása van a magához hasonló építőkő molekulákhoz. Valahányszor egy úszkáló 
építőkő molekula a replikátor olyan része mellett köt ki, melyhez affinitása van, 
nagy valószínűséggel hozzákapcsolódik. Az ilyen módon csatlakozó építőkövek 
automatikusan olyan sorrendben fognak elrendeződni, mint magában a 
replikátorban. Könnyű elgondolnunk tehát, amint stabil lánccá állnak össze, éppen 
úgy, ahogy az eredeti replikátor kialakulása során történt. Ez a folyamat 
folytatódhat: egyik réteg a másikra rakódhat. így képződnek a kristályok is. 
Ugyanakkor a két lánc ketté is hasadhat, s ekkor már két replikátorunk van, melyek 
mindegyike további másolatokat készíthet. 

Bonyolultabb lehetőséget kínál az az eset, amikor az építőkövek nem a saját 
fajtájukhoz kötődnek szívesen, hanem egy bizonyos másik fajtához. A replikátor 
ekkor nem egy azonos másolat öntőmintájaként működik, hanem egy negatív 
öntőmintájaként, mely azután újra létrehozhatja az eredeti pozitív minta pontos 
mását. Szempontunkból lényegtelen, hogy az eredeti replikációs folyamat pozitív-
negatív vagy pozitív-pozitív volt-e, noha érdemes megjegyezni, hogy az első 
replikátor mai megfelelői, a DNS-molekulák, pozitív-negatív replikációt 
használnak. A lényeg az, hogy egyszer csak újfajta “stabilitás" jött a világra. 
Korábban valószínűleg egyetlen konkrét molekulafajta sem volt túlságosan nagy 
számban jelen az őslevesben, mivel létük azon múlott, hogy az építőkövek a 
véletlen folytán stabil konfigurációvá álljanak össze. Amint a replikátor 
megszületett, bizonyára gyorsan elárasztotta másolataival a tengereket, mígnem a 
kisebb építőkő molekulák megfogyatkoztak, más nagyobb molekulák pedig egyre 
ritkábban képződtek. 
Úgy látszik, azonos másolatok nagy populációjához jutottunk el. Most azonban már 
szólnunk kell minden másolási eljárás egyik fontos tulajdonságáról: nem tökéletes. 
Hibák történnek. Ebben a könyvben, remélem, nincsenek sajtóhibák, de ha az 
olvasó gondosan átvizsgálja, lehet, hogy talál egyet vagy kettőt. Valószínűleg nem 
torzítják el nagyon a mondatok jelentését, mivel “első generációs" hibák. De 
képzeljük magunkat a nyomtatás előtti időbe, amikor a könyveket, például az 
evangéliumokat, kézzel másolták. Minden írástudó, bármilyen gondos legyen is, 
óhatatlanul elkövet néhány hibát, nem is beszélve a kisebb szándékos “javítá-
sokról". Ha mindannyian egyetlen mintapéldányról másolnának, a jelentés nem 
ferdülne el túlságosan. De készüljenek a másolatok más másolatokról, melyek ma- 
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guk is csak másolatokról készülnek, s a hibák összegeződnek, és súlyossá válnak. 
A hibás másolást hajlamosak vagyunk rossznak tartani, s az emberi dokumentumok 
esetében tényleg nehéz elképzelni, hogy a hibák tökéletesedést eredményezzenek. 
Azt hiszem, a Septuaginta tudósairól azért mégiscsak elmondhatjuk, hogy nagy 
dolgot indítottak útjára, amikor a héber “fiatalasszony" szót tévesen a görög “szűz" 
szóval fordították, eljutva így a jövendöléshez: “ímé a szűz fogan méhében és szül 
fiat..."6 A biológiai replikátorok esetében - mint látni fogjuk - a hibás másolás a szó 
valódi értelmében vett tökéletesedéshez vezethet, és lényeges szerepet játszott az 
élet evolúciós fejlődésében. Nem tudjuk, hogy az első replikátor molekulák 
mennyire pontosan készítették másolataikat. Mai leszármazottaik, a DNS-
molekulák meghökkentően hűek a legmegbízhatóbb emberi másoló eljárásokhoz 
képest. Időnként azonban még a DNS is hibázik, és végső soron ezek a hibák teszik 
lehetővé az evolúciót. Valószínű, hogy az eredeti replikátorok sokkal többet 
hibáztak, mindenesetre biztosak lehetünk abban, hogy történtek hibák, s hogy e 
hibák összegeződtek. 

A hibás másolatok elkészültével és elterjedésével az őslevest már nem azonos 
replikák népesítették be, hanem replikálódó molekulák több változata, melyek 
mindnyájan ugyanattól az őstől “származtak". Lehet, hogy bizonyos változatok 
nagyobb számban fordultak elő, mint mások? Szinte biztos, hogy igen. Egyes 
változatok feltehetőleg eleve stabilabbak voltak. Bizonyos molekulák, ha egyszer 
már kialakultak, kisebb valószínűséggel bomlottak le, mint mások. Ezek a típusok 
viszonylag gyakorivá váltak a levesben, nem csupán “hosszú életük" közvetlen 
logikai következményeként, hanem azért is, mert hosszú idő állt rendelkezésükre, 
hogy másolatokat készítsenek magukról. A hosszú életű replikátorok ezért egyre 
többen lettek, és ha minden egyéb feltétel azonos volt, a molekulapopulációban a 
hosszabb élettartam mint “evolúciós irány" érvényesülhetett. 

Ám a többi feltétel valószínűleg nem volt azonos, s a replikátorváltozatoknak 
volt egy másik, a populációban való elterjedésük szempontjából talán még fonto-
sabb tulajdonságuk is: a replikáció sebessége vagy a “termékenység". Ha az A 
típusú replikátor molekulák átlagosan hetenként készítenek másolatot magukról, 
míg a B típusúak óránként, nem nehéz belátnunk, hogy a B típusú molekulák 
meglehetősen hamar számbeli fölénybe kerülnek az A típusúakkal szemben, még 
akkor is, ha az utóbbiak sokkal hosszabb ideig “élnek". Ezért valószínű, hogy az 
ősleves molekuláit az evolúció a nagyobb “termékenység" irányába terelte. A 
replikátor molekulák harmadik jellemzője, melyre pozitív irányú szelekció 
hathatott, a replikáció pontossága. Ha az X és Y típusú molekulák ugyanolyan 
hosszú ideig maradnak fenn, és azonos sebességgel replikálódnak, de X átlagosan 
minden tizedik replikációnál hibázik, míg Y csupán minden századik replikációnál, 
Y-ból nyilvánvalóan több lesz jelen. A molekulapopuláció X-része nem csupán 
magukat a hibás “gyermekeket" veszíti el, hanem azok összes, tényleges vagy 
lehetséges leszármazottját is. 
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Ha az olvasó tud már valamit az evolúcióról, akkor ez utóbbi megállapítást kissé 
paradoxnak találhatja. Vajon összebékíthetjük-e azt a gondolatot, hogy a másolási 
hibák az evolúció lényegi előfeltételei, azzal az állítással, hogy a természetes 
szelekció kedvez a nagy másolási megbízhatóságnak? A válasz erre az, hogy ámbár 
az evolúció valamilyen homályos értelemben “jó dolognak" tűnhet, különösen 
mivel mi is a termékei vagyunk, valójában semmi sem “akar" fejlődni. Az evolúció 
olyasmi, ami kénytelen-kelletlen, a replikátorok (manapság pedig a gének) minden 
erőfeszítése ellenére, érvényre jut. Kitűnően mutatott rá erre Jacques Monod egyik 
híres előadásában, miután fanyarul megjegyezte: “Az evolúció elméletének egy 
további különös oldala, hogy mindenki azt hiszi, hogy érti!" 

Visszatérve az előbbi gondolatmenethez, az őslevest mindenképpen stabil 
változatok népesítették be, stabilak akár azért, mert az egyedi molekulák hosszú 
ideig fennmaradtak, akár azért, mert gyorsan vagy pontosan replikálódtak. E 
háromféle stabilitás irányába ható evolúció az alábbi értelemben érvényesült: ha két 
különböző időpontban mintát vettünk volna a levesből, az utóbb vett minta 
nagyobb arányban tartalmazott volna hosszabb életű, termékenyebb, nagyobb 
másolási megbízhatóságú változatokat. Lényegében ezt érti a biológus evolúción, 
amikor élőlényekről beszél, a mechanizmus pedig azonos - a természetes szelekció. 

Nevezzük hát “élőnek" az eredeti replikátor molekulákat? Ki bánja? 
Mondhatnám, hogy “Darwin volt a legnagyobb ember, aki valaha élt", s erre bárki 
rávághatná: “Nem, Newton volt az", de remélem, nem folytatnánk a vitát. A lényeg 
az, hogy semmiféle alapvető következményt nem érintene, bárhogy is jutnánk 
dűlőre vitánkban. Newton és Darwin életén és eredményein mit sem változtat, hogy 
“nagynak" nevezzük-e őket vagy sem. Hasonlóképpen: a replikátor molekulák 
történetét valószínűleg valahogy úgy kell elképzelnünk, ahogy én elmesélem, 
tekintet nélkül arra, hogy “élőnek" nevezzük őket vagy sem. Sok emberi szenvedés 
származott már abból, hogy sokan közülünk nem képesek felfogni: a szavak csupán 
eszközök számunkra, és az “élő" szó puszta jelenléte a szótárakban nem jelenti azt, 
hogy a való világban valami meghatározott dologra utal. A kezdeti replikátorok 
voltak az élet ősei, akár élőnek nevezzük őket, akár nem. Ők voltak ősatyáink. 

A gondolatmenet következő fontos láncszeme a verseny, amit maga Darwin is 
hangsúlyozott (noha ő állatokról és növényekről beszélt, nem pedig molekulákról). 
Az ősleves nem volt képes eltartani végtelen sok replikátor molekulát. Először is, a 
Föld mérete véges, de bizonyára más korlátozó tényezők is fontos szerepet 
játszottak. Amikor a replikátort nyomóformához vagy öntőmintához hasonlítottuk, 
feltételeztük, hogy a másolatok készítéséhez szükséges kis építőkő molekulákban 
gazdag őslevesben fürdik. Amikor azonban a replikátorok már gyakoriak voltak, az 
építőköveket minden bizonnyal olyan sebességgel használták fel, hogy azok szűkös 
és értékes forrássá váltak. A különböző replikátorváltozatok vagy -családok 
bizonyára versengtek értük. 
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Számba vettük azokat a tényezőket, melyek növelhették az előnyös helyzetű 
replikátorok számát. Most már láthatjuk, hogy a kevésbé előnyös változatoknak 
számszerűen is csökkenniük kellett a verseny miatt, sok águknak pedig végül is ki 
kellett halniuk. A replikátorváltozatok között küzdelem folyt a létért. Nem tudták, 
hogy küzdenek, s nem is törődtek vele; a küzdelem erős érzelmek nélkül folyt, sőt 
egyáltalán mindenféle érzelem nélkül. De mégis küzdöttek abban az értelemben, 
hogy minden pontatlan másolat - ha új, magasabb szintű stabilitást eredményezett 
vagy új módot adott a versenytársak stabilitásának csökkentésére - automatikusan 
fennmaradt és sokasodott. A tökéletesedés folyamata kumulatív volt. A saját 
stabilitás növelésére és a versenytársak stabilitásának csökkentésére kifinomultabb 
és hatékonyabb módszerek alakultak ki. Némelyik replikátor még azt is 
“felfedezte", hogyan bontsa le vegyi úton a versenytársak molekuláit, s hogyan 
használja fel az így felszabadult építőköveket saját másolatai készítéséhez. Ezek az 
ősragadozók úgy szereztek táplálékot, hogy egyszersmind eltávolították a 
versenytársakat. Más replikátorok talán felfedezték, hogyan védjék meg magukat 
akár vegyi úton, akár azáltal, hogy valóságos fehérjefalat építenek maguk köré. 
Talán így jelentek meg az első élő sejtek. A replikátorok most már nem pusztán 
léteztek, hanem tartós létükhöz tartályokat kezdtek készíteni a maguk számára. 
Végül is azok a replikátorok maradtak fenn, amelyek túlélőgépeket építettek 
maguknak. Az első túlélőgépek valószínűleg csupán egy védőburokból álltak. Ám 
a megélhetés egyre nehezebbé vált, ahogy új versenytársak bukkantak fel jobb és 
hatásosabb túlélőgépekkel. A túlélőgépek egyre nagyobbak és bonyolultabbak 
lettek, a folyamat pedig összegeződő és előrehaladó volt. 

Van-e határa azon technikák és fortélyok fokozatos tökéletesedésének, amelyeket 
a replikátorok létük folytonosságának biztosítása érdekében felhasználtak? 
Rengeteg idő állt rendelkezésre a tökéletesedéshez. Az önfenntartás miféle fura 
szerkezeteit termelhetik még ki az évezredek? Négymilliárd év alatt milyen sorsra 
kellett jutniuk az ősi replikátoroknak? Nem haltak ki, hiszen régi mesterei a túlélés 
művészetének. De ne keressük őket szabadon lebegve a tengerben, már réges-rég 
feladták ezt a lovagi szabadságot. Most óriási kolóniákban nyüzsögnek, gigantikus, 
zörömbölő robotok biztonságos belsejében7, elzárva a külvilágtól, mellyel 
tekervényesen közvetett utakon érintkeznek, s melyet távvezérléssel manipulálnak. 
Itt vannak mindannyiunkban: ők teremtettek bennünket, testünket és lelkünket; az ő 
fennmaradásuk létünk végső indoka. Hosszú utat tettek meg ezek a replikátorok. 
Most a gén névre hallgatnak, mi pedig az ő túlélőgépeik vagyunk. 
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3. Halhatatlan spirálok 

Túlélőgépek vagyunk, de a többes szám első személy nem csupán az embereket 
jelenti. Felöleli az összes állatot, növényt, baktériumot és vírust. A Földön található 
túlélőgépek teljes számát nagyon nehéz megállapítani, sőt még a fajok teljes száma 
is ismeretlen. Ha egyedül a rovarokat vesszük, az élő fajok számát hárommillióra 
becsülik, az egyedek száma pedig millió-millió-millió lehet. 

A túlélőgépek különböző fajtái - külsőleg és belső szerveiket tekintve - nagyon 
változatosak. A polip semmiben sem hasonlít az egérre, s mindketten egészen 
mások, mint a tölgyfa. Kémiai felépítésük mégis meglehetősen egyforma, az 
általuk hordozott replikátorok, a gének pedig mindannyiunkban - a baktériumoktól 
az elefántokig - alapjában véve azonos fajta molekulákból épülnek fel. 
Mindannyian azonos típusú replikátorok - a DNS-molekulák - túlélőgépei vagyunk, 
ám nagyon sokféleképpen lehet megélni a világon, s a replikátorok nagyon 
változatos gépezeteket építettek e lehetőségek kihasználására. A majom olyan gép, 
amely a fák tetején őrzi meg a géneket, a hal pedig olyan, amely a vízben biztosítja 
fennmaradásukat, még olyan kis féreg is van, amely a németek söralátéteiben tartja 
fenn génjeit. A DNS útjai kifürkészhetetlenek. 

Az egyszerűség kedvéért azt a benyomást keltettem, hogy a DNS-ből álló mai 
gének nagyjából azonosak az ősleves első replikátoraival. A gondolatmenet 
szempontjából ennek nincs jelentősége, de lehetséges, hogy a valóságban nem igaz. 
Az eredeti replikátorok lehettek a DNS-sel rokon molekulák is, de lehettek teljesen 
mások is. Ez utóbbi esetben azt mondhatnánk, hogy túlélőgépeiket bizonyára 
megkaparintotta egy későbbi időpontban a DNS. Ha így történt, akkor az eredeti 
replikátorok teljesen kipusztultak, mert hírmondó sem maradt belőlük a mai 
túlélőgépekben. Ezen a nyomon haladva vetette fel A. G. Cairns-Smith azt az 
érdekes gondolatot, hogy őseink, az első replikátorok, talán nem is szerves 
molekulák, hanem szervetlen kristályok - ásványok, kis agyagszemcsék - voltak. 
Akár bitorló, akár nem, ma vitathatatlanul a DNS van uralmon, hacsak nem új 
hatalomátvétel veszi éppen kezdetét, mint azt a 11. fejezetben a további kutatás 
számára felvetem. 
A DNS-molekula építőkövekből, nukleotidoknak nevezett kismolekulákból álló 
hosszú lánc. Ugyanúgy, ahogy a fehérjemolekulák aminosavláncok, a DNS-mole-
kulák nukleotidláncok. A DNS-lánc vastagsága túl kicsi ahhoz, hogy látható le- 
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gyen, de közvetett eszközökkel nagyon szellemesen kiderítették pontos szerkezetét. 
Elegáns spirállá összetekeredett nukleotidláncpárból áll; ez a “kettős spirál" a 
“halhatatlan spirál". A nukleotid építőköveknek csak négy fajtájuk van, nevük 
rövidítései: A, T, C és G. Ezek minden állatban és növényben azonosak. Eltérés 
csupán láncbeli sorrendjükben van. Egy ember G-építőköve minden részletében 
megegyezik egy csiga G-építőkövével. Ám az építőkövek sorrendje az emberben 
nem csupán a csigáétól tér el. Különbözik - noha kevésbé - minden más emberétől 
is (kivéve az egypetéjű ikrek különleges esetét). 

DNS-ünk a testünkben él. Nem összpontosul a test valamely adott részében, 
hanem szétoszlik a sejtek között. Körülbelül millió-milliárd sejtből épül fel egy 
átlagos emberi test, és - néhány kivételtől eltekintve - e sejtek mindegyike 
tartalmazza az illető test DNS-ének teljes másolatát. Ezt a DNS-t a test 
felépítésének mikéntjére vonatkozó utasításkészletnek tekinthetjük, amelyben az 
utasításokat a nukleotidok A, T, C, G ábécéjének segítségével írták le. Mintha egy 
óriási épület minden szobájában volna egy könyvespolc, mely tartalmazza az egész 
épület terveit. A sejt könyvespolcát sejtmagnak nevezzük. A tervek az ember 
esetében 46 kötetet tesznek ki - ez a szám eltérő az egyes fajok esetében. A 
köteteket kromoszómáknak nevezzük. Mikroszkóp alatt a kromoszómák hosszú 
fonalak, s ezeken sorakoznak a gének. Nem könnyű, sőt talán nincs is értelme 
eldönteni, hogy hol végződik az egyik gén, és hol kezdődik a következő. 
Szerencsére, ahogy ebből a fejezetből majd kiderül, a mi szempontunkból ennek 
nincs jelentősége. 

A továbbiakban felhasználom az “építészeti terv" hasonlatot, és szabadon 
keverem a hasonlat nyelvét a valóságos dologra vonatkozó kifejezésekkel. A 
“kötetet" felváltva fogom használni a kromoszómával, az “oldalt" pedig 
feltételesen a génnel, noha a gének nem különülnek el olyan egyértelműen, mint 
egy könyv oldalai. E hasonlat meglehetősen messzire vezet minket. Amikor pedig 
majdan kimerül, más hasonlatokat vezetek be. Hozzá kell tennem, hogy “építész" 
természetesen nem létezik. A DNS-ben foglalt utasításokat a természetes szelekció 
állította össze. 

A DNS-molekulák két fontos dolgot tesznek. Először is, replikálódnak, azaz 
másolatokat készítenek önmagukról. Ez megállás nélkül folyik az élet kezdete óta, 
s a DNS-molekulák ma már valóban kitűnő teljesítményt nyújtanak e téren. A 
felnőtt ember millió-milliárd sejtből áll, de amikor megfogant, mindössze egyetlen 
sejt volt, amely az építési terv egyetlen törzspéldányát kapta meg. Ez a sejt 
kettéosztódott, s a két sejt mindegyike kapott a tervről egy másolatot. Az egymást 
követő osztódások a sejtek számát négyre, nyolcra, tizenhatra, harminckettőre 
növelték, és így tovább, a milliárdokig. A DNS-tervekről minden osztódáskor hű 
másolatok készültek, melyekben alig-alig volt hiba. 
A DNS megkettőződése működésének csak az egyik oldala. Ha a DNS valóban a 
test felépítésének tervdokumentációja, vajon hogyan valósulnak meg ezek a ter- 
vek? Hogyan lehet őket lefordítani a test szerkezetének nyelvére? Ezzel elérkez- 
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tünk a DNS második fontos teendőjéhez. Közvetett úton egy másik fajta molekula, 
a fehérje előállítását felügyeli. Az előző fejezetben említett hemoglobin csupán egy 
a különféle fehérjemolekulák óriási tömegéből. A DNS négybetűs nukleotid 
ábécéjével kódolt üzenet egyszerű mechanikus úton íródik át egy másik ábécére. Ez 
pedig az aminosavak ábécéje, amely a fehérjemolekulák leírására szolgál. 

A fehérjék felépítése még nagyon messze van a test felépítésétől, de ez az első 
kis lépés ebben az irányban. Nem csak arról van szó, hogy fehérjék alkotják a test 
fizikai építményének nagy részét. Fehérjék vezérlik a sejten belüli vegyi 
folyamatokat is, ki- és bekapcsolják a kémiai reakciókat, mégpedig pontosan akkor 
és pontosan ott, amikor és ahol kell. Hogy végül is részleteiben hogyan vezet 
mindez egy újszülött kialakulásához, annak felderítéséhez az embriológusoknak 
még évtizedekre, talán évszázadokra van szükségük. De tény, hogy ahhoz vezet. A 
gének közvetett úton valóban irányítják a testek felépülését, s ez a hatás szigorúan 
egyirányú: a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek. Nem számít, mennyi tudást és 
bölcsességet szereztünk meg életünk során, genetikai úton ebből egy jottányi sem 
kerül át gyermekeinkbe. Minden új nemzedék a startvonalról indul. A test nem 
más, mint a gének eszköze a gének változatlan megőrzésére. 

Annak a ténynek az evolúciós jelentősége, hogy a gének irányítják az 
embrionális fejlődést, abban áll, hogy a gének ezáltal - legalább részben - felelősek 
saját jövendő fennmaradásukért, mivel fennmaradásuk azoknak a testeknek a 
hatékonyságától függ, amelyekben élnek, és amelyeket felépíteni segítettek. 
Valamikor réges-régen a természetes szelekciót az őslevesben szabadon lebegő 
replikátorok eltérő arányú fennmaradása jelentette. Ma a természetes szelekció 
azoknak a replikátoroknak kedvez, amelyek jól tudnak túlélőgépeket építeni, 
azoknak a géneknek, amelyek jártasak az embrionális fejlődés irányításának 
mesterségében. A replikátorok azonban ma sem tudatosabbak vagy céltu-
datosabbak, mint korábban bármikor. Az automatikus szelekció változatlan 
folyamata, amely az egymással versengő molekulák között élettartamuk, 
termékenységük és másolási megbízhatóságuk szerint válogat, továbbra is éppoly 
vakon és éppoly kikerülhetetlenül működik, mint ahogy a távoli múltban működött. 
A gének nem látnak előre. Nem terveznek. A gének egyszerűen csak vannak, 
némely gének pedig inkább vannak, mint mások, s ez minden, amit mondhatunk 
róluk. Ám azok a tulajdonságok, amelyek a gén élettartamát és termékenységét 
meghatározzák, ma már nem olyan egyszerűek, mint voltak. Távolról sem olyan 
egyszerűek. 

Az utóbbi években - az elmúlt mintegy hatszázmillió évben - a replikátorok 
jelentős sikereket értek el a túlélőgép-technológia terén. Ilyen sikerként 
könyvelhető el például az izom, a szív és a szem (az utóbbi - egymástól függetlenül 
- több ízben is kifejlődött). Előbb azonban gyökeresen megváltoztatták replikátori 
életmódjuk alapvető sajátosságait, s most ezzel kell foglalkoznunk, hogy 
továbbvihessük gondolatmenetünket. 
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Először is, tudnunk kell a mai replikátorokról, hogy nagyon nagy csoportokat 
alkotnak. Egy túlélőgép nem csupán egyetlen gén hordozója, hanem sok ezeré. Egy 
test előállítása bonyolult, sok gén együttműködését igénylő vállalkozás, és szinte 
lehetetlen az egyik gén hozzájárulását a másikétól elválasztani.8 Egy adott génnek 
sok különböző hatása van a test más és más részeire. A test egy adott részére sok 
gén hat, és bármely gén hatása egyben sok más génnel való kölcsönhatás 
függvénye. Vannak főgének, ezek más gének egy-egy csoportjának működését 
irányítják. Analógiánk alapján azt is mondhatjuk, hogy a tervdokumentáció 
bármely adott oldala az épület különböző részeire vonatkozó utalásokat tartalmaz, s 
az egyes oldalaknak csak számos más oldallal való kereszthivatkozások alapján van 
értelmük. 

A géneknek ezt a bonyolult kölcsönös összefüggését látva az olvasó eltűnődhet, 
miért használjuk egyáltalán a “gén" szót. Miért nem használunk gyűjtőnevet, 
például azt, hogy “géncsoport"? Válaszom az, hogy sok szempontból ez valóban 
kitűnő gondolat. Más oldalról nézve azonban annak is van értelme, hogy a 
géncsoportot különálló replikátorokra, vagyis génekre felosztva gondoljuk el. Erre 
az ivaros szaporodás jelensége miatt van szükség. Az ivaros szaporodás során a 
gének összekeverednek, átrendeződnek. Ez azt jelenti, hogy bármely egyedi test 
csupán a gének rövid életű kombinációjának átmeneti hordozója. Az a 
génkombináció, amely egy adott egyedet létrehoz, lehet rövid életű, maguk a gének 
azonban potenciálisan nagyon hosszú életűek. Útjaik újra és újra keresztezik 
egymást a nemzedékek során. A gént olyan egységnek tekinthetjük, mely sok 
egymást követő egyedi testben fennmarad. Ez az a központi gondolat, amelyet 
ebben a fejezetben ki fogok fejteni. Ezt a gondolatot sok nagyra becsült kollégám 
makacsul elveti, így hát meg kell bocsataniuk, amiért erőltetem! Először röviden 
meg kell magyaráznom a nemekre vonatkozó tényeket. 

Azt állítottam, hogy az emberi test felépítésének tervei 46 kötetben vannak 
lefektetve. Valójában ez túlzott egyszerűsítés volt részemről. Az igazság 
meglehetősen bizarr. A 46 kromoszóma 23 kromoszómapárból áll. Azt mondhat-
nánk, hogy minden sejt magjában le van rakva két 23 kötetes alternatív terv. 
Nevezzük őket la és lb, 2a és 2b kötetnek stb., egészen a 23a és 23b kötetig. A 
kötetekre, majd később oldalakra használt azonosító számjelöléseim természetesen 
teljesen önkényesek. 

Minden egyes kromoszómánkat teljes egészében valamelyik szülőnktől kapjuk, 
akinek heréjében vagy petefészkében összeállt. Az la, 2a, 3a ... kötetek -mondjuk - 
az apától származnak, az lb, 2b, 3b ... kötetek pedig az anyától. Gyakorlatban 
ugyan nagyon nehéz, de képzeletben kiválaszthatjuk mikroszkóp alatt bármelyik 
sejtünk 46 kromoszómája közül azt a 23-at, amely apánktól, és azt a 23-at, amely 
anyánktól származik. 

A kromoszómapárok tagjai nem töltik el egész életüket egymással fizikailag 
összekapcsolódva vagy akár egymás közelében. Akkor hát milyen értelemben “pá- 
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rosítottak" a kromoszómáink? Abban az értelemben, hogy az apától származó 
minden kötetet oldalról oldalra az anyától származó megfelelő kötet közvetlen 
alternatívájának tekinthetünk. Teszem azt, a 13a kötet 6. oldala és a 13b kötet 6. 
oldala egyaránt a szem színéről “szól", az egyik talán azt mondja, “kék", míg a 
másik azt mondja, “barna". 

A két alternatív oldal sokszor azonos, de más esetekben - mint például a szem 
színéről szóló példánkban - különböző. Mihez kezd a test, ha a gének egymásnak 
ellentmondó “javaslatokat" tesznek? A válasz változó. Néha az egyik utasítás 
uralkodik a másik fölött. Az iménti szemszín példában az illető barna szemű volt: a 
kék szem készítésére vonatkozó utasítások a test felépítésekor háttérben maradnak, 
noha ettől még éppúgy eljutnak a jövő nemzedékekhez. Az ily módon figyelmen 
kívül hagyott gént recesszív génnek nevezzük. A recesszív gén ellentéte a 
domináns gén. A barna szem génje domináns a kék szem génjével szemben. Csak 
akkor lehet kék szemünk, ha a megfelelő oldal mindkét kötetben egybehangzóan 
kék szemet javasol. Gyakoribb, hogy amikor két alternatív gén nem azonos, az 
eredmény valamilyen kompromisszum - a test valamilyen közbülső vagy vala-
milyen teljesen más terv szerint épül. 

Ha két gén - mint a barna szem és a kék szem génjei - a kromoszóma azonos 
helyének betöltéséért versenyeznek, egymás aMjainak nevezzük őket. Ezért 
szempontunkból az alléi szó a vetélytárs szinonimája. Képzeljük el, hogy a 
tervdokumentáció köteteinek oldalai kivehetők és felcserélhetők. Minden 13. 
kötetben kell legyen 6. oldal, de az 5. és a 7. oldal közé többféle 6. oldal kerülhet. 
Az egyik változat kék szemet, míg egy másik lehetséges változat barna szemet 
javasol. A népesség egészében lehetnek még további változatok is, amelyek más 
színeket írnak elő, például zöldet. Körülbelül fél tucat alternatív alléi ülhet a 13. 
kötet 6. oldalának helyén, s ezek a népesség egészében szétszóródva találhatók. 
Mindenkinek csupán két 13. kromoszómája van. Ezért a 6. oldal helyén legfeljebb 
kétféle allél-ja lehet. Rendelkezhet ugyanannak az alléinak két másolatával úgy, 
mint a kék szemű ember, vagy a népesség egészében rendelkezésre álló fél tucat 
változat közül kiválasztott bármelyik kettővel. 

Persze génjeinket nem választhatjuk szó szerint az egész népességben 
rendelkezésre álló génkészletből. Bármely adott időpontban a gének mind egyedi 
túlélőgépekben rögzülnek. Génjeinket fogantatásunkkor kapjuk, és ez ellen semmit 
sem tehetünk. Mégis, bizonyos értelemben, hosszú távon a népesség génjei 
általánosságban génkészletnek tekinthetők. Ez a kifejezés tulajdonképpen 
genetikusok által használt műszó. A génkészlet hasznos absztrakció, mivel az 
ivaros szaporodás - jóllehet gondosan betartott szabályok szerint, de - megkeveri a 
géneket. Hasonlatunknál maradva: valóban folyik valami olyasmi, mint az oldalak 
vagy oldalkötegek kivétele és felcserélése a kapcsos kötetekben, amint azt rögtön 
látni fogjuk. 

Már leírtam a sejt normális, két új sejtté való osztódását, amikor az utódsejtek 
megkapják mind a 46 kromoszóma teljes másolatát. Ezt a normális sejtosztódást 
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mitózisnak nevezzük. Van azonban egy másikfajta sejtosztódás is, melyet 
meiózisnak nevezünk. Ez csak az ivarsejtek, a spermiumok és a petesejtek 
keletkezésekor fordul elő. A spermiumok és a petesejtek egyedülállóak sejtjeink 
között, amennyiben 46 kromoszóma helyett csupán 23-at tartalmaznak. Ez persze 
pontosan fele a 46-nak, ami roppant célszerű, amikor egy új egyed létrehozására az 
ivaros megtermékenyítéskor egyesülnek! A meiózis a sejtosztódás különleges 
fajtája, mely csupán a herékben és a petefészkekben fordul elő, s melynek során a 
teljes dupla kromoszómakészletet, azaz a 46 kromoszómát tartalmazó sejt 
kettéosztódik, és 23 pár nélküli kromoszómával rendelkező ivarsejtek keletkeznek. 
(Mindvégig az emberre vonatkozó kromoszómaszámokat használtam illusz-
trációként.) 

A 23 kromoszómás hím ivarsejt egy szokványos 46 kromoszómás sejt meiotikus 
osztódása révén jön létre a herében. Vajon melyik 23 kromoszóma kerül egy adott 
spermasejtbe? Nyilvánvaló, hogy a spermium nem kaphatja bármelyik 23 régi 
kromoszómát: nem szabad két példánynak lennie a 13. kötetből, és nem hiányozhat 
például a 17. Elméletileg elképzelhető, hogy egy egyén valamelyik spermiumában 
olyan kromoszómák legyenek, melyek - mondjuk - teljes egészében az illető 
anyjától származnak: azaz lb, 2b, 3b... 23b kötetek. Ebben a valószínűtlen esetben a 
spermiumtól fogant gyermek génjei egyik felét apai nagyanyjától örökölné, és 
semmit sem örökölne apai nagyapjától. Valójában azonban ilyen nagybani, teljes 
kromoszóma-szétválás nem történik. A valóság jóval bonyolultabb. Emlékezzünk 
rá, hogy a köteteket (kromoszómákat) kivehető lapokból álló könyvekhez 
hasonlítottuk. A spermium előállításakor különálló oldalak vagy még inkább 
többoldalnyi részek válnak ki és cserélnek helyet az alternatív kötet megfelelő 
részeivel. Egy adott spermasejt például úgy állíthatja össze első kötetét, hogy az 
első 65 oldalt az la kötetből veszi, a 66. oldaltól a kötet végéig terjedő oldalakat 
pedig az lb kötetből. Ugyanennek a spermasejtnek a többi 22 kötete is hasonló 
módon készül el. Ezért egy egyén minden spermasejtje egyedi, annak ellenére, 
hogy minden spermasejt ugyanabból a 46 kromoszómából állítja össze a maga 23 
kromoszómáját. A petesejtek hasonló módon készülnek a petefészkekben, ezek is 
mind egyediek, különböznek egymástól. 

A keveredés valóságos mechanizmusát meglehetősen jól ismerjük. A spermium 
(vagy petesejt) kialakulásakor egyes darabok kiszakadnak az apai kromoszó-
mákból, és helyet cserélnek az anyai kromoszómák megfelelő darabjaival. (Ne 
feledjük, hogy a kromoszómák az illető egyed szüleitől, azaz a létrejövő 
spermiumtól fogant gyermek nagyszüleitől származnak.) A kromoszómatöredékek 
kicserélődésének folyamatát crossing overnek nevezzük. Ez a folyamat nagyon 
fontos a könyv egész gondolatmenete szempontjából. A crossing over 
következménye az, hogy az ember csak az időt fecsérelné, ha venné a 
mikroszkópját, és egyik spermiumában (vagy petesejtjében) megpróbálná 
azonosítani azokat a kromoszómákat, amelyek az apjától, illetve az anyjától 
származtak. (Tehát egészen más a helyzet, mint a testi sejtekben, lásd 34. oldal.)  
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A spermium valamennyi kromoszómája az anyai és apai génekből összeállított 
mozaik. 

Az oldal és a gén rokonságára épített hasonlatunk itt már nemigen állja meg a 
helyét. Egy lapokból összefűzött könyv esetében egész oldalt be lehet illeszteni, ki 
lehet venni vagy ki lehet cserélni, töredékoldalt azonban nem. A génkészlet ezzel 
szemben nukleotid betűk hosszú füzére, amely semmiféle egyértelmű módon nem 
különül el oldalakra. Kétségtelen, hogy vannak speciális szimbólumok, melyek a 
FEHÉRJELÁNC-ÜZENET VÉGÉT és a FEHÉRJELÁNC-ÜZENET KEZDETÉT jelölik, 
ugyanazzal a négybetűs ábécével, mint maguk a fehérjeüzenetek. E két, 
központozásra szolgáló jel között találjuk az egy-egy fehérje felépítéséhez 
szükséges kódolt utasításokat. Ha tetszik, meghatározhatjuk a gént azon nukleotid 
betűk sorozataként is, melyek egy KEZDET és egy VÉG szimbólum közé esnek, és 
melyek egyetlen fehérjeláncot kódolnak. Az ilyen módon meghatározott egységet 
cisztronnak nevezik, és némelyek a gén szót ugyanabban az értelemben használják, 
mint a cisztront. Ám a crossing over nem tartja tiszteletben a cisztronok közötti 
határokat. A kromoszóma a cisztronokon belül éppúgy felhasadhat, mint közöttük. 
Mintha a tervek nem különálló oldalakon volnának, hanem 46 távírószalag-
tekercsen. A cisztronok nem egyforma hosszúságúak. Hogy hol végződik az egyik 
cisztron, s hol kezdődik a következő, csak úgy volna megállapítható, ha 
elolvasnánk a jeleket a szalagon, és megkeresnénk az ÜZENET VÉGE és az ÜZENET 

KEZDETE jeleket. A crossing overnek az felelne meg, ha a megfelelő apai és anyai 
szalagokból kivágnánk és egymással kicserélnénk a megfelelő részeket, tekintet 
nélkül arra, hogy mi van rájuk írva. 

E könyv címében a gén szó nem egyszerűen egy cisztront jelent, hanem annál 
elvontabb dolgot. Az általam adott meghatározás nem fog megfelelni mindenki 
ízlésének, ám a gén fogalmára nincs általánosan elfogadott definíció. De még ha 
volna is, egy meghatározás sohasem szentírás. Saját céljainkra egy szót úgy 
határozunk meg, ahogy nekünk tetszik, feltéve, hogy világosan és egyértelműen 
tesszük. Az a definíció, amit használni kívánok, G. C. Williamstől származik.9 A 
gén a kromoszómák anyagának bármely olyan része, amely potenciálisan elég sok 
nemzedéken át fennmarad ahhoz, hogy a természetes szelekció egységeként 
szolgáljon. Az előző fejezet szavaival: a gén egy nagyon pontosan másolódó 
replikátor. A másolási pontosság voltaképp nem más, mint hosszú élet a másolatok 
formájában, s én ezt egyszerűen hosszú életként fogom rövidíteni. A definíció kap 
majd némi igazolást. 

Bármilyen meghatározást használunk, a gén a kromoszómának egy része kell 
legyen. A kérdés az, hogy mekkora ez a rész: mekkora darab a távírószalagból? 
Képzeljünk el a szalagon egymás melletti kódbetűkből álló sorozatot. Nevezzük el 
ezt genetikai egységnek. Ez lehet csupán tíz betűből álló sor egy cisztronon belül, 
de lehet egy nyolc cisztronból álló sor is. Kezdődhet és végződhet akár a cisztron 
közepén is. Átfedésben lehet más genetikai egységekkel. Magában foglalhat ki- 
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sebb egységeket, és maga is lehet nagyobb egységek része. Függetlenül attól, hogy 
milyen hosszú vagy rövid, a jelen gondolatmenet céljára egyszerűen ezt fogjuk 
genetikai egységnek nevezni: a kromoszóma bizonyos hosszúságú szakaszát, mely 
semmiképpen sem különül el fizikailag a kromoszóma többi részétől. 

És most lényeges ponthoz érkeztünk. Minél rövidebb egy genetikai egység, 
nemzedékekben mérve annál tovább fog élni. Pontosabban: annál kevésbé 
valószínű, hogy a crossing over során felhasad. Tegyük fel, hogy egy 
kromoszómán átlagosan egy crossing over történik, valahányszor meiotikus 
osztódás útján egy spermium vagy petesejt készül, és hogy ez a crossing over 
bárhol történhet a kromoszóma mentén. Ha nagyon nagy genetikai egységet 
veszünk, mondjuk a kromoszóma felét, akkor minden egyes meiózis során 50 
százalék esély van rá, hogy az egység felhasad. Ha a kérdéses genetikai egység 
csupán a kromoszóma teljes hosszának egy százaléka, akkor feltételezhetjük, hogy 
csupán egyszázalékos esély van arra, hogy meiotikus osztódáskor felhasadjon. Ez 
az egység tehát számíthat arra, hogy az egyed leszármazottainak sok nemzedékén 
át fennmarad. Egyetlen cisztron rendszerint sokkal rövidebb, mint a kromoszóma 
hosszának egy százaléka. Még egy több szomszédos cisztronból álló csoport is 
számíthat arra, hogy sok nemzedéket megér, mielőtt egy crossing over 
megbontaná. 

Egy genetikai egység várható átlagos élettartama nemzedékekkel fejezhető ki 
kényelmesen, melyek azután lefordíthatok évekre. Ha egy egész kromoszómát 
veszünk feltételezett genetikai egységünknek, akkor annak élettörténete csupán 
egyetlen nemzedékig tart. Tegyük fel, hogy a 8a kromoszómánkról van szó, melyet 
apánktól örököltünk. Apánk egyik heréjében röviddel a fogantatásunk előtt jött 
létre. Azelőtt sohasem létezett a világ egész történetében. Az apai nagyanyánktól és 
apai nagyapánktól származó kromoszómák részeinek összeolvadása hozta létre a 
meiózis során. Belekerült egy adott spermiumba, és a maga nemében egyedülálló 
volt. A spermium is csak egy volt a sok millió közül, egyetlenegy a kicsiny 
hajócskák óriási armadájából, s ezek mind együtt hajóztak át anyánkba. Az egész 
seregből egyedül ez a bizonyos spermium lelt kikötőre anyánk egyik petesejtjében 
(hacsak nem kétpetéjű ikerpár egyik tagja vagyunk), s ennek köszönhetjük létünket. 
A vizsgált genetikai egység, a 8a számú kromoszóma replikálni kezdte magát a 
genetikai anyag többi részével együtt. Most megkettőzött formában egész 
testünkben létezik. Ám amikor arra kerül sor, hogy gyermekeink legyenek, amikor 
petesejteket (vagy spermiumokat) készítünk, ez a kromoszóma nem marad meg. 
Darabjai kicserélődnek a 8b számú anyai kromoszóma darabjaival. Minden 
ivarsejtben egy új 8-as számú kromoszóma jön létre, amely lehet, hogy “jobb", 
mint a régi, lehet, hogy “rosszabb", de a meglehetősen valószínűtlen egybeesést 
kizárva, egész biztosan más, határozottan egyedi lesz. Egy kromoszóma élettartama 
egy nemzedék. 
Vajon meddig élhet egy kisebb, például a 8a kromoszóma hosszának egy 
századrészét kitevő genetikai egység? Ez az egység szintén apánktól származott,  
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de nagyon valószínű, hogy eredetileg nem benne állt össze. A korábbi okoskodást 
követve 99 százalék az esélye annak, hogy ő már érintetlenül kapta egyik 
szülőjétől. Tegyük fel, hogy az anyjától való, a mi apai nagyanyánktól. Megint csak 
99 százalék az esély arra, hogy ő érintetlenül kapta valamelyik szülőjétől. Végül, 
ha egy kis genetikai egység leszármazását elég sokáig követjük visszafelé, eljutunk 
eredeti alkotójához. Egészen biztos, hogy egyszer létrejött, őseink egyikének 
heréjében vagy petefészkében. 

Hadd ismételjem meg, hogy milyen sajátos értelemben használom én a “létrejön" 
szót. Könnyen lehet, hogy az általunk vizsgált genetikai egységet felépítő kisebb 
alegységek már hosszú ideje megvoltak. A genetikai egység egy adott pillanatban 
való létrejöttéről csupán abban az értelemben beszélhetünk, hogy az alegységek 
ilyetén konkrét elrendeződése nem létezett e pillanat előtt. Létrejöttének pillanata 
lehetett az egészen közeli múltban, mondjuk az egyik nagyszülőben. De ha nagyon 
kicsiny genetikai egységet veszünk, lehetséges, hogy első ízben egy sokkal 
távolabbi ősben állt össze, talán egy embert is megelőző emberszabású majom 
ősben. Sőt egy mai emberben lévő kis genetikai egység épp ugyanilyen messzire 
juthat előre a jövőben, érintetlenül kerülve át leszármazottak hosszú sorába. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy egy egyén leszármazottai nem egyetlen származási 
vonalat, hanem elágazó családfát alkotnak. Bármelyik ősünk “hozta létre" 8a 
kromoszómánknak egy adott rövid szakaszát, nagyon valószínű, hogy rajtunk kívül 
sok leszármazottja van. Egyik vagy másik genetikai egységünk jelen lehet másod-
unokatestvérünkben is. Jelen lehet bennem és a miniszterelnökben, valamelyikünk 
kutyájában, hiszen mindannyiunknak vannak közös ősei, ha elég messzire 
megyünk vissza. Ugyanaz a kis egység összeállhatott véletlen folytán több ízben is, 
egymástól függetlenül: ha az egység kicsiny, az egybeesés nem túlságosan 
valószínűtlen. De még közeli rokonok esetében sem valószínű, hogy egy egész 
kromoszómájuk azonos legyen. Minél kisebb egy genetikai egység, annál 
valószínűbb, hogy másokban is megvan, s annál nagyobb valószínűséggel jelenik 
meg újra, sok-sok másolat formájában, az egész világon. 

Egy új genetikai egység kialakulásának szokásos módja a már meglevő 
alegységek crossing over útján való véletlenszerű összekapcsolódása. Egy másik 
módot -melynek ritkasága ellenére nagy az evolúciós jelentősége - pontmutációnak 
nevezünk. A pontmutáció annak a hibának felel meg, amikor egy könyvben 
egyetlen betűt rosszul nyomtatnak. Ez ritka, de nyilvánvaló, hogy minél hosszabb a 
genetikai egység, annál nagyobb valószínűséggel változtatja meg egy mutáció. 
A hibák vagy mutációk egy további ritka fajtáját, melynek hosszú távon jelentős 
következményei vannak, inverziónak nevezzük. A kromoszóma egy darabja 
kiválik, megfordul, majd újra visszakapcsolódik a kromoszómába. Korábbi 
analógiánk értelmében ez az oldalak átszámozását tenné szükségessé. Néha a 
kromoszómarészek nem csupán megfordulnak, hanem a kromoszóma egészen más 
részéhez, sőt esetleg egy másik kromoszómához kapcsolódnak hozzá. Ez olyan, 
mintha pár tucat oldalt áttennénk az egyik kötetből a másikba. 
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Az ilyen hibának az a jelentősége, hogy noha rendszerint katasztrofális 
következményekkel jár, néha olyan DNS-szakaszok szoros összekapcsolódásához 
{linkage-hez) vezethet, melyek történetesen jól együttműködnek. Két olyan 
cisztron, melyeknek csak akkor van jótékony hatása, ha mindketten jelen vannak - 
valamilyen módon kiegészítik egymást vagy erősítik egymás hatását -, az inverzió 
révén esetleg közel kerülhet egymáshoz. A természetes szelekció azután kedvezhet 
az így kialakult új “genetikai egységnek", s az elterjed a jövendő nemzedékekben. 
Lehetséges, hogy a géncsoportok ilyen módon nagymértékben átrendeződtek, 
“szerkesztés alatt álltak" az évek során. 

Ennek egyik legszebb példája a mimikri néven ismert jelenséggel kapcsolatos. 
Bizonyos lepkéknek undorító ízük van. Színük rendszerint élénk és jól 
megkülönböztethető, s a madarak megtanulják, hogy “figyelmeztető" jeleik alapján 
elkerüljék őket. Mármost más lepkefajok, melyeknek nem undorító az ízük, 
hasznot húznak ebből. Utánozzák undorító ízű társaikat. Színre és alakra hozzájuk 
hasonló külsővel születnek (ízük azonban nem hasonló). Gyakran lóvá teszik a 
természetbúvárokat, és becsapják a madarakat is. Az a madár, amelyik már 
megkóstolt egy eredendően undorító lepkét, hajlamos minden hasonló küllemű 
lepkét elkerülni. így aztán az utánzás génjeinek kedvez a természetes szelekció, s 
kifejlődik a mimikri. 

Az “undorító" lepkéknek sok különböző faja van, nem hasonlítanak mindany-
nyian egymásra. Egy utánzó nem hasonlíthat mindegyikükre: el kell köteleznie 
magát egy adott undorító faj mellett. Általában az egyes utánzó fajok egy-egy 
undorító faj utánzásának specialistái. De vannak olyan utánzó fajok, amelyek 
valami nagyon különös dolgot művelnek. A faj bizonyos egyedei az egyik undorító 
fajt utánozzák - más egyedei egy másikat. Azt az egyedet, amely a kettő közé esne 
vagy amely megpróbálná egyszerre mindkettőt utánozni, hamarosan megennék. De 
ilyen közbülső egyedek nem születnek. Éppúgy, ahogy egy egyed vagy 
egyértelműen hím, vagy egyértelműen nőstény, egy egyedi lepke vagy az egyik 
undorító fajt utánozza, vagy a másikat. Előfordulhat, hogy az egyik lepke az A fajt, 
a testvére pedig a B fajt utánozza. 

Úgy látszik, mintha egyetlen gén határozná meg, hogy egy egyed az A vagy B 
fajt utánozza-e. Hogyan határozhatja meg egyetlen gén a mimikri összes sajátságát 
- a színt, az alakot, a foltok mintáját, a repülés ritmusát? Ha a gént egyetlen 
cisztronnak tekintjük, akkor valószínűleg sehogy. De az inverziók és a genetikai 
anyag más, véletlenszerű átrendeződései éútján végbement öntudatlan és 
automatikus “szerkesztés" segítségével korábban különálló gének szoros 
kapcsolódási csoportot alkothatnak egy kromoszómában. Az egész géncsoport 
egyetlen génként viselkedik - csakugyan, definíciónk szerint ez tényleg egyetlen 
gén -, és van egy másik allélja, amely valójában egy másik géncsoport. Az egyik 
csoport tartalmazza az A faj utánzásáért felelős cisztronokat; a másik a B faj 
utánzásáért felelős. Az egyes géncsoportokat oly ritkán választja szét a crossing  
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over, hogy közbülső külsejű lepkét sohasem láthatunk a természetben, de nagy 
ritkán mégis felfedezhetünk egyet, ha nagy számban tenyésztünk lepkéket a 
laboratóriumban. 

A gén szót olyan genetikai egységként értelmezem, mely elég kicsiny ahhoz, 
hogy sok nemzedéken át fennmaradjon, és sok másolat formájában elterjedjen. Ez 
nem merev meghatározás, hanem amolyan elmosódó, mint a “nagy" vagy a “régi" 
definíciója. Minél nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy kromoszómarészlet 
eltörik a crossing over során vagy megváltozik valamiféle mutáció révén, annál 
kevésbé érdemli meg a gén nevet abban az értelemben, ahogyan én használom ezt a 
kifejezést. Egy cisztron feltehetőleg rászolgál, de esetenként rászolgálnak nagyobb 
egységek is. Egy tucat cisztron is lehet olyan közel egymáshoz egy kromoszómán, 
hogy a mi szempontunkból egyetlen hosszú életű genetikai egységnek tekintendők. 
A lepke mimikri géncsoportja jó példa erre. Amikor a cisztronok elhagyják az 
egyik testet, és belépnek a következőbe, amikor a következő nemzedékhez vezető 
útjukra indulnak a spermiumban vagy a petesejtben, kis bárkájukban valószínűleg 
ott fogják találni közvetlen szomszédaikat, a régi útitársakat, akikkel együtt 
hajóznak a hosszú Odüsszeián még a távoli ősök testeitől. Ugyanazon kromoszóma 
szomszédos cisztronjai szorosan összetartó útitársak, nemigen fordul elő velük, 
hogy ne ugyanarra a bárkára szálljanak, amikor eljön a meiózis ideje. 

Ha pontosan fogalmazunk, ennek a könyvnek nem “Az önző cisztron" vagy “Az 
önző kromoszóma" címet kellett volna adni, hanem ezt: “A kissé önző nagy 
kromoszómadarab és az önzőbb kis kromoszómadarab." Ezt a legjobb indulattal 
sem nevezhetjük megkapó címnek, s ezért - minthogy a gént olyan kis 
kromoszómadarabként határoztam meg, amely sok nemzedéken át fennmaradhat - 
“Az önző gén"-t választottam könyvem címéül. 

Most már visszaérkeztünk arra a pontra, ahol az 1. fejezet végén megszakítottuk 
gondolatmenetünket. Ott azt láttuk, hogy önzésre minden olyan létező dolog 
részéről számíthatunk, amely megérdemli a természetes szelekció alapegysége 
címet. Láttuk, hogy némelyek a fajt tekintik a természetes szelekció egységének, 
mások a fajon belüli populációt vagy csoportot, megint mások az egyedet. 
Rámutattam, hogy én inkább a gént tartom a természetes szelekció alapegységének, 
ennélfogva az önérdek alapegységének is. Most pedig definiáltam a gént, mégpedig 
oly módon, hogy - ha tetszik, ha nem - igazam van! 

A természetes szelekció legáltalánosabb formájában a létező dolgok eltérő arányú 
fennmaradását jelenti. Egyes dolgok élnek, mások meghalnak, de ahhoz, hogy 
ennek a szelektív pusztulásnak bárminemű hatása legyen a világra, egy további 
feltételnek is teljesülnie kell. Minden egyes létezőnek sok-sok másolat formájában 
kell előfordulnia, és - legalábbis néhányuknak - potenciálisan képesnek kell lennie 
a túlélésre - másolatok formájában - eléggé hosszú evolúciós időszakon át. A kis 
genetikai egységek rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, az egyedek, 
csoportok és fajok nem. Gregor Mendel nagy érdeme, hogy kimutatta: az öröklődő 
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egységek gyakorlatilag oszthatatlan és független részecskeként kezelhetők. Ma már 
tudjuk, hogy ez így egy kicsit túl egyszerű volna. Alkalomadtán még egy cisztron 
is felosztható, és ugyanazon a kromoszómán két gén sohasem teljesen független. 
Én a gént olyan egységként definiáltam, amely nagymértékben megközelíti az 
oszthatatlan részecske ideáját. A gén nem oszthatatlan, de ritkán osztódik részekre. 
Vagy egyértelműen jelen van egy adott egyed testében, vagy egyértelműen 
hiányzik. A gén érintetlenül jut el a nagyszülőtől az unokához, és egyenesen halad 
át a közbeeső nemzedéken, anélkül hogy más génekkel összeolvadna. Ha a gének 
állandóan keverednének egymással, a mai felfogásunk szerinti természetes 
szelekció lehetetlen volna. Mellesleg ez már Darwin életében bebizonyosodott, és 
sok gondot okozott Darwinnak, mivel abban az időben feltételezték, hogy az 
öröklés folyamata keveredéssel jár együtt. Mendel felfedezése akkor már 
napvilágot látott, és megmenthette volna Darwint a gondjaitól, de ő - fájdalom -
sohasem szerzett tudomást róla; úgy látszik, senki sem olvasta egészen addig, 
amikor már mind Darwin, mind Mendel évek óta halott volt. Lehet, hogy Mendel 
nem ismerte fel eredményeinek jelentőségét, mert máskülönben talán írt volna 
Darwinnak. 

A gén részecske mivoltának egy másik aspektusa, hogy nem öregszik; 
pusztulásának valószínűsége millióéves korában sem nagyobb, mint százéves 
korában. Testről testre vándorol nemzedékeken át, testet test után manipulál a maga 
módján és a maga céljaira, egymás után hagyva el a halandó testeket, még mielőtt 
az öregségbe és halálba süllyednének. 

A gének halhatatlanok, vagy legalábbis olyan genetikai egységként definiáltuk 
őket, amely megközelítőleg rászolgál erre a címre. Nekünk, egyedi túlélőgépeknek, 
arra van kilátásunk a világban, hogy esetleg néhány évtizeddel tovább éljünk. A 
gének várható életkorát azonban nem évtizedekben, hanem évezredekben vagy 
évmilliókban kell mérnünk. 
Az ivarosán szaporodó fajok esetében az egyed túlságosan nagy és túlságosan 
átmeneti genetikai egység ahhoz, hogy a természetes szelekció fontos egységének 
minősüljön.'0 Az egyedek csoportja még nagyobb egység. Genetikai szempontból 
az egyedek és csoportok égen a felhőkhöz vagy sivatagban a homokviharokhoz 
hasonlatosak. Átmeneti gyülekezetek, szövetségek az evolúciós időskálán nézve; 
nem stabilak. A népességek (populációk) hosszú ideig fennmaradnak, de állandóan 
keverednek más népességekkel, s így elveszítik identitásukat. Belülről is evolúciós 
változásnak vannak kitéve. A népesség nem eléggé különálló entitás ahhoz, hogy a 
természetes szelekció egysége legyen, nem eléggé stabil és egységes ahhoz, hogy 
egy másik népességhez képest “szelektálódjék". 

Az egyedi test eléggé különállónak látszik, amíg él - de vajh' meddig tart ez? 
Minden egyed egyedülálló a maga nemében. Nem jöhet létre evolúció létező 
dolgok közti szelekció révén, amikor mindegyik létezőnek csupán egyetlen 
példánya van! Az ivaros szaporodás nem replikáció. Éppúgy, ahogy a populációk 
keverednek, egy egyed utódaiban is keveredik a szexuális partnerek genetikai 
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anyaga. Gyermekeinkben csupán felerészben vagyunk jelen, unokáinkban pedig 
csupán negyedrészben. A legtöbb, amit remélhetünk, hogy néhány nemzedék 
múltán sok leszármazottunk lesz, akik mind hordoznak egy kicsiny részt - néhány 
gént - belőlünk, még akkor is csak ennyit, ha a mi vezetéknevünket viselik. 
Az egyedek nem stabilak, hanem elenyésznek. A kromoszómák is addig 
keverednek, míg feledésbe merülnek, mint a kiosztott kártyák a parti után. Maguk a 
kártyák azonban túlélik a keverést. A kártyák a gének. A géneket nem teszi tönkre 
a kromoszómák közötti átkereszteződés, csupán partnereket váltanak, és tovább 
menetelnek. Persze hogy tovább menetelnek. Ez a dolguk. Ők a replikátorok, s mi 
vagyunk a túlélőgépeik. Amint megtettük kötelességünket, félredobnak bennünket. 
Ám a gének földtörténeti időkben honolnak, a gének örökkévalók. 

A gének - mint a gyémántok - örökkévalók, de nem pontosan úgy, mint a 
gyémántok. Az egyedi gyémántkristály maga marad fenn, az atomok változatlan 
mintájaként. A DNS-molekulák nem ilyen értelemben tartósak. Bármely anyagi 
értelemben vett DNS-molekula élete meglehetősen rövid - talán néhány hónap, de 
semmi esetre sem több, mint egy emberöltő. A másolataiban viszont elméletileg 
évek százmillióin át élhet egy DNS-molekula. Sőt éppúgy, mint az őslevesben levő 
replikátorok, egy adott gén másolatai az egész világon elterjedhetnek. A különbség 
az, hogy a mai változatok mind takarosan be vannak csomagolva túlélőgépek 
testébe. 

Hangsúlyozom, hogy a gén meghatározó tulajdonsága az, hogy másolatok 
formájában lehetőségében szinte halhatatlan. A gént bizonyos célokra kívánatos 
lehet egyetlen cisztronként meghatározni, de az evolúcióelméletben tágabb 
meghatározást kell adnunk. A tágítás mértékét a definíció célja határozza meg. Mi 
meg akarjuk lelni a természetes szelekció gyakorlati egységét. Ehhez úgy fogunk 
hozzá, hogy megállapítjuk, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a 
természetes szelekció sikeres egységének. Az előző fejezetben a hosszú élet, a 
termékenység és a másolási pontosság fogalmait használtuk. Ezután a “gént" a 
legnagyobb olyan entitásként definiáltuk, mely - legalábbis potenciálisan - 
rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. A gén sok-sok másodpéldány formájában 
létező, hosszú életű replikátor. Nem végtelenül sokáig él. Még egy gyémánt sem 
tart szó szerint örökké, és még egy cisztron is kettéhasadhat crossing over során. A 
gént olyan kromoszómadarabként határozzuk meg, mely kellőképpen rövid ahhoz, 
hogy elég hosszú ideig fennmaradhasson, és így a természetes szelekció tényleges 
egységeként működhessen. 

Pontosan milyen hosszú az “elég hosszú"? Erre nem adható szigorúan pontos 
válasz. Attól függ, hogy mennyire súlyos a szelekciós “nyomás", azaz mennyivel 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy “rossz" genetikai egység hal ki és nem a 
“jó" allélja. Ez mennyiségi részletkérdés, ami esetről esetre változik. A természetes 
szelekció legnagyobb gyakorlati egysége - a gén - a skálán rendszerint valahol a 
cisztron és a kromoszóma között helyezkedik el. 
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Potenciális halhatatlansága teszi, hogy a gén jó eséllyel pályázik a természetes 
szelekció alapegysége címre. De itt az ideje, hogy hangsúlyozzuk a “potenciális" 
szót. Egy gén élhet egymillió évig is, de sok új génnek még az első utód-
nemzedékbe sem sikerül átjutnia. Az a néhány, amelynek sikerül, ezt részben 
szerencséjének köszönheti, de főképp annak, hogy jól tud túlélőgépeket készíteni. 
Olyan hatással van a számára átmeneti lakóhelyül szolgáló egymást követő 
testeknek az embrionális fejlődésére, hogy az illető szervezet egy kicsit nagyobb 
sikerrel él és szaporodik, mint ahogy a vele versengő gén vagy allél hatása alatt 
tenné. Egy “jó" gén például azáltal biztosíthatja fennmaradását, hogy az őt hordozó 
egymást követő testekre hosszabb lábakat örökít, s így azok a ragadozóik elől 
könnyebben elmenekülnek. Ez csak egy konkrét példa, nem általános érvényű. A 
hosszú lábak végül is nem mindig előnyösek. Egy vakond számára például 
hátrányosak volnának. Vajon ahelyett, hogy megrekednénk a részleteknél, el 
tudunk-e képzelni valamilyen egyetemes minőséget, amely várhatóan minden jó 
(azaz hosszú életű) génben megjelenik? Vagy ellenkezőleg: melyek azok a 
tulajdonságok, amelyek alapján azonnal kiderül egy génről, hogy “rossz", rövid 
életű? Számos ilyen egyetemes tulajdonság képzelhető el, van azonban egy, amely 
különösen fontos a mi szempontunkból: a gének szintjén az önzetlenség rossz, az 
önzés pedig jó. Ez kérlelhetetlenül következik az önzetlenség és önzés fogalmára 
adott definíciónkból. Egy adott génváltozat közvetlenül verseng alléljaival a 
fennmaradásért, mivel a génkészletben levő alléljai ugyancsak a jövendő 
generációk kromoszómáin levő helyekre pályáznak. Minden olyan gén, amely 
alléljai rovására igyekszik saját fennmaradási esélyeit növelni a génkészletben, 
definíció szerint nagyobb eséllyel marad fenn. A gén az önzés alapegysége.( Mi 
akadályozhatja  a géneket abban hogy egymás ellen forduljanak? Én (egyuttmukodes?)) 

 
Most már megfogalmaztuk e fejezet fő mondanivalóját. Ám átsiklottam bizonyos 

bonyodalmak és burkolt feltevések fölött. Az első bonyodalmat röviden már 
említettem. Bármennyire függetlenek és szabadok lehetnek is a gének nemzedékről 
nemzedékre vezető útjukon, nagyon is kevéssé szabad és független tényezőként 
hatnak az embrionális fejlődés vezérlésében. Kibogozhatatlanul bonyolult módon 
működnek együtt és állnak kölcsönhatásban mind egymással, mind külső 
környezetükkel. Az olyan kifejezések, mint a “hosszú láb génje" vagy az “önzetlen 
viselkedés génje", kényelmes szóképek, de meg kell értenünk, hogy mit jelentenek. 
Nincs olyan gén, amely egymagában felépít egy lábat, akár hosszút, akár rövidet. 
Egy láb felépítése sok gén együttműködésén alapuló vállalkozás. A külső 
környezet hatása is elengedhetetlen: végül is a lábakat valójában táplálékból 
készítjük! Ettől azonban még beszélhetünk olyan különálló génről, amely ha 
minden más feltétel azonos, hosszabb lábakat készít, mint amilyenek a gén 
valamely más alléljának hatása alatt készülnének. 
Gondoljunk egy műtrágyának - mondjuk, a nitrátnak - a búza növekedésére 
gyakorolt hatására. Mindenki tudja, hogy a búza nagyobbra nő nitrát jelenlétében, 
mint hiányában. De senki sem olyan balga, hogy azt állítsa, hogy a nitrát önmagá- 
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ban képes búzanövényt előállítani. Mag, termőtalaj, nap, víz és különböző 
ásványok nyilvánvalóan éppúgy szükségesek. Ha azonban mindezeket az egyéb 
tényezőket állandónak vesszük, sőt még akkor is, ha bizonyos határok között 
változhatnak, a nitrátadagolás azt eredményezi, hogy a búzanövények nagyobbra 
nőnek. így van ez az embrió fejlődésében szerepet játszó egyes génekkel is. Az 
embrionális fejlődést annyira bonyolult, összehangolt szabályozórendszer vezérli, 
hogy legjobb, ha nem is elmélkedünk rajta. Egyetlen tényező sem tekinthető - akár 
genetikai, akár környezeti tényezőről van szó - az újszülött bármely testrésze 
egyedüli “okának". A csecsemő minden testrészének szinte végtelen számú 
előzetes “oka" van. De két csecsemő közti különbség - például a láb hosszában - 
talán könnyen visszavezethető néhány egyszerű előzetes különbségre - akár a 
környezetben, akár a génekben. A különbségek számítanak a fennmaradásért 
folytatott küzdelemben, s az evolúcióban a genetikailag meghatározott különbségek 
számítanak. 

Egyazon gén alléljai egymásnak kíméletlen vetélytársai, más gének azonban 
csupán környezetének részei, a hőmérséklethez, táplálékhoz, ragadozókhoz vagy 
társakhoz foghatóan. A gén hatása a környezettől függ, s ebbe beletartozik a többi 
gén is. Néha egy génnek egészen másfajta hatása van bizonyos gének jelenlétében, 
mint egy más összetételű génkészletben. A test egész génkészlete egyfajta 
genetikai éghajlatot vagy hátteret alkot, amely módosítja és befolyásolja bármely 
adott gén hatását. 

Most azonban - úgy tűnik - paradoxonnal állunk szemben. Ha egy gyerek 
megépítése ennyire bonyolult kooperatív vállalkozás, és ha minden génnek több 
ezer más génre is szüksége van feladata elvégzéséhez, akkor hogyan egyeztethetjük 
ezt össze az általam festett képpel az oszthatatlan génekről, amelyek halhatatlan 
zer-gékként testről testre ugrálnak korokon át, mint az élet szabad, korlátok nélküli 
és önző képviselői? Badarság lett volna mindez? Egyáltalán nem. Lehet, hogy egy 
kicsit elragadott a hév, de nem beszéltem badarságot, szó sincs valóságos 
paradoxonról. Ezt egy másik analógia segítségével magyarázhatjuk meg. 

Egyetlen evezős önmagában nem nyerheti meg az Oxford-Cambridge regattát. 
Ehhez nyolc bajtársra van szüksége. Mindegyikük specialista, aki mindig a csónak 
egy adott részében ül - spiccevezős vagy vezérevezős, vagy kormányos stb. Az 
evezés együttműködésen alapuló vállalkozás, némelyek mégis jobbak, mint mások. 
Tegyük fel, hogy az edzőnek ki kell választania az ideális legénységet a 
jelentkezők közül, akik közül némelyek a spiccevezős pozíciójára specializálódtak, 
mások kormányosnak és így tovább. Tegyük fel, hogy a kiválasztásra a következő 
módszert alkalmazza. Mindennap összeállít három új próbalegénységet, vélet-
lenszerűen választva ki a jelentkezőket az egyes pozíciókra, és a három hajót 
egymás ellen versenyezteti. Néhány hét után már feltűnik, hogy a győztes hajó 
többnyire ugyanazokból a versenyzőkből áll. Ezeket megjegyzi mint jó evezősöket. 
Másokat következetesen a lassúbb hajókban talál, őket végül kihagyja a csapatból. 
De még egy kiemelkedően jó evezős is ülhet néha egy lassú hajóban, vagy a többi- 
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-ek gyengesége, vagy balszerencse, mondjuk erős ellenszél miatt. Csupán átlagban 
igaz az, hogy a győztes hajóban a legjobb evezősök ülnek. 

Az evezősök a gének. A csónak egyes helyeiért versengő riválisok az allélok, 
amelyek a kromoszóma mentén ugyanazokat a helyeket tölthetik be. A gyors 
evezés megfelel a túlélés szempontjából sikeres test felépítésének. A szél a külső 
környezet. Az alternatív jelöltek együtt jelentik a génkészletet. Ami egy test 
fennmaradását illeti, összes génje ugyanabban a csónakban evez. Sok jó gén kerül 
rossz társaságba, s előfordul, hogy egy végzetesen káros, letális génnel 
közösködnek, amely gyermekkorban megöli a testet. Ekkor a jó gén is elpusztul a 
többivel. Ám ez csupán egy test, s ugyanannak a jó génnek más példányai tovább 
élnek más testekben, amelyekben nincs letális gén. A jó gének másolatait gyakran 
az hátráltatja, hogy történetesen rossz génekkel osztoznak egy testen, máskor pedig 
egyéb szerencsétlenség éri őket - mondjuk, a testet agyoncsapja a villám. Ám a jó 
szerencse vagy a balszerencse definíció szerint véletlenszerű, s az a gén, amelyik 
következetesen a vesztes oldalon van, nem balszerencsés: az rossz gén. 

A jó evezős egyik erénye a csapatmunka; az a képesség, hogy beilleszkedjen a 
csapatba, és együttműködjön a legénység többi tagjával. Ez éppoly fontos lehet, 
mint az erős izmok. Amint láttuk a lepkék esetében, a természetes szelekció az 
inverziók és a kromoszómadarabok más jelentős átrendeződései révén 
“megszerkeszthet" egy génegyüttest, s ezzel jól együttműködő géneket szorosan 
kapcsolt csoporttá hozhat össze. Bizonyos értelemben lehetséges, hogy egymással 
fizikailag nem kapcsolt gének is szelektálódjanak, kölcsönösen összeillő voltuk 
miatt. Többnyire előnyben vannak azok a gének, amelyek a leggyakrabban össze-
kerülő gének többségével, vagyis a génkészlet nagy részével jól együtt-működnek. 

Egy sikeres ragadozónak például számos testi adottsággal kell rendelkeznie, 
többek között éles metszőfogakkal, a hús emésztésére alkalmas belső szervekkel és 
sok mással. Egy sikeres növényevőnek ugyanakkor lapos őrlőfogai vannak, sokkal 
hosszabb bélrendszere és másféle emésztőanyagai. Egy növényevő génkészletében 
nem lenne valami sikeres egy olyan új gén, amely tulajdonosát éles húsevő 
fogakkal látja el. Nem azért, mert a húsevés általában előnytelen, hanem mert nem 
ehetünk hatékonyan húst, hacsak nincs meg a megfelelő emésztőrendszerünk és a 
húsevő életmódhoz szükséges minden más tulajdonságunk. Az éles húsevő fogak 
génjei nem eleve rossz gének. Csak olyan génkészletben számítanak rossznak, 
amelyben a növényevő tulajdonságok génjei uralkodnak. 

Ez körmönfont, bonyolult gondolatmenet. Bonyolult, mivel egy gén “környezete" 
nagyrészt más génekből áll, s ezek maguk is mind arra szelektálódtak, hogy 
képesek legyenek saját génkörnyezetükkel együttműködni. Létezik olyan analógia, 
amelynek segítségével e bonyolult eszmefuttatás jobban megérthető, ám ez nem a 
mindennapi tapasztalat köréből való. A “játékelmélettel" való analógiára gondolok, 
melyről az 5. fejezetben lesz szó, az állatok közti agresszív versengés kapcsán. 
Ezért a téma további tárgyalását egyelőre halasszuk el, és térjünk vissza a fejezet 
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központi mondanivalójához, tudniillik hogy a természetes szelekció alapegy-
ségének legjobb nem a fajokat, sem a népességet, sőt még csak nem is az egyént 
tekinteni, hanem a genetikai anyag valamilyen kis egységét, melyet az egyszerűség 
kedvéért génnek nevezhetünk. E gondolatmenet sarkalatos pontja, ahogy korábban 
már kifejtettük, az a feltevés, hogy a gének potenciálisan halhatatlanok, míg a 
testek és minden más magasabb rendű egység átmeneti. E feltevés két tényen 
nyugszik: egyrészt az ivaros szaporodás és a crossing over tényén, másrészt az 
egyedi halandóság tényén. Ezek a tények tagadhatatlanul igazak. Ám ettől még 
megkérdezhetjük, hogy miért igazak. Miért gyakoroljuk mi és a legtöbb más 
túlélőgép az ivaros szaporodást? Miért van crossing over? És miért nem élünk 
örökké? 

Hogy miért halunk meg öregkorunkban, az nehéz kérdés, és részletei túlmennek 
e könyv keretein. A konkrét okokon kívül bizonyos általánosabb okokat is 
felvetettek. Az egyik elmélet szerint például az öregedés nem más, mint az egyén 
élete során előforduló ártalmas másolási hibák és egyéb génkárosodások 
felhalmozódása. Egy másik elmélet, melyet Sir Peter Medawarnak köszönhetünk, 
jó példája a génszelekció alapján álló evolúciós gondolkodásnak.11 Medawar 
először elveti a hagyományos érveket, mint például: “Az idős egyedek a faj többi 
tagja iránti önzetlenségből halnak meg, mivel ha még akkor is köztünk maradnak, 
amikor már túlságosan elaggottak ahhoz, hogy szaporodjanak, haszontalanul 
zsúfolnák tele a világot." Ahogy Medawar rámutat, ez körben forgó érvelés, 
feltételezi azt, amit bizonyítani akar, nevezetesen, hogy az idős állatok túlságosan 
gyengék a szaporodásra. Egyben naiv csoportszelekciós vagy faj szelekciós 
magyarázat, bár ebből a szempontból elfogadhatóbb módon is megfogalmaz-
hatnánk. Medawar elméletének viszont gyönyörű logikája van. A következőképpen 
építhetjük fel. 

Már feltettük azt a kérdést, hogy mik a “jó" gén legáltalánosabb tulajdonságai, s 
úgy határoztunk, hogy az “önzés" közéjük tartozik. De a sikeres gének egy másik 
általános tulajdonsága az a törekvésük, hogy túlélőgépeik halálát legalábbis a 
szaporodásuk végéig halasszák. Nem kétséges, az ember némelyik unokatestvére 
vagy bácsikája meghalt gyermekkorában, de nem halt meg egyetlen közvetlen őse 
sem. Az ősök egyszerűen nem halnak meg fiatalon! 

Azt a gént, mely tulajdonosának halálát okozza, letális génnek nevezzük. A 
szemiletális génnek van némi gyengítő hatása, úgyhogy a más okokból 
bekövetkező halált valószínűbbé teszi. Maximális hatását a testre bármely gén az 
élet egy bizonyos szakaszában fejti ki, s ez alól a letális és szemiletális gének sem 
kivételek. A gének többsége a magzati élet során fejti ki hatását, mások 
gyermekkorban, ifjúkorban vagy érett korban, és megint mások idős korban. 
(Gondoljunk arra, hogy a hernyónak és a belőle kialakuló lepkének pontosan 
ugyanaz a génkészlete.) Nyilvánvaló, hogy a letális gének többnyire kihullanak a 
génkészletből. De ugyanilyen nyilvánvaló, hogy egy későbben ható letális gén 
stabilabb lesz a génkészletben, mint egy korai hatású. Az a gén, amely letális az 
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idősebb testben, még sikeres lehet a génkészletben, feltéve hogy letális hatása csak 
azután nyilvánul meg, hogy a testnek már volt némi ideje a szaporodásra. Például 
egy olyan gén, amely az idős testekben rákbetegséget okoz, számos utódba 
átkerülhet, mivel a szaporodás megelőzte a megbetegedést. Másfelől az a gén, 
amely a fiatal felnőtt testben okoz rákot, nem jut tovább túl sok utódba, az a gén 
pedig, amely gyermekekben fejleszt ki végzetes daganatot, egyáltalán nem adódik 
tovább. Az elmélet szerint tehát az időskori hanyatlás egyszerűen mellékterméke a 
későn ható letális és szemiletális gének felhalmozódásának. Ezek a gének azért 
juthattak át a természetes szelekció rostáján, mert későn hatnak. 

Maga Medawar is azt hangsúlyozza, hogy a szelekció azoknak a géneknek 
kedvez, melyek elhalasztják más, letális gének hatását, és kedvez azoknak a 
géneknek is, melyek siettetik a jó gének hatását. Könnyen lehet, hogy az evolúció 
jórészt nem egyéb, mint hogy a génműködés beindulásának időpontja a genetikai 
szabályozás alatt változik. 

Vegyük észre, hogy ennek az elméletnek nincs szüksége arra az előfeltevésre, 
hogy szaporodni csak bizonyos életkorokban lehet. Ha abból a feltevésből 
indulnánk ki, hogy az összes egyénnek egyforma valószínűséggel lehet gyereke 
bármely életkorban, a Medawar-féle elmélet rögtön prognosztizálná a későn ható 
ártalmas gének felhalmozódását a génkészletben, s ebből már másodlagosan 
következik az a tendencia, hogy időskorban csekélyebb mértékű a szaporodás. 

Hogy egy kis kitérőt tegyünk, ennek az elméletnek az az egyik érdeme, hogy 
néhány meglehetősen érdekes elgondoláshoz vezet. Például következik belőle, 
hogy ha meg akarjuk növelni az ember élettartamát, erre két általános mód 
kínálkozik. Először, megtilthatnánk a szaporodást egy bizonyos életkor, mondjuk 
negyven év előtt. Néhány évszázad múltán ezt az alsó korhatárt felemelnénk ötven 
évre és így tovább. Elképzelhető, hogy az ember élettartama ezzel a módszerrel 
több évszázaddal kitolható lehetne. Mégsem tudom elképzelni, hogy bárki is 
komolyan intézményesíteni akarna egy ilyen stratégiát. 

Másodszor, megpróbálhatnánk “becsapni" a géneket, elhitetvén velük, hogy az a 
test, amelyben lakoznak, ifjabb, mint amilyen valójában. Ez a gyakorlatban azt 
jelentené, hogy meg kellene határoznunk a test belső vegyi környezetében azokat a 
változásokat, amelyek az öregedés során történnek. Ezek bármelyike lehet az a 
“jel", amely “bekapcsolja" a későn ható letális géneket. Az ifjú test kémiai 
tulajdonságainak felszínes utánzásával lehetséges volna megakadályozni a későn 
ható ártalmas gének bekapcsolódását. Az érdekes az, hogy az időskor kémiai 
jeleinek semmiféle szokásos értelemben nem kell önmagukban ártalmasnak 
lenniük. Tegyük fel például, hogy véletlenül Ö anyag nagyobb koncentrációban 
található az idős egyének testében, mint az ifjakéban. Ö önmagában lehet teljesen 
ártalmatlan, esetleg valamilyen táplálékban levő anyag, amely felhalmozódik a 
testben az idő folyamán. De bármely génre, mely Ö jelenlétében fejt ki ártalmas 
hatást, míg egyébként jó hatású, automatikusan pozitív szelekció hat, és gyakor-
latilag időskori halált “okozó" génné lesz. A gyógymód egyszerűen az volna, hogy 
Ö-t eltávolítjuk a testből. 
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E gondolatban az a forradalmi, hogy maga Ö csupán az időskor “címkéje". Az az 
orvos, aki észrevenné, hogy Ö nagy koncentrációja gyakran halálhoz vezet, 
valószínűleg egyfajta méregnek gondolná, és azon törné a fejét, hogy közvetlen oki 
kapcsolatot találjon Ö és a test hibás működése között. De hipotetikus példánk 
esetében csupán idejét vesztegetné! 
Éppígy lehetne egy I anyag az ifjúság “címkéje" abban az értelemben, hogy 
nagyobb koncentrációban található fiatal testekben, mint idősekben. Megint csak 
szelektálódhatnának olyan gének, melyek jó hatásúak volnának I jelenlétében, de 
ártalmasak I hiányában. Mivel nincs módunk megtudni, hogy mi az Ö vagy I - sok 
ilyen anyag létezhet -, egyszerűen azt az általános előrejelzést adhatjuk, hogy minél 
jobban utánozzuk az ifjú test tulajdonságait az idős testben - bármilyen 
felszíneseknek tűnjenek is e tulajdonságok -, annál hosszabb életre számíthatunk. 
Hangsúlyoznom kell, hogy a fentiek csupán Medawar elméletén alapuló 
spekulációk. Bizonyos értelemben, logikailag Medawar elméletében kell legyen 
némi igazság, ez azonban nem jelenti szükségképpen azt, hogy az időskori 
hanyatlás bármely adott gyakorlati példájának ez a helyes magyarázata. A mi 
szempontunkból az a fontos, hogy az evolúció génszelekciós felfogása minden 
nehézség nélkül megmagyarázza az egyed hajlamát az öregkori elhalálozásra. Az 
egyének halandó voltának feltevése - ami e fejezet érvelésének középpontjában áll 
- az elmélet keretében igazolható. 

A másik tény - amit kissé elkentem, nevezetesen az ivaros szaporodás és a 
crossing over léte - már nehezebben támasztható alá. Crossing over nem mindig 
történik. Hím muslicáknál például nem fordul elő. Ismeretes olyan gén, amely a 
nőstényekben elnyomja a crossing overt. Ha kitenyésztenénk egy muslica-
populációt, melyben ez a gén egyetemesen jelen van, akkor egy “kromoszóma-
készlet" kromoszómái válnának a természetes szelekció oszthatatlan egységeivé. 
Tulajdonképpen ha következetesen alkalmaznánk definíciónkat, ez esetben egy 
egész kromoszómát kellene egy “génnek" tekintenünk. 

A szaporodásra is vannak alternatívák. A nőstény levéltetvek világra hozhatnak 
apátlan nőstény utódokat, melyek mindegyikében anyjának összes génjét 
megtaláljuk. (Mellékesen egy anya “méhében" levő embriónak is lehet egy még 
kisebb embrió a méhében. így a levéltetű nősténye egyidejűleg szülhet egy lányt és 
egy lányunokát, egyenértékűeket az anya egypetéjű ikertestvéreivel.) Sok növény 
vegetatív úton, sarjadzással is szaporodik. Ebben az esetben inkább beszélhetnénk 
növekedésről, mint szaporodásról; ám ha belegondolunk, mindenképpen 
meglehetősen csekély a különbség a növekedés és a nem ivaros szaporodás között, 
mivel mindkettő egyszerű mitotikus sejtosztódással megy végbe. A vegetatív 
szaporodással létrejött növények néha leválnak “szüléikről". Máskor - például a 
szilfák esetében - a sarjak összeköttetésben maradnak. Valójában egy egész 
szilfaerdőt egyetlen egyednek tekinthetünk. A kérdés tehát ez: ha a levéltetvek és a 
szilfák nem teszik, akkor mi, többiek, miért fáradozunk annyit azon, hogy 
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összekeverjük génjeinket valaki máséival, mielőtt gyermeket hoznánk világra? Ez 
valóban különösnek látszik. Miért alakult ki egyáltalán az ivarosság, az egyszerű 
replikációnak ez a bizarr elferdülése? Mi hasznunk van az ivaros szaporodásból?12 

Ez rendkívül nehéz kérdés az evolúciókutató számára. A megválaszolására tett 
komolyabb kísérletek mind kifinomult matematikai okfejtést alkalmaznak. 
Bevallom, én ezt a kérdést megkerülöm - egy dolgot kivéve. Ez pedig az, hogy az 
ivaros szaporodás evolúciójának magyarázatában a nehézségek legalább egy része 
abból a tényből származik, hogy az elméletalkotók az egyedről többnyire azt 
hiszik, hogy igyekszik maximalizálni túlélő génjeinek számát. Ezen az alapon az 
ivaros szaporodás azért tűnik ellentmondásnak, mert “nem hatékony" mód arra, 
hogy az egyed továbbadja génjeit: minden gyermek az egyik szülő génjeinek 
csupán 50 százalékát kapja meg, míg a másik 50 százalékot a szexuális partner 
nyújtja. Ha gyermekeket sarjadzhatna, mint a levéltetű, akik az ő pontos másolatai 
lennének, akkor minden gyermek testében génjeinek 100 százalékát adhatná át a 
következő nemzedéknek. E látszólagos paradoxon sok elméletalkotót arra 
késztetett, hogy a csoportszelekció felfogását tegye magáévá, mivel viszonylag 
könnyű elképzelni az ivaros szaporodás csoportszintű előnyeit. Ahogy W. F 
Bodmer tömören megfogalmazta: az ivaros szaporodás “elősegíti azoknak az 
előnyös mutációknak egyetlen egyedben való felhalmozódását, melyek külön-
külön jöttek létre más-más egyedekben." 

Ám a paradoxon kevésbé tűnik paradoxnak, ha követjük e könyv 
gondolatmenetét, s az egyedet olyan túlélőgépnek tekintjük, amelyet hosszú életű 
gének rövid életű szövetsége alkot. A “hatékonyság" az egész egyed nézőpontjából 
ekkor lényegtelennek tűnik. Az ivarosságot, illetve ivartalanságot egyetlen gén 
irányítása alatt álló tulajdonságnak fogjuk tekinteni éppúgy, mint a kék szemet, 
illetve a barna szemet. Az ivarosságot “okozó" gén saját önös céljai érdekében az 
összes többi gént manipulálja. Ugyanezt teszi a crossing over génje. Még olyan 
gének is vannak - mutátoroknak nevezzük őket -, amelyek a másolási hibák 
gyakoriságát manipulálják más génekben. A másolási hiba definíció szerint 
hátrányos arra a génre nézve, amelyet rosszul másolnak le. De ha ez előnyére válik 
a hibás másolást kiváltó önző mutátor génnek, akkor a mutátor elterjed a 
génkészletben. Hasonlóképpen: ha a crossing over előnyös az azt előidéző gén 
számára, ez elégséges magyarázat a crossing over létezésére. Ha pedig az ivaros 
szaporodás - szemben az ivartalannal - előnyére válik az ivaros szaporodás 
génjének, ez elégséges magyarázat az ivaros szaporodás létére. Az már kevésbé 
lényeges, hogy ez javára válik-e vagy sem az egyed összes többi génjének. Az önző 
gén szempontjából az ivaros szaporodás végül is egyáltalán nem olyan bizarr. 

Mindez azonban már veszélyesen közel jár a körben forgó érveléshez, mivel az 
ivaros szaporodás léte előfeltétele annak a gondolatsornak, amely oda vezet, hogy a 
gént a szelekció egységének tekintsük. Meggyőződésem, hogy a körből ki lehet 
lépni, de most nem ez a dolgunk. Az ivaros szaporodás létezik. Ennyi igaz. Az iva- 
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ros szaporodásból és a kromoszómák átkereszteződéséből következik, hogy a kis 
genetikai egységet, avagy a gént, az evolúció alapvető, független egységéhez 
legközelebb álló dolognak tekinthetjük. 

Az ivarosság nem az egyetlen látszólagos paradoxon, amely kevésbé lesz 
rejtélyes abban a pillanatban, hogy megtanulunk az önző gép alapján gondolkodni. 
Úgy látszik például, hogy a szervezetekben több DNS van, mint amennyi 
felépítésükhöz szigorúan szükséges: a DNS-nek jelentős része sohasem fordítódik 
le a fehérjék nyelvére. Az egyedi szervezet szempontjából ez paradoxonnak látszik. 
Ha a DNS “célja" a testek felépítésének felügyelete, akkor meglepő, hogy a DNS 
jelentős része nem tesz semmi ilyesmit. A biológusok sokat törik a fejüket azon, 
hogy milyen hasznos feladatot végezhet ez a látszólag felesleges DNS. Ám 
maguknak az önző géneknek a nézőpontjából nincs semmiféle ellentmondás. A 
DNS igazi “célja", hogy fennmaradjon; nem több, és nem kevesebb. A DNS-
felesleg létét legegyszerűbben úgy magyarázhatjuk, ha feltételezzük, hogy parazita 
vagy legjobb esetben ártalmatlan, de haszontalan potyautas más DNS-ek által 
alkotott túlélőgépeken.13 

Némelyek tiltakoznak az evolúció - úgymond - túlságosan génközpontú felfogása 
ellen. Végül is, érvelnek, ténylegesen az egyed az, aki összes génjével együtt él 
vagy hal. Remélem, az eddigiek kellőképpen rávilágítanak arra, hogy itt valójában 
nincs nézeteltérés. Éppúgy, ahogy a teljes csónak legénysége nyer vagy veszít a 
versenyeken, valójában az egyedek azok, akik élnek vagy halnak, és a természetes 
szelekció közvetlenül majdnem mindig az egyed szintjén nyilvánul meg. De a nem 
véletlenszerű egyedi halálozásnak és szaporodási sikernek hosszú távú 
következményei a génkészlet változó géngyakoriságainak formájában nyilvánulnak 
meg. Némi fenntartással azt mondhatjuk, hogy a génkészlet ugyanaz a mai 
replikátorok számára, mint ami az ősleves volt az ősi replikátorok számára. Az 
ivaros szaporodásnak és a crossing overnek az a hatása, hogy megőrzi a leves mai 
megfelelőjének “folyékonyságát". Az ivaros szaporodás és a crossing over 
állandóan keveri a génkészletet, s a gének részben átcsoportosulnak, átren-
deződnek. Az evolúció az a folyamat, melynek révén egyes gének gyakoribbá, 
mások viszont ritkábbá válnak a génkészletben. Jó, ha kialakítjuk azt a szokást, 
hogy valahányszor egy tulajdonság - például az önzetlen viselkedés - evolúcióját 
próbáljuk megmagyarázni, egyszerűen azt kérdezzük magunktól: “Milyen hatással 
lesz ez a tulajdonság a gének gyakoriságára a génkészletben?" Előfordul, hogy a 
génnyelv kissé fárasztóvá válik, s a rövidség és elevenség kedvéért hasonlatokat 
használunk. De mindig kétkedő szemmel fogunk tekinteni hasonlatainkra, hogy 
szükség esetén biztosan visszatérhessünk a génnyelvre. 

A gén számára tehát a génkészlet csupán egy újfajta ősleves, ahol megélhetését 
biztosítja. Mindössze annyi változott, hogy manapság azáltal biztosítja 
megélhetését, hogy a génkészletből vett társak egymást követő csoportjaival 
együttműködve, az egyik túlélőgépet építi a másik után. A következő fejezetben a 
túlélőgépeket vesszük szemügyre, főként abból a szempontból, hogy a gének 
miként irányítják viselkedésüket. 
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4. A géngép 

A túlélőgépek kezdetben passzív tokok voltak, amelyek éppen csak megvédték a 
géneket a versenytársak vegyi fegyvereitől és a véletlenszerű molekuláris 
bombázások pusztító hatásától. Kezdetben a levesben szabadon hozzáférhető 
szerves molekulákkal “táplálkoztak". E könnyű élet akkor ért véget, amikor a 
levesben levő szerves táplálék - mely a napfényből származó energia hatására épült 
fel évszázadokon át - mind elfogyott. A túlélőgépek egyik fő ága - a növények - 
közvetlenül kezdték felhasználni a napfényt; egyszerű molekulákból összetett 
molekulákat építettek, jóval nagyobb sebességgel megismételve az eredeti levesben 
folyó szintetikus folyamatokat. Egy másik ág - az állatoké - “felfedezte", hogyan 
használhatja ki a növények vegyi munkáját: megették a növényeket, vagy más 
állatokat ettek meg. A túlélőgépek mindkét fő ága egyre leleményesebb trükköket 
fejlesztett ki a különböző életmódok hatékonyságának növelésére, és egyre újabb 
életlehetőségek is megnyíltak számukra. Új és új elágazások révén tovább fejlődtek 
a megélhetés specializált módjai: a tengerben, a szárazföldön, a levegőben, a föld 
alatt, a fák tetején és más élő testek belsejében. Ez az elágazási folyamat hozta létre 
az állatoknak és növényeknek azt az óriási változatosságát, mely ma oly nagy 
hatást tesz ránk. 

Mind az állatok, mind a növények soksejtű testekké fejlődtek, és az összes gén 
teljes másolata eljutott minden sejtbe. Nem tudjuk, hogy mikor, miért és egymástól 
függetlenül hány ízben történt ez meg. Vannak, akik a testet sejtkolóniaként fogják 
fel. Én a testet inkább gének kolóniájaként képzelem el, a sejtet pedig a gének 
vegyiparának alkalmas üzemegységeként. 

A testek lehetnek génkolóniák, de viselkedésükben tagadhatatlanul saját 
egyéniségre tettek szert. Egy állat összehangolt egészként, egységként mozog. Én 
is egységnek s nem kolóniának érzem magam. De hát ez nem meglepő. A szelekció 
azoknak a géneknek kedvezett, amelyek együttműködtek másokkal. A szűkös 
forrásokért folytatott kegyetlen versenyben, a könyörtelen küzdelemben, hogy 
megehessenek más túlélőgépeket, és elkerüljék, hogy őket egyék meg a közös 
testben, a központi irányítás bizonyára előnyösebb volt, mint az anarchia. 
Manapság a gének bonyolult kölcsönös és együttes fejlődése (koevolúciója) oly 
mértékig előrehaladt, hogy az egyedi túlélőgépek közösségi jellege gyakorlatilag 
felismerhetetlen. Sok biológus csakugyan nem ismeri fel, és nem is ért egyet 
velem. 
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Szerencsére, a könyv hátralevő részének - újságírói kifejezéssel élve - “hitele" 
szempontjából, ez az egyet nem értés nagyrészt akadémikus. Éppúgy, ahogy nem 
kényelmes kvantumokról és elemi részecskékről beszélni, amikor egy autó 
működését tárgyaljuk, gyakran fárasztó és szükségtelen a géneket előráncigálni, 
amikor a túlélőgépek viselkedéséről beszélünk. A gyakorlatban rendszerint 
kényelmes közelítés, ha az egyedi testeket olyan egységeknek tekintjük, melyek 
“megpróbálják" összes génjeik számát növelni a jövendő nemzedékekben. Ezt a 
kényelmes nyelvet fogom használni. Hacsak másként nem fogalmazok, az 
“önzetlen viselkedés" és az “önző viselkedés" az egyik állati test másik iránti 
viselkedését fogja jelenteni. 

Ez a fejezet a viselkedésről szól - a gyors mozgás trükkjéről, melyet 
nagymértékben kihasznált a túlélőgépek állati ága. Az állatok aktívan mozgó 
génszállító eszközök - géngépek. A viselkedés jellegzetessége a biológusok 
szóhasználatában az, hogy gyors. A növények is mozognak, de nagyon lassan. 
Amikor gyorsított filmen nézzük, a kúszónövények aktív állatoknak látszanak. Ám 
a legtöbb növényi mozgás valójában visszafordíthatatlan növekedés. Az állatok 
ugyanakkor több százezerszer gyorsabb mozgást fejlesztettek ki. Ráadásul az 
általuk végzett mozgások visszafordíthatok, és végtelen sokszor megismételhetők. 

Az a készülék, amit az állatok a gyors mozgás elérésére kifejlesztettek, az izom. 
Az izmok a gőzgéphez és a belső égésű motorokhoz hasonlíthatók, hiszen szintén 
vegyi üzemanyag formájában tárolt energiát használnak a mechanikai mozgás 
előállítására. A különbség az, hogy az izom által létrehozott közvetlen mechanikai 
erő a feszülés formáját ölti, s nem a gáznyomásét, mint a gőzgép vagy a belső 
égésű motorok esetében. De az izmok hasonlítanak más motorokhoz abban, hogy 
gyakran szíjakra és csuklós emelőkre fejtik ki erejüket. A mi emelőink a csontok, a 
szíjak az inak, a csuklók pedig az ízületek. Meglehetősen sokat tudunk az izmok 
működésének pontos molekuláris mechanizmusáról, én azonban érdekesebbnek 
tartom azt a kérdést, hogy az izom-összehúzódások hogyan vannak időzítve. 

Megfigyeltek már valaha egy valamennyire is bonyolult gépet, például egy kötő- 
vagy varrógépet, szövőszéket, automata palackozót vagy szalmabálázót? A 
mozgatóerő - mondjuk - egy elektromotorból vagy egy traktorból származik. Ám 
sokkal rejtélyesebb a műveletek finom időzítése. Szelepek nyílnak és záródnak 
megfelelő sorrendben, acélujjak fürgén csomót kötnek a szalmabála köré, majd 
éppen a kellő pillanatban egy kés kivágódik és elmetszi a szalagot. Az időzítést sok 
mesterséges gépben egy ragyogó találmánnyal, a vezérműtengellyel érik el. Ez az 
egyszerű forgó mozgást műveletek bonyolult, ritmikus sorozatára fordítja le egy 
excentrikus vagy speciálisan kialakított kerék segítségével. A zenedoboz elve is 
hasonló. Más gépekben - például a gőzorgonában és a gépzongorában - megfelelő 
minta szerint lyukasztott papírhengereket vagy kártyákat alkalmaznak. Újabban 
afelé haladunk, hogy az ilyen egyszerű mechanikus vezérlést elektronikussal 
váltsuk fel. A digitális számítógépek például olyan nagy és sok mindenre alkalmas 
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elektronikai eszközök, melyek felhasználhatók mozgások bonyolultan időzített 
sorozatának létrehozására. A számítógéphez hasonló modern elektronikai gépek 
alapvető komponense a félvezető, melynek közismert formája a tranzisztor. 

A túlélőgépek - úgy tűnik - átugrottak a vezérműtengellyel és a lyukkártyával 
jellemezhető fejlődési szakaszt. Mozgásaik időzítéséhez használt apparátusuknak 
több köze van az elektronikus számítógéphez, noha alapvető működését tekintve 
határozottan eltér attól. A biológiai számítógépek alapegysége - az idegsejt vagy 
neuron - belső működését tekintve valójában semmiben sem hasonlít a 
tranzisztorhoz. Kétségtelen, hogy a neuronok kommunikációjában használt kód egy 
kicsit hasonlónak látszik a digitális számítógépek kódjához, az egyedi neuron 
azonban sokkal bonyolultabb, jóval nagyobb tudású adatfeldolgozó egység, mint a 
tranzisztor. A neuronnak nem csupán három kapcsolata van más alkatrészekkel, 
egyetlen neuronnak akár több tízezer is lehet. A neuron lassúbb, mint a tranzisztor, 
de sokkal messzebbre jutott a miniatürizálás irányában, ami egyébként az 
elektronikai iparban is megfigyelhető az elmúlt évtizedekben. Ez már abból is 
nyilvánvaló, hogy az emberi agyban vagy tízmilliárd neuron van, míg egy 
koponyába csupán néhány száz tranzisztor férne bele. 

A növényeknek nincs szükségük neuronra, mivel helyváltoztatás nélkül élnek, 
viszont a neuron az állatcsoportok nagy többségében megtalálható. Vagy már 
nagyon korán, evolúciójuk kezdetén “felfedezték" az állatok, és örökölte az összes 
csoport, vagy pedig több ízben újra felfedezték, egymástól függetlenül. 

A neuronok alapjában véve közönséges sejtek, sejtmaggal és kromoszómákkal, 
mint a többi sejt. De a sejthártyájuk hosszú, vékony, huzalszerű nyúlványokat 
alkot. A neuronnak gyakorta van egy különösen hosszú nyúlványa is, amit axonnak 
nevezünk. Ámbár az axon szélessége csak mikroszkopikus méretű, hossza több 
méter is lehet: vannak olyan axonok, amelyek végigfutnak a zsiráf nyakának teljes 
hosszán. Az axonok rendszerint idegeknek nevezett, sok szálból álló kötegeket 
alkotnak. Ezek a test egyik részéből a másikba viszik az üzeneteket, nagyon 
hasonlóan a telefonkábelekhez. Más neuronoknak rövid axonjai vannak, s ezek 
rendszerint nagy sűrűségben találhatók a ganglionoknak nevezett idegszövetben. 
Ha a ganglion igen nagy, agynak nevezzük. Az agy - funkcióját tekintve - a 
számítógépekre hasonlít.14 Hasonlóságuk abban áll, hogy mindkét gép bonyolult 
kimenő mintát állít elő bonyolult bemenő minta elemzése után - felhasználva a 
tárolt információt is. 

Az agy elsősorban azzal járul hozzá a túlélőgép sikeréhez, hogy vezérli és ösz-
szehangolja az izmok összehúzódásait. E célból izmokhoz vezető kábelekre van 
szüksége, s ezeket mozgatóidegeknek nevezzük. Mindez azonban csak akkor segíti 
a gének hatékony megőrzését, ha az izmok összehúzódásainak időzítése megfelelő 
viszonyban van a külvilág eseményeinek időzítésével. Fontos, hogy csak akkor 
húzzuk össze az állkapocsizmainkat, ha az állkapcsok között valami harapásra 
érdemes van, s csak akkor húzzuk össze lábizmainkat a futás, mozgás mintái- 
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nak megfelelően, ha van valami, amiért vagy ami elől futni érdemes. Ez okból a 
természetes szelekció azoknak az állatoknak kedvezett, amelyek érzékszervekre, 
vagyis olyan eszközökre tettek szert, amelyek a külvilág fizikai eseményeinek 
mintáit a neuronok kisülési kódjává alakítják át. Az agyat érzőidegeknek nevezett 
kábelek kötik össze az érzékszervekkel - szemekkel, fülekkel, ízlelőbimbókkal stb. 
Az érzékelőrendszerek működése különösen meghökkentő, mivel sokkal 
kifinomultabb mintafelismerésre képesek, mint a legjobb és legdrágább ember 
alkotta gépek; ha ez nem így volna, akkor az összes gépíró fölösleges volna, 
helyettesíthetnénk őket beszédfelismerő gépekkel vagy éppen kézírást olvasó 
gépekkel. Gépírókra pedig még évtizedekig szükség lesz. 

Bizonyára volt idő, amikor az érzékszervek többé-kevésbé közvetlenül 
kommunikáltak az izmokkal - csakugyan, a tengeri rózsák ma sincsenek nagyon 
távol ettől az állapottól, mivel az ő életmódjukhoz ez elég hatékony módszer. De a 
külvilág eseményeinek időzítése és az izmok összehúzódásának időzítése közti 
bonyolultabb és közvetettebb kapcsolatok megvalósításához közvetítőként 
valamilyen agyra volt szükség. Figyelemre méltó előrehaladást jelentett az 
emlékezet evolúciós “feltalálása". Ennek az eszköznek a segítségével az izmok 
összehúzódásának időzítését nem csupán a közvetlen előzmények, hanem a távoli 
múlt eseményei is befolyásolhatták. A memória vagy tár a digitális számítógépnek 
is lényeges része. A számítógép memóriája sokkal megbízhatóbb, mint az emberé, 
de kisebb a kapacitása, és az információ visszakeresésének technikája is sokkal 
kezdetlegesebb. 

A túlélőgépek viselkedésének egyik legszembeszökőbb tulajdonsága a 
látszólagos célirányosság. Ezen nem csak azt értem, hogy láthatólag jól ki van 
számítva, hogyan segítsék az állat génjének fennmaradását, noha ez természetesen 
így van. A céltudatos emberi viselkedéssel való szorosabb analógiára gondolok. 
Amikor megfigyelünk egy állatot, amint táplálékot, társat vagy elveszett kölykét 
“keresi", nemigen tudjuk megállni, hogy ne tulajdonítsunk neki ugyanolyan 
szubjektív érzéseket, amilyeneket mi magunk is átélünk kereséskor: valamilyen 
tárgy iránti “vágyat", a vágyott tárgy “belső képét", egy szem előtt tartott “célt" 
vagy “befejezést". Önmegfigyelés alapján mindannyian tudjuk, hogy legalább egy 
jelenlegi túlélőgépben ez a célirányosság a “tudatosságnak" nevezett tulajdonsággá 
fejlődött. Nem vagyok eléggé járatos a filozófiában ahhoz, hogy belebocsátkozzam 
annak taglalásába, hogy a tudatosság mit jelent, de szerencsére, ez nem is számít 
jelenlegi gondolatmenetünk szempontjából, mert nyugodtan beszélhetünk a 
gépekről úgy, mintha cél motiválná őket, nyitva hagyhatjuk azt a kérdést, hogy 
vajon tényleg tudatosak-e. E gépek alapjában véve nagyon egyszerűek, s a 
tudattalan célirányos viselkedés elvei a műszaki tudomány közhelyei közé 
tartoznak. A klasszikus példa a Watt-féle gőzgép sebességszabályozó szelepe. 
A szóban forgó alapelvet negatív visszacsatolásnak nevezzük, melynek külön-böző 
formái vannak. Általában a következő történik. A “célgép" - az a gép vagy 



56 

 

dolog, mely úgy viselkedik, mintha tudatos célja volna - el van látva valamilyen 
mérőeszközzel, mely méri a mindenkori állapot és a “kívánt" állapot közti eltérést. 
Oly módon van megépítve, hogy minél nagyobb az eltérés, annál keményebben 
dolgozik a gép. így a gép automatikusan csökkenti az eltérést - ezért beszélünk 
negatív visszacsatolásról -, és meg is pihen, ha a “kívánt" állapotot elérte. A 
Wattféle sebességszabályozó szelep egy golyópárból áll, melyeket körben forgat a 
gőzgép. Mindegyik golyó egy csuklópántos kar végén van. Minél gyorsabban 
repülnek körbe a golyók, annál közelebb tolja a centrifugális erő a karokat a 
vízszintes helyzethez, aminek egyébként a nehézségi erő ellene hat. A karok a 
gépet tápláló gőzszelephez kapcsolódnak oly módon, hogy a karok közelítése a 
vízszintes helyzethez a gőz kizárását idézi elő. Ha a gép túlságosan gyorsan jár, a 
gőz egy része kívül reked, s így a gép lassulni kezd. Ha túlságosan lelassul, 
automatikusan több gőz megy át a szelepen, s újra felgyorsul. Az ilyen célgépek a 
tehetetlenség miatt gyakran oszcillálnak, s az már a mérnök dolga, hogy 
oszcillációt csökkentő kiegészítő eszközöket építsen. 

Watt sebességszabályozójának “kívánt" állapota egy adott forgási sebesség. 
Nyilvánvaló, hogy a gép nem tudatosan vágyik erre. “Célját" egyszerűen azon 
állapotként határozzuk meg, amelybe mindig visszatér. A modern célgépekben a 
negatív visszacsatoláshoz hasonló alapelveket fejlesztették tovább, s így sokkal 
“életszerűbb" viselkedést érnek el. Az irányított lövedékek például látszólag 
aktívan keresik célpontjukat, s amikor az hatókörükön belülre kerül, látszólag 
követik, figyelembe veszik kitérő manővereit, sőt néha “meg is jósolják" vagy 
“előre várják" őket. Hogy ez hogyan történik, abba nem érdemes részletesen 
belemenni. A szabályozásban különböző típusú negatív visszacsatolások, 
“előrecsa-tolások" és a mérnökök által jól ismert egyéb elvek szerepelnek, 
melyekről ma már tudjuk, hogy jelentős szerepet játszanak az élő testek 
működésében is. Semmiféle, a tudatosságot akár csak távolról is megközelítő 
dolgot sem kell feltételeznünk, még akkor sem, ha a laikus, aki a lövedék látszólag 
szándékos és célirányos viselkedését figyeli, nehezen tudja elhinni, hogy nem 
pilóta közvetlen irányítása alatt repül. 

Közkeletű félreértés, hogy egy olyan gépnek, mint például az irányított lövedék - 
mivel tudatos ember tervezte és építette -, igazából tudatos ember közvetlen 
irányítása alatt kell állnia. E tévedés egy másik változata az, hogy “a számítógépek 
valójában nem tudnak sakkozni, mivel csak arra képesek, amire az ember utasítja 
őket". Fontos megértenünk, hogy ez miért tévedés, mert érinti arra vonatkozó 
felfogásunkat is, hogy a gépeket milyen értelemben tekinthetjük a viselkedés 
“irányítóinak". A sakkozó számítógép jó példa, ezért röviden kitérünk rá. 
A számítógépek még nem sakkoznak olyan jól, mint a nagymesterek, de már 
elérték a tehetséges amatőr szintjét. Pontosabban fogalmazva azt mondhatjuk, hogy 
a programok érték el a tehetséges amatőr szintjét, mivel a sakkozóprogramok nem 
csinálnak ügyet abból, hogy ténylegesen milyen számítógép használja fel őket.  
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Mármost mi a programozó szerepe? Először is, biztos, hogy nem pillanatról 
pillanatra manipulálja a számítógépet, mint a zsinórokat húzogató bábjátékos. Ez 
egyszerűen csalás volna. Az ember megírja a programot, betáplálja a számítógépbe, 
s ettől kezdve a számítógép magától dolgozik: nincs további emberi beavatkozás, 
eltekintve attól, hogy az ellenfél bebillentyűzi a lépéseit. Talán előre látja a 
programozó az összes lehetséges sakkállást, s a számítógépnek a jó lépések hosszú 
listáját adja meg minden egyes lehetséges esetre? A leghatározottabban nem, mivel 
a lehetséges sakkállások száma oly nagy, hogy a világ végezetéig sem készülne el a 
lista. Ugyanezen okból a számítógép nem programozható úgy, hogy “fejben" 
kipróbálja az összes lehetséges lépést és az összes lehetséges folytatást mindaddig, 
amíg nyerő stratégiát talál. A lehetséges sakkjátszmák száma ugyanis nagyobb, 
mint ahány atomja van a Naprendszernek. Ennyit a sakkozó számítógép 
programozásának nyilvánvalóan nem járható útjairól. Valójában rendkívül nehéz 
problémával állunk szemben, s aligha meglepő, hogy még a legjobb programok 
sem kaptak eddig nagymesteri címet. 

A programozó tényleges szerepe sokkal inkább hasonlít a fiát sakkozni tanító 
apáéhoz. Megmondja a számítógépnek a játszma alapvető lépéseit, nem külön-
külön minden lehetséges nyitáshoz, hanem gazdaságosabban kifejezett szabályok 
alapján. Nem egyszerűen azt mondja, hogy “a futó átlósan lép", hanem valahogy 
úgy, hogy matematikailag ugyanezt jelentse, például - bár egy kissé rövidebben -: 
“A futó új koordinátáit a régi koordinátákból úgy kapjuk meg, hogy ugyanazt a 
konstanst, bár nem szükségképpen ugyanazzal az előjellel, hozzáadjuk mind a régi 
x, mind a régi y koordinátákhoz." Azután beprogramozhat “tanácsokat", melyeket 
ugyanilyen matematikai vagy logikai nyelven ír meg, de amelyek emberi szóval 
olyasfajta utalások lehetnek, mint “ne hagyd a királyodat védtelenül", vagy hasznos 
trükköket, mint a huszárok “villa alakzatba" állítását. A részletek izgalmasak, de 
túlságosan eltérítenének témánktól. A lényeg a következő. A számítógép - amikor 
játszik - magára marad, és nem számíthat segítségre tanítójától. A programozó csak 
annyit tehet, hogy előzőleg a lehető legjobban felkészíti a számítógépet, megfelelő 
egyensúlyt biztosítva a konkrét ismeretek listája, illetve a stratégiákra és 
technikákra való utalások között. 

A gének is így vezérlik a túlélőgépek viselkedését, nem közvetlenül, ujjukon a 
bábu zsinórjaival, hanem közvetve, mint a számítógép-programozó. Elkészítik a 
túlélőgépet, azután magára hagyják, és nem tehetnek mást, mint hogy tétlenül ülnek 
benne. Miért ilyen passzívak? Miért nem ragadják magukhoz a hatalmat és 
uralkodnak minden pillanatban? A válasz az, hogy képtelenek rá az időeltolódási 
problémák miatt. Ezt leginkább egy tudományos-fantasztikus regényből vett újabb 
analógiával világíthatjuk meg. Fred Hoyle és John Elliot “A mint Androméda" 
című könyve izgalmas történet, s mint minden jó tudományos-fantasztikus írás, 
érdekes tudományos gondolatokat tartalmaz. Különös módon a könyvből mintha 
hiányozna az explicit hivatkozás e gondolatok legfontosabbikára. A szerzők ezt az  
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olvasó fantáziájára bízzák. Remélem, ők sem veszik zokon, ha itt kifejtem.  
  Van egy civilizáció kétszáz fényévnyire az Androméda-ködben.15 Ki akarják 
terjeszteni kultúrájukat távoli világokra. Mi ennek a legjobb módja? A közvetlen 
utazás szóba sem jöhet. A fénysebesség elvi felső korlátot szab annak, hogy milyen 
gyorsan juthatunk el az egyik helyről a másikra a világegyetemben, a gyakorlatban 
a mechanikai megfontolások pedig ennél is jóval alacsonyabb korlátot szabnak. 
Azonkívül lehetséges, hogy nincs is olyan sok meglátogatásra érdemes világ, s 
honnan tudjuk, hogy melyik irányba induljunk? A rádió jobb megoldást kínál a 
világegyetem többi részével való kommunikációra, mivel ha elegendő energiánk 
van ahhoz, hogy ne csupán egy irányba, hanem mindenfelé sugározzunk, akkor 
rendkívül nagyszámú világot érhetünk el (számuk a jel által megtett távolság 
négyzetével növekszik). A rádióhullámok fénysebességgel terjednek, ami azt 
jelenti, hogy a jelnek kétszáz évre van szüksége ahhoz, hogy elérje a Földet az 
Andromé-dáról. Az effajta távolságokkal az a baj, hogy sohasem beszélgethetünk. 
Ha leszámítjuk azt a tényt, hogy a Földről az egymást követő üzeneteket olyan 
emberek továbbítanák, akiket tizenkét nemzedék választ el egymástól, akkor is 
hasztalan volna ilyen távolságból megpróbálni a beszélgetést. 

Ez a probléma nemsokára számunkra is komolyan felvetődik: a rádióhullámok 
körülbelül négy perc alatt teszik meg az utat a Föld és a Mars között. Nem lehet 
kétséges, hogy az űrhajósoknak le kell majd szokniuk arról, hogy rövid mondatokat 
váltsanak, és hosszú monológokhoz kell majd folyamodniuk, melyek sokkal jobban 
hasonlítanak levelekre, mint beszélgetésre. Vagy egy másik példa: Roger Payne 
kimutatta, hogy a tengernek vannak bizonyos akusztikai sajátságai, amelyek 
következtében a bálnák rendkívül hangos “dala" elméletileg az egész 
földkerekségen hallható, feltéve hogy egy bizonyos mélységben úsznak. Nem 
tudjuk, hogy ténylegesen kommunikálnak-e egymással nagyon nagy távolságokból, 
de ha igen, akkor bizonyára nagyjából ugyanabban a helyzetben vannak, mint a 
Marsbéli űrhajós. A hang terjedési sebessége a vízben akkora, hogy majdnem két 
órába telne, amíg a hang átszeli az Atlanti-óceánt, s a válasz visszaérkezik. 
Szerintem ez lehet a magyarázata annak a ténynek, hogy a bálnák folyamatos 
monológot hallatnak teljes nyolc percen át, anélkül hogy ismételnék magukat. 
Azután visszatérnek a dal kezdetére, elismétlik elölről többször egymás után, s 
mindegyik teljes ciklus körülbelül nyolc percig tart. 

A sci-fi történet szerint az Androméda lakói ugyanezt tették. Mivel nem volt 
értelme válaszra várni, minden mondandójukat összeállították egyetlen óriási, 
megszakítatlan üzenetté, majd kisugározták az űrbe újra és újra, néhány hónapos 
ciklusidővel. Üzenetük azonban egyáltalán nem hasonlított a cetekére. Egy óriási 
számítógép építésének és programozásának kódolt utasításait tartalmazta. Az 
utasításokat természetesen nem emberi nyelven írták, de szinte minden kódot 
megfejthet egy hozzáértő rejtjelszakértő, különösen ha a kódot tervezői könnyen 
megfejthetőnek szánták. Az üzenetet fogta a Jodrell Bank-i rádióteleszkóp, végül is 
dekódolták, a számítógépet megépítették, a programot lefuttatták. A következ- 
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mények majdnem az emberiség katasztrófájához vezettek, mert az Androméda 
lakóinak szándékai nem voltak egyetemesen önzetlenek, s a számítógép a legjobb 
úton volt afelé, hogy az egész Földet egyeduralma alá hajtsa, amikor a hős végül is 
egy baltával végzett vele. 

A mi szempontunkból az érdekes kérdés az, hogy milyen értelemben mondhatjuk 
az Androméda lakóiról, hogy manipulálták a földi eseményeket. Nem volt 
közvetlen hatalmuk a számítógép pillanatnyi tevékenysége fölött, sőt még arra sem 
lehetett módjuk, hogy tudomást szerezzenek a számítógép megépítéséről, mivel 
kétszáz évre lett volna szükség ennek az információnak a visszajutásához. A 
számítógép döntései és cselekedetei teljesen önállóak voltak. Még csak általános 
politikai útmutatásokért sem fordulhatott gazdáihoz. Minden utasítást előre be 
kellett építeni a leküzdhetetlen kétszáz éves időkorlát miatt. Elvben bizonyára a 
sakkozó számítógéphez nagyon hasonlóan volt programozva, de nagyobb 
rugalmassággal és nagyobb képességgel a helyi információk felhasználására. A 
programot ugyanis úgy kellett megtervezni, hogy ne csupán a Földön 
működhessen, hanem bármely olyan égitesten, ahol fejlett a technológia, a 
lehetséges világok bármelyikén, amelyeknek pontos körülményeiről az Androméda 
lakóinak nem lehettek ismeretei. 
Ahogy az Androméda lakóinak számítógépre volt szükségük a Földön, hogy az 
meghozza helyettük a napi döntéseket, ugyanígy génjeinknek agyat kellett 
építeniük. Ám a gének nem csupán azok az Androméda-lakók, akik elküldték 
kódolt utasításaikat; ők egyúttal maguk az utasítások is. Az ok, amiért nem 
rángathatnak dróton bennünket, azonos: az időbeli késés. A gének a 
fehérjeszintézis irányítása révén hatnak. Ez hatékony módja a világ 
manipulálásának, de lassú. Egy embrió felépítéséhez hónapokon át kell türelmesen 
“rángatni" a fehérje-“drótokat". Ugyanakkor a viselkedésnek az a lényege, hogy 
gyors. Nem hónapos, hanem másodperces, sőt töredék másodperces időskálán 
működik. Valami történik a világban, bagoly suhan át a fejünk fölött, a fű zörrenése 
elárulja a zsákmányt, s az idegrendszer ezredmásodperceken belül akcióba lép; 
izmok pattannak, és valaki megmenekül - vagy éppen elpusztul. A gének 
képtelenek ilyen gyorsan reagálni. Az Androméda-lakókhoz hasonlóan, csak azon 
igyekezhetnek, hogy előre megépítsenek maguknak egy gyorsan cselekvő 
számítógépet, s előre beprogramozzanak olyan szabályokat és “tanácsokat", 
amelyekkel az képes a legtöbb várható eshetőséggel megbirkózni. Az élet azonban 
- mint a sakk - túlságosan sok különböző lehetséges eseményt kínál ahhoz, hogy az 
összesre fel lehessen készülni. A sakkozógép programozójához hasonlóan, a 
géneknek túlélőgépeiket nem a részletekre, hanem az életjátszmához alkalmas 
általános stratégiákra és trükkökre kell “kitanítaniuk".16 
Ahogy J. Z. Young rámutatott, a géneknek a jóslással analóg feladatot kell 
végrehajtaniuk. Amikor egy túlélőgép-embrió megépül, az életét kísérő veszélyek 
és problémák a jövőben rejlenek. Ki tudja, hogy milyen ragadozók s éppen melyik  
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bokor mögül lesnek reá, vagy hogy melyik gyors lábú préda fog felszökkenni és 
elhúzni előtte? Egyetlen jós, egyetlen gén sem láthatja előre. De mód van bizonyos 
általános prognózisra. A jegesmedve génjei biztonsággal megjósolhatják, hogy 
születendő túlélőgépük hideg időre számíthat. Nem próféták, hiszen nem is 
gondolkodnak: egyszerűen vastag szőrmét készítenek, mert mindig ezt tették 
előzőleg is, ez az, amiért még mindig megvannak a génkészletben. Azt is 
megjósolják, hogy a földet hó fogja borítani, s e jóslatuk abban nyilvánul meg, 
hogy a szőrmét fehérre, vagyis terepszínűre festik. Ha az északi sarkvidék klímája 
olyan gyorsan megváltozna, hogy a kis medve megszületésekor trópusi sivatagban 
találná magát, akkor a gének jóslatai tévesnek bizonyulnának, s megfizetnék az 
árát. A medve-kölyök s vele a gének is elpusztulnának. 

Bonyolult környezetben a jóslás kockázatos vállalkozás. A túlélőgép minden 
döntése kockázattal jár, s a géneknek az a dolguk, hogy az agyakat előre úgy 
programozzák, hogy általában kifizetődő döntéseket hozzanak. Az evolúció 
kaszinójában használt fizetőeszköz a túlélés; szigorúbb értelemben: a gén túlélése, 
de az egyed túlélése sok szempontból ésszerű megközelítés. Ha az ivóhelyhez 
megyünk, növeljük annak kockázatát, hogy megesznek azok a ragadozók, amelyek 
abból tartják fenn magukat, hogy zsákmányra lesnek az ivóhelynél. Ha nem 
megyünk le az ivóhelyhez, a végén szomjan halunk. Bárhogy is cselekszünk, 
kockáztatunk, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyekkel hosszú távon 
maximalizáljuk génjeink túlélési esélyeit. A legjobb stratégia talán az, ha addig 
halogatjuk az ivást, amíg nagyon szomjasak leszünk, akkor viszont jó nagyot 
iszunk, ami azután hosszú időre elegendő. Ily módon ritkábban keressük fel az 
ivóhelyet, de hosszabb időt töltünk el fejünket lehajtva, amikor végül is iszunk. 
Vagy talán az a legjobb, ha keveset és gyakran iszunk, az ivóhely mellett elfutva 
egy-egy korty vizet hörpintünk. Sok mindentől függ, hogy melyik a nyerő stratégia, 
nem utolsósorban a ragadozók vadászási szokásaitól, amelyek maguk is - az ő 
szempontjukból - maximálisan hatékonnyá fejlődtek. Az esélyeket valamiképpen 
fel kell mérni. De természetesen nem kell azt képzelnünk az állatokról, hogy 
számításaikat tudatosan végzik. Mindössze annyit kell elhinnünk, hogy azok az 
egyedek, melyeknek génjei többnyire ésszerű kockázatot vállaló agyakat építenek, 
ennek közvetlen következményeként nagyobb valószínűséggel maradnak fenn, 
tehát elterjesztik ugyanezen géneket. 

Egy kicsit tovább vihetjük a “szerencsejáték" hasonlatot. A játékosnak három 
fontos mennyiségre kell gondolnia: a tétre, az esélyekre és a nyereményre. Ha a 
nyeremény nagyon nagy, akkor a szerencsejátékos hajlandó nagy tétet kockáztatni. 
A hazardőr, aki egyetlen dobásra mindenét felteszi, sokat nyerhet. Ugyanakkor 
sokat veszíthet is, de átlagban a nagybani játékosok nem járnak se jobban, se rosz-
szabbul, mint más játékosok, akik kisebb tétekkel kisebb nyereségekre mennek. 
Ugyanilyen összehasonlítást tehetünk a részvénypiac spekulációs és biztonsági 
befektetői között. Bizonyos értelemben a részvénypiac jobb analógia, mint a ka- 
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szinó, mivel a kaszinók szándékosan tisztességtelenül a banknak kedveznek (ami 
pontosan azt jelenti, hogy a nagybani játékosok - az átlagot tekintve - a végén 
rosszabbul járnak, mint a kicsiben játszók; a kis tételekkel játszók pedig rosszabbul 
járnak, mint azok, akik egyáltalában nem játszanak - ám hogy ez miért van így, az 
nem tartozik okfejtésünkhöz). Ettől eltekintve mind a nagybani, mind a kicsibeni 
játék ésszerűnek látszik. Vannak-e olyan állatok, amelyek nagy tétekben játszanak, 
és mások, amelyek óvatosabb játékosok? A 9. fejezetben látni fogjuk, hogy a 
hímeket gyakran nagy tétekben, nagy kockázattal játszó hazardőröknek írhatjuk le, 
a nőstényeket pedig biztonságra törekvő befektetőknek, különösen olyan poligám 
fajokban, amelyekben a hímek versenyeznek a nőstényekért. A könyvet olvasó 
természetbúvároknak biztosan eszükbe jutnak olyan fajok, melyeket nagy téttel, 
nagy kockázattal játszó játékosokként jellemezhetünk, és más fajok, melyek 
óvatosabban játszanak. Én most visszatérek ahhoz az általánosabb témához, hogy a 
gének hogyan “jósolhatják meg" a jövőt. 

Meglehetősen kiszámíthatatlan körülmények között a jóslás problémájának egyik 
megoldási módja az lehet, hogy a gének beépítik a testbe a tanulás képességét. 
Ekkor a túlélőgép programja a következő utasítások formáját öltheti: “íme, a 
jutalomként meghatározott dolgok listája: édes íz a szájban, orgazmus, enyhe 
hőmérséklet, mosolygó gyermek. íme, az undorító dolgok listája: különféle 
fájdalmak, émelygés, üres gyomor, síró gyermek. Ha történetesen olyan dolgot 
teszel, amelyet az undorító dolgok egyike követ, ne ismételd meg, ám ismételj meg 
mindent, amit valamelyik kellemes dolog követ." Az ilyen programozás egyik 
előnye, hogy nagymértékben csökkenti az eredeti programba beépítendő részletek 
számát, valamint arra is képes, hogy megbirkózzon a környezet olyan 
változásaival, amelyeket nem lehetett volna részleteiben prognosztizálni. 
Ugyanakkor bizonyos jóslatokra még így is szükség van. Példánkban a gének azt 
jósolják, hogy az édes íz a szájban és az orgazmus “jók" lesznek abban az 
értelemben, hogy a cukorevés és a kopuláció valószínűleg jótékony hatású a gén 
túlélése szempontjából. A szacharin és az önkielégítés lehetőségét e példa szerint 
nem látják előre; ugyanígy nem látják előre a túlzott cukorfogyasztás veszélyeit 
sem a mi környezetünkben, ahol a cukor természetellenes bőségben áll rendel-
kezésre. 

Tanulóstratégiákat alkalmaztak némely sakkozóprogramban is. E programok 
ténylegesen javulnak, miközben a sakkozógép ember vagy másik számítógép ellen 
játszik. Noha e programokat ellátták szabályokkal és taktikai utasításokkal, a 
döntési folyamatba beépítettek bizonyos kismértékű véletlenszerű tendenciát. E 
sakkozóprogramok rögzítik a múltbeli döntéseket, s valahányszor megnyernek egy 
játszmát, kissé megnövelik a győzelmet megelőző taktikához rendelt súlyt, így 
legközelebb egy kicsit nagyobb valószínűséggel fognak ugyanahhoz a taktikához 
folyamodni. 

A jövő prognosztizálásának egyik legérdekesebb módszere a szimuláció. Ha egy 
tábornok azt szeretné tudni, hogy egy adott haditerv jobb-e, mint az alterna- 
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tívák, akkor a jóslás problémájával áll szemben. Ismeretlen tényezők például: az 
időjárás, saját csapatainak morálja és az ellenség lehetséges ellenlépései. A terv 
megfelelő voltának megállapítására az egyik módszer az, hogy kipróbáljuk, ám az 
összes felötlő tervet kipróbálni nem volna kívánatos, már csak azért sem, mert az 
életüket “a hazáért" áldozni kész fiatalemberek kínálata nem végtelen, a lehetséges 
tervek száma pedig nagyon nagy. Jobb, ha a próba még nem vérre megy. Öltheti 
nagy hadgyakorlat formáját, ahol “észak" küzd “dél" ellen vaktöltényekkel, de még 
ez is idő- és anyagigényes. Hadijátékok a legkevesebb pazarlással ólomkatonákkal 
és játéktankokkal játszhatók, melyeket egy nagy térképen mozgatunk. 

Az utóbbi időben a szimulációs feladatok jelentős részét számítógépek vették át, 
nemcsak a katonai stratégiában, hanem minden olyan területen, ahol prognózisokra 
szükség van, így például a közgazdaságtanban, az ökológiában, a szociológiában és 
sok más területen. A módszer a következő. A világ valamely aspektusáról egy 
modellt építenek fel a számítógépben. Ez nem azt jelenti, hogy ha lecsavaroznánk a 
számítógép hátlapját, akkor belül a szimulált tárggyal azonos alakú kicsiny 
makettet látnánk. A sakkozó számítógép belsejében nincs sakktáblaként 
felismerhető “belső kép" huszárokkal és gyalogokkal. A sakktábla és a pillanatnyi 
állás elektronikusan kódolt számok listájaként ábrázolható. Számunkra a térkép a 
világ egy részének kicsinyített léptékű, két dimenzióba sűrített modellje. A 
számítógépben a térkép valószínűleg városok és más helyek listája lenne, melyek 
mindegyikéhez két szám - a földrajzi szélesség és hosszúság - tartozik. De nem 
lényeges, hogy a számítógép fejében ténylegesen milyen formában van meg a 
modell, feltéve, hogy műveleteket tud végezni vele, manipulálni tudja, kísérleteket 
végezhet rajta, és be tud számolni róla az őt működtető embereknek olyan nyelven, 
amelyet megértenek. A szimuláció technikája révén modellcsaták nyerhetők és ve-
szíthetők, szimulált repülőgépek repülhetnek vagy zuhanhatnak le, gazdaság-
politikák vezethetnek jóléthez vagy összeomláshoz. Mindegyik esetben az egész 
folyamat a számítógépben, a valóságos idő kicsiny töredéke alatt megy végbe. 
Persze vannak a világnak jó modelljei és rossz modelljei, s még a jók is csupán 
közelítések. Bármily sok szimuláció sem prognosztizálhatja pontosan, hogy mi fog 
történni a valóságban, de a jó szimuláció összehasonlíthatatlanul kedvezőbb a vak 
próba-szerencsénél. A szimuláció felválthatja a próba-szerencse módszert (a 
kifejezést - trial and error - egyébként sajnálatos módon már régen lefoglalták a 
patkányokkal kísérletező pszichológusok). 
Ha a szimuláció olyan jó dolog, számíthatunk rá, hogy a túlélőgépek voltak az 
elsők, amelyek felfedezték. Végül is az ember mérnöki tudományának sok 
vívmányát ismerték már jóval azelőtt, hogy mi megjelentünk a színen: a 
gyűjtőlencséket és a parabolatükröt, a hanghullámok frekvenciaanalízisét, a 
szervovezérlést, a hanglokátort, a bejövő információk közbeeső tárolását és 
számtalan más hosszú nevű találmányt, amelyeknek részletei most nem fontosak. 
Nos, mi a helyzet a szimulációval? Amikor mi magunk nehéz döntés előtt állunk, 
és ismeretlen jövőbeni tényezőket is figyelembe kell vennünk, mi is a szimuláció  
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egyik formájához folyamodunk. Elképzeljük, hogy mi történne, ha véghezvinnénk a 
számunkra nyitva álló alternatívákat. Modellt állítunk fel a fejünkben, nem 
mindenről a világban, hanem csupán azon dolgok korlátozott halmazáról, melyeket 
lényegbevágónak gondolunk. Láthatjuk ezeket elevenen lelki szemünk előtt, vagy 
láthatjuk és manipulálhatjuk stilizált absztrakcióikat. Egyik esetben sem valószínű, 
hogy valahol az agyunkban kiterítve megtalálható az elképzelt események 
tényleges térbeli modellje. De éppúgy, mint a számítógép esetében, annak részletei, 
hogy agyunkban milyen formában van jelen a világ modellje, kevésbé fontosak, 
mint az a tény, hogy ezt az agy képes a lehetséges események prognosztizálásához 
felhasználni. Azok a túlélőgépek, melyek szimulálni képesek a jövőt, nagy ugrást 
jelentenek azokhoz képest, melyek csupán próbálkozás alapján képesek tanulni. A 
próbálkozással az a baj, hogy időt és energiát emészt. Az elhibázott lépésekkel 
pedig az a gond, hogy gyakran végzetesek. A szimuláció biztonságosabb is, 
gyorsabb is. 

A szimulációs képesség fejlődése - úgy tűnik - a szubjektív tudatosságban érte el 
csúcspontját. Hogy ennek miért kellett így történnie, az számomra a modern 
biológia legalapvetőbb rejtélye. Nincs okunk feltételezni, hogy az elektronikus 
számítógép tudatos, amikor szimulál, noha el kell ismernünk, hogy a jövőben még 
azzá válhat. A tudatosság talán akkor bukkan fel, amikor a világ szimulációja 
annyira teljessé válik, hogy az agynak önmaga modelljét is bele kell foglalnia.17 
Nyilvánvaló, hogy a túlélőgép végtagjainak és testének a szimulált világ fontos 
részét kell alkotniuk; feltehetőleg ugyanezen okból magát a szimulációt is a 
szimulálandó világ részének lehet tekinteni. Ezt más szóval csakugyan nevezhetjük 
“öntudatnak" is, én azonban nem találom teljesen kielégítőnek a tudatosság 
evolúciójának ezt a magyarázatát, s ennek csak egyik oka az, hogy végtelen 
regresszióval jár - ha van a modellnek modellje, akkor miért ne lenne a modell 
modelljének is modellje...? 

Bármilyen filozófiai problémákat vet is fel a tudatosság kérdése, mondanivalónk 
szempontjából azon evolúciós folyamat csúcspontjának tekinthetjük, amelynek 
során a végrehajtó szerepet játszó túlélőgépek felszabadulnak a gének uralma alól. 
Az agy nem csupán a túlélőgép ügyeinek mindennapos irányítását végzi, hanem azt 
a képességet is megszerezte, hogy prognosztizálja a jövőt, s ennek megfelelően 
cselekedjen. Még az a hatalma is megvan, hogy fellázadjon a gének parancsai 
ellen, például azzal, hogy megtagadja, hogy annyi gyermeke legyen, amennyi csak 
lehetne. E tekintetben azonban az ember - mint látni fogjuk - nagyon sajátos eset. 
Mi köze van mindennek az önzetlenséghez és az önzéshez? Azt a gondolatot 
próbálom felépíteni, hogy az akár önzetlen, akár az önző állati viselkedés 
irányításában a gének csak közvetett, noha nagyon erőteljes szerepet játszanak. A 
gének azáltal, hogy megszabják a túlélőgépek és idegrendszerük felépítésének 
módját, végső hatalmat gyakorolnak a viselkedés fölött. A következő lépésre 
vonatkozó aktuális döntéseket azonban az idegrendszer hozza. A gének az 
elsődleges stratégák; az agyak a végrehajtók. De ahogy az agyak egyre magasabb  
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fejlettségi fokot érnek el, egyre többet vesznek át a tényleges stratégiai döntésekből 
olyan trükkök alkalmazásával, mint például a tanulás és a szimuláció. E fejlődési 
irány logikus végkifejlete - amit még egyetlen faj sem ért el - az volna, hogy a 
gének túlélőgépeiknek egyetlen átfogó stratégiai utasítást adnak: tedd azt, amit a mi 
életben maradásunk szempontjából a legjobbnak tartasz. 

Ezek a számítógépekkel és az emberi döntéshozatallal való analógiák mind 
nagyon szépek. Most azonban már vissza kell térnünk a földre, és emlékeznünk 
kell arra, hogy az evolúció valójában lépésről lépésre, a génkészlet génjeinek eltérő 
túlélése révén halad. Ezért ahhoz, hogy egy viselkedésminta - önzetlen vagy önző -
kifejlődjön, szükséges, hogy az illető viselkedést “okozó" gén nagyobb sikerrel 
maradjon fenn a génkészletben, mint valamilyen más viselkedést “okozó" 
vetélytársa (allélja). Az önzetlen viselkedés génje olyan gént jelent, amely az 
idegrendszerek kifejlődését oly módon befolyásolja, hogy azok valószínűleg 
önzetlenül viselkednek.18 Van-e vajon olyan kísérleti adat, amely az önzetlen 
viselkedés biológiai öröklődését támasztja alá? Nincs, ám ez aligha meglepő, mivel 
általában nem sokat tudunk a viselkedés öröklődéséről. De hadd számoljak be egy 
olyan viselkedésmintára vonatkozó kutatásról, amely történetesen nem 
nyilvánvalóan önzetlen, de elég összetett ahhoz, hogy érdekes legyen számunkra. 
Ez modellül szolgálhat az önzetlen viselkedés öröklődésére. 

A méhek gyakran szenvednek fertőző lárvarothadástól. A betegség a sejtekben 
levő lárvákat támadja meg. A méhészek háziasított tenyészetei közül némelyek 
jobban ki vannak téve ennek a betegségnek, mint mások, és kiderült, hogy a törzsek 
között - legalábbis bizonyos esetekben - viselkedésbeli különbség van. Vannak 
úgynevezett higiénikus törzsek, melyek gyorsan megszüntetik a járványt azáltal, 
hogy megkeresik a fertőzött lárvákat, kihúzzák őket a sejtből és kidobják a kasból. 
A betegségre fogékonyabb törzsek azért fogékonyabbak, mert nem gyakorolják ezt 
a higiénikus gyermekgyilkosságot. A higiénikus viselkedés valójában meglehe-
tősen bonyolult. A dolgozóknak meg kell találniuk minden fertőzött lárva sejtjét, el 
kell távolítaniuk a sejtről a viaszfedőt, ki kell húzniuk a lárvát, el kell vonszolniuk a 
kas ajtajához és ki kell dobniuk a szemétre. 
A méhekkel való genetikai kísérletezés különféle okok miatt nagyon bonyolult 
dolog. Maguk a dolgozó méhek normális körülmények között nem szaporodnak, 
így aztán az egyik törzs királynőjét kell kereszteznünk a másik törzsből való 
hímmel (herével), majd meg kell figyelnünk a nőstény dolgozó utódok 
viselkedését. W. C. Rothenbuhler éppen ezt tette. Azt tapasztalta, hogy az első 
hibrid nemzedékben egyetlen méh sem volt higiénikus: a higiénikus szülők 
viselkedésmódja látszólag elveszett. Később kiderült, hogy a higiénikus gének nem 
vesztek el, csak recesszívek, mint az ember esetében a kék szem génjei. Amikor 
Rothenbuhler “visszakeresztezte" az első generációs hibrideket a tiszta higiénikus 
törzzsel (természetesen megint csak királynőket és heréket használva fel), 
gyönyörű eredményeket kapott. Az utódnemzedék három csoportra oszlott. Az 
egyik csoport tökéletes higiénikus viselkedést mutatott, a második egyáltalán nem  
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mutatott higiénikus viselkedést, a harmadik pedig megállt félúton. Ez utóbbi 
csoport tagjai levették a fertőzött lárvákat tartalmazó sejtekről a viasztetőt, de nem 
vitték végig a műveletet, és nem dobták ki a lárvákat. Rotherbuhler feltételezte, 
hogy a higiénikus viselkedésben két különálló gén játszhat szerepet, az egyik a 
viasztető eltávolításáért felelős, a másik pedig a kidobásért. A normális higiénikus 
törzsek mindkét génnel rendelkeznek, a betegségre fogékony törzsekben pedig 
alléljaik - vetélytársaik - találhatók meg helyettük. Azok a hibridek, amelyek 
megálltak félúton, feltehetőleg (dupla adag) tetőlevételi génnel rendelkeztek, de 
nem volt kidobó génjük. Rothenbuhler arra gondolt, hogy a látszólag egyáltalán 
nem higiénikus méhekből19 álló kísérleti csoport esetleg egy olyan alcsoportot is 
rejt, amelyben megvan a kidobó gén, de nem mutatkozhat meg, mivel hiányzik a 
tetőeltávolítás génje. Ezt a sejtését rendkívül elegánsan igazolta: ő maga távolította 
el a viasztetőket. S lám, a látszólag nem higiénikus méhek fele tökéletes kidobó 
viselkedést mutatott. 

Ez az eset számos fontos tételt illusztrál, melyek az előző fejezetben merültek fel. 
Azt mutatja, hogy tökéletesen helyénvaló lehet az “ilyen és ilyen viselkedés 
génjéről" beszélni, még akkor is, ha a leghalványabb elképzelésünk sincs a géntől a 
viselkedéshez vezető embrionális folyamatok kémiai részleteiről. Az oksági láncról 
még az is kiderülhet, hogy a tanulásnak is szerepe van benne. Lehetséges például, 
hogy a tetőeltávolítási gén azáltal fejti ki hatását, hogy megszeretteti a méhekkel a 
fertőzött viasz ízét. Ez azt jelenti, hogy a betegség áldozatait lezáró viasztetők 
elfogyasztása jutalom, ezért szívesen megismétlik. Még ha így működik is ez a gén, 
akkor is joggal nevezzük “tetőeltávolítást okozó" génnek, feltéve hogy egyéb 
feltételek azonossága esetén a génnel rendelkező méhek eltávolítják a viasztetőt, a 
génnel nem rendelkező méhek pedig nem. 

Másodszor, példánk illusztrálja azt a tényt, hogy a gének - a közös túlélőgép 
viselkedésére gyakorolt hatásukat tekintve - “együttműködnek". A kidobó gén a 
tetőeltávolító gén nélkül haszontalan, és viszont. Mégis, a genetikai kísérletek 
ugyanilyen világosan kimutatják, hogy a két gén elvben teljesen külön-külön 
járhatja útját nemzedékről nemzedékre. Ami hasznos munkájukat illeti, egyetlen 
együttműködő egységnek tekinthetjük őket, de szabad és független génekként 
replikálódnak. 

A gondolatmenet kedvéért ki kell majd találnunk a legkülönfélébb valószínűtlen 
dolgokat “okozó" géneket. Ha majd például a “társakat a vízbe fulladástól 
megmentő" hipotetikus génről beszélek, és az effajta elgondolást hihetetlennek 
fogják találni, emlékezzenek a higiénikus méhek történetére. Jusson eszükbe, hogy 
a gén nem egyetlen megelőző oka mindama összetett izom-összehúzódásnak, 
érzékszervi integrációnak, sőt tudatos döntésnek, amelyek a mentő cselekedet ösz- 
szetevői. Semmit nem mondunk arról a kérdésről, hogy a tanulás, a tapasztalat 
vagy a környezeti hatások beleszólnak-e a viselkedés fejlődésébe. Mindössze azt 
kell elfogadnia az olvasónak: lehetséges, hogy egyetlen gén - egyéb feltételek 
azonossága és egy sor más, lényeges gén és környezeti tényező jelenléte esetén -  
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nagyobb valószínűséggel készteti hordozóját arra, hogy megmentsen valakit a 
vízbe fulladástól, mint az allélja tenné. A két gén közötti különbségről kiderülhet, 
hogy alapjában véve valamilyen egyszerű mennyiségi változó csekély 
különbségéről van szó. Az embrionális fejlődés részletei - bármi érdekesek 
legyenek is - lényegtelenek az evolúciós megfontolások szempontjából. Konrad 
Lorenz jól fogalmazta meg ezt a tételt. 

A gének nagyszerű programozók, s a programozás számukra élet-halál kérdése. 
Aszerint ítéltetnek meg, hogy programjaik milyen sikerrel birkóznak meg 
mindazokkal a viszontagságokkal, amelyekkel túlélőgépeik az életben 
szembekerülnek, s a bíró a túlélés ítélőszékének könyörtelen bírája. Később rá 
fogunk térni arra, hogy a látszólag önzetlen viselkedés hogyan segítheti elő a gének 
fennmaradását. De a túlélőgép és a döntéseket hozó agy az egyed túlélésének és 
szaporodásának ad nyilvánvaló elsőbbséget. A “kolónia" összes génje egyetértene 
ezzel az elsőbbséggel. Az állatok tehát sok mindent megtesznek azért, hogy 
megtalálják és megszerezzék a táplálékot; elkerüljék, hogy megfogják és megegyék 
őket; elkerüljék a betegséget és a balesetet; megvédjék magukat a kedvezőtlen 
éghajlati viszonyoktól; ellenkező nemű társakat találjanak, és rávegyék őket a 
párosodásra; s hogy előnyöket adjanak át utódaiknak, hasonlóakat azokhoz, 
melyeket maguk is élveznek. Nem idézek példákat - ha az olvasó igényli őket, 
figyelje meg alaposan azt a vadállatot, amellyel legközelebb találkozik. De meg 
kívánok említeni egy konkrét viselkedésformát, mert majd újra hivatkoznunk kell 
rá, amikor az önzetlenségről és az önzésről fogunk beszélni. Ez az a viselkedés, 
amelyet tágabb értelemben kommunikációnak nevezhetünk.20 
Egy túlélőgépről akkor mondhatjuk, hogy kommunikált egy másikkal, ha 
befolyásolja annak viselkedését vagy idegrendszerének állapotát. Ez nem olyan 
definíció, amelyet messzemenően megvédenék, de jelen céljainkra megteszi. 
Befolyásoláson közvetlen oki hatást értek. A kommunikációra számos példa van: a 
madárdal, a békák kuruttyolása és tücskök ciripelése, a kutyák farkcsóválása és 
szőrborzolása, a csimpánzok “vigyorgása", az emberi gesztusok és a nyelv. A 
túlélőgépek cselekedetei gyakran közvetve azzal szolgálják génjeik jólétét, hogy 
más túlélőgépek viselkedését befolyásolják. Az állatok sokat tesznek azért, hogy a 
kommunikáció hatékony legyen. A madárdalok gyönyörködtetik és elbűvölik 
minden kor emberét. Már utaltam a hosszú szárnyú bálna még kifinomultabb és 
még rejtélyesebb énekére, amely bámulatos hangterjedelmével átfogja az emberi 
hallás teljes tartományát - az infrahang morajlásától az ultrahang nyüszítéséig. A 
lótetűk sztentori erejűvé fokozzák dalukat azáltal, hogy földbe vájt üregben 
énekelnek, melyet gondosan hangszórótölcsér formájúra ásnak. A méhek 
táncmozdulatokkal adnak pontos felvilágosítást a többieknek a táplálék irányáról és 
távolságáról, s e kommunikációs teljesítményükkel csak az emberi nyelv vetekszik. 

Az etológusok hagyományos szövege az, hogy a kommunikációs jelek a küldő és 
a fogadó kölcsönös előnyére fejlődnek ki. A kiscsirkék például azzal befolyásolják  
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anyjuk viselkedését, hogy magas, átható csipogást hallatnak, ha eltévedtek vagy 
fáznak. Ez rendszerint a kotlós azonnali megjelenését vonja maga után, aki 
visszavezeti a kiscsirkét társaihoz. E viselkedésről elmondhatjuk, hogy kölcsönös 
előnyükre fejlődött ki abban az értelemben, hogy a természetes szelekció kedvezett 
azoknak a kiscsirkéknek, amelyek csipogtak, ha eltévedtek, és ugyancsak kedvezett 
azoknak a kotlósoknak, amelyek a csipogásra megfelelőképpen válaszoltak. 

Ha tetszik (valójában nem szükséges), a jeleket - mint például a csipogó hívást - 
felfoghatjuk úgy, mintha jelentésük lenne vagy információt hordoznának; ebben az 
esetben azt, hogy “eltévedtem". A kisebb madarak vészkiáltásáról - amint az 1. 
fejezetben említettem - mondhatjuk, azt az információt közvetíti, hogy “itt a héja". 
Azok az állatok, amelyek felfogják az információt és reagálnak rá, jól járnak. Ezért 
erről az információról azt mondhatjuk, hogy igaz. De vajon közölnek-e egyáltalán 
az állatok hamis információt? Előfordul-e egyáltalán, hogy hazudnak? 

Az állatok hazugságával kapcsolatos megjegyzés félreérthető lehet, s így meg 
kell próbálnom a félreértésnek elébe vágni. Emlékszem egy előadásra, amit 
Beatrice és Allen Gardner tartott híres “beszélő" csimpánzukról, Washoe-ról. (A 
csimpánz az amerikai jelbeszédet használja, és teljesítménye nagyon érdekes lehet 
a nyelvészek számára is.) A hallgatóság soraiban néhány filozófus is volt, és az 
előadást követő vita során erősen foglalkoztatta őket az a kérdés, hogy vajon tudna-
e Washoe hazudni. Gyanítom, hogy Gardnerék úgy gondolták, ennél érdekesebb 
téma is volna, s én egyetértettem velük. Ebben a könyvben a “becsap" és “hazudik" 
szavakat sokkal közvetlenebb értelemben használom, mint azok a filozófusok. Őket 
a félrevezetés tudatos szándéka érdekelte. Én egyszerűen a félrevezetéssel, 
becsapással funkcionálisan egyenértékű hatásról beszélek. Ha egy madár az “itt a 
héja" jelet használja, amikor nincs is ott a héja, s ezzel társait elriasztja, így neki 
marad az összes táplálék, mondhatjuk, hogy hazudott. Ezt nem úgy kell értenünk, 
hogy tudatosan törekedett becsapásukra. Csupán arról van szó, hogy a hazug ele-
séghez jutott a többi madár rovására, s a többi madár elmenekülésének az volt az 
oka, hogy a hazug madár kiáltására úgy reagáltak, ahogy az a héja jelenlétében 
volna helyes. 

Sok ehető rovar - mint az előző fejezetben említett lepkék is - úgy védi magát, 
hogy más undorító vagy fullánkos rovarok külső megjelenését utánozza. Mi 
magunk is gyakran járunk úgy, hogy a sárga-fekete csíkos zengőlegyeket balgán 
darazsaknak nézzük. Bizonyos méheket utánzó legyek álruhája még tökéletesebb. 
A ragadozók is hazudnak. A horgászhal türelmesen vár a tenger fenekén, a háttérbe 
olvadva. Egyetlen feltűnő testrésze a fejéről kinyúló hosszú “horgászbot" végén iz-
gő-mozgó, kukacszerű húsdarab. Amikor egy kis prédahal a közelbe kerül, a hor- 
gászhal elkezdi táncoltatni kukacszerű csaliját a kis hal előtt, és így rejtett szája 
közelébe csalogatja. Hirtelen kinyitja állkapcsait, és a kis halat beszívja és megeszi. 
A horgászhal hazudik, kihasználja a kis halnak azt a hajlamát, hogy megközelítse a 
tekergőző, kukacra emlékeztető tárgyakat. “Itt egy kukac" - mondja, s minden kis 
hal, aki “hisz" a hazugságnak, hamar áldozatául esik. 
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Némely túlélőgépek mások nemi vágyait használják ki. Egyes orchideák arra 
késztetik a méheket, hogy kopuláljanak virágaikkal. Ezt úgy érik el, hogy nagyon 
erősen emlékeztetnek a nőstény méhekre. Az orchidea haszna a csalásból a meg-
porzás, mivel a két orchidea által lóvá tett méh akaratlanul átviszi a pollent az 
egyikről a másikra. A szentjánosbogarak villogó fénnyel vonzzák magukhoz a 
párjukat. Minden fajuknak megvan a maga morzejelmintája, ami megakadályozza a 
fajok közti keveredést s az ebből fakadó káros hibridizációt. Ahogy a tengerészek 
bizonyos világítótornyok fényjelzéseit követik, ugyanúgy kutatnak a 
szentjánosbogarak is saját fajuk kódolt fényjelzései után. A Photurís nemhez 
tartozó nőstények felfedezték, hogy becsaphatják a Photinus nem hímjeit, és 
magukhoz csalogathatják őket, hogyha a Photinus nőstény fénykódját utánozzák. 
így is tesznek, s amikor a megtévesztett Photinus hím a közelükbe megy, a 
Photurís nőstény megeszi. Eszünkbe jutnak a szirének, és Loreley ötlik fel 
bennünk, de a cornwalliak inkább a régi idők tengeri rablóira gondolnak, akik 
lámpákkal a szirtek közé csalták a hajókat, majd a roncsból elrabolták a rakományt. 

Valahányszor egy kommunikációs rendszer kialakul, mindig fennáll az a veszély, 
hogy némelyek a rendszert saját céljaikra fogják kihasználni. Minthogy abban a 
felfogásban nőttünk fel, hogy az evolúció “a faj javát" szolgálja, először 
természetesen arra gondolunk, hogy a hazugok és csalók más fajokhoz tartoznak: 
ragadozókhoz, zsákmányállatokhoz, élősködőkhöz és így tovább. Mindig 
számítanunk kell azonban hazugságra, csalásra és a kommunikáció önző 
kihasználására, amikor a különböző egyedek génjeinek érdekei eltérnek egymástól. 
Ez ugyanazon faj egyedeire is vonatkozik. Mint látni fogjuk, még arra is 
számítanunk kell, hogy a gyerekek becsapják szüleiket, a férjek megcsalják 
feleségüket, és a testvér hazudik a testvérnek. 
Még az is túlzott egyszerűsítés, ha azt hisszük, hogy az állati kommunikációs jelek 
eredetileg a kölcsönös előnyök érdekében fejlődtek ki, csak azután használták ki 
őket a rosszindulatú társak. Könnyen lehet, hogy minden állati kommunikációban 
kezdettől fogva benne rejlik a csalás eleme, mivel minden állati interakció 
legalábbis bizonyos mértékű érdekütközéssel jár. A következő fejezet rávilágít, 
hogy evolúciós nézőpontból hogyan szemlélhetjük az érdekellentéteket.  
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5. Agresszió: stabilitás 
és az önző gép 

Ez a fejezet főképp az agresszió súlyosan félreértett témájáról szól. Az egyedet 
továbbra is önző gépként fogjuk kezelni, melynek programja mindent előír, ami 
csak génjeinek összessége szempontjából a legjobb. Ez a kényelmes nyelv. A 
fejezet végén visszatérünk az egyes gének nyelvéhez. 

Egy túlélőgép számára egy másik túlélőgép (amely nem gyermeke vagy valamely 
más közeli rokona) környezetének része, mint egy szikla vagy egy folyó, vagy egy 
táplálékdarab. Olyasmi, ami az útját állja, vagy amit felhasználhat. Egy fontos 
szempontból különbözik a sziklától vagy a folyótól: hajlamos visszaütni. Persze 
hogy hajlamos, hiszen az is egy gép, amely halhatatlan géneket hordoz magában a 
jövő számára, s amely megóvásuk érdekében szintén nem hátrál meg semmitől. A 
természetes szelekció azoknak a géneknek kedvez, amelyek oly módon irányítják 
túlélőgépeiket, hogy azok minél jobban kihasználják környezetüket. Ebbe 
beletartozik az is, hogy minél jobban kihasználják mind a saját fajukhoz, mind a 
más fajokhoz tartozó többi túlélőgépet. 

Bizonyos esetekben a túlélőgépek látszólag csekély hatással vannak egymás 
életére. Például a vakondok és a feketerigók nem eszik meg egymást, nem 
párosodnak egymással, nem veszik birtokba egymás életterét. Ennek ellenére nem 
szabad azt hinnünk, hogy egymástól teljesen elszigeteltek. Még ők is 
versenghetnek valamiért, például a földigilisztákért. Ez nem azt jelenti, hogy az 
olvasó valaha is látni fog egy vakondot és egy feketerigót, amint egy féreg fölött 
közelharcot vívnak; csakugyan, meglehet, hogy egy feketerigó még csak nem is lát 
vakondot egész életében. Ám ha eltörölnénk a Föld színéről a vakondpopulációt, 
ennek hatása a feketerigókra drámai lehet, ámbár nem merek találgatásokba 
bocsátkozni a következmények részleteiről, sem pedig arról, hogy milyen 
tekervényesen közvetett utakon érvényesülhet ez a hatás. 

A különböző fajokhoz tartozó túlélőgépek változatos módon hatnak egymásra. 
Lehetnek ragadozók vagy prédák, élősködők vagy gazdaállatok, vagy 
versenghetnek valamely szűkös forrásért. A kizsákmányolás sajátos formáinak 
eshetnek áldozatul, mint például azok a méhek, amelyeket virágporhordozóként 
használnak a virágok. 
Ugyanazon faj túlélőgépei jobbára közvetlenebb hatással vannak egymás életére. 
Ennek sok oka van. Az egyik az, hogy a saját faj populációjának fele potenciá- 
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lis szexuális partner, vagyis a saját utódok szorgos és kihasználható szülője lehet. 
Egy másik ok, hogy ugyanazon faj tagjai - minthogy nagyon hasonlóak egymáshoz, 
és azonos helyen, azonos jellegű életmóddal kell megőrizniük génjeiket -közvetlen 
vetélytársak az élethez szükséges összes javak tekintetében. Egy feketerigó 
számára lehet vetélytárs egy vakond, de közel sem olyan fontos vetélytárs, mint 
egy másik feketerigó. A vakondok és a feketerigók versenghetnek a férgekért, a 
rovarlárvákért, feketerigó és feketerigó azonban verseng a férgekért és minden 
egyébért. Ha azonos neműek, akkor versenghetnek a párjukért is. Később 
tárgyalandó okoknál fogva, rendszerint a hímek versengenek egymással a 
nőstényekért. Ez azt jelenti, hogy egy hím jót tehet saját génjeivel, ha árt egy másik 
hímnek, a vetélytársának. 

Egy túlélőgép számára ezért látszólag logikus stratégia, hogy megölje 
vetélytársait, majd - ha lehet - megegye őket. Noha gyilkosság és kannibalizmus 
csakugyan előfordul a természetben, mégsem olyan gyakori, ahogy az az önzőgén-
elmélet naiv értelmezéséből következne. Valóban, Konrad Lorenz Az agresszióról 
című könyvében az állatok küzdelmének visszafogott és lovagias jellegét 
hangsúlyozza. Számára az állatok harcában az a figyelemre méltó, hogy formális 
lovagi tornák, melyeket az állatok a boksz vagy a vívás szabályaihoz hasonló 
szabályok szerint vívnak. Az állatok kesztyűs kézzel és tompa pengével harcolnak. 
Fenyegetés és blöff helyettesíti a véres komolyságot. A győztesek felismerik a 
megadás gesztusait, s azután tartózkodnak attól, hogy gyilkos ütést vagy harapást 
mérjenek ellenfelükre, amit pedig naiv elméletünk jósolna. 

Az állati agressziónak az az értelmezése, mely szerint tartózkodó és formális 
volna, vitatható. Egészen bizonyosan helytelen azt állítani a jó öreg Homo 
sapienstől, hogy az egyetlen faj, mely megöli saját vérét, az egyetlen örököse Káin 
bélyegének, vagy hasonló melodrámai vádakkal illetni. Hogy a megfigyelő az állati 
agresszió heves vagy visszafogott voltát hangsúlyozza-e, az részben azon múlik, 
hogy korábban milyen állatokkal voltak tapasztalatai, részben pedig evolúciós 
előfeltevésein - Lorenz végül is a “faj érdekét" szem előtt tartó felfogás híve. De 
még ha eltúlozzák is, az állati küzdelmek visszafogottsága - legalábbis részben - 
igaz. Felszínesen az önzetlenség egy formájának látszik. Az önzőgép-elméletnek 
szembe kell néznie azzal a nehéz feladattal, hogy ezt megmagyarázza. Vajon az 
állatok miért nem ragadnak meg minden kínálkozó alkalmat arra, hogy megöljék 
saját fajukhoz tartozó vetélytársaikat? 
Általánosságban azt válaszolhatjuk, hogy nemcsak előny származik a kíméletlen 
harciasságból, hanem ára is van, s nem csak a nyilvánvaló idő- és 
energiabefektetés. Tegyük fel például, hogy B és C egyaránt vetélytársam, és én 
történetesen összetalálkozom B-vel. Ésszerűnek látszik, hogy mint önző egyén, 
megpróbáljam megölni. De várjunk csak! C ugyancsak vetélytársam, és C 
vetélytársa B-nek is. B megölésével potenciálisan szívességet teszek C-nek, hiszen 
eltávolítom egyik vetélytársát. Lehet, hogy jobban járok, ha B-t életben hagyom, 
mert akkor versenghet vagy megküzdhet C-vel, s ezáltal közvetve javamat  
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szolgálhatja. Ennek az egyszerű hipotetikus példának az a tanulsága, hogy nem 
feltétlenül járok jól, ha válogatás nélkül megpróbálom megölni vetélytársaimat. A 
vetélkedések nagyon bonyolult rendszerében az egyik vetélytárs eltávolítása a 
színről nem jár szükségképpen haszonnal: lehet, hogy más vetélytársak 
könnyebben húznak hasznot halálából, mint én magam. Ez az a kemény lecke, amit 
a kártevők ellen küzdő hatóságok lassan megtanulnak. Van egy veszélyes 
mezőgazdasági kártevőnk, találunk egy jó módszert a kiirtására, nagy vidáman ki is 
pusztítjuk, hogy azután arra kelljen ébrednünk, hogy ebből egy másik kártevő több 
hasznot húz, mint a mezőgazdaság, s a végén rosszabbul járunk, mint ha nem 
csináltunk volna semmit. 

Másfelől jó tervnek látszik, hogy bizonyos kiválasztott vetélytársakat pusztítsunk 
el, vagy legalábbis velük vívjunk meg. Ha B egy elefántfóka, akinek nagy háreme 
van, tele nőstényekkel, én pedig - egy másik elefántfóka - megszerezhetem a 
háremét azzal, hogy megölöm, akkor esetleg jól teszem, ha reá támadok. De még a 
szelektív harciasságnak is van ára és kockázata. B-nek érdeke, hogy felvegye a 
harcot, és megvédje értékes tulajdonát. Ha harcot kezdeményezek, éppoly 
valószínű, hogy én végzem holtan, mint az, hogy ő. Sőt talán még valószínűbb, 
hogy én. B-nek érték van a birtokában, épp ez az, amiért harcolni akarok vele. De 
miért van neki? Talán harcban szerezte. Valószínűleg legyőzött már más kihívókat 
is előttem. Valószínűleg jó harcos. Még ha győzök is a viadalban, és elnyerem a 
háremet, lehet, hogy olyan súlyosan megsebesülök a küzdelemben, hogy nem 
élvezhetem a győzelem előnyeit. A harc időt és energiát emészt. Lehet, hogy 
jobban teszem, ha ezekkel egyelőre takarékoskodom. Ha egy ideig a táplálkozásra 
és a bajok elkerülésére összpontosítok, nagyobbá és erősebbé fejlődöm. A végén 
meg fogok küzdeni vele a háremért, de lehet, hogy nagyobb esélyem lesz a végső 
győzelemre, ha várok, mint hogyha azonnal nekirontok. 

E szubjektív monológ csupán az egyik mód annak bebizonyítására, hogy a 
“harcolni vagy nem harcolni" döntést ideális esetben meg kell előzze egy 
bonyolult, bár tudattalan “költség-haszon" kalkuláció. A lehetséges érvek egy része 
nem a harc mellett szól, ámbár kétségtelen, hogy némelyek igen. Hasonlóképpen, a 
harc során minden olyan taktikai döntésnek, hogy fokozzuk-e a harc hevét vagy 
hűtsük le inkább, megvan a maga költsége és haszna, melyeket elvben elemezni 
lehet. Homályosan ezt már régen felismerték az etológusok, de J. Maynard Smithre 
volt szükség - akit nem szokás etológusnak tekinteni -, hogy valaki ezt a gondolatot 
erőteljesen és világosan kifejtse. G. R. Price-szal és G. A. Parkerrel 
együttműködve, a matematika játékelmélet néven ismert ágát használják fel. 
Elegáns gondolataik megfogalmazhatók szavakban is, matematikai jelek nélkül, 
noha így veszítenek valamit tudományos szigorukból. 

A központi fogalom - amit Maynard Smith bevezet - az evolúciósan stabil 
stratégia, melynek gondolatát W. D. Hamilton és R. H. MacArthur munkásságára 
vezeti vissza. A “stratégia" előre beprogramozott viselkedési mód. íme egy példa 
a stratégiára: “Támadd meg az ellenfelet; ha menekül, üldözd; ha viszonozza a 
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támadást, menekülj el." Fontos felismerni, hogy nem tudatosan kidolgozott 
stratégiákról van szó. Emlékezzünk rá, hogy az állatokat olyan automata 
túlélőgépekként ábrázoltuk, amelyekben egy előre beprogramozott számítógép 
vezérli az izmokat. Ha a stratégiát egyszerű magyar nyelvű utasításokként írjuk le, 
ez csupán a mi kényelmünket szolgálja. Valamilyen meg nem határozott 
mechanizmus révén az állat úgy viselkedik, mintha ezeket az utasításokat követné. 

Evolúciósan stabil stratégiák - vagy ESS-ek - a definíció szerint azok, amelyeket 
- miután a populációban uralkodóvá váltak - alternatív stratégiák nem múlhatnak 
felül.21 Ez finom és fontos gondolat. Másképp úgy fogalmazhatnánk meg: egy 
egyed legjobb stratégiája attól függ, hogy mit tesz a népesség többsége. Mivel a 
populáció többi része egyedekből áll, melyek mindegyike maximálisra próbálja 
növelni saját sikerét, egyedül az a stratégia marad fenn, amelyet - ha egyszer már 
kialakult - egyetlen deviáns egyed sem múlhat felül. Egy nagyobb 
környezetváltozást követhet egy rövid, evolúciós szempontból labilis időszak, sőt 
talán oszcilláció is a populációban. Ám az ESS, ha egyszer már kialakult, 
megmarad: a szelekció bünteti az attól való eltérést. 

Ezt a gondolatot az agresszióra alkalmazva vegyük szemügyre Maynard Smith 
legegyszerűbb hipotetikus esetét. Tegyük fel, hogy csak kétfajta harci stratégia van 
egy adott faj populációjában, s nevezzük el ezeket héjának és galambnak. (A nevek 
a szokásos emberi szóhasználatra utalnak, és nincsenek kapcsolatban azoknak a 
madaraknak a szokásaival, amelyektől a nevek származnak: a galambok valójában 
meglehetősen agresszív madarak.) Hipotetikus népességünk bármely egyede a 
héja- vagy a galambosztályba sorolható. A héják mindig olyan elszántan és 
gátlástalanul harcolnak, ahogy csak tudnak, s csak akkor hátrálnak meg, ha 
súlyosan megsebesültek. A galambok csupán fenyegetnek, a konvenciót 
tiszteletben tartó módon, és sohasem bántalmaznak senkit. Ha héja harcol 
galambbal, akkor a galamb hamarosan elmenekül, s így nem sérül meg. Ha héja 
harcol héjával, akkor addig folytatják, amíg egyikük súlyosan megsebesül vagy 
elpusztul. Ha galamb mérkőzik galambbal, egyikük sem sérül meg; hosszú időn át 
különböző harci pózokba vágják magukat, mígnem valamelyikük kifárad vagy úgy 
dönt, hogy már nem is érdekli a dolog, ezért meghátrál. Egyelőre feltételezzük, 
hogy egy egyénnek nincs módja előre megmondani, vajon egy adott vetélytárs 
héja-e vagy galamb. Ezt csak akkor fedezi fel, ha harcba keveredik vele, és 
nincsenek emlékei konkrét egyedekkel folytatott múltbeli viadalokról, melyek 
vezethetnék. 
“Pontozzuk" egy pusztán önkényes megállapodás szerint a küzdő feleket. Mondjuk, 
50 pontot adunk a győzelemért, 0 pontot a vereségért, -100-at a súlyos sebesülésért, 
és -10-et azért, ha az egyed hosszan tartó szembenállásra vesztegeti idejét. Ezeket a 
pontokat felfoghatjuk úgy, hogy közvetlenül átválthatók a géntúlélés fizető-
eszközére. Az az egyed, amely magas pontszámot ér el, azaz magas az átlagos 
“nyeresége", sok gént hagy hátra a génkészletben. A tényleges számér- tekéknek 
tág határok között nincs jelentőségük az elemzés szempontjából, de segítenek 
minket a problémáról való gondolkodásban. 
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Az a fontos, hogy minket nem az érdekel, hogy a héják megverik-e a galambokat, 
amikor megvívnak velük. Erre már tudjuk a választ: mindig a héják győznek. Azt 
szeretnénk tudni, hogy a héja vagy a galamb evolúciósan stabil stratégia-e. Ha az 
egyik ESS, a másik pedig nem, akkor arra kell számítanunk, hogy az fog tovább 
fejlődni, amelyik ESS. Elméletileg lehetséges, hogy két ESS legyen, mégpedig 
akkor, ha bármely adott egyed számára a legjobb stratégia az volna, hogy igazodik 
a többihez, bármi legyen is a populáció többségének stratégiája. Ez esetben a 
populáció a történetesen elsőnek kialakult stabil állapotot őrizné meg, bármelyik 
lenne is az a kettő közül. Valójában azonban - mint mindjárt látni fogjuk - 
önmagában a héja- és a galambstratégia egyike sem evolúciósan stabil, ezért nem 
számíthatunk arra, hogy valamelyikük is kifejlődjön. Ennek bebizonyításához ki 
kell számítanunk az átlagos nyereségeket. 

Tételezzünk fel egy teljes egészében galambokból álló populációt. Valahányszor 
harcolnak, senki sem sérül meg. A viadalok hosszan tartó rituális lovagi tornákból 
állnak, talán a párok meredten nézik egymást, ami csak akkor ér véget, amikor az 
egyik vetélytárs visszakozik. A győztes ekkor 50 pontot kap, amiért hozzájutott a 
vitatott javakhoz, de 10 pont büntetést fizet, amiért a hosszú erőpróbára vesztegette 
idejét, s így eredménye 40 pont. A vesztes is 10 pont büntetést kap ideje 
pocsékolásáért. Átlagosan minden egyes galamb arra számíthat, hogy a viadalok 
felét megnyeri, felét pedig elveszti. Ezért a küzdelmenkénti átlagos nyeresége +40 
és -10 átlaga, vagyis +15. Úgy tűnik tehát, hogy a galambpopuláció minden 
egyedének egészen jól megy a sora. 

De most tételezzük fel, hogy egy héja mutáns bukkan fel a populációban. Mivel ő 
az egyetlen héja a környéken, minden küzdelmét galamb ellen vívja. A héják 
mindig legyőzik a galambokat, így a mutáns minden viadalban 50 pontot kap, ez az 
átlagos nyeresége. Óriási előnyt élvez a galambokkal szemben, amelyeknek a tiszta 
nyeresége csupán 15 pont. Ennek következtében a héja gének gyorsan elterjednek a 
populációban. Most már azonban a héják nem számíthatnak többé arra, hogy 
minden vetélytársuk galamb legyen. Szélsőséges példával élve, ha a héja gén olyan 
sikeresen terjedt el, hogy most már az egész populáció héjákból áll, akkor ezután 
minden harcot héják fognak megvívni. A helyzet így már egészen más. Amikor 
héja mérkőzik héjával, egyikük súlyosan megsebesül, ez -100 pontot jelent, míg a 
győztes +50 pontot nyer. A héjapopuláció minden tagja arra számíthat, hogy 
viadalai felét megnyeri, felét pedig elveszíti. Viadalonkénti átlagos várható 
nyeresége ezért félúton lesz +50 és -100 között, ez pedig -25. Fontoljuk meg 
mármost, hogy mi történik egyetlen galambbal a héjapopulációban. Nem vitás, 
minden viadalát elveszíti, ugyanakkor sohasem sérül meg. Egy héjapopulációban 
átlagos nyeresége 0, míg egy héja átlagos nyeresége ugyancsak héjapopulációban -
25. Ennélfogva a galamb gének terjednek a populációban. 

Elbeszélésem alapján úgy látszik, mintha állandó oszcilláció folyna a 
populációban. A héja gének elsöprő fölénybe kerülnek; ezután a héjatöbbség 
következtében a galamb gének tesznek szert előnyre, s számuk növekszik egészen  
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addig, amíg újra a héja gének kezdenek prosperálni és így tovább. Nincs szükség 
azonban ilyen oszcillációra. Van a héjáknak és galamboknak egy stabil aránya. Az 
általunk használt önkényes pontrendszerben számolva a stabil arány akkor jön 
létre, amikor a populáció 5/12-e galambokból, 7/12-e pedig héjákból áll. Amint ez a 
stabil arány kialakult, a héják átlagos nyeresége pontosan megfelel a galambok 
átlagos nyereségének. A szelekció ezért egyiküknek sem kedvez a másik rovására. 
Ha a héják száma a populációban nőni kezd, s így az arányuk meghaladja a 7/12-et, 
akkor a galambok többletnyereségre kezdenek szert tenni, s az arány visszalendül a 
stabil állapothoz. Ahogy a nemek stabil arányát 50:50-nek találjuk, ebben a 
hipotetikus példában a héja : galamb arány 7:5. Mindkét esetben igaz, hogy ha 
vannak is oszcillációk a stabil pont körül, ezeknek nem kell túlságosan nagynak 
lenniük. 
Felszínesen ez egy kissé a csoportszelekcióra emlékeztet, ám valójában semmi 
köze hozzá. Azért emlékeztet rá, mert módot ad arra, hogy a populációt úgy 
képzeljük el, mint amelynek stabil egyensúlyi helyzete van, melyhez, ha 
megzavarták, visszatér. Az ESS azonban sokkal finomabban kidolgozott 
koncepció, mint a csoportszelekció. Nincs szó arról, hogy bizonyos csoportok 
sikeresebbek lennének, mint mások. Ez kitűnően illusztrálható hipotetikus példánk 
önkényes pontrendszerének felhasználásával. 7/12 rész héjából és 5/12 rész 
galambból álló stabil populációban egy egyed átlagos nyeresége 61/4 - Ez igaz a 
héjákra és a galambokra is. Mármost 61/4  sokkal kevesebb, mint a galambok 
átlagos nyeresége egy galambpopulációban (15). Ha mindenki megegyezne, hogy 
galamb lesz, minden egyes egyed jól járna. Az egyszerű csoportszelekció szerint 
bármely csoport, melyben minden egyed kölcsönösen megegyezett abban, hogy 
galamb lesz, sokkal sikeresebb volna, mint az ESS-nek megfelelő aránynál 
megmaradó rivális csoportok. (Valójában az a helyzet, hogy egy csupa 
galambokból álló társaság nem a lehető legsikeresebb csoport. Egy 1/6  rész héjából 
és 5/6 rész galambból álló csoportban a viadalonként' átlagos nyereség 162/3. Ez a 
lehető legsikeresebb együttműködés, de jelen célunk szempontjából figyelmen 
kívül hagyhatjuk. Az egyszerűbb csupa galamb együttes, a maga egyedenkénti 15 
pontnyi átlagos nyereségével, sokkal jobb volna minden egyes egyed számára, mint 
az ESS.) A csoportszelekció elmélete ezért a csupa galamb együttes irányába való 
fejlődést jósolna, mivel egy 7/12 részben héjákból álló csoport kevésbé volna 
sikeres. A megegyezésekkel azonban -még azokkal is, amelyek hosszú távon 
mindenkinek előnyére válnak - az a baj, hogy vissza lehet élni velük. Igaz, hogy 
egy csupa galamb csoportban mindenki jobban jár, mint egy ESS-csoportban járna. 
Ám sajnos a galamb együttesekben egyetlen héja olyan rendkívül jól jár, hogy 
semmi sem állíthatná meg a héják evolúcióját. Az ilyen, megegyezésen alapuló 
együttesnek ezért az a sorsa, hogy belső árulás zúzza szét. Egy ESS nem azért 
stabil, mert különösen jó a benne részt vevő egyedek számára, hanem pusztán 
azért, mert védett a belső árulással szemben. 

Az emberek megtehetik, hogy belépjenek olyan szövetségekbe, amelyekben a 
részt vevő egyének mind jól járnak, még ha azok nem is stabilak az ESS  



75 

 

értelmében. Ez azonban csak azért lehetséges, mert minden egyén a tudatos 
előrelátására épít, s képes belátni, hogy hosszú távon érdekében áll 
engedelmeskedni a szövetség szabályainak. Még emberi szövetségek esetében is 
fennáll annak állandó veszélye, hogy egyes egyének rövid távon olyan sokat 
nyerhetnek a paktum felrúgása révén, hogy a kísértés ellenállhatatlan lesz. Talán a 
legjobb példa erre az árrögzítés. Minden egyes benzinkutasnak hosszú távú érdeke 
fűződik ahhoz, hogy a benzin árát egyöntetűen mesterségesen magasan szabják 
meg. A hosszú távú érdekek tudatos becslésén alapuló kartellek meglehetősen 
hosszú ideig fennmaradhatnak. Szinte mindig bekövetkezik azonban, hogy valaki 
nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy árai csökkentésével gyors haszonhoz jusson. 
Szomszédai azonnal követik példáját, s az árcsökkentési hullám végigsöpör az 
országon. A mi számunkra sajnálatos módon a benzinkutasok tudatos előrelátása 
azután újra megszilárdul, és új árrögzítési egyezményt hoznak tető alá. így hát a jól 
felismert hosszú távú érdekeken alapuló egyezmények vagy szövetségek még az 
embernél is -annál a fajnál, melynek megadatott a tudatos előrelátás - állandóan a 
szakadék szélén billegnek a belső árulás miatt. A vadállatoknál, melyeket a létükért 
küzdő gének irányítanak, még nehezebb elképzelni, hogyan fejlődhetnének ki a 
csoport javát szolgáló, megegyezésen alapuló stratégiák. Arra kell számítanunk, 
hogy mindenütt evolúciósan stabil stratégiákat fogunk találni. 

Hipotetikus példánkban azzal az egyszerű feltevéssel éltünk, hogy bármely egyed 
vagy héja, vagy galamb. A héják és galambok evolúciósan stabil arányát kaptuk 
eredményül. Ennek megfelelően a génkészletben a héja gének és a galamb gének 
stabil aránya jönne létre. A genetikai szakkifejezés erre az állapotra a stabil 
polimorfizmus. Ami a mennyiségeket illeti, polimorfizmus nélkül a fentivel 
pontosan egyenértékű ESS érhető el a következőképpen. Ha minden egyed képes 
arra, hogy vagy héjaként, vagy galambként viselkedjen minden konkrét viadalban, 
akkor olyan ESS alakulhat ki, amelyben minden egyed azonos, esetünkben 7/12-nyi 
valószínűséggel viselkedik héjaként. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az 
egyes viadalokba bekapcsolódó egyedek véletlenszerű döntéseket hoznak arról, 
hogy az adott esetben héjaként vagy galambként viselkedjenek. A döntés 
véletlenszerű, de 7:5 arányú eltolódást mutat a héjaviselkedés javára. Nagyon 
fontos, hogy a döntéseknek - noha a héjaviselkedés javára mutatnak eltolódást - 
véletlenszereknek kell lenniük abban az értelemben, hogy a vetélytárs 
semmiképpen sem sejtheti, hogy ellenfele hogyan fog viselkedni bármely adott 
viadalban. Semmi értelme például egymás után hétszer héját játszani, majd egymás 
után ötször galambot és így tovább. Ha egy egyed ilyen egyszerű sorozatot 
alkalmazna, vetélytársai hamarosan rajtakapnák, és előnyükre fordítanák. Az 
egyszerű sorrendi stratégiát al- kalmazó egyeddel szemben úgy lehet előnyre szert 
tenni, hogy csak akkor játszunk ellene héját, amikor tudjuk, hogy galambot fog 
játszani. 
A héja és galamb kitalált esete természetesen naivan egyszerű. Egy “modell" -azaz 
olyasmi, ami valójában nem történik meg a természetben, de segít megértenünk  
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azokat a dolgokat, amelyek tényleg megtörténnek. A modellek lehetnek nagyon 
egyszerűek, mint ez is, mégis hozzásegítenek ahhoz, hogy valamit megértsünk, 
vagy ötletünk támadjon. Az egyszerű modelleket tovább lehet fejleszteni, és 
fokozatosan bonyolultabbá lehet tenni. Ha minden jól megy, ahogy egyre 
bonyolultabbakká válnak, egyre inkább emlékeztetnek a való világra. A héja és 
galamb modell továbbfejlesztésének egyik módja, ha hozzálátunk további 
stratégiák bevezetéséhez. A héja és a galamb nem az egyedüli lehetőségek. A 
Maynard Smith és Price által bevezetett egyik összetettebb stratégiát bosszúállónak 
nevezik. 

A bosszúálló egyed a galamb szerepét játssza minden viadal kezdetén. Azaz nem 
indít támadást életre-halálra, mint egy héja, hanem egyezményes fenyegető pózt 
vesz fel. Ellenfele támadását azonban megtorolja. Más szóval: a bosszúálló 
héjaként viselkedik, ha héja támadja meg, s galambként, ha galambbal mérkőzik. 
Ha egy másik bosszúállóval találkozik, a galamb szerepét játssza. A bosszúálló 
feltételes stratégia. Magatartása ellenfele viselkedésétől függ. 

Egy másik feltételes stratégia a hetvenkedő. A hetvenkedő addig jár-kel héjaként 
viselkedve, amíg valaki vissza nem üt. Akkor azon nyomban megfutamodik. 
Megint másik feltételes stratéga a tapogatózó-bosszúálló. A tapogatózó-bosszúálló 
alapjában véve bosszúállóként viselkedik, de néha kísérletképpen megpróbálkozik 
a küzdelem rövid felszításával. Kitart ennél a héjaszerű viselkedésnél, ha ellenfele 
nem viszonozza a harcot. Ha azonban ellenfele szembeszáll vele, akkor visszatér a 
galambszerű egyezményes fenyegetéshez. Ha megtámadják, akkor éppúgy 
visszaüt, mint a közönséges bosszúálló. 
Ha számítógéppel szimuláljuk mind az öt említett stratégia egymásra hatását, 

akkor közülük csupán egy emelkedik ki evolúciósan stabil stratégiaként, mégpedig 
a bosszúálló stratégia.22 A tapogatózó-bosszúálló közel stabil. A galamb nem stabil, 
mert a galambpopulációt elárasztanák a héják és a hetvenkedők. A héjaviselkedés 
azért nem stabil, mert a héják populációját elárasztanák a galambok és a 
hetvenkedők. A hetvenkedő pedig azért, mert populációjukat elárasztanák a héják. 
A bosszúállók populációjába egyetlen más stratégia sem törhet be, mivel nincs más 
stratégia, ami jobban működne, mint maga a bosszúálló stratégia. A 
galambstratégia azonban ugyanolyan jól érvényesül a bosszúállók populációjában. 
Ez azt jelenti, hogy ha minden más feltétel megegyezik, akkor a galambok száma 
lassan felfelé kúszna. Mármost ha a galambok száma jelentős mértékben 
megemelkedne, akkor a tapogatózó-bosszúálló (és néha a héja és a hetvenkedő) 
viselkedés kezdene előnyre szert tenni, mivel ez eredményesebb a galambok ellen, 
mint a bosz-szúálló. Maga a tapogatózó-bosszúálló stratégia - a héja- és hetvenkedő 
stratégiáktól eltérően - majdnem ESS abban az értelemben, hogy a tapogatózó-
bosszúálló egyedek populációjában csak egyetlen stratégia eredményesebb, a 
bosszúálló stratégia, s az is csupán kismértékben. Ezért azt várhatjuk, hogy a 
bosszúálló és tapogatózó-bosszúálló viselkedés keveréke válna uralkodóvá, a kettő 
között talán még enyhe oszcilláció is fellépne, ami a csekély galambkisebbség  
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méretének oszcillációjával függene össze! A rendszert megint csak nem kell 
polimorfnak elképzelnünk, melyben minden egyed mindig vagy az egyik, vagy a 
másik stratégiát játsz-sza. Minden egyed viselkedése a bosszúálló, a tapogatózó-
bosszúálló és a galamb bonyolult keveréke lehetne. 

Ez az elméleti következtetés nem esik túlságosan messze attól, amit a legtöbb 
vadállat esetében ténylegesen tapasztalunk. Bizonyos értelemben ezzel 
megmagyaráztuk az állati agresszió “kesztyűs kéz" aspektusát. A részletek persze 
attól függnek, hogy pontosan hány “pont" jár a győzelemért, a sérülésért, az 
időpocsé-kolásért és így tovább. Az elefántfókák esetében a győzelem díja például 
az, hogy az egyed majdnem kizárólagos uralmat szerezhet egy nagy hárem fölött. A 
győzelemből származó nyereség értéke ezért nagyon magas. Nem csoda, hogy a 
viadal nagyon vad, a súlyos sebesülés valószínűsége is nagy. Az időpocsékolás árát 
feltehetőleg kicsinek kell tekintenünk a sebesülés árához és a győzelem hasznához 
képest. Egy hideg éghajlat alatt élő kismadár számára ugyanakkor az időpocsékolás 
ára óriási lehet. A széncinegének, amikor fiókáit eteti, átlagosan harminc 
másodpercenként kell zsákmányt találnia. A nappal minden másodperce drága. 
Erre a madárra talán még a héja-héja harc miatti rövid időveszteség is súlyosabb 
következményekkel jár, mint a sérülés kockázata. Sajnos túlságosan keveset tudunk 
jelenleg ahhoz, hogy a különböző végkifejletekhez reális költség-haszon értékeket 
rendelhessünk a természetben.23 Óvakodnunk kell attól, hogy olyanfajta 
következtetéseket vonjunk le, melyek egyszerűen a számok önkényes 
megválasztásából adódnak. A fontos általános következtetések a következők: az 
evolúció az ESS felé halad, az ESS nem azonos a csoportos megegyezés révén 
elérhető optimummal, és a józan ész félrevezethet bennünket. 
A Maynard Smith által vizsgált harci játszmák egy másik típusa az “ellenfél 

kifárasztása". E stratégia kialakulását olyan fajok esetében képzelhetjük el, melyek 
sohasem mennek bele veszélyes ütközetbe, esetleg olyan jól fel vannak 
fegyverezve, hogy megsebesülésük nagyon valószínűtlen. E fajok minden vitát az 
egyezményes pózolás segítségével intéznek el. A küzdelmek mindig az egyik vagy 
a másik vetélytárs meghátrálásával végződnek. A győzelemhez csupán az kell, 
hogy megvesd a lábad, és meredten nézd ellenfeledet, míg az végül sarkon fordul. 
Nyilvánvaló, hogy egyetlen állat sem engedheti meg magának, hogy végtelenül 
hosszú időt töltsön fenyegetőzéssel; vannak más fontos dolgaik is. A javak értéke - 
amelyekért az állat harcol - nagy lehet, de nem végtelen. Csupán egy bizonyos 
mennyiségű időt ér meg, és - mint egy árverésen - minden egyed arra van 
felkészülve, hogy csupán pontosan annyi időt szánjon rá. E kétszemélyes árverés 
fizetőeszköze az idő. Tegyük fel, hogy minden ilyen egyed előre kiszámította, hogy 
szerinte pontosan mennyi időt érnek meg a kérdéses javak - mondjuk, egy nőstény. 
Az a mutáns egyed, amelyik hajlandó arra, hogy épp csak egy kicsivel tovább 
tartson ki, mindig győzni fog. így hát a rögzített licithatár fenntartásának stratégiája 
nem stabil. Még akkor sem az, ha a javak értékét nagyon finoman fel lehet 
becsülni, és az ösz-szes egyed pontosan a megfelelő értéket licitálja. Bármely két  
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olyan egyed, aki e maximumstratégia szerint licitál, pontosan ugyanabban a 
pillanatban adná fel, és egyik sem érné el a célját! Ez esetben jobban megérné az 
egyednek rögtön a kezdet kezdetén feladni, ahelyett hogy egyáltalán időt 
vesztegetne a vetélkedésre. A lényeges különbség az ellenfél felőrlését célzó 
hadviselés és a valódi árverés között végül is az, hogy az előbbiben mindkét 
versenyző megfizeti az árat, de csak egyikük jut a kívánt dolog birtokába. A 
maximumot licitálók populációjában ezért az azonnali visszakozás stratégiája 
sikeres lenne, és elterjedne a népességben. Ennek következtében némi előnyhöz 
juthatnának azok az egyedek, amelyek nem adják fel azonnal, hanem előbb várnak 
néhány másodpercet. Ez a stratégia kifizetődne, ha az azonnali visszakozók ellen 
játszanák, akik még többségben vannak a populációban. A szelekció ekkor az egyre 
hosszabb várakozási időnek kedvezne, mígnem újra elérnék azt a maximumot, amit 
a vitatott javak valódi gazdasági értéke megenged. 
Ismét úgy csűrtük-csavartuk a szavakat, hogy végül egy oszcilláló populáció képét 

idéztük fel. A matematikai elemzés megint csak kimutatja, hogy az oszcilláció nem 
szükségszerű. Van egy evolúciósan stabil stratégia, mely matematikai képlettel 
kifejezhető, szavakba foglalva pedig így hangzik: minden egyed megjósolhatatlan 
ideig folytatja a licitet. Az időtartam megjósolhatatlan bármely adott alkalommal, 
de átlagosan az áhított javak valódi értékét tükrözi. Tegyük fel például, hogy azok 
valójában ötpercnyi pózolást érnek meg. ESS esetén bármely adott egyed öt percnél 
tovább vagy öt percnél kevesebb ideig tart ki, de az is lehet, hogy pontosan öt 
percig pózol. A lényeg az, hogy ellenfele nem tudhatja, hogy mennyi ideig készül 
kitartani az adott esetben. 
Az ellenfél felőrlését célzó viselkedésnek nyilvánvalóan létfontosságú tényezője, 

hogy az egyedek ne adják semmi jelét annak, hogy mikor fogják feladni a harcot. 
Aki a legcsekélyebb bajuszrezdüléssel elárulja, hogy a törülköző bedobását 
latolgatja, azonnal hátrányba kerül. Ha - mondjuk - a bajuszrezdülés történetesen 
megbízható jele annak, hogy egy percen belül meghátrál, akkor nagyon egyszerű, 
győztes stratégia volna: “Ha ellenfeled bajsza megrezdül, várj még egy percig, 
függetlenül attól, hogy mi volt a feladásra vonatkozó előzetes terved. Ha az 
ellenfeled bajsza még nem rezdült meg, és már kevesebb mint egypercnyire vagy 
attól az időtől, amikor szándékod szerint amúgy is feladod, add fel azonnal, és ne 
vesztegesd tovább az időt. Sose rezdüljön meg a bajszod." A természetes szelekció 
tehát gyorsan megbüntetné a bajuszrezdülést és a jövőbeni viselkedés bármilyen 
ehhez hasonló elárulását. Kifejlődne a fapofa. De miért a fapofa, s miért nem az 
agyafúrt hazugságok? Megint csak azért, mert a hazugság nem stabil. Tételezzük 
fel azt az esetet, hogy az egyedek többsége csak akkor borzolja fel a hátán a szőrt, 
amikor valóban az a szándéka, hogy nagyon sokáig néz szembe az ellenféllel. 
Kialakulna a nyilvánvaló ellentrükk: az egyedek azonnal feladnák, amikor az 
ellenfél felborzolja a hátán a szőrt. Ám most hazugságok evolúciója kezdődhetne 
meg. Olyan egyedek, amelyeknek valójában egyáltalán nem áll szándékukban 
hosszú ideig kitartani, minden alkalommal felborzolnák a hátukon a szőrt, s  
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learatnák a könnyű és gyors győzelem gyümölcsét. Ily módon a hazug gének 
elterjednének. Amikor a hazugok kerülnének többségbe, akkor már azoknak az 
egyedeknek kedvezne a szelekció, amelyek állják a kihívást. Ennek következtében 
a hazugok száma újra csökkenne. Az ellenfél felőrlésében a hazugság semmivel 
sem stabilabb evolúciós stratégia, mint az igazmondás. A fapofa evolúciósan stabil. 
A megadás - amikor végül is bekövetkezik - hirtelen és váratlan lesz. 

Mindeddig csak azokat az eseteket vettük szemügyre, melyeket Maynard Smith 
“szimmetrikus" küzdelmeknek nevez. Ez azt jelenti, hogy feltételeztük: a küzdő 
felek - stratégiájuk kivételével - minden szempontból azonosak. A héjákról és a 
galambokról feltételeztük, hogy egyformán erősek, egyformán el vannak látva 
támadó- és védőfegyverekkel, s hogy egyforma nyereségük származik a 
győzelemből. Ez a modell szempontjából kényelmes feltevés, de nem túlságosan 
valószínű. Parker és Maynard Smith aszimmetrikus küzdelmekkel is foglalkozott. 
Például: ha az egyedek testmérete és harcképessége eltér, és mindegyik egyed 
képes felmérni vetélytársának testméretét a sajátjához viszonyítva, ez vajon 
befolyásolja-e a kialakuló ESS-t? Egészen bizonyos, hogy igen. 

Úgy tűnik, az aszimmetriának három fő esete van. Az elsővel épp az imént 
találkoztunk: az egyedek különbözhetnek testméretükben vagy harci felszerel-
ésükben. 

Másodszor: az egyedek különbözhetnek abban, hogy mennyit nyerhetnek a 
győzelemmel. Például egy öreg hím, akinek már amúgy sincs sok ideje hátra, 
kevesebbet veszíthet, ha megsebesül, mint egy ifjú, aki előtt hosszú, termékeny élet 
áll. 

Harmadszor: furcsa következménye az elméletnek, hogy akár egy teljesen 
önkényes, látszólag lényegtelen aszimmetria is ESS kialakulásához vezethet, mivel 
felhasználható a viadalok gyors eldöntésére. Rendszerint például az a helyzet, hogy 
az egyik küzdő fél történetesen korábban érkezik meg a harctérre, mint a másik. 
Nevezzük őket “helybélinek" és “betolakodónak". A gondolatmenet kedvéért 
feltételezem, hogy nem származik általános előny abból, hogy valaki helybéli vagy 
betolakodó. Mint látni fogjuk, vannak gyakorlati okok, amelyek miatt ez a feltevés 
talán nem igaz, de most nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy még ha nem is volna 
okunk általában feltételezni, hogy a helybélieknek előnyük van a betolakodókkal 
szemben, az aszimmetrián alapuló ESS valószínűleg kifejlődik. Egyszerű analógiát 
kínálnak azok az emberek, akik egy vitát gyorsan és nagy hűhó nélkül, pénz-
feldobással döntenek el.  
ESS lenne a következő feltételes stratégia: “ha helybéli vagy, támadj; ha 
betolakodó vagy, hátrálj meg". Mivel az aszimmetria feltevésünk szerint önkényes, 
az ellentétes stratégia: “ha helybéli vagy, hátrálj meg; ha betolakodó vagy, támadj" 
- szintúgy lehetne stabil. Hogy a két ESS közül melyiket teszi magáévá egy adott 
populáció, azon múlna, hogy történetesen melyik kerül előbb többségbe. Ha az 
egyedek többsége már e két feltételes stratégia valamelyike szerint viselkedik,  
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akkor a másként cselekvők pórul járnak. Ezért az adott stratégia definíció szerint 
ESS. 

Tegyük fel például, hogy az összes egyed “helybéli győz, betolakodó 
elmenekül"-tet játszik. Ez azt jelenti, hogy küzdelmeik felét megnyerik, felét pedig 
elveszítik. Sohasem sebesülnek meg, és sohasem vesztegetik az időt, mert minden 
vitát azonnal eldöntenek önkényes megegyezés alapján. Nézzük meg mármost, mi 
történik egy új lázadó mutánssal. Tegyük fel, hogy tiszta héjastratégiát játszik, 
mindig támad, és sohasem hátrál meg. Nyerni fog, ha ellenfele betolakodó. Ha 
ellenfele helybéli, akkor a sebesülés súlyos kockázatát vállalja. Az átlagot tekintve, 
alacsonyabb nyereségre tesz szert, mint az ESS önkényes szabályai szerint játszó 
egyedek. Még rosszabb eredményt ér el az a lázadó, aki a fordított konvencióval 
próbálkozik: “ha helybéli vagy, menekülj el; ha betolakodó vagy, támadj". Nem 
elég, hogy gyakran megsebesül, nyerni is ritkán fog. Tételezzük fel azért, hogy 
véletlenszerű események folytán a fordított konvenciót játszó egyedeknek sikerül 
többségbe kerülniük. Ebben az esetben az ő stratégiájuk válna stabil normává, s az 
ettől való eltérés vonna büntetést maga után. Elképzelhető, hogy ha egy populációt 
sok nemzedéken át figyelnénk, egy sor alkalmi átbillenést látnánk az egyik stabil 
állapotból a másikba. 
A való életben azonban igazán önkényes aszimmetriák aligha léteznek. A 

helybélieknek például valószínűleg gyakorlati előnyük van a betolakodókkal 
szemben. Jobban ismerik az adott területet. A betolakodó talán ki van fulladva, 
mivel neki oda kellett mennie a küzdőtérre, míg a helybéli mindvégig ott volt. 
Elvontabb ok is van, amiért a két stabil állapot közül a “helybéli győz, betolakodó 
meghátrál" állapotnak van nagyobb valószínűsége a természetben. Ez pedig az, 
hogy a fordított stratégiában (“betolakodó győz, helybéli meghátrál") eleve benne 
rejlik az önpusztítás tendenciája - Maynard Smith ezt paradox stratégiának 
nevezné. Az ilyen paradox ESS-ben leledző populációban az egyedek arra 
törekednének, hogy sohase legyenek helybéliek: mindig, minden találkozáskor 
megpróbálnának betolakodók lenni. Ezt csak szüntelen és egyébként értelmetlen 
kóborlással érhetnék el! A vele járó idő- és energiaráfordítástól teljesen függet-
lenül, ez az evolúciós irány önmagában is a “helybéli" kategória megszűnéséhez 
vezetne. A másik stabil állapotban, a “helybéli győz, betolakodó meghátrál" 
stratégia esetén, a természetes szelekció a populáció azon egyedeinek kedvezne, 
melyek azért küzdenek, hogy helybéliek legyenek. Minden egyed arra törekedne, 
hogy megmaradjon egy adott területen, olyan ritkán távozzon onnét, amennyire 
csak lehet, és láthatóan igyekezzen “megvédelmezni" azt. Mint ma már jól tudjuk, 
az ilyen viselkedés gyakran megfigyelhető a természetben, és “területvédelem" 
néven ismert. 

A viselkedési aszimmetria ezen formájának általam ismert legszebb példáját a 
kiváló etológus, Niko Tinbergen írta le egy zseniálisan egyszerű kísérlet alapján.24 

Volt egy akváriuma, amelyben két hím tüskéspikót tartott. A két hím fészket épített 
az akvárium ellenkező végében, és mindegyik “védte" a területet saját fészke körül.  
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Tinbergen mindkét hímet egy-egy nagy kémcsőbe tette, és a két kémcsövet 
közvetlenül egymás mellé helyezte, majd figyelte, hogy a hímek hogyan próbálnak 
egymással harcolni az üvegen keresztül. És ekkor jött az érdekes eredmény. 
Amikor a két kémcsövet az A hím fészkének közelébe vitte, az A hím támadó 
testtartást vett fel, a B hím pedig hátrálni próbált. De amikor a két kémcsövet a B 
hím területére vitte, az állás megfordult. Egyszerűen azáltal, hogy a két kémcsövet 
az akvárium egyik végéből a másikba vitte, Tinbergen elő tudta írni, hogy melyik 
hím támadjon, és melyik hátráljon. Nyilvánvalóan mindkét hím az egyszerű 
feltételes stratégiát játszotta: “a helybéli támad, a betolakodó meghátrál". 

A biológusok gyakran megkérdezik, hogy mik a területvédő viselkedés biológiai 
“előnyei". Sok magyarázat született, amelyek némelyikéről később még szó lesz. 
Ám most már láthatjuk, hogy talán maga a kérdés is felesleges. A terület “védelme" 
egyszerűen egy olyan ESS lehet, amely az érkezés idejének aszimmetriája miatt 
alakul ki, mely aszimmetria két egyed és egy földdarab viszonyát rendszerint 
jellemzi. 
A nem önkényes aszimmetria feltehetőleg legfontosabb esete a testméret és az 

általános küzdőképesség aszimmetriája. Nem biztos, hogy a győzelemhez mindig a 
nagy testméret a legfontosabb, de valószínű, hogy a legfontosabbak közé tartozik. 
Ha a két küzdő fél közül a nagyobb mindig győz, és ha minden egyed biztosan 
tudja, hogy nagyobb-e vagy kisebb, mint ellenfele, akkor csak egyetlen 
stratégiának van értelme: “Ha az ellenfeled nagyobb, mint te, menekülj el. Vedd fel 
a harcot azokkal a társaiddal, akik kisebbek nálad." A dolgok kissé bonyolultabbak, 
ha a testméret jelentősége kevésbé bizonyos. Ha a nagy termet csupán kicsiny 
előnnyel jár is, az imént említett stratégia még mindig stabil. Ám ha a sebesülés 
kockázata nagy, akkor számításba jön egy második, “paradox" stratégia is: “Vedd 
fel a harcot a nálad nagyobbakkal, és menekülj el a nálad kisebbek elől!" 
Nyilvánvaló, hogy miért nevezzük ezt paradoxnak. Látszólag teljesen ellentmond a 
józan észnek. Hogy stabil lehet, annak a következő az oka. Egy teljes egészében 
paradox stratégákból álló populációban soha senki nem sérül meg, mert az egyik 
fél - a nagyobb - mindig elmenekül. Egy közepes termetű mutáns, aki a kisebb 
ellenfelekkel való harcba elegyedés “értelmes" stratégiáját játssza, komoly harcba 
kerül a vele találkozó társak felével, mert ha nála kisebbel találkozik, támad, az 
pedig hevesen viszonozza a támadást, mert paradox módon játszik. Noha az 
ésszerű stratéga nagyobb valószínűséggel győz, mint a paradox stratéga, még 
mindig a vesztés vagy a súlyos sebesülés jelentős kockázatának teszi ki magát. 
Mivel a populáció többsége paradox, az ésszerű stratéga nagyobb valószínűséggel 
sebesül meg, mint bármelyik paradox stratéga. 
Még ha lehet is egy paradox stratéga stabil, valószínűleg csak elvi érdekessége 

van. A paradox harcosoknak csak akkor nagyobb az átlagos nyereségük, ha sokkal 
többen vannak, mint az ésszerűen harcolók. Először is, nehéz elképzelni, hogyan 
alakulhat ki ez a helyzet. De még ha kialakulna is, az ésszerű és paradox harcosok 
arányának a népességben csupán egy kissé kell emelkednie az ésszerűek javára  
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ahhoz, hogy elérje a másik, az ésszerű ESS “vonzási zónáját". A vonzási zóna azon 
populációbeli arányok összessége, amelyeknél - ez esetben - az ésszerű stratégák 
jutnak előnyhöz: attól kezdve, hogy a populáció elérte ezt a zónát, óhatatlanul halad 
az ésszerű stabil pont felé. Izgalmas lenne, ha példát találnánk a természetben a 
paradox ESS-re, de kétlem, hogy ebben igazán reménykedhetünk. (Túl hamar 
nyilatkoztam. Miután leírtam ezt a mondatot, Maynard Smith professzor felhívta a 
figyelmemet a mexikói társas pók, az Oecobius civitas alábbi, J. W. Burgesstől 
származó jellemzésére: “Ha egy pókot megzavarnak és kiűznek rejtekhelyéről, 
végigszökell a sziklán, és üres hasadék hiányában fajtársának búvóhelyén kereshet 
menedéket. Ha a másik pók otthon van, amikor a betolakodó megérkezik, nem 
támadja meg, hanem kiszökken, és keres magának új menedéket, így ha az első 
pókot megzavarták, akkor másodperceken át folytatódhat az egymást követő 
helycserék folyamata hálóról hálóra, s gyakran oda vezet, hogy a terep pókjainak 
többsége saját rejtekhelyéről egy idegen helyre kerül át" (Társas pókok, Scientific 
American, 1976). Ez a jelenség paradox a 80. oldal értelmében.)2S 
Vajon mi történik, ha az egyedek megőriznek valamilyen emléket a múltbeli 

viadalok kimeneteléről? Ez attól függ, hogy az emlék specifikus vagy általános. A 
tücskök nagy vonalakban emlékeznek arra, hogy mi történt a múltbeli viadalokon. 
Az a tücsök, amely a közelmúltban számos viadalon győzött, inkább héja módra 
viselkedik. Az a tücsök pedig, amelynek nemrégiben vesztett sorozata volt, inkább 
galamb lesz. Ezt nagyon szépen kimutatta R. D. Alexander. Egy tücsökmodellt 
használt arra a célra, hogy megverje az igazi tücsköket. E kezelés után az igazi 
tücskök nagyobb valószínűséggel veszítették el a viadalokat más, valódi tücskökkel 
szemben. Úgy képzelhetjük el, hogy minden tücsök állandóan felülvizsgálja 
küzdőképességére vonatkozó becslését, melyet a populáció átlagos egyedének 
küzdőképességéhez viszonyít. Ha olyan állatokat, mint a tücskök, amelyek a 
múltbeli viadalokra vonatkozó általános emlékekkel dolgoznak, zárt csoportban 
tartanak egy ideig, akkor valószínű, hogy valamiféle rangsor, valamiféle 
dominanciahierarchia alakul ki,26 amit a megfigyelő is jól érzékelhet. Az 
alacsonyabb rangú egyedek rendszerint megadják magukat a magasabb 
rangúaknak. Nem kell feltételeznünk, hogy az egyedek felismerik egymást. 
Mindössze az történik, hogy a győzelemhez szokott egyedek még nagyobb 
valószínűséggel fognak győzni, míg a vereséghez szokott egyedek mind nagyobb 
valószínűséggel veszítenek. Még ha az egyedek kezdetben teljesen véletlenszerűen 
győztek vagy veszítettek is, abba az irányba haladnak, hogy rangsorba rende-
ződjenek. Ez azzal a mellékhatással jár, hogy a csoportban a súlyos kimenetelű 
harcok száma fokozatosan elenyészővé válik. 

A “valamiféle dominanciahierarchia" kifejezést kell használnom, mert magát a 
dominanciahierarchia kifejezést sokan azokra az esetekre tartják fenn, melyekben 
szerepet játszik az egyedek felismerése. Ezekben az esetekben a múltbeli 
viadalokra vonatkozó emlék specifikus, és nem általános. A tücskök egymást mint 
egyedeket nem ismerik fel, a tyúkok és majmok azonban igen. Ha majom vagy, az  
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a majom, amely legyőzött téged a múltban, valószínűleg le fog győzni a jövőben is. 
Az egyed számára a legjobb stratégia az, ha viszonylag galambszerű magatartást 
tanúsít az olyan egyed iránt, amely korábban legyőzte. Ha összehozunk egymással 
egy csomó tyúkot, amelyek korábban sohasem találkoztak, rendszerint jó nagy harc 
kerekedik, majd egy idő után lecsendesedik. De nem ugyanazon oknál fogva, mint 
a tücsköknél. A tyúkok esetében az a magyarázat, hogy mindegyik egyed 
“megtanulja a helyét" minden más egyedhez képest. Ez mellékesen a csoport 
egészének szempontjából is jó, aminek egyik jele, hogy a tyúkok megállapodott 
csoportjaiban, ahol a heves küzdelem ritka, nagyobb a tojástermelés, mint az olyan 
tyúkcsoportokban, melyeknek tagjai állandóan változnak, s amelyekben ezért a 
viadalok gyakoribbak. A biológusok gyakran mondják, hogy a dominan-
ciahierarchia biológiai előnye vagy “funkciója" az, hogy csökkenti a nyílt agresz-
sziót a csoportban. Ez azonban rossz megfogalmazás. A dominanciahierarchiának 
önmagában evolúciós értelemben vett “funkciója" nincs, mivel a csoportok 
tulajdonsága, nem pedig az egyedeké. A csoport szintjén dominanciahierarchia 
formájában megnyilvánuló egyedi viselkedési sémákról mondhatjuk, hogy 
funkciójuk van. Még jobb azonban, ha elhagyjuk a “funkció" szót, s olyan 
aszimmetrikus küzdelmekben érvényesülő ESS-ekre gondolunk, ahol az egyedek 
felismerik egymást, és emlékeznek egymásra. 

Eddig az egyazon faj tagjai közti küzdelmekről elmélkedtünk. Mi a helyzet a 
fajok közti küzdelmekkel? Mint már korábban láttuk, a különböző fajok tagjai 
kevésbé közvetlen vetélytársak, mint ugyanazon faj tagjai. Ezért kevesebb vitára 
kell köztük számítanunk a javak fölött, s ez a várakozásunk igazolódik is. A 
vörösbegyek például megvédik területüket más vörösbegyekkel szemben, de nem 
védik meg a széncinkékkel szemben. Ha lerajzoljuk a különböző vörösbegy és 
széncinke egyedek területeit egy erdőben, és a két térképet egymásra helyezzük, 
láthatjuk, hogy a két faj területei teljesen szétválaszthatatlanul átfednek. Ennyi 
erővel akár más-más bolygón is lehetnének. 

Más szempontból azonban a különböző fajokhoz tartozó egyedek érdekei nagyon 
élesen ütköznek egymással. Az oroszlán például meg akarja enni az antilop testét, 
amellyel az antilopnak egészen más tervei vannak. Ezt rendesen nem tekintjük 
azonos értékekért való versengésnek, ám logikai szempontból nehéz belátni, hogy 
miért nem. A kérdéses érték a hús. Az oroszlángének a húst táplálékként “akarják" 
túlélőgépük számára. Az antilopgének túlélőgépük számára munkát végző 
izmokként és szervekként akarják a húst. A hús e két felhasználása kölcsönösen 
összeférhetetlen, ennélfogva érdek-összeütközés áll fenn. 

Saját fajunk tagjai is húsból épülnek fel. Akkor viszonylag miért ritka a 
kannibalizmus? Amint a dankasirályok esetében láttuk, a felnőttek néha valóban 
megeszik saját fajuk kicsinyeit. Mégsem látunk soha felnőtt ragadozókat saját fajuk 
más felnőtt tagjait üldözni azzal a szándékkal, hogy megegyék őket. Miért? Még 
mindig annyira hozzá vagyunk szokva, hogy az evolúcióról a “faj java" felfogás  
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alapján gondolkozzunk, hogy gyakran elfelejtünk tökéletesen ésszerű kérdéseket 
feltenni, mint például: “Miért nem vadásznak az oroszlánok más oroszlánokra?" 
Egy másik jó kérdés, melyet ritkán tesznek fel: “Miért menekülnek el az antilopok 
az oroszlánok elől, ahelyett hogy visszaütnének?" 

Az oroszlánok azért nem vadásznak oroszlánra, mert az nem volna számukra 
ESS. A kannibálstratégia ugyanazért volna bizonytalan, amiért korábbi példánkban 
a héjastratégia. Túl nagy a megtorlás veszélye. A megtorlás kevésbé valószínű az 
eltérő fajok tagjai közti küzdelmek esetében, s ez az, amiért olyan sok prédaállat 
elmenekül, ahelyett hogy felvenné a harcot. Ez eredetileg talán abból a tényből 
fakad, hogy más-más fajhoz tartozó két állat közti interakcióban eleve nagyobb 
aszimmetria áll fenn, mint egyazon faj tagjai között. Amikor erőteljes aszimmetria 
áll fenn a harcban, az ESS-ek valószínűleg mindig az aszimmetrián alapuló 
feltételes stratégiák. A “ha kisebb vagy, menekülj; ha nagyobb vagy, támadj" 
stratégia megfelelő változatai nagy valószínűséggel kialakulnak a különböző fajok 
tagjai közti harcokban, mivel oly sokféle aszimmetria áll rendelkezésre. Az 
oroszlánok és az antilopok egyfajta stabilitást értek el a széttartó fejlődés révén, 
mely egyre inkább hangsúlyozta a küzdelem eredeti aszimmetriáját. Nagy 
jártasságra tettek szert az üldözés, illetve a menekülés művészetében. Az a mutáns 
antilop, amely az “állj meg és harcolj" stratégiát tenné magáévá az oroszlánokkal 
szemben, kevésbé volna sikeres, mint azok a vetélytársai, amelyek eltűnnek a 
látóhatáron. 
Az az előérzetem, hogy talán még úgy fogunk visszatekinteni az ESS-koncep-cióra, 
mint az evolúcióelmélet Darwin óta tett legjelentősebb előrelépéseinek egyikére.27 
Alkalmazható bárhol, ahol érdekütközésre bukkanunk, s ez azt jelenti, hogy szinte 
mindenütt. Az állati viselkedés kutatói azt a szokást vették fel, hogy az úgynevezett 
“társas szerveződésről" beszélnek. A fajok társas szerveződését túlságosan is 
gyakran kezelik önálló entitásként, melynek megvan a maga biológiai “értelme". 
Ugyanerről volt szó a “dominanciahierarchia" esetében is. Úgy vélem, rá lehet 
tapintani azokra a csoportszelekciós feltevésekre, amelyek a társas szerveződésről 
tett sok megállapítás mögött rejlenek. Maynard Smith ESS-koncepciója először 
teszi lehetővé, hogy világosan átlássuk, hogy független, önző entitások együttese 
mi módon emlékeztet egyetlen szervezett egészre. Azt hiszem, ez nemcsak a 
fajokon belüli társas kapcsolatrendszerekre, hanem a sok fajból álló 
“ökoszisztémák" és “életközösségek" szerveződésére is igaz. Számításom szerint 
hosszú távon az ESS-koncepció forradalmasítani fogja az ökológia tudományát. 

Alkalmazhatjuk olyan kérdésre is, melynek megbeszélését a 3. fejezetben 
mostanra halasztottuk, s mely annak az analógiának kapcsán merült fel, hogy egy 
csónak evezős legénységének (akik egy test génjeit reprezentálják) jó 
csapatszellemre van szükségük. A gének nem annak alapján szelektálódnak, hogy 
önmagukban “jók", hanem hogy a génkészlet más génjei által alkotott 
környezetben jól működnek. A jó génnek illeszkednie kell más génekhez, és ki kell  



85 

 

egészítenie azokat az egyéb géneket, melyekkel az egymást követő testeken 
osztoznia kell. A nagy őrlőfogak génje jó gén a növényevő fajok génkészletében, 
de rossz gén a húsevő fajok génkészletében. 

Elképzelhető, hogy a szelekció a gének egymáshoz illeszkedő kombinációjára 
mint egységre hat. A 3 fejezet lepkemimikri példájának esetében látszólag pontosan 
ez történt. Az ESS-koncepció ereje azonban abban van, hogy annak megértésére is 
képessé tett bennünket, hogy ugyanez az eredmény hogyan érhető el a független 
gének szintjén ható szelekció révén. A géneknek nem kell összekapcsolódniuk 
egyazon kromoszómán. 

Az evezős hasonlat valójában még nem világítja meg ezt a gondolatot. A 
következőképpen juthatunk közelebb a lényeghez. Tegyük fel, hogy csak az olyan 
legénység lehet igazán sikeres, amelyben az evezősök tevékenységüket beszéd 
útján koordinálják. Tegyük fel továbbá, hogy az edző rendelkezésére álló evezősök 
készletében némelyek csak angolul, némelyek pedig csak németül beszélnek. Az 
angolok nem jobb és nem rosszabb evezősök a németeknél. Ám a kommunikáció 
fontossága miatt egy vegyes legénység kevesebb versenyt nyer, mint akár egy tiszta 
angol vagy német legénység. 

Az edző ezt nem ismeri fel. Mindössze azt teszi, hogy keveri egymással az 
embereit, és jó pontokat ad a győztes hajókban evezőknek, rossz pontokat a vesztes 
hajók legénységének. Mármost ha a rendelkezésére álló készletben történetesen az 
angolok vannak többségben, akkor ebből az következik, hogy minden német, aki 
bekerül egy csónakba, valószínűleg vereséget okoz, mivel a kommunikáció 
megszakad. Vagy fordítva: ha történetesen a készletben a németek vannak 
többségben, egy angol többnyire vereséget okoz annak a csónaknak, amibe bekerül. 
A végső legjobb legénység a két stabil állapot egyike lesz - vagy a tiszta angol 
csapat, vagy a tiszta német, de nem a vegyes. A felületes szemlélő úgy látja, mintha 
az edző egész nyelvi csoportokat választana ki egységként. Nem ezt teszi. Azokat 
az egyéni evezősöket választja ki, akik tapasztalata szerint képesek győzni a 
versenyeken, így történik, hogy az egyes versenyzők esélye a versenyeken azon 
múlik, hogy kik vannak rajtuk kívül a jelöltek készletében. A kisebbségben levő 
jelöltek automatikusan büntetést kapnak, nem azért, mert rossz evezősök, hanem 
egyszerűen azért, mert kisebbségi jelöltek. Hasonlóképpen: az a tény, hogy a gének 
a kölcsönös illeszkedés alapján választódnak ki, nem jelenti szükségképpen azt,  
hogy a géncsoportokról azt kell gondolnunk, hogy egységként szelektálódnak, mint 
a lepkék esetében. Az egyedülálló gén alacsony szintjén érvényesülő szelekció 
valamely magasabb szinten érvényesülő szelekció benyomását keltheti. 

A fenti példában a szelekció az egyszerű hasonlóságnak kedvez. Ennél is 
érdekesebb, hogy a gének azért is szelektálódhatnak, mert kiegészítik egymást. 
Analógiánk alapján tételezzük fel, hogy az eszményien kiegyensúlyozott legénység 
négy jobbkezesből és négy balkezesből áll. Tételezzük fel újból, hogy az edző - mit 
sem sejtve erről - vakon, az “érdem" alapján válogat. Mármost ha a jelöltek 
készletében történetesen a jobbkezesek vannak túlsúlyban, akkor bármely balkezes  
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egyén előnybe kerül, ugyanis valószínűleg hozzásegíti a győzelemhez azt a hajót, 
amelyikben ül, s ennélfogva jó evezősnek fog látszani. És fordítva: egy nagyrészt 
balkezesekből álló készletben a jobbkezesnek lenne előnye. Ez hasonló ahhoz, 
hogy a héja a galambpopulációban, a galamb pedig a héjapopulációban sikeres. A 
különbség az, hogy ott egyedi testek - önző gépek - közti interakciókról volt szó, 
míg itt - analógia révén - a testeken belüli gének közti interakciókról beszélünk. 

Ha az edző vakon kiválogatja a “jó" evezősöket, végül is eszményi, négy 
balkezesből és négy jobbkezesből álló legénységet fog összeállítani. A látszat az, 
mintha mindannyiukat együtt, teljes, kiegyensúlyozott egységként választotta volna 
ki. Elméletileg takarékosabb megoldásnak találom, ha úgy képzeljük el, hogy az 
edző alacsonyabb szinten, az egyéni jelöltek szintjén válogat. A négy balkezes és 
négy jobbkezes evolúciósan stabil állapota (a “stratégia" ebben a 
szövegkörnyezetben félrevezető volna) egyszerűen a látszólagos érdem alapján 
való alacsony szintű szelekció következményeként áll elő. 

A génkészlet a gén hosszú távú környezete. A “jó" gének vakon szelektálódnak 
azon az alapon, hogy fennmaradnak a génkészletben. Ez nem elmélet, még csak 
nem is megfigyelt tény: ez tautológia. Az érdekes kérdés az, hogy mitől lesz egy 
gén jó. Első közelítésként azt mondtam, hogy egy gén attól a képességétől lesz jó, 
hogy hatékony túlélőgépeket - testeket épít. Most helyesbítenünk kell ezt az állítást. 
A génkészlet gének evolúciósan stabil halmazává válik, melybe nem férkőzhet be 
egyetlen új gén sem. A legtöbb új gént, amely vagy mutáció, vagy átrendeződés, 
vagy bevándorlás révén bukkan fel, hamar sújtja a természetes szelekció: az 
evolúciósan stabil készlet helyreáll. Néha egy új génnek mégis sikerül betörnie a 
készletbe, elterjednie a génállományban. S ekkor a labilitás átmeneti periódusa 
következik, melynek nyomán egy új, evolúciósan stabil készlet keletkezik - egy 
morzsányi evolúció ment végbe. Az agressziós stratégiák analógiájára egy 
populációnak egynél több alternatív stabil pontja lehet, s néha átbillenhet az 
egyikből a másikba. Az evolúciós haladás nem annyira egyenletes felfelé törekvés, 
mint inkább egy sor diszkrét lépés az egyik stabil platóról a másik stabil platóra.28 
Úgy tűnhet, hogy a populáció mint egész, egyetlen önszabályozó egységként 
viselkedik. Ám ez illúzió, melyet az egyedi gének szintjén végbemenő szelekció 
kelt. A gének “érdemeik szerint" szelektálódnak. Ám az érdem egy evolúciósan 
stabil készletnek, a pillanatnyi génállománynak a környezetében nyújtott 
teljesítmény alapján ítéltetik meg. 

Az egész egyedek közti agresszív interakciókra összpontosítva, Maynard Smith-
nek sikerült nagyon világossá tennie a lényeget. Könnyű elgondolnunk héjatestek 
és galambtestek stabil arányait, mert a testek nagy dolgok, melyeket láthatunk. Ám 
a különböző testekben leledző gének közti ilyen interakciók csupán a jéghegy 
csúcsát alkotják. Az evolúciósan stabil készletben - a génkészletben - levő gének 
közti jelentős kölcsönhatások túlnyomó többsége egyedi testeken belül megy 
végbe. Ezeket az interakciókat nehezen látjuk meg, mert a sejteken belül, 
különösen a fejlődő embrió sejtjeiben jutnak érvényre. A jól integrált testek azért  
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léteznek, mert önző gének evolúciósan stabil halmazának termékei. Vissza kell 
azonban térnem az egész állatok közti interakciók szintjére, ami e könyv fő témája. 
Az agresszió megértése szempontjából kényelmes volt az egyedi állatokat 
független, önző gépekként tárgyalni. E modell alkalmatlanná válik, amikor az 
érintett egyedek közeli rokonok - testvérek, unokatestvérek, szülők és gyermekek -, 
mivel a rokonok génjeinek számottevő hányada közös. Éppen ezért, minden egyes 
önző gén több különböző test érdekeit tartja szem előtt. Erről lesz szó a következő 
fejezetben. 
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6. A génkedés művészete 

Mi is az önző gén? Nem egyszerűen egy különálló DNS-darab. Az önző gén egy 
adott DNS-darab összes másolata, melyek - éppúgy, mint az őslevesben - szétosz-
lanak a világban. Ha megengedjük magunknak, hogy úgy beszéljünk a génekről, 
mintha tudatos céljaik lennének - mindig megerősítve magunkat afelől, hogy ha 
akarnánk, vissza tudnánk fordítani ezt a pongyola nyelvet a nagyobb becsben álló 
kifejezések nyelvére -, feltehetjük a kérdést: mire törekszik egyetlen önző gén? 
Arra törekszik, hogy nagyobb számban legyen jelen a génkészletben. Célját 
lényegében azáltal éri el, hogy azokat a testeket, melyekbe bekerült, segít úgy 
programozni, hogy fennmaradjanak és szaporodjanak. Most azonban azt 
hangsúlyozzuk, hogy ez a gén széles körben ható erő, amely sok különböző 
egyedben létezik egyidejűleg. E fejezet fő tétele, hogy egy gén képes lehet önmaga 
más testekben leledző másolatait segíteni. Ez egyéni önzetlenségnek látszhat, de a 
gén önzése teremti meg. 

Vegyük szemügyre az emberi albinizmust okozó gént. Valójában számos gén 
idézhet elő albinizmust, én azonban csupán egyikükről beszélek. Ez a gén 
recesszív, azaz dupla adagban kell jelen lennie ahhoz, hogy egy ember albínó 
legyen. Ez körülbelül húszezer emberből egyben fordul elő. Egyszeres adagban 
azonban minden hetvenedik emberben jelen van, s ezek az egyének nem albínók. 
Az olyan gén, mint az albinizmus génje, mivel sok egyénben megtalálható, 
elméletben segítheti saját fennmaradását a génkészletben, ha a testeit úgy 
programozza, hogy önzetlenül viselkedjenek más albínó testek irányában, mivel 
ezekről ismeretes, hogy ugyanazt a gént tartalmazzák. Az albínógén nagyon is 
örülhet, ha meghal valamelyik test, melyben lakozik, feltéve hogy ezzel más, 
ugyanezen gént tartalmazó testek fennmaradását segíti. Ha az albínógén el tudja 
érni, hogy az egyik test megmentse tíz albínótest életét, akkor még az altruista 
halálát is kellőképpen ellensúlyozza az albínógének megnövekedett száma a 
génkészletben. 

Azt kell tehát várnunk, hogy az albínók különösen rendesek lesznek egymáshoz? 
Nos, valószínűleg nem. Hogy megértsük, miért nem, átmenetileg fel kell adnunk 
azt a hasonlatunkat, hogy a gén tudatos tényező, mivel ebben az összefüggésben ez 
határozottan félrevezető. Vissza kell váltanunk a bevett, noha hosszadalmasabb 
kifejezésekre. Az albínógének nem “akarnak" ténylegesen fennmaradni vagy  
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segíteni más albínógéneket. Ám ha az albínógén netán arra készteti hordozóit, hogy 
más albínók irányában önzetlenül viselkedjenek, akkor ennek következtében - 
akarva, nem akarva - automatikusan felszaporodik a génkészletben. Ám ahhoz, 
hogy ez megtörténjék, a génnek két, egymástól független hatással kell lennie a 
testekre. Nemcsak azzal a szokásos hatással, hogy nagyon színtelen külsőt hoz 
létre. Közvetítenie kell azt a hajlamot is, hogy az egyén szelektíven önzetlen legyen 
a hozzá hasonló, színtelen külsejű egyének iránt. Egy ilyen kettős hatású gén, ha 
létezne, nagyon sikeres lehetne a populációban. 
Mármost a géneknek valóban vannak többrétegű hatásaik, amint a 3. fejezetben 
hangsúlyoztam. Elméletileg lehetséges, hogy olyan gén keletkezzék, amely 
egyszerre közvetít egy külsőleg látható “címkét", mondjuk, sápadt bőrt vagy zöld 
szakállt, vagy bármi egyéb szembeszökő jegyet, és azt a hajlamot, hogy hordozója 
különös jóindulattal viseltessék e szembeszökő jegy más hordozói iránt. 
Lehetséges, de nem igazán valószínű. Ugyanakkora valószínűséggel jár együtt a 
zöld-szakállúság a körmök befelé növésére való hajlammal vagy bármely más 
tulajdonsággal, a zöld szakáll szeretete pedig azzal, hogy valaki képtelen fréziát 
szagolni. Nem nagyon valószínű, hogy egy és ugyanazon gén hozná létre mind a 
megfelelő címkét, mind pedig a kellő típusú önzetlenséget. Mindazonáltal 
elméletileg lehetséges az, amit mi úgy nevezhetnénk, hogy Altruista Zöldszakáll 
Effektus. 

Az olyan önkényes címke, mint a zöld szakáll, csupán az egyik lehetőség arra, 
hogy egy gén önmaga másolatát más egyedekben “felismerje". Vajon vannak más 
lehetőségek is? Egy különösen közvetlen mód a következő lehetne. Egy önzetlen 
gén birtokosa felismerhető egyszerűen arról, hogy önzetlen tetteket hajt végre. Jól 
boldogulhatna a génkészletben az a gén, amely ilyesmit “mondana": “Test, ha A 
fuldoklik, mert megpróbál valakit kimenteni, ugorj a vízbe, és mentsd meg A-t." 
Egy ilyen gén azért lehetne sikeres, mert az átlagosnál nagyobb az esély, hogy A 
ugyanazt az önzetlen életmentő gént tartalmazza. Az a tény, hogy A éppen valaki 
mást próbál megmenteni, a zöld szakállal egyenértékű címke. Kevésbé önkényes, 
mint a zöld szakáll, de egyáltalán nem magától értetődő. Van-e valami kézenfekvő 
mód arra, hogy a gének “felismerhessék" másolataikat más egyedekben? 

A válasz: igen. Könnyű kimutatni, hogy a közeli rokonoknak az átlagosnál 
nagyobb esélyük van rá, hogy közös génjeik legyenek. Már régóta világos, hogy ez 
kell legyen az oka annak, hogy a szülők gyermekeik iránti önzetlensége oly 
mindennapos dolog. R. A. Fisher, J. B. S. Haldane és különösen W. D. Hamilton 
azt ismerte fel, hogy ugyanez érvényes más közeli rokonokra is - testvérekre, 
unokaöcsökre és unokahúgokra, közeli unokatestvérekre. Ha egy egyed tíz közeli 
rokon megmentése érdekében meghal, akkor lehet, hogy a rokoni önzetlenség 
génjének egy másolata elvész, de ily módon megmenti ugyanazon gén több példá-
nyát. A “több" egy kicsit homályos kifejezés. Ugyanígy a “közeli rokon". Ezeknél 
jobbat is használhatunk, ahogyan W. D. Hamilton kimutatta. 1964-ben megjelent 
két cikke a társas viselkedés területén valaha írt legfontosabb művek közé tartozik,  
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és sosem tudtam megérteni, hogy miért nem vettek tudomást róluk az etológusok 
(neve még csak fel sem bukkan két fontos etológiai kézikönyv mutatójában, 
melyek egyaránt 1970-ben jelentek meg).29 Szerencsére az utóbbi időben mintha 
érdeklődés ébredne gondolatai iránt. Hamüton tárgyalásmódja meglehetősen 
matematikai, de az alapelveket könnyen megragadhatjuk intuitív módon is, a 
szigorú matematika nélkül, ámbár némi leegyszerűsítés árán. Annak valószínűségét 
vagy esélyét akarjuk kiszámítani, hogy két egyén, mondjuk, két nővér, osztozik egy 
adott génen. 

Az egyszerűség kedvéért fel fogom tételezni, hogy olyan génekről van szó, 
amelyek a génkészlet egészében ritkák.30 A legtöbb emberben közös a “nem 
albínó" gén - függetlenül attól, hogy rokoni viszonyban állnak-e egymással vagy 
sem. Hogy ez a gén ennyire közönséges, annak az az oka, hogy a természetben az 
albínók kisebb valószínűséggel maradnak fenn, mint a nem albínók, például mert a 
nap elvakítja őket, és így viszonylag nehezebben veszik észre a közeledő 
ragadozót. Nem az foglalkoztat bennünket, hogy egy ilyen, nyilvánvalóan “jó" 
génnek, mint a nem albínó jelleg génje, a génkészletben való elterjedtségét 
megmagyarázzuk. Az a célunk, hogy a gének sikerét specifikusan az önzetlenség 
következményeként magyarázzuk meg. Feltételezhetjük ezért, hogy - legalábbis 
evolúciójuk korai szakaszában - ezek a gének ritkák. Mármost szempontunkból az 
a fontos, hogy még egy olyan gén is, mely a populáció egészében ritka, gyakori egy 
családon belül. Bennem sok gén van, melyek ritkák a népesség egészében, s 
benned, olvasó, szintén sok olyan gén van, melyek ritkák a népesség egészében. 
Annak esélye, hogy mindkettőnkben ugyanazok a ritka gének vannak meg, 
csakugyan nagyon csekély. De jó esély van arra, hogy a nővéremben megvan egy 
adott ritka gén az enyémek közül, s ugyanilyen jó esély van arra, hogy a te 
nővérednek is van olyan ritka génje, mely közös veled. Erre pontosan 50 százalék 
az esély, s könnyű megmagyarázni, miért. 

Tegyük fel, hogy megvan bennünk a G génnek egy példánya. Ezt vagy 
anyánktól, vagy apánktól kellett kapnunk (a kényelem kedvéért figyelmen kívül 
hagyunk különböző ritka lehetőségeket: nevezetesen, hogy a G új mutáció, hogy 
mindkét szülőben megvolt, vagy hogy az egyik szülőben két példányban volt meg). 
Tegyük fel, hogy apánktól kaptuk a gént. Az apa közönséges testi sejtjeinek 
mindegyike tartalmazott egy példányt G-ből. Mármost emlékezzünk rá, hogy 
amikor egy férfi spermiumokat termel, génjeinek fele jut egy-egy hím ivarsejtbe. 
Ennek következtében 50 százalék az esély arra, hogy abban a spermiumban, amely 
nővérünket nemzé, megvolt a G gén. Másfelől, ha a G gént az anyánktól kaptuk, 
akkor - a fentivel pontosan párhuzamos okfejtés értelmében - a petesejtek felének 
tartalmaznia kellett a G gént; az esély megint csak 50 százalék arra, hogy 
nővérünkbe is bekerült. Ez azt jelenti, hogy ha száz bátyánk és nővérünk volna, 
akkor közülük megközelítőleg ötvenben volna benne az a bizonyos ritka gén, 
amely bennünk is megvan. És azt is jelenti, hogy ha száz ritka génünk van, akkor 
ezek közül megközelítőleg ötven benne van bármelyik fivérünk vagy nővérünk 
testében. 
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Ugyanezt a számítást elvégezhetjük bármely, tetszés szerinti fokú rokonság 
esetében. Fontos viszony áll fenn a szülő és a gyermek között. Ha bennünk van egy 
példány a H génből, akkor 50 százalék annak az esélye, hogy bármelyik 
gyermekünkben is van egy példány, mivel ivarsejtjeinknek a fele tartalmazza H-t, 
és minden gyermekünket ezen ivarsejtek valamelyike hozta létre. Ha van bennünk 
egy példány a J génből, akkor 50 százalék annak az esélye, hogy apánkban is 
megvan a J, mivel génjeink felét apánktól, másik felét pedig anyánktól kaptuk. A 
könnyebbség kedvéért egy rokonsági mutatót fogunk használni, mely annak esélyét 
fejezi ki, hogy egy gén két rokonban közös. A két testvér közti rokonság indexe '/2 
mivel az egyik testvér birtokában levő gének fele megtalálható a másikban is. Ez 
átlagos érték: a meiotikus osztódás szeszélye folytán lehetséges, hogy egyes 
testvérpárokban ennél több vagy kevesebb közös gén van. A szülő és a gyermek 
közötti rokonsági fok mindig pontosan 1/2. 

Meglehetősen vesződséges volna a számításokat minden alkalommal az 
alapoknál kezdeni, ezért íme egy hevenyészett módszer bármely A és B egyén 
közti rokonsági fok kiszámítására. Talán hasznosnak fogja találni az olvasó, amikor 
végrendeletét készíti, vagy amikor a családon belül látható hasonlóságokat 
értelmezi. Alkalmazható minden egyszerű esetben, de használhatatlanná válik ott, 
ahol rokonházasság fordul elő, és mint látni fogjuk, bizonyos rovarok esetében. 
Határozzuk meg először A és B összes közös ősét. Például egy első fokú 
unokatestvérpár közös ősei a közös nagyapjuk és nagyanyjuk. Ha már találtunk egy 
közös őst, akkor természetesen logikailag igaz az, hogy ennek minden őse A-nak és 
B-nek is közös őse. A legutolsó közös ősök kivételével azonban ezeket figyelmen 
kívül hagyjuk. Ebben az értelemben az elsőfokú unokatestvéreknek csupán két 
közös ősük van. Ha B egyenes ági leszármazottja A-nak, például dédunokája, akkor 
maga A az a “közös ős", akit keresünk. 

Miután megtaláltuk A és B közös ősét (őseit), számítsuk ki a nemzedéki 
távolságot az alábbiak szerint. A-tól indulva haladjunk felfelé a családfán egészen 
addig, amíg elérjük a közös őst, majd haladjunk újra lefelé B-ig. A családfán felfelé 
és lefelé tett lépések összege adja meg a nemzedéki távolságot. Ha például A 
nagybátyja B-nek, akkor a nemzedéki távolság 3. A közös ős A-nak (mondjuk) 
apja, B-nek pedig nagyapja. A-tól indulva egy nemzedéket kell felfelé haladnunk, 
hogy elérjük a közös őst. Ezután, hogy B-hez eljussunk, két nemzedéket kell 
haladnunk lefelé a másik oldalon. így a nemzedéki távolság 1+2 = 3. 
Miután megállapítottuk az A és B közti nemzedéki távolságot egy adott közös ősön 
keresztül, számítsuk ki a rokonsági foknak azt a részét, amelyért ez az ős felelős. 
Ehhez a nemzedéki távolság minden egyes lépésében szorozzuk meg 1/2 -et 
önmagával. Ha a nemzedéki távolság 3, akkor ez azt jelenti, hogy ki kell 
számítanunk 1/2x 1/2x 1/2-et, vagyis (1/2)

3-t. Ha a nemzedéki távolság egy adott ősön 
keresztül g lépéssel egyenlő, akkor a rokonsági fok ezen ősnek tulajdonítható része 
(1/2)

g. 
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Ez azonban csak az egyik összetevője az A és B közti rokonsági foknak. Ha egynél 
több közös ősünk van, akkor a megfelelő számot minden egyes ős esetében össze 
kell adnunk. Rendszerint az a helyzet, hogy a nemzedéki távolság egy egyedpár 
összes közös ősét tekintve azonos. Ezért ha A és B rokonsági fokának az egyik 
ősnek tulajdonítható részét már kiszámítottuk, akkor a gyakorlatban mindössze azt 
kell tennünk, hogy ezt megszorozzuk az ősök számával. Az első unokatestvéreknek 
például két közös ősük van, és a nemzedéki távolság mindkettőn át 4. Rokonsági 
fokuk ezért 2 x (1/2)

4 =1/8. Ha A például dédunokája B-nek, akkor a nemzedéki 
távolság 3, a közös “ősök" száma pedig 1 (maga B), így a rokonsági fok 1 x (1/2)

3 = 
1/8. Genetikai szempontból az első unokatestvérünk egyenértékű egy dédunokával. 
Hasonlóképpen pontosan olyan valószínű, hogy valamiben a nagybátyánkra 
“ütünk" (rokonsági fok = 2 x (1/2)

3 = 1/4), mint hogy a nagyapánkra (rokonsági fok 
=1 x (1/2)

2 = 1/4). 
A harmad-unokatestvér távolságú rokonságok esetében (2 x (1/2

8 = 1/128) már 
közel kerülünk ahhoz a valószínűségi alapszinthez, amely szinten A egy adott génje 
közös a populációból véletlenszerűen vett bármelyik egyedével. A harmad-
unokatestvér nincs messze attól, hogy egyenértékű legyen bármelyik Jancsival, 
Jóskával vagy Pistával, már ami az önzetlen gént illeti. A másod-unokatestvér 
(rokonsági fok =1/32) még alig válik ki közülük; az első unokatestvér már inkább 
(y8). Az édestestvérek, a szülők és a gyermekek egészen mások (1/2), az egypetéjű 
ikrek pedig (rokonsági fok = 1) éppolyan különleges esetek, mint mi saját magunk. 
A nagybácsik és nagynénik, unokaöcsök és unokahúgok, nagyszülők és unokák, 
valamint a féltestvérek 1/4 rokonsági fokkal közbülső helyet foglalnak el. 

Most már abban a helyzetben vagyunk, hogy a rokoni önzetlenség génjeiről 
sokkal szabatosabban beszélhetünk. Az a gén, amely önmagát feláldozva megment 
öt unokatestvért, nem válik népesebbé a populációban, az a gén viszont igen, amely 
öt testvért vagy tíz első unokatestvért ment meg. Ahhoz, hogy egy önfeláldozó 
önzetlen gén sikeres legyen, az kell, hogy kettőnél több testvért (vagy gyermeket, 
vagy szülőt) vagy négynél több féltestvért (vagy nagybácsit, nagynénit, 
unokaöcsöt, unokahúgot, nagyszülőt, unokát), vagy nyolcnál több első 
unokatestvért stb. mentsen meg. Az ilyen gén átlagos esetben az önzetlen egyed 
által megmentett elegendő számú rokon testében él tovább, így kárpótolva magát az 
önzetlen egyed haláláért. 

Ha bárki biztos lehetne abban, hogy egy adott személy az ő egypetéjű ikre, akkor 
számára ikertestvérének jóléte pontosan olyan fontos kellene legyen, mint a magáé. 
Az ikrek az önzetlenség génjét mindketten feltétlenül magukban hordozzák, ezért 
ha az egyik hősi halált hal, hogy megmentse a másikat, a gén tovább él. A 
kilencéves tatu egypetéjű négyes ikreket szül. Tudomásom szerint nem számoltak 
be a fiatal tatuk körében tapasztalt hősies önfeláldozásról, de rámutattak, hogy 
nagyon is kifejezett önzetlenségre számíthatunk, s ezért érdemes volna valakinek 
Dél-Amerikában jártában megfigyelni őket.31 
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Most már azt is láthatjuk, hogy a szülői gondoskodás csupán sajátos esete a 
rokonok közti önzetlenségnek. Genetikai szempontból a felnőttnek ugyanannyi 
gondot és figyelmet kellene fordítania elárvult kistestvérére, mint saját 
gyermekeire. Mindkét kisgyermekhez pontosan ugyanakkora (1/2) fokú rokonság 
fűzi. A génszelekció szempontjából nézve a nagyobb nővér önzetlen viselke-
désének génje pontosan ugyanakkora eséllyel terjed el a populációban, mint a 
szülői önzetlenség génje. A gyakorlatban ez több okból is túlzott egyszerűsítés, 
ezekre később vissza fogunk térni. A testvéri gondoskodás semmiképp sem olyan 
gyakori a természetben, mint a szülői gondoskodás. De amire itt rá szeretnék 
mutatni, az az, hogy genetikai értelemben semmi sajátos nincs a szülő-gyermek 
viszonyban a testvér-testvér viszonyhoz képest. Az a tény, hogy a szülők 
ténylegesen géneket adnak át a gyermekeknek, míg a testvérek nem adnak át 
géneket egymásnak, lényegtelen, mivel a testvérek ugyanazon szülőktől ugyanazon 
gének azonos másolatait kapják. 

Némelyek a rokonszelekció kifejezést használják, megkülönböztetendő ezt a fajta 
természetes szelekciót a csoportszelekciótól (csoportok eltérő mértékű túlélése) és 
az egyedi szelekciótól (egyedek eltérő mértékű túlélése). A rokonszelekció a 
családon belüli önzetlenséget magyarázza meg; minél közelebbi a rokonság, annál 
erősebb a szelekció. Semmi baj sincs ezzel a kifejezéssel, de - sajnálatos módon - 
lehet, hogy fel kell hagynunk használatával, mivel az utóbbi időben nagyon 
visszaéltek vele, s ez könnyen megzavarhatja a biológusokat az elkövetkezendő 
években. 

Wilson a Szociobiológia: az új szintézis című, egyébként csodálatra méltó 
művében a rokonszelekciót a csoportszelekció speciális eseteként határozza meg. 
Van egy ábrája, amely világosan mutatja, hogy átmenetnek tekinti az “egyedi 
szelekció" és a “csoportszelekció" között, az utóbbit a szokványos értelemben véve 
-abban az értelemben, ahogy az 1. fejezetben használtam. Mármost a csoport-
szelekció - még Wilson saját definíciója szerint is - egyedek csoportjainak eltérő 
túlélését jelenti. Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben a család a csoport egy 
sajátos fajtája. Ám Hamilton érvelésének az a lényege, hogy a család és a nem 
család közti megkülönböztetés nem merev, hanem matematikai valószínűség 
kérdése. Hamilton elméletében nincs benne az, hogy az állatoknak önzetlen módon 
kellene viselkedniük összes “családtagjuk" iránt, és önzőén mindenki más iránt. 
Nem tudunk határozott vonalat húzni családon belüliek és kívülállók közé. Nem 
kell eldöntenünk, hogy - mondjuk - a másod-unokatestvérek a családba tartoznak-e 
vagy kívülállóknak tekintendők: egyszerűen azt várjuk, hogy a másod-
unokatestvéreknek 1/16 valószínűséggel jut önzetlenség, mint amekkora 
valószínűséggel egy gyermek vagy egy testvér kap. A rokonszelekció hangsú-
lyozottan nem a csoportszelekció speciális esete32, hanem a génszelekció speciális 
következménye. 
Van egy még súlyosabb fogyatékossága is a rokonszelekció wilsoni definíciójának. 
Szándékosan kizárja a gyermekeket: nem számítanak rokonoknak!33 Persze 
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jól tudja, hogy a gyermekek rokonai a szüleiknek, mégsem hívja segítségül a 
rokonszelekciós elméletet az önzetlen szülői gondoskodás magyarázatához. 
Természetesen módja van egy szót tetszése szerint definiálni, ám ez nagyon zavaró 
definíció, és remélem, hogy Wilson meg fogja változtatni méltán nagy hatású 
könyvének jövőbeni újabb kiadásaiban. Genetikai szempontból a szülői 
gondoskodás és a testvéri önzetlenség egy és ugyanazon oknál fogva fejlődik ki: 
mindkét esetben jó esély van arra, hogy az önzetlen gén jelen van a haszonélvező 
testében. 

Elnézést kérek az olvasótól az iménti kis kitérőért, térjünk vissza témánkhoz. 
Eddig egy kissé leegyszerűsítettem a dolgokat, s most már ideje bevezetni némi 
finomításokat. Elemi fokon beszéltem eddig arról, hogy az öngyilkos gének 
megmentik bizonyos számú, pontosan ismert rokonsági fokú rokon életét. 
Nyilvánvaló, hogy a való életben az állatoktól nem várhatjuk el, hogy 
megszámolják, pontosan hány rokont mentenek meg, sem azt, hogy fejükben 
elvégezzék Hamilton számításait, még akkor sem, ha tudhatnák, pontosan kik a 
testvéreik és unokatestvéreik. A való életben a biztos öngyilkosságot és abszolút 
“életmentést" a halálnak -sajátunknak és másokénak - a statisztikai kockázatával 
kell helyettesítenünk. Még egy harmad-unokatestvért is érdemes lehet megmenteni, 
ha a kockázat reánk nézve nagyon kicsiny. Aztán meg mi is és az a rokon is, akinek 
a megmentésére gondolunk, egy nap így is, úgy is meg fog halni. Minden egyénnek 
van “várható élettartama", amit a biztosítási ügynök a tévedés bizonyos 
kockázatával ki tud számítani. Egy öreg rokon megmentésének, aki hamarosan meg 
fog halni, kisebb hatása van a jövőbeli génkészletre, mint egy ereje teljében levő, 
ugyanannyira közeli rokon megmentésének. 

A rokonság mértékére vonatkozó számításaink takaros szimmetriáját számító 
módon súlyozással kell módosítanunk. A nagyszülőknek és az unokáknak genetikai 
szempontból ugyanannyi okuk van arra, hogy önzetlenül viselkedjenek egymás 
iránt, mivel génjeik 1/4-e közös. Ám ha az unokák várható élettartama nagyobb, 
akkor a nagyszülők unokák iránti önzetlenségéért felelős géneknek nagyobb 
szelekciós előnyük van, mint az unokák nagyszülők iránti önzetlenségéért felelős 
géneknek. Nagyon is lehetséges, hogy egy fiatal távoli rokon megsegítésének nettó 
haszna meghaladja egy idős közeli rokon megsegítésének nettó hasznát. 
(Mellékesen persze a nagyszülőknek nem szükségképpen rövidebb a várható 
élettartamuk, mint az unokáknak. Olyan fajoknál, ahol nagy az újszülöttek 
halandósága, lehet, hogy a fordítottja igaz.) 

Hogy továbbvigyük az életbiztosítási ügynök analógiáját, az egyedeket úgy 
képzelhetjük el, mint akik életbiztosítást kötnek. Egy egyéntől elvárhatjuk, hogy 
vagyonának egy bizonyos részét feltegye egy másik egyén életére, vagy kockára 
tegye egy másik egyén életéért. Számításba veszi a másik egyénhez való 
rokonságának fokát, valamint azt, hogy az illető “jó eséllyel" rendelkezik-e a 
biztosítást kötő várható élettartamához viszonyítva. Szabatosabban fogalmazva: 
inkább “szaporodási esélyről", és nem “várható élettartamról" kellene beszélnünk,  
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vagy még szabatosabban fogalmazva: “annak az esélyéről, hogy mennyire 
szolgálhatjuk saját génjeink javát a jövőben". Hogy az önzetlen viselkedés 
kialakulhasson tehát, az önzetlen egyed nettó kockázatának kisebbnek kell lennie, 
mint az önzetlen viselkedésének előnyeit élvező egyed nettó haszna, szorozva a 
rokonság fokával. A kockázatot és az előnyöket olyan, az életbiztosítási ügynök 
által is alkalmazott bonyolult módon kell kiszámítanunk, ahogy azt leírtam. 

De hogyan is várhatnánk el ilyen bonyolult számításokat egy szegény 
túlélőgéptől, különösen, amikor éppen siet?34 Még a nagy matematikai biológus, J. 
B. S. Haldane is megjegyezte 1955-ben megjelent cikkében, melyben - Hamilton 
előtt járva - feltételezte egy olyan gén elterjedését, amely a közeli rokonok vízbe 
fulladástól való megmentéséért felelős: “...azon két alkalommal, amikor fuldokló 
embert húztam ki a vízből (a magam végtelenül kicsiny kockáztatásával), nem volt 
időm ilyen számításokat végezni." Szerencsére azonban - ahogy Haldane is nagyon 
jól tudta - nem szükséges feltételeznünk, hogy a túlélőgépek valóban tudatos 
összeadásokat végeznek fejükben. Használhatunk logarlécet anélkül, hogy 
felbecsülnénk: valójában logaritmusokkal dolgozunk. Hasonlóképpen: egy állat 
lehet eleve úgy programozva, hogy oly módon viselkedjék, mintha bonyolult 
számításokat végezne. 

Ezt nem is olyan nehéz elképzelni. Amikor az ember magasra feldob egy labdát, 
majd elkapja, úgy viselkedik, mintha a labda pályáját meghatározó 
differenciálegyenletek sorát oldotta volna meg. Lehet, hogy nem is tudja, vagy nem 
is érdekli, hogy mi az a differenciálegyenlet, ám ennek semmi köze ahhoz, hogy 
milyen ügyesen bánik a labdával. Valamilyen tudat alatti szinten a matematikai 
számításokkal funkcionálisan egyenértékű dolog zajlik. Hasonlóképpen: amikor 
nehéz döntést hozunk - miután felmértük az összes tényezőt pro és kontra, s a 
döntés összes elképzelhető következményét -, akkor egy nagy “súlyozott összeg" 
kiszámításával funkcionálisan egyenértékű dolgot végzünk, épp olyat, amilyet egy 
számítógép végezhet. 

Ha egy számítógépet úgy akarnánk programozni, hogy szimuláljon egy 
túlélőgépet, amely arról dönt, hogy önzetlenül viselkedjék-e, akkor valószínűleg 
nagyjából a következőképpen kellene haladnunk. Össze kellene állítanunk egy 
listát mindazokról a lehetséges dolgokról, amiket az állat tehet. Ezután minden 
ilyen alternatív viselkedési sémára vonatkozóan beprogramozunk egy súlyozott-
összegszámítást. Az összes haszon pozitív előjelet kap; az összes kockázat negatív 
előjelet kap; mind az előnyöket, mind a kockázatokat úgy súlyoznánk, hogy 
összeadás előtt megszoroznánk a rokonsági fok megfelelő mutatójával. Az 
egyszerűség kedvéért kezdetben hagyjunk figyelmen kívül más súlyokat, például a 
kort és az egészséget. Mivel az egyén önmagával való “rokonságának" foka 1 (azaz 
saját génjeinek 100 százalékával rendelkezik - nyilvánvalóan), a reá vonatkozó 
kockázatokat és előnyöket egyáltalán nem csökkentjük, hanem teljes súllyal 
vesszük figyelembe a számításnál. Bármelyik alternatív viselkedésre nézve a teljes 
összeg a következőképpen alakul: a viselkedési forma nettó előnye = saját előny -  
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saját kockázat + 1/2 előny a testvér számára - 1/2 kockázat a testvér számára + 1/2 
előny a másik testvér számára, - 1/2 kockázat a másik testvér számára + 1/8 előny az 
első unokatestvér számára - 1/8 kockázat az első unokatestvér számára + 1/2 előny a 
gyermek számára - 1/2 kockázat, a gyermek számára + stb. 

Az összeadás eredménye az illető viselkedésforma nettó haszonmutatójának 
nevezett szám lesz. A modell ezután kiszámítja a repertoárjában levő összes 
alternatív viselkedésnek megfelelő összeget. Végül a mellett a viselkedés mellett 
dönt, amely a legnagyobb nettó haszonnal jár. Még ha az összes mutató negatívnak 
bizonyul is, akkor is dönthet a legmagasabb értékű, azaz legkevésbé káros 
cselekedet mellett. Jusson eszünkbe, hogy minden pozitív tett energia és idő 
fogyasztásával jár, s ezeket másra is lehetett volna fordítani. Ha a semmittevés 
bizonyul a legnagyobb nettó haszonnal járó “viselkedésnek", akkor a modell 
semmit sem tesz. 

Lássunk egy nagyon leegyszerűsített példát, ezúttal inkább gondolatkísérlet 
formájában, nem számítógépes szimulációként. Én most egy állat vagyok, aki talált 
egy nyolc gombából álló gombacsoportot. Miután felmértem tápértéküket, és 
levontam belőle valamennyit azért a csekély kockázatért, hogy esetleg mérges 
gombák, úgy becsülöm, hogy egyenként +6 egységet érnek (a nyereségegységek 
önkényesek, akárcsak az előző fejezetben). A gombák olyan nagyok, hogy csak 
hármat tudnék megenni belőlük. Tájékoztassak-e másokat is róluk “táplálékjelzést" 
hallatva? Ki van hallótávolságon belül? B bátyám (rokonsági foka 1/2), C 
unokatestvérem (rokonsági foka 1/8) és D (nem áll konkrét rokoni viszonyban 
velem: rokonsági foka olyan kicsi szám, hogy gyakorlatilag nullának tekinthető). 
Ha nem szólok senkinek arról, mit találtam, akkor a nettó hasznom megevett 
gombánként +6, azaz összesen +18. Az már némi számolgatást igényel, hogy 
mennyi lesz a nettó hasznom, ha táplálékjelzést adok. A nyolc gombát egyenlően 
osztjuk el négyünk között. Abból a kettőből, amit én eszem meg, a nyereség a teljes 
+6 egység lesz egyenként, azaz összesen +12. De abból is származik némi 
nyereségem, hogy a bátyám és az unokatestvérem megeszi a maga két-két 
gombáját, mivel közös génjeink vannak. A tényleges érték így alakul: (1x12) + (1/2 

x12) + (1/8x12) + (0x12) = +19 1/2. Az önző viselkedésből származó tiszta hasznom 
+18 lett volna; szoros eredmény, de az ítélet világos. Jeleznem kell a táplálékot; 
önzetlenségem ez esetben kifizetődő önző génjeim számára. 

Azzal az egyszerűsítő feltevéssel éltem, hogy az egyedi állat kiszámítja, mi a 
legjobb a génjei számára. Valójában arról van szó, hogy a génkészlet tele van olyan 
génekkel, melyek oly módon befolyásolják a testeket, hogy úgy viselkedjenek, 
mintha ilyen számításokat végeztek volna. 

Számításunk mindenesetre csupán nagyon kezdetleges közelítése annak, aminek 
ideális esetben lennie kellene. Sok minden figyelmen kívül maradt, beleértve az 
érintett egyedek korát is. Vagy ha éppen kiadós lakmározás után vagyok, és csupán 
egy gombát tudnék megenni, akkor a táplálékjelzés nettó haszna nagyobb lesz, 
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mintha ki lettem volna éhezve. Se vége, se hossza a számítás egyre újabb és újabb 
finomításainak, melyek a lehető világok legjobbikában elérhetők. A való élet 
azonban nem a lehető világok legjobbikában zajlik. Nem várhatjuk el a valóságos 
állatoktól, hogy a legutolsó részletet is figyelembe vegyék az optimális döntés 
érdekében. A természetben végzett megfigyeléssel és kísérletezéssel kell 
felfedeznünk, hogy a valóságos állatok ténylegesen mennyire közelítik meg az 
ideális költség-haszon elemzés eredményét. 

Hogy megbizonyosodjunk arról, nem ragadtak-e túlságosan messzire szubjektív 
példáink, térjünk vissza egy kicsit a gének nyelvére. Az élő testek a fennmaradt 
gének által programozott gépek. E géneknek olyan feltételek között sikerült 
fennmaradniuk, melyek átlagosan a faj múltbeli környezetére voltak jellemzők. A 
költség-haszon “becslések" ennélfogva múltbeli “tapasztalatokon" alapulnak, 
éppúgy, mint az emberi döntések. A tapasztalat szó azonban ebben az esetben 
géntapasztalatot jelent, pontosabban a gének fennmaradásának múltbeli feltételeit 
tükrözi. (Mivel a gének a túlélőgépeket a tanulás képességével is felruházzák, 
mondhatjuk, hogy némi költség-haszon becslésre az egyéni tapasztalat alapján is 
sor kerül.) Mindaddig, amíg a feltételek nem változnak meg túlságosan 
drasztikusan, a becslések jó becslések lesznek, a túlélőgépek pedig többnyire 
helyes döntéseket hoznak. Ha a feltételek gyökeresen megváltoznak, a túlélőgépek 
gyakran hibás döntéseket hoznak, génjeik pedig megfizetik a büntetést. Pontosan 
úgy, ahogyan az elavult adatokon alapuló emberi döntések is jobbára tévesek. 

A rokonsági fokra vonatkozó becslések is lehetnek hibásak és bizonytalanok. 
Eddigi túlegyszerűsített számításainkban úgy vettük, mintha a túlélőgépek tudnák, 
ki a rokonuk, és hogy milyen közeli. A rokonsági fokot a való életben néha tudni 
lehet, de gyakoribb, hogy csak átlagos értékekkel lehet becsülni. Tegyük fel 
például, hogy A és B éppúgy lehetnek féltestvérek, mint édestestvérek. Rokonsági 
fokuk vagy 1/4, vagy 1/2, de mivel nem tudjuk, hogy fél- vagy édestestvérek, a 
ténylegesen használható szám ezek átlaga, 3/8 lesz. Ha biztos, hogy ugyanaz az 
anyjuk, de csak egy a tízhez az esély, hogy az apjuk is ugyanaz, akkor 90 
százalékig biztos, hogy féltestvérek, és 10 százalékig biztos, hogy édestestvérek, a 
ténylegesen számításba vehető rokonsági fokuk pedig 1/10 x 1/2 + 9/10 

x 1/4 = 0,275. 
Ám amikor olyasmit mondunk, hogy 90 százalékig biztos, “hogy"- mire 

vonatkozik ez a “hogy"? Úgy értjük vajon, hogy a természetbúvár hosszú 
terepmunka után 90 százalékig biztos benne, vagy úgy értjük, hogy az állatok 90 
százalékig biztosak benne? Kis szerencsével e kettő majdnem ugyanazt a dolgot 
jelentheti. Hogy ezt belássuk, el kell gondolnunk, hogy az állatok ténylegesen 
hogyan becsülhetik fel, kik a közeli rokonaik.35 
Mi azért tudjuk, hogy “kik a rokonaink", mert megmondják nekünk, mert nevet 
adunk nekik, mert hivatalos házasságokat kötünk, és mert írott dokumentumaink és 
jó emlékezetünk van. Sok szociálantropológus mélyed el az általa tanulmányozott 
társadalmak “rokonsági" viszonyaiban. Ők nem valódi genetikai rokonságot  
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értenek ezen, hanem a rokonság szubjektív és kulturális eszméjét. Az emberi 
szokások és a törzsi szertartások általában nagy hangsúlyt helyeznek a rokonságra; 
az ősök tisztelete széles körben elterjedt, a családi kötelezettségek és kötelékek 
meghatározzák az életet. A vérbosszú és a törzsek közti háborúskodás jól 
értelmezhető Hamilton genetikai elméletének alapján. Vérfertőzési tabuk tanúsítják 
az ember nagy rokonsági tudatát, noha a vérfertőzési tabu genetikai előnyének 
semmi köze sincs az önzetlenséghez; valószínűleg a beltenyésztéskor megjelenő 
recesszív gének káros hatásaival áll kapcsolatban. (Valamilyen oknál fogva sok 
antropológus nem szereti ezt a magyarázatot.)36 

Honnan “tudhatják" a vadállatok, hogy kik a rokonaik, vagy más szóval: milyen 
viselkedési szabályokat követhetnek, amelyek közvetett hatásaként úgy látszik, 
mintha ismernék a rokoni viszonyokat? A “légy rendes a rokonaiddal" szabály azt a 
kérdést veti fel, hogy miről ismerjük fel a rokoni kapcsolatot a gyakorlatban. Az 
állatoknak kapniuk kell génjeiktől egy egyszerű cselekvési szabályt, olyan szabályt, 
amely nem jár a cselekvés végső okának teljes felismerésével, de általában véve 
mégis működik. Mi, emberek, jól ismerjük a szabályokat, akkora hatalmuk van 
rajtunk, hogy szűklátókörűségből magának a szabálynak engedelmeskedünk még 
akkor is, ha tökéletesen jól látjuk, hogy se nekünk, se másnak nem származik 
belőle semmi haszna. Egyes ortodox zsidók és mohamedánok például inkább éhen 
halnának, mint hogy megszegjék a szabályt, és disznóhúst egyenek. Milyen 
egyszerű gyakorlati szabályoknak engedelmeskedhetnek az állatok, amelyek 
normális körülmények között azzal a közvetett hatással járnának, hogy hasznára 
válnak közeli rokonaiknak? 

Ha az állatok hajlamosak önzetlenül viselkedni azon egyedek iránt, amelyek 
fizikailag hasonlítanak rájuk, akkor közvetve rokonaikkal is jót tehetnek. A 
részletek azon múlnak, hogy melyik fajról van szó. Az ilyen szabály mindenesetre 
csak statisztikai értelemben vezetne “helyes" döntésekre. Ha a feltételek 
megváltoznak, például ha a faj jóval nagyobb csoportokban kezd élni, akkor 
helytelen döntésekhez vezethet. Elképzelhető, hogy a “faji" előítélet azon 
rokonszelekcióval kialakult hajlam irracionális általánosításaként értelmezhető, 
hogy azonosuljunk az olyan egyénekkel, akik testi jegyeikben emlékeztetnek ránk, 
és ellenségesen viselkedjünk azokkal, akiknek megjelenése eltér a miénktől. 
Azoknál a fajoknál, amelyeknek tagjai nem változtatják sokat a helyüket, vagy kis 
csoportokban járnak, jó esély lehet arra, hogy bármelyik egyed, akivel 
véletlenszerűen egymásba botlunk, meglehetősen közeli rokonunk. Ebben az 
esetben pozitív túlélési értéke lehet annak a szabálynak, hogy “légy rendes fajod 
bármely tagjával, akivel találkozol", azon értelemben, hogy a hordozóit a szabály 
betartására késztető gén felszaporodhat a génkészletben. Lehet, hogy ezért 
számolnak be olyan gyakran önzetlen viselkedésről a majom- és cetcsapatok 
esetében. A bálnák és delfinek megfulladnak, ha nem kapnak levegőt. 
Megfigyelték, hogy az újszülött bálnákat és azokat a sebesült egyedeket, amelyek 
nem tudnak a felszínre úszni, társaik megmentik és fenntartják a víz színén. Nem  
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tudjuk, hogy a bálnák vajon képesek-e megismerni közeli rokonaikat, de 
lehetséges, hogy ez nem is számít. Talán olyan nagy annak a valószínűsége, hogy a 
csapat tetszőleges tagja rokon, hogy mindenképpen megéri önzetlennek lenni. 
Mellesleg van legalább egy valóban hiteles történet arról, hogy egy fuldokló embert 
megmentett egy vadon élő delfin. Ez tekinthető úgy is, hogy célt tévesztett a csapat 
fuldokló tagjainak megmentésére vonatkozó szabály. A szabály valahogy így 
“definiálhatja" a fuldokló társat: “A felszín közelében összevissza csapkodó és 
levegő után kapkodó hosszúkás dolog." 

Beszámoltak róla, hogy felnőtt hím páviánok életüket kockáztatva védelmezik a 
csoport többi tagját a ragadozókkal, például a leopárdokkal szemben. Nagyon 
valószínű, hogy általában bármely felnőtt hímet elég nagy számú gén fűz össze a 
csapat többi tagjával. Elterjedhet a génkészletben az a gén, amely gyakorlatilag 
“azt mondja": “Test, ha történetesen felnőtt hím vagy, védd meg a csapatot a 
leopárdokkal szemben." Mielőtt elhagynánk ezt a gyakran idézett példát, a 
méltányosság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy legalább egy köztiszteletben álló 
szaktekintély egészen mást tapasztalt. Szerinte a felnőtt hímek tűnnek el elsőként a 
színről, amikor a leopárd megjelenik. 

A kiscsirkék együttesen táplálkoznak, és mindannyian követik anyjukat. Két fő 
hívójelük van. A már említett hangos, átható csipogáson kívül rövid, dallamos 
csipogást is hallatnak táplálkozás közben. Az anyát segítségül hívó csipogásról a 
többi kiscsirke nem vesz tudomást. A halk, finom csipogás azonban vonzó a 
kiscsirkék számára. Ez azt jelenti, hogy amikor az egyik kiscsirke élelmet talál, 
csipogása a többi kiscsirkét is odavonzza: a korábbi hipotetikus példa kifejezésével 
élve: a csipogás “táplálékjelzés". A kiscsirkék látszólagos önzetlensége itt is - mint 
a korábbi esetben - könnyen megmagyarázható a rokonszelekcióval. Mivel a 
természetben a kiscsirkék mindnyájan édestestvérek, a táplálékot jelző csipogás 
génje elterjed, feltéve hogy a csipogó állat vesztesége kevesebb, mint a többiek 
nettó hasznának fele. Mivel a hasznon az egész fészekalj osztozik - mely 
rendszerint több mint két kiscsirkét jelent -, e feltétel teljesülését nem nehéz 
elképzelnünk. E szabály természetesen csődöt mond azokban a mesterséges 
helyzetekben, amikor a tyúkot más tyúkok tojásaira, sőt akár pulyka- vagy 
kacsatojásokra ültetik. De sem a tyúktól, sem a csibéktől nem várhatjuk el, hogy 
erre rájöjjenek. Viselkedésüket a természetes körülmények között uralkodó 
feltételek formálták, márpedig a természetben ritkán találhatók idegenek a 
fészkükben. 
Effajta tévedések azonban néha megtörténnek a természetben is. Hordákban vagy 
csapatokban élő fajoknál előfordul, hogy egy elárvult kölyköt örökbe fogad egy 
idegen nőstény, nagyon valószínű, hogy az, amelyik elvesztette a saját köly-két. A 
majmokat megfigyelő kutatók néha a “nagynéni" szót használják az örökbe fogadó 
nőstényre. A legtöbb esetben nincs bizonyíték arra, hogy valóban nagynéni volna 
vagy egyáltalán bárminemű rokon: ha a majmokat megfigyelő kutatók kellő 
géntudattal rendelkeznének, akkor nem használnának egy oly fontos szót -mint a  
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“nagynéni" - ilyen kritikátlanul. Az örökbefogadást - bármily megindítónak is 
lássék - a legtöbb esetben valószínűleg egy beépített szabály kudarcának kell 
tekintenünk. Mégpedig azért, mert a nagylelkű nőstény semmi jót nem tesz a saját 
génjeinek azzal, hogy gondját viseli az árvának. Időt és energiát pocsékol, amit a 
saját rokonainak hasznára fordíthatna, különös a saját jövendőbeli kölykeire. Itt 
feltehetőleg olyan hibáról van szó, mely túl ritkán történik meg ahhoz, hogy a 
természetes szelekció “igyekezzék" megváltoztatni a szabályt azáltal, hogy az 
anyai ösztönt szelektívebbé teszi. Egyébként sok esetben nem kerül sor az 
örökbefogadásra, s az árvát hagyják elpusztulni. 

Van egy tévedés, mely annyira szélsőséges, hogy az olvasó legszívesebben talán 
nem is hibának, hanem az önzőgén-elmélet elleni bizonyítéknak tekintené. Ez a 
gyászoló anyamajmok esete, akik ellopják egy másik nőstény kicsinyét, és gondját 
viselik. Én ezt kettős tévedésnek tartom, mert az örökbefogadó nemcsak vesztegeti 
saját idejét, hanem egyben meg is szabadít egy vetélytárs nőstényt a 
gyermekgondozás terhétől, hogy hamarabb szüljön újabb gyermeket. Ezt perdöntő 
példának tekintem, ami alapos kutatást érdemel. Tudnunk kell, milyen gyakran 
történik meg; az örökbefogadó és a gyermek között mekkora lehet az átlagos 
rokonsági fok, hogyan viszonyul a dologhoz a kölyök igazi anyja - neki végül is 
előnye származik abból, ha kölykét örökbe fogadják; vajon az anyák megpróbálják-
e szándékosan becsapni a naiv fiatal nőstényeket, és rávenni őket, hogy fogadják 
örökbe gyermekeiket? (Azt is felvetették, hogy az örökbefogadóknak és 
csecsemőtolvajoknak hasznuk származhat abból, hogy gyakorlatra tesznek szert az 
utódgondozásban.) 

Az anyai ösztön szándékos félrevezetésére példa a kakukk és a többi 
“fészekparazita" - azok a madarak, amelyek tojásaikat más madár fészkébe rakják. 
A kakukkfélék kihasználják a madárszülőkbe beépített szabályt: “Légy jó minden 
kismadárhoz, aki az általad épített fészekben van." A kakukkoktól eltekintve, ez a 
szabály rendes körülmények közt eléri azt a kívánt célt, hogy az önzetlenséget a 
közvetlen rokonokra korlátozza, mert a fészkek ténylegesen annyira el vannak 
szigetelve egymástól, hogy az én fészkemben szinte mindig a saját fiókáim vannak. 
A felnőtt ezüstsirályok nem ismerik fel saját tojásaikat, és vidáman ráülnek más 
sirálytojásokra, sőt még fából faragott, elnagyolt tojásutánzatokra is, ha a 
kísérletező ilyenekre cseréli ki tojásaikat. A természetben a tojás felismerése a 
sirályok számára nem fontos, mert a tojások nem gurulnak el olyan messzire, hogy 
elérjék a szomszéd fészek közvetlen környezetét, ami néhány méternyire van. 
Felismerik azonban fiókáikat: a fiókák - nem úgy, mint a tojások - elmászkálnak; 
könnyen egy szomszéd felnőtt fészkénél köthetnek ki, és ez gyakran végzetes 
következményekkel jár, amint azt az 1. fejezetben láttuk. 

A lummák ugyanakkor foltmintájukról felismerik tojásaikat, és kifejezetten csak 
azokat hajlandók költeni. Feltehetőleg azért, mert lapos sziklákon fészkelnek, ahol 
fennáll az a veszély, hogy a tojások elgurulnak, és összekeverednek más tojásokkal.  
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Mármost - mondhatnánk - miért törődnek azzal, hogy megkülönböztessék saját 
tojásaikat, és csak azokra üljenek rá? Nyilvánvaló, hogy ha mindenkinek gondja 
volna rá, hogy ráüljön valakinek a tojására, nem számítana, hogy az egyes tojók a 
saját tojásaikon ülnek-e vagy másokéin. Ez a csoportszelekciós felfogás érvelése. 
Fontoljuk csak meg: mi történne, ha egy ilyen csoportos pótmamakör valóban 
kialakulna. A lumma átlagos fészekalja egyetlen utód. Eszerint ahhoz, hogy a 
kölcsönös pótmamakör sikeresen működjék, minden felnőttnek átlagosan egy 
tojáson kellene ülnie. Mármost tételezzük fel, hogy valaki csal, és nem hajlandó 
tojásra ülni. Ahelyett, hogy kotlásra vesztegetné idejét, több tojást is tojhat. A 
dolog szépsége pedig abban áll, hogy a többi, önzetlenebb felnőtt gondját viselné 
ezeknek a tojásoknak is. Továbbra is hűségesen engedelmeskednének a szabálynak: 
“Ha látsz egy elveszett tojást a fészked körül, húzd be és ülj rá." így a csalás génje 
elterjedne a populációban, és a kedves, barátságos pótmamakör feloszlana. 

“Nos, jó - mondhatnánk -, de mi történne, ha a becsületes madarak 
ellentámadnának, visszautasítanák a zsarolást, és eltökélten kitartanának amellett, 
hogy egy, és csakis egy tojáson ülnek? így visszájára fordulna a csalók szándéka, 
mivel látnák, hogy saját tojásaik ott hevernek a sziklákon, és senki nem költi ki 
őket. Ez hamarosan ráncba szedné őket." Fájdalom, de nem ez történne. Mivel 
abból indultunk ki, hogy a költő madarak nem különböztetik meg az egyik tojást a 
másiktól, ha a becsületes madarak átültetnék a gyakorlatba a csalással szembeni 
ellenállásnak ezt a sémáját, akkor végül is ugyanakkora valószínűséggel 
hanyagolnák el saját tojásaikat, mint a csalókéit. A csalóknak továbbra is előnyük 
volna, mert több tojást tojnának, és több túlélő fiókájuk volna. A becsületes lumma 
csak úgy győzhetné le a csalót, hogy saját tojásait aktívan megkülönbözteti. Azaz, 
ha felhagy az önzetlenséggel, és saját érdekeit követi. 

Maynard Smith megfogalmazását használva, az önzetlen örökbefogadó-
“stratégia" evolúciósan nem stabil stratégia. Ingatag abban az értelemben, hogy 
sikeresebb lehet nála az a rivális önző stratégia, hogy az egyén méltányos 
részesedésénél többet tojik, és nem hajlandó költeni a tojásokat. Ez az utóbbi önző 
stratégia azután megint csak ingatag, mivel az az önzetlen stratégia, melyet 
kihasznál, szintén ingatag, s el fog tűnni. A lumma számára az egyetlen 
evolúciósan stabil stratégia az, hogy felismeri saját tojásait, és kizárólag azokat 
költi, s pontosan ez az, ami valóban történik. 

Azok az énekesmadár-fajok, amelyeken a kakukkok élősködnek, felvették a 
harcot, ez esetben nem úgy, hogy saját tojásaik egyedi küllemét tanulták meg, 
hanem úgy, hogy ösztönösen előnyben részesítik a fajuk mintáit viselő tojásokat. 
Mivel nem fenyegeti őket az a veszély, hogy saját fajuk tagjai élősködnek rajtuk, e 
módszer hatékony.37 Ám a kakukkok a maguk részéről ugyancsak felvették a 
harcot, és tojásaikat színben, méretben és mintázatban egyre inkább hasonlóvá 
tették a gazdafaj tojásaihoz. Ez példa a hazugságra, és gyakran jól beválik. Ennek 
az evolúciós fegyverkezési versenynek a következménye a kakukktojásokra nézve  
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mimikrijük figyelemre méltó tökéletesedése volt. Feltételezhetjük, hogy a 
kakukktojások és fiókák egy része lelepleződik, s azok érik meg, hogy a 
kakukktojások következő nemzedékét tojjak, akik rejtve maradnak. így hát a 
hatékonyabb megtévesztés génjei elterjedtek a kakukkgénkészletben. 
Hasonlóképpen, azok az énekesmadarak tettek a legtöbbet saját génkészletükért, 
amelyeknek elég éles szemük volt ahhoz, hogy a kakukktojás mimikrijében a 
legcsekélyebb tökéletlenséget is felfedezzék. így hát az éles és kritikus szemek 
továbbadódtak a következő nemzedékeknek. Ez jó példa arra, hogy a természetes 
szelekció hogyan teheti élesebbé az aktív megkülönböztetést, ez esetben egy másik 
fajjal szembeni megkülönböztetést, melynek tagjai mindent elkövetnek, hogy 
megtévesszék a megkülönböztetőket. 

Térjünk most vissza annak összehasonlításához, hogyan “becsüli meg" az állat a 
csoport többi tagjához fűződő rokoni viszonyát, és milyen a szakértő 
természetbúvár megfelelő becslése. Brian Bertram sok évet töltött az oroszlánok 
biológiájának tanulmányozásával a Serengeti Nemzeti Parkban. Szaporodási 
szokásaikról szerzett ismeretei alapján felmérte a tipikus oroszláncsalád egyedei 
közötti átlagos rokonsági viszonyt. Ilyen tényeket használt fel a becsléseihez: a 
tipikus csapat hét felnőtt nőstényből áll, ezek az állandó tagok, és két felnőtt 
hímből, amelyek vándorolnak. A felnőtt nőstényeknek körülbelül a fele egy időben, 
csoportosan szül, és kölykeiket együtt nevelik, úgyhogy nehéz megmondani, hogy 
egy-egy kölyök melyik anyához tartozik. A tipikus alom három kölyköt jelent. Az 
almok apasága egyenlően oszlik meg a csoport felnőtt hímjei között. A fiatal 
nőstények a csoportban maradnak, és helyére állnak azoknak az öreg nőstényeknek, 
amelyek elpusztulnak vagy elhagyják a csoportot. A fiatal hímeket 
serdülőkorukban elűzik. Mikor már felnőttek, kis rokoni csapatokban vagy 
párokban vándorolnak csoportról csoportra, és nem valószínű, hogy visszatérnek 
eredeti családjukhoz. 

E feltevéseket és még másokat is felhasználva láthatjuk, ki lehet számítani a 
tipikus oroszláncsapatból való két egyed átlagos rokonsági fokát mutató számot. 
Bertram 0,22-t kapott véletlenszerűen választott két hím esetében, és 0,15-öt egy 
nősténypárra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a hímek a csapatban átlagosan a 
féltestvérnél egy kissé távolabbi, a nőstények pedig az első unokatestvérnél egy 
kicsivel közelebbi rokonságban állnak egymással. 
Mármost persze az egyedek bármely konkrét párja lehet édestestvér, Bertram 
azonban ezt nem tudhatja, és joggal tételezhetjük fel, hogy az oroszlánok sem 
tudják. Másfelől a Bertram által becsült átlagos értékek bizonyos értelemben az 
oroszlánoknak is rendelkezésükre állnak. Ha e számok valóban jellemzik az átlagos 
oroszláncsapatot, akkor minden olyan gén, amely a hímeket arra készteti, hogy más 
hímekkel úgy viselkedjenek, mintha közel féltestvérek volnának, szelekciós 
előnnyel bír. Bármely gén, amely túl messzire menne, és a hímeket arra késztetné, 
hogy egymással az édestestvérek között helyénvaló barátsággal viselkedjenek,  
átlagos esetben büntetést vonna maga után, éppúgy mint a nem eléggé barátságos  
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viselkedés génje, amelynek hatására más hímeket - mondjuk - másod-unoka-
testvérként kezelnének. Ha az oroszlánok élete olyan, ahogy Bertram elmondja, és - 
ami ugyanilyen fontos - ha már sok-sok nemzedék óta így élnek, akkor azt 
várhatjuk, hogy a természetes szelekció kedvez a tipikus csapat átlagos rokonsági 
fokának megfelelő önzetlenségnek. Ezt értettem azon, hogy az állat és a jó 
természetbúvár becslései a rokonsági viszonyokról végeredményben nagyjából 
azonosak lehetnek.38 

Így hát oda lyukadtunk ki, hogy az önzetlenség kialakulásában az “igazi" 
rokonsági fok esetleg kevésbé fontos, mint az állat lehető legjobb becslése. 
Valószínűleg ez adja a kulcsot annak megértéséhez, hogy a természetben a szülői 
gondoskodás miért sokkal gyakoribb és odaadóbb, mint a testvérek közti 
önzetlenség, s hogy az állatok miért értékelik magukat többre, mint akár több 
testvérüket is. Röviden: azt állítom, hogy a rokonsági fok mutatóján kívül 
valamiféle, a “bizonyosság" mutatójának nevezhető értéket is figyelembe kell 
vennünk. Noha a szülő-gyermek viszony genetikai szempontból nem szorosabb, 
mint a testvér-testvér viszony, a bizonyossága nagyobb. Rendszerint sokkal 
biztosabbak lehetünk abban, hogy kik a gyermekeink, mint hogy kik a testvéreink. 
És még ennél is biztosabbak lehetünk abban, hogy mi magunk kik vagyunk! 

Fontolóra vettük a csalás lehetőségét a lummák esetében, és még további 
mondanivalónk is lesz a következő fejezetekben a hazugokról, a csalókról és mások 
kihasználóiról. Olyan világban, ahol más egyedek állandóan készen állnak arra, 
hogy kihasználják a rokonszelekción alapuló önzetlenség kínálta lehetőségeket -és 
a maguk céljára használják fel ezeket -, a túlélőgépnek mindig meg kell fontolnia, 
hogy kiben bízhat, ki felől lehet valóban biztos. Ha B csakugyan a kistestvérem, 
akkor feleannyira kell törődnöm vele, mint saját magammal, és ugyanannyira kell 
gondját viselnem, mint saját gyermekeimnek. De lehetek-e vajon benne olyan 
biztos, mint saját gyermekeimben? Honnan tudom, hogy valóban a kistestvérem? 

Ha C egypetéjű ikertestvérem, akkor kétszer annyira kellene gondját viselnem, 
mint akármelyik saját gyermekemnek, az ő életét valójában nem értékelhetném 
kevesebbre a magam életénél.39 De biztos lehetek-e benne? Kétségtelenül úgy néz 
ki, mint én. Ám lehetséges, hogy csak arckifejezésünk génjei közösek. Nem, nem 
fogom feláldozni érte az életemet, mert ámbár lehetséges, hogy 100 százalékban az 
én génjeimet hordozza, azt viszont abszolút biztosan tudom, hogy én 100 
százalékban tartalmazom a saját génjeimet, így én többet érek magamnak, mint ő. 
Én vagyok az egyetlen, akiben bármelyik önző génem biztos lehet. Elvileg az 
egyéni önzés génjét kiszoríthatná ugyan egy vetélytárs gén, mely önzetlenül 
megment legalább egy egypetéjű ikret, két gyermeket vagy testvért, vagy legalább 
négy unokát stb., az egyéni önzés génjének azonban óriási előnye van: a 
személyazonosság bizonyossága. A rivális önzetlen gén kockáztatja, hogy elvéti az 
azonosítást, akár teljesen véletlenül, akár azért, mert csalók és paraziták 
szándékosan megtévesztik. Ezért az egyéni önzésre nagyobb mértékben kell  
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számítanunk a természetben, mint amennyit egyedül a genetikai rokonságon 
alapuló megfontolások jósolnának. 

Sok fajnál az anya biztosabb lehet abban, hogy ki a kölyke, mint az apa. Az anya 
tojja a látható, kézzelfogható tojást vagy szüli a gyermeket. Jó esélye van arra, 
hogy biztosan tudja, kik hordozzák génjeit. A szegény atya sokkal inkább ki van 
téve a csalásnak. Ezért várható, hogy az apák sokkal kevésbé vesznek részt 
kicsinyeik gondozásában, mint az anyák. Látni fogjuk a nemek küzdelméről szóló 
9. fejezetben, hogy más okokból is ugyanerre számíthatunk. Hasonlóképpen: az 
anyai nagyanyák biztosabbak lehetnek unokájukban, mint az apai nagyanyák, s így 
nagyobb önzetlenség várható el tőlük, mint az utóbbiaktól. Ennek az az oka, hogy 
lányaik gyermekeiben biztosak lehetnek, míg fiuk esetleg kakukktojást melengetett. 
Az anyai nagyapák ugyanannyira biztosak az unokáikban, mint az apai nagyanyák, 
mivel egynemzedéknyi biztonsággal és egynemzedéknyi bizonytalansággal 
számolhatnak mindketten. Hasonlóképpen: az anyai nagybácsik nagyobb 
érdeklődést kell mutassanak unokaöccseik és unokahúgaik iránt, mint az apai 
nagybácsik, és általában éppolyan önzetleneknek kell lenniük, mint a 
nagynéniknek. Csakugyan, olyan társadalomban, ahol a házasságtörés gyakori, az 
anyai nagybácsiknak önzetlenebbeknek kell lenniük az “apáknál", mivel több 
alapjuk van a gyermekhez fűződő rokonságban való bizalomra. Tudják, hogy a 
gyermek anyja legalábbis féltestvérük. A “törvényes" apa semmit sem tud. Nem 
ismerek olyan adatokat, amelyek igazolnák ezeket a jóslatokat, de annak 
reményében teszem őket közzé, hogy mások esetleg tudnak ilyen adatokról, vagy 
nekifognak ilyen adatokat keresni. Különösen a szociálantropológusoknak lehetnek 
érdekes mondanivalóik erről.40 

Visszatérve ahhoz a megállapításhoz, hogy a szülői önzetlenség gyakoribb, mint 
a testvéri önzetlenség, ésszerűnek tűnik ezt a tényt az “azonosítási probléma" 
alapján magyarázni. Ez azonban nem magyarázza meg magában a szülő-gyermek 
viszonyban tapasztalható alapvető aszimmetriát. A szülők több gondot fordítanak 
gyermekeikre, mint a gyermekek szüleikre, noha a genetikai viszony szimmetrikus, 
és a rokoni kapcsolat bizonyossága mindkét irányban ugyanakkora. A jelenség 
egyik oka az lehet, hogy a szülőknek inkább módjukban áll, hogy segítséget 
nyújtsanak, lévén öregebbek és jártasabbak az élet dolgaiban. Még ha szeretné is a 
kisgyermek etetni a szüleit, ehhez a gyakorlatban nincsenek meg a kellő eszközei. 

Van egy másik aszimmetriája is a szülő-gyermek viszonynak, ami nem érvényes 
a testvér-testvér viszonyra. A gyermekek mindig fiatalabbak szüleiknél. Ez gyakran 
- ámbár nem mindig - azt jelenti, hogy nagyobb a várható élettartamuk. Mint 
fentebb hangsúlyoztam, a várható élettartam fontos változó, melynek a lehető 
világok legjobbikában bele kell kerülnie az állat “számításaiba", amikor arról 
“dönt", hogy önzetlenül viselkedjék-e vagy sem. Olyan fajban, amelyben a 
gyermekeknek átlagosan nagyobb a várható élettartamuk, mint a szülőknek, a 
gyermeki önzetlenség génje hátrányos helyzetben volna. Önzetlen önfeláldozást 
kellene tanúsítania olyan egyedek javára, akik közelebb vannak ahhoz, hogy végel- 
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gyengülésben meghaljanak, mint maga az önzetlen egyed. Ami az egyenletnek a 
várható élettartammal kapcsolatos tagját illeti, a szülői önzetlenség génjének 
ugyanakkor ennek megfelelő előnye volna. 

Az ember néha hallja itt-ott, hogy a rokonszelekciós elmélettel nem volna semmi 
probléma, csak éppen nagyon kevés példát találunk a rokonszelekció működésére a 
gyakorlatban. E bírálat csak olyasvalakitől származhat, aki nem érti, hogy mit 
jelent a rokonszelekció. Az igazság az, hogy a gyermek védelmezése és a szülői 
gondoskodás összes példája, az ezekkel kapcsolatos összes szerv, tejkiválasztó 
mirigy, kenguruerszény és így tovább, mind-mind a rokonszelekció működését 
példázza. A bírálók persze jól ismerik a szülői gondoskodás széles körű voltát, csak 
éppen nem értik meg, hogy a szülői gondoskodás nem kevésbé jó példa a 
rokonszelekcióra, mint a testvér iránti önzetlenség. Amikor azt mondják, hogy 
példákat kérnek, akkor ezen azt értik, hogy a szülői gondoskodáson kívül kérnek 
példákat, ezek pedig valóban kevésbé mindennaposak. Felvetettem ennek néhány 
lehetséges indoklását. Éppenséggel, ha nem restelltem volna a fáradságot, 
idézhettem volna példákat a testvérek közötti önzetlenségre - valójában nem is 
kevés ilyen példa van. De nem akartam, mert csak megerősítené azt a hibás 
elgondolást (melyet, mint láttuk, Wilson is pártfogolt), hogy a rokonszelekció 
sajátosan a szülő-gyermek kapcsolatoktól eltérő viszonyokra vonatkozik. 

E tévedés kialakulásának nagyrészt történeti okai vannak. A szülői gondoskodás 
evolúciós előnye annyira nyilvánvaló, hogy belátásához nem kellett megvárnunk, 
míg Hamilton rámutat. Ezt már legalábbis Darwin óta felfogtuk. Amikor Hamilton 
bebizonyította más kapcsolatok genetikai egyenértékűségét s azok evolúciós 
jelentőségét, természetes, hogy ezekre a más kapcsolatokra kellett a hangsúlyt 
helyeznie. Közelebbről: a társas rovarok, köztük a hangyák és méhek köréből vette 
példáit, melyeknél a nővérek közti kapcsolatok különösen fontosak, amint ezt egy 
későbbi fejezetben látni fogjuk. Még arról is hallottam, hogy némelyek azt 
gondolták, Hamilton elmélete csak a társas rovarokra érvényes! 
Ha valaki nem akarja elismerni, hogy a szülői gondoskodás a rokonszelekció 
működésének példája, akkor rajta a felelősség, hogy megfogalmazza a természetes 
szelekció olyan általános elméletét, amely megjósolja a szülői önzetlenséget, de 
ugyanakkor nem jósol önzetlenséget az oldalági rokonok között. Azt hiszem, ez 
nem fog sikerülni. 
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7. Családtervezés 

Könnyű belátni, hogy némelyek miért akarták elválasztani a szülői gondoskodást a 
rokonszelekción alapuló önzetlenség más eseteitől. A szülői gondoskodás a 
szaporodási integráns részének látszik, míg például egy unokaöcs iránti önzetlenség 
nem. Azt hiszem, ennek mélyén valóban fontos megkülönböztetés rejlik, csak 
éppen az emberek abban tévedtek, hogy mi ez a különbség. Az egyik oldalra tették 
a szaporodást és a szülői gondoskodást, az önzetlenség egyéb fajtáit pedig a másik 
oldalra. Én azonban egyfelől az új egyedek világra hozása, másfelől a már létező 
egyedekről való gondoskodás között szeretnék különbséget tenni. E két tevé-
kenységet gyermekszülésnek és gyermeknevelésnek fogom nevezni. Az egyedi 
túlélőgépnek kétféle, teljesen eltérő döntést kell hoznia: nevelési döntéseket és 
szülési döntéseket. A nevelésre vonatkozó döntéseknek az alábbi formájuk van: 
“Van egy gyermek, a hozzám való rokonságának foka ilyen és ilyen; annak az 
esélye, hogy meghal, ha nem etetem, ilyen és ilyen; etessem?" A szülésre 
vonatkozó döntések másfelől így hangzanak: “Megtegyem-e azokat a lépéseket, 
melyek egy új egyed világra hozásához szükségesek; szaporodjak?" Bizonyos 
mértékig a nevelésnek és a szülésnek az a sorsa, hogy versengjenek egymással az 
egyén idejéért és egyéb erőforrásaiért. Előfordulhat, hogy az egyénnek választania 
kell: “Viseljem gondját ennek a gyermeknek, vagy szüljek egy másikat?" 

A faj ökológiai körülményeitől függően a nevelési és szülési stratégiák 
különböző keverékei lehetnek evolúciósan stabilak. Az egyik dolog, ami nem lehet 
evolúciósan stabil, a tiszta nevelési stratégia. Ha az összes egyed oly mértékben 
szentelné magát a meglevő gyermekek gondozásának, hogy sohasem szülnének 
egyetlen új gyermeket sem a világra, a populációba hamarosan betörnének olyan 
mutáns egyedek, amelyek szülésre specializálódtak. A gondozás evolúciós 
szempontból csak kevert stratégia részeként lehet stabil - legalábbis bizonyos 
mértékű szülésre szükség van. 
Azok a fajok, melyeket a legjobban ismerünk - az emlősök és a madarak - jobbára 
kitűnő gondozók. Egy új gyermek szülésére vonatkozó döntést rendszerint a 
gondozására vonatkozó döntés is követi. Mivel a szülés és a nevelés oly gyakran jár 
együtt a gyakorlatban, az emberek összekeverik a két dolgot. Ám az önző gének 
szempontjából - mint láttuk - elvben nincs különbség egy kistestvér gondozása 
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és egy kisgyermek gondozása között. Mindkét újszülött egyformán szoros 
rokonságban van velünk. Ha választanunk kell, hogy az egyiket vagy a másikat 
tápláljuk-e, genetikailag semmi sem indokolja, hogy miért kellene a saját 
gyermekünket választani. Másfelől viszont definíció szerint nem szülhetünk 
magunknak kistestvért. Csupán a gondját viselhetjük, ha már valaki más világra 
hozta. Az előző fejezetben megnéztük, hogy eszményi esetben az egyes 
túlélőgépeknek hogyan kellene eldönteniük, hogy önzetlenül viselkedjenek-e más 
egyedek iránt, amelyek már léteznek. Ebben a fejezetben azt nézzük meg, hogyan 
kellene eldönteniük, hogy hozzanak-e új egyedeket a világra. 

Főképp ez volt az a kérdés, amely körül az 1. fejezetben említett “csoport-
szelekció"-vita dúlt, mivel Wynne-Edwards, a csoportszelekció eszméjének első 
számú népszerűsítője a csoportszelekciót összefüggésbe hozta a 
“népességszabályozás" elméletével.41 Azt vetette fel, hogy az állategyedek 
szándékosan és önzetlenül csökkentik szüléseik gyakoriságát a csoport egészének 
javára. 

Hipotézise nagyon vonzó, mert jól illeszkedik ahhoz, amit az embereknek 
egyénenként tenniük kellene. Az emberiségnek túl sok gyermeke van. A népesség 
nagysága négy dologtól függ: a születésektől, a halálozásoktól, a bevándorlástól és 
a kivándorlástól. A világ népességének egészét tekintve be- és kivándorlás nem 
fordul elő, s így csak a születések és a halálozások maradnak. Mindaddig, amíg 
szülőpáronként átlagosan kettőnél több gyermek éri meg a szaporodóképes kort, a 
gyermekszülések száma az évek során egyre gyorsuló mértékben nő. A népesség 
nem egyszerűen egy rögzített mennyiséggel növekszik minden nemzedékben, 
hanem inkább a már elért méret valamely rögzített hányadával. Mivel ez a méret 
maga is növekszik, a növekmény mérete is növekszik. Ha ez a növekedés 
akadálytalanul folyhatna, a népesség meglepően gyorsan csillagászati méreteket 
érne el. 

Mellesleg egyvalamit még azok az emberek sem ismernek fel, akiket aggasztanak 
a népesedési problémák, nevezetesen azt, hogy a népesség növekedése éppúgy függ 
attól is, hogy mikor lesznek az embereknek gyermekeik, mint attól, hogy hány 
gyermekük lesz. Mivel a népesség nemzedékenként nő bizonyos arányban, ebből 
következik, hogy ha a nemzedékeket jobban széthúzzuk, akkor a népesség lassúbb 
évenkénti növekedést mutat. így az “Állj meg kettőnél" jelszó helyett éppúgy 
állhatna a “Kezdd el harmincévesen" jelszó is! De bárhogy is van, a gyorsuló 
népességnövekedés súlyos gondokat jelent. 
Valószínűleg mindannyian láttunk már a probléma érzékeltetését célzó, ijesztő 
számításokat. Például Latin-Amerika jelenlegi népessége háromszázmillió körül 
van, és sokan közülük már most is alultápláltak. Ám ha a növekedés a jelenlegi 
ütemben folytatódna, kevesebb mint ötszáz év kellene ahhoz, hogy elérje azt a 
pontot, amikor az emberek álló helyzetben összefüggő emberszőnyeggel borítanák 
a kontinens egész területét, még akkor is, ha nagyon soványaknak tételezzük fel 
őket - ami meglehetősen realista feltevés. Ezer év múlva több mint egymillió- 
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nyian állnának minden egyes ember vállán. Kétezer év múlva az emberhegy a fény 
sebességével növekedve elérné az ismert világegyetem szélét. 

Nyilván nem kerülte el az olvasó figyelmét, hogy hipotetikus számításról van 
szó! Nagyon is gyakorlati okai vannak annak, hogy mindez nem történhet meg. 
Ezen okok közül néhányat úgy hívnak, hogy éhínség, járvány és háború vagy - ha 
szerencsénk van - születésszabályozás. Nincs értelme a mezőgazdaság haladásában 
bíznunk - a “zöld forradalmakban" és hasonlókban. Az élelmiszer-termelés 
növekedése átmenetileg enyhítheti a problémát, de matematikailag bizonyos, hogy 
nem nyújthat hosszú távú megoldást; sőt valójában - a válságot előidéző 
orvostudományi haladáshoz hasonlóan - még tovább ronthatja a helyzetet, 
felgyorsítva a népességrobbanás ütemét. Egyszerű logikai igazság, hogy mivel 
nincs módunk biztosítni a tömeges kivándorlást az űrbe másodpercenként több 
millió rakéta indításával, az ellenőrizetlen születési arányok óhatatlanul 
rettenetesen megnövekedett halálozási arányokhoz vezetnek. Nehéz elhinni, hogy 
ezt az egyszerű igazságot nem értik meg azok a vezetők, akik megtiltják 
követőiknek, hogy hatékony fogamzásgátló módszereket alkalmazzanak. Azt 
mondják, hogy előnyben részesítik a népességkorlátozás “természetes" módszereit, 
márpedig végül pontosan ahhoz fognak eljutni. A természetes módszert éhhalálnak 
hívják. 

De persze az a rossz érzés, amit az ilyen hosszú távú számítások kiváltanak, 
fajunk egészének jövőbeli sorsáért érzett aggodalmunkon alapul. Az emberek 
(némelyikük) tudatosan előre látják a túlnépesedés katasztrofális következményeit. 
E könyv alapfeltevése, hogy a túlélőgépeket általában önző gének irányítják, 
amelyektől egészen bizonyosan nem várható el, hogy a jövőbe lássanak, sem pedig 
az, hogy szívükön viseljék az egész faj jólétét. Ez az a pont, ahol Wynne-Edwards 
szakít az ortodox evolúciós elméletekkel. Ő úgy gondolja, van mód arra, hogy 
eredendően önzetlen születésszabályozás alakuljon ki evolúció útján. 

Fontos dolog - amit nem hangsúlyoznak sem Wynne-Edwards írásai, sem pedig 
nézeteinek Ardreytól származó népszerűsítése -, hogy nagyon sok tény van, ami 
vitán felül áll. Nyilvánvaló tény, hogy a vadon élő állatok populációi nem nőnek 
olyan csillagászati ütemben, mint ahogyan elvileg nőhetnének. Az állatpopulációk 
néha meglehetősen stabilak maradnak, vagyis a születési arányok és a halálozási 
arányok nagyjából lépést tartanak egymással. Sok esetben (híres példa erre a 
lemmingeké) a populációméret vadul ingadozik, heves robbanások váltakoznak 
összeomlásokkal, amikor majdnem kihal a populáció. A következmény néha 
valóban az, hogy - legalábbis a környező területről - a népesség egyszerűen kihal. 
A kanadai hiúz esetében - ahol a becslések a Hudson's Bay Company által évenként 
eladott szőrmék számán alapulnak - a populáció, úgy látszik, ritmikusan oszcillál. 
Egy dolgot semmi esetre sem tesznek az állatpopulációk: nem növekednek a 
végtelenségig. 
A vadállatok szinte sohasem pusztulnak el végelgyengülésben: az éhhalál, a beteg-
ség vagy a ragadozók jóval előbb utolérik őket, mintsem valóban megöregedné- 
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nek. A legutóbbi időkig igaz volt ez az emberre is. Sok állat elpusztul kölyökkorá-
ban, sok pedig nem is jut túl a petestádiumon. Az éhhalál és a pusztulás más formái 
a végső okai annak, hogy a népességek nem növekednek végtelenül. De mint saját 
fajunk esetében láttuk, nincs kényszerítő ok arra, hogy ez így legyen. Ha az állatok 
szabályozhatnák a születési arányukat, sohasem kerülne sor éhhalálra. Wynne-
Edwards állítása szerint pontosan ezt teszik. De még ebben is kevesebb a 
nézeteltérés közöttünk, mint ahogy könyvét olvasva bárki gondolhatná. Az 
önzőgén-elmélet hívei ugyanis készséggel egyetértenek abban, hogy az állatok 
csakugyan szabályozzák születési arányukat. Bármely adott fajban többnyire 
meglehetősen rögzített a fészekalj vagy az alom mérete: egyetlen állatnak sincs 
végtelen sok gyermeke. A nézeteltérés nem abban van, hogy vajon szabályozott-e a 
születési arány. Abban nem értünk egyet, hogy miért szabályozott: a természetes 
szelekció milyen folyamata révén fejlődött ki a családtervezés? Dióhéjban: abban 
nem értünk egyet, hogy vajon az állati születésszabályozás önzetlen-e, s a csoport 
egészének javát szolgálja; avagy önző, s a szaporodó egyed érdekében történik. A 
két elmélettel egymás után fogok foglalkozni. 

Wynne-Edwards feltételezte, hogy az egyéneknek a csoport egészének érdekében 
kevesebb gyermekük van, mint amennyi lehetne. Felismerte, hogy a normális 
természetes szelekció nem hozhatott volna létre ilyenfajta önzetlenséget: az 
átlagosnál alacsonyabb szaporodási arány természetes szelekciója első pillantásra 
önellentmondás. Wynne-Edwards ezért a csoportszelekcióhoz folyamodott, amint 
azt az 1. fejezetben láttuk. Szerinte azok a csoportok, amelyeknek tagjai 
visszafogják születési arányukat, kisebb valószínűséggel halnak ki, mint azok a 
vetélytárs csoportok, amelyeknek egyedei olyan sebességgel szaporodnak, hogy 
veszélyeztetik táplálékellátásukat. A világot ezért mérsékelten szaporodó fajok 
népesítik be. Az az egyéni önmegtartóztatás, amelyet Wynne-Edwards javasol, 
általános értelemben a születésszabályozásnak felel meg, ő azonban ennél 
konkrétabban fogalmaz, és csakugyan egy olyan nagyszabású koncepcióval lép 
színre, melyben az egész társadalmi életet a népességszabályozás mecha-
nizmusaként szemléli. Például sok állatfaj társas életének két fontos sajátossága a 
területvédelem (territo-rialitás) és a dominanciahierarchia, amelyeket már az 5. 
fejezetben említettem. 

Sok állat idejének és energiájának jó részét annak szenteli, hogy látszólag 
“védelmez" egy földdarabot, melyet a kutatók territóriumnak neveznek. Ez a 
jelenség az állatvilágban nagyon széles körben elterjedt, nemcsak madarak, 
emlősök és halak, hanem rovarok, sőt tengeri rózsák között is. A territórium lehet 
nagy erdőterület, amely elvben az utódait gondozó pár élelmét adja, mint például a 
vörösbegyek esetében. Vagy - például az ezüstsirályok esetében - lehet egy olyan 
kis terület, melyen nincs élelem, de a közepén az állat fészke van. Wynne-Edwards 
úgy véli, hogy a territóriumért küzdő állatok jelképes jutalomért harcolnak, nem 
pedig olyan tényleges jutalomért, mint amilyen egy falat élelem. Sok esetben a 
nőstények nem hajlandók párosodni territóriummal nem rendelkező hímekkel.  
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Valóban gyakran megtörténik, hogy az a nőstény, amelynek a párját legyőzik és 
territóriumát elfoglalják, azonnal a győzteshez csatlakozik. Még a látszólag 
hűséges monogám fajok esetében is lehetséges, hogy a nőstény a hím 
territóriumához csatlakozik, s nem magához a hímhez. 

Ha a populáció túlságosan felduzzad, az egyedek egy részének nem jut 
territórium, s ezért nem szaporodnak. A territórium megszerzése ennélfogva 
Wynne-Edwards szerint olyasmi, mintha valaki jegyet váltana vagy engedélyt 
kapna a szaporodásra. A territóriumok száma véges, s ez olyan, mintha véges 
számú utódnemzési engedélyt adnának ki. Az egyedek harcolhatnak ezekért az 
engedélyekért, de a populáció egészében a lehetséges utódok számát a 
rendelkezésre álló territóriumok száma korlátozza. Bizonyos esetekben - mint 
például a skót hófajdoknál - az egyedek első pillantásra csakugyan 
önmegtartóztatást mutatnak, mivel azok, amelyek nem képesek territóriumot nyerni 
maguknak, nemcsak hogy nem szaporodnak, hanem látszólag fel is adják a 
küzdelmet a territóriumért. Mintha mindnyájan elfogadnák a játékszabályokat: ha a 
vetélkedési időszak végéig nem sikerült megszerezned a magad számára az egyik 
utódnemzésre jogosító hivatalos jegyet, akkor önkéntesen tartózkodsz a 
szaporodástól, és nem háborgatod a szaporodási időszakban a szerencséseket, akik 
így nyugodtan foglalkozhatnak a faj szaporításával. 

Wynne-Edwards hasonlóképpen értelmezi a dominanciahierarchiákat is. Sok 
állatcsoportnál - különösen fogságban, de némely esetben vadon is - az egyedek 
megtanulják egymás kilétét, és megtanulják, kit győzhetnek le harcban, s ki az, aki 
rendszerint őket győzi le. Amint az 5. fejezetben láttuk, hajlamosak harc nélkül 
behódolni azoknak az egyedeknek, amelyekről “tudják", hogy valószínűleg 
legyőzik őket. A kutatók tehát dominanciahierarchiát vagy “csípésrendet" írhatnak 
le (az utóbbi kifejezés onnan származik, hogy ezt először tyúkoknál írták le), olyan 
társadalmi rangsort, melyben mindenki tudja a helyét, és senkinek sincsenek 
státusát meghaladó vágyai. Néha persze sor kerül valóban komoly harcra, és néha 
egy egyed fölébe kerülhet korábbi közvetlen feletteseinek. Ám ahogy az 5. 
fejezetben láttuk, az alacsonyabb rangú egyedek automatikus behódolásának az az 
általános hatása, hogy kevés kiadósabb harcra kerül sor, és súlyosabb sebesülés 
ritkán fordul elő. 
Sokan tartják ezt valamilyen homályos csoportszelekciós értelemben “jó 
dolognak". Wynne-Edwards értelmezése sokkal merészebb. A magasabb rangú 
egyedek nagyobb valószínűséggel szaporodnak, mint az alacsonyabb rangú 
egyedek, vagy azért, mert előnyben részesítik őket a nőstények, vagy pedig azért, 
mert fizikai értelemben megakadályozzák az alacsonyabb rangú hímeket abban, 
hogy nőstények közelébe kerüljenek. Wynne-Edwards a magas társadalmi rangot a 
szaporodás további jogcímének tekinti. Ahelyett hogy közvetlenül magukért a 
nőstényekért harcolnának, az egyedek a társadalmi státusért küzdenek, majd 
elfogadják, hogy ha végül is nem jutnak magasra a társadalmi ranglétrán, akkor 
nincs jogcímük a szaporodásra. Nem bocsátkoznak harcba közvetlenül a  
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nőstényekért, noha olykor-olykor megpróbálkoznak azzal, hogy magasabb 
státushoz jussanak, s így mondhatjuk róluk, hogy közvetve a nőstényekért 
versengenek. De - éppúgy mint a területvédő viselkedés esetében - azon szabály 
“önkéntes elfogadása", hogy csak a magas státusú hímek szaporodhatnak, azt 
eredményezi - Wynne-Edwards szerint -, hogy a populációk nem növekednek 
túlságosan gyorsan. A populációk ahelyett, hogy ténylegesen túl sok gyermeket 
hoznának a világra, majd a saját kárukon tanulnák meg, hogy ez hiba volt, a 
státusért és területért vívott formális viadalokat használnak eszközül, hogy 
méretüket kicsivel azon szint alatt tartsák, ahol már maga az ínség szedné 
áldozatait. 

Wynne-Edwards fogalmai közül talán az a legmeghökkentőbb, melyet maga 
alkotta szóval epideiktikus viselkedésnek nevez. Sok állat ideje nagy részét nagy 
falkákban, nyájakban vagy rajokban tölti. Különböző, többé-kevésbé józan 
indoklásait adták annak, hogy az ilyen gyülekezési viselkedésnek miért kedvezett a 
természetes szelekció, s ezek némelyikéről még szólni fogok a 10. fejezetben. 
Wynne-Edwards elképzelése egészen más. Ő azt állítja, hogy a seregélyek, amikor 
esténként nagy csapatokba verődnek, vagy a szúnyogok, amikor rajokban 
táncolnak a kapufélfa fölött, tulajdonképpen népszámlálást tartanak. Mivel 
feltételezi, hogy az egyedek mérséklik szülési arányukat a csoport egésze 
érdekében, és kevesebb utódot nemzenek, amikor a népsűrűség nagy, kézenfekvő, 
hogy valamilyen módon meg kell mérniük a népsűrűséget. A termosztátnak is 
szerves része a hőmérő. Wynne-Edwards szerint az epideiktikus viselkedés 
szándékos összeverődés a népesség felbecsülésének elősegítésére. Nem tudatos 
népszámlálást tételez fel, hanem olyan automatikus idegrendszeri vagy hormonális 
mechanizmust, amely összeköti a népsűrűség észlelését az egyedi szaporító 
rendszerekkel. 

Megpróbáltam számot adni Wynne-Edwards elméletéről, még ha meglehetősen 
röviden is. Ha sikerült, akkor az olvasó most bizonyára arra gondol, hogy első 
látásra meglehetősen ésszerű. Ám remélhetőleg e könyv előző fejezetei már 
elegendő kétkedést oltottak az olvasóba ahhoz, hogy bármilyen ésszerűen 
hangozzék is Wynne-Edwards elmélete, meggyőzőbb bizonyítékokat vár. A 
bizonyítékok pedig sajnos nem elég meggyőzőek. Sok-sok olyan példából állnak, 
melyek értelmezhetők lennének így is, de éppolyan jól értelmezhetők az ortodox 
“önző gén" gondolatmenet alapján. 
A családtervezés önzőgén-elméletének fő megalkotója, ámbár ő maga sohasem 
használta volna ezt a címet, a nagy ökológus, David Lack volt. Ő ugyan konkrétan 
vadmadarak fészekaljának nagyságát tanulmányozta, de elméletei s következtetései 
rászolgáltak arra, hogy általánosan alkalmazzuk őket. A fészekalj nagysága minden 
madárfajra jellemző. A szulák és a lummák például egyszerre egy tojást költenek, a 
fecskék hármat, a széncinegék pedig féltucatot vagy még többet. Ebben van azért 
némi változatosság: egyes fecskék csupán két tojást tojnak egyszerre, a szénci- 



112 

 

negék pedig tojhatnak tizenkettőt is. Ésszerű feltételeznünk, hogy a nőstény által 
tojt és kiköltött tojások száma - legalábbis részben - genetikai szabályozás alatt áll, 
éppúgy, mint bármely más tulajdonság. Azaz lehet, hogy van olyan gén, amely két 
tojás rakását írja elő, egy vetélytárs allél, amely három tojást ír elő, egy harmadik 
alléi, amely négy tojást ír elő és így tovább, ámbár valószínűtlen, hogy a 
gyakorlatban ez ennyire egyszerű volna. Mármost az önzőgén-elmélet alapján azt a 
kérdést kell feltennünk, hogy a gének közül melyik szaporodik fel a génkészletben. 
Látszólag a négy tojást előíró génnek eleve előnye van a három vagy két tojást 
előíró génnel szemben. De ha egy percre elgondolkodunk, kiderül, hogy ez az 
egyszerű érvelés, mely szerint “a több jobbat jelent", nem állja meg a helyét. 
Ahhoz a feltevéshez vezet, hogy öt tojás jobb, mint négy, a tíz még jobb, a száz 
még annál is jobb, a végtelen sok mind közül a legjobb. Más szóval: logikailag 
képtelenséghez vezet. A sok tojásnak nyilvánvalóan költsége is van, nemcsak 
haszna. A több utód ára óhatatlanul a kevésbé hatékony gondozás. Lack lényeges 
megállapítása, hogy bármely adott faj számára, bármilyen adott környezeti 
feltételek közepette lennie kell egy optimális fészekalj méretnek. Wynne-
Edwardstól arra a kérdésre adott válaszában tér el, hogy ez “kinek a szempontjából 
optimális". Wynne-Edwards azt mondaná, hogy a fontos optimum, mely felé 
minden egyed törekszik, a csoport egésze számára érvényes optimum. Lack azt 
mondaná, hogy minden önző egyed olyan fészekalj méretet választ, amely 
maximalizálja az általa felnevelt utódok számát. Az, hogy a fecskék optimális 
fészekalj mérete három, Lack számára azt jelenti, hogy bármely egyed, amely 
megpróbál négyet felnevelni, valószínűleg a végén kevesebb utódot hagy hátra, 
mint azok az óvatosabb vetélytársak, amelyek csak hármat próbálnak felnevelni. 
Ennek nyilvánvaló oka az volna, hogy a négy fióka oly sovány koszton él, hogy 
kevesen érik meg közülük a felnőttkort. A négy tojás, melyekbe eleve kevesebb 
szikanyag jutna, éppúgy táplálékszűkében volna, mint a kikelés után a fiókák. Lack 
szerint tehát az egyedek fészekaljuk méretét olyan okokból szabályozzák, 
melyekről mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy önzetlenek. Nem azért 
gyakorolják a születésszabályozást, hogy elkerüljék a csoport forrásainak túlságos 
kimerítését. Azért gyakorolják a születésszabályozást, hogy maximalizálják életben 
maradó gyermekeik számát, céljuk tehát pontosan az ellenkezője annak, amit 
rendszerint a születésszabályozáshoz társítunk. 
A fiókák felnevelése költséges dolog. Az anyának nagy mennyiségű táplálékot és 
energiát kell fordítania a tojások létrehozására. Esetleg társa segítségével nagy 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy fészket építsen tojásainak, mely egyben 
védelmet is nyújt nekik. A szülők heteket töltenek azzal, hogy türelmesen ülnek a 
tojásokon. Azután, amikor a fiókák kikeltek, halálra dolgozzák magukat, hogy 
táplálékot hordjanak nekik, többé-kevésbé megállás és pihenés nélkül. Mint már 
láttuk, a széncinke szülő nappal átlagosan harminc másodpercenként visz egy darab 
táplálékot a fészekhez. Az emlősök - mint mi is - mindezt egy kissé eltérően teszik, 
de rájuk sem kevésbé érvényes az az alapelv, hogy a szaporodás - különösen az  
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anya számára - költséges dolog. Nyilvánvaló, hogy ha a szülő korlátozott táplálék- 
és erőforrásait túlságosan sok gyermek között próbálja megosztani, akkor a végén 
kevesebbet nevel fel, mint ha törekvései szerényebbek lettek volna. Egyensúlyt kell 
fenntartania a szülés és a gondozás között. A tápláléknak és egyéb javaknak az a 
mennyisége, amit egy nőstény vagy egy szülőpár összesen elő tud teremteni, olyan 
korlátozó tényező, amely meghatározza a felnevelhető gyermekek számát. A 
természetes szelekció Lack elmélete szerint a kezdeti fészekaljméretet 
(alomméretet stb.) úgy állítja be, hogy e korlátozott források maximálisan kihaszn-
álhatók legyenek. 

Büntetés jár azoknak az egyedeknek, melyeknek túl sok gyermekük van, 
mégpedig nem azért, mert az egész populáció kihal, hanem egyszerűen azért, mert 
kevesebb gyermekük marad fenn. A túl sok gyermeket okozó gének egyszerűen 
nem jutnak át nagy számban a következő nemzedékbe, mivel az ezeket a géneket 
hordozó gyermekek közül kevés éri meg a felnőttkort. A modern civilizált ember 
esetében úgy alakult, hogy a családok méretét többé már nem korlátozza a szülők 
rendelkezésére álló források véges volta. Ha a férjnek és feleségnek több gyermeke 
van, mint ahányat táplálni tud, akkor az állam - ami a népesség többi részét jelenti - 
egyszerűen közbelép, és a létszám feletti gyermekeket életben és egészségben 
tartja. Tulajdonképpen semmi sem akadályozhatja meg, hogy egy anyagi 
forrásokkal egyáltalán nem rendelkező párnak pontosan annyi gyermeke legyen, 
amennyit a nő ki tud hordani. Ám a jóléti állam nagyon természetellenes dolog. A 
természetben azoknak a szülőknek, akiknek több gyermekük van, mint ahányról 
gondoskodni tudnak, nincs sok unokájuk, és génjeik nem jutnak át a jövő 
nemzedékekbe. Nincs szükség a születési arány önzetlen mérséklésére, mert a 
természetben nincs jóléti állam. Minden túlzott engedékenységgel járó gén azonnal 
megbűnhődik: az ilyen gént magukban hordozó gyermekek éhen halnak. Mivel mi, 
emberek, nem akarunk visszatérni a régi önző módszerekhez, s hagyni, hogy a 
túlságosan nagy családok gyermekei éhen haljanak, eltöröltük a családot mint 
gazdasági önfenntartó egységet, s az állammal helyettesítettük. De nem szabad 
visszaélnünk a gyermekekről való garantált gondoskodással. 
A fogamzásgátlást néha azzal támadják, hogy “természetellenes". így igaz, nagyon 
természetellenes. A baj az, hogy ugyanez igaz a jóléti államra is. Azt hiszem, 
legtöbben úgy véljük, hogy a jóléti állam nagyon is kívánatos. Ám nem lehet 
természetellenes jóléti államunk, hacsak nincs természetellenes 
születésszabályozásunk is, mert máskülönben a végeredmény a természetben 
fellelhetőnél is nagyobb nyomorúság. A jóléti állam talán a legnagyobb önzetlen 
rendszer, amit az állatvilág valaha is ismert. De minden önzetlen rendszer 
lényegéből fakadóan labilis, mivel ki van téve az önző egyének visszaélésének, 
akik készek kihasználni. Azok az emberek, akiknek több gyermekük van, mint 
ahányat felnevelni képesek, valószínűleg a legtöbb esetben túlságosan tudatlanok 
ahhoz, hogy tudatos visszaéléssel vádolhatnánk őket. Azok a nagy hatalmú  
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intézmények és vezetők, akik szándékosan bátorítják őket, szerintem kevésbé 
állnak gyanún felül. 

Visszatérve a vadon élő állatokhoz, Lack fészekalj mérettel kapcsolatos érvelését 
általánosíthatjuk az összes Wynne-Edwards által felhasznált példára: a területvédő 
viselkedésre, a dominanciahierarchiákra és így tovább. Nézzük például a skót 
hófajdot, amit ő és kollégái megfigyeltek. Ezek a madarak hangafélékkel 
táplálkoznak, és a mocsarat olyan territóriumokra parcellázzák fel, melyek 
nyilvánvalóan több élelmet tartalmaznak, mint amennyire a territórium 
tulajdonosainak ténylegesen szükségük van. A szaporodási időszak kezdetén 
harcolnak a területekért, de egy idő után a vesztesek szemlátomást beletörődnek 
kudarcukba, és többé nem harcolnak. Számkivetettekké lesznek, akik sohasem 
jutnak saját területhez, és a szezon végére nagyobb részük éhen hal. Csak a 
territóriumtulajdonosok nemzenek utódokat. A territóriummal nem rendelkezők 
fizikailag képesek az utódnemzésre, amit az a tény mutat, hogy ha egy 
territóriumtulajdonost kilőnek, helyét azonnal betölti az egyik korábbi 
számkivetett, aki azután utódokat nemz. Wynne-Edwards - mint láttuk - úgy 
értelmezi ezt a szélsőséges területvédő viselkedést, hogy a számkivetettek 
“elfogadják", hogy nem sikerült jegyet vagy engedélyt szerezniük a szaporodásra; 
nem próbálnak meg utódot nemzeni. 

Viselkedésük indoklása első pillantásra kínosan nehéz feladatnak látszik az 
önzőgén-elmélet számára. Miért nem próbálják meg a számkivetettek újra és újra 
kiütni a nyeregből a territórium birtokosát, egészen addig, amíg a kimerültségtől 
össze nem esnek? Látszólag nincs vesztenivalójuk. De várjunk csak, talán 
mégiscsak van valami vesztenivalójuk. Már láttuk, hogy ha egy territórium 
tulajdonosa történetesen elpusztul, akkor valamelyik számkivetettnek esélye van 
arra, hogy átvegye helyét, és szaporodjon. Ha több esély van arra, hogy egy 
számkivetett ilyen módon territóriumhoz jut, mint arra, hogy harc árán tesz szert rá, 
akkor neki mint önző egyednek, kifizetődőbb lehet várni - abban bízva, hogy valaki 
meghal -, mint kevés meglévő energiáját hiábavaló küzdelemre pazarolni. Wynne-
Edwards szerint a veszteseknek az a szerepük a csoport jóléte szempontjából, hogy 
beugrásra kész színészekként a kulisszák mögött várakozzanak, készen arra, hogy 
bármely territóriumbirtokosnak a helyébe lépjenek, aki meghal a csoport 
szaporodásának színpadán. Most már láthatjuk, hogy tisztán önző egyénekként sem 
követhetnek jobb stratégiát. Amint a 4. fejezetben láttuk, az állatokat tekinthetjük 
szerencsejátékosoknak is. A játékos számára a kivárás néha jobb stratégia, mint a 
megfélemlítés. 
Hasonlóképpen könnyen magyarázható az önzőgén-elmélet alapján az a sok más 
eset is, amikor az állatok látszólag passzív módon “beletörődnek" nem szaporodó 
helyzetükbe. A magyarázat általános formája mindig azonos: az egyén akkor tesz a 
legjobb lóra, ha pillanatnyilag visszafogja magát a jövőbeni jobb esélyek 
reményében. Az a fóka, amely nem háborgatja a hárem birtokosát, nem a csoport 
érdekében passzív. A kedvezőbb pillanatra vár. Még ha ez a pillanat sohasem ér- 
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kezik is el, és végül utódok nélkül marad, a játszma lehetett volna kifizetődő, 
ámbár visszatekintve láthatjuk, hogy az ő esetében nem volt az. Vagy amikor a 
lemmingek milliószám vándorolnak el a népességrobbanás központjából, ezt nem 
annak érdekében teszik, hogy csökkentsék a maguk mögött hagyott terület 
népességét! Minden egyes önző példányuk egy kevésbé zsúfolt helyet keres 
magának, ahol majd élhet. Az a tény, hogy egyik vagy másik adott példány 
kudarcot vallott és elpusztult, olyasmi, amit visszatekintve láthatunk. Mit sem 
változtat azon, hogy valószínűleg még rosszabb eséllyel játszott volna, ha marad. 

Nagyon jól dokumentált tény, hogy a túlzsúfoltság néha csökkenti a születési 
arányt. Ezt néha bizonyítéknak tekintik Wynne-Edwards elmélete mellett. 
Márpedig nem az. Jól beleillik elméletébe, de épp olyan jól beleillik az önzőgén-
elméletbe is. Egy kísérletben például egereket helyeztek egy körülkerített szabad 
területre, bőven ellátták őket táplálékkal, és hagyták őket szabadon szaporodni. A 
populáció egy bizonyos pontig növekedett, majd beállt egy szintre. Kiderült, hogy 
azért szűnt meg a növekedés, mert a túlzsúfoltság következtében a nőstények 
termékenysége csökkent: kevesebb kölykük született. Ilyen hatásról gyakran 
számoltak be. Közvetlen okát gyakran “stressznek" nevezték, ámbár önmagában 
nem segíti elő a jelenség magyarázatát, ha nevet adunk neki. Mindenesetre, bármi 
legyen is a közvetlen oka, tovább kell kutatnunk végső, vagyis evolúciós 
magyarázata után. Miért kedvez a természetes szelekció azoknak a nőstényeknek, 
amelyek csökkentik szüléseik számát, amikor a populáció túlnépesedik? 

Wynne-Edwards válasza világos. A csoportszelekció kedvez az olyan 
csoportoknak, amelyekben a nőstények felmérik a populációt, és úgy igazítják 
hozzá szüléseik számát, hogy a táplálékforrásokat ne merítsék ki. A kísérlet 
feltételei között a táplálék sohasem fogyott volna ki, ám az egerektől nem várhattuk 
el, hogy ezt felismerjék. Programjuk a vadon élő állat genetikai programja, és 
valószínű, hogy természetes körülmények között a túlnépesedés a jövőbeni ínség 
megbízható jele. 
Mit mond az önzőgén-elmélet? Szinte pontosan ugyanezt, ám egy döntő 
különbséggel. Emlékezzünk rá, hogy Lack szerint az állatok saját önző 
szempontjuk alapján optimalizálják gyermekeik számát. Ha túl kevés vagy túl sok 
utódot szülnek, akkor a végén kevesebbet nevelnek fel, mint ha éppen eltalálták 
volna a megfelelő számot. Mármost az “éppen megfelelő szám" valószínűleg 
kisebb olyan évben, amikor a populáció túlnépesedett, mint olyan évben, amikor 
ritka. Abban már egyetértettünk, hogy a túlnépesedés valószínűleg az ínség 
árnyékát veti előre. Nyilvánvaló, hogy ha egy nősténynek megbízható adatai 
vannak arról, hogy ínség várható, akkor önző érdeke, hogy csökkentse szülései 
számát. Azok a vetélytársak, amelyek nem így reagálnak az intő jelekre, a végén 
kevesebb kölyköt nevelnek fel, noha ténylegesen többet szülnek. így szinte 
pontosan ugyanarra a következtetésre jutunk, mint Wynne-Edwards, mi azonban 
egészen más jellegű evolúciós okfejtéssel lyukadtunk ki ide. Az önző gén- 
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elméletnek még az “epideiktikus bemutatókkal" sincs problémája. Jusson eszükbe 
Wynne-Edwards hipotézise, mely szerint az állatok szándékosan gyűlnek össze 
nagy tömegekben abból a célból, hogy megkönnyítsék az összes egyed számára a 
népszámlálást, és ennek megfelelően szabályozhassák születési arányukat. Nincs 
közvetlen bizonyítékunk arra nézve, hogy bármiféle csoportosulás valóban 
epideiktikus jellegű volna; de tegyük fel, hogy találtunk erre utaló adatokat. Vajon 
zavarba jönne ekkor az önzőgén-elmélet? Egy cseppet sem. 

A seregélyek óriási számban verődnek össze. Tegyük fel, hogy nemcsak az 
bizonyosodna be, hogy a téli túlnépesedés csökkenti a következő tavasszal a 
termékenységet, hanem az is, hogy ez közvetlenül annak tulajdonítható, hogy a 
madarak figyelnek egymás megnyilatkozásaira. Be lehetne bizonyítani kísérletileg, 
hogy azok az egyedek, amelyeknek sűrű és nagyon hangos seregélycsapat 
magnóval rögzített hangjait játsszuk le, kevesebb tojást raknak, mint azok az 
egyedek, amelyek csendesebb, kevésbé sűrű sereget hallgatnak. Ez definíció szerint 
azt mutatná, hogy a seregélyek kiáltásai epideiktikus bemutatók. Az önzőgén-
elmélet ezt nagyjából ugyanolyan módon magyarázná meg, mint az egerek esetét. 
Megint csak abból a feltevésből indulunk ki, hogy azok a gének, melyek nagyobb 
családot írnak elő, mint amekkorát a szülők el tudnak tartani, automatikusan 
büntetésben részesülnek, kevésbé számosak lesznek a génkészletben. A hatékony 
tojónak az a feladata, hogy megjósolja, mekkora lesz a számára mint önző egyed 
számára optimális fészekalj a következő szaporodási időszakban. Emlékezzünk rá, 
hogy a 4. fejezetben milyen speciális értelemben használtuk a jóslás szót. Mármost 
hogyan tudja egy nőstény madár megjósolni a fészekalj optimális méretét? Milyen 
változók hathatnak jóslatára? Lehetséges, hogy sok faj rögzített jóslattal él, amely 
nem változik egyik évről a másikra. így a szula átlagos optimális fészekaljmérete 
egy. Lehetséges, hogy halban különösen bő esztendőkben a valódi optimum 
átmenetileg egyedenként két tojásra emelkedhet. Ha a szulák nem tudhatják előre, 
hogy egy adott év halban bő lesz-e, akkor nem várhatjuk el a nőstény egyedektől, 
hogy vállalják azt a kockázatot, hogy két tojásra vesztegetik erejüket, amivel egy 
átlagos évben veszélyeztetnék szaporodásuk sikerét. 
Lehetnek azonban más fajok, talán a seregélyek, melyek elvben télen 
megjósolhatnák, hogy tavasszal valamilyen adott táplálékból jó lesz-e a termés. A 
vidéki emberek körében számos régi közmondás él, melyek szerint bizonyos jelek - 
mint például a magyalbogyók bősége - előre jelezhetik a következő tavasz 
időjárását. Akár megalapozott egy adott babona, akár nem, logikailag lehetséges, 
hogy vannak ilyen jelek, s az ügyes jós elvileg jól járhat, ha hozzájuk igazítja 
fészekaljméretét. Lehet, hogy a magyalbogyók megbízható előrejelzők, az is lehet, 
hogy nem, de éppúgy mint az egerek esetében, nagyon valószínűnek látszik, hogy a 
populáció sűrűsége jó előrejelző. A nőstény seregély elvben tudhatja, hogy amikor 
a következő tavasszal arra kerül a sor, hogy fiókáit etesse, fajtársaival fog versen-
geni a táplálékért. Ha valamiképpen télen fel tudja becsülni fajának helyi nép- 
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sűrűségét, ez nagyon hatásos eszközül szolgálhat számára annak megjóslásához, 
hogy mennyire lesz nehéz táplálékot szereznie jövő tavasszal a fiókáinak. Ha tehát 
a nőstény a téli népsűrűséget különösen magasnak találja, akkor saját önző 
szempontjából bölcsen teszi, ha viszonylag kevés tojást rak: az optimális fészekalj 
méretre vonatkozó becslése csökken. 

Mármost amint igaz az, hogy az egyedek csökkentik fészekaljuk méretét a 
népsűrűségre vonatkozó becslésük alapján, azonnal előnyös lesz minden önző 
egyed számára, hogy vetélytársaival úgy viselkedjen, mintha a népsűrűség nagy 
volna, akár így van, akár nem. Ha a seregélyek a télen összeverődött csapatok 
hangereje alapján becsülik a populáció méretét, akkor minden egyed számára 
kifizetődő volna olyan hangosan kiabálni, ahogy csak tud, hogy inkább hangozzék 
két seregélynek, mint egynek. Azt a gondolatot, hogy az állatok egyidejűleg több 
állatot színlelhetnek, más összefüggésben J. E. Krebs is felvetette, s ezt Beau 
Geste-hatásnak nevezte egy regény nyomán, melyben az idegenlégió egyik egysége 
hasonló taktikát alkalmazott. Az elgondolás esetünkben az, hogy a seregély 
megpróbálja szomszédait rávenni arra, hogy az ő fészekaljméretüket a valódi 
optimumnál alacsonyabb szintre vegyék. Ha olyan seregélyek vagyunk, 
amelyeknek ez sikerült, akkor önző érdekeinket szolgáljuk, mivel csökkentettük 
azon egyedek számát, amelyek nem hordozzák génjeinket. Wynne-Edwards 
elgondolása az epideiktikus bemutatóról valóban jó elképzelés lehet: talán az utolsó 
szóig igaz, csak éppen a kiindulási alapja helytelen. Általánosabban azt 
mondhatjuk, hogy a Lack-féle hipotézis kellőképpen hatékony ahhoz, hogy az 
önzőgén-elmélet alapján minden olyan eredményt megmagyarázzon, amely 
látszólag a csoportszelekciós elméletet támogatja, amennyiben ilyen eredmények 
napvilágra kerülnének. 

E fejezetből azt a következtetést vonjuk le, hogy az egyes szülők tervezik 
családjukat, de azért, hogy optimálissá tegyék, s nem azért, hogy a köz javára 
korlátozzák a születési arányt. Arra törekszenek, hogy minél több gyermekük 
maradjon életben, s ez azt jelenti, hogy se túl sok, se túl kevés utóduk ne legyen. 
Azok a gének, amelyek az egyedet túl sok utód nemzésére késztetik, többnyire 
kihullanak a génkészletből, mivel az ilyen géneket tartalmazó utódok többnyire 
nem érik meg a felnőttkort. 
Ennyit tehát a családok méretére vonatkozó mennyiségi megfontolásokról. Most 
már elérkeztünk a családon belüli érdekütközésekhez. Mindig kifizetődő-e egy 
anyának, hogy minden gyermekével egyenlően bánjon, vagy lehetnek kedvencei? 
Szükséges-e, hogy egyetlen egészként működjék együtt a család, vagy számítsunk 
önzésre és csalásra még családon belül is? A család minden tagja ugyanazon 
optimumért dolgozik-e, vagy “nézeteltéréseik" vannak abban, hogy mi az 
optimum? Ezekre a kérdésekre próbálunk meg válaszolni a következő fejezetben. 
Azt az ezzel összefüggő kérdést, hogy lehetnek-e érdekellentétek a szülőpár tagjai 
között, a 9. fejezetre halasztjuk. 
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8. Nemzedékek harca 

Először vizsgáljuk meg alaposabban az előző fejezet végén feltett első kérdést. 
Legyenek-e az anyának kedvencei, vagy egyformán önzetlen legyen minden 
gyermekével? Kockáztatva, hogy unalmassá válok, újra be kell dobnom szokásos 
figyelmeztetésemet. A “kedvenc" szót nem szubjektív értelemben használom, a 
“legyen" szónak pedig nincsenek erkölcsi felhangjai. Az anya olyan gép, melyet 
arra programoztak, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a benne ülő gének 
másolatainak terjesztéséért. Minthogy az olvasó is, meg én is emberek vagyunk, 
akik tudjuk, hogy mit jelentenek a tudatos célok, a könnyebbség kedvéért a 
céltudatosság hasonlatát használom a túlélőgépek viselkedésének megmagya-
rázásához. 

Mit jelent a gyakorlatban, ha azt mondjuk, hogy egy anyának kedvenc gyermeke 
van? Azt jelenti, hogy a javakat egyenlőtlenül osztja el a gyermekei között. Az 
anya rendelkezésére álló erőforrások különböző dolgokból állnak. Az élelem 
nyilvánvalóan közéjük tartozik, azzal az erőfeszítéssel együtt, amit a táplálék 
megszerzésére kell fordítania, hiszen ez önmagában is kerül valamibe az anyának. 
A csemeték ragadozóktól való megvédelmezésével járó kockázat is olyasmi, amit 
az anya “rájuk fordíthat" vagy megtagadhat tőlük. Az az idő és energia, amit a 
fészek vagy az otthon fenntartására, az elemektől való megvédelmezésre és 
bizonyos fajokban a gyermekek tanítására szentel, értékes erőforrások, melyeket a 
szülő -“választása szerint" - egyenlően vagy egyenlőtlenül oszthat el gyermekei 
között. 
Nehéz elképzelni közös fizetőeszközt, mellyel mindezeket a szülő által ráfordítható 
erőforrásokat mérni tudjuk. Ahogy az emberi társadalmak egyetemesen átváltható 
fizetőeszközként a pénzt használják, ami átváltható élelemre, földre vagy 
munkaidőre, ugyanúgy nekünk is szükségünk van olyan fizetőeszközre, mellyel 
mérhetjük azokat az erőforrásokat, amelyeket egy egyedi túlélőgép egy másik 
egyed, pontosabban egy gyermek életébe fektethet. Csábító az energia valamilyen 
mérőszámát, például a kalóriát használni, és némely ökoló-gusok rá is szánták 
magukat, hogy a természetben előforduló energiaráfordításokat számítsanak ki. Az 
energia mégsem felel meg, mert csak pontatlanul váltható át arra a fizetőeszközre, 
ami igazán számít, az evolúció “aranyfedezetére", a gén fennmaradására. R. L. 
Trivers 1972-ben elegánsan oldotta meg a problémát a szülői ráfordítás fogalmával 
(ámbár a szűkszavú sorok közt olvasva az az érzésünk támad, hogy Sir Ronald  
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Fisher, a huszadik század legnagyobb biológusa, nagyjából ugyanerre gondolt 
1930-ban, amikor “szülői kiadásokról" írt).42 

Definíciója szerint a szülői ráfordítás (SZR) “a szülő minden olyan ráfordítása 
egy utódára, amely növeli annak túlélési esélyét (s ennélfogva szaporodásai 
sikerét), ugyanakkor más utód rovására történik". Trivers szülői ráfordítás 
fogalmában az a szép, hogy olyan egységekben mérhető, melyek nagyon közel 
állnak a valóban fontos egységekhez. Amikor egy gyermek magához vesz 
valamennyi anyatejet, akkor az elfogyasztott tej mennyiségét nem deciliterekben, 
nem kalóriákban, hanem ugyanazon anya más gyermekeinek a kárát megragadó 
egységekben méri. Ha például egy anyának két gyermeke van, X és Y, és X 
megiszik egy deciliter tejet, akkor az elfogyasztott tejnek megfelelő SZR nagyobb 
részét annak az eseménynek a megnövekedett valószínűségével mérhetjük, hogy Y 
meg fog halni, mert nem itta meg ezt a bizonyos deciliter tejet. Az SZR-t a már 
megszületett vagy még megszületendő más gyermekek várható élettartamában 
beállott csökkenés egységeiben mérjük. 

Az SZR sem eszményi mérőszám, mivel más genetikai kapcsolatokkal szemben 
túlhangsúlyozza a szülő jelentőségét. Elvileg az általánosított önzetlen ráfordítási 
mérőszámot kellene használnunk. Az egyedről elmondhatjuk, hogy befektet B 
egyedbe, ha A növeli B túlélési esélyét azon az áron, hogy A kevésbé képes 
befektetni más egyedekbe, beleértve önmagát is. Minden ráfordítást a megfelelő 
rokonsági viszonnyal súlyozunk. így egy szülő egyetlen utódára jutó ráfordítását 
elvileg annak alapján kellene mérnünk, hogy milyen mértékben hátrányos nemcsak 
a többi gyermek várható élettartamára, hanem az unokaöcsökére, unokahúgokéra, 
saját magáéra és így tovább. Sok szempontból azonban ez csupán 
szőrszálhasogatás, és Trivers mérőszámát nagyon is érdemes használni a 
gyakorlatban. 

Mármost bármely adott felnőtt egyednek egész élete során egy bizonyos összegű 
SZR áll rendelkezésére, amit gyermekekbe fektethet (és más rokonokba, valamint 
saját magába, de az egyszerűség kedvéért csupán a gyermekeket vesszük 
figyelembe). Ezt megadja az egész élet munkájával gyűjthető vagy előállítható 
táplálék mennyisége, mindaz a kockázat, amit az állat kész vállalni, és mindaz az 
energia és erőfeszítés, amit az állat a gyermekek javára fordítani képes. Kérdés: a 
felnőtt életet megkezdő fiatal nőstény hogyan fektesse be élete erőforrásait? Mi az 
a bölcs beruházási politika, amit követhetne? Már láttuk Lack elméletéből, hogy 
nem szabad befektetéseit túl sok gyermek között elapróznia. Ily módon túlságosan 
sok gént fog veszíteni: nem lesz elég unokája. Másfelől nem szabad az összes 
befektetését túlságosan kevés gyermekre - elkényeztetett porontyokra - áldoznia, 
így ugyan biztosíthat magának néhány unokát, ám azok a vetélytársak, akik 
optimális számú gyermekbe fektetnek be, a végén több unokára tesznek szert. 
Ennyit az igazságos beruházási politikáról. Minket jelenleg az érdekel, hogy 
kifizetődő lehet-e valaha is egy anya számára, hogy egyenlőtlenül fektessen be 
gyermekeibe, azaz hogy legyenek-e kedvencei. 
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A válasz: genetikailag semmi nem indokolja, hogy egy anyának kedvencei 
legyenek. Rokonságának foka minden gyermekével azonos: 1/2. Optimális 
stratégiája az, hogy egyenlően fektessen be a lehető legtöbb gyermekbe, amennyit 
fel tud nevelni addig a korig, amikor azoknak már saját gyermekeik lehetnek. Ám 
mint már láttuk, az életbiztosítás kockázata szempontjából némely egyedek jobbak, 
mint mások. Egy méreten aluli tökmag pontosan annyit hordoz anyja génjeiből, 
mint jól gyarapodó alomtársai. Várható élettartama azonban kisebb. Ugyanezt 
másképp megfogalmazva: több szülői ráfordítást igényel méltányos jussánál, és 
csupán azt éri el, hogy a végén egyenértékű lesz testvéreivel. A körülményektől 
függően kifizetődő lehet az anya számára, hogy megtagadja egy csenevész utód 
táplálását, és a szülői ráfordítás rá eső részét testvéreire fordítsa. Sőt az is 
kifizetődő lehet számára, hogy megetesse a testvéreivel, vagy maga egye meg, és 
tej készítéséhez használja fel. Az anyakocák néha felfalják malacaikat, de nem 
tudom, hogy kifejezetten a csenevészeket selejtezik-e ki. 

A csenevész utódok példája konkrét. Megfogalmazhatunk bizonyos általánosabb 
predikciót arról, hogy miképpen befolyásolja a szülői ráfordítást a gyermek 
életkora. Ha az anyának egyértelműen választania kell az egyik és a másik kölyök 
életének megmentése között, és az, akit nem ment meg, elpusztul, akkor az 
idősebbet kellene választania, mert élete összes szülői ráfordításából nagyobb részt 
veszítene el, ha az idősebb pusztul el, mint ha annak kisebb testvére. Talán jobb, ha 
úgy fogalmazunk, hogy ha a kisebbiket menti meg, akkor még mindig be kell 
fektetnie költséges erőforrásokat, hogy felnevelje addig a korig, amennyi idős a 
nagyobb testvér volt. 
Ha azonban nem életről és halálról kell döntenie, akkor talán azzal tesz jó lóra, ha a 
fiatalabbat részesíti előnyben. Tegyük fel például: az a dilemmája, hogy egy 
táplálékfalatkát a kisebb kölyöknek adjon-e vagy a nagynak. A nagyobbik 
könnyebben tud segítség nélkül táplálékot találni magának. így aztán - ha 
abbahagyja az etetését - nem pusztul el szükségképpen. A kisebbik viszont - aki 
túlságosan fiatal ahhoz, hogy ellássa magát - nagyobb valószínűséggel pusztul el, 
ha anyja a táplálékot nagyobb testvérének adja. Ha arra kerülne a sor, az anya 
inkább hagyná a kisebb testvért elpusztulni, mint a nagyobbat, de ettől még a 
táplálékot a kicsinek adja, mivel nem valószínű, hogy emiatt a nagy elpusztul. Az 
emlős anyák ezért választják el kölykeiket, ahelyett hogy etetnék őket egész 
életükön át. Eljön az az idő a gyermek életében, amikor az anya számára 
kifizetődőbb, ha a jövendő gyermekekre fordítja energiáját. Amikor ez a pillanat 
elérkezik, akkor el akarja választani. Ha az anyának valamiképpen módja volna 
megtudni, hogy éppen az utolsó gyermekét szülte, akkor számíthatnánk rá, hogy 
élete hátralevő részében továbbra is őrá fordítja minden erőforrását, és talán 
egészen felnőttkorig szoptatja. Mindazonáltal “fel kellene mérnie", hogy nem 
fizetődne-e ki jobban, ha erejét az unokákra, unokaöcsökre, unokahúgokra 
fordítaná, mivel ezek fele olyan közeli rokonságban vannak ugyan vele, mint 
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saját gyermekei, de a ráfordításból származó összes haszon ekkor már több mint 
kétszerese lehet saját gyermekei hasznának. 

Itt a megfelelő pillanat, hogy említést tegyünk a menopauza néven ismert 
rejtélyes jelenségről: arról, hogy a középkorú nők szaporodóképessége 
meglehetősen hirtelen megszűnik. Lehet, hogy vadon élő őseink körében nem volt 
túlságosan gyakori, mivel amúgy sem sok nő élt olyan sokáig. De mégis, a nők 
életének hirtelen megváltozása és a férfiak termékenységének fokozatos 
csökkenése közti különbség arra mutat, hogy a menopauzában genetikai 
szempontból van valami “szándékos" - vagyis a menopauza “adaptáció". Ezt 
meglehetősen nehéz megmagyarázni. Első pillantásra azt várhatnánk, hogy a nő 
addig szüli a gyermekeket, amíg össze nem esik, még akkor is, ha az évek 
előrehaladtával egyre kevésbé valószínű, hogy valamelyikük életben marad. De 
vajon valóban mindig érdemes megpróbálni? Hiszen nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a nő unokáival is rokoni viszonyban van, noha ez a viszony csak fele olyan 
szoros. 

Különböző okoknál fogva, mely okok talán Medawar öregedéselméletével állnak 
összefüggésben (47. oldal), a nők természetes körülmények között fokozatosan 
egyre rosszabb hatásfokkal nevelik fel a gyermekeket, ahogy öregszenek. Ennek 
következtében egy idős anya gyermekének várható élettartama rövidebb, mint egy 
fiatal anya gyermekéé. Ez azt jelenti, hogy ha egy nőnek ugyanazon a napon 
születne egy gyermeke és egy unokája, akkor az unoka hosszabb életre 
számíthatna, mint a gyermek. Bármely olyan gén sikeres lehet, amely egy nőt 
inkább az unokákba, mint a gyermekekbe való befektetésre késztet, miután a nő 
elérte azt a kort, amikor az egyes gyermekeinek átlagos esélye a felnőttkor 
elérésére éppen kevesebb már, mint az azonos korú unoka esélyének a fele. Az 
ilyen gént négy unokából csak egy, míg a vetélytárs gént két gyermek közül egy 
viszi tovább, ám az unokák nagyobb várható élettartama ellensúlyozza ezt a 
hátrányt, és az “unoka iránti önzetlenség" génje elterjed a génkészletben. A nő nem 
tudná minden energiáját unokáira fordítni, ha továbbra is saját gyermekeket szülne. 
Ezért felszaporodtak azok a gének, amelyek a középkorú nőt szaporodásra 
képtelenné teszik, mivel ezeket a géneket azoknak az unokáknak a teste hordozza, 
akiknek életben maradását a nagyanyai önzetlenség segítette. 

Ez elfogadható magyarázat a nők menopauzájának evolúciójára. Hogy a férfiak 
termékenysége fokozatosan fogyatkozik meg s nem hirtelenül, annak valószínűleg 
az az oka, hogy a férfiak nem fordítanak olyan sokat az egyes gyermekekre, mint a 
nők. Feltéve, hogy fiatal nők gyermekeinek apja lehet, még a nagyon idős férfi 
számára is kifizetődik, hogy gyermekekre s ne unokákra fordítsa energiáját. 
Ebben és az előző fejezetben eddig mindent a szülő nézőpontjából, nagyrészt az 
anyáéból láttunk. Azt a kérdést tettük fel: számíthatunk-e arra, hogy a szülőknek 
kedvenceik legyenek, és hogy általában mi a legjobb beruházási politika egy szülő 
számára. De talán az egyes gyermekek is befolyásolhatják, hogy szüleik mennyit 
fordítanak rájuk testvéreikhez képest. Még ha a szülők nem is “akarnak" részre- 
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hajlók lenni, lehetséges-e, hogy a gyermekek megszerzik maguknak a kedvező 
elbánást? Kifizetődne ez nekik? Szabatosabban fogalmazva: elterjedhetnének-e a 
génkészletben azok a gének, melyek az előnyök önző kicsikarásához vezetnek a 
gyermekek körében, azoknak a rivális géneknek a rovására, amelyek az igazságos 
részesedésnél nem fogadnak el többet? E kérdést ragyogóan elemezte Trivers 1974-
ben, a “Szülő - utód konfliktusról" szóló cikkében. 

Az anya egyforma rokoni viszonyban áll minden már megszületett és még 
születendő gyermekével. Pusztán genetikai alapon - mint láttuk - nem lehetnének 
kedvencei. Ha mégis részrehajlást mutat, akkor annak a várható élettartam 
különbözőségén kell alapulnia, ami pedig a kortól és egyéb dolgoktól függ. Az 
anya -mint bármely egyed - éppen kétszer olyan szoros “rokoni viszonyban" áll 
önmagával, mint bármely gyermekével. Ha minden egyéb körülmény azonos volna, 
akkor ez azt jelentené, hogy erőforrásai legnagyobb részét önző módon önmagára 
kellene fordítania, ám az egyéb körülmények nem azonosak. Többet használ saját 
génjeinek, ha erőforrásai tisztes részét gyermekeibe fekteti, hiszen a gyermekek 
fiatalabbak és tehetetlenebbek, mint ő, és ezért nagyobb hasznát látják a befektetés 
minden egyes egységének, mint ő maga. Azok a gének, amelyek az egyedet a 
rászoruló egyedekbe való befektetésre ösztönzik önmagába való befektetés helyett, 
túlsúlyba kerülnek a génkészletben, még akkor is, ha a haszonélvezők génjei csak 
részben közösek a befektető egyed génjeivel. Ezért tapasztalhatunk szülői 
önzetlenséget, sőt bármiféle rokonszelekciós önzetlenséget az állatok között. 
Vegyük most szemügyre a dolgokat valamelyik gyermek nézőpontjából. Éppen 
olyan szoros rokoni viszonyban áll mindegyik testvérével, mint az anya. A 
rokonsági fok minden esetben 1/2. Ennélfogva azt “kívánja" anyjától, hogy erő-
forrásai egy részét fordítsa testvéreire. Genetikai szempontból pontosan annyira 
önzetlen beállítottságú testvéreivel, mint az anyja. De saját magával ő is kétszer 
olyan szoros rokoni viszonyban áll, mint bármelyik testvérével, s ez arra 
hajlamosítja, hogy mégis azt kívánja anyjától, többet áldozzon őrá, mint bármelyik 
testvérére, ha az egyéb feltételek azonosak. Ebben az esetben az egyéb feltételek 
éppenséggel lehetnek valóban azonosak. Ha testvérünkkel azonos korúak vagyunk, 
és történetesen egyformán javunkra válna egy deci anyatej, akkor meg “kellene" 
próbálnunk igazságos részünknél többet megszerezni magunknak, és testvérünknek 
is meg kellene próbálnia igazságos részénél többet megszerezni magának. Hallott 
már az olvasó egy alom kismalacot visítani azért, hogy első legyen, amikor az 
anyakoca lefekszik megetetni őket? Vagy kisfiúkat, amint az utolsó tortaszeletért 
marakodnak? Úgy tűnik, jórészt mohó önzés jellemzi a gyermeki viselkedést. 

Ennél azonban többről van szó. Ha én egy falat ételért versengek a testvéremmel, 
s ha ő sokkal fiatalabb nálam, s ezért több haszna volna az ételből, mint nekem, 
akkor kifizetődő lehet a génjeim számára, hogy meghagyjam neki. Egy idősebb 
testvér pontosan ugyanazon az alapon lehet önzetlen, mint egy szülő: mint láttuk, a 
rokonság foka mindkét esetben 1/2 , s a fiatalabb egyed mindkét esetben jobban  
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tudja hasznosítani a forrást, mint az idősebb. Ha bennem megvan a táplálékról való 
lemondás génje, akkor 50 százalék annak az esélye, hogy kistestvéremben is 
megvan ugyanez a gén. Ámbár a génnek kétszer akkora esélye van arra, hogy az én 
testemben legyen - 100 százalék, hiszen tényleg az én testemben van -, lehet, hogy 
feleannyira sem érzem sürgető szükségét a tápláléknak, mint a testvérem. Egy 
gyermeknek általában az őt megillető résznél többet “kellene" megszereznie a 
szülői ráfordításból, de csak egy bizonyos pontig. Vajon mely pontig? Addig a 
pontig, ahol a testvérek - megszületett és esetleg még születendő testvérek -számára 
az ebből fakadó nettó hátrány pontosan kétszerese annak a haszonnak, ami azzal 
jár, ha a többletet saját magam számára szerzem meg. 

Vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy mikor kell megtörténnie az elválasztásnak. 
Az anya abba akarja hagyni a jelenlegi gyermekének a szoptatását, hogy felké-
szülhessen a következőre. A gyermek ugyanakkor még szopni akar, mivel a tej 
megfelelő, kényelmes táplálékforrás, és nem akarja, hogy magának kelljen 
megdolgoznia a megélhetéséért. Hogy pontosabbak legyünk, végül majd ő akar 
gondoskodni magáról, de csak akkor, amikor jobban szolgálja génjeit azzal, hogy 
anyját felszabadítja kistestvéreinek nevelésére, mint azzal, hogy maga veszi 
igénybe a gondoskodást. Minél idősebb egy gyermek, annál kevesebb viszonylagos 
haszna származik minden egyes deciliter tejből, részben, mert már nagyobb, s egy 
deci tej ennélfogva kisebb részét jelenti szükségletének, részben, mert egyre inkább 
meg tudja szerezni táplálékát, ha rákényszerül. Amikor tehát az idősebb gyermek 
szopik egy deciliter tejet, amelyet egy fiatalabb gyermekbe is be lehetett volna 
fektetni, akkor viszonylag több szülői ráfordítást kap, mint ha a fiatalabb gyermek 
itta volna meg azt a deciliter tejet. Ahogy a gyermek növekedik, eljön az a pillanat, 
amikor az anyának kifizetődő abbahagyni a táplálását, s inkább egy új gyerekről 
gondoskodni. Valamivel később eljön az az idő is, amikor az idősebb gyermek is 
többet használ génjeinek, ha nem szopik tovább. Ez az a pillanat, amikor egy 
deciliter tej nagyobb hasznot hajt génjei azon másolatainak, amelyek jelen lehetnek 
testvéreiben, mint azoknak a géneknek, amelyek jelen vannak benne. 

Az anya és gyermeke közti nézeteltérés nem végérvényes. Mennyiségi jellegű, 
ebben az esetben az időzítésben nem értenek egyet. Az anya addig akarja folytatni 
jelenlegi csecsemőjének szoptatását, míg a ráfordítás eléri a “jogos" részesedést, 
figyelembe véve a gyermek várható élettartamát, s azt, hogy mennyit fektetett már 
eddig bele. E pontig nincs nézeteltérés. Az anya és a gyermek egyetért abban is, 
hogy egyikük sem kívánja a szoptatást akkor, amikor annak hátránya a jövendőbeli 
gyermekekre nézve már több, mint a gyermek hasznának kétszerese. De 
érdekellentét van anya és gyermeke között a közbülső időszak során, midőn a 
gyermek már többet kap anyja szerinti részesedésénél, de a többi gyermekre nézve 
ennek költsége még mindig kevesebb, mint az ő hasznának kétszerese. 
Az elválasztás időpontja csupán egyik példája az anya és gyermeke közti 
ellentétnek. Tekinthetnénk ezt az ellentétet az egyik egyed és összes, még meg nem 
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született testvére közti ellentétnek, amelyben az anya a még meg nem született 
gyermekeinek pártjára áll. Még közvetlenebb lehet a verseny az anyai ráfordításért 
a kortársak, az alom- vagy fészektársak között. Itt az anya normális körülmények 
között megint csak ügyelni fog a méltányosságra. 

Sok madárfiókát a fészekben etetnek szüleik. Mindannyian csőrüket kitátva 
csipognak, s a szülő egyikük nyitott szájába ejt egy kukacot vagy más falatot. Az 
egyes fiókák csipogásának hangereje ideális esetben éhségérzetükkel arányos. 
Ennélfogva ha a szülő mindig a leghangosabban csipogónak adja a táplálékot, 
akkor többnyire mindannyian jogos részüket kapják, mivel az, amelyik már eleget 
kapott, nem kér olyan hangosan. Legalábbis ez történne a lehető világok legjob-
bikában, ha az egyének nem csalnának. Ám önzőgén-koncepciónk fényénél arra 
kell számítanunk, hogy az egyedek igenis csalnak, s hazudnak éhségérzetükről. Ez 
egyre fokozódik, látszólag meglehetősen értelmetlenül, mivel ha mindannyian túl 
hangosan sírnak, akkor a nagyobb hangerő válik normává, és gyakorlatilag többé 
nem lesz hazugság. Igen ám, de nem vehetnek vissza a hangerőből, mivel bármely 
egyedet, aki az első lépést megteszi ezen az úton, az a büntetés ér, hogy kevesebb 
táplálékot kap, és nagyobb valószínűséggel hal éhen. A fiókák csipogása más okból 
nem erősödik a végtelenségig. Például a hangos csipogás könnyen odacsalhatja a 
ragadozókat, valamint energiát emészt. 

Néha - mint láttuk - az alom egyik tagja csenevész, sokkal kisebb, mint a többi. 
Képtelen oly erővel küzdeni az élelemért, mint a többiek - és így a csenevész 
egyedek gyakran elpusztulnak. Már megvizsgáltuk azokat a feltételeket, melyek 
között az anyának ténylegesen kifizetődik csenevész kölykét pusztulni hagyni. 
Ösztöneinkre hallgatva feltételezhetnénk, hogy maga a csenevész egyed a végsőkig 
harcol, de az elméletből ez nem következik szükségképpen. Amint a csenevész 
egyed olyan kicsi és gyenge lesz, várható élettartama annyira lecsökken, hogy a 
szülői ráfordításból rá nézve származó haszon kevesebb, mint annak a haszonnak a 
fele, ami ugyanebből a ráfordításból potenciálisan a többi kölyökre származhatna, a 
csenevész egyednek nagyvonalúan és önként el kellene pusztulnia. Ezzel 
szolgálhatná leginkább génjei javát. Más szóval: az a gén, amely azt az utasítást 
adja, hogy “Test, ha sokkal kisebb vagy, mint alomtársaid, add fel a küzdelmet és 
halj meg", azért lesz sikeres a génkészletben, mert 50 százalék esélye van arra, 
hogy jelen legyen a megmaradt testvérek testében, és egyébként is kicsik az esélyei 
arra, hogy fennmaradjon a csenevész egyed testében. A gyönge utód pályafutása 
során kell legyen egy olyan pont, ahonnan nincs visszaút. Míg el nem jut erre a 
pontra, addig küzdenie kell. Amint elérte, fel kell adnia a küzdelmet, és lehetőleg 
engednie kell, hogy megegyék alomtársai vagy szülei. 
Nem említettem Lack fészekaljméretre vonatkozó elméletének tárgyalásakor, hogy 
az a szülő, aki határozatlan abban a tekintetben, hogy az adott évben mekkora az 
optimális fészekalj, az alábbi ésszerű stratégiát választhatja. Eggyel több tojást rak, 
mint amennyi “szerinte" valószínűleg a valódi optimum. Azután ha a táplálék  
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bőségesebb, mint várta, akkor felneveli a többletgyermeket. Ha nem, akkor 
csökkentheti veszteségeit. Ha mindig gondosan ügyel arra, hogy a fiókákat azonos 
sorrendben, mondjuk nagyság szerint etesse, akkor ezzel eléri, hogy az egyik, 
esetleg egy csenevész fióka, hamarosan elpusztul, és nem vesztegetett rá túlságosan 
sok élelmet a tojás szikanyagán vagy az ennek megfelelő kezdeti ráfordításon túl. 
Az anya a nézőpontjából ez lehet a csenevész egyedek jelenségének magyarázata. 
Az anya így biztosítja be, hogy a lehető legjobban járjon. Ezt sok madárnál 
megfigyelték. 

Azzal a hasonlattal élve, mely szerint az állati egyed olyan túlélőgép, amely úgy 
viselkedik, mintha az volna a “célja", hogy megóvja génjeit, beszélhetünk a szülők 
és gyermekek közti konfliktusról, a nemzedékek harcáról. A harc bonyolult, és 
semmilyen fogás sem tilos egyik oldalon sem. A gyermek nem szalaszt el egyetlen 
alkalmat sem a csalásra. Éhesebbnek mutatja magát, mint amilyen, esetleg 
fiatalabbnak, mint amilyen, nagyobb veszélyt színlel, mint amilyenben valójában 
van. Túl kicsi és gyenge ahhoz, hogy szüleivel szemben testi erőszakot 
alkalmazzon, de felhasznál minden rendelkezésére álló lélektani fegyvert: 
hazugságot, csalást és ámítást, kihasználja szüleit egészen addig a pontig, ahol 
rokonait már jobban kezdi büntetni, mint amennyire genetikai viszonyuk 
megengedné. A szülőknek másfelől ébereknek kell lenniük a csalással és ámítással 
szemben, és meg kell próbálniuk elkerülni, hogy lóvá tegyék őket. Ez könnyűnek 
látszhat. Ha a szülő tudja, hogy gyermeke valószínűleg hazudik arról, hogy 
mennyire éhes, akkor ahhoz a taktikához folyamodhat, hogy adott mennyiséget ad 
neki s nem többet, még akkor is, ha a gyermek tovább sír. A baj ezzel az, hogy a 
gyermek talán mégsem hazudott, és ha táplálékhiány következtében elpusztulna, 
akkor a szülő elveszítené drága génjeinek egy részét. Vadon élő madarak már 
néhány órányi éhezés után is elpusztulhatnak. 

A. Zahavi a gyermeki zsarolásnak egy különösen ördögi formáját vetette fel: a 
gyermek annyira kiabál, hogy szándékosan a fészekhez vonzza a ragadozókat. A 
gyermek azt “mondja", hogy “Róka, róka, vigyél el". A szülő csak úgy fojthatja 
belé a kiáltozást, ha eteti. így a gyermek a jogos táplálékadagnál többet szerezhet 
magának, de csak némi kockázat árán. E könyörtelen taktika elvben ugyanaz, mint 
a repülőgép-eltérítőé, aki azzal fenyeget, hogy magával együtt felrobbantja a 
repülőgépet, ha nem kapja meg a váltságdíjat. Kétlem, hogy az evolúció valaha is 
kedvezhetett volna ennek a taktikának, nem azért, mert túlságosan könyörtelen, 
hanem azért, mert szerintem kétséges, hogy valaha is kifizetődött volna a zsaroló 
fiókának. Túlságosan sok veszítenivalója van, ha a ragadozó valóban jön. Ez 
világos az egyetlen gyermek, az egyke esetében, s maga Zahavi is ezt az esetet 
vizsgálta. Függetlenül attól, hogy az anyja már mennyit fektetett belé, saját életét 
továbbra is többre kell értékelnie, mint amennyire anyja értékeli, mivel anyjában az 
ő génjeinek csak fele van meg. De az ilyen taktika még akkor sem fizetődne ki, ha 
a zsaroló egy fészekaljnyi védtelen fiókának volna egyike, hiszen a zsaroló 50 szá- 
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zalék genetikai “tétet" kockáztat minden veszélyeztetett testvérével, valamint 100 
százalékos tétet önmagával. Az elmélet szerintem abban az esetben lehetne 
helytálló, ha az illető fiókák legfontosabb ragadozójának az volna a szokása, hogy 
csak a legnagyobb fiókát ragadja el a fészekből. Akkor esetleg kifizetődne a 
kisebbiknek, hogy a ragadozó megidézésével fenyegetőzzön, mivel ez reá nézve 
nem jelentene nagy veszélyt. Inkább pisztolyt fogsz a testvéredre, mint hogy saját 
magad felrobbantásával fenyegetőzz. 

A kakukkfiókák esetében kézenfekvőbb, hogy a zsarolási taktika kifizetődő lehet. 
Amint az jól ismert, a kakukk nőstények egy-egy tojást raknak több 
“örökbefogadó" fészkébe, majd az egészen más fajhoz tartozó, mit sem sejtő 
nevelőszülőkre hagyják a kakukkfióka felnevelését. A kakukkfiókának genetikailag 
semmi köze fészektestvéreihez. (Egyes kakukkfiókáknak nincsenek is 
fészektestvérei, egy nagyon is gonosz okból, amire később rátérünk. Pillanatnyilag 
feltételezem, hogy valamelyik olyan fajjal foglalkozunk, amelyben a kakukkfióka 
együtt él mostohatestvéreivel.) Ha a kakukkfióka elég hangosan csipog ahhoz, 
hogy odacsalja a ragadozókat, akkor sokat veszíthet - az életét -, ám a nevelő-
anyának még több vesztenivalója volna, esetleg elveszítené négy fiókáját. Ezért 
kifizetődő lehetne számára, hogy a kakukkfiókának a reá eső résznél több 
táplálékot adjon, a kakukkfióka számára pedig ez az előny ellensúlyozhatná a 
kockázatot. 

Ez is olyan alkalom, amikor bölcs dolog volna visszaváltanunk az elfogadott 
genetikai nyelvre, csak hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem ragadtak 
bennünket túlságosan messzire a szubjektív hasonlatok. Mit jelent valójában az a 
hipotézis, hogy a kakukkfiókák “zsarolják" nevelőszüleiket, amikor így kiabálnak: 
“Ragadozó, ragadozó, gyere, vigyél el engem és az összes kistestvéremet"? A 
gének nyelvén ez a következőt jelenti. 

A hangos kiáltozás génjei azért szaporodtak fel a kakukk génkészletben, mert a 
hangos kiabálás növelte annak valószínűségét, hogy a nevelőszülők etetik a ka-
kukkfiókákat. Hogy a nevelőszülők így reagáltak a kiáltozásra, annak az volt az 
oka, hogy a kiáltozásra reagálás génjei elterjedtek a gazdafajok génkészletében. E 
gének azért terjedtek el, mert azok a nevelőszülők, akik nem adtak a kakukkoknak 
többletélelmet, kevesebbet neveltek fel saját fiókáikból - kevesebbet, mint azok a 
rivális szülők, akik jól tartották a kakukkokat -, minthogy a kakukkfióka kiáltozása 
a fészekhez csalta a ragadozókat. Ámbár a hallgatásért felelős kakukk gének kisebb 
valószínűséggel végezték a ragadozók gyomrában, mint a kiáltozásért felelős 
gének, a csöndes kakukkok nagyobb árat fizettek, mert nem kaptak többlet-
táplálékot. A kiáltozás génjei tehát elterjedtek a kakukk génkészletben. 
Hasonló genetikai gondolatmenet kimutatná, hogy míg egy zsaroló gén felte-hetően 
elterjedhet egy kakukk génkészletben, aligha terjedhet el egy közönséges faj 
génkészletében, s ha mégis, legalábbis nem azon sajátos oknál fogva, hogy vonzza 
a ragadozókat. Persze - mint már láttuk - egy közönséges fajnál lehetnének más 
okai is a kiáltozásért felelős gének elterjedésének, és ezeknek mellékesen le- 
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hetne olyan hatásuk, hogy alkalomadtán odavonzzák a ragadozókat. Ám itt a 
ragadozók szelekciós hatása inkább a csendesebb sírás irányába mutatna. A kakukk 
feltételezett esetében a ragadozók nettó hatása - bármily paradoxnak is tűnjék első 
pillantásra - növelhetné a sírás hangerejét. 

Nincsenek bizonyítékaink se pro, se kontra, hogy a kakukkok és más hasonló 
“fészekparazita" madarak ténylegesen alkalmaznák a zsarolási taktikát. Az azonban 
bizonyos, hogy nincsenek híján a könyörtelenségnek. A mézkalauz-fajok például - 
akárcsak a kakukkok - más fajok fészkeibe rakják tojásaikat. A mézkalauz-fióka 
csőrén meszes “fogak" vannak. Amint kikel a még vak, csupasz és minden egyéb 
szempontból tehetetlen madárfióka, fészektestvéreit halálra kaszabolja: a halott 
fiókák nem versenyeznek az élelemért! A közismert európai kakukk ugyanezt az 
eredményt kissé eltérő módon éri el. Rövid költési ideje van, s így a kakukk-
fiókának sikerül fészektestvérei előtt kikelnie. Amint kikel, vakon és 
mechanikusan, de pokoli hatékonysággal kilöki a többi tojást a fészekből. A tojás 
alá bújik, s beleilleszti hátának horpadásába. Ezután lassan felhátrál a fészek 
oldalán, szárnykezdeményei között egyensúlyozva a tojást, majd letaszítja a földre. 
Ugyanezt teszi az összes tojással, mígnem egyedül az övé lesz a fészek, s 
ennélfogva nevelőszüleinek figyelme. 

Az egyik legfigyelemreméltóbb tény - ami tavaly jutott tudomásomra – Spa-
nyolországból származik; F. Alvarez, L. Arias de Reyna és H. Segura számolt be 
róla. A potenciális nevelőszülőknek - a kakukkok potenciális áldozatainak - azt a 
képességét vizsgálták, amellyel felismerik a betolakodókat, a kakukktojásokat vagy 
-fiókákat. Kísérleteik során alkalmuk volt szarkafészkekbe kakukktojásokat és -
fiókákat, valamint összehasonlításképpen más fajok, például fecskék tojásait és 
fiókáit csempészni. Egyik alkalommal fecskefiókát tettek egy szarkafészekbe. 
Másnap észrevették, hogy a szarkatojások a fészek alatt, a földön hevernek. Nem 
törtek össze, így hát felszedték őket, és visszatették, majd figyeltek. Amit láttak, 
rendkívül figyelemreméltó. A fecskefióka, pontosan úgy, mintha kakukkfióka 
volna, kidobta a tojásokat. Újra visszatették a tojásokat, és pontosan ugyanaz 
történt. A fecskefióka a kakukk módszerét használta: a szárnycsonkjai között 
egyensúlyozta a tojást, és hátrált felfelé a fészek oldalán, amíg a tojás le nem esett. 
Alvarez és kollégái, talán bölcsen, nem próbálták megmagyarázni meghökkentő 
megfigyelésüket. Hogyan fejlődhetett ki ilyen viselkedés a fecske génkészletben? 
Valami olyasminek kell megfelelnie, ami hozzátartozik a fecske normális életéhez. 
A fecskefiókák nem szoktak hozzá, hogy szarkafészekben találják magukat. 
Rendesen sohasem találhatók idegen fészekben. Jelenthet-e ez a viselkedés 
kakukkellenes alkalmazkodást? A természetes szelekció vajon az ellentámadás 
politikájának kedvezett a fecske génkészletben, olyan géneknek, melyek a kakuk-
kot saját fegyvereivel győzik le? Tény, hogy a kakukkok normális körülmények 
között nem élősködnek a fecskefészkeken. Talán éppen ez az oka. E magyarázat 
szerint a kísérlet szarkatojásai véletlenül juthattak ugyanarra a sorsra, talán azért,  
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mert - a kakukktojásokhoz hasonlóan - nagyobbak a fecsketojásoknál. Igen ám, de 
ha fecskefiókák meg tudnak különböztetni egy nagy tojást egy normális 
fecsketojástól, akkor bizonyára az anyák is képesek erre. Ez esetben miért nem az 
anya löki ki a kakukktojást, hiszen sokkal könnyebben megtehetné, mint a fióka? 
Ugyanez az ellenvetés felmerül azzal a magyarázattal szemben is, mely szerint a 
fecskefióka viselkedése rendesen azt a célt szolgálja, hogy eltávolítsa a 
záptojásokat és más törmeléket a fészekből. E feladatot megint csak jobban 
végezhetné el -és el is végzi - a szülő. Az a tény, hogy a nehéz és ügyességet 
igénylő tojáskidobási műveletet a gyenge és tehetetlen fecskefióka végezte el, 
miközben a felnőtt fecske minden bizonnyal sokkal könnyebben megtehette volna, 
engem arra a következtetésre kényszerít, hogy a szülő szempontjából a fióka 
valami rosszat csinál. 

Nagyon is elképzelhetőnek tűnik számomra, hogy az igazi magyarázatnak semmi 
köze sincs a kakukkokhoz. A vér meghűl ereimben a gondolatra, de lehet, hogy ezt 
a fecskefiókák általában egymással teszik? Mivel az elsőszülött még ki nem kelt 
testvéreivel fog versengeni a szülői ráfordításért, előnyére szolgálhat, ha életét 
azzal kezdi, hogy kidobja valamelyik másik tojást. 

A fészekaljméret Lack-féle elmélete az optimumot a szülő szempontjából 
vizsgálta. Ha én egy anyafecske vagyok, akkor az optimális fészekaljméret az én 
szempontomból - mondjuk - öt. Ám ha fecskefióka vagyok, akkor az optimális 
fészekaljméret - ahogy én látom - ennél kisebb szám is lehet, feltéve, hogy én is 
beletartozom! A szülő rendelkezik a szülői ráfordítás egy adott mennyiségével, 
amelyet egyenlően “kíván" megosztani öt fióka között. De minden fióka többet 
akar, mint a reá jutó 1/5. A kakukktól eltérően, ő nem akarja az összesét, mivel 
rokoni kapcsolatban áll a többi fiókával. De az 1/5-nél mégiscsak többet akar: 1/4 
részhez juthat egyszerűen azzal, hogy kilök egy tojást; 1/3 részre tehet szert, ha egy 
másikat is kilök. Mindezt génnyelvre lefordítva, elképzelhető, hogy a 
testvérgyilkosság génje elterjedt a génkészletben, mivel 100 százalék az esélye 
arra, hogy benne legyen a testvérgyilkos egyed testében, és csupán 50 százalék az 
esélye arra, hogy az áldozat testében is benne legyen. 

Ezzel az elmélettel szemben az a fő ellenvetés: nehéz elhinni, hogy még senki 
sem figyelte volna meg ezt az ördögi viselkedést, ha valóban előfordulna. Erre 
nincs meggyőző magyarázatom. A füstifecskéknek különböző fajtái élnek a világ 
különböző tájain. Ismeretes, hogy a spanyol fajta bizonyos szempontokból 
különbözik a brit fajtától. A spanyol fajtát még nem ismerjük ugyanolyan alaposan, 
mint a brit fajtát, és elképzelhetőnek tartom, hogy a testvérgyilkosság előfordul, 
csak eddig elkerülte a figyelmünket. 
Azért vetek itt fel egy olyan valószínűtlen gondolatot, mint a testvérgyilkossági 
hipotézis, mert egy általánosabb dolgot szeretnék állítani: a kakukkfióka 
könyörtelen magatartása csupán szélsőséges esete annak, ami minden családban 
szükségszerűen folyik. Az édestestvérek közelebbi rokonságban állnak egymással, 
mint amilyenben a kakukkfióka áll fészektestvéreivel, a különbség azonban csu- 
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pán mennyiségi. Még ha nem is tudjuk elhinni, hogy a nyílt testvérgyilkosság 
kifejlődhetett, az önzés számos enyhébb formájának léteznie kell, ahol a gyermek 
számára a veszteséget - ami testvéreinek elvesztése formájában éri - több mint 2:1 
arányban ellensúlyozza saját haszna. Az ilyen esetekben, ahogy az elválasztási idő 
példáján is láttuk, valódi érdekellentét van szülő és gyermek között. 

Kinek van a legnagyobb esélye arra, hogy megnyerje a nemzedékek harcáét? R. 
D. Alexander érdekes cikket írt, melyben azt veti fel, hogy van egy általános válasz 
e kérdésre. Szerinte a szülő mindig nyer.43 Mármost ha ez a helyzet, akkor az 
olvasó csak vesztegette az idejét e fejezet elolvasásával. Ha Alexandernak igaza 
van, akkor abból sok érdekes dolog következik. Az önzetlen viselkedés például 
nem magának az egyednek a génjei javára, hanem csakis a szülők génjei javára 
fejlődhetett ki. A szülői befolyásolás - hogy Alexander kifejezésével éljünk - az 
önzetlen viselkedés alternatív evolúciós okává válik, mely független a közvetlen 
rokonszelekciótól. Fontos tehát megvizsgálnunk Alexander okfejtését, és meg kell 
győződnünk arról, hogy értjük, hol téved. Ezt valójában matematikai módszerrel 
kellene elvégeznünk, de ebben a könyvben kerüljük a matematika explicit 
alkalmazását, és adhatunk intuitív képet is arról, hogy hol a hiba Alexander 
tételében. 

Alapvető genetikai állítását az alábbi rövidített idézet tartalmazza. “Tegyük fel, 
hogy egy ifjú... a szülői gondoskodás magára nézve kedvező, egyenlőtlen elosztását 
idézi elő, csökkentve ezáltal az anya összesített szaporodási teljesítményét. Az a 
gén, mely ily módon növeli az egyed rátermettségét ifjúkorban, óhatatlanul 
csökkenti rátermettségét felnőttkorában, ugyanis az ilyen mutáns gének nagyobb 
arányban lesznek jelen a mutáns egyed utódaiban." Az a tény, hogy Alexander egy 
újonnan megváltozott gént vizsgál, nem alapvető fontosságú az érvelés 
szempontjából. Jobb, ha az egyik szülőtől örökölt ritka génre gondolunk. A 
“rátermettség" (fitness) speciális szakkifejezés, a szaporodás sikerét jelenti. 
Alexander alapjában véve a következőt mondja: az a gén, mely a gyermeket arra 
készteti, hogy jogos részénél többet szerezzen meg magának gyermekkorában - 
mégpedig szülője teljes szaporodási teljesítménye rovására - talán valóban növeli 
túlélési esélyeit. De meg fog bűnhődni ezért, amikor maga is szülővé válik, mivel 
saját gyermekei ugyanezt az önző gént örökölhetik. Ez csökkenteni fogja 
összesített szaporodási teljesítményét. Saját fegyverével fogják legyőzni. A gén 
tehát nem járhat sikerrel, s mindig a szülőknek kell megnyerniük az ütközetet. 
Ennek az okfejtésnek azonnal fel kell keltenie gyanakvásunkat, minthogy olyan 
genetikai aszimmetria feltevésén alapul, ami pedig nincs jelen. Alexander a “szülő" 
és “utód" szavakat úgy használja, mintha alapvető genetikai különbség állna fenn 
közöttük. Mint láttuk, vannak ugyan gyakorlati különbségek a szülő és a gyermek 
között, például a szülők idősebbek, mint a gyermekek, és a gyermekek a szülők 
testéből bújnak ki, valójában nincs szó alapvető genetikai aszimmetriáról. A 
rokonsági fok, akárhonnan is nézzük, 50 százalék. Illusztrálandó, hogy mire 
gondolok, megismétlem Alexander szavait, de úgy, hogy a “szülő", “ifjú" és más 
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megfelelő szavakat felcserélem. “Tegyük fel, hogy a szülőnek van egy olyan génje, 
amely a szülői gondoskodás egyenlő elosztására hajlamosítja. Az a gén, amely ily 
módon növeli az egyed rátermettségét szülő korában, óhatatlanul csökkentette 
rátermettségét, még ifjú korában." Tehát az ellenkező következtetésre jutunk, mint 
Alexander, nevezetesen arra, hogy bármely szülő-utód konfliktusban a gyermeknek 
kell győznie! 

Nyilvánvaló, hogy itt valami nem stimmel. Mindkét okfejtés megfogalmazása 
túlságosan egyszerű. Az idézet visszájára fordításával nem az volt a célom, hogy 
Alexander tételének ellenkezőjét bizonyítsam, hanem csupán azt akartam 
megmutatni, hogy nem szabad ilyen mesterségesen aszimmetrikus módon 
érvelnünk. Mind Alexander érvelése, mind általam visszájára fordított változata ott 
hibádzik, hogy a dolgokat az egyed szempontjából vizsgálja - Alexander esetében a 
szülő, az én esetemben a gyermek szempontjából. Űgy vélem, az effajta hibába 
nagyon is könnyen beleesünk, amikor a “rátermettség" kifejezést használjuk. Ezért 
kerültem ebben a könyvben e szó használatát. Valójában egyetlen létező dolog 
szempontja számít az evolúcióban, s ez az önző gén. Az ifjú testekben lakozó 
gének arra a képességre szelektálódnak, hogy túljárjanak a szülői testek eszén; a 
szülői testekben lakozó gének arra a képességre szelektálódnak, hogy túljárjanak az 
utódok eszén. Nem rejlik semmiféle paradoxon abban a tényben, hogy ugyanazon 
gének előbb ifjú testet, majd szülői testet foglalnak el. A gének arra a képességre 
szelektálódnak, hogy a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésükre álló erőket: 
kihasználnak tehát minden gyakorlati lehetőséget. Amikor egy gén ifjú testben 
leledzik, gyakorlati lehetőségei mások, mint amikor szülői testben van. Optimális 
stratégiája ennélfogva eltér teste élettörténetének e két szakaszában. Nincs okunk 
feltételezni, ahogy Alexander teszi, hogy a későbbi optimális stratégia szükség-
képpen érvényteleníti a korábbit. 
Más módon is Alexander ellen fordíthatjuk saját érveit. Hallgatólagosan hamis 
aszimmetriát tételez fel egyfelől a szülő-gyermek viszonyban, másfelől a testvér-
testvér viszonyban. Emlékezzünk rá, hogy Trivers szerint annak az ára, hogy az 
önző gyermek a jussánál többet szerez magának, s az az ok, amiért csupán egy 
adott pontig szerez többet, testvérei elvesztésének veszélye, akik pedig génjeinek 
felét magukban hordozzák. No, de a testvérek az 50 százalékos rokonsági fokú 
rokonoknak csupán egyik csoportját képviselik. Az önző gyermek saját jövendőbeli 
gyermekei nem inkább és nem kevésbé “értékesek" számára, mint testvérei. Tehát 
ha a forrásokból nekünk jutó jogos résznél többet ragadunk magunkhoz, a teljes 
nettó veszteséget valójában nem csupán az elveszített testvérekkel kell mérnünk, 
hanem az egymás közti önzésük következtében elveszített saját jövendőbeli 
utódainkkal is. Alexandernak helyes az az állítása, hogy az ifjúkori önzés hátránya 
kiterjed saját gyermekeinkre is, azáltal csökkenti a mi hosszú távú szaporodási 
teljesítményünket, de csupán annyit jelent, hogy ezt is hozzá kell adnunk az egyen-
leg költségoldalához. Az egyedi gyermeknek még mindig érdemes önzőnek lenni 



131 

 

mindaddig, amíg a reá jutó nettó haszon legalább a fele a közeli rokonaira háruló 
nettóköltségnek. Igen ám, de “közeli rokonokon" nemcsak a testvéreket kell 
értenünk, hanem saját jövendőbeli gyermekeinket is. Az egyénnek saját javát 
kétszer olyan értékesnek kell számítania, mint testvéreiét, ez Trivers alapfeltevése. 
De önmagát valamelyik saját jövendőbeli gyermekénél is kétszer értékesebbnek 
kell tekintenie. Helytelen Alexandernak az a következtetése, hogy az 
érdekellentétben beépített előny van a szülők oldalán. 

Ezen az alapvető genetikai tételen kívül Alexandernak több gyakorlati érve is 
van, melyek a szülő-gyermek viszony tagadhatatlan aszimmetriájában gyöke-
reznek. A szülő az aktív fél, ő az, aki ténylegesen elvégzi a táplálékszerzés 
munkáját stb., s ezért ő a hangadó. Ha a szülő úgy határoz, hogy megtagadja a 
munkát, a gyermek nem sokat tehet ez ellen, mivel kisebb, és nem tud visszaütni. A 
szülő tehát abban a helyzetben van, hogy rá tudja kényszeríteni akaratát a 
gyermekre, függetlenül attól, hogy az mit akar. Nem nyilvánvaló, hogy ez az 
érvelés helytelen, mivel ebben az esetben a feltételezett aszimmetria valóságos. A 
szülők valóban nagyobbak, erősebbek, és többet tudnak a világról, mint a 
gyermekek. Látszólag az ő kezükben van minden ütőkártya. De a fiataloknak is van 
néhány ütőkártyájuk. Fontos például, hogy a szülő tudja, mennyire éhesek az egyes 
gyermekek, hogy ily módon a leghatékonyabban tudja kiporciózni az élelmet. A 
táplálékot természetesen kioszthatná pontosan egyenlő arányban is köztük, de a 
lehető világok legjobbikában ez kevésbé volna hatékony, mint az olyan rendszer, 
amelyben egy picivel több jut azoknak, akik eleve jobban tudják felhasználni. Egy 
módszer, mellyel az egyes gyermekek a szülő tudtára adnák, hogy mennyire 
éhesek, eszményi volna a szülő számára, és amint láttuk, ilyen módszer ki is 
alakult. Az utódok azonban abban a kedvező helyzetben vannak, hogy 
hazudhatnak, hiszen ők tudják, hogy pontosan mennyire éhesek, míg a szülőnek 
csak sejtései lehetnek arról, hogy igazat mondanak-e vagy sem. Szinte lehetetlen, 
hogy a szülő észrevegyen egy kis hazugságot, noha átláthat a nagy hazugságokon. 

Azután a szülőnek előnyére szolgál, ha tudja, hogy kölyke elégedett, és a 
kölyöknek is jó, ha meg tudja mondani szüleinek, hogy mikor elégedett. Az olyan 
jelzések, mint a dorombolás és a mosoly, talán azért szelektálódtak, mert ezek 
révén a szülők megtudhatják, mely cselekedeteik szolgálják leginkább a 
gyermekeik javát. A gyermek mosolyának látványa vagy a kismacska 
dorombolásának hangja jutalom az anya számára, ugyanabban az értelemben, 
ahogy a gyomorba kerülő táplálék jutalom a labirintusban tévelygő patkánynak. 
Ám ha igaz az, hogy a kedves mosoly vagy a hangos dorombolás jutalom, a 
gyermek máris abban a helyzetben van, hogy mosolyát vagy dorombolását a szülő 
befolyásolására használhatja, s így a szülői ráfordításból többet szerezhet meg 
magának jogos részénél. 
Nincs tehát általános válasz arra a kérdésre, hogy ki nyeri nagyobb valószí-
nűséggel a nemzedékek harcát. Végül is kompromisszum bontakozik ki a gyermek, 
illetve a szülő által óhajtott ideális állapot között. E harc a kakukk és a gazdama- 
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dár közti harchoz hasonlítható, bár kétségtelenül kevésbé kegyetlen, hiszen az 
ellenfeleknek vannak bizonyos közös genetikai érdekeik - csupán egy bizonyos 
pontig ellenfelek, vagy csupán egy bizonyos érzékeny időszakban. Mégis, a 
kakukkok sok taktikáját, a becsapás és kihasználás taktikáit a szülő saját kicsinyei 
is alkalmazhatják, ámbár a szülő saját kicsinyei visszatartják magukat attól a teljes 
önzéstől, ami a kakukktól várható. 

Ez és a következő fejezet, melyben a szülők közti konfliktust tárgyaljuk, rette-
netesen cinikusnak tűnhet, sőt nagyon lehangoló lehet az emberszülők számára, 
akik annyit áldoznak gyermekeikért és egymásért. Újra hangsúlyoznom kell, hogy 
nem tudatos indítékokról beszélek. Senki sem állítja, hogy a gyermekek 
szándékosan és tudatosan csapják be szüleiket a bennük lakozó önző gének miatt. 
Ismételnem kell, hogy például amikor azt mondom: “A gyermeknek nem szabad 
elszalasztania a csalás... hazugság, ámítás, kihasználás... lehetőségét", akkor a 
“nem szabad" kifejezést sajátos értelemben használom. Nem arról van szó, hogy 
ezt a magatartást erkölcsösnek vagy kívánatosnak tartom. Csupán azt mondom, 
hogy a természetes szelekció jobbára azoknak a gyermekeknek kedvez, akik ily 
módon cselekszenek. Ha tehát vad populációkat vizsgálunk, akkor arra 
számíthatunk, hogy csalást és önzést látunk a családokon belül. Az a megfo-
galmazás, hogy “a gyermeknek csalnia kell", azt jelenti, hogy azok a gének, 
amelyek csalásra késztetik a gyermekeket, előnyben vannak a génkészletben. Ha 
ebből levonható valamilyen erkölcsi tanulság, akkor az az, hogy tanítanunk kell 
gyermekeinknek az önzetlenséget, mert nem számíthatunk rá, hogy a biológiai 
természetük része. 
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9. A nemek harca 

Ha érdekellentét áll fenn szülők és gyermekek között, akiknek 50 százalékban 
közösek a génjeik, mennyivel súlyosabb konfliktusokra kell számítanunk a szülők 
között, akik nem állnak egymással rokoni viszonyban?!44Mindössze annyi bennük 
a közös, hogy ugyanazon gyermekekben 50-50 százalékos genetikai részesedésük 
van. Mivel apa és anya egyaránt érdekelt ugyanazon gyermekek más-más felének 
boldogulásában, mindkettejüknek némi előnyük származhat abból, ha 
együttműködnek egymással e gyermekek felnevelésében. Ha az egyik szülő 
megúszhatja úgy, hogy igazságos részénél kevesebbet fektessen be költséges 
erőforrásaiból az egyes gyermekekbe, akkor jobban jár, mivel többet fordíthat más 
nemi partnerektől származó más gyermekekre, ily módon sikeresebben terjesztheti 
génjeit. Elképzelhető ezért az egyes partnerekről, hogy megpróbálják kihasználni a 
másikat, megpróbálják arra kényszeríteni, hogy többet fektessen be. Elvileg az 
egyén azt “szeretné" (ezen nem testi vágyat értek, ámbár az is lehetséges), hogy az 
ellenkező nem annyi tagjával párosodjon, amennyivel csak tud, és minden esetben 
a partnerre hagyja a gyermekek felnevelését. Mint látni fogjuk, ezt érték el számos 
faj hímjei, más fajoknál ugyanakkor a hímek kötelesek azonos részt vállalni a 
gyermekek felnevelésének terhéből. A nemi partnerkapcsolat ilyen felfogását - 
mely szerint tehát az kölcsönös bizalmatlanságon és kölcsönös kihasználáson 
alapuló kapcsolat - különösen Trivers hangsúlyozza. Az etológusok számára 
viszonylag új ez a felfogás. A nemi viselkedést, a párzást és az azt megelőző 
udvarlást rendszerint lényegében közös vállalkozásnak gondoltuk, amelynek célja a 
kölcsönös előny, sőt a faj java! 
Térjünk vissza egyenesen az alapelvekhez, és vizsgáljuk meg a hímség és nős-
ténység alapvető természetét. A 3. fejezetben a nemiséget anélkül tárgyaltuk, hogy 
hangsúlyoztuk volna alapvető aszimmetriáját. Egyszerűen elfogadtuk, hogy bizo-
nyos állatokat hímeknek, másokat pedig nőstényeknek nevezünk, de nem törődtünk 
vele, hogy mit jelentenek valójában e szavak. Vajon mi a hímség lényege? 
Alapjában véve, mi határoz meg egy nőstényt? Ahogy mi, emlősök, látjuk, a neme-
ket egész sor jelleg határozza meg: hímvessző birtoklása, a kicsinyek megszülése, 
szoptatás speciális tejmirigyek segítségével, bizonyos kromoszómajellegzetességek 
és így tovább. Az egyedek nemének megítéléséhez ezek az ismérvek tökélete- 
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sen megfelelnek az emlősök esetében, de általában az állatok és növények esetében 
semmivel sem megbízhatóbbak, mint a nadrágviselés kritériuma az emberek 
nemének megítélésében. A békáknál például egyik nemnek sincs hímvesszeje. 
Akkor talán a hím és nőstény szavaknak nincs is általános jelentésük. Végül is 
csupán szavak, és ha nem találjuk őket hasznosnak a békák leírásához, akkor 
szabadságunkban áll lemondani róluk. Ha akarnánk, önkényesen feloszthatnánk a 
békákat 1. nemre és 2. nemre. Van azonban a nemeknek egy alapvető sajátosságuk, 
amelyet felhasználhatunk arra, hogy a hímeket hímeknek, a nőstényeket pedig 
nőstényeknek nevezzük el az állatoknál és növényeknél egyaránt. A hímek 
ivarsejtjei vagy “gamétái" sokkal kisebbek, sokkal számosabbak, mint a nőstények 
gamétái. Ez független attól, hogy állatokkal vagy növényekkel van-e dolgunk. Az 
egyedek egyik csoportjának nagy ivarsejtjei vannak, és őket nevezzük 
nőstényeknek. A másik csoportnak - melyet alkalmasint hímnek nevezhetünk - kis 
ivarsejtjei vannak. A különbség különösen kifejezett a hüllőknél és a madaraknál, 
ahol az egyetlen petesejt elég nagy méretű és elegendő tápértékű ahhoz, hogy 
heteken át táplálja a fejlődő embriót. Még az ember mikroszkopikus méretű 
petesejtje is sokszorta nagyobb, mint a spermium. Mint látni fogjuk, értelmezhetjük 
a nemek közti összes többi különbséget úgy, hogy azok ebből az egyetlen alapvető 
különbségből fakadnak. 

Bizonyos primitív szervezeteknél - például egyes gombáknál - nem beszélhetünk 
hímekről és nőstényekről, noha egyfajta ivaros szaporodás létezik. Az izogámia 
néven ismert rendszerben az egyedek nem különíthetők el két nemre. Bárki 
párosodhat bárki mással. Nincs két különböző fajta gaméta - spermiumok és peték -
, hanem az összes ivarsejt azonos, és izogamétáknak nevezzük őket. Az új egyedek 
két izogaméta egyesüléséből jönnek létre, melyek mindegyike meio-tikus 
osztódással keletkezik. Ha van három izogamétánk, A, B és C, A egyesülhet B-vel 
vagy C-vel, B egyesülhet A-val vagy C-vel. Ugyanez sohasem áll a normális 
szexuális rendszerek esetében. Ha A spermium, és egyesülhet B-vel vagy C-vel, 
akkor B és C feltétlenül petesejtek, és B nem egyesülhet C-vel. 

Amikor izogaméták egyesülnek, akkor azonos számú gént adnak át az új 
egyednek, és ugyanakkora táplálékkészlettel látják el. A spermiumok és a peték 
ugyancsak azonos számú gént adnak át, de a peték sokkal többet nyújtanak a 
tápanyag tekintetében: valójában a spermiumok egyáltalán nem hoznak tápanya-
got, és pusztán arra törekszenek, hogy génjeiket a lehető leggyorsabban eljuttassák 
egy petéhez. A fogamzás pillanatában tehát az apa erőforrásainak méltányos 
részénél (azaz 50 százaléknál) kevesebbet fordít az utódra. Minthogy az egyes 
spermiumok oly kicsinyek, a hím megengedheti magának, hogy naponta 
milliószámra állítsa elő őket. így potenciálisan képes arra, hogy különböző 
nőstényekkel nagyon nagy számú gyermeket nemzzen nagyon rövid idő alatt. Csak 
azért lehet képes rá, mert az anyától minden embrió megfelelő mennyiségű 
táplálékot kap. Ez korlátot szab annak, hogy egy nősténynek hány gyermeke lehet,  
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míg gyakorlatilag nincs határa annak, hogy egy hímnek hány gyermeke lehet. Ezzel 
kezdődik a nőstény kihasználása.45 

Parker és mások kimutatták, hogy a nemek aszimmetriája hogyan fejlődhetett ki 
az eredetileg izogám állapotból. Abban az időben, amikor még minden ivarsejt 
felcserélhető és durván azonos méretű volt, lehetett néhány, mely véletlenül kissé 
nagyobb volt a többinél. Bizonyos tekintetben a nagy izogaméták előnyt 
élvezhettek az átlagos méretű gamétákkal szemben, mivel jó útravalóval, nagy 
táplálékkészlettel láthatták el az embriót. Az evolúció kedvezett tehát a nagyobb 
gaméták-nak. Itt azonban egy csapda rejlett. A szigorúan szükségesnél nagyobb 
izogaméták evolúciója ajtót tárhatott az önző kizsákmányolásnak. Azok az 
egyedek, melyek az átlagosnál kisebb gamétákat termeltek, hasznot húzhattak 
ebből, feltéve hogy biztosítani tudták kis gamétáik különösen nagy gamétákkal 
való egyesülését. Márpedig a kisebb gaméták mozgékonyabbak lettek, és képesek 
voltak aktívan felkutatni a nagyokat. Az egyed számára a kicsiny, gyorsan mozgó 
gaméta termelése azzal az előnnyel járt, hogy megengedhette magának, hogy 
nagyobb számú gamétát állítson elő, s ennélfogva több gyermeke legyen. A 
természetes szelekció kedvezett az olyan ivarsejtek termelésének, melyek kicsik 
voltak, és melyek aktívan keresték fel egyesülés céljából a nagyokat. Úgy 
képzelhetjük el tehát, hogy két, széttartó nemi “stratégia" volt kialakulóban. Az 
egyik a nagy befektetés stratégiája, avagy a “becsületes" stratégia. Ez 
automatikusan ajtót tárt a kis befektetéses, kizsákmányoló vagy “alattomos" 
stratégia előtt. Amint e két stratégia elkezdett szétválni, a szétválás folyamata 
“megszaladt". A közbülső méretű gaméták megbűnhődtek, mivel nem élvezték 
egyik szélsőségesebb stratégia előnyét sem. Az alattomosak egyre kisebb és kisebb 
méretűvé és gyorsabb mozgásúvá fejlődtek. A becsületesek egyre nagyobb 
méretűvé fejlődtek, hogy ellensúlyozzák az alattomosak egyre kisebb befektetését, 
és mozdulatlanokká váltak, mivel az alattomosak amúgy is mindig aktívan 
nyomukba szegődtek. Minden becsületes “szívesebben" egyesülne egy másik 
becsületessel. Ám az alattomosak kizárására irányuló szelekciós nyomás 
valószínűleg gyengébb volt, mint az alattomosaknak az a kényszere, hogy 
átcsússzanak a sorompó alatt: az alattomosaknak több vesztenivalójuk volt, 
ennélfogva megnyerték az evolúciós harcot. A becsületesekből lettek a petesejtek, 
az alattomosakból pedig a spermiumok. 
A hímek tehát nagyon is mihaszna figuráknak tűnnek, és pusztán a “faj java" 
alapján arra számíthatnánk, hogy kevésbé terjedtek el, mint a nőstények. Mivel egy 
hím elméletileg elegendő spermiumot termel egy száz nőstényből álló hárem 
kiszolgálására, feltételezhetnénk, hogy a nőstényeknek 100:1 arányú számbeli 
fölényben kellene lenniük a hímekhez képest az állatpopulációkban. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a hím “feláldozhatóbb", a nőstény pedig “értékesebb" a faj 
számára. A faj egésze szempontjából nézve ez természetesen tökéletesen igaz. 
Szélsőséges példát véve, az elefántfókák körében végzett vizsgálatban megfigyel-
ték, hogy az összes kopuláció 88 százalékában a hímek 4 százaléka vett részt.  
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Ebben az esetben - és sok más esetben is - nagy fölösleg van azokból az agglegény 
hímekből, akiknek egész életük során valószínűleg sohasem lesz alkalmuk kopulá-
cióra. A többlethímek azonban egyébként normális életet élnek, és a populáció 
táplálékkészleteiből nem kisebb falánksággal fogyasztanak, mint más felnőttek. A 
“faj javát" nézve ez rettenetes pocsékolás; a többlethímeket a társadalom 
élősködőinek tekinthetnénk. Ez csak újabb példa azokra a nehézségekre, melyekbe 
a csoportszelekciós elmélet keveredik. Az önzőgén-elméletnek ugyanakkor nem 
okoz nehézséget megmagyarázni azt a tényt, hogy a hímek és a nőstények száma 
többnyire egyenlő, még ha a szaporodó hímek az összes hímnek csupán kis 
töredékét alkotják is. Erre első ízben R. A. Fisher kínált magyarázatot. 

Az a probléma, hogy hány hím és hány nőstény születik, a szülői stratégia 
problémájának speciális esete. Ahogy beszéltünk a génjeinek fennmaradását 
maximalizálni próbáló szülő optimális családméretéről, ugyanúgy beszélhetünk a 
nemek optimális arányáról is. Melyik a jobb: ha fiakra vagy ha lányokra bízzuk 
drága génjeinket? Tegyük fel, hogy egy anya minden erejét fiakra fordította, s 
ennek következtében nem maradt mit lányokra fordítania: vajon átlagosan többel 
járul-e hozzá a jövendő génkészlethez, mint az a vetélytárs anya, aki lányokra 
fordította erejét? A fiúkat előnyben részesítő gének számosabbakká vagy kevésbé 
számossá válnak, mint a lányokat előnyben részesítő gének? Fisher azt mutatta ki, 
hogy normális körülmények között a nemek optimális aránya 50-50 százalék. Hogy 
belássuk, miért, előbb valamicskét meg kell tudnunk az ivarmeghatározás 
mechanikájáról. 

Emlősöknél a nem genetikai meghatározása az alábbiak szerint történik. Minden 
petesejt képes akár hímmé, akár nősténnyé fejlődni. A spermiumok azok, melyek a 
nemet meghatározó kromoszómákat hordozzák. A férfi által termelt spermiumok 
fele nőt létrehozó vagy X-spermium, fele pedig férfit létrehozó vagy Y-spermium. 
A kétfajta spermium hasonló egymáshoz. Csupán egyetlen kromoszóma 
tekintetében különböznek. Az a gén, amely hordozóját kizárólag lányok apjává 
akarja tenni, azáltal érhetné el célját, hogy az apával csak X-spermiumokat 
készíttet. Az a gén, amely az anyánál érné el azt, hogy csak lányai legyenek, úgy 
működhetne, hogy az anyával valamilyen szelektív spermiumölőt választatna ki, 
vagy elvetéltetné vele az összes hímnemű embriót. Valami olyasmi után kutatunk, 
ami egyenértékű egy evolúciósan stabil stratégiával (ESS), ámbár itt - még inkább, 
mint az agresszióról szóló fejezetben - a stratégia szó csupán beszédfordulat. Az 
egyén nem választhatja meg a szó szoros értelmében gyermekei nemét. Ám az 
egyik vagy másik nemhez tartozó gyermekekre hajlamosító gének lehetségesek. Ha 
feltételezzük, hogy ilyen, a nemek nem egyenlő arányának kedvező gének léteznek, 
valószínű-e, hogy bármelyikük is számosabbá válik a génkészletben, mint rivális 
alléljai, amelyek a nemek egyenlő arányának kedveznek? 

Tegyük fel, hogy a fent említett elefántfókáknál egy mutáns gén bukkan fel, 
amely a szülőket arra hajlamosítja, hogy többnyire lánygyermekeik legyenek. Mi- 
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vei a népességben nincs hiány hímekből, a lányoknak nem okoz gondot párt találni, 
és a lányt előállító gén elterjedhet. A nemek aránya a populációban a nőstények 
felé tolódik el. Ami a faj javát illeti, ez teljesen rendben volna, mivel - mint láttuk - 
már néhány hím is képes nagyon sok nőstény számára a kellő mennyiségű 
spermiumot biztosítani. Felszínesen ezért arra számíthatnánk, hogy a lányokat 
előállító gén továbbra is terjedni fog, mígnem a nemek egyensúlya annyira 
felborul, hogy az a néhány megmaradt hím - halálra dolgozva magát - épphogy 
csak győzi. Most azonban gondoljuk csak el, hogy milyen óriási genetikai előnyt 
élvez az a néhány szülő, akinek fia van. Bárkinek, aki egy fiúba invesztál, nagyon 
jó esélye van arra, hogy fókák százainak lesz nagyszülője. Azok számára, akik csak 
lányokat hoznak létre, biztosítva van néhány unoka, ez azonban semmi azokhoz a 
dicső genetikai lehetőségekhez képest, melyek bárki előtt feltárulnak, aki fiúkra 
specializálódik. A fiúk létrehozásának génjei ezért ismét elterjednek, az inga 
visszalendül. 

Az egyszerűség kedvéért az inga lengéséről beszéltem. A gyakorlatban azonban 
az ingának sohasem engedtetett volna meg, hogy oly messzire kilendüljön a 
nőstények túlsúlyának irányába, mivel a fiú utódok létrehozására irányuló nyomás 
már akkor elkezdte volna visszatolni, amikor a nemek aránya egyenlőtlenné vált. 
Az a stratégia, hogy egyenlő számban hozzunk létre fiúkat és lányokat, evolúciósan 
stabil stratégia abban az értelemben, hogy az a gén, amelyik eltér ettől, nettó 
veszteséget termel. 

A történetet úgy mondhatom el, hogy a fiúk számát állítottam szembe a lányok 
számával. Ezt az egyszerűség kedvéért tettem, valójában a szülői ráfordítás alapján 
kellene fogalmazni, amin mindazt a táplálékot és egyéb erőforrást értem, amit a 
szülő kínálni tud, s amit az előző fejezetben tárgyalt módon mérünk. A szülőknek 
ráfordításaikat kell fiaik és lányaik között egyenlő arányban elosztaniuk. Ez 
rendszerint azt jelenti, hogy szám szerint ugyanannyi fiuk kell legyen, mint lányuk. 
De az egyenlőtlen nemi arány is lehet evolúciós szempontból stabil, feltéve hogy a 
fiúk és a lányok hasonlóképpen egyenlőtlen ráfordításban részesülnek. Az 
elefántfókák esetében stabil lehetne az a stratégia, hogy háromszor annyi lány 
legyen, mint fiú, de csak ha minden fiúból szuperhím lenne, s háromszor annyi 
táplálékot és egyéb erőforrást emésztene fel, mint egy nőstény. A szülő, azáltal 
hogy fiát jobban táplálja, naggyá és erőssé teszi, növelheti esélyeit arra, hogy 
megnyeri a háremmel járó nagydíjat. Ez azonban speciális eset. Normális 
körülmények között a fiúk nagyjából ugyanannyi ráfordításban részesülnek, mint a 
lányok, és a nemek aránya a számokat tekintve rendszerint egy az egyhez. 

Nemzedékeken át tartó hosszú utazása során ezért az átlagos gén idejének 
megközelítőleg felét hím testekben, másik felét pedig nőstény testekben tölti. 
Bizonyos génhatások csak az egyik nem testében mutatkoznak meg. Ezeket 
nemhez kötött génhatásoknak nevezzük. A hímvessző hosszát irányító gén hatása 
csak hím testekben jelenik meg, de a nőstény testek is hordozzák, és egészen más  
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hatása lehet a nőstény testekre. Semmi sem indokolja, hogy egy férfi ne 
örökölhetné a hosszú hímvessző tulajdonságát anyjától. 

A két testtípus bármelyikében találja is magát a gén, arra számíthatunk, hogy a 
legjobban fogja felhasználni az illető testtípus kínálta lehetőségeket. E lehetőségek 
nagyon könnyen el is térhetnek, aszerint hogy a test hím vagy nőstény. Alkalmas 
megközelítésként újólag feltételezhetjük, hogy minden egyedi test önző gép, mely 
mindent megtesz génjeiért. Az ilyen önző gép számára gyakran egészen más a 
legjobb taktika ha hím, mint ha nőstény. A rövidség kedvéért megint csak ahhoz a 
konvencióhoz folyamodunk, hogy az egyedet úgy képzeljük el, mintha céltudatos 
volna. Mint korábban, most is szem előtt kell tartanunk, hogy ez csupán 
beszédfordulat. A test valójában önző génjei által vakon programozott gép. 

Vegyük szemügyre újra azt a párt, amellyel a fejezetet kezdtük. Mindkét partner 
önző gép, és egyenlő számban “akar" fiúkat és lányokat. Idáig egyetértenek. 
Amiben nem értenek egyet, az az, hogy ki fogja viselni a gyermekek felnevelésével 
járó költségek oroszlánrészét. Minden egyed a lehető legtöbb életben maradó 
gyermeket akarja. Minél kevesebbet kényszerül ráfordítani az egyes gyermekekre, 
annál több gyermeke lehet. A kívánatos helyzet elérésére az a kézenfekvő mód, 
hogy szexuális partnerünket arra késztetjük, hogy az egyes gyermekekre erőforrásai 
méltányos részénél többet fordítson, s ezáltal szabaddá tegyen minket, hogy 
további gyermekeink lehessenek más partnerektől. Ez kívánatos stratégia volna 
bármelyik nem számára, a nőstények számára azonban nehezebben elérhető. Az 
anya - mivel nagy, táplálékban gazdag pete formájában már kezdettől többet fektet 
be, mint a hím - már a fogamzás pillanatában jobban “el van kötelezve" minden 
gyermek iránt, mint az apa. Eleve többet veszít, ha a gyermek elpusztul, mint az 
apa. Pontosabban: az apánál többet kellene befektetnie a jövőben annak érdekében, 
hogy egy újabb gyermeket az elpusztulttal azonos fejlettségi szintre hozzon. Ha 
azzal a taktikával próbálkozik, hogy az apára hagyja a gyermeket, miközben lelép 
egy másik hímmel, az apa - magára nézve viszonylag csekély költséggel - bosszút 
állhat azzal, hogy ő is sorsára hagyja a kicsit. Ezért, legalábbis a gyerek 
fejlődésének korai szakaszában, ha felbomlik a család, akkor valószínű, hogy az 
apa az, aki elhagyja az anyát, s nem fordítva. Hasonlóképpen várható, hogy a 
nőstények a hímeknél többet áldoznak a gyermekekre, nem csupán kezdetben, 
hanem egész fejlődésük során. így az emlősöknél például a nőstény az, aki saját 
testében hordozza a magzatot, a nőstény az, aki tejet termel, hogy szoptassa, 
amikor megszületett, a nőstény az, aki oroszlánrészt vállal a kölyök felneveléséből 
és vé-delmezéséből. A női nem kizsákmányolt, és e kizsákmányolás evolúciós 
alapja az a tény, hogy a petesejtek nagyobbak, mint a spermiumok. 

Persze sok olyan faj van, ahol az apa kemény munkával és hűségesen 
gondoskodik a kicsinyekről. De még így is arra kell számítanunk, hogy normális 
körülmények között a hímek némi evolúciós nyomás alatt állnak, hogy egy kicsivel 
kevesebbet áldozzanak az egyes gyermekekre, és hogy több gyermeket próbáljanak 
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nemzeni különböző partnerekkel. Ezen egyszerűen azt értem, hogy azok a gének, 
amelyek azt mondják, hogy “ha hím vagy, hagyd el a párodat egy kicsivel 
korábban, mint ahogy arra rivális allélom késztetne, és nézz másik nőstény után", 
sikeresen elterjednek a génkészletben. Hogy ez az evolúciós nyomás ténylegesen 
milyen mértékben uralkodik, az a gyakorlatban fajonként igen eltérő. Sok fajnál -
például a paradicsommadaraknál - a nőstény semmiféle segítséget nem kap a 
hímtől, és egyedül neveli fel gyermekeit. Más fajok - köztük a csüllők - példás 
hűségű monogám párokat alkotnak, és együttműködnek a gyermekek 
felnevelésének munkájában. Fel kell tételeznünk, hogy valamilyen evolúciós 
ellennyomás működik: bűnhődésnek éppúgy társulnia kell a partner 
kizsákmányolásának önző stratégiájához, mint haszonnak, és a csüllőknél a 
büntetés nagyobb, mint a haszon. Minden esetben csak akkor fizetődik ki az 
apának, hogy elhagyja párját és gyermekét, ha a nősténynek ésszerű esélye van 
arra, hogy egyedül fel tudja nevelni a gyermeket. 

Trivers számba veszi a magára hagyott anya előtt nyitva álló cselekvési 
lehetőségeket. Az volna a legjobb számára, ha megpróbálna rászedni egy másik 
hímet, és elérni nála, hogy fogadja örökbe a gyermeket, sajátjának “gondolván". Ez 
talán nem túlságosan nehéz, ha a gyermek még meg nem született magzat. Míg a 
gyermek természetesen hordozza az anya génjeinek felét, egyáltalán nem hordoz 
gént a hiszékeny mostohaapától. A természetes szelekció súlyosan büntetné a 
hímek hiszékenységét, és tulajdonképpen azoknak a hímeknek kedvezne, amelyek 
aktív lépéseket tesznek minden potenciális mostohagyermek megölésére, amint egy 
új nősténnyel állnak össze. Nagyon valószínű, hogy ez a magyarázata az 
úgynevezett Bruce-hatás-nak: a hím egerek kiválasztanak egy bizonyos vegyi 
anyagot, amelynek hatására a vemhes nőstény elvetél. De csakis akkor vetél el, ha a 
szag eltér előző párjának szagától. Ily módon a hím egér elpusztítja a potenciális 
mostohagyermeket, és új feleségét fogékonnyá teszi saját nemi közeledésére. 
Mellesleg Ardrey a Bruce-effektust népességszabályozási mechanizmusnak látja! 
Hasonló példával szolgálnak a hím oroszlánok, amelyek - újonnan érkezve egy 
csapathoz - néha megölik a már meglevő kölyköket, feltehetőleg azért, mert ezek 
nem a saját gyermekeik. 

Egy hím ugyanezt az eredményt elérheti anélkül, hogy mostohagyermekeket 
gyilkolna. Kikényszeríthet hosszan tartó udvarlási időszakot, mielőtt kopulálna a 
nősténnyel, elűzve az összes többi hímet, akik közelítenek hozzá, és 
megakadályozva, hogy a nőstény elmeneküljön. Ily módon megláthatja, hogy a 
nőstény rejteget-e kis mostohagyermekeket a méhében, s ha igen, elhagyja. Később 
látni fogjuk, hogy miért akarhat a nőstény hosszú “jegyben járást" a kopuláció 
előtt. Most azt indokoltuk meg, hogy a hím miért akarhatja ezt. Feltéve, hogy el 
tudja szigetelni a nőstényt a más hímekkel való minden kapcsolattól, elkerülheti, 
hogy más hím gyermekeinek akaratlan jótevője legyen. 
Feltéve tehát, hogy egy elhagyott nőstény nem teheti lóvá az új hímet, és nem 
veheti rá, hogy fogadja örökbe a gyermekét, mi egyebet tehet? Sok függ attól,  
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hogy milyen idős a gyermek. Ha még épp csak hogy megfogant, akkor igaz ugyan, 
hogy a nőstény már feláldozott egy egész petesejtet, és talán még többet, mégis 
kifizetődő lehet számára, hogy elvetéljen, és amilyen gyorsan csak tud, új párt 
találjon. Ilyen körülmények között mind neki, mind potenciális új párjának 
kölcsönösen előnyös volna, ha elvetélne - mivel feltételezzük, hogy nincs reménye 
arra, hogy párját félrevezesse, és rávegye, hogy fogadja örökbe a gyermeket. Ez 
megmagyarázhatná, hogy a nőstény szempontjából miért előnyös a Bruce-hatás. 

További lehetőség, mely az elhagyott nőstény előtt nyitva áll, hogy kitartson, és 
megpróbálja felnevelni a gyermeket egyedül. Ez különösen akkor fizetődik ki 
számára, ha a gyermek már eléggé idős. Minél idősebb, annál többet áldozott már 
reá a nőstény, s annál kevesebb szükséges ahhoz, hogy felnevelésének feladatát 
teljesítse. De ha a gyermek még meglehetősen fiatal, akkor is kifizetődő lehet az 
anya számára, hogy megpróbáljon megmenteni valamennyit kezdeti ráfordításából, 
még akkor is, ha kétszer olyan keményen kell dolgoznia, hogy gyermekét etetni 
tudja most, hogy a hím elment. Az nem vigasztalja, hogy a gyermek a hím 
génjeinek felét is tartalmazza, s ily módon bosszút állhatna rajta, ha sorsára hagyná 
a gyermeket. Az öncélú bosszúnak nincs értelme. A gyermek hordozza az anya 
génjeinek felét, s a dilemma most már egyedül az övé. 

Paradox módon, az elhagyás veszélyétől fenyegetett nőstény számára ésszerű 
lehet az a taktika, hogy ő hagyja cserben a hímet, mielőtt az hagyná cserben őt. Ez 
kifizetődne neki, még akkor is, ha ő már többet áldozott a gyermekre, mint a hím. 
Az a kínos igazság, hogy bizonyos körülmények között az a partner jut előnyhöz, 
aki elsőnek távozik, legyen az akár az apa, akár az anya. Trivers megfogalmazása 
szerint az elhagyott partner kegyetlen kutyaszorítóba kerül. Okfejtése elég rémesen 
hangzik, de nagyon szellemes. Várható, hogy egy szülő abban a pillanatban kilép a 
kapcsolatból, amint a következőket mondhatja: “Ez a gyermek már eléggé 
felcseperedett ahhoz, hogy bármelyikünk befejezhetné a nevelését egyedül is. Tehát 
kifizetődő volna számomra, ha most elmennék, feltéve, hogy biztos lehetek benne, 
hogy nem fog a partnerem is elmenni. Ha én elmennék, partnerem azt tenné, ami a 
legjobb a génjei szempontjából. Ő akkor drasztikusabb döntésre kényszerülne, mint 
amilyent én most hozok, mivel én akkor már nem lennék itt. Partnerem »tudná«, 
hogy ha ő is elmenne, akkor a gyermek bizonyára elpusztulna. Ezért hát - 
feltételezve, hogy a partnerem olyan döntést fog hozni, ami a legjobb a saját önző 
génjei számára - arra a következtetésre jutok, hogy számomra a legjobb, amit 
tehetek, hogy elsőnek megyek el. Már csak azért is, mert partnerem esetleg 
pontosan ugyanígy »gondolkodik«, és bármelyik pillanatban magához ragadhatja a 
kezdeményezést azzal, hogy elhagy engem!" A szubjektív monológot -mint mindig 
- most is csupán illusztrációnak szántam. A lényeg az, hogy az elsőként való 
kilépés génjei szelektálódhatnak, egyszerűen azért, mert a másodikként való kilépés 
génjei kedvezőtlenek volnának. 
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Megvizsgáltunk néhányat az elhagyott nőstény választási lehetőségei közül. 
Mindezeknek azonban olyan íze van, mint amikor két rossz közül választjuk a 
kisebbiket. Tehet-e valamit a nőstény annak érdekében, hogy csökkentse 
kiszolgáltatottságát párjával szemben? Van egy ütőkártyája. Megtagadhatja a 
kopulációt. Kereslet van iránta. Sok kérője akad, mert egy nagy, táplálékdús 
petesejt a hozománya. Az a hím, akivel kopulál, értékes tápanyagkészletet nyer 
utódja számára. A nőstény potenciálisan abban a helyzetben van, hogy keményen 
alkudhat, mielőtt párzana. Amint párzott, kijátszotta ütőkártyáját - petéjét lekötötte 
a hím számára. Mármost erélyes alkudozásról beszélünk ugyan, de nagyon jól 
tudjuk, hogy ez valójában nem így néz ki. Van-e vajon valami reális mód arra, 
hogy az erélyes alkudozásnak valamilyen megfelelője a természetes szelekció 
révén kifejlődjön? Két fő lehetőséget fogok szemügyre venni, melyeket a családi 
boldogság stratégiájának és férfias stratégiának nevezek. 

A családi boldogság stratégia legegyszerűbb változata a következő: a nőstény 
figyeli a hímet, és megpróbálja előre megtalálni a hűség és háziasság jeleit. A 
hímek bizonyos határok között különböző mértékben hajlamosak a hű férj 
szerepére. Ha a nőstények előre fel tudnák ismerni ezeket a tulajdonságokat, akkor 
előnyük származhatna a megfelelő hímek kiválasztásából. Ennek egyik módja az, 
hogy a nőstény hosszú ideig vonakodik odaadni magát, szemérmes. Az a hím, aki 
nem elég türelmes ahhoz, hogy kivárja, amíg a nőstény végül is beleegyezik a 
párzásba, nem valószínű, hogy hű férjnek bizonyul. Azáltal, hogy hosszú 
jegyességhez ragaszkodik, a nőstény kigyomlálja az alkalmi kérőket, s csak a 
végén párzik azzal a hímmel, aki előre bebizonyította, hogy hű és kitartó. A női 
szemérem valóban nagyon gyakori az állatok között, éppúgy, mint a hosszan tartó 
udvarlás vagy jegyesség. Mint már láttuk, a hosszú jegyesség a hím számára is 
előnyös lehet, amikor az a veszély fenyegeti, hogy egy másik hím gyermekét 
varrják a nyakába. 

Az udvarlási rítusok a hím részéről gyakran jelentős párzás előtti befektetéssel is 
járnak. A nőstény megtagadhatja a párzást addig, amíg a hím fészket nem épít 
számára. Vagy a hímnek nagy mennyiségű táplálékkal kell a nőstényt megetetnie. 
Ez persze nagyon jó a nőstény szempontjából, de egyben a családi boldogság 
stratégia egy másik lehetséges változatára is utal. Kényszeríthetik-e vajon a 
nőstények a hímeket arra, hogy olyan sokat fektessenek be utódaikba, mielőtt 
kopulálhatnának, hogy többé nem fizetődik ki számukra, hogy elhagyják a nőstényt 
a kopuláció után? Az ötlet vonzó. Az a hím, aki arra vár, hogy egy szemérmes 
nőstény végül is párosodjék vele, költségekbe veri magát: lemond arról a 
lehetőségekről, hogy más nőstényekkel párosodjon, és sok időt és energiát fordít az 
udvarlásra. Amikor végül is párzik egy adott nősténnyel, addigra már óhatatlanul 
“elkötelezte magát" iránta. Csekély kísértést fog érezni, hogy elhagyja, ha tudja, 
hogy bármely jövendőbeli nőstény, akit megkörnyékez, ugyanúgy halogatni fogja a 
dolgot, mielőtt a lényegre térne. 
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Amint egy cikkemben kimutattam, itt hiba van Trivers gondolatmenetében. Ő 
úgy gondolta, hogy a korábbi befektetés önmagában elkötelezi az egyént a jövőbeni 
befektetések mellett. Ez hibás gazdaságossági számítás. Egy üzletembernek soha 
nem szabad azt mondania: “már annyit fektettem a Concorde repülőgépbe -például 
-, hogy most már nem engedhetem meg magamnak, hogy szemétre dobjam". 
Ehelyett mindig azt kellene kérdeznie, hogy kifizetődnék-e számára a jövőben, 
hogy csökkentse veszteségeit, és feladja a tervet most, még akkor is, ha már sokat 
fektetett bele. Hasonlóképpen nincs értelme, hogy a nőstény arra kényszerítse a 
hímet, hogy sokat áldozzon rá annak reményében, hogy ez önmagában el fogja 
rettenteni a hímet attól, hogy később elhagyja. A családi boldogság stratégiának ez 
a változata egy további döntő feltevésen alapul. Ez pedig az, hogy bízni lehet 
abban, hogy a nőstények többsége ugyanazt a játszmát játssza. Ha vannak a 
populációban laza erkölcsű nőstények, amelyek örömmel fogadják a hűtlen 
hímeket, akkor kifizetődő egy hím számára, ha elhagyja a párját, függetlenül attól, 
hogy mennyit áldozott már annak gyermekeire. 

Sok függ tehát attól, hogy a nőstények többsége hogyan viselkedik. Ha 
számolhatnánk azzal, hogy a nők megegyeznek egymás között, nem volna 
probléma. Ám a nők megegyezése sem fejlődhetett ki inkább, mint a galamboké, 
amelyről az 5. fejezetben volt szó. Ehelyett evolúciósan stabil stratégiákat kell 
keresnünk. Vegyük Maynard Smithnek az agresszív küzdelmek elemzésére 
kidolgozott módszerét, és alkalmazzuk a szexualitásra.46 Kissé bonyolultabb lesz, 
mint a héják és galambok esete volt, mivel két nőstény- és két hímstratégiával van 
dolgunk. 

Ugyanúgy, mint Maynard Smith elemzésében, a “stratégia" szó vak, tudattalan 
viselkedési programot jelent. A két nősténystratégiát szemérmesnek és ledérnek, a 
két hímstratégiát pedig hűségesnek és szoknyapecérnek fogjuk nevezni. A négy 
típus viselkedési szabályai a következők: a szemérmes nőstények nem kopulálnak a 
hímmel mindaddig, amíg a hím végig nem csinált egy több hétig tartó, hosszú és 
költséges udvarlási időszakot. A ledér nőstények azonnal kopulálnak bárkivel. A 
hűséges hímek készek hosszú időn át udvarolni, a kopuláció után pedig a 
nősténynyel maradnak és segítenek neki felnevelni a kicsinyeket. A szoknyapecér 
hímek gyorsan elvesztik türelmüket, ha egy nőstény nem kopulál velük azonnal: 
otthagyják és keresnek egy másik nőstényt; kopuláció után sem maradnak vele, 
nem viselkednek jó apaként, hanem elmennek és újabb nőstények után kutatnak. A 
héják és galambok esetéhez hasonlóan ezek nem az egyedül lehetséges stratégiák, 
mégis sok mindent megvilágít, ha eredményességüket megvizsgáljuk. 
Maynard Smithhez hasonlóan mi is bizonyos önkényes, hipotetikus értékeket 
fogunk rendelni a különböző költségekhez és nyereségekhez. Általánosítás végett 
ezt megtehetnénk algebrai szimbólumokkal, de a számok könnyebben felfoghatók. 
Tegyük fel, hogy egy gyermek sikeres felneveléséből mindkét szülőnek 15 egység 
genetikai nyeresége származik. Egy gyermek felnevelésének költsége - az összes 
táplálékának költsége, a róla való gondoskodásra szánt összes idő és az érdekében  
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vállalt összes kockázat - -20 egység. A költséget negatív előjellel látjuk el, mivel 
ezt “kifizetik" a szülők. Ugyancsak negatív előjelű a hosszan tartó udvarlással 
elvesztegetett idő költsége is. Legyen ez -3 egység. 

Képzeljünk el egy olyan populációt, amelyben az összes nőstény szemérmes, és 
az összes hím hűséges. Ez az eszményi monogám társadalom. A hím és a nőstény 
minden párban azonos átlagnyereségre tesz szert. +15 pontot kapnak minden 
felnevelt gyermek után; egyenlően osztják meg egymás között felnevelésének 
költségeit (-20), ami így átlagosan -10. Mindketten -3 pont büntetést fizetnek a 
hosz-szan tartó udvarlással elvesztegetett időért. Az átlagnyereség tehát 
mindegyikük számára +15 -10 -3 = +2. 

Most tételezzük fel, hogy felbukkan a populációban egyetlen ledér nőstény. 
Nagyon jól megy neki. Nem fizeti a késedelem költségeit, mivel nem megy bele 
hosz-szan tartó udvarlásba. Mivel a populációban az összes hím hűséges, úgy 
számolhat, hogy jó apát talál gyermekei számára, akárkivel is párosodik. Átlagos 
nyeresége gyermekenként +15 -10 = +5 lesz. így három egységgel jobban jár, mint 
szemérmes vetélytársai. A ledér gének tehát terjedni kezdenek. 

Ha a ledér nőstényeknek olyan nagy a sikerük, hogy kezdenek túlsúlyba jutni a 
populációban, akkor változások várhatók a hímek táborában is. Mindeddig a 
hűséges hímeknek monopóliumuk volt. Most azonban, ha egy szoknyapecér hím 
bukkan fel a populációban, jobban jár, mint hűséges vetélytársai. Ha egy 
populációban az összes nőstény ledér, akkor egy szoknyapecér hím csakugyan 
remek fogást csinálhat. Megkapja a +15 pontot, ha egy gyermek sikerrel 
felnevelkedik, és a két költség egyikét sem fizeti. E költség hiánya főképp azt 
jelenti számára, hogy szabadon párosodhat új nőstényekkel. Szerencsétlen feleségei 
egyedül küszködnek a gyermekkel, megfizetik a teljes -20 pont költséget, bár nem 
fizetnek semmit az udvarlásra elvesztegetett időért. A szoknyapecér hímmel 
párosodó ledér nőstény tiszta nyeresége +15-20 = -5; magának a szoknyapecérnek 
pedig +15 a nyeresége. Az olyan populációban, melyben az összes nőstény ledér, a 
szoknyapecér gének futótűzként terjednek el. 

Ha a szoknyapecérek olyan sikeresek, hogy túlsúlyba jutnak a populáció hím 
felében, akkor a ledér nőstények szörnyen szorult helyzetbe kerülnek. Bármely 
szemérmes nősténynek komoly előnye lesz. Ha egy szemérmes nőstény találkozik 
egy szoknyapecér hímmel, abból nem lesz üzlet. A nőstény ragaszkodik a hosszú 
udvarláshoz; a hím ezt megtagadja, és megy, hogy egy másik nőstényt keressen. 
Egyik férj sem fizeti meg az időpocsékolás költségét. De egyik sem nyer semmit, 
mivel nem lett gyermek. Ez 0 tiszta nyereséget jelent a szemérmes nőstény számára 
az olyan populációban, ahol az összes hím szoknyapecér. A 0 nem látszik túl 
soknak, mégis jobb, mint a -5, ami a ledér nőstények átlagos eredménye. Még ha a 
ledér nőstény úgy határozna is, hogy elhagyja kicsinyeit, miután egy szoknyapecér 
magára hagyja, meg kellene fizetnie egy pete számottevő költségeit. így hát a 
szeméremgének újra terjedni kezdenek a populációban. 
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Hogy teljessé tegyük ezt a hipotetikus ciklust, amikor a szemérmes nőstények 
száma annyira megnő, hogy túlsúlyba jutnak, a szoknyapecér hímek, akik addig 
olyan jól megvoltak a ledér nőstényekkel, kezdik kényelmetlenül érezni magukat. 
Egyik nőstény a másik után ragaszkodik a hosszú és fáradságos udvarláshoz. A 
szoknyapecérek szálldogálnak nőstényről nőstényre, a történet pedig mindig 
ugyanaz. Ha az összes nőstény szemérmes, akkor a tiszta nyereség a szoknyapecér 
hímek számára 0. Mármost ha egy hűséges hím bukkanna fel, ő volna az egyetlen, 
akivel a szemérmes nőstények párosodnának. Tiszta nyeresége +2, jobb, mint a 
szoknyapecéreké. így a hűséges gének száma növekedni kezd, s ezzel teljes kört 
írtunk le. 

Úgy mondtam el a történetet, mint az agresszió esetében, úgy, mintha végtelen 
oszcilláció zajlana. Ám mint abban az esetben, itt is kimutatható, hogy valójában 
nem folyna oszcilláció. A rendszer stabil állapot felé közeledne.47 Ha elvégezzük a 
számításokat, akkor kiderül, hogy az a populáció, melyben a nőstények öthatoda 
szemérmes, a hímeknek pedig ötnyolcada hűséges, evolúciós szempontból stabil. 
Ez természetesen csupán azokra a konkrét önkényes számokra igaz, melyekből 
kiindultunk, de bármely más önkényes feltevés esetében is könnyű kiszámítani, 
hogy mi volna a stabil arány. 

Maynard Smith elemzéseihez hasonlóan, itt sem kell úgy gondolnunk, hogy két 
különböző típusú hímről és két különböző típusú nőstényről van szó. Az ESS 
ugyanúgy elérhető lenne, ha minden hím idejének ötnyolcadát hűségben, a többit 
pedig nők után futkosva töltené; a nőstények pedig idejük öthatodában 
szemérmesek, egyhatodában pedig ledérek volnának. Akár így, akár úgy fogjuk is 
fel az ESS-t, a következőt jelenti: akármelyik nem tagjainak eltérése a nekik 
megfelelő stabil aránytól büntetést vonna maga után annak következtében, hogy a 
másik nem stratégiáinak arányában is változás állna be, mely azután az eredeti 
deviáns egyedek számára hátrányos lenne. Az ESS ezért megmarad. 
Levonhatjuk azt a következtetést: feltétlenül lehetséges, hogy nagyrészt szemérmes 
nőstényekből és hűséges hímekből álló populáció alakuljon ki. Ilyen körülmények 
között a nőstények számára a családi boldogság stratégia valóban működőképesnek 
látszik. Nem kell a szemérmes nőstények konspirációjára gondolnunk. A 
szemérmesség ténylegesen kifizetődő lehet a nőstény önző génjei számára. 

A nőstények különböző módokon ültethetik át az ilyen típusú stratégiát a gya-
korlatba. Már utaltam rá, hogy egy nőstény megtagadhatja a párzást azzal a 
hímmel, amely még nem rakott számára fészket, vagy legalább nem segített neki a 
fészekrakásban. Valóban az a helyzet, hogy sok monogám madárnál addig nem is 
kerül sor kopulációra, míg a fészek meg nem épül. Ennek az a hatása, hogy a 
fogamzás pillanatáig a hím már jóval többet áldozott a gyermekre, mint csupán 
olcsó spermiumait. 

Az az igény, hogy a jövendőbeli pár fészket építsen, a hím megfogásának egyik 
hatásos módja a nőstény számára. Elképzelhető, hogy elméletben szinte bármi 
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megteszi, ami a hímnek sokba kerül, még akkor is, ha ezeket a költségeket nem 
közvetlenül olyan formában fizeti, ami előnyére válik a még meg nem született 
utódoknak. Ha egy populációban az összes nőstény arra kényszerítené a hímeket, 
hogy valami nehéz és költséges tettet hajtsanak végre, - mondjuk - öljenek meg egy 
sárkányt, vagy másszanak meg egy hegyet, mielőtt hajlandók volnának párosodni 
velük, akkor elméletben csökkenthetnék a hímek kísértését arra, hogy ko-puláció 
után elhagyják őket. Az a hím, amely kísértést érezne arra, hogy elhagyja a párját, 
és megpróbálja génjeit jobban elterjeszteni egy másik nőstény segítségével, elállna 
tervétől arra a gondolatra, hogy akkor még egy sárkányt meg kellene ölnie. A 
gyakorlatban azonban valószínűtlen, hogy a nőstények olyan önkényes feladatokat 
kényszeríthetnének kérőikre, mint a sárkányölés vagy a Szent Grál keresése, 
ugyanis az a nőstény vetélytárs, aki nem kevésbé fáradságos, de neki és 
gyermekeinek hasznosabb feladatot tűz ki, előnybe kerülne a romantikusabb lelkű 
nőstényekkel szemben, akik valamilyen értelmetlen szerelmi teljesítményt 
követelnek meg. Lehet, hogy a fészeképítés kevésbé romantikus, mint egy sárkány 
megölése, vagy a Hellészpontosz átúszása, de sokkal hasznosabb. 

Ugyancsak hasznos a nőstény számára az a gyakorlat, amit már említettem, 
nevezetesen, hogy a hím udvarlásképpen eteti a nőstényt. Madaraknál ezt 
rendszerint az ifjúkori viselkedéshez való egyfajta visszatérésnek tekintették a 
nőstény részéről. Ugyanazokkal a gesztusokkal kér a hímtől, mint amilyeneket a 
madárfióka használna. Feltételezték, hogy ez automatikusan vonzó a hím számára, 
ugyanúgy, ahogy egy férfi a selypítő vagy duzzogva lebiggyedő ajkat vonzónak 
találja egy felnőtt nőnél. A nőstény madárnak ebben az időszakban szüksége van 
minden többletélelemre, amihez csak hozzá tud jutni, mert most tölti fel tartalékait 
óriási tojásai létrehozásának erőfeszítéséhez. Az udvarló etetés a hím részéről 
valószínűleg közvetlen ráfordítást jelent magukra a tojásokra. Ezért az a hatása, 
hogy csökkenti a kicsinyekre való kezdeti ráfordítás tekintetében a két szülő közt 
meglevő különbséget. 

Számos rovarnál és póknál is megtaláljuk az udvarló etetés jelenségét. Itt egy 
alternatív értelmezés néha túlságosan is kézenfekvő volt. Mivel a hímet - például az 
ájtatos manó esetében - az a veszély fenyegeti, hogy a nagyobb nőstény megeszi, 
bármi, amivel csökkentheti a nőstény étvágyát, előnyére szolgálhat. A szeren-
csétlen ájtatos manó hímről egy bizonyos hátborzongató értelemben elmondhatjuk, 
hogy befektet a gyermekeibe. Táplálékul szolgál azoknak a petéknek a 
létrehozásához, melyeket azután a saját, tárolt, posztumusz spermiumai fognak 
megtermékenyíteni. 

Az a családi boldogság stratégiát játszó nőstény, aki egyszerűen felméri a híme-
ket, és megpróbálja előre felismerni a hűség jellemző jegyeit, kiteszi magát annak, 
hogy rászedik. Nagy előnyhöz jutna az a hím, aki hűséges, házias típusnak tudja 
kiadni magát, ám valójában elhagyásra és hűtlenségre való erőteljes hajlamot rej-
teget. Mindaddig, amíg elhagyott feleségeinek van esélyük arra, hogy néhány gyer- 
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meket felneveljenek, a szoknyapecérnek módja van több gént továbbadni, mint a 
vetélytárs hímnek, aki hű férj és apa. A hímek részéről a hatásos rászedés génjeire 
nézve kedvező tendencia érvényesül a génkészletben. 

Megfordítva: a természetes szelekció kedvez azoknak a nőstényeknek, akik nagy 
ügyességre tesznek szert abban, hogy átlássanak az ilyen csaláson. Ennek egyik 
módja az, hogy különösen nehezen adják oda magukat, amikor egy új hím udvarol 
nekik, de az egymást követő párosodási időszakban egyre készségesebben fogadják 
el múlt évi párjuk közeledését. így automatikusan büntetik azokat a fiatal hímeket, 
akik első párzási időszakukba fognak bele, akár csalók, akár nem. A naiv első éves 
nőstények utódai viszonylag nagyobb arányban hordoznak hűtlen apáktól származó 
géneket, ám a hű apáknak előnyük van az anya életének második és további 
éveiben, mert nem kell végigmenniük az udvarlási rítusoknak ugyanazon a hosszú, 
energiapazarló és időigényes útján. Ha egy populációban az egyedek többsége 
tapasztalt, nem naiv anyák gyermeke - ez ésszerű feltevés bármely hosszú életű faj 
esetében -, akkor a becsületes, jó apaság génjei uralkodóvá válnak a génkészletben. 

Az egyszerűség kedvéért úgy fogalmaztunk, mintha a hím vagy teljesen 
becsületes, vagy durva csaló volna. A valóságban valószínűbb, hogy minden hím, 
sőt minden egyed egy kicsit hajlamos a csalásra, amennyiben úgy van 
programozva, hogy éljen a párja kihasználásának lehetőségeivel. A természetes 
szelekció - mivel kifinomította mindkét fél képességét arra, hogy észlelje a 
becstelenséget a másiknál - a durva csalást meglehetősen alacsony szinten tartotta. 
A hímek többet nyerhetnek a becstelenség révén, mint a nőstények, s arra kell 
számítanunk, hogy még azoknál a fajoknál is, ahol tekintélyes mértékű szülői 
önzetlenséget tanúsítanak, rendszerint egy kicsit kevesebbet dolgoznak, mint a 
nőstények, és egy kicsit hajlamosabbak a szökésre. Madaraknál és emlősöknél 
minden bizonnyal ez a normális. 

Vannak azonban olyan fajok, melyeknél a hím ténylegesen többet tesz a 
gyermekekért, mint a nőstény. A madarak és emlősök között az apai 
áldozatkészségnek ezek az esetei kivételesen ritkák, ugyanakkor gyakoriak a halak 
körében. Miért?48 Ez olyan probléma elé állítja az önzőgén-elméletet, mely hosszú 
időn át foglalkoztatott. Nemrégiben egy szakdolgozatban szellemes megoldást 
vetett fel T. E. Carlisle kisasszony. Trivers “kegyetlen kutyaszorító" elvét használja 
fel, amelyről korábban már volt szó. A következőt állítja. 

A halak jó része nem kopulál, hanem egyszerűen kibocsátja ivarsejtjeit a vízbe. A 
megtermékenyítés a nyílt vízben történik, nem pedig valamelyik partner testének 
belsejében. Valószínűleg így kezdődött az ivaros szaporodás. Ugyanakkor a 
szárazföldi állatok - mint a madarak, emlősök és hüllők - nem engedhetik meg 
maguknak az effajta külső megtermékenyítést, mert ivarsejtjeik túlságosan köny-
nyen kiszáradnak. Az egyik nem gamétáit - a híméit, mivel a spermiumok mozgé-
konyak - juttatják a másik nem egyik tagjának - a nősténynek - nedves belsejébe.  
Ez eddig egyszerűen tény. És most jön a gondolat. Kopuláció után a szárazföldön  
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élő nősténynek fizikailag birtokában marad az embrió. Benne van a testében. Még 
ha a megtermékenyített petét szinte azonnal lerakja, a hímnek akkor is van ideje 
arra, hogy eltűnjön, s ezzel kényszerítse a nőstényt Trivers “kegyetlen 
kutyaszorítójába". A hímnek ezért óhatatlanul megvan az a lehetősége, hogy 
elsőként hozza meg a döntést párja elhagyásáról, megfosztva ezáltal a nőstényt a 
választás lehetőségétől, és arra a döntésre kényszerítve, hogy vagy biztos 
pusztulásra ítéli kicsinyeit, vagy pedig velük marad és felneveli őket. Az anyai 
gondoskodás ezért megszokottabb a szárazföldi állatok körében, mint az apai 
gondoskodás. 

A halak és más vízben élő állatok esete azonban egészen más. Ha spermiumait a 
hím nem juttatja be fizikailag a nőstény testébe, akkor semmilyen értelemben sem 
szükségszerű, hogy a nőstényre maradjon a “magzat kihordása". Bármelyik partner 
gyorsan elmenekülhet, és a másikra hagyhatja az újonnan megtermékenyített peték 
birtoklását. De még arra is van ésszerű indok, hogy miért lehet gyakran éppen a 
hím az, aki a leginkább ki van téve a cserbenhagyásnak. Valószínűnek látszik, hogy 
evolúciós harc alakul ki akörül, hogy ki bocsássa ki ivarsejtjeit elsőként. Annak a 
partnernek, aki az első lesz, megvan az az előnye, hogy ő hagyhatja a másikra a 
friss embriókat. Másfelől az a partner, aki elsőként rakja le ivarsejtjeit, azt a 
kockázatot vállalja, hogy jövendőbeli partnere ezután nem követi példáját. 
Mármost ebben a hím a sebezhetőbb, már csak azért is, mert spermiumai 
könnyebbek, és nagyobb valószínűséggel szóródnak szét, mint az ikrák. Ha a 
nőstény túlságosan korán rakja le petéit, azaz mielőtt a hím felkészült volna rá, az 
nem nagy baj, mivel a peték - lévén viszonylag nagyok és súlyosak - valószínűleg 
egy kupacban maradnak egy ideig. A nőstény hal tehát vállalhatja azt a 
“kockázatot", hogy korán ikrázik. A hím nem meri vállalni ezt a kockázatot, mivel 
ha túlságosan korán rakja le ivarsejtjeit, akkor spermiumai szanaszét szóródnak, 
mielőtt a nőstény felkészülne, a nőstény pedig akkor már nem ikrázik, mivel nem 
érdemes. A szétszóródási probléma miatt a hímnek meg kell várnia, míg a nőstény 
lerakja petéit, azután kell ráontania spermiumait a petékre. A nősténynek azonban 
értékes másodpercei maradnak arra, hogy eltűnhessen; a hímet hagyja így birtokon 
belül, és rákényszeríti Trivers dilemmáját. Ez az elmélet ily módon szépen 
magyarázza, hogy miért gyakori az apai gondoskodás a vízben, és miért ritka a 
szárazföldön. 

Elhagyva most már a halakat, rátérek a másik fő nősténystratégiára, a férfias férfi 
stratégiára. Az ezt alkalmazó fajok nőstényei gyakorlatilag belenyugszanak abba, 
hogy semmiféle segítséget nem kapnak gyermekeik apjától, és ehelyett minden 
erejükkel arra törekszenek, hogy jó génekhez jussanak. Megint csak a párzás-tól 
való tartózkodás fegyverét használják. Nem hajlandók akármelyik hímmel 
párosodni, hanem a legnagyobb gonddal válogatnak, mielőtt megengednék egy 
hímnek, hogy párosodjék velük. Egyes hímek kétségkívül nagyobb számban 
tartalmaznak jó géneket, mint mások, olyan géneket, melyek javítanák mind a fiak, 
mind a lányutódok túlélési esélyeit. Ha egy nőstény külsőleg látható jegyek alap- 
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ján valamiképpen érzékelni képes a jó géneket a hímekben, akkor hasznára lehet 
saját génjeinek azzal, hogy jó apai génekkel egyesíti őket. Hogy evezős 
analógiánkkal éljünk, a nőstény minimálisra csökkentheti annak valószínűségét, 
hogy génjeinek teljesítménye egy rossz csapatban leromoljék. Megpróbálhatja 
kiválogatni a jó csapattársakat saját génjei számára. 

Valószínűleg a legtöbb nőstény egyetért egymással abban, hogy melyek a 
legjobb hímek, mivel mindannyian ugyanarra az információra támaszkodnak. Ezért 
erre a néhány szerencsés hímre jut a legtöbb párosodás. Erre tökéletesen 
alkalmasak is, mivel mindössze néhány olcsó spermiumot kell a nőstényeknek 
adniuk. Feltehetőleg ez a helyzet az elefántfókáknál és a paradicsommadaraknál. A 
nőstények csak néhány hímnek engedik meg, hogy éljen az eszményi önző-
kizsákmá-nyoló stratégiával, amire egyébként az összes hím törekszik, de 
gondoskodnak róla, hogy a legjobb hímek élvezhessék ezt a luxust. 

Vajon mire figyel az a nőstény, aki megpróbálja kiválogatni a jó géneket, hogy 
aztán sajátjaival egyesítse? Először is a túlélési esélyekről akar megbizonyosodni. 
Nyilvánvaló, hogy mindegyik udvarló bizonyította már, hogy legalábbis a 
felnőttkort képes megérni, azt azonban nem bizonyította szükségképpen, hogy 
sokkal tovább is élhet. Nagyon jó taktika lehet a nőstények számára idős hímeket 
keresni. Bármilyen fogyatékosságaik legyenek is, azt már bebizonyították, hogy 
képesek túlélni, s a nőstény ily módon valószínűleg a hosszú élet génjeivel egyesíti 
saját génjeit. Igen ám, de nincs értelme, hogy gyermekeinek hosszú életet 
biztosítson, ha azok nem adnak neki ugyanakkor egy csomó unokát is. A hosszú 
élet első látásra nem elfogadható bizonyítéka a férfiasságnak. Valóban, egy hosszú 
életű hím talán pontosan azért maradt életben, mert nem vállalt kockázatot a 
szaporodás érdekében. Annak a nősténynek, aki idős hímet választ, nem lesz 
szükségképpen több leszármazottja, mint annak a rivális nősténynek, aki olyan ifjút 
választ, aki a jó gének valamilyen más jelét viseli magán. 

Milyen más jelet? Sok lehetőség van. Talán erős izmokat a táplálékszerzés 
képességének bizonyítékaként, talán hosszú lábakat a ragadozók elől való 
menekülés képességének bizonyítékaként. Egy nősténynek előnye származhat 
abból, ha génjeit ilyen tulajdonságokkal egyesíti, minthogy ezek mind a fiainak, 
mind a lányainak hasznára válhatnak. Először is tehát úgy kell elképzelnünk, hogy 
a nőstények a hímeket tökéletesen valódi címkék vagy jelzések alapján választják 
ki, melyek többnyire jó mögöttes gének bizonyítékai. Van itt azonban egy nagyon 
érdekes dolog, amit Darwin ismert fel, és Fisher mondott ki világosan. Olyan társa-
dalomban, ahol a hímek azért versenyeznek egymással, hogy férfias férfiként kivá-
lasszák őket a nőstények, az egyik legjobb dolog, amit egy anya tehet a génjeiért, 
hogy olyan fiút hoz világra, aki azután - amikor reá kerül a sor - vonzó férfias férfi-
nak bizonyul. Ha biztosítani tudja, hogy fia - amikor felnő - azon kevés szerencsés 
hím egyike legyen, akik a legtöbb kopulációhoz jutnak, akkor rengeteg unokája 
lesz. Ennek az a következménye, hogy a nőstény szemében egy hím egyik leg- 
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kívánatosabb tulajdonsága egészen egyszerűen maga a nemi vonzerő. Az a nőstény, 
aki egy rendkívül vonzó férfias férfival párosodik, nagyobb valószínűséggel szül 
olyan fiakat, akik a következő nősténygeneráció számára vonzóak lesznek, s akik 
sok-sok unokát nemzenek neki. Elképzelhető tehát, hogy eredetileg a nőstények 
olyan, nyilvánvalóan hasznos tulajdonságok alapján választják ki a hímeket, mint 
az erőteljes izmok, de amint az ilyen tulajdonságok egy faj nőstényei körében mint 
vonzó tulajdonságok széles körben elfogadottá válnak, a természetes szelekció a 
továbbiakban már pusztán azért is kedvezni fog nekik, mert vonzóak. 

Vagyis az olyan különcségek, mint a hím paradicsommadarak faroktollai, 
egyfajta labilis, öngerjesztő folyamatban alakulhattak ki.49 Valamikor régen a 
szokásosnál kissé hosszabb faroktollak alapján választhattak a nőstények, s talán 
éppen azért, mert az erős és egészséges alkat jele volt. Egy hímnél a rövid farok 
lehetett valamilyen vitaminhiány jele is - a gyenge táplálékszerzési képesség 
bizonyítéka. Vagy talán a rövid farkú hímeknek leharapták a farkát. Vegyük észre, 
hogy nem kell feltételeznünk, hogy a rövid farok önmagában genetikailag 
öröklődött, csupán azt, hogy valamilyen genetikai hátrány mutatójaként szolgált. 
Mindenesetre tételezzük fel, hogy bármi okból is, az ősi paradicsommadár-faj 
nősténye előnyben részesítette az átlagnál hosszabb farkú hímeket. Feltéve, hogy a 
hím farokhosszának természetes változatossága mögött voltak bizonyos genetikai 
tényezők is, ez idővel oda vezethetett, hogy a populációban a hímek átlagos 
farokhossza növekedett. A nőstények egyszerű szabályt követtek: nézd végig az 
összes hímet, és válaszd a leghosszabb farkút. Bármely nőstény, aki eltért ettől a 
szabálytól, megbűnhődött, még akkor is, ha a faroktollak végül már olyan 
hosszúakká váltak, hogy ténylegesen akadályozták a hímeket. Az a nőstény, aki 
nem hozott világra hosszú farkú fiakat, csekély eséllyel számíthatott arra, hogy a 
fiait vonzónak fogják tekinteni. Mint a divat a női ruházkodásban vagy az amerikai 
autók formatervezésében, a hosszabb farok “divatja" elszabadult, és már saját 
lendülete vitte tovább. Csak akkor állt meg, amikor a farkak már oly groteszk 
hosszúságúra nyúltak, hogy nyilvánvaló hátrányaik kezdtek túlsúlyba kerülni 
szexuális vonzerejükből fakadó előnyükkel szemben. 

Ezt az elgondolást nehéz megemészteni, és sokan kételkednek benne, amióta 
csak Darwin először felvetette a szexuális szelekció néven. A kételkedők egyike 
A. Zahavi, akinek “Róka, róka" elméletével már találkoztunk. Rivális magya-
rázatként saját őrjítőén ellentétes “hátrányelvét" fejti ki.50 Rámutat, hogy már maga 
az a tény, hogy a nőstények jó hímeket próbálnak kiválasztani a hímek közül, 
lehetőséget ad a hímek részéről jelentkező félrevezetésnek. Lehet, hogy a 
nőstények eredetileg az erős izom alapján igyekeztek választani, de vajon mi 
akadályozhatja meg a hímeket abban, hogy izomutánzatokat növesszenek, nem 
több izommal, mint ami a válltömésekben van? Ha a hímeknek kevesebbe kerül 
áliz-mokat növeszteni, mint valódiakat, akkor a szexuális szelekciónak az álizmok 
létrehozását okozó géneket kellene jutalmaznia. De nem kellene hozzá sok idő,  
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hogy a kontraszelekció olyan nőstények kifejlődéséhez vezessen, akik képesek 
átlátni a csaláson. Zahavi alapvető premisszája az, hogy a hamis szexuális 
reklámon végül is átlátnak a nőstények. Ezért arra a következtetésre jut, hogy azok 
lesznek a valóban sikeres hímek, akik nem reklámoznak hamisan, akik 
kézzelfoghatóan bizonyítják, hogy nem csalnak. Ha erős izmokról van szó, akkor a 
nőstények hamarosan észre fogják venni, hogy melyek azok a hímek, akik pusztán 
az erős izmok látványára tettek szert. Ám azok a hímek, akik a súlyemeléssel vagy 
a hencegő izommegfeszítéssel egyenértékű módon bizonyítják, hogy valóban erős 
izmaik vannak, sikerrel fogják meggyőzni a nőstényeket. Más szóval: Zahavi úgy 
véli, hogy nem elég, ha a férfias férfi látszólag jó minőségű hím; valóban jó 
minőségű hímnek kell lennie, mert különben nem fogják elfogadni a kétkedő 
nőstények. Olyan bemutatók alakulnak ki ezért, melyekre csak az igazi férfias 
férfiak képesek. 

Eddig még minden rendben volna. Most jön Zahavi elméletének az a része, ami 
tényleg a torkunkon akad. Azt veti fel, hogy a paradicsommadarak és pávák farka, 
a szarvasok óriási agancsa és a többi szexuális szelekció révén létrejött tulajdonság 
- melyek mindig paradoxnak tűnnek, mivel látszólag hátrányosak tulajdonosaikra 
nézve - pontosan azért fejlődött ki, mert hátrányos. A hosszú és esetlen farkú hím 
madár azt mutatja be a nőstényeknek, hogy olyan erős férfias férfi, hogy még e 
farok ellenére is életben tud maradni. Képzeljünk el egy nőt, aki két férfi 
versenyfutását figyeli. Ha mindketten egyszerre érnek célba, de az egyik virtusból 
egy zsák szenet cipel a hátán, akkor a nő természetesen azt a következtetést fogja 
levonni, hogy valójában a teherrel futó férfi a gyorsabb. 

Én nem hiszek ebben az elméletben, ámbár most már nem vagyok annyira 
magabiztos, mint amikor először hallottam róla. Rámutattam, hogy a logikus 
következmény a fél lábú és fél szemű hímek kifejlődése volna. Zahavi, aki izraeli, 
azonnal visszavágott: “Legjobb tábornokaink némelyike félszemű!" Mindazonáltal 
továbbra is megmarad az a probléma, hogy a hátrányelméletben, úgy látszik, 
alapvető ellentmondás van. Ha a hátrány valódi - és az elmélet lényegéhez tartozik, 
hogy valódinak kell lennie -, akkor maga a hátrány éppoly biztosan fogja büntetni 
az utódot, mint ahogy vonzhatja a nőstényeket. Mindenesetre fontos, hogy a 
hátránynak nem szabad továbbjutnia a lányutódokba. 

Ha lefordítjuk a hátrányelméletet a gének nyelvére, akkor valami ilyesmit 
kapunk. Az a gén, amely a hímeket arra készteti, hogy hátrányos tulajdonságot - 
például hosszú farkat - fejlesszenek ki, elterjed a génkészletben, mivel a nőstények 
hátrányban levő hímeket választanak. A nőstények azért választanak olyan 
hímeket, akik hátrányban vannak, mert azok a gének, amelyek a nőstényeket ilyen 
választásra késztetik, ugyancsak gyakorivá válnak a génkészletben. Ez azért van 
így, mert a hátrányos helyzetből induló hímeket kedvelő nőstények automatikusan 
más tekintetben jó génekkel rendelkező hímeket választanak ki, mivel ezek a hímek 
megérték a felnőttkort hátrányuk ellenére. Ezek az “egyéb" jó gének haszná- 
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ra lesznek az utódok testének, melyek ennélfogva életben maradnak, és terjesztik 
magának a hátránynak a génjeit is, valamint a hátrányos helyzetből induló hímek 
választásának génjeit. Feltéve, hogy a magát a hátrányt okozó gének hatásukat csak 
fiúkra fejtik ki, és a hátrány előnyben részesítéséért felelős gének csak a lányokat 
érintik, az elmélet éppenséggel működhet. Amíg csupán szavakban fogalmazzuk 
meg, nem lehetünk biztosak benne, hogy működik-e vagy sem. Használható 
fogalmunk akkor lehet arról, hogy mennyire jó egy ilyen elmélet, ha matematikai 
modell segítségével fogalmazzuk meg. Mindeddig kudarcot vallottak azok a 
matematikai genetikusok, akik a hátrányelvet megpróbálták működőképes modellé 
felépíteni. Lehet, hogy azért, mert nem működőképes az elv, de az is lehet, hogy 
azért, mert ezek a kutatók nem elég okosak. Egyikük Maynard Smith, s én inkább 
az előbbi lehetőségre hajlok. 

Ha egy hím olyan módon tudja bizonyítani, hogy felette áll más hímeknek, hogy 
közben nem hozza szántszándékkal hátrányba önmagát, ezen a módon kétségkívül 
növelni tudja genetikai sikerét. így az elefántfókák nem azáltal győznek és tartják 
meg háremüket, hogy esztétikailag vonzók a nőstények szemében, hanem azzal az 
egyszerű módszerrel, hogy minden hímet legyőznek, aki megpróbál betörni a 
háremükbe. A háremtartók többnyire megnyerik ezeket a harcokat a reménybeli 
bitorlókkal szemben, hiszen éppen ezért háremtartók. A bitorlók ritkán győznek, 
mert ha képesek lennének győzni, akkor már korábban megtették volna! 
Ennélfogva az a nőstény, aki csak a háremtartóval párosodik, génjeit olyan hímmel 
egyesíti, aki elég erős ahhoz, hogy visszaverje a sok elszánt nőtlen hím részéről 
kezdeményezett, sorozatos kihívásokat. Ha szerencséje van, fiai örökölni fogják 
apjuk képességét arra, hogy háremet tartson. A nőstény elefántfókának 
gyakorlatilag nincs sok választási lehetősége, mivel a háremtulajdonos őt is 
megveri, ha megpróbál félrelépni. Az elv azonban továbbra is az, hogy az a 
nőstény, aki a küzdelmekből győztesen kikerülő hímet választ párosodásra, ezzel 
használhat génjeinek. Mint már láttuk, vannak példák arra, hogy a nőstények 
szívesebben párosodnak olyan hímekkel, akiknek territóriumuk van, és olyanokkal, 
akik magasan állnak a dominanciahierarchiában. 

Összegezve az ebben a fejezetben eddig elmondottakat: az állatok körében 
található különböző szaporodási rendszerek - monogámia, promiszkuitás, többne-
jűség és így tovább - megérthetők a hímek és nőstények közti érdekellentétek 
alapján. Mindkét nem egyedei maximalizálni “akarják" életük során elért teljes 
szaporodási teljesítményüket. A spermiumok és petesejtek mérete és száma közti 
alapvető különbség miatt a hímek általában nagyobb valószínűséggel hajlanak a 
promiszkuitásra és az atyai gondoskodás elmulasztására. A nőstényeknek két fő 
ellenjáték áll rendelkezésükre, melyeket férfias férfi és családi boldogság straté-
giáknak neveztem. A faj ökológiai körülményei határozzák meg, hogy a nőstények 
ezen ellenjátékok közül az egyik vagy a másik felé hajlanak-e, s ezek határozzák 
meg azt is, hogy a hímek hogyan válaszolnak. A gyakorlatban a férfias férfi és a 
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családi boldogság közti összes átmeneti stratégia megtalálható, és - mint láttuk -
vannak esetek, amikor inkább az apa gondoskodik a gyermekekről, mint az anya. 
Ez a könyv nem foglalkozik a konkrét állatfajokra vonatkozó részletekkel, így hát 
nem térek ki rá, mi hajlamosíthat egy fajt arra, hogy az egyik szaporodási rendszert 
gyakorolja, s ne a másikat. Ehelyett inkább azokat a különbségeket fogom 
szemügyre venni, melyek közönségesen megfigyelhetők a hímek és a nőstények 
között általában, és megmutatom, hogy ezek hogyan értelmezhetők. A hangsúlyt 
ezért nem azokra a fajokra fogom helyezni, amelyekben a nemek közti 
különbségek csekélyek - lévén ezek általában azok a fajok, melyeknek nőstényei a 
családi boldogság stratégiát részesítik előnyben. 

Először is, jobbára a hímek azok, akik nemileg vonzó, tarka színekben 
pompáznak, s a nőstények azok, akik terepszínűek. Mindkét nem egyedei el akarják 
kerülni, hogy megegyék őket a ragadozók, és mindkét nemnél érvényesül bizonyos 
evolúciós nyomás a kevésbé feltűnő külső irányában. Az élénk színek nem kevésbé 
vonzzák a ragadozókat, mint a szexuális partnereket. Génnyelven ez azt jelenti, 
hogy az élénk színekért felelős gének nagyobb valószínűséggel végzik a ragadozók 
gyomrában, mint a jelentéktelen külsőért felelős gének. Másfelől a terepszín génjei 
az eleven színek génjeinél kisebb valószínűséggel találják magukat a következő 
nemzedékben, mivel a terepszínű egyedeknek nehéz párt találniuk. Két egymás 
ellen ható szelekciós nyomás érvényesül tehát: a ragadozók inkább az eleven szín 
génjeit távolítják el a génkészletből, a szexuális partnerek pedig inkább a 
jelentéktelen külső génjeit. Mint oly sok más esetben, a hatékony túlélőgépek itt is 
az egymás ellen ható szelekciós nyomások közti kompromisszumnak tekinthetők. 
Minket pillanatnyilag az érdekel, hogy a hím számára - úgy tűnik - más az 
optimális kompromisszum, mint a nőstény számára. Ez természetesen tökéletesen 
összhangban van azzal a felfogásunkkal, hogy a hímek nagy kockázatot vállaló, 
nagy jutalomra törekvő szerencsejátékosok. Mivel a hímek a nőstény által 
előállított minden petéhez sok millió spermiumot termelnek, a spermiumok nagyon 
nagy számbeli fölényben vannak a petékkel szemben a populációban. Bármely 
adott petesejt ezért sokkal nagyobb valószínűséggel egyesül ellenkező nemű 
ivarsejttel, mint bármely adott spermium. A peték viszonylag értékes erőforrások, s 
ennélfogva egy nősténynek ahhoz, hogy petéi megtermékenyítését biztosítsa, 
szexuálisan nem kell olyan vonzónak lennie, mint egy hímnek. Egyetlen hím is 
képes nőstények nagy populációjának összes gyermekét nemzeni. Ha egy hímnek 
rövid élet jut is, mert tarka farka felhívja a. ragadozók figyelmét, vagy bele-
gabalyodik a bokrokba, még mielőtt elpusztulna, nagyon sok gyermeknek lehet 
apjává. Egy érdektelen vagy szürke hím akár olyan soká is élhet, mint egy nőstény, 
de kevés gyermeke lesz, és a génjei nem jutnak tovább. Mit ér egy hímnek az egész 
világ, ha elveszti halhatatlan génjeit? 

Egy másik gyakori nemi különbség: a nőstények nagyobb ügyet csinálnak ab- 
ból, hogy kivel párzanak. A kényeskedés egyik oka bármely nem egyedénél az 
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lehet, hogy el kell kerülnie a más fajhoz tartozókkal való párosodást. A hibridizáció 
több okból is rossz lehet. Néha - például ha egy ember birkával közösül -a 
közösülés nem vezet embrió kialakulásához, s így nem jelent nagy veszteséget. Ha 
azonban egymással szorosabb rokonságban álló fajok - például lovak és szamarak - 
kereszteződnek, a költség, legalábbis a nőstény partner számára, számottevő. 
Valószínű, hogy öszvérembrió képződik, majd tizenegy hónapon át elfoglalja 
méhét. Ez nagy mennyiséget emészt fel a teljes szülői ráfordításból, nemcsak a 
méhlepényen át lekötött táplálék, majd később tej formájában, hanem 
mindenekelőtt annak az időnek a formájában, melyet az anya más utódok 
nevelésére fordíthatott volna. Azután, amikor az öszvér felnő, terméketlennek 
bizonyul. Ennek feltehetőleg az az oka, hogy ámbár a ló kromoszómái és a szamár 
kromoszómái kellőképpen hasonlítanak egymásra ahhoz, hogy együttműködjenek 
egy jó erős öszvértest felépítésében, nem hasonlítanak egymásra eléggé ahhoz, 
hogy megfelelően össze tudjanak dolgozni a meiózis során. Bármi legyen is a 
pontos ok, az a számottevő befektetés, amit az anya az öszvér felnevelésére fordít, 
tökéletesen elvész génjei szempontjából. A nőstény szamaraknak nagyon-nagyon 
vigyázniuk kellene arra, hogy az az egyed, akivel párzanak, egy másik szamár 
legyen, s ne egy ló. Génnyelven az a szamárgén, amely így szól: “Test, ha nőstény 
vagy, párosodj bármely idős hímmel, akár szamár, akár ló", olyan gén, amely 
legközelebb egy öszvértest zsákutcájában találja magát, az anya öszvércsikóra 
fordított szülői befektetése pedig nagyon sokat levon abból a képességéből, hogy 
termékeny szamarakat neveljen fel. Egy hímnek ugyanakkor kevesebb 
vesztenivalója van, ha nem a megfelelő fajhoz tartozó egyeddel párosodik, és bár 
lehet, hogy semmit sem nyer, arra kell számítanunk, hogy a hímek kisebb ügyet 
csinálnak szexuális partnereik megválasztásából. Ahol ennek utánanéztek, igaznak 
találták. 

Még fajon belül is van ok a körültekintésre. Megvan a valószínűsége, hogy a 
vérfertőző párosodásnak - a hibridizációhoz hasonlóan - káros genetikai követ-
kezményei legyenek, ez esetben azért, mert megnyilvánulhat a letális és szemi-
letális recesszív gének hatása. A nőstényeknek megint csak több vesztenivalójuk 
van, mint a hímeknek, mivel az ő ráfordításuk egy adott gyermekre többnyire 
nagyobb. Ahol vérfertőzési tabuk állnak fenn, arra kell számítanunk, hogy a 
nőstények merevebben ragaszkodnak a tabukhoz, mint a hímek. Ha feltesszük, 
hogy viszonylag nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy vérfertőző viszonyban 
az idősebb partner az aktív kezdeményező, várhatjuk, hogy az olyan vérfertőző 
kapcsolatok, ahol a hím az idősebb, gyakoribbak, mint az olyanok, ahol a nőstény 
az idősebb. Például az apa és lánya közti vérfertőzésnek gyakoribbnak kell lennie, 
mint az anya és fia közti vérfertőzésnek. A fiú- és leánytestvérek közti vérfer-
tőzésnek gyakoriság tekintetében közbülső helyet kellene elfoglalnia. 
A hímeknek általában nagyobb hajlamot kellene mutatniuk a promiszkuitás- 
ra, mint a nőstényeknek. Mivel a nőstény korlátozott számú petesejtet termel - 
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viszonylag lassú ütemben -, kevés haszna származhat abból, ha sokszor párzik 
különböző hímekkel. Ugyanakkor a hím, aki naponta spermiumok millióit képes 
termelni, csak nyerhet azon, ha válogatás nélkül párosodik mindenkivel, akivel 
csak tud. A fölösleges kopulációk egy kis idő- és energiaveszteségtől eltekintve 
ténylegesen talán nem kerülnek sokba a nősténynek, de nem származik belőlük 
számára semmi haszon. A hím ugyanakkor soha nem túlozhatja el a párosodást, 
annyi különböző nősténnyel kell kopulálnia, amennyivel csak lehet; a túlzás szónak 
a hím szempontjából nincs értelme. 

Nem beszéltem eddig kimondottan az emberről, de olyan evolúciós okfejtés 
kapcsán, melyet ebben a fejezetben követünk, óhatatlanul el kell gondolkodnunk 
saját fajunkon és saját tapasztalatainkon. Ismerősen csenghet az az elv, hogy a 
nőstények tartózkodnak a kopulációtól mindaddig, amíg a hím bizonyságát nem 
adja hosszú távú hűségének. Ez azt sugallhatná, hogy az emberi nőstények inkább a 
családi boldogság stratégiát játsszák, mintsem a férfias férfi stratégiát. A legtöbb 
emberi társadalom csakugyan monogám. A mi társadalmunkban a szülői ráfordítás 
mindkét szülő részéről nagy, és esetleges kiegyensúlyozatlansága nem nyilvánvaló. 
Az anyák kétségtelenül többet tesznek közvetlenül a gyermekekért, mint az apák, 
az apák azonban gyakran keményen dolgoznak, hogy közvetettebb módon 
biztosítsák azokat az anyagi forrásokat, melyeket azután a gyermekek élveznek. 
Másfelől egyes emberi közösségekben promiszkuitást, másokban pedig háremeket 
találunk. Ez a meghökkentő változatosság arra mutat, hogy az ember életmódját 
nagyrészt a kultúra határozza meg, nem pedig a gének. Az azonban továbbra is 
lehetséges, hogy az emberi hímek általában hajlamosabbak a promiszkuitásra, a 
nőstények pedig a monogámiára, ahogy azt evolúciós alapon jósolnánk. Hogy e két 
tendencia közül melyik győz egy adott társadalomban, az a kulturális feltételektől 
függ, éppúgy, ahogy a különböző állatfajok esetében az ökológiai körülmények 
függvénye. 
A mi társadalmunk egyik olyan jellemző sajátsága, amely határozottan 
rendellenesnek tűnik, a szexuális reklám. Mint láttuk, evolúciós alapon 
határozottan azt kellene várnunk, hogy ahol a nemek különböznek, ott a hímek 
azok, akik reklámozzák magukat, és a nőstények a terepszínűek. A modern európai 
és észak-amerikai férfi e tekintetben biztosan kivételt képez. Az persze igaz, hogy 
egyes férfiak rikítóan öltözködnek, némely nők pedig szürkén, de általában nem 
lehet kétséges, hogy a mi társadalmunkban a páva farkának megfelelőjét a 
nőstények viselik, nem pedig a hímek. A nők festik az arcukat, és mű-szempillát 
ragasztanak. A színészektől és a homoszexuálisoktól eltekintve, férfiak ezt nem 
teszik. A nőket inkább érdekli megjelenésük, s ezt az érdeklődést fokozzák a nekik 
szóló magazinok és folyóiratok. A férfiaknak szóló magazinok kevesebbet 
foglalkoznak a hím szexuális vonzerejével, s az a férfi, aki szokatlanul érdeklődik 
saját ruházkodása és megjelenése iránt, könnyen kelt gyanút mind a férfiak, mind a 
nők körében. Ha beszélgetés során akár férfiak, akár nők egy nőt jellemeznek,  
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nagyon valószínű, hogy nemi vonzerejét vagy annak hiányát kiemelt helyen 
említik. Amikor férfit jellemeznek, sokkal valószínűbb, hogy a jelzőknek semmi 
közük a szexualitáshoz. 

A biológusnak ezek után az a gyanúja támad, hogy olyan társadalmat vizsgál, 
melyben a nőstények versengenek a hímekért, nem pedig fordítva. A 
paradicsommadarak esetében arra a következtetésre jutottunk, hogy a nőstények 
azért szürkék, mert nem kell versengeniük a hímekért. A hímek azért csillogók és 
kérkedők, mert a nőstények iránt nagy a kereslet, és megengedhetik maguknak, 
hogy válogatósak legyenek. A nőstény paradicsommadarak iránt azért nagy a 
kereslet, mert a peték szűkösebben állnak rendelkezésre, mint a spermiumok. Mi 
történt a modern európai emberrel? Vajon valóban a hím vált a keresett nemmé, 
őbelőle van hiány, ez az a nem, amely megengedheti magának, hogy válogasson? 
Ha igen, miért? 
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10. Te vakarod a hátam, én meg 
lovagolok a tiéden 

Eddig megvizsgáltuk az azonos fajhoz tartozó túlélőgépek közti szülői, szexuális és 
agresszív interakciókat. Vannak az állati kapcsolatoknak olyan szembeszökő 
oldalai, amelyeket - úgy tűnik - nem fednek egyértelműen ezek a címkék. Ezek 
egyike az, hogy nagyon sok állat előszeretettel él csoportokban. A madarak 
csapatokban, a rovarok, a halak és a bálnák rajokban, a szárazföldi emlősök 
csordákban élnek vagy tálkákban vadásznak. Ezek a csoportosulások rendszerint 
egyetlen faj tagjaiból állnak, de vannak kivételek is. A zebrák gyakran alkotnak egy 
csordát a gnúkkal, és néha megfigyelnek vegyes fajú madárrajokat is. 

Az önző egyed számára meglehetősen sokféle haszonnal járhat, ha csoportban él. 
Nem fogom felsorolni a katalógust, hanem csupán néhány lehetőséget említek meg. 
Ennek során visszatérek a látszólag önzetlen viselkedésnek azokra a példáira, 
melyekről az 1. fejezetben beszéltem, s melyekről azt ígértem, hogy lesz még róluk 
szó. Ez elvezet a rovartársadalmak vizsgálatához, ami nélkül az állati önzetlenség 
magyarázata nem lenne teljes. Végül ebben a meglehetősen vegyes fejezetben 
említést teszek a kölcsönös vagy reciprok önzetlenség fontos gondolatáról: a “te 
vakarod az én hátamat, én vakarom a tiédet" elvről. 

Ha állatok csoportokban élnek együtt, akkor génjeiknek több hasznot kell 
húzniuk a társulásból, mint amennyit ráfizetnek. Egy hiénafalka a magányos 
hiénánál annyival nagyobb prédát képes elejteni, hogy minden egyes önző 
egyednek kifizetődő falkában vadászni, még ha a táplálékon osztozni is kell. 
Valószínűleg hasonló oka van annak is, hogy bizonyos pókok együttműködnek egy 
nagy közös háló építésében. A császárpingvinek konzerválják a meleget azzal, 
hogy összebújnak. Mindegyikük jól jár, mert testfelületük kisebb részét teszik ki a 
hidegnek, mint ha egyedül volnának. Annak a halnak, amelyik rézsútosan egy 
másik hal mögött úszik, hidrodinamikai előnyt jelenthet az elöl úszó hal által keltett 
örvénylés. Részben ez lehet az oka, hogy a halak rajokban úsznak. A légörvénnyel 
kapcsolatos, ehhez hasonló trükk jól ismert a versenykerékpárosok előtt, és 
megmagyarázhatja a költöző madarak V alakban való repülését is. Valószínűleg 
verseny folyik azért, hogy a csapat hátrányos vezető helyét elkerüljék. Lehet, hogy 
a madarak váltják egymást akaratlan vezetőkként - ez a késleltetett reciprok 
önzetlenség egyik formája, amit majd a fejezet végén tárgyalunk.  
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A csoportos életmód sok feltételezett előnye éppen azzal kapcsolatos, hogy az 
állatok elkerüljék a ragadozókat. Elegáns elméletet fogalmazott meg erről W. D. 
Hamilton “Az önző csorda alaktana" című cikkében. A félreértés elkerülése végett 
hangsúlyoznunk kell, hogy “önző csordán" “önző egyedek csordáját" értette. 

Megint csak egy olyan egyszerű “modellből" indulunk ki, amely elvont ugyan, 
mégis segít megértenünk a való világot. Tegyük fel, hogy egy állatfajra olyan 
ragadozó vadászik, amely mindig a hozzá legközelebb eső zsákmányállatot támadja 
meg. A ragadozó szempontjából ez ésszerű stratégia, mivel többnyire csökkenti az 
energiaráfordítást. Az áldozat szempontjából ez egy érdekes következménynyel jár. 
Azt jelenti, hogy minden egyes zsákmányjelölt állandóan arra törekszik, hogy 
elkerülje a ragadozóhoz legközelebbi helyzetet. Ha módja van messziről észrevenni 
a ragadozót, akkor egyszerűen elmenekül. Ám ha a ragadozó képes figyelmeztetés 
nélkül hirtelen felbukkanni vagy a magas fűben megbújva leselkedik, az egyes 
zsákmányállatok még mindig tehetnek valamit annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék azt az esélyt, hogy ők legyenek legközelebb a ragadozóhoz. Úgy 
képzelhetjük el, hogy minden zsákmányállat körül van egy “veszélyövezet". Ez 
olyan terület, amelynek bármely pontja közelebb van az illető egyedhez, mint bárki 
máshoz. Ha például a prédaállatok úgy vonulnak, hogy a területet szabályos 
mértani alakban töltik ki, akkor a veszélyzóna mindegyikük körül (hacsak nem a 
szélen vannak) nagyjából hatszögletű. Ha a ragadozó történetesen az A egyedet 
körülvevő hatszögletű veszélyzónában leselkedik, akkor az A egyed valószínűleg 
áldozatul esik. A csorda szélén vonuló egyedek különösen sebezhetők, mivel az ő 
veszélyövezetük nem egy viszonylag kicsiny hatszög, hanem a szélen egy nagy 
terület. 

Mármost világos, hogy az értelmes egyed megpróbálja veszélyövezetét a lehető 
legkisebbre csökkenteni. Pontosabban: megpróbálja elkerülni, hogy a csorda szélén 
legyen. Ha a szélen találja magát, azonnal megpróbál elmozdulni a középpont felé. 
Sajnos valakinek lenni kell a szélen is, de ami az egyes egyedeket illeti, azok úgy 
gondolják, hogy nem ők lesznek! Ezért szüntelen vándorlás folyik a csoport 
széleiről a középpont felé. Ha a csorda korábban laza és szétszórt volt, hamarosan 
szorosan összetömörül a befelé vándorlás következtében. Még ha modellünk abból 
indul is ki, hogy a prédaállatoknak semmiféle hajlamuk sincs a csoportosulásra, és 
kezdetben véletlenszerűen szét vannak szóródva, az egyedek önző módon akkor is 
arra törekednének, hogy csökkentsék veszélyzónájukat: megpróbálnak a más 
egyedek közti résekbe befurakodni. Ez hamarosan egyre sűrűbben összetömörülő 
csoportosulások kialakulásához vezet. 

Nyilvánvaló, hogy a valóságban a tömörülés tendenciáját ellenkező irányú nyo-
mások korlátozzák: máskülönben mind egymás hegyén-hátán tolonganának! A 
modell azonban mégis érdekes, mivel megmutatja, hogy még nagyon egyszerű fel-
tevések is megjósolhatják a csoportosulást. Más, bonyolultabb modelleket is java-
soltak. Az a tény, hogy ezek közelebb állnak a valósághoz, nem csökkenti Hamil- 
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ton egyszerűbb modelljének azt az érdemét, hogy segít az állati csoportosulás 
problémájáról gondolkodnunk. 

Magában az önző csorda modellben nincs helye az együttműködő 
interakcióknak. Nyoma sincs itt önzetlenségnek, minden egyed önző módon 
mindenki mást kihasznál. A valóságban azonban vannak olyan esetek, amikor az 
egyedek látszólag aktív lépéseket tesznek azért, hogy csoporttársaikat megóvják a 
ragadozóktól. A madarak vészjelzései jutnak eszünkbe. Ezek feltétlenül 
vészjelzések, minthogy azok az egyedek, akik hallják, azonnal menekülni 
kezdenek. Azt senki sem állítja, hogy a vészkiáltó egyed “megpróbálja a ragadozó 
támadását elterelni" társairól. Egyszerűen tájékoztatja őket a ragadozó közeledtéről 
- figyelmezteti őket. Mindazonáltal a jelzés ténye - legalábbis első pillantásra - 
önzetlennek tűnik, mert az a hatása, hogy felhívja a ragadozó figyelmét az 
őrszemre. Erre közvetve következtethetünk egy tényből, melyet P. R. Marler figyelt 
meg. A vészkiáltás fizikai tulajdonságai olyanok, hogy nehéz legyen a forrását 
lokalizálni. Ha egy hangmérnököt arra kérnénk, tervezzen meg egy olyan hangot, 
amelyhez a ragadozó nehezen találja meg az utat, akkor valami nagyon hasonlót 
találna ki ahhoz, ami sok kis énekesmadár valódi vészjelzése. A természetben a 
vészjelzés minden bizonnyal a természetes szelekció műve, és tudjuk, hogy ez mit 
jelent. Azt jelenti, hogy nagyon sok egyed elpusztult, mert vészjelzése nem volt 
tökéletes. Ezek szerint vészjelzést adni veszéllyel jár. Az önzőgén-elméletnek meg 
kell találnia azt a vészjelzés hallatásából származó előnyt, amely elég nagy ahhoz, 
hogy ellensúlyozza ezt a veszélyt. 

Valójában nem is olyan nehéz megtalálni. A madarak vészjelzéseiről már oly 
sokszor mondták, hogy “kínos, kényelmetlen leckét" jelentenek a darwini 
elméletnek, hogy egyfajta sporttá vált a különféle magyarázatok kiagyalása. Ennek 
folytán most már oly sok jó magyarázatunk van, hogy alig emlékszünk rá, miért is 
volt a sok hűhó. Nyilvánvaló, hogy ha a csapatban esetleg van néhány közeli rokon, 
akkor a vészjelzés génje elterjedhet a génkészletben, mert jó esély van arra, hogy 
benne van némelyik megmentett egyed testében. Ez még akkor is igaz, ha az 
őrszem drágán fizet önzetlenségéért, ha magára vonja a ragadozók figyelmét. 

Ha az olvasót nem elégíti ki ez a rokonszelekciós magyarázat, akkor bőséggel 
kínálhatok más elméleteket is, amelyekből válogatni lehet. Az őrszem 
sokféleképpen húzhat önző módon hasznot társai figyelmeztetéséből. Trivers öt jó 
elgondolást vonultat fel, én azonban az alábbi két saját ötletemet jóval 
meggyőzőbbnek tartom. 

Az elsőt “vigyázz" elméletnek hívom, annak alapján, ahogy a szót az iskolások 
használják, amikor a tanár közeledtére akarják figyelmeztetni egymást. Ez az 
elmélet a rejtőzködő madarakra alkalmazható, amelyek dermedten lapulnak az 
aljnövényzetben, amikor veszély fenyeget. Tegyük fel, hogy egy ilyen madárcsapat 
táplálkozik a mezőn. Egy héja tűnik fel a távolban. Még nem látta meg a rajt, és 
nem közvetlenül feléjük repül, de fennáll a veszély, hogy éber szemeivel bármely 
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pillanatban észreveszi őket és támadásba lendül. Tegyük fel, hogy a csapat egyik 
tagja látja a héját, de a többi még nem. Az egyetlen éles szemű egyed azonnal 
megmerevedhetne és meglapulhatna a fűben. Ez azonban nem sokat használna 
neki, mert társai még mindig feltűnően és zajosan mozognak. Bármelyikük magára 
vonhatná a héja figyelmét, és akkor az egész csapat veszélybe kerül. Tisztán önző 
szempontból a héját először észrevevő egyed számára az a legjobb taktika, hogy 
gyors szisszenéssel figyelmezteti társait, így elcsendesíti őket, és csökkenti annak 
esélyét, hogy akaratlanul a nyakára hozzák a héját. 

A másik elméletet, amiről szólni akarok, “sose lógj ki a sorból" elméletnek 
nevezhetnénk. Ez olyan madárfajok esetében alkalmazható, amelyek felrepülnek a 
ragadozó közeledtére - mondjuk - egy fára. Megint csak képzeljük el, hogy az 
eszegető madárcsapat egyik tagja észrevesz egy ragadozót. Mit tegyen? Egyszerűen 
felszállhatna anélkül, hogy figyelmeztetné a társait. Ám akkor már egyedül volna, 
nem lenne többé része egy viszonylag jeltelen csapatnak. A héjákról valóban 
tudjuk, hogy a magányos madarakra vadásznak, de még ha nem így volna is, bőven 
volna okunk azt gondolni, hogy a sorból kilógás öngyilkos stratégia. Még ha társai 
végül követik is, a földről elsőként felrepülő egyed átmenetileg növeli ve-
szélyzónáját. Akár helyes Hamilton konkrét elmélete, akár nem, valamilyen fontos 
előny kell hogy származzék a csoportos életmódból, máskülönben nem lenne olyan 
gyakori. Bármi legyen is ez az előny, az az egyed, aki a többiek előtt hagyja el a 
csapatot, legalábbis részben eljátssza ezt az előnyét. Ha nem szabad kilógnia a 
sorból, akkor mit tegyen a ragadozót észlelő madár? Talán úgy kellene tennie, 
mintha mi sem történt volna, és rábíznia magát a csapathoz tartozásából származó 
védelemre. Ám ez is súlyos kockázattal jár. Még mindig nyílt terepen van, nagyon 
sebezhető. Sokkal nagyobb biztonságban lenne a fán. A legjobb taktika csakugyan 
az, hogy felszálljon egy fára, de el kell érnie, hogy mindenki más is ezt tegye. Ily 
módon nem válik társtalanná, és nem játssza el a tömeghez tartozásból fakadó 
előnyét, de szert tesz a rejtőzködésből származó előnyre is. Megint csak azt látjuk, 
hogy a figyelmeztető jelzés tisztán önző szempontból előnnyel jár. E. L. Charnov 
és J. R. Krebs hasonló elméletet javasoltak, melyben odáig mennek, hogy a 
“manipuláció" szót használják annak jellemzésére, amit a vészjelző madár a raj 
többi tagjával tesz. Messzire jutottunk a tiszta érdek nélküli önzetlenségtől! 

Látszólag ezek az elméletek összeférhetetlenek azzal az állítással, hogy a 
figyelmeztető jelzést hallató egyed veszélybe sodorja magát. Valójában nincs szó 
összeférhetetlenségről. Még inkább veszélybe kerülne, ha nem jelezne. Egyesek 
elpusztultak, mert figyelmeztető jelzést adtak, különösen azok, melyeknek kiáltásai 
könnyen lokalizálhatok voltak. Más egyedek azért pusztultak el, mert nem adtak 
figyelmeztető jelzést. A “vigyázz" elmélet és a “sose lógj ki a sorból" elmélet 
csupán kettő a lehetséges magyarázatok közül. 
Mi a helyzet a pattogó Thomson-gazellával, melyet az 1. fejezetben említettem,  
s melynek látszólag öngyilkos önzetlensége Ardreyt arra késztette, hogy kategori- 
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kusan kijelentse: ez csak a csoportszelekció alapján magyarázható. Itt az 
önzőgénelmélet keményebb próba előtt áll. A vészjelzések valóban működnek a 
madaraknál, ám ezek nyilvánvalóan alig észrevehetőek és a lehető 
legdiszkrétebbek. Nem így a gazella szökdelése. Ez a nyílt provokációig kérkedő. 
A gazellák mintha szándékosan magukra terelnék a ragadozó figyelmét, mintha 
ingerelnék a ragadozót. Ez a megfigyelés egy üdítően merész elmélethez vezetett. 
Az elmélet kezdeményeit N. Smythe-nél találjuk meg, de logikai végkö-
vetkeztetéséig vitt formájában A. Zahavi eltéveszthetetlen kézjegyét viseli magán. 

Zahavi elméletét a következőképpen fogalmazhatjuk meg: a kerülő úton való 
gondolkodás döntő láncszeme az az ötlet, hogy a szökdelés - nemhogy más 
gazelláknak szóló jelzés volna - valójában a ragadozóknak van címezve. Észreveszi 
a többi gazella, és befolyásolja is viselkedésüket, ám ez mellékes, mert elsősorban 
a ragadozónak szóló jelzésként szelektálódott. Magyarra fordítva nagyjából a 
következőt jelenti: “Nézd, milyen magasra tudok ugrani, és nyilvánvalóan olyan 
erős és egészséges gazella vagyok, hogy nem tudsz megfogni, sokkal okosabban 
tennéd, ha megpróbálnád a szomszédomat elkapni, aki nem ugrik olyan magasra!" 
Hogy kevésbé antropomorf kifejezéseket használjunk, nem valószínű, hogy a 
ragadozók megeszik a kérkedő magasra ugrálás génjeit, mert a ragadozók 
többnyire olyan zsákmányt választanak, amely könnyű prédának ígérkezik. Sok 
emlős ragadozóról ismeretes, hogy az öreg és beteg állatokra vadászik. Az az 
egyed, aki magasra ugrik, túlzó módon azt a tényt reklámozza, hogy sem nem öreg, 
sem nem beteg. Ezen elmélet szerint a bemutató távolról sem önzetlen. Éppen hogy 
önző, mivel az a célja, hogy valaki másnak az üldözésére vegye rá a ragadozót. 
Bizonyos értelemben verseny folyik azért, hogy ki tud a legmagasabbra ugrani, s a 
vesztes az lesz, akit a ragadozó választ. 
A másik példa, amiről azt mondtam, hogy még visszatérek rá, a kamikaze méhek 
esete, akik fullánkot böknek a mézrablókba, de ezzel szinte biztos öngyilkosságot 
követnek el. A mézelő méh csupán egyike a nagymértékben társas rovaroknak. 
Ilyenek még egyes darazsak, a hangyák és a termeszek. Általában a társas 
rovarokat kívánom tárgyalni, s nem csupán az öngyilkos méheket. A társas rovarok 
hőstettei legendásak, együttműködésük és látszólagos önzetlenségük megdöbbentő. 
Öngyilkos fullánkdöfési küldetéseik jellegzetes példái csodálatos önmegtaga-
dásuknak. A “mézesbödön" hangyáknál a dolgozók egyik kasztjának tagjai semmi 
mást nem tesznek egész életükben, mint groteszk módon megduzzadt, táplálékkal 
teli hassal, mozdulatlanul lógnak a mennyezetről, puffadt villanykörtékhez hason-
lóan, s a többi dolgozó élelemraktárakként használja őket. Emberi értelemben 
egyáltalán nem is élnek egyéni életet; egyéniségük látszólag a közösség jólétének 
van alávetve. A hangyák, méhek vagy a termeszek társadalma egyfajta magasabb 
szintű egyéniséget valósít meg. A táplálékon olyan mértékben osztoznak, hogy az 
ember szinte közösségi gyomorról beszélne. Az információt oly hatékonyan teszik 
közkinccsé kémiai jelzésekkel és a méhek híres “táncával", hogy a közösség szinte  
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úgy viselkedik, mintha saját idegrendszerrel és érzékszervekkel rendelkező egység 
volna. Az idegen betolakodókat olyasfajta szelektivitással ismerik fel és űzik ki, 
ami a test immunrendszerére emlékeztet. A méhkas meglehetősen magas 
hőmérséklete majdnem olyan pontosan szabályozott, mint az emberi testé, annak 
ellenére, hogy az egyedi méh nem “melegvérű" állat. Végül, ami a legfontosabb, az 
analógia kiterjed a szaporodásra is. A rovarállamban az egyedek többsége 
terméketlen dolgozó. A “csíravonal" - a halhatatlan gének folytonosságának vonala 
- egyedek kisebbségének testén, a reprodukálódó egyedeken át vezet. Ezek az 
egyedek a mi heréinkben és petefészkeinkben levő ivarsejtekhez hasonlíthatók. A 
terméketlen dolgozók májunk, izmunk és idegsejtjeink megfelelői. 

A kamikaze viselkedés és a dolgozók önzetlenségének meg együttműködésének 
más formái nem meghökkentőek, amint elfogadjuk azt a tényt, hogy a dolgozók 
terméketlenek. Egy normális állat testének génjei túlélését kell biztosítania mind az 
utódok szülése, mind pedig az azonos géneket tartalmazó, más egyedekről való 
gondoskodás révén. Az öngyilkosság a más egyedekről való gondoskodás 
érdekében összeegyeztethetetlen azzal, hogy a jövőben saját utódaink legyenek. Az 
öngyilkos önfeláldozás ennélfogva ritkán alakul ki. Ám a dolgozóméhnek sohasem 
lesznek saját utódai. Minden erőfeszítése arra irányul, hogy más rokonairól való 
gondoskodás révén őrizze meg génjeit. Egyetlen steril dolgozóméh halálának 
semmivel sincs nagyobb súlya génjei szempontjából, mint egy őszi levél 
lehullásának a fa génjei szempontjából. 

Nagy a kísértés, hogy misztifikáljuk a társas rovarokat, erre azonban tényleg 
semmi szükség. Érdemes közelebbről megnézni, hogy az önzőgén-elmélettel 
hogyan magyarázható viselkedésük, és különösen azt, hogyan magyarázható a 
dolgozók terméketlenségének evolúciós eredete, ezé a rendkívüli jelenségé, 
melyből oly sok minden következik. 

A rovarállam óriási család, melynek minden tagja rendszerint azonos anyától 
származik. A dolgozók - akik ritkán vagy sohasem szaporodnak - gyakran több 
különálló kasztra oszlanak, ideértve a kis dolgozókat, a nagy dolgozókat, a 
katonákat és az oly nagymértékben specializált kasztokat, mint a mézesbödönöké. 
A szaporodó nőstényeket királynőknek hívják. A szaporodó hímeket néha heréknek 
vagy királyoknak nevezik. A fejlettebb rovarállamokban a szaporodó egyedek a 
nemzésen kívül semmi mással nem foglalkoznak, ebben viszont rendkívül jók. A 
dolgozóktól kapnak táplálékot és védelmet, és ugyancsak a dolgozók felelősek az 
utódok gondozásáért. Egyes hangya- és termeszfajoknál a királynő gigantikus 
petegyárrá dagadt, amelynek rovar mivolta alig ismerhető fel, mérete több 
százszorosa a dolgozóénak, és teljesen mozgásképtelen. Állandóan kiszolgálják a 
dolgozók, akik tisztogatják, etetik és petéinek szüntelen folyamát a közösségi 
utódgondozókba szállítják. Ha egy ilyen éktelen méretű királynőnek valaha is el 
kell hagynia a királyi kamrát, akkor a gürcölő dolgozók százainak a hátán utazik, 
nagy pompával. 
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A 7. fejezetben bevezettem a szülés és a gondozás közti megkülönböztetést. Azt 
mondtam, hogy normális körülmények között a szülést és gondozást egyesítő, 
vegyes stratégiák fejlődnek ki. Az 5. fejezetben láttuk, hogy az evolúciósan stabil 
vegyes stratégiáknak két általános típusa lehet. Vagy kevert módon viselkedik a 
populáció minden egyes tagja - így az egyedek rendszerint a szülés és gondozás 
észszerű keverékét valósítják meg -, vagy a népesség két különböző típusú egyedre 
oszlik - így ábrázoltam először a héják és galambok közti egyensúlyt. Elméletileg 
lehetséges evolúciósan stabil egyensúlyt kialakítani a szülés és gondozás között az 
utóbbi módon: a népesség szétválhat szülőkre és gondozókra. Ám ez csak akkor 
lehet evolúciósan stabil, ha a gondozók közeli rokonai azoknak az egyedeknek, 
akiket gondoznak, legalább olyan közeliek, mint saját utódaiknak volnának. Noha 
elméletileg lehetséges, hogy az evolúció ilyen irányt vegyen, úgy tűnik, valójában 
ez csak az államalkotó rovarok esetében történt így.51 

Az államalkotó rovarok egyedei két fő osztályra válnak szét: szülőkre és 
gondozókra. A szülők a reproduktív hímek és nőstények. A gondozók a dolgozók - 
terméketlen hímek és nőstények a termeszeknél, terméketlen nőstények az összes 
többi társas rovarnál. Mindkét típus hatékonyabban végzi dolgát, mivel nem kell 
egymással megküzdeniük. De vajon kinek a szempontjából hatékonyan? Az a 
kérdés, melyet a darwini elméletnek szegeznek, a közismert sirám: “És mi jó van 
ebben a dolgozóknak?" 

Egyesek azt válaszolták erre: “Semmi." Úgy érzik, a királynő mindent a maga 
javára fordít, kémiai eszközökkel befolyásolva a dolgozókat, hogy az ő önző céljait 
szolgálják, és gondozzák bőven áradó utódait. Ez annak az Alexander-féle szülői 
befolyásolási elméletnek egyik változata, amellyel a 8. fejezetben találkoztunk. Az 
ezzel ellentétes elgondolás az, hogy a dolgozók “tenyésztik" a reproduktív 
egyedeket, arra kényszerítik őket, hogy fokozzák termelékenységüket a 
dolgozógének másolatainak terjesztésében. Kétségtelen, hogy a királynő által 
előállított túlélőgépek nem utódai a dolgozóknak, mindazonáltal nagyon közeli 
rokonai. Hamilton volt az, aki ragyogóan felismerte, hogy legalábbis a hangyák, 
méhek és darazsak esetében a dolgozók valójában szorosabb rokoni viszonyban 
állhatnak az utódokkal, mint maga a királynő! Ez vezette azután őt, majd később 
Triverst és Hare-t az önzőgén-elmélet egyik leglátványosabb diadalához. Az 
okfejtés a következő. 

A rovarok hártyásszárnyúak néven ismert csoportjában - ahova a hangyák, 
méhek és darazsak is tartoznak - nagyon különös az ivar genetikai meghatározása. 
A termeszek nem tartoznak ehhez a csoporthoz, és nem is osztoznak ebben a 
sajátosságban. Egy tipikus hártyásszárnyútelepen csakis egyetlen érett királynő 
van. Egyetlenegyszer párosodott, nászrepülése alkalmával, és egész hátralévő 
hosszú életére - tíz évre vagy még többre is - elraktározza a spermiumokat. Az évek 
során petéihez a spermiumokat ő adagolja úgy, hogy a peték akkor termékenyülhet-
nek meg, amikor áthaladnak petevezetékein. Ám nem termékenyül meg minden 
pete. A megtermékenyítetlenekből fejlődnek ki a hímek. Ezért a hímnek nincs ap- 
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ja, és testének minden sejtje csupán egyetlen kromoszómakészletet tartalmaz 
(amelynek minden darabját anyjától kapta), nem pedig dupla készletet (egyet az 
apától, egyet az anyától), ahogy mi is. A 3. fejezet hasonlatával élve: a hím hártyás-
szárnyúnak mindegyik “kötetből" csupán egyetlen példánya van sejtjeiben a 
szokásos kettő helyett. 

A nőstény hártyásszárnyú viszont normális, amennyiben van apja, és a szokásos, 
dupla kromoszómakészlet található minden testi sejtjében. Hogy egy nőstényből 
dolgozó lesz-e vagy királynő, nem a génjein múlik, hanem azon, hogyan nevelik 
fel. Azaz minden nősténynek teljes készlete van a királynőkészítő génekből, illetve 
teljes készlete van a dolgozókészítő génekből (vagy még inkább azokból a 
géncsoportokból, amelyek dolgozók, katonák stb. specializált kasztjait hozzák 
létre). Hogy melyik génkészletre “kapcsol", az attól függ, hogy a nőstényt hogyan 
nevelik, közelebbről pedig attól, hogy mivel etetik. 

S noha sok egyéb bonyodalom van még, ez a dolog lényege. Nem tudjuk, hogy 
az ivaros szaporodásnak ez a rendkívüli rendszere miért fejlődött ki. Nem kétséges, 
hogy jó oka lehetett, de pillanatnyilag egyszerűen a hártyásszárnyúakkal kap-
csolatos furcsa tényként kell kezelni. Bármi legyen is a furcsaság eredeti oka, 
lehetetlenné teszi a rokonsági fok számítására a 6. fejezetben adott világos 
szabályokat. Egy adott hím spermiumai - ahelyett hogy különböznének egymástól, 
mint nálunk - pontosan azonosak. A hímnek kettő helyett csupán egyetlen 
génkészlete van minden testi sejtjében. Ennélfogva minden spermiumnak a teljes 
génkészletet kell megkapnia, s nem egy 50 százalékos mintát, ezért adott hímtől 
származó összes spermium azonos. Próbáljuk meg mármost kiszámítani egy anya 
és a fia közti rokonsági fokot. Ha egy hímről tudjuk, hogy birtokában van az A 
génnek, mekkora az esélye annak, hogy ez közös az anyjával? A válasz feltétlenül 
100 százalék, mivel a hímnek nem volt apja, és összes génjét az anyjától kapta. Ám 
tételezzük fel, hogy egy királynőről tudjuk, hogy hordozza a B gént. Annak az 
esélye, hogy a fiúban is megvan ez a gén, csupán 50 százalék, mivel a fiú az anyja 
génjeinek csak a felét tartalmazza. Ez ellentmondásosan hangzik, pedig nem az. A 
hím összes génjét anyjától kapja, az anya azonban csak génjei felét adja át fiának. 
A látszólagos paradoxon feloldása abban a tényben rejlik, hogy a hím a gének 
szokásos számának csak a felével rendelkezik. Nincs értelme azon törni a fejünket, 
hogy vajon a rokonsági fok “valódi" mutatója 1/2  vagy 1. A mutató csupán ember 
alkotta mérce, és ha konkrét esetekben nehézségekhez vezet, akkor nyugodtan 
feladhatjuk, és visszatérhetünk az alapelvekhez. A királynő testében levő A gén 
szempontjából annak esélye, hogy a gén közös a fiúban és az anyában - V2, 
ugyanúgy, mint egy lány esetében. A királynő szempontjából tehát utóda - 
akármelyik nemhez tartozzék is - ugyanolyan közeli rokonságban áll vele, mint az 
emberi gyermek az anyjával. 

A dolog akkor kezd érdekessé válni, amikor elérkezünk a nővérekhez. Az 
édesnővéreknek nem csupán azonos az apjuk: a két megtermékenyítő spermium 
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minden génjében azonos. A nővérek tehát az egypetéjű ikrekkel egyenértékűek, 
ami az apai génjeiket illeti. Ha egy nőstény rendelkezik az A génnel, akkor ezt 
vagy az apjától, vagy az anyjától kellett kapnia. Ha az anyjától kapja, akkor 50 
százalék az esélye annak, hogy osztozik rajta a nővérével. Ha azonban az apjától 
kapta, akkor ennek esélye 100 százalék. Ennélfogva a hártyásszárnyú édesnővérek 
közti rokonsági fok nem 1/2, mint a normális ivarosán szaporodó állatok esetében, 
hanem 1/4. 

Ebből következik, hogy a hártyásszárnyú nőstény közelebbi rokona 
édesnővéreinek, mint akármelyik nemhez tartozó utódának.52 Hamilton felismerte - 
noha nem pontosan ilyen módon fogalmazta meg -, hogy ez a tény hajlamosíthat 
egy nőstényt arra, hogy saját anyját hatékony nővérgyártó gépként tenyész-sze. A 
nővéreket helyettesítő módon előállító gén gyorsabban másolja magát, mint az 
utódokat közvetlenül létrehozó gén. Ebből kifolyólag kialakult a dolgozók 
sterilitása. Feltehetőleg nem véletlen, hogy a dolgozók sterilitásával járó 
szaporodási rendszerek - a rovarállamok - nem kevesebb mint tizenegy ízben 
fejlődtek ki egymástól függetlenül a hártyásszárnyúaknál, és csupán egyszer az 
állatvilág teljes fennmaradó részében, nevezetesen a termeszeknél. 

Van azonban itt egy csapda. Ha a dolgozók sikerrel akarják anyjukat 
nővértermelő gépként használni, akkor valamiképpen meg kell fékezniük azt a 
természetes hajlamát, hogy ugyanannyi fiútestvért hozzon létre, mint lányt. A 
dolgozó szempontjából annak az esélye, hogy bármelyik fiútestvérében megvan az 
ő valamelyik adott génje, csupán 1/4. Tehát ha a királynőnek módja volna egyforma 
arányban termelni hím és nőstény szaporodóképes utódokat, akkor a tenyésztésből 
nem származna haszon a dolgozók számára. Ez esetben nem maximalizálnák drága 
génjeik terjesztését. 

Trivers és Hare felismerte, hogy a dolgozóknak meg kell próbálniuk a nemek 
arányát a nőstények javára billenteni. Fogták a nemek optimális arányára 
vonatkozó Fisher-féle számításokat (melyekkel az előbbi fejezetben találkoztunk), 
és átdolgozták őket a hártyásszárnyúak sajátos esetére. Kiderült, hogy a befektetés 
optimális aránya az anya számára - mint rendesen - 1:1. Egy nővér számára 
azonban az optimális arány 3:1 a nővérek javára. Ha hártyásszárnyú nőstény vagy, 
akkor génjeid terjesztésének leghatékonyabb módja az, hogy megtartóztatod 
önmagad az utódnemzéstől, és eléred, hogy anyád 3:1 arányban lásson el téged 
szaporodóképes nővérekkel és fivérekkel. Ha azonban kell, hogy saját utódaid 
legyenek, akkor azzal használhatsz legtöbbet génjeidnek, ha egyforma arányban 
vannak szaporodóképes fiaid és lányaid. 

Mint láttuk, a királynők és dolgozók közti különbség nem genetikai. Ami a 
géneket illeti, a nőstény embriónak az is lehet a sorsa, hogy dolgozó lesz, aki 3:1 
arányt “akar" a nemek között, és az is, hogy királynő, aki 1:1 arányt “akar". Mit je-
lent mármost ez az “akarás"? Azt jelenti, hogy az a gén, amely egy királynő testé-
ben találja magát, akkor terjesztheti magát a legjobban, ha az illető test egyenlő 
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arányban osztja meg ráfordításait szaporodóképes fiak és lányok között. Ám ha 
ugyanez a gén egy dolgozó testében találja magát, akkor úgy terjesztheti magát 
legjobban, ha eléri, hogy az illető test anyjának több lánya legyen, mint fia. Nincs 
itt valódi paradoxon. Egy génnek azokat az erőket és lehetőségeket kell a legjobban 
kihasználnia, amelyek éppen rendelkezésére állnak. Ha abban a helyzetben találja 
magát, hogy egy olyan test fejlődését befolyásolhatja, melynek az a sorsa, hogy 
királynő legyen, ennek a befolyásnak a kihasználására egy bizonyos fajta optimális 
stratégiája van. Ha abban a helyzetben találja magát, hogy egy dolgozó testének 
kifejlődésére fejthet ki hatást, akkor e hatalom kihasználásának optimális straté-
giája más. 

Ez azt jelenti, hogy érdekellentét van az egész gazdaságban. A királynő 
“megpróbál" egyenlő arányban befektetni hímekbe és nőstényekbe. A dolgozók 
megpróbálják a szaporodóképes egyedek arányát úgy eltolni, hogy három nőstény 
jusson minden hímre. Ha a dolgozók a gazdák, a királynő pedig tenyészkancájuk, 
akkor a dolgozók feltehetőleg elérik a 3:1 arányt. Ha nem, ha a királynő valóban 
nevének megfelelően él, és a dolgozók az ő rabszolgái és a királyi nevelőotthonok 
engedelmes ápolói, akkor 1:1 arányra kellene számítanunk, amit a királynő 
“előnyben részesít". Ki győz a nemzedékek harcának e sajátos esetében? Ez 
olyasmi, amit meg lehet vizsgálni, és pontosan ezt tette Trivers és Hare nagyszámú 
hangyafajjal. 

A számunkra érdekes arány a szaporodóképes hím és nőstény egyedek aránya. 
Ezek a nagy, szárnyas alakok, melyek a hangyabolyból időszakonként nászrepü-
lésekre rajzanak ki, s ezután a fiatal királynők megpróbálnak új kolóniákat 
alapítani. Ezeket a szárnyas alakokat kell megszámlálni ahhoz, hogy becslést 
kapjunk a nemek arányáról. Mármost a szaporodóképes hím és nőstény egyedek 
sok fajnál nagyon eltérő méretűek. Ez bonyolítja a dolgot, mivel - mint az előző 
fejezetben láttuk - a nemek optimális arányára vonatkozó Fisher-féle számítások 
szigorúan nem a hímek és nőstények számára, hanem a rájuk fordított befektetés 
mennyiségére érvényesek. Trivers és Hare ezt oly módon vette számításba, hogy 
megmérte az állatokat. Vettek húsz hangyafajt, és a szaporodóképes egyedekre való 
ráfordítás alapján megbecsülték a nemek közti arányt. Meglehetősen meggyőző 
egyezést találtak az elmélet által előrejelzett 3:1 nőstény-hím aránnyal, ami 
alátámasztja, hogy a dolgozók viszik a boltot a saját hasznukra.53 

Úgy tűnik tehát, hogy a vizsgált hangyák esetében az érdekellentétből a dolgozók 
kerültek ki “győztesen". Ez nem túlságosan meglepő, hiszen a dolgozótesteknek - 
lévén a nevelőotthonok őrei - nagyobb hatalmuk van a gyakorlati dolgokban, mint 
a királynőtesteknek. Azokon a géneken, melyek királynőtesteken át próbálják 
manipulálni a világot, kifognak azok a gének, melyek dolgozótesteken keresztül 
manipulálnak. Érdekes olyan sajátos körülmények után kutatnunk, melyek között 
azt várhatnánk, hogy a királynőknek nagyobb gyakorlati hatalmuk van, mint a 
dolgozóknak. Trivers és Hare rájött, hogy éppenséggel van egy olyan eset, amely 
felhasználható lenne az elmélet döntő próbájaként. 
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Bizonyos hangyafajok rabszolgákat tartanak. A rabszolgatartó fajok dolgozói 
vagy egyáltalán nem végeznek közönséges munkát, vagy pedig nagyon ügyetlenek 
benne. Ők a rabszolgaszerző portyákban jók. Olyan igazi háborúkat, amelyekben 
nagy ellenséges hadseregek harcolnak életre-halálra, csak az embernél és a társas 
rovaroknál ismerünk. Sok hangyafajban van a dolgozóknak egy katonákként ismert 
specializált kasztja, akiknek félelmetes állkapcsaik vannak, és idejüket annak 
szentelik, hogy más hangyaseregekkel a kolóniáért küzdjenek. A rabszolgaszerző 
portya csupán egyik konkrét fajtája harci erőfeszítéseiknek. A rabszolgaszerzők 
megrohamoznak egy másik fajhoz tartozó hangyabolyt, megpróbálják megölni a 
bolyt védelmező dolgozókat vagy katonákat, és elhurcolni a még ki nem kelt 
kicsinyeket. Ezek a kicsinyek rabtartóik bolyában kelnek ki. Ők nem “jönnek rá", 
hogy rabszolgák, ők - beépített idegrendszeri programjaiknak megfelelően - 
munkához látnak, elvégezve mindazokat a teendőket, amiket normális 
körülmények között saját bolyukban végeznének. A rabszolgatartó dolgozók vagy 
katonák további rabszolgaszerző portyákra indulnak, miközben a rabszolgák otthon 
maradnak, és végzik a hangyaboly működtetésének mindennapi feladatait: taka-
rítanak, etetnek és gondozzák az utódokat. 

A rabszolgák persze a boldog tudatlanság állapotában leledzenek afelől, hogy 
nem állnak rokonságban azzal a királynővel és azokkal az utódokkal, akiket 
gondoznak. Anélkül hogy tudnának róla, rabszolgatartók új osztagait nevelik fel. 
Nem kétséges, hogy a természetes szelekció a rabszolgafajok génjeire kifejtett ha-
tásával kedvez a rabszolgaság elleni alkalmazkodásnak. Ez azonban nyilvánvalóan 
nem eléggé hatásos, mivel a rabszolgaság széles körben elterjedt jelenség. 
A rabszolgaság jelen szempontunkból érdekes következménye ez: a rabszolgatartó 
fajok királynője most már olyan helyzetben van, hogy az általa “előnyben 
részesített" irányba térítheti el a nemek arányát. Ennek az az oka, hogy az ő valódi 
gyermekeinek, a rabszolgatartóknak többé nincs gyakorlati hatalmuk a 
nevelőotthonokban. E hatalom most már a rabszolgák kezében van. A rabszolgák 
“azt hiszik", hogy saját testvéreiket gondozzák, és feltehetőleg mindent 
megtesznek, ami saját bolyukban megfelelő volna a kívánt 3:1 arány elérésére a 
nővérek javára. A rabszolgatartó fajok királynője azonban képes olyan 
ellenintézkedésekre, amelyekkel kibújhat az alól, és nem érvényesül a 
rabszolgákon olyan jellegű szelekció, amely semlegesítené ezeket az 
ellenintézkedéseket, mivel a rabszolgák semmiféle rokoni viszonyban nem állnak 
az utódokkal. 

Tegyük fel például, hogy egy hangyafajnál a királynők “megpróbálják" álcázni a 
hím petéket: olyan illatúra készítik őket, mint a nőstény petéket. A természetes 
szelekció normális körülmények között abba az irányba hatna, hogy a dolgozók 
“átlássanak" az álcán. Olyan evolúciós harcot képzelhetünk el, melyben a királynők 
állandóan “megváltoztatják a kódot", a dolgozók pedig “megfejtik a kódot". A 
háborút az nyeri, akinek sikerül a szaporodóképes egyedek testén keresztül génje-
iből többet átjuttatni a következő nemzedékbe. Ezek - mint láttuk - normális kö- 
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rülmények között a dolgozók lesznek. Ám ha a rabszolgatartó fajok királynője 
változtatja meg a kódot, akkor a rabszolga dolgozók nem fejleszthetnek ki 
semmiféle képességet a kód megfejtésére, mert egy rabszolga dolgozó valamely 
“kódot megfejtő" génje nincs képviselve egyetlen szaporodóképes egyed testében 
sem, ennélfogva nem jut tovább. A szaporodóképes egyedek mindannyian a 
rabszolgatartó fajhoz tartoznak, és rokonai a királynőnek, de nem a rabszolgáknak. 
Ha a rabszolgák génjei egyáltalán utat találnak szaporodóképes egyedekbe, akkor 
abból az eredeti bolyból származó szaporodóképes egyedek lesznek azok, ahonnan 
elrabolták őket. A rabszolga dolgozók, ha egyáltalán törődnek a kóddal, akkor nem 
a megfelelő kódot fejtik meg! A rabszolgatartó fajok nőstényei ennélfogva 
szabadon változtathatják kódjukat, anélkül hogy az a veszély fenyegetné őket, hogy 
a kód megfejtésének génjei eljutnak a következő nemzedékbe. 

E bonyolult érvelés alapján arra kellene számítanunk, hogy a rabszolgatartó 
fajokban a két nembeli szaporodóképes egyedekre való ráfordítás arányának az 
Ilihez, s nem a 3:1-hez kellene közelítenie. Ez egyszer a királynő mindent úgy 
csinálhat, ahogy akar. Pontosan ez az, amit Trivers és Hare tapasztalt, ámbár csak 
két rabszolgatartó fajt vizsgáltak meg. 

Hangsúlyoznom kell, hogy a történetet idealizáltan adtam elő. A való életben a 
dolog nem ilyen takaros. Például a legközönségesebb társas rovarfaj, a méh 
látszólag egészen “helytelen" dolgot tesz. A méhek jelentős többletbefektetést 
fordítanak a hímekre a királynőkhöz képest - ennek látszólag semmi értelme sincs, 
sem a dolgozók, sem pedig az anyakirálynő szempontjából. Hamilton kínált egy 
lehetséges megoldást erre a rejtélyre. Kimutatja, hogy amikor egy méhkirálynő 
elhagyja a méhkast, akkor az őt szolgáló dolgozók nagy raja kíséri, akik segítenek 
az új kolónia megalapításában. Ezek a dolgozók elvesznek a szülő kas számára, és 
előállításuk költségét a szaporodási költségek részeként kell elszámolnunk: minden 
távozó nőstényhez sok többletdolgozót kell előállítani. A ráfordítást ezekre a 
többletdolgozókra a szaporodóképes nőstényekre való ráfordítás részeként kell 
felszámolnunk. Amikor a nemek arányát számítjuk, a többletdolgozókat a hímekkel 
szemben a mérleg másik serpenyőjébe kell tennünk. így hát ez végül is nem 
jelentett komoly nehézséget az elmélet számára. 

Kínosabban ássa alá az elmélet elegáns építményét az a tény, hogy bizonyos 
fajoknál a fiatal királynő nászrepülése során nem csupán egy, hanem több hímmel 
párosodik. Ez azt jelenti, hogy a lányok közti átlagos rokonsági fok kevesebb mint 
3/4, és szélsőséges esetekben még az 3/4-et is megközelítheti. Csábító, noha 
valószínűleg nem nagyon logikus az a megoldás, hogy a paráználkodást ravasz 
leütésnek tekintsük, amivel a királynő nyer a dolgozókkal szemben! Mellesleg ez 
arra utalhatna, hogy a dolgozóknak gardírozniuk kellene a királynőt nászrepülése 
során, megakadályozva abban, hogy egynél többször párosodjon. Ám ez semmi-
képpen sem volna hasznára a dolgozók saját génjeinek - csupán a dolgozók követ-
kező nemzedékének génjeit szolgálná. A dolgozókat mint osztályt nem jellemzi a 
szakszervezeti szellem. 
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Mindegyikük csupán saját génjeivel “törődik". A dolgozó talán “szerette volna" 
gardírozni saját anyját, ám erre nem volt alkalma, lévén hogy még meg sem fogant 
abban az időben. A fiatal királynő nászrepülésekor nővére a dolgozók jelen 
nemzedékének, nem pedig anyja. Ennélfogva az ő oldalán vannak, nem pedig a 
dolgozók következő generációjának oldalán, akik nekik csupán unokahúgaik. Már 
zsong a fejem, és legfőbb ideje, hogy befejezzük ezt a témát. 

A tenyésztés analógiáját használtam arra, amit a hártyásszárnyúak dolgozói 
anyjukkal tesznek. A gazdaság egy géngazdaság. A dolgozók anyjukat saját génjeik 
másolatainak maguknál hatékonyabb előállítójaként használják. A gének a 
futószalagról szaporodóképes egyedeknek nevezett csomagokban kerülnek le. A 
gazdálkodási analógiát nem szabad összekevernünk egy egészen más értelmű 
gazdálkodással, amit a társas rovarok folytatnak. A társas rovarok felfedezték -
ahogy jóval később az ember is -, hogy a helyhez kötött mezőgazdasági termelés 
hatékonyabb lehet, mint a vadászás és gyűjtögetés. 

Például számos hangyafaj az Újvilágban és - tőlük teljesen függetlenül - a 
termeszek Afrikában “gombakerteket" művelnek. A legismertebbek Dél-Amerika 
úgynevezett levélvágó hangyái. Ezek rendkívül sikeresek. Találtak már több mint 
kétmillió egyedből álló telepeket is. Bolyaik óriási, szétterjedő föld alatti járat- és 
kamrahálózatokból állnak, melyek három méter mélyre vagy még mélyebbre is 
lenyúlnak, s melyeket negyven tonna talaj kiásásával hoztak létre. A föld alatti 
kamrákban vannak a gombakertek. A hangyák szándékosan elültetik a gombák egy 
bizonyos faját, mégpedig speciális komposztágyakba, melyeket úgy készítenek, 
hogy leveleket darabokra rágnak. A dolgozók ahelyett, hogy közvetlenül saját 
táplálékuk után kutatnának, levelek után kutatnak, hogy abból komposztot 
készítsenek. Egy levélvágó hangya-kolónia “étvágya" gargantuai. Ezért jelentős 
gazdasági kártevők, noha a levelekkel nem ők táplálkoznak, hanem a gombák. A 
hangyák végül learatják és megeszik a gombát, és etetik vele az utódaikat. A 
gombák hatékonyabban bontják le a levél anyagát, mint a hangyák saját gyomra 
tenné, s a hangyák ily módon húznak hasznot ebből a megoldásból. Lehetséges, 
hogy a gomba is jól jár, még ha learatják is: a hangyák hatékonyabban terjesztik 
őket, mint saját spóraszóró mechanizmusuk tenné. A hangyák továbbá 
“gyomlálják" a gombakerteket, tisztán tartják az idegen gombafajoktól. Ez hasznos 
lehet a hangyák saját házi gombái számára, mivel így megszűnik számukra a 
verseny. Mondhatnánk, hogy egyfajta kölcsönösen önzetlen viszony áll fenn a 
hangyák és a gombák között. Figyelemre méltó, hogy a gombatermesztés nagyon 
hasonló rendszere alakult ki a hangyákkal rokonságban nem álló termeszeknél is. 

A hangyáknak nemcsak haszonnövényeik, hanem háziállataik is vannak. A 
levéltetvek - a zöld almatetű és más hasonló rovarok - nagymértékben specia-
lizálódtak arra, hogy kiszívják a nedvet a növényekből. A növényi nedveket szállító 
hálózatot hatékonyabban csapolják meg, mint ahogy azután megemésztik a 
nedveket. Ennek az a következménye, hogy olyan folyadékot választanak 
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ki, melyből tápértékének csupán egy részét vonták ki. A cukorban gazdag 
“mézharmaf'-cseppecskék nagy mennyiségben távoznak el a hátsó felükön, 
bizonyos esetekben óránként több, mint amennyi a rovar súlya. A mézharmat 
normális körülmények között a földre hullik - könnyen lehet, hogy ez volt az 
Ótestamentum “manna" néven ismert közmondásos tápláléka. Számos hangyafaj 
azonban felfogja ezeket a nedveket, amint elhagyják a rovar testét. A hangyák 
“fejik" a levéltetveket: testük hátsó negyedét tapogatóikkal és lábaikkal simogatják. 
A levéltetvek bizonyos esetekben úgy reagálnak erre, hogy visszatartják 
cseppecskéiket, amíg egy hangya nem simogatja őket, sőt úgy is, hogy 
visszaszívnak egy cseppet, ha a hangya még nem kész a fogadására. Felvetették, 
hogy egyes levéltetvek potroha kinézésre és tapintásra olyan, mint egy hangya feje, 
hogy annál jobban vonzza a hangyákat. A levéltetvek számára nyilvánvalóan az a 
jó ebben a viszonyban, hogy védelmet kapnak természetes ellenségeikkel szemben. 
A mi fejősteheneinkhez hasonlóan, megpróbáltatásoktól mentes életet élnek, és 
azok a levéltetűfajok, melyeket nagyban tenyésztenek a hangyák, elvesztették 
normális védekező mechanizmusaikat. Bizonyos esetekben a hangyák saját föld 
alatti bolyaikban gondoskodnak a levéltetűpetékről, táplálják a fiatal levéltetveket, 
s végül, amikor megnőttek, óvatosan felcipelik őket a védett legelőkre. 

A különböző fajok közti kölcsönös hasznon alapuló viszonyt szimbiózisnak 
nevezik. A különböző fajok tagjai gyakran sok mindent tudnak egymásnak 
nyújtani, mert különböző “képességeket" hoznak magukkal. Az ilyen alapvető 
aszimmetriák a kölcsönös együttműködés evolúciósan stabil stratégiáihoz 
vezethetnek. A levéltetvek száj szerve alkalmas a levélnedvek kipumpálására, ám 
az ilyen szívó száj szerv nem alkalmas az önvédelemre. A hangyák alkalmatlanok a 
levélnedvek kiszívására, viszont jól tudnak harcolni. A levéltetvek tenyésztésére és 
védelmezé-sére szolgáló hangyagéneknek ezért előnyük volt a hangyagénkész-
letben, a hangyákkal való együttműködés levéltetűgénjeinek pedig előnyük volt a 
levéltetű-génkészletben. 

A kölcsönös előnnyel járó szimbiotikus viszonyok gyakoriak az állatok és 
növények között. A zuzmó felszínesen olyan egyedi növénynek látszik, mint 
bármely más növény. Ám valójában egy gomba és egy zöldmoszat szoros 
szimbiotikus egysége. Egyik fél sem élhetne a másik nélkül. Ha együttesük éppen 
csak egy kicsit szorosabbá vált volna, többé már nem tudnánk megmondani, hogy a 
zuzmó valójában kettős szervezet. Lehet tehát, hogy vannak más dupla vagy 
multiplex szervezetek is, melyekről még nem ismertük fel, hogy azok. Lehet, hogy 
még mi magunk is ilyenek vagyunk? 
Minden egyes sejtünkben számos kicsiny testecske van, melyeket mitokond-
riumoknak nevezünk. A mitokondriumok vegyi gyárak, ők biztosítják a számunkra 
szükséges energia nagy részét. Ha elveszítenénk mitokondriumainkat, másod-
perceken belül meghalnánk. Nemrégiben meggyőző érveket hoztak fel amellett 
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hogy a mitokondriumok eredetüket tekintve szimbióta baktériumok, amelyek az 
evolúció korai szakaszában egyesítették erőiket a mi sejttípusainkéival. Hasonló 
gondolatokat vetettek fel a sejtjeinken belül található más sejt-szervecskékkel 
kapcsolatban is. Ez is azon forradalmi gondolatok közé tartozik, melyeknek 
megemésztése időt igényel, ám olyan gondolat ez, amelyre már megérett az idő. 
Azon tűnődöm, hogy egyszer még el fogjuk fogadni azt a radikálisabb elgondolást 
is, amely szerint minden génünk egy szimbiotikus egység. Szimbióta gének 
gigantikus kolóniái vagyunk. Valójában ennek a feltevésnek nincsenek 
“bizonyítékai", de ahogy a korábbi fejezetekben megpróbáltam utalni rá, 
voltaképpen adódik abból, ahogy szerintünk a gének az ivaros fajokban működnek. 
Az érem másik oldala az, hogy a vírusok viszont talán olyan gének, melyek 
elszabadultak a hozzánk hasonló “kolóniákból". A vírusok fehérjetokkal körülvett 
tiszta DNS-ből (vagy vele rokon önreplikáló molekulából) állnak. Mindannyian 
élősködők. Elképzelésem szerint olyan “lázadó" génekből fejlődtek ki, melyek 
megszöktek, és most közvetlenül a levegőn át utaznak testről testre, ahelyett hogy a 
szokványosabb hordozóeszközöket - a spermiumokat és a petesejteket - 
használnák. Ha ez igaz, akkor akár víruskolóniáknak is tekinthetnénk magunkat! 
Némelyikük szimbióta módra együttműködik másokkal, és spermiumokban, illetve 
petesejtekben utazik testről testre. Ezek a szokványos “gének". Mások élősködnek, 
és úgy utaznak, ahogy tudnak. Ha a parazita DNS spermiumokban és petesejtekben 
utazik, akkor lehet, hogy azt a “paradox" többlet DNS-t alkotja, amelyet a 3. 
fejezetben említettem. Ha a levegőn át vagy más közvetlen módon utazik, akkor 
“vírusnak" nevezzük a szokásos értelemben. 

Ezek azonban a jövőnek szóló spekulációk. Jelenleg a kapcsolatok magasabb 
szintjén megvalósuló, a soksejtű szervezetek közötti szimbiózissal, nem pedig a 
bennük megvalósuló szimbiózissal foglalkozunk. A szimbiózis szót szokványosán 
a különböző fajok tagjai közti társulásokra használjuk. Miután feladtuk az evolúció 
“faj java" felfogását, úgy tűnik, logikailag semmi sem indokolja, hogy különbséget 
tegyünk a különböző fajok közti társulások és egyazon faj tagjai közötti társulások 
között. Általánosságban a kölcsönös hasznon alapuló társulások akkor fejlődnek ki, 
ha az egyes partnerek számára több előny származik belőlük, mint amennyi 
ráfordítással járnak. Ez független attól, hogy ugyanazon hiénafalka tagjairól 
beszélünk, vagy olyan nagymértékben eltérő élőlényekről van szó, mint a hangyák 
és a levéltetvek vagy a méhek és a virágok. A gyakorlatban gyakran nehéz 
különbséget tenni a valódi kölcsönös előny esetei és az egyoldalú kihasználás 
esetei között. 

A kölcsönös előnyön alapuló társulások evolúcióját elméletben könnyű elkép-
zelnünk, ha az előnyök kölcsönös adásvétele egyidejű, mint például a zuzmókat 
alkotó partnerek esetében. Ám problémák merülnek fel, ha időeltolódás van a 
kedvezmény nyújtása és annak viszonzása között. Ennek az az oka, hogy az első 
haszonélvező kísértést érezhet arra, hogy csaljon, és megtagadja a visszafizetést,  
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amikor reá kerül a sor. E probléma megoldása érdekes, és érdemes részleteiben is 
taglalni. Erre egy hipotetikus példa a legalkalmasabb. 

Tegyük fel, hogy egy madárfajnak van egy különösen kellemetlen élősködője, 
egy veszélyes betegséget terjesztő atka. Nagyon fontos, hogy a madarak ezektől az 
atkáktól a lehető leghamarabb megszabaduljanak. Normális körülmények között 
egy madár ki tudja szedegetni az atkáit, amikor tollászkodik. Van azonban egy hely 
- a fejtető - melyet nem ér el a saját csőrével. A probléma megoldása hamar eszébe 
jut bárkinek. Ha egy egyed nem éri el a saját fejbúbját, mi sem könnyebb annál, 
mint hogy egy barátot kérjen meg erre. Később, amikor a barát is fertőződik, a 
jótett helyébe jót várhat. A kölcsönös tetvészés valóban nagyon mindennapos mind 
a madarak, mind az emlősök körében. 

Ennek azonnal belátható értelme van. Bárki, aki tudatos előrelátással van 
megáldva, megérti, hogy a kölcsönös hátvakarás okos dolog. Ám megtanultuk, 
hogy óvakodjunk attól, ami első látásra értelmesnek látszik. A gén nem lát előre. 
Meg tudja-e magyarázni az önző gének elmélete a kölcsönös hátvakarást vagy 
“reciprok önzetlenséget" ott, ahol a jótett és annak viszonzása között késedelem 
van? Williams röviden tárgyalta ezt a problémát 1966-os könyvében, amelyre már 
hivatkoztam. Arra a következtetésre jutott - éppúgy, mint annak idején Darwin -, 
hogy a késleltetett kölcsönös önzetlenség kifejlődhet olyan fajoknál, melyek 
képesek arra, hogy egymást egyedenként felismerjék, és emlékezzenek egymásra. 
Trivers 1971-ben ennél tovább ment. Midőn erről írt, még nem állt rendelkezésére 
az evolúciósan stabil stratégia Maynard Smith-féle koncepciója. Ha ismerte volna, 
sejtelmem szerint felhasználta volna, mert természetes módot kínál gondolatai 
kifejtéséhez. A “fogoly dilemmájára" való utalása - ez a játékelmélet egyik 
kedvenc feladványa - azt mutatja, hogy már ő is hasonló szellemben gondolkodott. 

Tegyük fel, hogy B-nek van egy élősködője a feje búbján. A kiszedi belőle. 
Később elérkezik az idő, amikor A-nak van élősködője a feje búbján. 
Természetesen felkeresi B-t, hogy B viszonozza a korábbi jótettet. B egyszerűen 
felhúzza az orrát, és odébbáll. B csaló, olyan egyed, aki elfogadja más egyed 
önzetlenségének előnyeit, de nem viszonozza azokat, vagy nem viszonozza 
kellőképpen. A csalók jobban járnak, mint a válogatás nélkül önzetlen egyedek, 
mert hasznot húznak anélkül, hogy megfizetnék az árát. Nem vitás, hogy egy másik 
egyed fejének tetvészésével járó költség viszonylag csekélynek tűnik ahhoz az 
előnyhöz képest, amit a veszélyes parazita eltávolítása jelent, mégsem elhanya-
golható. Valamennyi értékes energiát és időt rá kell fordítani. 
Álljon a populáció olyan egyedekből, akik egyik vagy másik stratégiát teszik 
magukávé. Mint a Maynard Smith-féle elemzésekben, itt sem beszélünk tudatos 
stratégiákról, hanem a gének által lefektetett öntudatlan viselkedési programokról. 
Nevezzük a két stratégiát Baleknak és Csalónak. A Balekok válogatás nélkül 
kitetvésznek bárkit, akinek szüksége van rá. A Csalók elfogadják az önzetlenséget  
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a Balekoktól, de sohasem tetvésznek ki senki mást, még olyasvalakit sem, aki 
korábban tetvészte őket. A héják és galambok esetéhez hasonlóan önkényesen 
állapítjuk meg a nyereségpontokat. A pontos értékek nem lényegesek mindaddig, 
míg a tetvészés haszna meghaladja annak költségét. Ha az élősködők gyakorisága 
nagy, akkor a Balekok populációjában minden Balek számolhat azzal, hogy 
ugyanolyan gyakran fogják tetvészni őt, mint ahogy ő tetvészik másokat. A Balek 
átlagnyeresége a Balekok között pozitív. Valójában mindannyian nagyon jól 
járnak, és - úgy tűnik - a Balek szó nem helyénvaló. Ámde tegyük fel, hogy 
felbukkan egy Csaló a populációban. Lévén az egyetlen Csaló, számíthat arra, hogy 
mindenki más kitetvészi, de ő semmit sem fizet ezért. Átlagos nyeresége nagyobb, 
mint a Balek átlagos nyeresége. A Csaló gének tehát elkezdenek szétterjedni a 
populációban. A Balek gének hamarosan kivesznek. Ennek az az oka, hogy 
függetlenül attól, mi az arány a populációban, a Csalók mindig jobban járnak, mint 
a Balekok. Vegyük szemügyre például azt az esetet, amikor a populáció 50 
százalékban Balekokból, 50 százalékban pedig Csalókból áll. Az átlagnyereség a 
Balekok és Csalók számára egyaránt kisebb lesz, mint bármely egyed számára egy 
100 százalékban Balekokból álló populációban. A Csalók mégis jobban járnak, 
mint a Balekok, mert ők megkapják az összes előnyt - ők már ilyenek -, és semmit 
sem fizetnek vissza. Amikor a Csalók aránya eléri a 90 százalékot, az átlagnyereség 
az összes egyed számára nagyon alacsony lesz: lehet, hogy már mindkét típus 
haldoklik az atkák terjesztette fertőzéstől. A Csalók azonban még mindig jobban 
járnak, mint a Balekok. Még ha már az egész populáció a kihalás felé halad, akkor 
sem jön el az az idő, amikor a Balekok jobban járnak, mint a Csalók. Ennélfogva 
mindaddig, amíg csupán ezt a két stratégiát vesszük számításba, semmi sem 
állíthatja meg a Balekok - és nagyon valószínű, hogy egyben az egész populáció - 
kihalását. 
De most tegyük fel, hogy van egy harmadik stratégia is, amit Bosszúállónak 
hívunk. A Bosszúállók kitetvésznek idegeneket is, és olyan egyedeket is, akik 
korábban már tetvészték őket. Ha azonban bármely egyed csal velük szemben, 
megjegyzik az esetet, és megtorolják: a jövőben megtagadják az illetőtől a 
tetvészést. Bosszúállók és Balekok populációjában lehetetlen megmondani, hogy 
melyik melyik. Mindkét típushoz tartozók önzetlenül viselkednek mindenki más 
iránt, és mindketten egyformán magas átlagnyereséghez jutnak. Egy nagyrészt 
Csalókból álló populációban egyetlen Bosszúálló nem volna valami sikeres. Sok 
energiát emésztene fel kitetvészni a legtöbb egyedet, akivel találkozik - hiszen 
időbe telne, amíg neheztelése kialakulhatna mindannyiukkal szemben. Ugyanakkor 
senki sem tetvészné ki őt viszonzásképpen. Ha a Bosszúállók a Csalókhoz viszo-
nyítva kevesen vannak, akkor a Bosszúálló gén kihal. Amint a Bosszúállóknak 
sikerül valamelyest elszaporodniuk, és elérnek egy kritikus arányt, esélyeik az 
egymással való találkozásra eléggé megnőnek ahhoz, hogy ellensúlyozzák a Csalók 
tetvészésére elvesztegetett erőfeszítéseiket. Amikor ezt a kritikus arányt elérik,  
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átlagos nyereségük kezd nagyobbá válni, mint a Csalóké, és a Csalókat egyre 
gyorsabban űzik a kihalás felé. Amikor a Csalók már majdnem kihaltak, 
hanyatlásuk lelassul, és kisebbségként meglehetős sokáig fennmaradhatnak, mert 
akármelyik ritka Csalónak csupán csekély esélye van arra, hogy ugyanazzal a 
Bosszúállóval kétszer találkozzék; ennélfogva kicsi lesz a populációban azon 
egyének aránya, akik bosz-szút állnak egy adott Csalón. 

E stratégiák történetét úgy mondtam el, mintha intuitíve nyilvánvaló volna, mi 
történik. Valójában egyáltalán nem nyilvánvaló, s én voltam is olyan elővigyázatos, 
hogy szimuláltam számítógépen, ellenőrzendő az intuíciót. A Bosszúálló 
csakugyan evolúciósan stabil stratégiának bizonyult a Balekkal és a Csalóval 
szemben abban az értelemben, hogy egy nagyrészt Bosszúállókból álló populációba 
sem a Csaló, sem a Balek nem tör be. Azonban a Csaló is ESS, mert a nagyrészt 
Csalókból álló populációba nem tör be sem a Bosszúálló, sem a Balek. Egy 
populáció e két ESS bármelyikében leledzhet. Hosszú távon átbillenhet egyikből a 
másikba. A nyereségek pontos értékétől függően - a feltevések a szimulációban 
természetesen teljesen önkényesek voltak - vagy az egyik, vagy a másik stabil 
állapotnak nagyobb a “vonzási övezete", valószínűbb a kialakulása. Megjegyzendő, 
hogy ámbár a Csalók populációja talán nagyobb valószínűséggel hal ki, mint a 
Bosszúállók populációja, ez semmiképpen sem érinti a stratégia ESS mivoltát. Ha 
egy populáció olyan ESS-be jut, amely a kihalás felé űzi, akkor ki fog halni, s ezen 
legfeljebb sajnálkozhatunk.54 
Roppant szórakoztató végignézni egy számítógépes szimulációt, amely azzal indul, 
hogy a Balekok nagy többségben vannak, a Bosszúállók olyan kisebbségben, amely 
éppen hogy csak felette van a kritikus gyakoriságnak, a Csalók pedig körülbelül 
ugyanilyen kisebbségben. Eleinte az történik, hogy a Balekok populációja drámai 
módon csökken, a Csalók könyörtelenül kihasználják őket. A Csalók szédületes 
népességrobbanásnak örvendenek, s éppen akkor érik el csúcspontjukat, amikor az 
utolsó Balek kiszenved. Ám a Csalóknak még mindig számolniuk kell a 
Bosszúállókkal. A Balekok meredek hanyatlása során a Bosszúállók száma lassan 
csökken a sikeres Csalók ostroma alatt, de azért sikerül fenntartani magukat. 
Miután az utolsó Balek is odalett, és a Csalók már nem tudnak olyan könnyen 
megélni az önző kihasználásból, a Bosszúállók lassan gyarapodni kezdenek a 
Csalók rovására. Népességgyarapodásuk fokozatosan lendületbe jön, meredeken 
felgyorsul, a Csalók populációja a kihalás közelébe zuhan, majd beáll egy szinten, 
amikor is a ritka előfordulás előnyeit élvezi, amennyiben viszonylag kevésbé van 
kitéve a Bosszúállók haragjának. A Csalók azonban lassan és feltartóztathatatlanul 
haladnak a kihalás felé, s egyedül a Bosszúállók maradnak birtokon belül. Paradox 
módon a Balekok jelenléte ténylegesen veszélyeztette a Bosszúállókat az 
események kezdetén, mivel őket terheli a felelősség a Csalók átmeneti virágzásáért. 
Egyébként a társak általi tetvészés hiányából fakadó veszélyek feltételezése  
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teljesen reális. Az egyedül tartott egereken gyakran kellemetlen kelések fejlődnek 
ki, éppen fejüknek azokon a tájain, amelyeket maguk nem érnek el. Az egyik 
vizsgálatban a csoportosan tartott egerek nem szenvedtek ettől, mert nyalogatták 
egymás fejét. Érdekes volna kísérletileg ellenőrizni a reciprok önzetlenség 
elméletét, s úgy tűnik, az egerek alkalmas alanyok volnának erre a munkára. 

Trivers tárgyalja az úgynevezett doktorhalak figyelemre méltó szimbiotikus 
viselkedését. Mintegy ötven fajról - köztük kis halakról és rákokról - tudjuk, hogy 
abból élnek, hogy más fajhoz tartozó nagy halak testéről az élősködőket csipegetik. 
A nagy hal számára nyilvánvalóan hasznos a tisztogatás, a tisztogatók pedig jó 
táplálékforráshoz jutnak. A viszony szimbiotikus. A nagy hal sok esetben kinyitja a 
száját, és beengedi a tisztogatókat, s az élő fogpiszkálók a kopoltyúikon át úsznak 
ki, amelyeket ugyancsak kitisztítanak. Az ember azt gondolná, hogy a nagy hal 
ravaszul vár, amíg alaposan megtisztítják, majd felfalja a tisztogatót. Ehelyett 
azonban rendszerint hagyja, hogy a tisztogató háborítatlanul kijusson. Ez a 
látszólagos önzetlenség figyelemre méltó esete, mert a tisztogató sok esetben 
ugyanolyan méretű, mint a nagy hal szokásos zsákmánya. 
A doktorhalaknak speciális mintázatuk és sajátos táncuk van, ami jelzi, hogy ők 
tisztogatók. A nagy hal jobbára tartózkodik attól, hogy megegye azokat a kis 
halakat, amelyek megfelelő módon vannak csíkozva, és a megfelelő táncot lejtve 
közelednek. Ehelyett szinte transzba esik, és szabad hozzáférést biztosít a 
tisztogatónak - külsejéhez és belsejéhez egyaránt. Az önző géneket ismerve 
azonban nem meglepő, hogy könyörtelen, kizsákmányoló csalók hasznot húznak 
ebből. Vannak olyan kis halfajok, melyek pontosan úgy néznek ki és ugyanúgy 
táncolnak, mint a doktorhalak, hogy biztonságban a nagy hal közelébe juthassanak. 
Amikor a nagy hal már transzba esve várja a tisztogatást, a csaló ahelyett, hogy 
kiszedegetné a parazitákat, kiharap egy darabot a nagy hal uszonyából, majd sietve 
elmenekül. Ám a csalók orvtámadásai ellenére a haltisztogatók és klienseik közötti 
viszony jobbára barátságos és stabil. A tisztogatószakma fontos szerepet játszik a 
korallzátony közösségének mindennapi életében. Minden tisztogatónak megvan a 
maga területe, és megfigyelték, hogy a nagy halak a sorukra várnak, mint a 
vendégek a fodrászüzletben. Valószínűleg ez a helyhez ragaszkodás teszi lehetővé 
ebben az esetben a késleltetett reciprok önzetlenség kifejlődését. A nagy hal 
számára az az előny, hogy ismételten visszatérhet ugyanahhoz a “fodrászhoz", 
ahelyett hogy állandóan újat kellene keresni, bizonyára kárpótolja azért az 
áldozatért, hogy tartózkodik a tisztogató megevésétől. Mivel a tisztogatók kicsik, 
ezt nem nehéz elhinnünk. A csaló áltisztogatók jelenléte közvetve valószínűleg 
veszélyezteti a jóhiszemű tisztogatókat, mert enyhe nyomást gyakorol a nagy 
halakra a csíkos táncosok elfogyasztásának irányába. A helyhez ragaszkodás a 
valódi tisztogatók részéről lehetővé teszi a kuncsaftok számára, hogy megtalálják 
őket, és elkerüljék a csalókat. A hosszú távú emlékezet és az egyének felisme- 
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résének képessége jól fejlett az embernél. Ennélfogva feltételezhetjük, hogy a 
kölcsönös önzetlenség fontos szerepet játszott az emberi evolúcióban. Trivers még 
azt is felveti, hogy lélektani vonásaink jó részét - irigység, bűntudat, hála, 
rokonszenv stb. - a természetes szelekció alakította ki a csalásra való fokozott 
képesség, a csalás észlelése, illetve látszatának elkerülése végett. Különösen 
érdekesek a “rafinált csalók", akik látszólag viszonoznak, de következetesen 
valamivel kevesebbet fizetnek vissza, mint amennyit kaptak. Még az is lehet, hogy 
az ember nagyra nőtt agya és a matematikai gondolkodásra való hajlama is olyan 
mechanizmusként fejlődött ki, amely egyre körmönfontabb csalást és mások 
csalásainak egyre hatékonyabb észlelését tette lehetővé. A pénz a késleltetett 
reciprok önzetlenség formális záloga. 

Se vége, se hossza a magával ragadó spekulációknak, melyeket a kölcsönös 
önzetlenség gondolata hív életre, ha saját fajunkra alkalmazzuk. Bármily csábítók 
is, az ilyen spekulációkban semmivel sem vagyok jobb, mint akárki más, s az 
olvasóra hagyom, hogy szórakoztassa magát. 
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11. Mérnek: az új replikátorok 

Mindeddig nem sokat beszéltem konkrétan az emberről, noha okfejtésemből nem is 
zártam ki szándékosan. Részben azért használtam a “túlélőgép" kifejezést, mert az 
“állat" szóval kihagytam volna a növényeket és - egyes emberek elméjében - az 
embereket is. Előadott érveimnek első közelítésben érvényesnek kell lenniük 
bármely evolúció során kialakult élőlényre. Alapos, konkrét indokaink kell 
legyenek arra, ha egy fajt kivételként akarunk kezelni. De van-e kellő indokunk 
arra, hogy saját fajunkat különlegesnek tekintsük? A válasz, azt hiszem, igen. 

Ami az emberben kivételes, annak nagy része egyetlen szóban összegezhető: 
“kultúra". A szót tudományos értelemben használom, s nem úgy, ahogy a sznobok. 
A kulturális átadás analóg a genetikai átadással, amennyiben bizonyos fajta 
evolúciót idézhet elő, noha alapvetően konzervatív. Geoffrey Chaucer már nem 
tudna beszélgetni egy mai angollal, annak ellenére, hogy vagy húsz nemzedék 
megszakítatlan lánca köti őket össze, akik mind úgy tudtak beszélni láncbeli 
közvetlen szomszédaikkal, ahogy egy fiú beszél az apjával. A nyelv “evolúciója" 
nem genetikai jellegű, és nagyságrendekkel gyorsabb, mint a genetikai evolúció. 
A kulturális átadás nem kizárólag emberi jelenség. A legjobb nem emberi példát, 
amit ismerek, nemrég írta le P. F. Jenkins, egy Új-Zélandhoz közeli szigeteken élő 
nyereghátú madár dalában. Azon a szigeten, ahol dolgozott, körülbelül kilenc 
különböző dallamból állt a teljes repertoár. Az egyes hímek csak az egyiket vagy 
néhányat énekeltek ezek közül. A hímek “tájnyelvi" csoportokba sorolhatók. 
Például egy szomszédos területeket elfoglaló nyolc hímből álló csoport a CC-nek 
nevezett dallamot énekelte. Más tájnyelvi csoportok más dallamokat énekeltek. 
Néha egy tájnyelvi csoport tagjainak egynél több közös dallamuk volt. Az apák és 
fiúk dalait összehasonlítva Jenkins kimutatta, hogy a dallamminták nem genetikai 
úton öröklődnek. Minden fiatal hím nagy eséllyel vett át dallamokat területszom-
szédaitól utánzás révén, az emberi nyelvvel analóg módon. Jenkins ott töltött 
idejének nagy részében a szigeten rögzített számú dallam élt, egyfajta “dallam-
készlet", s abból merítették az ifjú hímek kisebb repertoárjukat. Ám egyszer-
egyszer Jenkinsnek megadatott az a kiváltság, hogy tanúja lett egy új dallam 
“születésének", ami egy régebbi dallam hibás utánzása révén keletkezett. így ír: 
“Kiderült, hogy az új dallamformák különbözőképpen bukkannak fel: egy hang 
magasságának megváltozása, egy hang megismétlése, hangok kihagyása és más  
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meglevő dallamok részeinek kombinálása révén... Az új forma felbukkanása egyik 
pillanatról a másikra történt, s a termék nagyon stabil volt néhány éven át. Továbbá 
számos esetben az új változatot pontosan továbbadták a kezdő ifjaknak, s így 
hasonló énekesek felismerhetően koherens csoportja fejlődött ki." Jenkins az új 
dallamok kialakulását “kulturális mutációnak" nevezi. 

A nyereghátú madár dala valóban nem genetikai módon fejlődik ki. A kulturális 
evolúciónak vannak más példái is madaraknál és majmoknál, ám ezek csupán 
érdekes furcsaságok. A mi fajunk mutatja meg igazán, hogy mire képes a kulturális 
evolúció. A nyelv csupán egy példa a sok közül. A ruházkodási és a táplálkozási 
divatok, a ceremóniák és a szokások, a művészet és az építészet, a mérnöki tervezés 
és a technológia, mind úgy alakultak ki a történelem folyamán, hogy kialakulásuk 
erősen felgyorsult genetikai evolúciónak látszik, de valójában semmi köze sincs a 
genetikai evolúcióhoz. Ám mint a genetikai evolúció esetében, a változás lehet 
progresszív. A mai tudomány bizonyos értelemben valóban jobb, mint a régi 
tudomány. A világegyetemről való felfogásunk nem csupán változik a századok 
múlásával: tökéletesedik. Be kell vallanunk, a jelenlegi fejlődési hullám csupán a 
reneszánszra nyúlik vissza, melyet a stagnálás lehangoló korszaka előzött meg, 
amikor az európai tudományos kultúra megrekedt a görögök által elért szinten. De 
mint az 5. fejezetben láttuk, a genetikai evolúció is haladhat stabil platók közti 
rövid nekilendülések révén. 

A kulturális és genetikai evolúció közti analógiára gyakran rámutattak, néha 
teljesen szükségtelen misztikus felhangokkal. A tudományos haladás és a 
természetes szelekcióval folyó genetikai evolúció közti analógiát különösen Sir 
Kari Popper világította meg. Én még tovább kívánok menni abban az irányban, 
amelyben már elindult például a genetikus L. L. Cavalli-Sforza, az antropológus F. 
T. Cloak és az etológus J. M. Cullen. 
Lelkes darwinistaként elégedetlen voltam azokkal a magyarázatokkal, melyeket 
hasonló felfogású társaik kínáltak az emberi viselkedésre. Megpróbáltak “biológiai 
előnyöket" keresni a civilizáció különböző sajátosságaiban. A törzsi vallást például 
a csoporttudat megerősítésének mechanizmusaként szemlélték, ami értékes a 
falkában vadászó fajok számára, melyeknek egyedei az együttműködésre építenek 
a nagy és gyors prédák elejtésében. Azok az evolúciós prekoncepciók, amelyek 
alapján az ilyen elméleteket megfogalmazzák, gyakran a csoportszelekció talaján 
állnak, de az elméleteket át lehet fogalmazni az ortodox génszelekciós felfogás 
szerint is. Meglehet, hogy az ember az elmúlt több millió év nagy részét kis rokoni 
csoportokban élte le. A rokonszelekció és a kölcsönös önzetlenségnek kedvező 
szelekció kifejthette hatását az emberi génekre, létrehozva sok alapvető lélektani 
tulajdonságunkat és hajlamunkat. Ezek a magyarázatok idáig rendben is volnának, 
de úgy találom, hogy még csak közelében sincsenek annak, hogy a kultúra, a 
kulturális evolúció értelmezésének félelmetes kihívásával szembenézzenek, vagy  
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hogy megmagyarázzák a világ emberi kultúrái közt fennálló óriási különbségeket - 
az ugandai ikrek Colin Turnbull által leírt végletes önzésétől Mar-garet Mead 
arapesheinek nemes önzetlenségéig. Azt hiszem, megint azzal kell kezdenünk, 
hogy felidézzük az alapelveket. Bármily meglepő is az előző fejezetek szerzőjétől, 
azt a nézetemet fogom kifejteni, hogy a mai ember evolúciójának megértéséhez 
először is félre kell dobnunk a géneket mint az evolúcióra vonatkozó 
elgondolásaink egyedüli alapját. Én lelkes darwinista vagyok, de azt hiszem, a 
darwinizmus túlságosan nagy elmélet ahhoz, hogy csak a génekre korlátozzuk 
alkalmazását. Az én tézisemben a gén csupán analógia, nem több. 

Végül is, mi olyan különleges a génekben? Az, hogy replikátorok. A fizika 
törvényeiről feltételezzük, hogy igazak az egész ismert világegyetemben. Vannak-e 
vajon a biológiának olyan elvei, amelyek hasonlóan egyetemes érvényűek 
lehetnek? Amikor az űrhajósok távoli bolygókra utaznak, és az élet nyomai után 
kutatnak, számíthatnak rá, hogy olyan élőlényeket találnak, akik számunkra 
elképzelhetetlenül idegenek, és a földi élőlényektől eltérőek. De van-e valami, 
aminek igaznak kell lennie mindenfajta élet esetében, találják bárhol is, és bármi 
legyen is a kémiai alapja? Ha léteznek olyan életformák, melyeknek kémiája a 
szilíciumon és ammónián alapul, nem pedig szénen és vízen, ha olyan élőlényeket 
fedezünk fel, amelyek felforrva elpusztulnak -100 °C-on, ha az életnek olyan 
formájára bukkanunk, amely egyáltalán nem is kémián, hanem elektronikus 
reverberációs körökön alapul, lesz-e még valami általános elv, ami minden életre 
igaz? Nyilvánvaló, hogy ezt nem tudom, de ha fogadnom kellene, pénzemet 
egyetlen alapvető elvre tenném. Ez pedig az a törvény, hogy minden élet 
replikálódó egységek eltérő túlélése révén fejlődik ki.55 A mi bolygónkon uralkodó 
replikálódó egység történetesen a gén, a DNS-molekula. Elképzelhetők mások is. 
Ha vannak, akkor - feltéve, hogy bizonyos más feltételek is teljesülnek - szinte 
elkerülhetetlenül egy evolúciós folyamat alapjává válnak. 

De vajon messzi világokba kell-e utaznunk ahhoz, hogy másfajta replika-torokra 
és ennek folyományaként másfajta evolúcióra leljünk? Én azt hiszem, hogy 
nemrégiben egy újfajta replikátor bukkant fel éppen ezen a bolygón. Itt van, és 
belebámul a képünkbe. Még gyermekcipőben jár, még esetlenül sodródik ide-oda 
őslevesében, de máris oly gyors evolúciós változáson megy át, hogy mögötte a jó 
öreg gén messze lemaradva liheg. 

Az új leves az emberi kultúra levese. Az új replikátornak nevet kell adnunk, 
olyan nevet, amely a kulturális átadás egységének vagy az utánzás, az imitáció 
egységének gondolatát hordozza. A “miméma" szónak tetszetős görög származása 
van, de olyan egy szótagú nevet szeretnék találni, amely egy kicsit úgy hangzik, 
mint a “gén". Remélem, klasszikus műveltségű barátaim megbocsátanak nekem, ha 
a mimémát mémre rövidítem.56 Ha ez némi vigaszt nyújt, akkor azt is gondolhatjuk, 
hogy a “memória" szóval vagy a francia mérne (ugyanaz) szóval rokon. 
A mém lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készíté-
sének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el  
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a génkészletben, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöznek, a 
mérnek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek olyan 
folyamat révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk. Ha egy tudós egy 
jó gondolatot hall vagy olvas, akkor továbbadja kollégáinak és tanítványainak. 
Megemlíti a cikkeiben és előadásaiban. Ha egy gondolatnak sikere van, azt 
mondhatjuk, hogy agyról agyra terjedve elszaporodik. Ahogy N. K. Humphrey 
megállapította e fejezet egyik korábbi változatáról: “...a mémeket élő struktúráknak 
kell tekintenünk, nem csupán metaforikusán, hanem technikai szempontból is.57 Ha 
egy termékeny mémet ültetsz az agyamba, akkor szó szerint élősködsz az agyamon, 
mert a mém terjesztésének eszközévé teszed, pontosan úgy, ahogy a vírus 
élősködik a gazdasejt genetikai mechanizmusán. És ez nem csupán fogalmazásmód 
- a »hit a halál utáni életben« mémje például fizikai értelemben is milliószámra 
keletkezik az egyének idegrendszerében levő struktúraként a világ minden táján." 

Nézzük például Isten létének eszméjét. Nem tudjuk, hogyan bukkant fel a 
mémkészletben. Valószínűleg több ízben keletkezett, egymástól független 
“mutációk" révén. Mindenesetre valóban nagyon régi. Hogyan készít magáról 
másolatokat? A mondott és írott szó révén, amit nagyszerű zene és nagyszerű 
művészet támogat. Miért van ilyen nagy túlélési értéke? Ne feledjük, hogy itt a 
“túlélési érték" nem a gén értékét jelenti a génkészletben, hanem a mém értékét a 
mémkészletben. A kérdés valójában ezt jelenti: mi adja Isten eszméjének 
stabilitását és gyakori megjelenését a kulturális környezetben? Az Isten-mém 
túlélési értéke a mémkészletben nagy lélektani vonzerejéből fakad. Látszólag 
egyszerű választ kínál a lét mély és zaklató kérdéseire. Azt sugallja, hogy az e 
világi igazságtalanságok helyrehozhatók egy következő világban. Az “örökkévaló 
karok" támaszunk saját fogyatékosságainkkal szemben, ami - mint az orvos 
placebója - attól még nem kevésbé hatásos, hogy csupán a képzelet teremtette. 
Többek között ez is indokolja, hogy Isten eszméje oly könnyedén másolódik egyedi 
agyak egymást követő generációiban. Isten létezik, ha másképp nem is, olyan mém 
formájában, amelynek az emberi kultúra kínálta környezetben nagy túlélési értéke 
vagy fertőzőképessége van. 

Néhány kollégám felvetette, hogy az Isten-mém túlélési értékének ez a 
magyarázata kérdéses dolgokat bizonyítottnak vesz. Végső elemzésben mindig a 
“biológiai előnyhöz" szeretnének visszanyúlni. Nekik nem elég azt mondani, hogy 
Isten eszméjének “nagy lélektani vonzereje van". Tudni akarják, hogy miért van 
nagy lélektani vonzereje. A lélektani vonzerő az agyakra ható vonzerőt jelent, az 
agyakat pedig a génkészlet génjeinek természetes szelekciója alakítja. Kollégáim 
tehát valamilyen magyarázatot keresnek arra, hogy egy ilyen agy hogyan növeli a 
gének túlélését. 

Nagyon rokonszenves számomra ez a gondolkodásmód, és nincs kétségem afelől, 
vannak genetikai előnyei annak, hogy ilyen agyunk van. Mindazonáltal azt hi- 
szem, hogy ezek a kollégák - ha gondosan megvizsgálják saját feltevéseik alapjait -  
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rá fognak jönni, hogy éppen annyi kérdéses dolgot vesznek bizonyítottnak, mint én. 
Alapjában véve azért helyénvaló, ha a biológiai jelenségeket a gének előnye 
alapján próbáljuk magyarázni, mert a gének replikátorok. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy az ősleves megteremtette azokat a feltételeket, amelyek közt a 
molekulák másolatokat készíthetnek önmagukról, maguk a replikátorok vették át a 
hatalmat. Több mint hárommilliárd éven át a DNS volt az egyetlen említésre méltó 
repliká-tor a világban. De nem szükségszerű, hogy örökké megőrizze 
monopóliumát. Ha olyan feltételek alakulnak ki, melyek között egy újfajta 
replikátor másolatokat tud készíteni magáról, az új replikátor át fogja venni a 
hatalmat, és el fogja indítani a saját új típusú evolúcióját. Amint ez az új evolúció 
kezdetét veszi, semmiképpen sem szükségszerű, hogy a régit szolgálja. A régi, 
génszelekción alapuló evolúció azáltal, hogy megteremtette az agyakat, biztosította 
azt a “levest", amelyben az első mémek felbukkantak. Amint az első önmásoló 
mémek megjelentek, nekilendült saját, sokkal gyorsabb evolúciójuk. Mi, 
biológusok, oly mélyen elsajátítottuk a genetikai evolúció eszméjét, hogy 
hajlamosak vagyunk elfelejteni: ez csupán egy az evolúció sok lehetséges fajtája 
közül. 
Az utánzás tág értelemben véve a mémek replikációjának módja. Ám éppúgy, 
ahogy nem minden replikálódásra képes gén sikeres, egyes mémek sikeresebbek a 
mémkészletben, mint mások. Ez a természetes szelekciónak felel meg. Már 
említettem konkrét példákat azokra a tulajdonságokra, melyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a mém túlélési értéke nagy legyen. Általában azonban ezeknek 
azonosaknak kell lenniük a 2. fejezet replikátoraival összefüggésben tárgyalt 
tulajdonságokkal: hosszú élet, termékenység és másolási megbízhatóság. A mém 
egy adott példányának hosszú életű volta valószínűleg viszonylag lényegtelen, 
éppúgy, ahogy a gén egy példánya esetében is ez a helyzet. Az “Auld Lang Syne"58 
dallamának agyamban levő másolata csupán az én életem végéig fog tartani. 
Ugyanennek a dallamnak az a másolata, amely a Skót diákénekek könyve 
birtokomban levő kötetében van kinyomtatva, szintén nem valószínű, hogy sokkal 
tovább tartana. De arra számítok, hogy a jövendő századokon át is lesznek 
ugyanennek a dallamnak másolatai papíron és az emberek fejében. Éppúgy, mint a 
gének esetében, a termékenység sokkal fontosabb, mint a konkrét példányok 
élettartama. Ha a mém egy tudományos gondolat, akkor elterjedése attól függ, 
mennyire elfogadható a tudós egyedek populációja számára; túlélési értékét durván 
megmérhetnénk azzal, ha megszámlálnánk, hogy az egymást követő években 
hányszor hivatkoztak rá a tudományos folyóiratokban.59 Ha népszerű dallam, akkor 
elterjedtségét a mémkészletben megbecsülhetjük annak alapján, hogy hány ember 
fütyüli az utcán. Ha női cipőmodell, akkor a populációmemetikusok a cipőboltok 
eladási statisztikáit használják fel. Egyes mémek - éppúgy, mint egyes gének - 
ragyogó átmeneti sikert érnek el, és gyorsan elterjednek, de nem maradnak fenn 
hosszú ideig a mémkészletben. A popzene és a tűsarok lehetnek erre példák. Mások 
- mint például a zsidó vallási törvények - évezredeken át terjeszthetik magukat,  
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rendszerint az írásos emlékek nagy potenciális tartóssága miatt. Ezzel elérkeztünk a 
sikeres replikátorok harmadik általános tulajdonságához: a másolási megbíz-
hatósághoz. Be kell vallanom, hogy itt ingatag talajon állok. Első pillantásra úgy 
tűnik, mintha a mérnek egyáltalán nem volnának nagy megbízhatóságú 
replikátorok. Valahányszor egy tudós hall egy gondolatról, és továbbadja valaki 
másnak, valószínű, hogy kissé megváltoztatja. Nem csináltam titkot abból ebben a 
könyvben, hogy számos gondolatért R. L. Triversnek tartozom. Mégsem 
ismételtem meg őket az ő szavaival. Kifordítottam a saját céljaimnak megfelelően, 
megváltoztattam a hangsúlyukat, összevegyítettem őket saját gondolataimmal és 
mások gondolataival. A mérnek megváltozott formában jutnak el hozzánk. 
Átvitelük látszólag egészen más, mint a diszkrét, minden vagy semmi jellegű 
génátvitel. Úgy tűnik, mintha a mémátvitel folytonos mutációnak, valamint 
keveredésnek volna kitéve. 

Lehetséges, hogy ez a nem atomos jelleg csupán illúzió, és a génekkel való 
analógia nem omlik össze. Végül is, ha megnézzük sok genetikai tulajdonság 
öröklődését - például az emberi magasságét vagy bőr színét -, akkor az sem látszik 
oszthatatlan és elegyíthetetlen gének művének. Ha egy fekete és egy fehér ember 
párosodik, gyermekeik nem feketék vagy fehérek lesznek, hanem közbülsők. Ez 
nem jelenti azt, hogy a hatást gyakoroló gének nem diszkrét egységek. Azt jelenti 
csupán, hogy oly sok gén játszik szerepet a bőrszín kialakításában, és mindegyi-
küknek oly kicsiny hatása van, hogy úgy látszik, mintha keverék gének volnának. 
Eddig úgy beszéltem a mémekről, mintha nyilvánvaló volna, hogy miből áll 
egyetlen egységnyi mém. De természetesen ez távolról sem nyilvánvaló. Mondtam, 
hogy egy dallam egy mém, de mi a helyzet egy szimfóniával: hány mémből áll? 
Vajon az egyes futamok alkotnak egy mémet, vagy az egyes felismerhető 
dallamfrázisok, vagy az egyes ütemek, vagy az egyes akkordok, vagy mi? 

Ugyanahhoz a szóbeli trükkhöz folyamodom, amit a 3. fejezetben használtam. 
Ott a “génkomplexet" nagy és kis genetikai egységekre és egységeken belüli 
egységekre osztottam. A “gént" nem merev, minden vagy semmi módon 
határoztam meg, hanem alkalmas egységként, olyan kromoszómadarabként, 
amelynek éppen elegendő a másolási megbízhatósága ahhoz, hogy a természetes 
szelekció alkalmas egységeként szolgáljon. Ha Beethoven IX. szimfóniájának 
egyetlen frázisa kellőképpen elkülönül, és jól megjegyezhető az egész szimfónia 
kontextusából kiragadva, sőt egy dühítőén tolakodó európai rádióállomás 
szünetjelként használja, akkor ilyen mértékig megérdemli, hogy egy mémnek 
nevezzük. Ez mellesleg kézzelfoghatóan csökkentette számomra a teljes szimfónia 
élvezhetőségét. 

Hasonlóképpen, amikor azt mondjuk, hogy manapság minden biológus hisz 
Darwin elméletében, ezen nem azt értjük, hogy minden biológus agyába bevésődött 
Charles Darwin pontos szavainak azonos másolata. Minden egyén a maga módján 
értelmezi Darwin gondolatait. Az illető valószínűleg nem Darwin saját írásaiból 
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ismerte meg őket, hanem újabb szerző révén. Amit Darwin mondott, annak jelentős 
része - részleteit tekintve - helytelen. Darwin, ha olvasná ezt a könyvet, aligha 
ismerné fel benne saját eredeti elméletét, noha remélem, hogy tetszene neki az a 
mód, ahogy megfogalmazom. Mégis, mindezek ellenére, van valami, a 
darwinizmusnak valamiféle lényege, ami jelen van minden ember fejében, aki érti 
az elméletet. Ha nem így volna, akkor értelmetlen volna szinte minden olyan 
állítás, hogy két ember egyetért egymással valamiben. Egy “idea-mémet" olyan 
entitásként határozhatnánk meg, mely alkalmas arra, hogy az egyik agyból a 
másikba átvigyük. Darwin elméletének mémje ennélfogva elképzelésének az a 
lényegi alapja, amelyben mindazok az agyak egyetértenek, akik értik az elméletet. 
Az abban levő különbségek tehát, ahogy az egyes emberek az elméletet képviselik, 
definíció szerint nem részei a mémnek. Ha Darwin elmélete felosztható volna 
összetevőkre úgy, hogy egyesek elfogadják A részét, de nem B részt, míg mások 
hiszik B-t, de nem A-t, akkor A-t és B-t különálló mémeknek tekinthetnénk. Ha 
szinte mindenki, aki hiszi A-t, hiszi B-t is - hogy genetikai kifejezéssel éljünk, ha a 
mérnek szorosan “kapcsoltak" -, akkor célszerű őket egy mémmé összevonni. 

Vigyük tovább a mérnek és gének közti analógiát. E könyvben mindvégig 
hangsúlyoztam, hogy nem szabad a géneket tudatos, céltudatos tényezőknek 
képzelnünk. A vak természetes szelekció azonban oda vezet, hogy többé-kevésbé 
úgy viselkednek, mintha céltudatosak volnának, és kényelmes volt a rövidség 
kedvéért a génekről a célok nyelvén beszélni. Például amikor azt mondjuk, hogy “a 
gének megpróbálják növelni számukat a jövendő génkészletben", akkor valójában 
azt értjük ezen, hogy “azok a gének, amelyek oly módon viselkednek, hogy növelik 
számukat a jövendő génkészletekben, jobbára ugyanazok a gének, amelyeknek 
hatásait a világban láthatjuk". Ahogy kényelmesnek találtuk, hogy a génekről mint 
aktív ágensekről beszéljünk, melyek céltudatosan dolgoznak fennmaradásukért, 
talán kényelmes lehet a mémekről ugyanilyen módon gondolkodni. Egyik esetben 
sem kell misztifikálnunk. A cél fogalma mindkét esetben csupán hasonlat, de már 
láttuk, hogy milyen termékeny hasonlat a gének esetében. A génekkel kapcsolatban 
még olyan szavakat is használtunk, mint “önző" és “könyörtelen", nagyon is jól 
tudván, hogy csupán nyelvi fordulatok. Kutathatunk-e vajon pontosan ugyanebben 
a szellemben önző vagy könyörtelen mérnek után? 

Van itt egy probléma, amely a verseny természetével kapcsolatos. Ahol ivaros 
szaporodás van, ott minden gén konkrétan a saját alléljaival verseng ugyanazért a 
kromoszómahelyért. A mérnek esetében - úgy tűnik - nincs semmi olyasmi, ami 
egyenértékű volna a kromoszómákkal vagy az allélokkal. Feltételezem, hogy 
bizonyos triviális értelemben sok ideáról elmondhatjuk, hogy vannak “ellentéteik". 
Általában azonban a mérnek a kezdeti replikálódó molekulákra hasonlítanak, 
melyek szabadon lebegtek az őslevesben, s nem a takarosan páros kromoszóma-
rendbe állított mai génekre. Hát akkor milyen értelemben versengenek egymással a 
mérnek? Várhatjuk-e tőlük, hogy “önzők" vagy “könyörtelenek" legyenek, ha nin- 
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csenek alléljaik? A válasz az, hogy talán igen, mert bizonyos értelemben 
valamilyen versenyben kell állniuk egymással. 

Mindenki tudja, aki digitális számítógépet használ, hogy milyen drága a gépidő 
és a memóriatár. Sok nagy számítóközpontban szó szerint pénzbe kerül; másutt 
minden felhasználónak kiosztják másodpercekben mért időrészét és “szavakban" 
mért tárkapacitásrészét. Azok a számítógépek, ahol a mérnek élnek, emberi 
agyak.60 Az idő valószínűleg fontosabb korlátozó tényező, mint a tárkapacitás, s 
ezért heves verseny folyik érte. Az emberi agy és a test, amit vezérel, egyszerre 
csupán egy vagy legfeljebb néhány dolgot csinálhat. Ha egy mém uralkodni akar az 
emberi figyelmen, akkor azt csak “vetélytárs" mérnek rovására teheti. Egyéb 
alkalmatosságok, amelyekért a mérnek versenyeznek, a rádió és televízió 
műsorideje, hely a hirdetőtáblán, az újságok hasábjain és a könyvtári polcokon. 

A 3. fejezetben láttuk, hogy a génkészletben összehangolt génkomplexek 
bukkanhatnak fel. A lepkék mimikrijével kapcsolatos nagy génkomplex szorosan 
ösz-szekapcsolódott ugyanazon a kromoszómán, olyan szorosan, hogy egyetlen 
génként kezelhető. Az 5. fejezetben az evolúciósan stabil génkészlet finomabban 
kidolgozott elgondolásával találkoztunk. Egymásnak kölcsönösen megfelelő fogak, 
karmok, belek és érzékszervek fejlődtek ki a ragadozók génkészletében, míg a 
tulajdonságok ettől eltérő stabil együttese emelkedett ki a növényevők génkész-
letéből. Történik-e vajon valami ehhez hasonló a mémkészletekben? Össze-
kapcsolódott-e - mondjuk - az Isten-mém más konkrét mémekkel, és ez az össze-
kapcsolódás segíti-e a részt vevő mérnek mindegyikének fennmaradását? Talán egy 
szervezett egyházat felépítményével, rítusaival, törvényeivel, zenéjével, 
művészetével és írott hagyományaival tekinthetnénk egymást kölcsönösen segítő 
mérnek összehangolt, stabil együttesének. 

Hogy egy konkrét példát nézzünk, a tan egyik aspektusa, amely nagyon 
hatásosan kényszerítette ki a vallás előírásainak való engedelmeskedést, a pokol 
tüzének fenyegetése. Sok gyermek és még egyes felnőttek is hisznek abban, hogy 
szörnyű kínokat fognak elszenvedni haláluk után, ha nem engedelmeskednek a 
vallási szabályoknak. Ez a meggyőzés különösen visszataszító technikája, s az 
embereknek nagy lelki gyötrelmeket okozott a középkorban, sőt még ma is. De 
nagyon hatásos. Szinte szándékosan tervezhette meg így egy mélylélektani 
indoktrinációs módszerekben járatos machiavellista papság. Kétlem azonban, hogy 
a papok ilyen okosak lettek volna. Sokkal valószínűbb, hogy öntudatlan mérnek 
biztosították saját fennmaradásukat ugyanolyan pszeudokönyörtelenség révén, mint 
amiről a sikeres gének esetében is beszéltünk. A pokol tüzének eszméje egészen 
egyszerűen önfenntartó, a maga mélylélektani hatása miatt. Azért kapcsolódott 
össze az Isten-mémmel, mert a kettő erősíti egymást, és segíti egymás fennma-
radását a mémkészletben. 

A vallási mémkomplex egy másik tagját hitnek nevezzük. Ez vak bizalmat jelent 
bizonyítékok hiányában, sőt még a kényszerítő bizonyítékok ellenében is. 
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A Hitetlen Tamás történetét nem úgy mondják el, hogy becsüljük Tamást, hanem 
úgy, hogy a többi apostolt tiszteljük. Tamás bizonyítékot követelt. Nincs 
halálosabb veszély a mérnek bizonyos fajtáira nézve, mint a bizonyítékok után 
kutatás hajlama. A többi apostolt - akinek hite oly erős volt, hogy nem volt 
szüksége bizonyítékra - követésre méltó példaként állítják elénk. A vakhit mémje a 
racionális vizsgálódástól való elrettentés egyszerű, öntudatlan kibúvójával bizto-
sítja saját fennmaradását. 

A vakhit bármit igazolhat.61 Ha egy ember más istent hisz, sőt ha más rituáléval 
imádja ugyanazt az istent, a vakhit kijelentheti, hogy meg kell halnia - a kereszten, 
a máglyán vagy a keresztes lovag kardjára tűzve, egy bejrúti utcán lelőve vagy egy 
belfasti kocsmában felrobbantva. A vakhit mémjeinek megvannak a maguk 
könyörtelen módszerei önmaguk fenntartására. Ez éppúgy elmondható a hazafias és 
a politikai vakhitről, mint a vallásosról. 

A mérnek és a gének gyakran erősíthetik egymást, ám néha szembekerülnek 
egymással. A papi nőtlenség szokását feltehetőleg nem genetikailag öröklik. A 
cölibátus génje kudarcra van ítélve a génkészletben, nagyon sajátos körülményeket 
kivéve, amilyeneket például az államalkotó rovaroknál találunk. A papi nőtlenség 
mémje azonban sikeres lehet a mémkészletben. Tegyük fel például, hogy a mém 
sikere döntő módon azon múlik, hogy mennyi időt töltenek az emberek azzal, hogy 
tevékenyen átvigyék más emberekbe. Minden perc, amit nem azzal töltenek, hogy 
megpróbálják a mémet átvinni, a mém szempontjából elvesztegetett időnek 
tekinthető. A cölibátus mémjét papok viszik át fiatal fiúkra, akik még nem 
döntötték el, mit akarnak kezdeni az életükkel. Az átvitel eszközei az emberi 
befolyás különféle módjai, mondott vagy írott szó, személyes példa és így tovább. 
Az érvelés kedvéért tegyük fel, hogy a házasodás történetesen gyengítette egy pap 
befolyásának erejét a hívekre, mondjuk azért, mert idejének és figyelmének nagy 
részét lekötötte. Ezt csakugyan fel is hozták hivatalos indokként a papi nőtlenség 
kikényszerítése érdekében. Ha igaz volna, akkor az következne belőle, hogy a papi 
nőtlenség mémjének nagyobb túlélési értéke lehetne, mint a házasodás mémjének. 
Természetesen ennek pontosan az ellenkezője volna igaz a cölibátus génje 
tekintetében. Ha a pap a mérnek túlélőgépe, akkor számára a cölibátus beépítésre 
érdemes, hasznos tulajdonság. A cölibátus csupán egy kisebb jelentőségű tag az 
egymást kölcsönösen támogató vallási mérnek nagy együttesében. 
Az a feltevésem, hogy az összehangolt mémkomplexek pontosan olyan módon 
fejlődnek ki, mint az összehangolt génkomplexek. A szelekció kedvez azoknak a 
mémeknek, melyek saját előnyükre használják ki kulturális környezetüket. A 
kulturális környezet más mémekből áll, melyekre ugyancsak hat a szelekció. A 
mémkészlet ennélfogva egy evolúciósan stabil készlet tulajdonságait veszi fel, 
melybe új mémeknek nehéz betörni. 

A mémekről idáig egy csöpppet elítélőleg szóltam, de megvan a vidám oldaluk 
is. Amikor meghalunk, két dolgot hagyhatunk magunk után: géneket és mémeket.  
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Géngépeknek épültünk, arra teremtve, hogy továbbadjuk génjeinket. Ez az 
oldalunk azonban feledésbe merül három nemzedék múlva. Gyermekünk, sőt 
unokánk emlékeztethet ránk, talán arcvonásaiban, zenei tehetségében, haja 
színében. Ám ahogy a nemzedékek múlnak, génjeink hozzájárulása feleződik. Nem 
kell hozzá sok idő, és elhanyagolható töredékké válnak. Génjeink lehetnek 
halhatatlanok, de génjeinknek az az együttese, mely bármelyikünket alkotja, arra 
ítéltetett, hogy szétporladjon. II. Erzsébet egyenes leszármazottja Hódító 
Vilmosnak. Mégis nagyon valószínű, hogy egyetlenegyet sem hordoz a régi király 
génjei közül. Nem szabad halhatatlanságot keresnünk a szaporodásban. 

Ám ha hozzájárulunk a világ kultúrájához, ha van egy jó gondolatunk, 
komponálunk egy dallamot, feltalálunk egy gyújtógyertyát, írunk egy költeményt, 
az érintetlenül tovább élhet jóval azután is, hogy génjeink már feloldódtak a közös 
génkészletben. Az is lehet, hogy él még Szókratész egy-két génje a világban, az is 
lehet, hogy nem, ahogy G. C. Williams megjegyzi, de ki törődik vele? Szókratész, 
Leonardo, Kopernikusz és Marconi mémkomplexei viszont még mindig életerősek. 

Bármily spekulatív legyen is az a mód, ahogy mémelméletemet kidolgozom, van 
egy fontos tétele, amit újra hangsúlyozni szeretnék: amikor kulturális tulajdonságok 
evolúcióját és túlélési értékét vizsgáljuk, világosan látnunk kell, hogy minek a 
túléléséről beszélünk. A biológusok - mint láttuk - ahhoz szoktak hozzá, hogy az 
előnyöket a gének szintjén vizsgálják (vagy az egyed, a csoport, a faj szintjén - 
ízlés szerint). Amit eddig még nem vettünk figyelembe, az az, hogy egy kulturális 
tulajdonság kifejlődhetett úgy, ahogy kifejlődött, egyszerűen azért, mert önmagára 
nézve előnyös. 

Nem kell szokványos biológiai túlélési értékek után kutassunk olyan jellegek 
esetében, mint a vallás, a zene és a rituális tánc, ámbár lehetséges, hogy ilyenek is 
jelen vannak. Amint a gének olyan aggyal látták el túlélőgépeiket, amely képes a 
gyors utánzásra, a mérnek automatikusan átveszik a hatalmat. Még csak genetikai 
előnyt sem kell tulajdonítanunk az utánzásnak, noha ez minden bizonnyal segítene. 
Mindössze az szükséges, hogy az agy képes legyen az utánzásra, s olyan mérnek 
fognak kifejlődni, amelyek a végsőkig kihasználják ezt a képességet. 
Most már lezárom az új replikátorok témáját, és a könyvet mérsékelten remény-
kedő megjegyzéssel fejezem be. Az ember egyik egyedülálló tulajdonsága - mely 
lehet, hogy mémikusan fejlődött ki, lehet hogy nem - a tudatos előrelátás 
képessége. Az önző géneknek nincs előrelátásuk (és ha az olvasó helybenhagyja az 
e fejezetbeli spekulációt, a mémeknek sincs). Öntudatlan, vak replikátorok. Az a 
tény, hogy replikálódnak, bizonyos további feltételekkel együtt azt jelenti, hogy 
akarva, nem akarva, olyan tulajdonságok kifejlődése irányába haladnak, melyek e 
könyv sajátos szóhasználatával önzőnek nevezhetők. Az egyszerű replikátortól, 
legyen az gén vagy mém, nem várhatjuk, hogy lemondjon rövid távú önző hasz-
náról, még akkor sem, ha valójában hosszú távon megfizet érte. Ezt láttuk az ag- 
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resszióról szóló fejezetben. Annak ellenére, hogy “a galambok konspirációja" jobb 
lenne minden egyes egyed számára, mint az evolúciósan stabil stratégia, a 
természetes szelekció óhatatlanul az ESS-nek kedvez. 

Lehetséges, hogy az ember egy további egyedülálló tulajdonsága az igazi, 
érdektől mentes, valódi önzetlenségre való képesség. Remélem, így van, de nem 
fogok se mellette, se ellene érvelni, sem pedig lehetséges mémikus evolúciójáról 
spekulálni. Amit már most állítok, az az, hogy - még ha a sötét oldalát nézzük is, és 
feltételezzük, hogy az egyén alapvetően önző - tudatos előrelátásunk, az a 
képességünk, hogy a jövőt képzeletben szimulálni tudjuk, megmenthetne 
bennünket a vak replikátorok legrosszabb önző túlkapásaitól. Megvannak 
legalábbis a szellemi eszközeink arra, hogy hosszú távú önző érdekeinket segítsük 
elő, s ne csupán a rövid távúakat. Láthatjuk a “galambok konspirációjának" hosszú 
távú előnyeit, és összeülhetünk megbeszélni, hogyan tudnánk elérni, hogy ez a 
konspiráció eredményes legyen. Megvan a hatalmunk ahhoz, hogy dacoljunk 
velünk született önző génjeinkkel, és ha szükséges, a belénk táplált, belénk nevelt, 
önző mémekkel is. Még annak módját is megbeszélhetjük, hogy tudatosan ápoljuk 
a tiszta, érdekmentes önzetlenséget - olyasmit, aminek nincs helye a természetben, 
olyasmit, ami még sohasem létezett a világ egész eddigi történetében. 
Géngépeknek építettek bennünket, és mémgépekként nevelkedtünk, de megvan a 
hatalmunk ahhoz, hogy szembeforduljunk a teremtőinkkel. Mi, egyedül a Földön, 
fellázadhatunk az önző replikátorok zsarnoksága ellen.62 
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12. Aki jó fiú, célba ér 

Aki jó fiú, lemarad. Ez a szólásmondás valószínűleg a baseball világából 
származik, bár vannak olyan szaktekintélyek, akik szívesebben magyarázzák 
másként. Garrett Hardin amerikai biológus használta ezt a fordulatot annak tömör 
kifejezésére, amit a “szociobiológia" vagy az “önző génkedés" jelent. Könnyű 
belátni, hogy mennyire helyénvaló. Ha lefordítjuk a “jó fiú" köznyelvi jelentését 
darwi-nista megfelelőjére, akkor a jó fiú olyasvalaki, aki a saját rovására segít 
fajtársainak abban, hogy továbbadhassák génjeiket a következő nemzedéknek. A jó 
fiúknak tehát az a sorsuk, hogy csökken a létszámuk: a jóság darwinista halált hal. 
Van azonban a köznapi “jó" szónak egy másik, szakmai értelmezése is. Ha ezt a 
definíciót fogadjuk el, ami nem is esik oly messze a köznyelvi jelentéstől, akkor a 
jó fiúk érhetnek célba elsőként. Ez a fejezet erről az optimistább következtetésről 
szól. 

Hadd emlékeztessünk a 10. fejezet Bosszúállóira. Ezek olyan madarak voltak, 
amelyek látszólag önzetlenül segítettek egymáson, de megtagadták a segítséget 
azoktól az egyedektől - haragot tápláltak irántuk - , amelyek korábban nem 
segítettek nekik. A Bosszúállók uralkodóvá váltak a populációban, mert több gént 
adtak tovább a jövendő nemzedékeknek, mint akár a Balekok (akik válogatás 
nélkül segítettek mindenkinek és kihasználták őket), akár a Csalók (akik 
könyörtelenül megpróbáltak mindenkit kihasználni, s végül egymást csapták be). A 
Bosszúállók története azt a fontos általános elvet illusztrálta, amelyet Róbert 
Trivers “kölcsönös önzetlenségnek" nevezett. Ahogy a doktorhalak példája mutatta 
(174. oldal), a kölcsönös önzetlenség nem korlátozódik egyetlen fajra egyedeire. 
Minden szimbiózisnak nevezett kapcsolatban ez munkál - például amikor a 
hangyák fejik a le-véltetű “nyájat" (169. oldal). A 10. fejezet megírása óta Róbert 
Axelrod amerikai politológus (részben együttműködve W. D. Hamiltonnal, akinek 
a neve oly sok oldalon felbukkant ebben a könyvben) a kölcsönös önzetlenség 
gondolatának izgalmas új irányt adott. Axelrod találta ki a “jó" szónak azt a 
szakmai jelentését, amelyre a nyitó bekezdésben utaltam. 

Axelrodot - sok politológushoz, közgazdászhoz, matematikushoz és pszicho-
lógushoz hasonlóan - magával ragadta egy egyszerű hazárdjáték, amelyet “a fogoly 
dilemmájának" neveznek. Annyira egyszerű ez a játszma, hogy ismertem okos 
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embereket, akik teljesen félreértették, és meg voltak győződve róla, hogy valami 
több is van benne! Ám csalóka ez az egyszerűség. Több könyvtárpolcnyi művet 
szenteltek e bűvöletes játék különféle változatainak. Befolyásos emberek vannak 
azon a véleményen, hogy ebben van a stratégiai védelem tervezésének kulcsa, és 
ezt kell tanulmányoznunk, ha meg akarjuk előzni a harmadik világháborút. 
Biológusként egyetértek Axelroddal és Hamiltonnal: evolúciós dimenzióban sok 
vadon élő állat és növény játssza szünet nélkül a fogoly dilemmáját. 

Az eredeti, emberi változatában a következőképpen zajlik a játék. Valaki “adja a 
bankot": ő az, aki megszabja és kifizeti a nyereségeket a játékosoknak. Tegyük fel, 
hogy én játszom ellened (bár - amint látni fogjuk - pontosan arról van szó, hogy 
nem kell egymás “ellen" játszani). Mindössze két kártya van a kezünkben, 
melyekre az van írva, hogy EGYÜTTMŰKÖDÉS és ÁTPÁRTOLÁS. Kiválasztjuk az 
egyik kártyát és lefelé fordítva az asztalra tesszük. Lefelé fordítva, hogy egyikünket 
se befolyásolja a másik lépése: gyakorlatilag egyidejűleg lépünk. Ezután izgatottan 
várjuk, hogy a bankár felfordítsa a lapokat. Az izgalomnak az az oka, hogy a 
kimenetel nem csupán attól függ, hogy magunk melyik kártyát játszottuk meg (amit 
tudunk), hanem a másik játékos kártyájától is (amit nem tudunk mindaddig, amíg a 
bankár ki nem teríti). 

Mivel 2x2 kártya van játékban, négy kimenetel lehetséges. Az egyes 
kimenetelekkel a következő nyereségek járnak (ezeket dollárban adjuk meg, 
tekintettel a játék észak-amerikai eredetére): 

I.  kimenetel: Mindketten EGYÜTTMŰKÖDÉST játszunk. A bankár 
mindegyikünknek 300 dollárt fizet. Ezt a tekintélyes summát a kölcsönös 
együttműködés Jutalmának nevezzük. 

II.  kimenetel: Mindketten ÁTPÁRTOLÁST játszottunk. A bankár mindegyikünket 
megbüntet 10 dollárr. Ezt a kölcsönös átpártolás Büntetésének nevezzük. 

III. kimenetel: Te EGYÜTTMŰKÖDÉST játszottál, én pedig ÁTPÁRTOLÁST. A 
bankár fizet nekem 500 dollárt (az átpártolás Kísértése), téged (a Balekot) pedig 
megbüntet 100 dollárra. 

IV.  kimenetel: Te ÁTPÁRTOLÁST játszottál, én pedig EGYÜTTMŰKÖDÉST. A 
bankár kifizeti neked az 500 dollárt a Kísértésért, engem a Balekot pedig 
megbüntet 100 dollárra. 

A III. és IV. kimenetel nyilvánvalóan egymásnak tükörképei: az egyik játékosnak 
nagyon jól, a másiknak nagyon rosszul megy. Az I. és II. kimenetel esetén 
egyforma eredményt érünk el, de az I. Mindkettőnk számára jobb, mint a II. A 
pontos pénzösszegek nem számítanak. Még az sem számít, hogy mennyi a pozitív 
összeg (nyereség), és - ha van egyáltalán - mennyi a negatív összeg (büntetés). 
Ahhoz, hogy a játék valódi fogoly dilemmája legyen, csak az a fontos, hogy mi a 
kimenetelek rangsora. Az átpártolás Kísértésének nagyobbnak kell lennie a 
Jutalomnál, ennek jobbnak kell lennie a kölcsönös átpártolás Büntetésénél, annak  
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pedig jobbnak kell lennie a Balek eredményénél. (Ha szigorúan vesszük, akkor az 
igazi fogoly dilemmája játszmának van még egy kritériuma: a Kísértés és a Balek 
eredményének átlaga nem haladhatja meg a Jutalmat. Ennek a további feltételnek 
az értelme később válik majd világossá.) A négy kimenetelt az 1. ábra eredmény-
mátrixában foglaljuk össze. 
 

                                     Amit te teszel 
 

Amit én teszek Együttműködsz Átpártolsz 
 

Együttműködök 
 

Elég jó 

JUTALOM 

A kölcsönös 
eggyüttműködésért 

például 300 $ 

Nagyon rossz 

BALEK 
EREDMÉNYE 

például 100 $  
bírság 

Átpártolok 
 

Nagyon jó 

KÍSÉRTÉS 

(az átpártolásra) 
például 500 $ 

Elég rossz 

BÜNTETÉS 

(a kölcsönös 
átpártolásért) 
például 10 $ 

 
1. ábra. A fogoly dilemmája játszma különböző kimeneteleinek eredményei 

Nos, miért “dilemma" ez? Hogy megértsük, vessünk egy pillantást az eredmény-
mátrixra, és képzeljük el, mi játszódhat le bennem, mialatt ellened játszom. Tudom, 
hogy csak két kártya egyikét játszhatod meg: az EGYÜTTMŰKÖDÉST és az ÁT-
PÁRTOLÁST. Vegyük őket szemügyre egymás után. Ha te az ÁTPÁRTOLAST 

játszottad meg (ez azt jelenti, hogy a jobb oldali oszlopot kell néznünk), akkor 
számomra az a legjobb, ha én is az ÁTPÁRTOLÁST játszom meg. El kell ismerni, 
bírságot kaptam a kölcsönös átpártolásért, ám ha együttműködtem volna, akkor a 
Balek eredményét értem volna el, ami még rosszabb. Most nézzük a másik 
lehetőséget, ami számodra nyitva állt (tekintsük a bal oldali oszlopot), megjátszod 
az EGYÜTTMŰKÖDÉS kártyát. Megint az ÁTPÁRTOLÁS a legjobb választásom. Ha 
együttműködtünk volna, akkor mindketten megkaptuk volna az igen magas 300 
dolláros jutalmat. Ám ha átpártoltam volna, akkor még többet kapok - 500 dollárt. 
Ebből tehát az következik, hogy akármelyik kártyád játszod is meg, számomra az a 
legjobb, ha mindig átpártolok. 
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Csalhatatlan logikával tehát kimunkáltam: tekintet nélkül arra, hogy te mit lépsz, 
nekem át kell pártolnom. Neked pedig, ugyanilyen csalhatatlan logikával ugyanerre 
kell rájönnöd. Ha tehát két racionális játékos találkozik, akkor mindketten át 
fognak pártolni, s mindketten bírsággal vagy csekély eredménnyel zárják a játékot. 
Mégis mindegyikük tökéletesen tisztában van azzal, hogy ha mindketten az 
EGYÜTTMŰKÖDÉST választották volna, akkor mindketten viszonylag magas 
jutalmat kaptak volna a kölcsönös együttműködésért (például 300 dollárt). Ezért 
dilemma ez a játék, ezért tűnik olyan őrjítőén paradoxnak, s ez az oka, hogy még 
azt is javasolták, törvényileg tiltsák be. 

A “fogoly" elnevezés egy bizonyos képzeletbeli példából származik. A 
fizetőeszköz ebben az esetben nem pénz, hanem börtönévek. Két férfi - nevezzük 
őket Peterson-nak és Moriarti-nak - börtönben van, s azzal gyanúsítják őket, 
közösen elkövettek egy bűntényt. Mindegyik foglyot külön cellában arra próbálják 
rávenni, hogy árulja el a társát (ÁTPÁRTOLÁS), és koronatanúként valljon ellene. A 
következmény mindkét fogoly döntésétől függ, s egyik sem tudja, miként 
határozott a másik. Ha Peterson mindent Moriartira ken, Moriarti pedig ezt a 
változatot hihetővé teszi azáltal, hogy hallgat (együttműködik hajdani, s mint 
kiderült, áruló barátjával), akkor Moriarti súlyos börtönbüntetést kap, Peterson 
viszont büntetlenül .megússza, miután engedett az átpártolás Kísértésének. Ha 
mindketten elárulják egymást, akkor mindkettőjüket elítélik, de figyelembe veszik 
a beismerő vallomást, és valamivel enyhébb, de még így elég kiadós 
börtönbüntetést kapnak, azaz Büntetést a kölcsönös átpártolásért. Ha mindketten 
együttműködnek (mármint egymással, nem a hatósággal) és megtagadják a 
vallomást, akkor nincs elég bizonyíték ahhoz, hogy a fő bűnükért akármelyiküket is 
elítéljék, s így enyhe ítélettel megússzák valamilyen kisebb törvénysértésért, azaz 
elnyerik a Jutalmat a kölcsönös együttműködésért. Jóllehet furcsának tűnhet 
“jutalomnak" nevezni azt, ha valakit börtönre ítélnek, ezek az emberek mégis így 
fognák fel, ha az alternatíva a hosszú hűsölés volna. Láthatjuk, hogy bár a 
“nyereségeket" nem dollárban, hanem börtönévekben adtuk meg, a játék lényeges 
tulajdonságai változatlanok maradtak (nézzük meg a négy kimenetel 
kívánatosságának sorrendjét). Ha beleképzeljük magunkat a foglyok helyzetébe, s 
feltételezzük, hogy mindkettejüket az ésszerű önérdek vezérli, továbbá észben 
tartjuk, hogy nincs módjuk beszélni egymással s ezáltal egyezséget kötni, 
beláthatjuk, hogy egyiküknek sincs más választása, mint elárulni a másikat, ami 
mindkettejük számára súlyos börtönbüntetést von maga után. 

Van-e vajon kiút ebből a dilemmából? Mindkét játékos tudja, hogy bármit is tesz 
az ellenfele, számukra nincs jobb megoldás, mint az ÁTPÁRTOLÁS; mégis mindket-
ten tudják azt is, hogy ha mindketten együttműködnének, akkor mindegyikük 
jobban járhatna. Ha egyáltalán volna mód a megegyezésre, ha bizonyosságot lehet-
ne szerezni arról, hogy a másikban meg lehet bízni, nem törekszik az önző főnyere-
ményre, ha volna valami lehetőség arra, hogy tető alá hozzanak egy megegyezést.  
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A fogoly dilemmájának egyszeri változatában nincs mód a bizalom kialakítására. 
Hacsak legalább az egyik játékos nem valami szent balek, aki nem erre a világra 
való, akkor a játszma sorsa óhatatlanul a kölcsönös árulás, ami paradox módon 
szerény eredményt hoz mindkét játékos számára. Van azonban a játéknak egy 
másik változata is. Ezt a “megismételt fogoly dilemmájának" nevezik. Az ismételt 
játszma bonyolultabb, s ebben rejlik a remény. 

Az ismételt játék ugyanaz, mint a közönséges változat, csak éppen 
meghatározatlan ideig ismétlik ugyanazokkal a játékosokkal. Megint csak te meg 
én ülünk egymással szemben, köztünk a bankár. Megint csak két-két kártya van a 
kezünkben, az egyik EGYÜTTMŰKÖDÉS, a másik ÁTPÁRTOLÁS. Megint csak 
mindegyikünk a két kártya egyikét játssza meg, a bankár pedig a fenti szabályok 
szerint kiosztja, ami jár. Most azonban egy ilyen körrel nem ér véget a játszma, 
hanem felvesszük a kártyáinkat és felkészülünk a következő menetre. Az egymást 
követő körök lehetőséget adnak arra, hogy bizalom vagy bizalmatlanság alakuljon 
ki, kölcsönösség vagy lefizetés, megbocsátás vagy bosszú legyen a válasz. A 
meghatározatlan ideig tartó játszmában az a fontos, hogy mindkettőnknek módja 
van a bank kárára nyerni, s nem egymás kárára. 

Tíz kör után elméletben 5000 dollár nyereségre is szert tehetek, de csak akkor, ha 
te olyan rendkívüli mértékben ostoba (vagy szent) vagy, hogy minden alkalommal 
az EGYÜTTMŰKÖDÉST játszottad meg annak ellenére, hogy én következetesen 
elárultalak. Reálisabb az esély arra, hogy mindketten felmarkolunk a bankár 
pénzéből 3000 dollárt azáltal, hogy mind a tíz fordulóban együttműködünk. Ehhez 
nem kell különösebben szentnek lennünk, mivel mindketten láthatjuk a másik 
múltbeli lépéseiből, hogy meg lehet benne bízni. Lényegében módunkban áll 
megregulázni egymás viselkedését. Egy másik nagyon valószínű eset az, hogy 
egyikünk sem bízik a másikban: mindketten átpártolunk mind a tíz fordulóban, s a 
bank nyer mindegyikünktől 100 dollárt. A legvalószínűbb azonban az, hogy 
részben megbízunk egymásban, s mindegyikünk az együttműködés és az árulás 
valamilyen vegyes sorozatát játssza meg, s így valamilyen közbülső pénzösszegre 
tesz szert. 
A 10. fejezet madarai, akik élősködőket távolítottak el egymás tollazatából, az 
ismételt fogoly dilemmáját játszották. Hogy-hogy? Emlékezzünk rá, hogy a 
madárnak fontos volt, hogy eltávolítsa a saját tetveit, de a feje búbját nem érte el, 
ezért rá volt szorulva a társaira. A társ pedig joggal várhatta el, hogy ezt a 
szívességet később majd viszonozza neki. Ám ez a szolgálat időt s energiát emészt 
fel, ha nem is sokat. Ha egy madár megúszhatja a csalást - eléri, hogy kitetvésszék, 
de a viszonzását már megtagadja -, akkor a tetvészés minden előnyét élvezheti 
anélkül, hogy megfizetné az árát. Rangsoroljuk a kimeneteleket, s látni fogjuk, 
hogy valódi fogoly dilemmája játszmával van dolgunk. Ha mindketten együtt-
működnek (eltávolítják egymásból a parazitákat), az igazán jó, de azért ott van a 
kísértés, hogy még jobban járjanak azáltal, hogy nem viszonozzák a szívességet és 
megspórolják ezt a költséget. Ha mindketten elárulják a másikat (nem hajlandók 
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 kiszedni az atkákat), az elég rossz számukra, de még mindig kevésbé rossz, mint 
ha nem restellik kitetvészni a másikat, s közben maguk mégis fertőzöttek 
maradnak. Az eredménymátrix a 2. ábrán látható. 

 
 

Amit te teszel Amit én teszek 

Eggyüttműködsz Átpártolsz 

Eggyüttműködök 

Elég jó 

Jutalom 

Kitetvésztetem magam 
bár megfizetem az árát 

azzal, hogy én is 
kitetvészlek téged 

Nem rossz 

Balek eredménye 

Megtartom az atkáimat, 
de megfizetem a 

kitetvészésed költségeit is 

Átpártolok 

Nagyon jó 

Kisértés 

Kitetvésztetem magam, 
és nem fizetem meg az 
árát azzal, hogy én is 

kitetvészlek téged 

Elég rossz 

Büntetés 

Megtartom az atkáimat 
azzal a sovány vigasszal, 
hogy én sem szedem ki a 

tieidet 
 

2. ábra. A madártetvészés játszmája: a különböző  
kimenetelekből származó nyereségeim 

Ám ez csupán egyetlen példa. Minél többet gondolkozol rajta, annál inkább 
felismered, hogy az élet telis-teli van fogoly dilemmája játszmákkal, mégpedig nem 
is csak az emberi élet, de az állatok és növények élete is. A növények élete? Igen, 
miért is ne? Ne feledjük, nem tudatos stratégiákról beszélünk (bár néha arról is 
lehet szó), hanem a “Maynard Smith-féle" értelemben vett stratégiákról, olyasfajta 
stratégiákról, amelyeket gének programozhatnak be jó előre. Később még 
találkozunk növényekkel, különféle állatokkal, sőt baktériumokkal is, amelyek 
mind az ismételt fogoly dilemmáját játsszák. Addig is járjuk alaposabban körül, 
hogy mi olyan fontos az ismétlésben. 

Eltérően az egyszeri játszmától, amelyben könnyű megjósolni, hogy az ÁT-
PÁRTOLÁS az egyetlen ésszerű stratégia, az ismételt változat rengeteg stratégiai 
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lehetőséget kínál. Az egyszerű játszmában csupán két stratégiára nyílik mód: 
együttműködés vagy árulás. Az ismétlés azonban tucatnyi stratégia kigondolását 
engedi meg, s egyáltalán nem magától értetődő, hogy melyik a legjobb. A 
következő például több ezer lehetőség egyike: “működj együtt az esetek 
többségében, de a menetek véletlenszerűen kiválasztott 10 százalékában 
próbálkozz meg árulással." Vagy tehetjük a stratégiát függővé a játszma addigi 
történetétől. A “Bosszúállóm" erre példa; jó arcmemóriája van, s bár alapvetően 
együttműködő, átpártol, ha a másik játékos korábban csak egyszer is elárulta. 
Lehetnek más stratégiák, amelyek könnyebben megbocsátanak, és rövidebb az 
emlékezetük. 

Világos, hogy az ismételt játszmában rendelkezésünkre álló stratégiák körének 
csak a fantáziánk szab határt. Ki tudjuk kalkulálni vajon, hogy melyik a legjobb? 
Ezt a feladatot állította maga elé Axelrod. Az a mulatságos ötlete támadt, hogy 
versenyt rendez, s hirdetést adott fel a játékelméletben jártas emberek számára, 
hogy pályázzanak stratégiákkal. A stratégiák itt előre programozott cselekvési 
szabályokat jelentettek, ezért az volt a célszerű, hogy a résztvevők számítógépes 
programnyelven küldjék be munkájukat. Tizennégy stratégia érkezett. Kellő 
összehasonlítási alapként Axelrod ezekhez hozzátett egy tizenötödiket, amelyet 
Randomnak nevezett, amely egyszerűen a véletlenre bízta annak eldöntését, hogy 
az EGYÜTTMŰKÖDÉST vagy az ÁTPÁRTOLÁST játssza-e meg, s így a 
“stratégiamentességet" képviselte: ha egy stratégia nem jobb a Randomnál, akkor 
az elég rossz. 

Axelrod mind a tizenöt stratégiát közös programozási nyelvre fordította le, és 
egymás ellen játszatta őket egy nagy számítógépen. Mindegyik stratégia sorban 
megkapta partnerül az összes többi stratégiát (beleértve saját maga másolatát is), 
hogy ismételt fogoly dilemmáját játsszon velük. Minthogy 15 stratégia volt, 15x15, 
azaz 225 külön mérkőzés futott le a számítógépen. Mindegyik pár 200 lépésig 
játszott, utána az eredményeket összeadták, és győztest hirdettek. 

Bennünket most nem az foglalkoztat, hogy melyik stratégia győzte le bármelyik 
konkrét ellenfelét. Az számít, hogy mind a 15 párosítás eredményét összeadva 
melyik stratégia halmozta fel a legtöbb “pénzt". A “pénz" egyszerűen “pontokat" 
jelent, amelyeket az alábbi séma szerint osztottak ki: kölcsönös Együttműködés: 3 
pont; Kísértés az átpártolásra 5 pont; Büntetés a kölcsönös árulásért 1 pont; (ez 
egyenértékű a korábbi játszmában a kisebb bírsággal); a Balek eredménye 0 pont 
(ez pedig egyenértékű a korábbi játszma súlyos büntetésével) . 
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Amit te teszel Amit én teszek 

Eggyüttműködsz Átpártolsz 

Eggyütműködök 

Elég jó 

Jutalom 

A kölcsönös 
eggyüttműködésért 

3 pont 

Nagyon rossz 

Balek erdménye 

0 pont 

Átpártolok 

Nagyon jó 

Kísértés 

az átpártolásra 

5 pont 

Elég rossz 

Büntetés 

a kölcsönös árulásért 

1 pont 
 

3. ábra. Axelrod számítógépes bajnoksága: nyereségeim a különböző 
kimenetelekből 

 

A bármelyik stratégia által elérhető legnagyobb eredmény 15 000 pont (200 menet, 
5 pont menetenként, a 15 ellenfél mindegyikére). A lehető legkisebb pontszám 0 
volt. Mondanunk sem kell, e két véglet egyikére sem került sor a valóságban. A 
legtöbb, amit egy stratégia a 15 párosítás egy átlagos esetében nyerni remélhetett, 
nemigen lehetett sokkal több 600 pontnál. Ez az az eredmény, amit két játékos 
egyenként elérhetett, ha következetesen együttműködtek, s ezáltal a játszma 200 
menetének mindegyikében 3 pontot kaptak. Ha egyikük engedett az árulás 
kísértésének, akkor nagyon valószínű, hogy 600 pontnál valamivel kevesebbel 
végezte, mert a másik játékos ezt megtorolta (a pályázatra beérkezett stratégiák 
legtöbbjébe beépítettek valamilyen megtorlást). A 600 pontot szintértéknek 
vehetjük, és az összes eredményt e szint százalékában fejezhetjük ki. Ezen a skálán 
elméletileg elérhető akár 166 százalék is (1000 pont), de a gyakorlatban nem volt 
olyan stratégia, amelynek az átlaga a 600 pontot meghaladta volna. 

Ne feledjük, hogy a bajnokság “résztvevői" nem emberek, hanem számítógép-
programok, előre programozott stratégiák voltak. Szerzőik ugyanazt a szerepet 
játszották, mint a testeket programozó gének (gondoljunk a 4. fejezet számítógépes 
sakkjára vagy az Androméda számítógépre). A stratégiákat szerzői miniatűr 
“megbízottjaiként" képzelhetjük el. Csakugyan, egy szerző egynél több stratégiá- 



195 

 

val is benevezhetett volna (bár ez csalásnak számított volna - és Axelrod 
feltehetőleg nem engedte volna meg - hiszen egy szerző így “kivattázhatta" volna a 
versenyt stratégiákkal, és elérhette volna, hogy egy stratégiája előnyre tegyen szert 
a többiek önfeláldozó együttműködése révén). 

Volt néhány szellemes stratégia a benevezettek között, ámbár természetesen 
sokkal kevésbé voltak fantáziadúsak, mint a szerzőik. Figyelemre méltó, hogy a 
győztes stratégia a legegyszerűbb és látszólag a legkevésbé leleményes az összes 
közül. A neve “Szemet szemért" volt, és Anatol Rapoport professzor, a jól ismert 
torontói pszichológus és játékelméleti szakember nevezett be vele. A Szemet 
szemért az első lépésben együttműködik, azt követően pedig egyszerűen másolja a 
másik játékos előző lépését. 

Hogyan zajlik le egy Szemet szemért stratégiát követő játék? Mint mindig, most 
is a másik játékostól függenek az események. Először tételezzük fel, hogy a másik 
játékos is Szemet szemért stratégiával dolgozik (emlékeztetőül: minden stratégia 
saját maga másolatával is játszott a többi 14 mellett). Mindkét Szemet szemért 
együttműködéssel indul. A következő lépésben mindegyik játékos utánozza a 
másik előző lépését, ami EGYÜTTMŰKÖDÉS volt. Mindketten továbbra is 
együttműködnek egészen a játszma végéig, s mindketten a 600 pontos szint 100 
százalékát érik el. 
Tegyük fel most, hogy a Szemet szemért játékos olyan stratégiát kap ellenfelül, 
amelyet Naiv Puhatolónak nevezhetnénk. A Naiv Puhatolót valójában nem 
nevezték be Axelrod bajnokságára, de azért tanulságos. Lényegében azonos a 
Szemet szemért stratégiával, kivéve azt a mozzanatot, hogy olykor - mondjuk 
minden tíz lépésben egyszer - véletlenszerű helyen megpróbálkozik egy átpár-
tolással és besöpri a Kísértésért járó magas pontszámot. Amíg a Naiv Puhatoló meg 
nem kísérli az első árulását, addig a játék akár Szemet szemért is lehetne. Látszólag 
egy hosszú és eredményes együttműködési sorozat veszi kezdetét, ami mindkét 
játékos számára biztosítja a kényelmes 100 százalékos szintet. Ám egyszerre csak, 
minden figyelmeztetés nélkül, mondjuk a nyolcadik lépésnél a Naiv Puhatoló 
átpártol. A Szemet szemért játékos természetesen EGYÜTTMŰKÖDÖTT ebben a 
lépésben, s így a Balek 0 pontjával került ki belőle. A Naiv Puhatoló látszólag jól 
szerepelt, hiszen 5 pontot kapott ebben a lépésben. A következő lépésben azonban 
a Szemet szemért játékos “bosszút áll". Egyszerűen követi a saját szabályát és 
utánozza ellenfele előző lépését, tehát ÁTPÁRTOLÁST játszik. Ezalatt a Naiv 
Puhatoló vakon követi a maga beépített másolási szabályát és utánozza ellenfele 
EGYÜTTMŰKÖDŐ lépését. Ily módon begyűjti a Balek 0 pontját, míg a Szemet 
szemért megkapja a magas pontos értéket. A következő lépésben a Naiv Puhatoló 
“megtorolja" -elég igazságtalanul, gondolhatná az ember - a Szemet szemért 
árulását. S így folytatódik tovább ez a váltakozás. Ez alatt a váltakozás alatt 
mindkét játékos átlagosan 2,5 pontot kap (az 5 és a 0 pont átlagát). Ez alacsonyabb, 
mint a lépésenkénti állandó 3 pont, amit kölcsönös együttműködéssel mindkét  
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játékos felhalmozhat (egyébként ez az indoka a 189. oldalon magyarázat nélkül 
hagyott “további feltételnek") . Tehát ha Naiv Puhatoló játszik Szemet szemért 
ellen, akkor mindketten rosszabb eredményt érnek el, mint amikor Szemet szemért 
játszik Szemet szemérttel. Amikor pedig Naiv Puhatoló játszik Naiv Puhatolóval, 
akkor ha lehet, még rosszabbul megy mindkettőjüknek, mert az árpártolás ide-oda 
billegése jobbára korábban elkezdődik. 

Vegyünk most szemügyre egy másik stratégiát, a Bűnbánó Puhatolót. A Bűnbánó 
Puhatoló olyan, mint a Naiv Puhatoló, azzal a különbséggel, hogy lépéseket tesz 
annak érdekében, hogy kitörjön a váltakozó büntetés vágányából. Ehhez egy kissé 
hosszabb memóriára van szüksége, mint akár a Szemet szemért, akár a Naiv 
Puhatoló játékosnak. A Bűnbánó Puhatoló emlékszik arra, hogy vajon spontán 
átpártolt-e, s hogy vajon ennek következménye azonnali megtorlás volt-e. Ha igen, 
akkor “bűnbánóan" megenged ellenfelének egy “szabadrúgást" anélkül, hogy 
megtorolná. Ezzel a kölcsönös visszavágások sorát csírájában elfojtotta. Ha most 
gondolatban végigjátszunk egy mérkőzést a Bűnbánó Puhatoló és a Szemet szemért 
játékos között, akkor azt látjuk, hogy az esetleges kölcsönös megtorlást azonnal 
leállítják. A játszma legnagyobb része kölcsönös együttműködésben telik, s 
mindkét játékos élvezi az ebből származó tisztes nyereséget. A Bűnbánó Puhatoló 
jobb eredményt ér el a Szemet szemért játékos ellen, mint a Naiv Puhatoló, bár nem 
olyan jót, mint a Szemet szemért saját maga ellen. 

Az Axelrod bajnokságára benevezett stratégiák némelyike sokkal rafináltabb 
volt, mint akár a Bűnbánó Puhatoló, akár a Naiv Puhatoló, de átlagosan azok is 
kevesebb pontot értek el, mint az egyszerű Szemet szemért stratégia. Valóban, a 
Random stratégia kivételével az összes stratégia közül a legkevésbé sikeres a leg-
bonyolultabban kidolgozott volt. Benyújtója névtelen maradt - ami élvezetes 
spekulációkra indíthat: Egy szürke eminenciás a Pentagonból? A CIA főnöke? 
Henry Kissinger? Maga Axelrod? Azt hiszem, sohasem fogjuk megtudni. 

Igazán nem annyira érdekes a pályázatra benyújtott összes stratégiát részleteiben 
megvizsgálni. Ez a könyv nem a számítógép-programozók találékonyságáról szól. 
Érdekesebb ennél megfelelő kategóriákba sorolni a stratégiákat, és ezeknek a 
szélesebb területet átfogó típusoknak a sikerességét venni szemügyre. Az Axelrod 
által felismert legfontosabb kategória a “jó" - abban az értelemben, hogy derék, 
rendes. Ennek a stratégiának az a kritériuma, hogy sohasem ő kezdeményezi az 
átpártolást. Ilyen a Szemet szemért. Képes az árulásra, de csak megtorlásként él 
vele. A Naiv Puhatoló és a Bűnbánó Puhatoló egyaránt rosszhiszemű stratégiák, 
mert olykor - ha ritkán is - provokálás nélkül átpártolnak. A pályázatra benyújtott 
15 stratégia közül 8 “jó" volt. Fontos tény, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó 8 
stratégia éppen ez a 8 “jó" stratégia volt, s a rosszhiszeműek adták a jócskán lema-
radó hetet. A Szemet szemért átlagosan 504,5 pontot ért el, a 600 pontos szint 84 
százalékát, ami igen jó eredmény. A többi “jó" stratégia sem ért el sokkal rosszabb 
eredményt, a legjobb 83,4 százalékos, a leggyengébb pedig 78,6 százalékos volt.  
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Kiadós rés tátong ezen leggyengébb eredmény és a 66,8 százalék között, amit 
Gaaskamp, a legjobb rosszhiszemű stratégia elért. Elég meggyőzőnek látszik, hogy 
a rendes srácok jól szerepelnek ebben a játszmában. 

Axelrod másik kedvelt szakkifejezése a “megbocsátás". Megbocsátó stratégiának 
azt nevezzük, amelynek - bár él a megtorlás eszközével - rövid az emlékezete. 
Gyorsan szemet huny a régi disznóságok fölött. A Szemet szemért megbocsátó 
stratégia. Azonnal körmére koppint az árulónak, utána azonban fátylat borít rá. A 
10. fejezet Bosszúállója teljesen kérlelhetetlen. Az egész játszma során észben 
tartja ellenfele tettét. Sohasem feledkezik meg nehezteléséről olyan játékossal 
szemben, aki akár csak egyszer is vétett ellene. Friedman néven részt vett Axelrod 
bajnokságában egy, a Bosszúállóval lényegében megegyező stratégia, és nem 
szerepelt valami jól. Az összes “jó" stratégia közül (ne feledjük, a Bosszúálló 
definíció szerint “jó", még ha meg nem is bocsát) a Bosszúálló/Friedman 
teljesítménye volt az utolsó előtti. A kérlelhetetlen stratégiák gyenge szereplésének 
az az oka, hogy nem képesek kitörni a kölcsönös visszavágások köréből, még akkor 
sem, ha az ellenfelük “bűnbánatot" tanúsít. 

Ám a Szemet szemértnél megbocsátóbb stratégia is lehetséges. A Szemet szemért 
két átpártolást engedélyez ellenfeleinek, mielőtt megtorlással élne. Ez igen szent és 
nagylelkű hozzáállásnak tűnhet. Axelrod mégis kimutatta, hogy ha valaki egy 
“Szemet két szemért" stratégiával nevezett volna be a bajnokságra, akkor 
megnyerte volna. Ennek az az oka, hogy olyan sikerrel kerüli el a kölcsönös visz-
szavágások körét. 

A győztes stratégiáknak tehát két jellemzőjét határoztuk meg: jóság és 
megbocsátás. Ez a szinte utópiának hangzó konklúzió - hogy a jóság és a 
megbocsátás kifizetődik - sok szakértőt meglepett, akik megpróbáltak túlságosan 
ravaszak lenni, és körmönfontan rosszhiszemű stratégiákat neveztek a versenybe; 
eközben persze még a “jó" stratégiákat benyújtó szakértők sem mertek annyira 
megbocsátó stratégiával próbálkozni, mint a Szemet két szemért. 

Axelrod újabb bajnokságot hirdetett meg. Most 62 pályázat érkezett be, s ismét 
kiegészítette őket egy véletlenszerű stratégiával, így lett végül is 63 résztvevő. 
Ezúttal a játszmánkénti menetek számát nem korlátozta 200-ban, hanem nyitva 
hagyta. Erre jó oka volt. Az eredményeket továbbra is kifejezhetjük egy 
“szintérték" vagy “mindig együttműködik" érték százalékában, jóllehet ehhez most 
már jóval bonyolultabb számításra van szükség, és többé nem egyenlő fix 600 
ponttal. 

Ennek a második bajnokságnak a programozói mindannyian ismerték az első 
bajnokság eredményeit, s Axelrod elemzését is arról, hogy a Szemet szemért és 
más “jó" stratégiák miért voltak olyan sikeresek. Minden ok meg volt rá, hogy arra 
számítsunk, a versenyzők így vagy úgy figyelembe veszik ezt a háttérinformációt. 
Az történt, hogy két iskola alakult ki. Az egyik úgy okoskodott, hogy a jóság és 
megbocsátás nyilvánvalóan nyerő tulajdonságok, ennek megfelelően “jó", megbo-
csátó stratégiákkal pályáztak. John Maynard Smith odáig ment, hogy a szuper- 
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megbocsátó Szemet két szemért stratégiával indult. A másik iskola abból indult ki, 
hogy Axelrod elemzésén felbuzdulva kollégák tömegei fognak “jó" és megbocsátó 
stratégiákat benevezni a versenybe, ezért ők rosszhiszemű stratégiákkal indultak, s 
megpróbálták kihasználni ezeket a várakozásaik szerint galambepéjűeket! 

De a rosszhiszeműség most sem fizetődött ki. Megint az Anatol Rapoport által 
benevezett Szemet szemért lett a győztes, és a szint masszív 96 százalékát érte el. S 
a “jó" stratégiák most is jobban szerepeltek, mint a rosszhiszeműek. Egy híján a 15 
legsikeresebb stratégia “jó" volt, s egy híján a 15 legkevésbé sikeres stratégia 
rosszhiszemű volt. Ugyanakkor, bár a szent Szemet két szemért stratégia megnyerte 
volna az első bajnokságot, ha indult volna rajta, nem nyerte meg a másodikat. 
Ennek az volt az oka, hogy a mezőnyben most több kifinomultan rosszhiszemű 
stratégia indult, amelyek könyörtelenül ki tudtak használni egy ilyen földtől 
elrugaszkodott jószívű játékost. 

Ez a bajnokságok fontos vonására mutat rá. Egy stratégia sikere attól függ, hogy 
történetesen milyen más stratégiákkal neveztek még be. Csak ezzel magyarázhatjuk 
a két bajnokság közötti különbséget, nevezetesen azt, hogy a második 
bajnokságban a Szemet két szemért a lista alján tanyázott, miközben az első 
bajnokságot megnyerte volna. De - mint már mondtam - ez a könyv nem a 
programozók találékonyságáról szól. Van-e valami objektív mód arra, hogy 
megítéljük, melyik az igazán legjobb stratégia, mégpedig általában, s nem 
valamilyen önkényes értelemben? Akik az előző fejezeteket elolvasták, már 
bizonyára fel vannak készülve a válaszra az evolúciósan stabil stratégiák elmélete 
alapján. 

Én is azok közé tartoztam, akiknek Axelrod megküldte a kezdeti eredményeket, 
és akiket meghívott a második bajnokságra. Ugyan ellenálltam a kísértésnek és 
nem vettem részt, de felvetettem egy másik javaslatot. Axelrod már elkezdett ESS-
ben gondolkodni, de én ezt a tendenciát annyira fontosnak éreztem, hogy írtam 
neki, vegye fel a kapcsolatot W. D. Hamiltonnal, aki akkor - bár Axelrod erről mit 
sem tudott - ugyancsak a Michigani Egyetemnek egy másik tanszékén dolgozott. 
Csakugyan azonnal megkereste Hamiltont, s ezt követő együttműködésük 
eredménye egy ragyogó cikk lett, amelyet 1981-ben a Science-ben publikáltak, s 
amely megnyerte az American Association for the Advancement of Science New-
comb Cleveland Prize díját. Azon túl, hogy tárgyalják az ismételt fogoly 
dilemmájának néhány szórakoztatóan földtől elrugaszkodott példáját, Axelrod és 
Hamilton kellő elismerésben részesítik az ESS-felfogást is. 

Hasonlítsuk össze az ESS megközelítést azzal a körmérkőzéses rendszerrel, 
amelyben Axelrod két bajnokságát lebonyolították. A körmérkőzés olyan, mint a 
labdarúgó-bajnokság. Mindegyik stratégia megmérkőzik az összes többivel, 
mégpedig azonos számú alkalommal. Egy stratégia végső eredményét azoknak a 
pontoknak az összege adta, amelyet az összes többi stratégiával szemben nyert. 
Ahhoz tehát, hogy egy stratégia egy körmérkőzéses bajnokságban sikeres legyen, 
arra van szükség, hogy kellően fel tudja venni a harcot az összes olyan stratégiával, 
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amelyet az emberek történetesen beneveztek. Az olyan stratégiát, amely a 
legkülönbözőbb más stratégiákkal szemben megállja a helyét, Axelrod 
robusztusnak nevezte. A Szemet szemért ilyennek bizonyult. Ám a benevezett 
stratégiák halmaza véletlenszerű, önkényes. Ez aggasztott bennünket fentebb. 
Axelrod eredeti bajnokságában éppen úgy adódott, hogy a benevezett stratégiák 
fele “jó" stratégia volt. A Szemet szemért győzött ebben a légkörben, s a Szemet 
két szemért is nyert volna, ha elindul. De tegyük fel, hogy történetesen majd 
mindegyik benyújtott stratégia rosszhiszemű. Ez könnyen megtörténhetett volna. 
Végül is a 14 benyújtott stratégiából 6 volt rosszhiszemű. Ha 13 lett volna 
rosszhiszemű, akkor a Szemet szemért nem nyert volna. Nem lett volna alkalmas 
ehhez a “légkör". Nem csupán az elnyert pénzösszeg, de a stratégiák közötti 
rangsor is függ attól, hogy milyen stratégiákat neveztek be; más szóval olyan 
önkényes körülménytől függ, mint az emberi szeszély. Miként csökkenthetjük az 
önkény mértékét? Úgy, hogy “ESS-ben gondolkodunk". 

Emlékezzünk a korábbi fejezetekből: az evolúciósan stabil stratégiák fontos 
jellemzője, hogy akkor is jó teljesítményt nyújtanak, amikor már nagy számban 
találhatók a stratégiák populációjában. Ha azt mondjuk, hogy a Szemet szemért 
ESS, az azt jelenti, hogy olyan légkörben is jól működik, amelyben már uralkodóvá 
vált. Ezt tekinthetjük a “robusztusság" sajátos esetének. Evolucionistákként 
hajlamosak vagyunk arra, hogy a robusztusságnak egyedül ezt a formáját tartsuk 
fontosnak. Miért olyan fontos ez? Mert a darwinizmus világában a győzelemért 
nem pénz jár; a győzelemért utódok járnak. Egy darwinista számára az a sikeres 
stratégia, amely számossá válik a stratégiapopulációban. Ahhoz pedig, hogy egy 
stratégia sikeres is maradjon, akkor kell csak igazán jó teljesítményt nyújtania, 
amikor már számossá vált, azaz olyan légkörben, amelyben saját maga másolatai 
uralkodnak. 

Ami azt illeti, Axelrod megrendezte bajnokságának harmadik fordulóját is, most 
úgy, ahogyan a természetes szelekció rendezte volna, s ESS-ek után kutatott. 
Valójában ő nem nevezte harmadik fordulónak, mert nem kért újabb jelentkezőket, 
hanem ugyanazt a 63 stratégiát használta, amelyek a második fordulóban vettek 
részt. Számomra kényelmesebb mégis harmadik fordulóról beszélni, mert 
szerintem ez jobban különbözött a két körmérkőzéses fordulótól, mint azok 
egymástól. 

Axelrod fogta a 63 stratégiát és újra belerakta őket a számítógépbe, hogy 
előállítsa egy evolúciós sor “első nemzedékét". Az “első nemzedékben" tehát a 
“légkört" az összes 63 stratégia egyenlő reprezentációja határozta meg. Az első 
nemzedék végén minden stratégia megkapta a maga nyereségét, de nem pénzben, 
hanem utódban, mégpedig (aszexuális) szüleikkel azonos utódban. A nemzedékek 
során némely stratégiák egyre ritkultak, s végül kihaltak. Más stratégiák 
megsokasodtak. Az arányok változásával párhuzamosan az a “légkör" is mindig 
változott, amelyben a játszma rákövetkező lépéseire sor került. 
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Végül - körülbelül 1000 nemzedék múlva - nem volt változás az arányokban, 
nem volt több változás a légkörben. A rendszer stabilizálódott. Ezt megelőzően a 
különböző stratégiák sorsa emelkedett és hanyatlott, éppen úgy, ahogy az én 
számítógépes szimulációmban a Csalók, a Balekok és a Bosszúállók sorsa tette. 
Egyes stratégiák már kezdettől fogva kihalásra voltak ítélve, s a legtöbbjük nem 
érte meg a 200. nemzedéket. A rosszhiszemű stratégiák egyikének-másikának 
gyakorisága emelkedni kezdett, de virágzásuk - szimulációm Csalóiéhoz hasonlóan 
- csupán rövid életű volt. Egyetlen rosszhiszemű stratégia élte túl az első 200 
nemzedéket, az, amelyet Harringtonnak neveztek. Harrington szerencséje 
meredeken ívelt felfelé az első körülbelül 150 nemzedék alatt. Ezt követően eléggé 
fokozatosan hanyatlott, s az 1000. nemzedék idejére került a kihalás közelébe. A 
Harrington átmenetileg ugyanazért szerepelt sikeresen, amiért az én eredeti 
Csalóm. Kihasználta az olyan lágyszívűeket, mint a (túlságosan megbocsátó) 
Szemet két szemért, amíg volt belőlük. Miután azonban a lágyszívűek kihaltak, 
Harrington követte őket, mert már nem maradt számára könnyű préda. Megtisztult 
a terep a “jó", de “provokálható" stratégiák számára, mint amilyen a Szemet 
szemért. 

Maga a Szemet szemért valóban elsőnek került ki a versenyből a harmadik 
forduló hat menetéből öt ízben, éppúgy, mint az első és második fordulóban. Öt 
más “jó, de provokálható" stratégia majdnem olyan előkelő helyen végzett (azaz 
majdnem olyan gyakorivá vált a populációban), mint a Szemet szemért; sőt 
egyikük megnyerte a hatodik menetet. Amikor már az összes rosszhiszemű 
stratégia kihalt, nem lehetett többé megkülönböztetni a “jó" stratégiákat sem a 
Szemet szemérttől, sem egymástól, mivel - lévén “jók" - mindegyik egyszerűen 
EGYÜTTMŰKÖDÉST játszott egymás ellen. 

E megkülönböztethetetlenségnek az a következménye, hogy bár a Szemet 
szemért ESS-nek látszik, szigorú értelemben mégsem igazi ESS. Ne feledjük, egy 
stratégiának ahhoz, hogy ESS legyen, amikor már elterjedt, nem szabad 
védtelennek lenni egy ritka mutáns stratégia inváziójával szemben. Már most az 
igaz, hogy a Szemet szemért nincs kitéve az invázió veszélyének egy rosszhiszemű 
stratégia részéről, ám ez nem érvényes egy másik “jó" stratégiára. Éppen most 
láttuk, hogy egy “jó" stratégiákból álló populációban ezek ugyanúgy néznek ki és 
ugyanúgy viselkednek: mindannyian minden alkalommal EGYÜTTMŰKÖDNEK. így 
bármely más “jó" stratégia - például a teljesen szent Mindig Kooperálj - annak 
ellenére észrevétlenül beszivároghat a populációba, hogy nem élvez pozitív 
szelekciós előnyt a Szemet szemérttel szemben. Ezért technikai értelemben a 
Szemet szemért nem ESS. 

Az olvasó most azt gondolhatná, hogy mivel a világ már ilyen rendes hely marad, 
a Szemet szemért stratégiát akár ESS-nek is tekinthetnénk. De vigyázat, lássuk 
csak, mi jön ezután. A Szemet szemérttől eltérően a Mindig Kooperálj nem 
védtelen a rosszhiszemű stratégiák, például a Mindig Pártolj át ellen. A Mindig 
Pártolj át sikeres a Mindig Kooperálj startégiával szemben, mert minden egyes al- 
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kálómmal megkapja a “Kísértésért" járó magas pontszámot. A Mindig Pártolj áthoz 
hasonló rosszhiszemű stratégiák behatolnának a populációba, hogy alacsony 
szinten tartsák a Mindig Kooperáljhoz hasonló túlságosan “jó" stratégiák számát. 

Ámbár a Szemet szemért szigorúan véve nem valódi ESS, valószínűleg 
méltányosan járunk el, ha az alapjában véve “jó", de megtorló Szemet szemért-fajta 
stratégiák valamilyen keverékét a gyakorlatban durván egyenértékűként kezeljük 
egy ESS-sel. Az ilyen keverék tartalmazhat adalékként egy csipetnyi 
rosszhiszeműséget is. Axelrod munkájának egyik izgalmas folytatásában Róbert 
Boyd és Jeffrey Lorberbaum a Szemet két szemért és egy “Gyanakvó szemet 
szemért" stratégia keverékét vizsgálták. A Gyanakvó szemet szemért szakszerű 
kritériumok szerint rosszhiszemű ugyan, de nem nagyon rosszhiszemű. Az első 
lépés után pontosan úgy viselkedik, mint a Szemet szemért, ám - s ettől lesz 
technikailag rosszhiszemű - a játszma legelső lépésében mégiscsak átpártol. Olyan 
légkörben, amelyet teljesen a Szemet szemért dominanciája jellemez, a Gyanakvó 
Szemet szemértnek nem megy jól a sora, mert a kezdő árulása a kölcsönös 
visszavágások szakadatlan sorát indítja el. Ha azonban egy Szemet két szemért 
játékossal találkozik, akkor ennek megbocsátóbb jelleme csírájában fojtja el a 
visszavágást. Mindkét játékos legalábbis a szintnek megfelelő csupa C 
eredménnyel végez, és a Gyanakvó szemet szemért még a kezdő árulásáért járó 
jutalmat is megkapja. Boyd és Lorberbaum kimutatta, hogy egy Szemet szemért 
populációt - evolúciós kifejezéssel - eláraszthat a Szemet két szemért és a 
Gyanakvó szemet szemért keveréke, mert e kettő egymás társaságában kiválóan 
megél. Egészen biztos, hogy nem ez az egyetlen kombináció, amely efféle 
invázióra képes. Valószínűleg egy csomó enyhén rosszhiszemű stratégia létezik, 
amelyek “jó" és megbocsátó stratégiákkal együtt képesek az invázióra. Akár az 
emberi élet ismerős aspektusainak tükörképét is láthatjuk ebben. 

Axelrod felismerte, hogy a Szemet szemért szigorúan véve nem ESS, leírására 
ezért a “kollektíve stabil stratégia" kifejezést találta ki. Ahogy a valódi ESS-eknél, 
itt is lehetséges, hogy egyszerre több stratégia is kollektíve stabil legyen. Az megint 
csak szerencse kérdése, hogy melyik válik uralkodóvá a populációban. A Mindig 
Pártolj át is stabil, ugyanúgy, mint a Szemet szemért. A rendszert kezelhetjük 
bistabilként, ahol az egyik stabil pont a Mindig pártolj át, a másik pedig a Szemet 
szemért (vagy a főleg “jó", megtorló stratégiák valamilyen keveréke). Bármelyik 
stabil pont váljék is először uralkodóvá a populációban, meg is marad ebben a 
pozícióban. 

De mit jelent kvantitatíve az, hogy “uralkodóvá válik"? Hány Szemet szemértnek 
kell jelen lennie, hogy jobban boldoguljon, mint a Mindig pártolj át? Ez attól függ, 
hogy a bankár milyen rendszer szerint fizet nyereséget ebben a konkrét játszmában. 
Általánosságban csupán annyit mondhatunk, hogy van egy kritikus gyakoriság, egy 
borotvaél. A borotvaél egyik oldalán a Szemet szemért haladja meg a kritikus 
gyakoriságot, és a szelekció egyre több és több Szemet szemértnek fog kedvezni.  
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A borotvaél másik oldalán a Mindig pártolj át haladja meg a kritikus gyakoriságot, 
és a szelekció egyre több és több Mindig pártolj át stratégiának fog kedvezni. Hadd 
emlékeztessek rá, hogy ezzel a borotvaéllel már találkoztunk a 10. fejezet 
Bosszúállókról és Csalókról szóló történetében. 

Ezért nyilvánvalóan nem mindegy, hogy egy populáció történetesen a borotvaél 
melyik oldaláról indul. S azt is tudnunk kell, miként fordulhat esetleg elő, hogy egy 
populáció az egyik oldalról átkerül a másik oldalra. Tegyük fel, hogy olyan 
populációval indulunk, amely már a Mindig pártolj át oldalon csücsül. Az a néhány 
Szemet szemért egyed nem találkozik elég gyakran ahhoz, hogy kölcsönösen 
egymás javát szolgálhassák. így a természetes szelekció a populációt tovább löki a 
Mindig pártolj át szélső helyzet irányába. Ha a populációnak véletlenül sikerülne 
átsodródnia a borotvaélen, akkor a Szemet szemért oldalon érne a lejtő aljára, és 
mindenki sokkal jobban járna a bankár (vagy a “természet") számlájára. De 
természetesen a populációknak nincs sem csoportakaratuk, sem csoportszándékuk 
vagy -céljuk. Nincs módjuk arra törekedni, hogy átugorjanak a borotvaélen. Csak 
akkor jutnak a túloldalra, ha a természet irányítás nélkül csapongó erői véletlenül 
átvezetik őket. 

Ez hogyan történhet meg? Az egyik lehetőség válaszunk megfogalmazására az, 
hogy “véletlenül". Ám a “véletlen" csupán tudatlanságunk kifejezésére szolgáló 
szó. Azt jelenti, hogy “valami eddig még ismeretlen vagy meghatározatlan módon 
determinált dolog". Tudunk valami jobbat a “véletlennél"? Megkísérelhetünk 
kitalálni olyan konkrét módozatokat, amelyek segítségével a Szemet szemért 
egyedek kisebbsége elérheti a kritikus tömeget. Ez az olyan lehetséges módozatok 
kutatását jelenti, amelyek segítségével a Szemet szemért egyedek kellő számban 
verődhetnek össze, s így mindannyian jól járhatnak a bankár számlájára. 
Ez a gondolatmenet ígéretesnek látszik, de meglehetősen homályos. Pontosan 
hogyan találhatják magukat összeverődve, helyi gyülekezetben egymásra kölcsö-
nösen hasonlító egyedek? A természetben ennek nyilvánvaló módja a genetikai 
kapcsolat - a rokonság. A legtöbb állatfaj valószínűleg nővérei, bátyai és unoka-
testvérei közelében él, s nem a populáció véletlenszerűen adódó tagjaival együtt. 
Ez nem szükségképpen választás útján áll elő, hanem automatikusan következik a 
populáció “viszkozitásából". A viszkozitás az egyének bármilyen hajlamát jelenti, 
ami arra irányul, hogy továbbra is a szülőhelyük közelében éljenek. Például a 
történelem nagy részében és a világ legtöbb felén (bár a mi modern világunkban 
éppen nem) az egyének ritkán vetődtek néhány mérföldnél messzebb a szülő-
helyüktől. Ennek eredményeként rokonok helyi csoportosulásai alakulnak ki. 
Emlékszem, egyszer ellátogattam egy távoli szigetre Írország nyugati partjainál, és 
meghökkentett, hogy a szigeten szinte mindenkinek hatalmas lapátfüle van. Aligha 
valószínű, hogy ennek oka az éghajlatban keresendő (a tenger felől erős szél 
uralkodik). Az oka az volt ennek a jelenségnek, hogy a szigetlakók legtöbbje szoros 
rokonságban állt egymással. 
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Akik egymással genetikai kapcsolatban állnak, többnyire nem csupán arcra 
hasonlítanak egymásra, hanem egy sor egyéb tekintetben is. Például abban a 
genetikai hajlamukban is hasonlítanak egymásra, hogy játszanak - vagy nem 
játszanak -Szemet szemért játszmát. így még ha a populáció egészében ritka is a 
Szemet szemért, egyes helyeken lehet átlagos. Ilyen területen a Szemet szemért 
egyedek elég gyakran találkozhatnak egymással ahhoz, hogy a kölcsönös 
együttműködés jólétet biztosítson számukra akkor is, ha az egész populációra 
vonatkozó számításokból az következne, hogy alatta vannak a borotvaél “kritikus 
gyakoriságának". 

Ebben az esetben a meghitt helyi enklávékban egymással együttműködő Szemet 
szemért egyedeknek annyira jól mehet a sora, hogy kis helyi csoportosulásokból 
nagyobb helyi csoportosulásokká fejlődnek. Ezek a helyi csoportosulások oly 
nagyra növekedhetnek, hogy más területekre is átterjednek, olyan területekre, 
amelyeken eddig a Mindig pártolj át egyedek számbeli fölényben voltak. Amikor 
ezekről a helyi enklávékról gondolkodunk, akkor ír példám félrevezető, mert ők -
sziget lévén - fizikailag is el vannak vágva a populáció egészétől. Gondoljunk ezért 
inkább olyan nagy populációra, amelyben csekély a mozgás, s így az egyedek 
jobban hasonlítanak közvetlen szomszédaikra, mint a távolabbiakra, jóllehet 
folytonos a házasodási keveredés az egész területen. 

Visszatérve mármost a borotvaélünkhöz, a Szemet szemért képes átjutni rajta. 
Mindössze egy kis helyi csoportosulásra van szüksége, olyasfélére, ami természetes 
populációkban magától is hajlamos kialakulni. A Szemet szemértnek van egy 
beépített adottsága, amely arra hajlamosítja, hogy átjusson a borotvaélen a saját 
oldalára akkor is, ha ritka a populációban. Olyan ez, mintha titkos alagút vezetne át 
a borotvaél alatt. Ám a titkos alagútban van egy egyirányúsító szelep: aszimmetria 
áll fenn. A Szemet szemérttől eltérően a Mindig pártolj át, jóllehet valódi ESS, nem 
alkalmazhat helyi csoportosulást annak érdekében, hogy átkeljen a borotvaélen. 
Épp ellenkezőleg. A Mindig pártolj át egyedek helyi csoportosulásai távolról sem 
prosperálnak egymás jelenlétében, sőt kimondottan rosszul megy nekik ilyen 
helyzetben. Nemhogy békésen segítenék egymást a bankár számlájára, inkább 
rászedik egymást. A Mindig pártolj át tehát, a Szemet szemérttől eltérően, nem tesz 
szert előnyre a rokonságból vagy a populáció viszkozitásából. 
Így hát, bár a Szemet szemért ESS-volta kétséges, rendelkezik valamilyen ma-
gasabb rendű stabilitással. Mit jelenthet ez? Világos, hogy ami stabil, az stabil. 
Nos, itt messzebbre kell pillantanunk. A Mindig pártolj át sokáig ellenáll az 
inváziónak. Ám ha elég hosszú ideig várunk, esetleg évezredekig, a Szemet 
szemért végül csak összegyűjti azt a létszámot, amivel átjut a borotvaélen, és a 
populáció átbillen. Az ellenkezőjére azonban nem-fog sor kerülni. A Mindig pártolj 
át - amint láttuk - nem képes haszonra szert tenni a csoportosulásból, s így nem 
élvez magasabb szintű stabilitást. 
A Szemet szemért azonban “jó", ami annyit tesz, hogy sohasem pártol át elsőnek, 
és “megbocsátó", ami azt jelenti, hogy csak rövid ideig emlékszik a múlt vétkeire.  
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Most bevezetem Axelrod egy másik inspiráló szakkifejezését. A Szemet szemértről 
azt is elmondhatjuk, hogy “nem irigy". Axelrod terminológiája szerint irigynek 
lenni annyit tesz, hogy több pénzt akarjunk, mint amennyi a másiknak jut, ahelyett 
hogy abszolút értelemben sok pénzt próbálnánk megszerezni a banktól. Szemet 
szemért ténylegesen sohasem “nyeri meg" a játszmát. Ha belegondolunk, látni 
fogjuk, hogy nem nyerhet többet, mint az “ellenfele", egyetlen konkrét játszmában 
sem, mert magától sohasem pártol át, csak megtorlásból. Legtöbb, amit tehet, hogy 
döntetlent ér el. De jobbára magas közös eredménnyel éri el az egyes döntetleneket. 
Ahol Szemet szemértről és más “jó" stratégiákról van szó, ott már maga az 
“ellenfél" szó is helytelen. Azonban az a szomorú, hogy amikor pszichológusok 
rendeznek ismételt fogoly dilemmája játszmákat, akkor szinte minden játékos 
behódol az irigységnek, és ezért pénz szempontjából igen rossz teljesítményt 
nyújtanak. Úgy tűnik, sok ember - talán anélkül, hogy belegondolna - inkább szedi 
rá a másik játékost, mint hogy együttműködve vele a bankárt kopasztanák meg. 
Axelrod munkája megmutatta, mekkora hiba ez. 

De ez csak bizonyos fajta játszmák esetében hiba. A játékelmélet szakemberei a 
játszmákat “nulla összegűekre" és “nem nulla összegűekre" osztják fel. Nulla 
összegű az olyan játszma, amelyben az egyik játékos győzelme a másik veresége. 
A sakk például nulla összegű, mert mindkét játékos győzelemre törekszik, s ez a 
másik vereségét jelenti. A fogoly dilemmája azonban nem nulla összegű játszma. 
Van egy bankár, aki pénzt fizet ki, s megvan a lehetőség arra, hogy a két játékos 
kart karba öltve kacagva menjen a bankba. 

Ez a “kacagva menjen a bankba" szöveg egy mókás Shakespeare-sort juttat 
eszembe: 
 
Az első tennivaló: öljünk meg minden törvénytudót. 

 VI. Henrik (2. rész) 
 
(Ez Németh László fordítása. Mint oly gyakran, kissé emelkedettebb, mint ahogy 
ma mondanánk, ő a “lawyer"-t fordította “törvénytudónak", ma egyszerűen ügy-
védnek hívjuk.) 

A polgári perekben gyakran nagy tér nyílik az együttműködés számára. A 
látszólag nulla összegű konfrontáció kis jóakarattal gyakran átalakítható kölcsönös 
haszonnal járó nem nulla összegű játszmává. Nézzük a válást. Egy jó házasság 
nyilvánvalóan nem nulla összegű játszma, amely csordultig van kölcsönös 
együttműködéssel. De még amikor tönkremegy is, ezernyi ok lehet arra, hogy egy 
pár miért jár jobban, ha továbbra is együttműködik, s a válásukat ugyancsak nem 
nulla összegű játszmaként kezelik. Ha a gyerek jóléte nem volna elegendő indok, 
akkor még mindig fennáll az az indok, hogy két ügyvéd honoráriuma csúnyán 
megdézsmálja a családi költségvetést. Ezért nyilvánvaló, hogy egy civilizált pár 
azzal kezdi, hogy együtt elmennek egy ügyvédhez, nemde? 
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Nos, a valóságban nem. Legalábbis Angliában és a legutóbbi időkig az Egyesült 
Államok mind az ötven államában a törvény, vagy szigorúan véve - és nagyon 
jellemző módon - az ügyvédek saját szakmai előírásai nem engedik meg, hogy így 
tegyenek. Az ügyvédek egy párnak csak az egyik tagját fogadhatják el ügyfelükül. 
A másik félnek vissza kell fordulnia az ajtóból, és vagy jogi képviselet nélkül 
marad, vagy kénytelen egy másik ügyvédhez fordulni. S itt kezdődik a móka. 
Külön szobákban, de ugyanazon a hangon a két ügyvéd nyomban úgy kezd 
fogalmazni, hogy “mi" és “ők". A “mi" természetesen nem engem és a feleségemet 
jelenti; ez engem és az ügyvédemet jelenti vele és az ügyvédjével szemben. 
Amikor az ügy bíróság elé jut, akkor mint “Kovács kontra Kovács" kerül a 
lajstromba. Eleve ellenségesnek tételezik fel, akár így érez a pár, akár nem, akár 
konkrétan megegyeztek abban, hogy barátságosan intézik el a válást, akár nem. S 
ki jár jól azzal, hogy ilyen “én nyerek, te veszítesz" huzakodásként kezelik az 
ügyet? Minden esély megvan rá, hogy kizárólag az ügyvédek. 

A boldogtalan párt belerángatták egy nulla összegű játszmába. Az ügyvédek 
számára azonban a Kovács kontra Kovács ügy egy szép zsíros nem nulla összegű 
játszma, ahol Kovácsék biztosítják a nyereségeket, a két ügyvéd pedig kifinomultan 
kódolt együttműködés keretében feji ügyfelei közös bankszámláját. Együtt-
működésük egyik módja, hogy olyan javaslatokkal állnak elő, amelyről mindketten 
tudják, hogy a másik fél nem fogja elfogadni. Ez nyomban egy ellenjavaslatot 
eredményez, amelyről ugyancsak mindketten tudják, hogy elfogadhatatlan. S ez így 
megy tovább. Minden levél, minden telefonhívás, amelyet az együttműködő 
“ellenfelek" váltanak, egy-egy újabb köteg pénzt jelent a számlához. Némi 
szerencsével ez az eljárás hónapokig vagy akár évekig elhúzható, s ezzel 
párhuzamosan halmozódnak a költségek. Az ügyvédek nem jönnek össze, hogy 
kidolgozzák ezt az egész stratégiát. Épp ellenkezőleg, a dolog iróniája abban van, 
hogy éppen a kínosan fenntartott elkülönültségük a legfőbb eszköz arra, hogy az 
ügyfelek kárára együttműködjenek. Még az is lehet, hogy az ügyvédek nincsenek 
tudatában, mit tesznek. Azokhoz a vámpír denevérekhez hasonlóan, akikkel 
rövidesen találkozni fogunk, jól ritualizált szabályok szerint játszanak. A rendszer 
bármiféle tudatos felügyelet vagy szervezés nélkül működik. Az egész arra van 
beállítva, hogy nulla összegű játszmákba kényszerítsen bennünket. Nulla összegű 
az ügyfelek számára, de nagyon is nem nulla összegű az ügyvédeknek. 
Mit tegyünk? Shakespeare megoldása nem tiszta munka. Tisztább volna, ha meg 
tudnánk változtatni a törvényt. Ám a legtöbb parlamenti képviselő a jogász 
szakmából kerül ki, s a mentalitásuk a nulla összeg felé hajlik. Nehéz elképzelni 
olyan légkört, amelyben nagyobb a szembenállás, mint a brit parlamentben. (A 
bíróságok legalább megőrzik a vita méltóságát. Persze könnyű nekik, hiszen “tanult 
barátom és én" nagyon szépen együttműködünk útban a bank felé.) Talán a jó 
szándékú törvényhozóknak, és - komolyan - a bűnbánó ügyvédeknek egy kis 
játékelméletet kellene tanítani. A méltányosság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy 
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vannak olyan ügyvédek is, akik pontosan ellenkező szerepet játszanak, s azokat az 
ügyfeleiket, akik viszketegséget éreznek egy kis nulla összegű játszmára, 
megpróbálják meggyőzni, hogy jobban járnak, ha peren kívül nem nulla összegű 
megegyezésre jutnak. 

Mi a helyzet az emberi élet más játszmáival? Melyek nulla összegűek, s melyek 
nem nulla összegűek? Továbbá - mert ez nem ugyanaz a dolog - az életnek mely 
oldalait észleljük nulla összegűnek, s melyeket nem nulla összegűnek? Az emberi 
életnek mely oldalai bátorítják az “irigységet", s mely oldalai bátorítják az 
együttműködést a “bank" ellen? Gondoljunk például a béremelési alkudozásokra és 
a “munkával arányos differenciálásra". Amikor béremelésről tárgyalunk, vajon az 
“irigység" motivál bennünket vagy együttműködünk annak érdekében, hogy a 
lehető legnagyobb reáljövedelmet harcoljuk ki? Feltételezzük-e a valóságos életben 
vagy a pszichológiai kísérletekben, hogy nulla összegű játszmát játszunk, amikor 
valójában nem ezt tesszük? Csupán felvetem ezeket a nehéz kérdéseket. 
Megválaszolásuk meghaladná ennek a könyvnek a kereteit. 

A labdarúgás nulla összegű játszma. Legalábbis rendszerint. Alkalmanként válhat 
nem nulla összegűvé is. Ez történt 1977-ben az Angol Bajnokságban (itt az angolul 
“soccer"-nek nevezett futballról van szó, ami megegyezik a nálunk labdarúgásnak 
nevezett sporttal; van ezen kívül rögbi futball, ausztrál futball, amerikai futball és ír 
futball is - normális körülmények között ezek mind nulla összegű játszmák). Az 
angol bajnokságban a csapatokat négy osztályba sorolják. A klubok a saját 
osztályukban játszanak egymás ellen, s gyűjtik a győzelem és a döntetlen után 
kapott pontokat az egész idényben. A klub számára nagy presztízzsel jár, ha az első 
osztályban futballozhat, s jól is jövedelmez, mert nagy tömegeket vonz. Minden 
idény végén az első osztály utolsó három helyén végzett csapat a következő 
idényben a másodosztályban kénytelen játszani. Ezt - úgy tűnik - rettenetes 
sorscsapásnak tartják, aminek elkerüléséért érdemes minden erőfeszítést megtenni. 
1977. május 18. az az évi futballszezon utolsó napja volt. A három lekerülőből két 
csapat sorsa már eldőlt, de a harmadikért még folyt a küzdelem. Az biztos volt, 
hogy három csapat egyike lesz a kieső: Sunderland, Bristol vagy Coventry. Ennek a 
három csapatnak tehát minden oka megvolt a hajtásra azon a vasárnapon. 
Sunderland egy negyedik csapat ellen mérkőzött (amelynek nem volt veszélyben a 
helye az első osztályban). Bristol és Coventry viszont éppen egymás ellen játszott. 
Az köztudott volt, hogy ha Sunderland kikap, akkor Bristolnak és Coventrynek a 
döntetlen is elég ahhoz, hogy mindketten bent maradjanak az első osztályban. Ha 
Sunderland győz, akkor Bristol és Coventry közül az egymás elleni mérkőzés 
győztese marad benn. A két döntő mérkőzés elméletileg egy időben zajlott. Ám 
valamilyen oknál fogva a Bristol-Coventry mérkőzés öt perccel később kezdődött. 
Ennek következtében a Sunderland meccs eredménye a Bristol-Coventry mérkőzés 
vége előtt ismertté vált. És ez a lényeg ebben az egész bonyolult történetben.  
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A Bristol és Coventry közötti mérkőzés - egy korabeli újság beszámolója szerint 
- zömmel “gyors és gyakran dühödt" volt, izgalmas (már annak, aki szereti az 
efféle dolgokat) adok-kapok csata. Néhány ragyogó gól mindkét részről 
gondoskodott róla, hogy a mérkőzés a nyolcvanadik percben 2-2-re álljon. Majd 
két perccel a meccs vége előtt jött a hír a másik pályáról, hogy a Sunderland 
veszített. A Coventry edzője azonnal felíratta a hírt a pálya végén lévő hatalmas 
elektronikus táblára. Nyilvánvalóan mind a 22 játékos tudott olvasni, és 
mindannyian nyomban felismerték, hogy nem kell tovább hajtaniuk. Mindkét 
csapatnak elegendő volt a döntetlen, hogy elkerüljék a kiesést. Sőt, kimondottan 
rossz politika volt mostantól kezdve gólrúgásra törekedni, támadással gyengíteni a 
védelmet, ez akár a vereség kockázatát is magában hordozhatta - s azt, hogy végül 
mégis kiesik a csapat. Mindkét fél elszánta magát, hogy biztosítja a döntetlent. 
Hogy ugyanazt a beszámolót idézzük: “A szurkolók, akik másodpercekkel 
korábban dühödt riválisok voltak, amikor Don Gillies a nyolcvanadik percben 
belőtte a Bristol egyenlítő gólját, hirtelen közös ünneplésbe fogtak. Ron Challis 
bíró tehetetlenül nézte, ahogy a játékosok körbe adogatták a labdát, és meg sem 
támadták azt, aki birtokolta. A korábbi nulla összegű játszma hirtelen egy 
külvilágból érkezett hír nyomán nem nulla összegű játszmára változott át. Korábbi 
okfejtéseink terminológiájával mintha varázsütésre egy külső “bankár" bukkant 
volna fel, lehetővé téve mind a Bristol, mind a Coventry számára, hogy ugyanabból 
a kimenetelből, a döntetlenből húzzanak hasznot. 

Az olyan nézőközönségnek szóló sportok, mint a futball is, szokás szerint nulla 
összegű játszmák, s ennek jó oka van. A tömegek számára izgalmasabb egymással 
nagy erőbedobással küzdő játékosokat nézni, mint olyanokat, akik barátságosan 
összejátszanak egymással. Ám a valóságos életet nem a nézőközönség kedvéért 
találták ki, sem az emberi, sem az állati és növényi életet. A valóságos életben sok 
játszma tényleg nem nulla összegű játszma. A természet gyakran adja a “bankot", 
ezért az egyéneknek előnyük származhat egymás sikeréből. Saját javuk keresése 
közben nem kell riválisokat hátrányba hozniuk. Anélkül, hogy az önző gén 
alaptörvényeitől eltérnénk, láthatjuk, miként virágozhat az együttműködés és 
kölcsönös segítség még egy alapvetően önző világban is. Láthatjuk, hogy érhetnek 
-Axelrod-féle értelemben - a “jó fiúk" célba. 
Ám semmi sem működik mindebből, ha a játszma nem ismétlődő. A játékosoknak 
tudniuk (vagy érteniük) kell, hogy a jelen játszma köztük nem a végső. Axel-rod 
kísérteties kifejezését kölcsönözve “a jövő árnyékának" hosszúnak kell lennie. De 
milyen hosszúnak kell lennie? Nem lehet végtelenül hosszú. Elméleti szempontból 
nem fontos, hogy milyen hosszú a játszma; az a fontos, hogy egyik játékos se tud-
hassa, mikor fog véget érni. Tegyük fel, hogy egymás ellen játszunk, és mindketten 
tudjuk, hogy a játszmának pontosan 100 menete lesz. Ekkor mindkettőnk számára 
világos, hogy a századik menet - lévén az utolsó - egyenértékű lesz egy egyszeri 
fogoly dilemmája játszmával. Ezért bármelyikünk számára az egyetlen ésszerű  
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stratégia a századik menet számára az ÁTPÁRTOLÁS, s mindegyikünk feltételezi, 
hogy erre a másik játékos is rájön, és elszánta magát arra, hogy az utolsó menetben 
átpártol. Ám most a kilencvenkilencedik játszma lesz egyenértékű egy egyszeri 
játszmával, s a racionális döntés a játékosok számára ebben az utolsó előtti 
játszmában is az ÁTPÁRTOLÁS. A kilencvennyolcadik menetre ugyanez a gondolat-
menet áll, s így tovább visszafelé. Két szigorúan racionális játékos, akik egymásról 
is feltételezik, hogy szigorúan racionálisak, nem tehetnek mást, mint hogy 
átpártolnak, ha mindketten tudják, hány menet van számukra kiszabva. Ezért 
amikor játékelméleti kutatók ismétlődő fogoly dilemmája játszmáról beszélnek, 
akkor mindig feltételezik, hogy a játszma vége megjósolhatatlan vagy csupán a 
bank számára ismert. 

Még ha nem is lehet biztosan tudni, hány menetből áll a játszma, a valóságban 
gyakran élhetünk statisztikai becsléssel arról, hogy valószínűleg meddig tart még. 
Ennek felbecsülése a stratégia fontos részévé válhat. Ha észreveszem, hogy a 
bankár türelmetlenül babrál a kezével és az órájára pillantgat, akkor jó okom van 
azt gondolni, hogy a játszma hamarosan véget ér, s ezért kísértést erezhetek az 
átpár-tolásra. Ha azt gyanítom, hogy te is észrevetted a bankár babrálását, akkor 
elfoghat az aggodalom, hogy te is az árulást fontolgatod. Valószínűleg nagyon 
ügyelek, hogy én pártoljak át elsőnek. Különösen azért, mert attól tartok, hogy te 
attól tartasz, hogy... 

Túlságosan egyszerű az a megkülönböztetés, amit a matematikusok az egyszeri 
és az ismétlődő fogoly dilemmája játszma között tesznek. Arra számíthatunk, hogy 
mindkét játékos úgy viselkedik, mintha folyamatosan kiigazított becslése lenne 
arról, hogy a játszma valószínűleg meddig tart még. Minél hosszabbra becsüli, 
játéka annál inkább meg fog felelni a matematikus várakozásának a valódi ismételt 
játszmáról: más szóval annál “jobb", megbocsátóbb, s annál kevésbé irigy lesz. 
Minél rövidebbre becsüli a játszma jövőjét, annál inkább hajlik arra, hogy a 
matematikusnak az egyszeri játszmára vonatkozó várakozásainak feleljen meg: 
annál rosszhiszeműbb, annál kevésbé megbocsátó lesz. 

Axelrod megindító példával illusztrálja a jövő árnyékának jelentőségét. Olyan 
figyelemre méltó jelenség ez, amely az első világháborúban alakult ki: az 
úgynevezett “élni és élni hagyni" rendszere. Forrása a társadalomtörténész Tony 
Ash-worth kutatása. Eléggé közismert, hogy karácsonykor a brit és a német 
katonák rövid időre fraternizáltak és együtt koccintottak a senkiföldjén. Kevésbé 
ismert, de - nézetem szerint - érdekesebb az a tény, hogy nem hivatalos és kimon-
datlan megnemtámadási szerződések voltak érvényben, virágzott az élni és élni 
hagyni rendszer végestelen végig a frontvonalon - 1914-től kezdve legalább két 
évig. Egy magas rangú brit tisztet idéznek, aki a lövészárkokban tett látogatása 
során megdöbbenve tapasztalta, hogy német katonák lőtávolságon belül mászkál-
nak a saját vonalaikon túl. “Az embereink ügyet sem vetettek rájuk. Elhatároztam, 
hogy amint mi vesszük át az irányítást, véget vetek ennek; ilyesmit nem volna 
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szabad engedni. Ezeknek az embereknek szemlátomást fogalmuk sem volt róla, 
hogy háború van. Úgy tűnt, mindkét fél az »élni és élni hagyni« politikájának 
híve." 

Akkoriban még nem találták fel a játékelméletet és a fogoly dilemmáját, de visz-
szapillantva nagyon is világosan láthatjuk, hogy mi folyt ott, s Axelrod magával 
ragadó elemzéssel is szolgál. Az akkori állóháború idején minden szakasz számára 
hosszú volt a jövő árnyéka. Azaz a brit katonák minden magát beásott csapata arra 
számíthatott, hogy még sok hónapig néz farkasszemet ugyanazokkal a magukat 
beásott német csapatokkal. Ráadásul a közkatonák sohasem tudhatták, mikor 
helyezik őket át; a katonai parancsok arról híresek, hogy önkényesek, szeszélyesek 
és érthetetlenek azok számára, akik kapják őket. A jövő árnyéka tehát épp elég 
hosszú és épp elég meghatározatlan volt ahhoz, hogy elősegítse az együttműködés 
Szemet szemért stratégiájának kifejlődését. Feltéve persze, hogy a szituáció 
egyenértékű egy fogoly dilemmája játszmával. 

Emlékszünk rá, hogy a valódi fogoly dilemmájához a nyereségeknek egy adott 
rangsort kell követniük. Mindkét félnek előnyösebbnek kell látnia a kölcsönös 
együttműködést (CC) a kölcsönös átpártolásnál. Még jobban járunk, ha eláruljuk a 
másikat, aki együttműködik (DC), feltéve, hogy büntetlenül megússzuk. Az a 
legrosszabb, ha együttműködünk, miközben a másik átpártol (CD). A kölcsönös 
átpártolás (DD) pedig éppen az, amit a hadvezetés látni szeretne. Azt szeretnék, ha 
a saját embereik, égve a lelkesedéstől, amikor csak lehet, puskavégre kapnák a 
Tomokat (vagy Jerryket). 

A tábornokok szempontjából nem kívánatos a kölcsönös együttműködés, mert 
nem segít megnyerni a háborút. De nagyon is kívánatos mindkét oldal egyéni 
katonáinak nézőpontjából: nem akarják, hogy lelőjék őket. El kell ismerni, 
valószínűleg egyetértettek a tábornokokkal abban, hogy jobb megnyerni a háborút, 
mint elveszíteni - s ez gondoskodik azokról az egyéb kifizetődési feltételekről, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szituáció valódi fogoly dilemmája legyen. Ám 
a katona mint egyén nem ez előtt a választás előtt áll. Az egész háború kime-
netelére valószínűleg nincs jelentős hatása annak, amit ő egyénként tesz. A 
kölcsönös együttműködés a senki földjén át farkasszemet néző ellenséges kato-
nákkal a leghatározottabban befolyásolja a saját sorsomat, és sokkal kívánatosabb, 
mint a kölcsönös átpártolás, még akkor is, ha esetleg hazafias okokból vagy a 
katonai fegyelem miatt marginális mértékben jónak tartom az árulást (DC), feltéve, 
hogy megúszom. Úgy tűnik, a helyzet valódi fogoly dilemmája. A Szemet szemért 
stratégiához hasonló helyzet kialakulására számíthatunk, s ez is történt. 

A lövészárkok valamely konkrét szakaszán nem feltétlenül maga a Szemet 
szemért a helyileg stabil stratégia. A Szemet szemért csupán egyik tagja a “jó", 
megtorló, de megbocsátó stratégiák családjának, amelyek mindegyikére áll, hogy - 
ha szigorú definíció szerint nem is stabilak - legalábbis nehezen tudja őket más 
stratégia elözönleni, ha egyszer már kialakultak. Egy kortárs beszámoló szerint 
például az egyik körzetben “Három szemet egy szemért" stratégia alakult ki.  
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Éjszaka kimegyünk a lövészárkok elé... A német munkacsapatok is kint 
vannak, így nem ildomos tüzet nyitni. A gránátlövedékek az igazán ocsmá-
nyak... nyolc-kilenc embert is meg tudnak ölni, ha a lövészárokba esnek... De 
mi sohasem használjuk a mienket, hacsak a németek nem csapnak túl nagy 
ricsajt, mert az ő megtorlási szisztémájuk az, hogy minden egyes lövedékünkre 
hárommal válaszolnak. 

A stratégiák Szemet szemért családjának bármely tagja esetében fontos, hogy a 
játékosok bűnhődjenek az átpártolásért. A megtorlás fenyegetésének mindig jelen 
kell lennie. A megtorlóképesség közszemlére tétele fontos tulajdonsága volt az élni 
és élni hagyni rendszernek. Mindkét oldal mesterlövészei mutatták be halálos 
virtuozitásukat azzal, hogy tüzeltek - nem ellenséges katonákra, hanem közelükben 
lévő élettelen tárgyakra. Jól ismert technika ez a Western-fil-mekből (például 
amikor ellövik a gyertyalángot). Sohasem tudják kielégítően megmagyarázni, hogy 
az első két bevetett atombombát - a kifejlesztésükért felelős vezető fizikusok sokat 
és erőteljesen hangoztatott kívánsága ellenére - miért két város lerombolására 
használták, ahelyett hogy a látványos gyertyalelö-véssel egyenértékű módon 
demonstrálták volna erejét. 

A Szemet szemért stratégiák fontos tulajdonsága, hogy megbocsátóak. Ez -mint 
láttuk - segít elfojtani azt a folyamatot, amiből a kölcsönös visszavágások hosszú és 
káros fordulói alakulnának ki. A megtorlás elfojtásának jelentőségét drámaian 
világítja meg az alábbi visszaemlékezés egy brit tiszttől (hogy brit volt, az 
kétségtelenül kiderül már az első mondatból): 

Éppen teáztunk a tisztekkel, amikor kiáltozást hallottunk és kimentünk 
megnézni, mi történt. A mi embereink és a németek a mellvédeken álltak, ki-ki 
a sajátján. Váratlanul sortűz csapódott be, de nem okozott kárt. Természetesen 
mindkét fél lemászott, az embereink pedig elkezdtek szitkokat szórni a 
németekre, amikor egyszerre csak egy bátor német felmászott a mellvédjükre 
és átkiabált: “Nagyon sajnáljuk a dolgot, reméljük, senki nem sérült meg. Nem 
mi tehetünk róla, hanem az az átkozott porosz tüzérség." 

Axelrod megjegyzi, hogy ez a mentegetőzés “jócskán túlmegy azon, hogy pusztán 
a megtorlást igyekezne megelőzni. Erkölcsi megbánást tükröz, amiért csorbát 
szenvedett a bizalom, s aggodalmat mutat, amiért valaki esetleg megsebesülhetett." 
Feltétlenül tiszteletreméltó és nagyon bátor német volt. 

Axelrod ugyancsak hangsúlyozza a jósolhatóság és a rítus jelentőségét a 
kölcsönös bizalom fenntartásában. Kedves példája volt ennek az “esti puska", amit 
a brit tüzérség sütött el óraműpontossággal az arcvonal egy bizonyos szakaszán. 
Egy német katona szavaival: 
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Hétkor megjött - olyan szabályosan, hogy órát lehetett volna hozzá állítani... 
Mindig ugyanaz volt a célpontja, a röppályája pontos volt, sohasem hordott 
félre, nem ment túl és nem csapódott be előbb, mint a célpont... Még kíváncsi 
emberek is voltak, aki nem sokkal hét előtt kimásztak, hogy lássák, amikor 
felrobban. 

A német tüzérség ugyanígy tett, amiről egy brit oldalról származó beszámoló 
tanúskodik: 

A németek annyira szabályszerűen választották meg a célpontjaikat, a lövések 
idejét és a tüzelések számát, hogy... Jones ezredes... percre pontosan tudta, 
mikor, hova esik a következő gránát. Számításai nagyon pontosak voltak, s így 
a beavatatlan törzstisztek szemében nagyon kockázatosnak tűnő akciókra is 
képes volt, hiszen tudta, az ágyúzásnak addigra vége szakad, mire ő odaér az 
éppen lőtt helyre. 

Axelrod megjegyzi, hogy “a gépies és rutinszerű tüzelési rítusoknak kettős 
üzenetük volt. A hadvezetés felé agressziót mutatott, az ellenség felé békét." 

Az élni és élni hagyni rendszert ki lehetett volna dolgozni tárgyalásokon is, 
tudatos stratégák kialkudhatták volna egy asztal körül ülve. De nem így történt. 
Helyi konvenciók soraként fejlődött ki úgy, hogy az emberek reagáltak egymás 
viselkedésére; az egyéni katonák valószínűleg nemigen voltak tudatában, mi van 
kialakulóban. Ez persze nem kell hogy meglepjen bennünket. Axelrod számító-
gépében a stratégiák egyértelműen öntudatlanok voltak. Magatartásuk definiálta 
őket jóknak vagy rosszhiszeműeknek, megbocsátóknak vagy kérlelhetetleneknek, 
irigyeknek vagy nagylelkűeknek. Programozóikat e tulajdonságok bármelyike 
jellemezhette, de ez lényegtelen. Egy “jó", megbocsátó, nem irigy stratégiát 
könnyedén be tud programozni egy nagyon rosszindulatú ember is. És fordítva. 
Egy stratégia “jó" volta viselkedéséről ismerszik meg, s nem az indítékairól (mert 
azok neki nincsenek), sem szerzőjük személyiségéről (aki rég beleolvadt a háttérbe, 
mire a program futtatására sor került). Egy számítógépes program viselkedhet 
stratégaként anélkül, hogy tudna a stratégiájáról, vagy egyáltalán bármiről. 

Természetesen a legteljesebb mértékben ismerős számunkra az öntudatlan 
stratégák gondolata, vagy legalábbis az olyan stratégáké, akiknél a tudatosság - ha 
van is - lényegtelen. Hemzsegnek e könyv lapjain az öntudatlan stratégák. Axelrod 
programjai kiválóan modellezik azt, ahogyan mi e könyvben mindvégig 
gondolkodtunk az állatokról és növényekről, a génekről. Ezért önként adódik a 
kérdés, hogy optimista konklúziói - a nem irigy, megbocsátó jóság sikeréről - 
érvényesek-e a természet világában is. A válasz igen, természetesen érvényesülnek. 
Csupán annak a feltételnek kell teljesülni, hogy a természet néha fogoly dilemmá- 
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ja játszmát rendez, hogy a jövő árnyéka hosszú, és a játszmák nem nulla összegűek. 
Ezek a feltételek csakugyan teljesülnek szerte az élővilágban. 

Soha senki nem állította, hogy egy baktérium tudatos stratéga volna, parazita 
baktériumok mégis valószínűleg szüntelenül játszanak fogoly dilemmáját 
gazdáikkal, és semmi nem szól az ellen, hogy stratégiáikra Axelrod jelzőit 
használjuk: megbocsátó, nem irigy stb. Axelrod és Hamilton rámutat, hogy 
normális körülmények között ártalmatlan vagy akár jótékony hatású baktériumok 
rosszindulatúak-ká tudnak válni, akár halálos fertőzést is tudnak okozni egy 
sebesült emberben. Egy orvos azt mondhatná, hogy az illető “természetes 
ellenállása" meggyengült a sebesüléstől. Ám lehet, hogy a valódi ok a fogoly 
dilemmájával áll kapcsolatban. Lehetséges, hogy a baktériumoknak van mit 
nyerniük, csak éppen rendszerint fegyelmezik magukat? Az ember és a baktérium 
játszmájában a “jövő árnyéka" rendszerint hosszú, mert egy tipikus ember 
várhatóan évekig elél bármely kiindulóponthoz képest. Egy súlyosan sebesült 
ember ezzel szemben potenciálisan talán jóval rövidebb jövőt jelenthet bakteriális 
vendégeinek. A “Kísértés az átállásra" ennek megfelelően jóval vonzóbb 
lehetőségnek kezd tűnni, mint a “Jutalom a kölcsönös együttműködésért". 
Mondanunk sem kell, szó sincs arról, hogy a baktériumok mindezt szépen 
kiszámítanák a gonosz kis fejükben! A szelekció baktériumnemzedékeken át 
feltehetően beléjük épített egy olyan öntudatlan aranyszabályt, amely tisztán 
biokémiai eszközöket használ. 

Axelrod és Hamilton szerint a növények még arra is képesek, hogy bosszút 
álljanak, megint csak nyilvánvalóan öntudatlanul. A fügefák és fügelegyek 
bensőséges együttműködő viszonyt alakítottak ki. Az a füge, amit megeszünk, 
igazából nem is gyümölcs. Van egy pici lyuk a végén, s ha ebbe a lyukba bebújunk 
(ehhez olyan kicsinek kell lennünk, mint a fügelégy, márpedig ők nagyon picik: 
hál' istennek túl kicsik ahhoz, hogy észrevegyük őket, amikor fügét eszünk), a falak 
mentén százszámra sorakozó kicsiny virágokat találunk. A füge sötét, védett 
melegház virágok számára, zárt beporzó terem. A beporzást pedig egyedül a 
fügelegyek képesek elvégezni. A fának tehát előnye származik abból, hogy 
menedéket nyújt a fügelegyeknek. De mi a jó ebben a fügelegyeknek? Néhány pici 
virágba belepetéznek, s a kikelő lárvák azt eszik. Egyben beporozzák a többi 
virágot ugyanabban a fügében. A légy esetében az “átpártolás" azt jelenti, hogy túl 
sok virágba rak petét és túl keveset poroz be. De hogyan tudja ezt egy fügefa 
“megtorolni"? Axelrod és Hamilton szerint “sok esetben az történik, hogy ha egy 
fügelégy egy fiatal fügébe behatolva nem poroz meg elegendő virágot, hogy magot 
hozzon, hanem ehelyett szinte az összesbe petét rak, akkor a fa a fejlődő fügét 
éretlenül leválasztja magáról. A légy összes ivadéka odavész". 

Eric Fischer egy hermafrodita halnál, a tengeri sügérnél fedezte fel a a Szemet 
szemért stratégia bizarr példáját a természetben. Tőlünk eltérően ezeknek a 
halaknak a nemét a kromoszómák nem határozzák meg a fogantatás pillanatában. 
Minden egyed képes mind a női, mind a hím funkciók teljesítésére. 
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Bármely ivarzási időszakban vagy petét raknak, vagy spermát hintenek szét. 
Monogám párokban élnek, és váltakozva játsszák hol a hím, hol a nőstény szerepét. 
Mármost úgy okoskodhatunk, hogy bármely hal egyed, ha módja van rá, 
szívesebben játssza mindig a hím szerepet, mert az olcsóbb. Másként fogalmazva: 
ha egy egyed meg tudja győzni a partnerét, hogy többnyire vállalja el a nőstény 
szerepét, akkor jól jár mindazzal a gazdasági befektetéssel, amit a nőstény a petékre 
áldoz, míg a hímnek marad kapacitás egyebekre, például arra, hogy más halakkal 
párosodjon. 

Tulajdonképpen Fischer azt figyelte meg, hogy a halak igen szigorú 
váltórendszert működtetnek. Pontosan erre kell számítanunk, ha Szemet szemért 
játszmát játszanak. Márpedig ez kézenfekvő, hiszen a játszma csakugyan valódi 
fogoly dilemmájának tűnik, bár egy kicsit komplikált változatának. Az 
EGYÜTTMŰKÖDÉS kártya megjátszása azt jelenti, hogy vállalom a nőstény szerepét, 
amikor rajtam a sor. Ha a hímet próbálom játszani, amikor rajtam volna a nőstény 
szerep sora, megfelel az ÁTPÁRTOLÁSNAK. Az átpártolás ki van téve megtorlásnak: 
a partner, amikor legközelebb rajta a sor, megtagadhatja, hogy eljátssza a nőstény 
szerepét, vagy egyszerűen véget vethet az egész kapcsolatnak. Fischer csakugyan 
meg is figyelte, hogy az olyan párok, amelyeknél egyenlőtlenül oszlottak meg a 
nemi szerepek, könnyen felbomlottak. 

Szociológusok és pszichológusok néha felteszik a kérdést, hogy a vér-adók(olyan 
országokban, mint például Nagy-Britannia, ahol ezért nem kapnak pénzt) miért 
adnak vért. Nehezen tudom elhinni, hogy a válasz a viszonosság vagy az álcázott 
önzés valamilyen egyszerű formájában rejlik. Arról sincs szó, hogy a rendszeres 
véradók valamilyen kedvezményt élveznének, amikor nekik van szükségük 
vérátömlesztésre. Még csak kis arany csillagocskákat sem kapnak, amit 
kitűzhetnének. Lehet, hogy naiv vagyok, de azon kapom magam, hogy kísértést 
érzek a tiszta, érdekmentes önzetlenség valódi esetét látni benne. Akárhogyan is 
van, a vámpír denevérek osztozkodása a véren jól illeszkedik az Axelrod-modellbe. 
Mindezt G. G. Wilkinson munkájából ismerjük. 

Köztudott, hogy a vámpírok éjszakánként vérrel táplálkoznak. Nem könnyű 
megszerezniük a fogást, de ha sikerül, akkor valószínűleg kiadós. Amikor a hajnal 
eljő, lesznek peches egyedek, akik üres gyomorral térnek haza, s lesznek olyanok, 
akiknek sikerült áldozatra bukkanniuk, s ők fölös mennyiségű vért szívtak 
magukba. Egy következő éjjelen a szerencse megfordulhat. Ezért - úgy tűnik - egy 
kis kölcsönös önzetlenségre van kilátás. Wilkinson azt tapasztalta, hogy azok az 
egyedek, amelyeket egyik éjszaka szerencse ért, visszaöklendezés útján néha 
csakugyan adnak vért kevésbé szerencsés társaiknak. A Wilkinson által megfigyelt 
110 visszaöklendezésből hetvenhetet leginkább úgy lehetett értelmezni, hogy anya 
a gyerekét eteti, sok más esetben pedig egyéb közeli rokonok közötti 
osztozkodásról volt szó. De még így is maradtak az osztozkodásnak olyan esetei, 
ahol a denevérek nem álltak rokonságban, s így a “vér nem válik vízzé" magyarázat  
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nem illik a tényekre. Fontos körülmény, hogy az ebben részt vevő egyedek jobbára 
gyakori szobatársak voltak - minden alkalmuk megvolt arra, hogy ismételten 
kapcsolatba lépjenek, ahogy azt a fogoly dilemmája megköveteli. De vajon 
megvoltak-e a fogoly dilemmájának további feltételei is? A 4. ábra eredmény-
mátrixa mutatja be, hogy mire számíthatunk, ha igen. 

 

Amit te teszel Amit én teszek 

Eggyüttműködsz Átpártolsz 

Eggyüttműködök 

Elég jó 

Jutalom 

Vért kapok a peches 
Éjszakákon, s ez 

megment az éhhaláltól. 

Vért kell adnom a szeren- 
csés éjszakákon ami nem 
kerül nekem túl sokba. 

Nagyon rossz 

Balek erdeménye 

Kifizetem annak a költsé-
geit, hogy megmentem az 
életedet a jó éjszakáimon. 
De a rossz éjszakáimon 

te nem etetsz meg engem, 
s így azt kockáztatom, 

hogy éhen halok. 

Átpártolok 

Nagyon jó 

Kísértés  

Te megmented az életem 
a gyatra éjszakámon. 

Ezután azonban 
megszerzem azt a további 
előnyt is, hogy nem fize-
tem meg a megetetésed 
csekély költségét a jó 

éjszakámon. 

Elég rossz 

Büntetés 

Nem kell megfizetnem 
a megetetésed csekély  

költségeit a jó éjszakái-
mon. De ezzel kockázta-

tom, hogy éhezem a  
gyatra éjszakáimon. 

 
4. ábra. A vámpír denevér véradási sémája: nyereségeim a különböző 

kimenetelekből 

Vajon a vámpírok gazdálkodása csakugyan összhangban van ezzel a táblázattal? 
Wilkinson megvizsgálta, hogy az éhező vámpírok milyen ütemben veszítenek sú-
lyukból. Ebből kiszámolta, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy jólla- 
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kott denevér éhen haljon, mennyire, hogy egy üres gyomrú denevér éhen haljon, 
valamint a köztes állapotokat. Ezzel módja nyílt arra, hogy a vért a továbbélés 
óráinak valutájában fizesse ki. Nem túlságosan meglepő, hogy azt tapasztalta, a 
cserearány aszerint változik, hogy mennyire van kiéhezve a denevér. Egy adott 
vérmennyiség több órával hosszabbítja meg egy nagyon kiéhezett denevér életét, 
mint egy kevésbé kiéhezettét. Más szóval, bár a vér adományozása megnöveli a 
donor halálának esélyét, ez a növekedés csekély ahhoz képest, amennyivel a 
befogadó életesélyei nőnek. Közgazdasági terminológiával azt mondhatjuk, hogy 
ésszerű, ha a vámpírok gazdálkodása megfelel a fogoly dilemmája szabályainak. A 
donor által adott vér kevésbé értékes az ő számára, mint ugyanez a vérmennyiség a 
befogadó számára. Balszerencsés éjszakáin csakugyan óriási előnye származik egy 
véradományból. Ám szerencsés éjszakáin származik egy kis előnye - ha megússza 
büntetlenül - az árulásból, ha megtagadná, hogy vért adjon. A “megússza büntetés 
nélkül" természetesen csak akkor jelent valamit, ha a denevérek valamilyen Szemet 
szemért stratégiát tesznek magukévá. A kérdés tehát az, hogy megvannak-e azok a 
feltételek, amelyek a Szemet szemért viszonzásának kifejlődéséhez szükségesek? 

Konkrétan, képesek ezek a denevérek egymást egyénekként felismerni? 
Wilkinson kísérletet végzett fogságban tartott denevérekkel, és bebizonyította, 
hogy képesek. Az alapelgondolás az volt, hogy egy denevért elzárt egy éjszakára és 
hagyta éhezni, míg a többieket mind megetette. A szerencsétlen kiéheztetett 
denevér ezután visszatért a hálóhelyre, Wilkinson pedig leste, hogy ad-e neki 
valaki enni. A kísérletet sokszor megismételte úgy, hogy mindig másik denevér 
volt a kiéheztetés áldozata. Az volt a kulcsfontosságú mozzanat, hogy a fogságban 
lévő denevérek populációja két különböző csoport keverékéből állt, amelyeket 
egymástól mérföldekre lévő barlangokból gyűjtöttek be. Ha a vámpírok képesek 
felismerni a barátaikat, akkor azt az eredményt kell kapnunk, hogy a kísérletileg 
kiéheztetett denevért csak a származó helyéről való társa eteti meg. 

Pontosan ez történt. Tizenhárom adományozási esetet figyeltek meg. Ebből a 
tizenhárom esetből tizenkettőben a donor denevér “régi jó barátja" volt a 
kiéheztetett denevérnek, amelyet ugyanabból a barlangból fogtak be; a tizenhárom 
esetből csupán egy volt olyan, amikor nem ebből a barlangból származó “új barát" 
adott enni az éhezőnek. Persze lehet ez véletlen egybeesés is, de kiszámíthatjuk, 
menynyire kicsi ennek az esélye: kevesebb, mint egy az ötszázhoz. Nagy 
biztonsággal levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a denevérek csakugyan 
részlehajlók, és inkább etetik régi barátaikat, mint a más barlangból származó 
idegeneket. 
A vámpírok nagy mítoszihletők. A viktoriánus gótika hívei szemében ők sötét erők, 
amelyek éjszaka keltenek rémületet, kiszívják az életnedveket, ártatlan életeket 
oltanak ki pusztán azért, hogy szomjukat oltsák. Kombináljuk ezt egy másik 
viktoriánus mítosszal, amely szerint a természet véres vad világ, s ugye, hogy a 
vámpírok testesítik meg az önző gén világához fűződő legmélyebb félelmeinket?  
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A magam részéről kétkedem minden mítoszban. Ha meg akarjuk tudni, hogy egy 
konkrét esetben hol rejlik az igazság, akkor meg kell néznünk. A darwini életmű 
nem konkrét szervezetekre vonatkozó részletes elvárásokat nyújt nekünk, hanem 
ennél értékesebb dolgot: a vezérlő elvek megértését. De ha feltétlenül szükségünk 
van mítoszokra, akkor a vámpírokkal kapcsolatos valódi tények egészen más 
tanmesét kínálnak. A denevérek számára nem csupán arról van szó, hogy vér nem 
válik vízzé. Felülemelkednek a rokonság kötelékein, s kialakítják a maguk tartós 
vérszövetségét. A vámpírok élen járhatnának egy megnyugtató új mítosznak, a 
jószívű, kölcsönös együttműködés mítoszának a kialakulásában. Hírnökei 
lehetnének annak az emberséges eszmének, hogy még ha önző gének állnak is a 
kormányrúd-nál, a jó fiúk is érhetnek célba elsőként. 



217 

 

13. A gén keze messzire elér 

Kellemetlen feszültség nyugtalanítja az önzőgén-elméletet. Ez a feszültség a gén és 
az egyedi test mint az élet alapvető ágense között érzékelhető. Egyfelől van egy 
elbűvölő képünk a független DNS-replikátorokról, melyek zergemód ugrándoznak, 
szabadon és korlátok nélkül nemzedékeken át, átmenetileg összeverődnek 
eldobható túlélőgépekben, halhatatlan spirálokként, melyek lerázzák halandó 
porhüvelyeik végtelen sorát a maguk külön örökléte felé haladva. Másfelől látjuk 
magukat az egyedi testeket, s mindegyikük nyilvánvalóan koherens, összefüggő és 
elképesztően bonyolult gépezet szembeszökően egységes céllal megáldva. A test 
egyáltalán nem látszik hadakozó genetikai ágensek laza és átmeneti szövetségének, 
mely ágenseknek alig van idejük összeismerkedni, s máris egy ondósejt vagy pete 
fedélzetére szállnak, hogy megtegyék nagy genetikai vándorlásuk következő 
szakaszát. A testnek egyetlen szándék által vezérelt agya van, amely egy cél elérése 
érdekében koordinálja végtagok és érzékszervek szövetkezetét. A test úgy néz ki - 
és úgy is viselkedik -, mint egy igen imponáló és önálló ágens. 

E könyv néhány fejezetében valóban úgy gondolkoztunk az egyéni szervezetről, 
mint ágensről, aki azért küzd, hogy a lehető legsikeresebb legyen génjei 
továbbadásában. Állategyedeket képzeltünk el, amelyek bonyolult gazdaságossági 
“mintha"-számításokat végeznek a különböző cselekvéslehetőségek genetikai 
előnyeiről. Más fejezetekben viszont az alapvető gondolatmenetet a gének 
nézőpontjából vezettük elő. Ha nem nézzük az életet a gének szemével, akkor 
nemigen találunk kézzelfogható okot arra, hogy egy szervezetnek miért kellene 
törődni a saját és rokonai szaporodásának sikerével, ahelyett hogy például a saját 
hosszú életével törődne. 

Miként oldhatjuk fel ezt a paradoxont, ami az élet két szemléletmódja között 
feszül? Magam erre irányuló kísérletét A hódító gén című könyvemben fejtettem ki, 
abban a könyvben, amelyre büszkébb vagyok, mint tudományos életem ösz-szes 
sikerére. Ez a fejezet a könyv néhány témájának párlata, de legszívesebben 
megállítanám az olvasót e ponton és átirányítanám A hódító génhez. (A könyv 
eredeti címe: The Extended Phenotype, ami szó szerinti fordításban annyit jelent, 
hogy “a meghosszabbított fenotípus". A jelen fejezet éppen ezt a gondolatot fogja 
fejtegetni. - A ford.) 
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A darwini szelekció bármilyen józan értelmezése azt mondja, hogy a 
kiválasztódás nem közvetlenül a génekre hat. A DNS fehérjébe van gubózva, 
hártyákba van pólyázva, védve van a világtól és láthatatlan a természetes szelekció 
számára. Ha a szelekció közvetlenül a DNS-molekulák közül szeretne válogatni, 
akkor ehhez nemigen találna támpontokat. Minden gén hasonlít egymásra, épp úgy, 
ahogy minden magnószalag hasonlóan néz ki. A gének közötti lényeges 
különbségek csak hatásaikban mutatkoznak meg. Ez rendszerint az embrionális 
fejlődésre, s ennélfogva a test alakjára és a viselkedésre gyakorolt hatást jelent. 
Azok a sikeres gének, amelyek a közös embrióban található összes többi gén által 
befolyásolt környezetben jótékony hatást gyakorolnak erre az embrióra. A jótékony 
hatás azt jelenti, hogy az embrió általuk nagyobb valószínűséggel fejlődik sikeres 
felnőtté, olyan felnőtté, aki valószínűleg szaporodni fog és pontosan ezeket a 
géneket fogja továbbadni a jövő nemzedékeinek. A fenotípus műszó a gén testi 
megnyilvánulásaira vonatkozik, arra a hatásra, amit ez a gén alléljeivel 
összehasonlítva a fejlődés útján a testre gyakorol. Egy bizonyos gén fenotípusos 
hatása lehet, mondjuk a szem zöld színe. A gyakorlatban a legtöbb génnek egynél 
több fenotípusos hatása van, mondjuk a szem zöld színe és a göndör haj. A 
természetes szelekció nem azért kedvez bizonyos géneknek - s nem másoknak -, 
mert maguk a gének ilyen vagy olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem a 
következményeik miatt - a fenotípusos hatásaik miatt. 

A darwinisták rendszerint olyan géneket választottak vizsgálódásuk tárgyául, 
amelyek fenotípusos hatásai egész testek életben maradását és szaporodását 
segítették elő vagy büntették. Jobbára nem vették figyelembe a magára a génre 
vonatkozó előnyöket. Részben ez az oka, hogy az elmélet lényegét érintő 
paradoxon rendszerint nem érződik. Egy gén például válhat sikeressé azáltal, hogy 
növeli egy ragadozó futásának sebességét. Az egész ragadozótest - beleértve az 
összes génjét is - sikeresebb, mert gyorsabban fut. Sebessége segíti, hogy életben 
maradjon utódokat nemzeni; ezért összes génjéből - a gyors futásért felelős génből 
is - több másolatot ad tovább. A paradoxon itt kényelmesen semmivé foszlik, mert 
ami jó egy génnek, az jó az összesnek. 

De mi történik akkor, ha egy gén olyan fenotípusos hatást fejt ki, amely jó a 
maga számára, de rossz a testben lévő többi gén számára? Ez nem csupán a 
fantázia csapongása. Ismertek ilyen esetek, például a meiotikus drive-nak nevezett 
izgalmas jelenség. A meiózis - emlékszünk rá - sajátos fajta sejtosztódás, amely 
megfelezi a kromoszómák számát és létrehozza az ondó- és petesejteket. A 
normális meiózis teljesen szabályos lutri. Minden allél-párból csak egy lehet az a 
szerencsés, amely belekerülhet bármely adott ondósejtbe vagy petesejtbe. De 
egyenlő az esélye a pár mindkét tagjának, s ha ondósejtek (vagy peték) tömegének 
átlagát vesszük, akkor azt kapjuk, hogy felébe az egyik allél, másik felébe a másik 
kerül. A meiózis olyan pártatlan, mint a pénzfeldobás. De - bár a pénz feldobását 
közmondásosán véletlennek tartjuk - még ez is olyan fizikai folyamat, amelyet sok- 
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sok körülmény befolyásol: a szél, az, hogy pontosan milyen erősen pöccentjük meg 
az érmét stb. Mi történik, ha egy mutáns gén bukkan fel, amely történetesen nem 
valami látható dologra - mint a szem színe vagy a haj göndörsége - fejti ki hatását, 
hanem magára a meiózisra? Tegyük fel, hogy úgy befolyásolja a meiozist, hogy 
maga a mutáns gén nagyobb valószínűséggel kerül bele a petesejtbe, mint alléi-
társa. Vannak ilyen gének, s ezeket szétválást torzítóknak nevezzük. Ördögien 
egyszerűek. Ha egy ilyen, szétválást torzító mutáció révén felbukkan, allélje 
rovására feltartóztathatatlanul elterjed a populációban. Ez az, amit meiotikus drive-
ként ismerünk. Akkor is megtörténik, ha a hatása a testi jólétre és a testben lévő 
összes gén jólétére katasztrofális. 

E könyvben mindvégig éberen figyeltem arra a lehetőségre, hogy egyéni 
szervezetek finom eszközökkel “csalnak" társaikkal szemben. Itt arról beszélünk, 
hogy az egymagukban álló gének csalnak azokkal a génekkel szemben, amelyekkel 
egy testen osztoznak. A genetikus James Crow “a rendszert legyőző géneknek" 
nevezte őket. A legismertebb szétválást torzító az egerek úgynevezett t-génje. Ha 
egy egérnek két t-génje van, akkor vagy fiatalon meghal, vagy nemzőképtelen lesz. 
A t tehát homozigóta állapotban letális. Ha egy hím egérnek csak egy t-génje van, 
akkor normális, egészséges egér lesz - egy figyelemre méltó szempontot kivéve. Ha 
megvizsgáljuk egy ilyen hím ondósejtjeit, azt fogjuk tapasztalni, hogy azok 95 
százaléka tartalmazza a t-gént, s csupán 5 százaléka annak normális allélját. Ez 
nyilvánvalóan durva eltorzítása a várt 50 százaléknak. Amikor egy vadon élő 
populációban mutáció révén egy t-allél felbukkan, futótűzként terjed el. Hogy is ne 
terjedne, amikor olyan igazságtalan előnyre tett szert a meiotikus lottóban? Olyan 
gyorsan terjed, hogy a populáció sok egyede nagyon hamar örökli át a t-gént dupla 
dózisban (azaz mindkét szülőjétől). Ezek az egyedek vagy meghalnak, vagy 
sterilekké válnak, s nemsokára az egész helyi populáció kihal. Vannak bizo-
nyítékok arra, hogy a múltban haltak ki vadon élő egérpopulációk a t-gén járvá-
nyok miatt. 

Nem minden szétválasztást torzító génnek van olyan romboló mellékhatása, mint 
a t-nek. De azért legtöbbjüknek van legalábbis kedvezőtlen következménye. (Szinte 
minden genetikai mellékhatás rossz, s egy új mutáció rendszerint csak akkor terjed 
el, ha a rossz hatásokat ellensúlyozzák a jó hatások. Ha mind a rossz, mind a jó 
hatások érvényesülnek az egész testen, a nettó hatás még mindig lehet a test 
számára kedvező. De ha a rossz hatások a testen jelentkeznek, a jó hatások egyedül 
a génen, akkor a test szemszögéből a nettó hatás teljes egészében rossz.) Ha egy 
szétválást torzító gén mutáció révén megjelenik, akkor - ártalmas mellékhatásai 
ellenére - biztosan szét is terjed a populációban. A természetes szelekció (amely 
végső soron a gén szintjén működik) kedvez a szétválást torzító génnek, még akkor 
is, ha az egyedi organizmus szintjén valószínűleg rossz hatása van. 

Bár a szétválást torzító gének léteznek, nem nagyon gyakoriak. Ez után felte-
hetjük a kérdést, hogy miért nem gyakoriak, ami egy másik megfogalmazása annak 
a kérdésnek, hogy a meiozis folyamata rendesen miért olyan sportszerű, olyan kí- 
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nosan pártatlan, mint egy feldobott hibátlan pénzdarab. Látni fogjuk, hogy a válasz 
nyomban kínálja magát, amint megértettük, hogy egyáltalán miért léteznek 
organizmusok. 

Az egyedi organizmusok létét a legtöbb biológus tényként kezeli, valószínűleg 
azért, mert részei valóban annyira egységes és integrált módon tartoznak össze. Az 
élettel kapcsolatos kérdéseket szokás szerint a szervezetekre vonatkozó 
kérdésekként fogalmazzuk meg. A biológusok azt kérdezik, miért teszik az 
organizmusok ezt, miért teszik az organizmusok azt. Gyakran teszik fel a kérdést, 
hogy az organizmusok miért szerveződnek társadalmakba. Azt nem kérdezik meg - 
jóllehet meg kellene kérdezniük -, hogy az élő anyag eleve miért csoportosult 
organizmusokban. A tenger miért nem szabad és független replikátorok ősi 
csatatere még mindig? Az ősi replikátorok miért jöttek össze, hogy zörömbölő 
robotokat hozzanak létre és beléjük üljenek, s ezek a robotok - egyedi testek, te 
vagy én, kedves olvasó - miért olyan nagyok és bonyolultak? 

Sok biológusnak még az is nehezére esik, hogy itt egyáltalán kérdést lásson. 
Azért van ez, mert már természetükké vált, hogy kérdéseiket az egyedi organizmus 
szintjén tegyék fel. Némely biológus odáig megy, hogy a DNS-t olyan eszköznek 
tekinti, amelynek segítségével a szervezetek reprodukálják magukat, éppen úgy, 
ahogy a szem olyan eszköz, amellyel az organizmus lát! E könyv olvasói 
felismerik, hogy ez rendkívül nagy jelentőségű hiba. Ez az igazságot törve-zúzva a 
feje tetejére állító attitűd. Azt is felismerik, hogy az alternatív attitűd, az élet önző 
gén felfogása sem mentes a maga súlyos problémájától. Az önzőgén-elmélet 
problémája - szinte az előbbi fordítottja - az, hogy miért léteznek egyáltalán egyedi 
organizmusok, különösen olyan nagy és koherensen célirányos formában, hogy a 
biológusokat is félrevezetik és arra késztetik, hogy a feje tetejére állítsák az 
igazságot. Problémánk megoldását azzal kell kezdenünk, hogy megtisztítjuk 
elménket azoktól a régi attitűdöktől, amelyek burkoltan kész ténynek veszik az 
egyedi organizmusokat; máskülönben éppen azzal próbálnánk érvelni, ami a 
kérdés. Az eszköz - amivel elménket meg fogjuk tisztogatni - az az elgondolás, 
amit a meghosz-szabbított fenotípusnak nevezek. 

Egy gén fenotípusos hatásának szokás szerint mindazokat a hatásokat tekintjük, 
amelyeket az általa elfoglalt testre gyakorol. Ez a konvencionális meghatározás. 
Most azonban majd azt látjuk, hogy egy gén fenotípusos hatásaként mindazokat a 
hatásokat kell elképzelnünk, amelyeket a világra gyakorol. Tulajdonképpen 
kiderülhet, hogy egy gén hatásai a testeknek arra az egymást követő sorára 
korlátozódnak, amelyekben helyet foglal. Ha így van, az csupán a megfigyelt 
tényeket tükrözi. Nem kell hogy része legyen magának a definíciónknak is. 
Mindeközben emlékezzünk rá, hogy egy gén fenotípusos hatásai jelentik azokat az 
eszközöket, amelyekkel átemeli magát a következő nemzedékbe. Én csupán annyit 
fogok hozzátenni mindehhez, hogy ezek az eszközök túlnyúlhatnak az egyedi test 
falán. Mit jelenthet az a gyakorlatban, hogy a génekről azt mondjuk: meghosz- 
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szabbított fenotípusos hatásuk van a nekik helyet adó testen kívüli világra? Olyan 
példák ötlenek eszünkbe, mint a hód gátja, a madárfészek vagy a tegzes légy 
lárvájának háza. 

A tegzes legyek eléggé jellegtelen, közönséges barna rovarok, amelyeket 
legtöbben észre sem veszünk, ahogy nehézkesen röpködnek a folyók fölött. 
Mármint amikor felnőttek. Mielőtt azonban felnőttként megjelennének, van egy 
jóval hosszabb megtestesülésük is, amikor lárvaként mászkálnak a folyófenéken. A 
tegzes legyek lárváiról sok minden mondható, csak az nem, hogy jellegtelenek. A 
föld legfigyelemreméltóbb teremtményei közé tartoznak. Saját termelésű cement 
felhasználásával - nagy hozzáértéssel - cső alakú házakat készítenek maguknak 
azokból az anyagokból, amelyeket a folyómederben összeszednek. A ház mozgó 
otthon, amit a lárva magával cipel úgy, mint a csiga vagy a remeterák, csak éppen 
azzal a különbséggel, hogy ez az állat építi a házát, s nem növeszti vagy találja. A 
tegzes légy egyes fajai botocskákat használnak építőanyagul, mások száraz 
falevéldarabokat, megint mások apró csigaházakat. De talán a legmegkapóbb házak 
azok, amelyeket helyi kövekből építenek. A tegzes légy lárvája gondosan 
megválogatja a köveket, félrelöki azokat, amelyek túl kicsik vagy túl nagyok az 
éppen betömni szándékozott réshez, sőt addig forgatja a követ, amíg az a legjobban 
nem illeszkedik a falba. 

Vajon miért gyakorol ez ránk ekkora hatást? Ha elfogulatlanabb gondolkodásra 
kényszerítenénk magunkat, akkor sokkal nagyobb ámulattal kellene néznünk a 
tegzes légy szemére vagy könyökízületére, mint ennek a kőháznak a viszonylag 
szerény építészeti teljesítményére. Végül is a szem vagy a könyökízület sokkal 
bonyolultabb és “megtervezettebb", mint a ház. Mégis, talán mert a szem és a 
könyökízület ugyanúgy fejlődik ki, mint a mi szemünk és könyökízületünk, s mivel 
ez az építő folyamat, amely anyánk belsejében zajlik, nem a mi érdemünk, 
következetlenek vagyunk, és jobban elcsodálkozunk a házon. 

Ha már ennyire letértünk az útról, nem tudok ellenállni és még egy kicsit tovább 
megyek. Amennyire lenyűgöz bennünket a tegzes légy háza, ahhoz képest -paradox 
módon - annyira hidegen hagynak bennünket a hozzánk közelebb álló állatok ezzel 
egyenértékű teljesítményei. Képzeljük csak el, mekkora ordító főcímeket kapna az 
újságokban az a tengerbiológus, aki felfedezne egy olyan delfinfajt, amely 
húszdelfinnyi átmérőjű, finoman szőtt halászhálókat készít! Mégis a pókhálót 
magától értetődőnek vesszük, házi kellemetlenségként, s nem a világ egyik 
csodájaként. Vagy micsoda izgalmat váltott volna ki, ha Jane Goodall olyan 
fotókkal tért volna vissza a Gombe folyami csimpánzoktól, amelyek saját házaik 
építése közben ábrázolják őket, s jól szigetelt, tetővel ellátott, gondosan válogatott 
kövekből cementtel kötésbe rakott házakat ábrázoltak volna! Mégis a tegzes légy 
lárvái - amelyek pontosan ezt teszik - csupán futó érdeklődésre tarthatnak számot. 
E kettős mérce védelmében olykor elhangzik, hogy a pókok és a tegzes legyek 
ezeket az építészeti teljesítményeiket csupán “ösztönösen" érik el. Na és? Bizonyos 
értelemben ettől még lenyűgözőbbek is. 



222 

 

Térjünk most vissza érvelésünk főcsapására. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy 
a tegzes légy háza alkalmazkodás, amely a darwini szelekció útján alakult ki. A 
szelekció egészen biztosan kedvezett neki, ugyanúgy, ahogy - mondjuk - a homár 
kemény burkának kedvezett. Védőburkolat ez a test számára. Mint ilyen, előnyére 
válik az egész szervezetnek éppúgy, mint az összes génjének. Mostanra azonban 
már megtanultuk, hogy az organizmus java mellékes, legalábbis ami a természetes 
szelekciót illeti. A valóban fontos előnyök azoknak a géneknek jutnak, amelyek a 
buroknak a védő tulajdonságait adják. A homár esetében a szokásos esettel van 
dolgunk. A homár burka nyilvánvalóan része testének. De mi a helyzet a tegzes 
légy lárvaházával? 

A természetes szelekció azoknak a tegzes légy génősöknek kedvezett, amelyek 
tulajdonosaikat hatékony házak építésére ösztökélték. A gének a viselkedésre 
fejtették ki hatásukat, feltehetőleg azáltal, hogy befolyásolták az idegrendszer 
embrionális fejlődését. Amit azonban a genetikus ténylegesen lát, az a gének hatása 
a házak alakjára és más tulajdonságaira. A genetikusoknak fel kellene ismerniük a 
ház alakjáért felelős géneket, pontosan abban az értelemben, ahogyan vannak -
mondjuk - a láb alakjáért felelős gének. El kell ismernünk, a valóságban még senki 
sem tanulmányozta a tegzes lárvaházak genetikáját. Ennek érdekében gondos 
származási feljegyzéseket kellene végezni fogságban tenyésztett tegzeslárvákon, 
márpedig ez nehéz feladat. Ám nem szükséges genetikai kutatásokat folytatni 
ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, vannak - vagy legalábbis valaha voltak -
olyan gének, amelyek befolyásolták a tegzeslárvák házai közötti különbségeket. 
Csupán arra van szükség, hogy jó okunk legyen hinni: a tegzeslárva háza darwini 
értelemben vett adaptáció. Ebben az esetben kellett hogy legyenek a tegzeslárva-
házak változatait irányító gének, mivel a szelekció nem eredményezhet alkal-
mazkodást, ha nincsenek örökletes különbségek, amelyek közül válogathat. 

Bár a genetikusok talán fura ötletnek tartják, azért van értelme a kő alakját, a kő 
méretét, a kő keménységét stb. irányító génekről beszélni. Bármely genetikusnak - 
ha ellenzi ezt a szóhasználatot - következetesnek kell lennie, és tiltakoznia kell az 
ellen, hogy a szem színéért, a borsó ráncosodásáért stb. felelős génekről beszéljünk. 
A kövekkel kapcsolatban a furcsa érzés egyik oka az lehet, hogy a kő nem élő 
anyag. Továbbá a géneknek a kövek tulajdonságaira gyakorolt hatása különlegesen 
közvetett. Egy genetikus szívesen mondaná erre, hogy a gének közvetlen hatásukat 
az idegrendszerre fejtik ki, amely közvetíti a kőkiválasztó viselkedést, s nem 
magukra a kövekre. Ám az ilyen genetikust arra szeretném buzdítani, vizsgálja meg 
alaposan, mit is jelenthet, ha azt mondjuk, hogy a gének hatást gyakorolnak egy 
idegrendszerre. Amit a gének közvetlenül befolyásolni tudnak, az nem egyéb, mint 
a fehérjeszintézis. Egy gén hatása az idegrendszerre, vagy akár a szem színére vagy 
a borsó ráncosságára mindig közvetett. A gén meghatározza egy fehérje aminosav-
sorrendjét, amely hatással van X-re, amely hatással van Y-ra, amely hatással van Z-
re, amely végül befolyásolja a mag ráncosságát vagy az idegrendszer sejtjeinek  
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szerveződését. A tegzeslárva háza csupán folytatása egy ilyen sorozatnak. A kő 
keménysége a tegzeslárva génjeinek meghosszabbított fenotípusos hatása. Ha 
jogosan mondhatjuk egy génről, hogy hatást gyakorol a borsó ráncosságára vagy 
egy állat idegrendszerére (minden genetikus úgy véli, jogosanj, akkor annak is 
jogosnak kell lenni, hogy egy génről azt mondjuk, befolyásolja a kövek kemény-
ségét a tegzeslárva házában. Riasztó gondolat, ugye? Ezt az okfejtést mégsem 
kerülhetjük meg. 

Most már készen állunk arra, hogy megtegyük érvelésünk következő lépését: az 
egyik organizmus génjeinek lehetnek kiterjesztett fenotípusos hatásai egy másik 
organizmus testére. A tegzeslárva háza segített megtennünk az előző lépést; a 
csigaház segít megtenni a mostanit. A csigaház ugyanazt a szerepet tölti be a csiga 
számára, mint a kőház a tegzes légy lárvája számára. A csiga saját sejtjei választják 
ki, ezért a konvencionalista genetikus boldogan beszélne a ház minőségét, például a 
vastagságát meghatározó génekről. Kiderül azonban, hogy azok a csigák, amelyek 
egy bizonyos fajta métellyel (laposféreg) fertőzöttek, különösen vastag héjú 
házakban laknak. Mit jelenthet ez a vastagodás? Ha a fertőzött csigáknak 
különlegesen vékony héjuk volna, akkor boldogan magyarázhatnánk a jelenséget 
úgy, hogy nyilvánvalóan gyengíti a csiga felépítését. De egy vastagabb héj? A 
vastagabb héj feltehetőleg jobban védi a csigát. Úgy tűnik, mintha az élősködők 
valójában segítenék gazdájukat azzal, hogy tökéletesítik a házát. De vajon valóban 
így van-e? 

Alaposabban végig kell gondolnunk a dolgot. Ha a vastagabb héj csakugyan jobb 
a csiga számára, akkor miért nem vastagabb eleve? A válasz valószínűleg 
gazdasági jellegű. Héjat növeszteni sokba kerül a csigának. Energiát emészt. 
Kalciumot és más vegyi anyagokat kíván meg, amelyeket a nehezen megszerzett 
táplálékból kell kivonni. Mindezeket az erőforrásokat, ha nem használná el a 
héjanyag előállítására, másra is lehetne fordítani, például több utód nemzésére. Az 
a csiga, amely erőforrásaiból sokat fordít a különlegesen vastag héj előállítására, 
biztonságot vásárol a testének. De milyen áron? Lehet, hogy tovább él, de kevésbé 
lesz sikeres a szaporodásban, és esetleg nem sikerül továbbadnia génjeit. Azok 
között a gének között, amelyek nem jutottak tovább, ott lesznek a különlegesen 
vastag héjért felelős gének. Más szóval egy csigahéj lehet nemcsak túlságosan 
vékony (ami kézenfekvőbb), hanem túlságosan vastag is. így hát amikor a métely 
arra készteti a csigát, hogy különlegesen vastag héjat válasszon ki, akkor ezzel nem 
szolgálja a csiga javát, hacsak nem viseli a héj vastagításának költségeit. S 
nyugodtan lefogadhatjuk, hogy nem ilyen nagylelkű. A métely valamilyen rejtett 
vegyi hatást gyakorol a csigára, amivel arra kényszeríti, hogy eltérjen az általa 
legjobbnak tartott héjvastagságtól. Lehet, hogy meghosszabbítja a csiga életét, de 
nem segíti a csiga génjeit. 

Mi a jó ebben a métely számára? Feltevésem a következő. Ha minden más 
feltétel azonos, akkor mind a csiga génjei, mind a métely génjei csak nyerhetnek a 
csiga életben maradásával. Ám az életben maradás nem azonos a szaporodással, 
ezért ennek valószínűleg ára van. Míg a csiga génjei nyernek a csiga szaporodá- 
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sán, addig a métely génjei nem. Ennek az az oka, hogy egy adott métely nem 
számíthat konkrétan arra, hogy saját génjei jelenlegi gazdájának utódaiban találnak 
majd menedéket. Ez lehetséges, de éppígy lehetséges az is, hogy a métely vala-
melyik riválisának ad otthont. Feltéve, hogy a csiga hosszú életét a csiga szapo-
rodóképességének némi vesztesége árán kell megvásárolni, a métely génjei 
“örömmel" veszik rá a csigát, hogy megfizesse ezt az árat, mivel ők nem érdekeltek 
magában a csiga szaporodásában. A csiga génjei nem lelkesednek azért, hogy 
megfizessék ezt az árat, mivel jövőjük hosszú távon a csiga szaporodásától függ. 
így - nézetem szerint - a métely génjei hatást gyakorolnak a csiga héjkiválasztó 
sejtjeire, s ez a hatás nekik előnyükre válik, de sokba kerül a csiga génjeinek. Az 
elmélet ellenőrizhető, bár erre eleddig nem került sor. 

Most már abban a helyzetben vagyunk, hogy megfogalmazhatjuk a tegzes legyek 
általános tanulságát. Ha helyesen látom, hogy mit tesznek a métely génjei, akkor 
ebből az következik, hogy joggal mondhatjuk: a mételygének hatással vannak a 
csigatestekre pontosan abban az értelemben, ahogyan a csigagének hatást gyako-
rolnak a csigatestekre. Olyan ez, mintha a gének kinyúlnának a “saját" testükből és 
manipulálnák a körülöttük lévő világot. A tegzes legyek esetéhez hasonlóan ez a 
szóhasználat is kényelmetlen érzést szül a genetikusokban. Ők ahhoz vannak 
szokva, hogy egy gén hatása arra a testre korlátozódik, amelyben helyet foglal. De - 
mint a tegzes legyek esetében - most is csak azt mondhatjuk, hogy ha közelebbről 
megnézzük, mit értenek a genetikusok egy gén “hatásán", akkor kiderül, 
feszengésük célt téveszt. Csupán annyit kell elfogadnunk, hogy a csigahéj 
megváltozása a métely alkalmazkodása. Ha ez igaz, akkor a mételygének darwini 
szelekciója útján kellett kialakulnia. Bebizonyítottuk, hogy egy gén fenotípusos 
hatásai kiterjedhetnek nem csupán élettelen tárgyakra, például kövekre, hanem 
“más" élő testekre is. 

A csigák és mételyek története még csak a kezdet. A mindenféle élősködők 
régóta ismertek arról, hogy döbbenetesen alattomos hatással lehetnek gazdáikra. 
Van egy mikroszkopikus nagyságú egysejtű élősködő faj, amit úgy hívnak, hogy 
Nosema. Ez a lisztbogarak lárváit fertőzi meg, és “felfedezte", hogyan kell 
előállítani egy vegyi anyagot, amely erre a bogárra nagyon jellemző. Más 
rovarokhoz hasonlóan ezek a bogarak is termelnek egy úgynevezett fiatalsági 
hormont, amely megtartja a lárvákat lárva állapotukban. A lárva átváltozása felnőtt 
bogárrá normális körülmények között azáltal indul be, hogy abbamarad ennek a 
hormonnak a termelése. A Nosema parazitának sikerült szintetizálni ezt a hormont 
(egy közeli vegyi rokonát). Nosema-müliók verődnek össze a bogárlárva testében 
ennek a fiatalsági hormonnak a tömegtermelésére, és így megakadályozzák, hogy a 
lárvából felnőtt váljék. Ehelyett tovább növekszik, s végül a normális felnőtt bogár 
súlyának kétszeresét elérő óriás lárva lesz belőle. Haszontalan a bogárgének 
terjesztése szempontjából, de bőségszaru a Nosema paraziták számára. A 
bogárlárva gigantizmusa az egysejtű gének meghosszabbított fenotípusos hatása. 
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S íme egy történet, hogy még a Péter Pan bogaraknál is freudibb szorongást 
váltson ki: a paraziták általi kasztráció! Rákok parazitája egy Sacculinának 
nevezett teremtmény. Sacculina a kacsakagylók rokona, bár ránézésre inkább 
gondolná az ember egy élősködő növénynek. Bonyolult gyökérrendszert ereszt 
mélyen a szerencsétlen rák szöveteibe, s kiszívja a táplálékot a testéből. 
Valószínűleg nem véletlen, hogy a megtámadott szervek között első helyen van a 
rák heréje vagy petefészke; a rák életben maradásához szükséges szerveket 
későbbre tartalékolja -szemben a szaporodáshoz szükségesekkel. A rákot 
gyakorlatilag kasztrálja az élősködő. Mint a hízott ökör, a kasztrált rák az energiáit 
a szaporodásról saját teste építésére csoportosítja át - bő választékként az élősködő 
számára és a rák szaporodásának rovására. Szinte ugyanaz a történet, mint amit 
feltételeztem a Nosemáról a lisztbogárban és a mételyről a csigában. Mindhárom 
esetben a gazda testében beállott változások - ha elfogadjuk, hogy az élősködő 
javát szolgáló darwini adaptációk - a parazita gének meghosszabbított fenotípusos 
hatásaként tekintendők. A gének tehát kinyúlnak a “saját" testükből, hogy 
befolyásolják más testek fenotípusait. 

A parazita gének és a gazda gének érdekei nagymértékben egybeeshetnek. Az 
önző gén nézőpontjából mind a mételygének, mind a csigagének “paraziták" a csiga 
testében. Egyaránt előnyükre szolgál, hogy védelmet találnak a héjban, bár eltérnek 
abban, hogy ki milyen vastagságú héjat tart ideálisnak. Ez az eltérés alapvetően 
abból ered, hogy eltérő módon távoznak a csiga testéből és költöznek be egy 
másikba. A csigagének útja csigaspermákon és csigapetéken át vezet. A métely 
génjei ettől egészen eltérő módszert választanak. Anélkül hogy részletekbe 
bonyolódnánk (olyan bonyolult, hogy fölöslegesen elvonná a figyelmet), 
elégedjünk meg azzal, hogy a csiga testéből nem a spermiumok vagy a peték útján 
távoznak. 

Nézetem szerint a legfontosabb kérdés, amit bármely parazitával kapcsolatban fel 
kell tenni, a következő: génjeik ugyanazon hordozók útján jutnak-e át a jövő 
nemzedékekbe, mint a gazda génjei? Ha nem, akkor arra számítok, hogy így vagy 
úgy ártalmára vannak a gazdának. Ám ha igen, akkor a parazita minden tőle 
telhetőt megtesz, nem csupán a gazda életben maradásáért, de szaporodásáért is. 
Evolúciónyi idő alatt megszűnik élősködő lenni, együtt fog működni a gazdával, s 
végül beleolvad a gazda szöveteibe, s mint parazita többé megkülönböztethetet-len. 
Ahogy a 170. oldalon felvetettem, lehetséges, hogy sejtjeink hosszú utat tettek meg 
ebben az evolúciós spektrumban: mindannyian ősi beolvadt paraziták maradványai 
vagyunk. 

Nézzük, mi történhet, amikor parazita és gazda géneknek valóban közös a 
kijáratuk. A fafúró ambrózia bogaraknak [Xyleborus ferrugineus) van egy parazita 
baktériuma, amely nem csupán a gazda testében él, de annak petéit is használja, 
hogy új gazdába jusson át. Az ilyen paraziták génjeinek ezért szinte teljesen 
ugyanazok a jövendő körülmények válhatnak javára, mint a gazdájuk génjeinek. A 
két génhalmaztól tehát azt várhatjuk, hogy pontosan ugyanazon okokból “tartsa- 
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nak össze", mint amiért egy egyedi organizmus összes génjei összetartanak. Az 
lényegtelen, hogy némelyikük történetesen “bogárgén", mások pedig történetesen 
“baktériumgének". Mindkét génkészlet “érdekelt" a bogár életben maradásában és 
a bogár petéinek elterjesztésében, mert mindketten a bogárpetékben “látják" 
útlevelüket a jövőbe. A baktériumgéneknek tehát közös a sorsuk a gazda génjeivel, 
s az én értelmezésem szerint arra kell számítanunk, hogy a baktériumok az élet 
minden tekintetében együttműködnek a bogaraikkal. 

Kiderül, hogy az “együttműködik" még enyhe kifejezés. Az a szolgálat, amit a 
bogaraknak tesznek, aligha lehetne intimebb. Ezek a bogarak történetesen haplo-
diploidok, mint a méhek és a hangyák (vö. 10. fejezet). Ha egy petét megter-
mékenyít egy hím, akkor abból mindig nőstény fejlődik ki. A megtermékenyítetlen 
petéből hím lesz. Más szóval a hímeknek nincs apjuk. Az őket létrehozó pete 
spontán módon fejlődik, anélkül hogy spermium hatolt volna belé. Eltérően 
azonban a méhektől és hangyáktól, az ambróziabogár petéinek szüksége van arra, 
hogy valami beléjük hatoljon. Itt jön a képbe a baktérium. Tettre ösztökélik a 
megtermékenyítetlen petéket, s arra késztetik őket, hogy hím bogárrá fejlődjenek. 
Természetesen ezek a baktériumok éppen azok a parazitafajták, amelyek szerintem 
többé már nem paraziták, hanem kölcsönös viszonyra lépnek, pontosan azért, mert 
a gazda petéivel és így “saját" génjeivel együtt jutnak tovább. Végül a “saját" 
testük valószínűleg eltűnik, s teljesen beleolvadnak a “gazda" testbe. 

E jelenségek tanulságos spektrumával találkozhatunk a mai hidrafajok körében - 
kicsiny, helytülő, tapogatós állatok ezek, mint például a tengeri kökörcsin. A 
szöveteiken gyakran élősködnek algák. A Hydra vulgaris és a Hydra attenuata 
fajok esetében az algák valódi élősködők, megbetegítik a hidrákat. A Chlorohydra 
viridissimában azonban az algák sohasem hiányoznak a hidra szöveteiből, s 
hasznosítják magukat azáltal, hogy ellátják őket oxigénnel. És most jön az 
érdekesség. Pontosan ahogy várnánk, a Chlorohydrdban az algák a hidra petéin 
keresztül jutnak át a következő nemzedékbe. A másik két fajban nem. Az 
algagének és a CWoro/iydragének érdekei egybeesnek. Mindketten abban 
érdekeltek, hogy mindent megtegyenek, ami csak tőlük telik a Chlorohydrapeték 
termelésének növeléséért. A másik két hidrafaj génjei nem “értenek egyet" algáik 
génjeivel. Bár ennek mértéke eltérő. Mindkét génkészlet érdekelt a hidratestek 
életben maradásában. De csak a hidratestek törődnek a hidra szaporodásával. így az 
algák továbbra is gyengítő hatású paraziták, s nem fejlődnek a jóindulatú 
együttműködés irányába. A lényeges mozzanat - ismétlem - az, hogy annak a 
parazitának, amelynek génjei ugyanazon sors felé haladnak, mint gazdája génjei, 
minden érdeke is közös gazdájával, s végül többé már nem élősködőként hat. 

A sors ebben az esetben jövendő nemzedékeket jelent. Chlorohydragénék és 
algagének, bogárgének és baktériumgének csak a gazda petéin át érhetik el a jövőt. 
Ezért bármilyen “kalkulációt" végezzenek is a parazita gének arról, hogy mi az 
optimális politika az élet bármely szegmensében, pontosan vagy közel pontosan 
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ugyanahhoz az optimális politikához fognak közelíteni, amelyre a gazda gének 
hasonló “kalkulációkkal" jutottak. A csiga és métely parazitái esetében úgy 
határoztunk, hogy eltérő héjvastagságot tartanak megfelelőnek. Az ambróziabogár 
és baktériumai esetében a gazda és a parazita egyetért a legjobb szárnyhosszban és 
a bogár testének minden egyéb tulajdonságában. Ezt anélkül jósolhatjuk meg, hogy 
tudnánk, mire használhatja a bogár a szárnyait vagy bármi egyebét. Ezt egyszerűen 
azon gondolatmenetünk alapján prognosztizálhatjuk, hogy mind a bogárgének, 
mind a baktériumgének minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ugyanazokat 
a jövendőbeli eseményeket hozzák tető alá - a bogár petéinek terjesztése szempon-
tjából kedvező eseményeket. 

Ezt az okfejtést logikus végkövetkeztetéséig vihetjük, s alkalmazhatjuk a 
normális “saját" génekre. Saját génjeink együttműködnek egymással, nem azért, 
mert a sajátjaink, hanem mert közös az útjuk - ondósejt vagy petesejt - a jövőbe. 
Ha egy organizmus, például ember, bármely génje fel tudná fedezni önmaga 
elterjesztésének olyan módját, amely nem függ a szokványos ondósejt- vagy 
petesejtútvonaltól, akkor azt választaná, és kevésbé működne együtt. Ennek az az 
oka, hogy a test más génjeitől eltérő kimenetelek válnának hasznára a jövőben. Már 
láttunk példákat olyan génekre, amelyek a saját javukra módosítják a meiózist. 
Lehet, hogy vannak olyan gének is, amelyek mindenestől szakítottak a sperma/pete 
“helyes csatornákkal", és mellékutakat törnek. 

Vannak olyan DNS-töredékek, amelyek nem épülnek be kromoszómákba, hanem 
szabadon lebegnek és többszöröződnek a sejtek folyékony tartalmában, különösen 
a baktériumsejtekben. Különféle neveik vannak, például viroidok vagy plazmidok. 
A plazmid még a vírusnál is kisebb, és rendszerint csupán néhány génből áll. 
Bizonyos plazmidok képesek hegesedés nélkül belefonni magukat egy kromo-
szómába. Olyan sima a belefonódás, hogy nem lehet látni az illeszkedést: a plazmid 
megkülönböztethetetlen a kromoszóma bármely más részétől. Ugyanezek a plaz-
midok újra ki is tudják hasítani magukat. A DNS-nek ez a képessége, hogy kiváljon 
és elvegyüljön, hogy adott jelre beugorjon a kromoszómába vagy kiugorjon belőle, 
az egyik rendkívül izgalmas tény, amely e könyv első kiadása óta került napvilágra. 
Csakugyan, a plazmidokra vonatkozó újabb adatok gyönyörű bizonyítékai a 170. 
oldalon található feltevéseknek (amelyek akkor kissé vadaknak tűntek). Van olyan 
nézőpont, ahonnan nem igazán számít, hogy ezek a töredékek behatoló parazitáktól 
vagy szökött lázadóktól származnak-e. Valószínű viselkedésük azonos lesz. 
Mondanivalóm hangsúlyozása érdekében egy szökött töredékről fogok értekezni. 

Vegyünk szemügyre egy lázadó emberi DNS-darabkát, amely képes arra, hogy 
kinyisszantsa magát a kromoszómájából, szabadon lebegjen a sejtben, esetleg sok 
példány másolatot készítsen magáról, majd visszaillessze magát egy másik 
kromoszómába. Milyen nem ortodox alternatív útvonalat aknázhat ki egy ilyen 
lázadó replikátor a jövő felé? Állandóan veszítünk el bőrsejteket; a házi por 
tekintélyes része levedlett bőrsejtjeinkből áll. Bizonyára állandóan belélegezzük 
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egymás sejtjeit. Ha az ujjunk hegyét végighúzzuk a szánk belsején, akkor élő sejtek 
százait gyűjtjük össze. A szerelmesek csókjai és enyelgése sejtek sokaságát szállítja 
mindkét irányban. Egy lázadó DNS-szakasz bármelyik ilyen sejtre felkéredzkedhet. 
Ha a gének felfedezhetnek egy rést, amelyen nem szokványos úton juthatnak át egy 
másik testbe (párhuzamosan az ortodox ondósejt- vagy petesejtútvonallal, vagy 
ahelyett), akkor arra kell számítanunk, hogy a természetes szelekció kedvezni fog 
opportunizmusuknak, és tökéletesíteni fogja. Ami az általuk alkalmazott pontos 
módszereket illeti, miért kellene nekik eltérni azoktól a machinációktól, 
amelyekkel a vírusok élnek - nagyon is könnyen megjósolható ez egy önző 
gén/kiterjesztett fenotípus elve alapján álló tudós számára. 

Amikor megfáztunk vagy köhögünk, akkor ezeket a tüneteket rendszerint a vírus 
tevékenységének bosszantó melléktüneteként fogjuk fel. Bizonyos esetekben 
azonban valószínűbb, hogy a vírus szándékosan idézte elő őket, hogy segítse 
utazását az egyik gazdáról a másikra. A vírus nem elégszik meg azzal, hogy 
kileheljük a légkörbe, arra kényszerít bennünket, hogy robbanásszerű tüsszentést 
vagy köhögést produkáljunk. A veszettség vírusa a nyál útján terjed, amikor az 
egyik állat megharapja a másikat. A kutyáknál a betegség egyik tünete, hogy az 
egyébként békés és barátságos állatok dühödt harapós kutyákká változnak, akiknek 
habzik a szájuk. Az is sokatmondó jel, hogy nyughatatlan csavargókká válnak - jó 
messzire eljuttatva így a vírust, ahelyett hogy normális kutyaként otthonuk 
körülbelül egy mérföldes körzetén belül maradnának. Még azt is felvetették: a jól 
ismert hid-rofób tünet arra készteti a kutyát, hogy a nedves habot lerázza a szájáról 
- a vírussal együtt. Nem ismerek olyan közvetlen bizonyítékot, ami arra utalna, 
hogy a nemi betegségek fokozzák a tőlük szenvedők szexuális vágyát, de úgy 
sejtem, érdemes volna utánanézni. Annyi bizonyos, hogy legalábbis egy állítólagos 
szerelem-ajzó, a spanyol légy úgy működik, hogy viszketést idéz elő..., s ez pont 
olyasmi, amiben a vírusok nagyon jók. 

A lázadó emberi DNS és a megszálló élősdi vírusok összehasonlításából az a 
tanulság, hogy valójában nincs semmi lényeges különbség közöttük. Csakugyan 
könnyen lehet, hogy a vírusok szökött gének együtteseiből erednek. Ha valóban 
különbséget akarunk tenni, akkor azt olyan gének között kell, amelyek a 
spermiumok és petesejtek hagyományos, ortodox útján jutnak át egyik testből a 
másikba, és az olyanok között, amelyek nem ortodox “mellékutakon" teszik ezt. 
Mindkét osztály magában foglalhat olyan géneket, amelyek eredetileg “saját" 
kromoszómagének voltak. És mindkét osztály magában foglalhat olyanokat is, 
amelyek kívülről beözönlő parazitákból erednek. Vagy esetleg - ahogy a 170. 
oldalon spekuláltam - az összes “saját" kromoszómagént egymás kölcsönös parazi-
táiként kellene felfognunk. A két génosztály között a lényeges különbség azokban 
az eltérő körülményekben rejlik, amelyek a jövőben javukra válhatnak. Egy meg-
hűlésvírus génje és egy szökött kromoszómagén egyetértenek egymással abban, 
hogy mindketten azt “akarják", hogy a gazda tüsszentsen. Egy ortodox kromo- 
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szómagén és egy nemi úton terjedő vírus egyetértenek egymással abban, hogy azt 
akarják, a gazda közösüljön. Izgalmas gondolat, hogy mindkettőnek az volna a 
törekvése, hogy a gazda szexuálisan vonzó legyen. Sőt egy ortodox kromo-
szómagén és egy olyan vírus, amely a gazda petesejtjében jut tovább, egyaránt azt 
szeretnék, hogy a gazda sikeres legyen, mégpedig nem csupán az udvarlásban, 
hanem életének minden részletében, egészen addig, hogy legyen lojális, odaadó 
szülő, sőt nagyszülő. 

A tegzes légy lárvája a házában lakik, azok az élősködők pedig, amelyekről idáig 
szó volt, a gazdáikban laknak. A gének tehát fizikailag közel vannak meghosz-
szabbított fenotípusos hatásaikhoz, olyan közel, mint amennyire a gének 
rendszerint is vannak a szokványos fenotípusaikhoz. Ám a gének távolra is tudnak 
hatni; a meghosszabbított fenotípusok hosszú utat tehetnek meg. A számomra 
elképzelhető egyik leghosszabb táv egy tó. A pókhálóhoz vagy a tegzes lárva 
házához hasonlóan a hód gátja is a világ csodái közé tartozik. Nem egészen 
világos, hogy darwini szempontból mi a célja, de biztosan van neki, hiszen a hódok 
oly sok időt és energiát áldoznak építésükre. A gát segítségével létrehozott tó 
valószínűleg a hód kuckójának védelmét szolgálja a ragadozók ellen. Egyúttal 
alkalmas vízi út a közlekedés és a rönkök szállítása számára. A hódok pontosan 
ugyanazért használják az úsztatást, mint a kanadai fakitermelő cégek a folyókat és 
a tizennyolcadik századi szénkereskedők a csatornákat. Bármi legyen is a haszna, a 
hódgát a táj kiemelkedő és jellegzetes sajátossága. Ez egy fenotípus, nem kevésbé 
az, mint a hód fogai vagy farka, s ez is a darwini szelekció hatására fejlődött ki. A 
darwini szelekció működéséhez genetikai változatokra van szükség. Itt a választás 
bizonyára jó és kevésbé jó tavak között állhatott fenn. A szelekció azoknak a 
hódgéneknek kedvezett, amelyek jó tavakat hoztak létre a fák szállításához, 
éppúgy, ahogy jó fogakat hozott létre a fák kidöntése végett. A hódtavak a 
hódgének meghosszabbított fenotípusos hatásai, és akár több száz méterre is 
kiterjedhetnek. Csakugyan kiadós táv! 

A parazitáknak sem kell feltétlenül a gazdáikban élni; génjeik távol lévő 
gazdákban is ki tudják fejezni magukat. A kakukkfiókák nem a vörösbegyekben 
vagy nádi poszátákban élnek; nem szívják a vérüket, és nem emésztik el a 
szöveteiket, mégsem habozunk élősködőknek nevezni őket. A kakukk 
alkalmazkodása - amellyel nevelőszülei viselkedését manipulálja - tulajdonítható a 
kakukkgének messzire ható meghosszabbított fenotípusának. 

Könnyű együtt éreznünk a nevelőszülőkkel, akiket megtévesztettek, becsaptak, 
és akik most a kakukktojásokat költögetik. Tojásgyűjtő embereket is sikerült lóvá 
tenniük a kakukkoknak azáltal, hogy a kakukktojások olyan kísértetiesen hason-
lítanak például a parlagi pipiske vagy a nádi poszáta tojásaihoz (a nőstény kakuk-
kok különböző fajtái más-más gazdafajokra specializálódtak). Nehezebb megérte-
nünk a nevelőszülők viselkedését később, amikor a kakukkfiókák már majdnem 
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teljesen kifejlődtek. A kakukk rendszerint sokkal nagyobb, olykor groteszk 
mértékben nagyobb, mint a “szülője". Van egy fényképem egy felnőtt havasi 
szürkebegyről, amely a monstrum nevelt gyermekéhez képest olyan pici, hogy a 
hátára kell állnia ahhoz, hogy megetethesse. Ilyenkor kevesebb rokonszenvet 
érzünk a gazda iránt. Álmélkodunk az ostobaságán, a hiszékenységen. Nyilván egy 
bolond is látná, hogy valami nem stimmel egy ilyen gyerekkel. 

Szerintem a kakukkfiókák egészen biztosan többet is tesznek annál, mint hogy 
pusztán becsapják a gazdáikat, s nem csupán azt színlelik, hogy valami mások, 
mint amik valójában. Úgy tűnik, a gazda idegrendszerére szinte kábítószerként 
hatnak. így már könnyebb együtt érezni velük, még azok számára is, akiknek nincs 
tapasztalatuk a kábítószerekkel. Egy férfi képes egy női test fényképétől izgalomba 
jönni, akár még a merevedésig is eljutni. Nem arról van szó, hogy valaki 
megtévesztette volna, és most azt hinné a nyomtatott mintázatról, hogy az egy 
valóságos nő. Tudja, hogy amit néz, az festék egy papírlapon, az idegrendszere 
mégis úgy reagál rá, mint ahogy egy valódi nőre reagálna. Találhatjuk az ellenkező 
nem egy tagját ellenállhatatlannak akkor is, ha a jobbik énünk okos esze azt 
mondja, hogy a vele való viszony senkinek nem áll hosszú távú érdekében. 
Ugyanez állhat az egészségtelen étel ellenállhatatlan vonzerejére. A havasi 
szürkebegy valószínűleg nincs tudatában a hosszú távú érdekeinek, így még 
könnyebb megértenünk, hogy idegrendszere bizonyos fajta ingereket ellenállha-
tatlannak talál. 

Olyan igéző a kakukkfióka vörös tátott szája, hogy az ornitológusok számára 
nem ritka jelenség, hogy egy madár egy idegen fészekben ülő kakukkfióka szájába 
pottyantja az ételt! Oyan madár, amelyik valószínűleg hazafelé tartott, hogy élelmet 
vigyen a saját fiókáinak. Egyszerre a szeme sarkából megpillantja a kakukkfióka 
vörös színű, óriásira tátott száját valami teljesen idegen madárfaj fészkében. Kitérőt 
tesz az idegen fészekhez, ahol a kakukk szájába pottyantja azt az ételt, amit a saját 
fiókáinak szánt. Ez az “ellenállhatatlanság elmélet" jól összecseng régebbi német 
ornitológusok nézeteivel, akik szerint a nevelőszülők “szenvedélybetegek", és a 
kakukkfióka az ő “bűnös szenvedélyük". Hozzá kell azért tennünk, hogy az ilyen 
szóhasználatot kevésbé kedvező színben tünteti fel némely modern kísérlet. Ahhoz 
azonban nem fér kétség, hogy ha mégis feltételezzük, hogy a kakukk tátott szája 
erős kábítószer jellegű szuperinger, akkor sokkal könnyebb megmagyaráznunk, 
hogy mi történik. Könnyebb együtt éreznünk a csöppnyi szülővel, aki monstrum 
“fiókáját" a hátára állva kénytelen etetni. Nem ostoba. Nem helyénvaló, ha a 
megtéveszett, becsapott, “lóvá tett" kifejezést használjuk. Az idegrendszere 
kontroll alá került, ellenállhatatlanul, éppen úgy, mintha tehetetlen kábítószerbeteg 
volna, vagy mintha a kakukk tudós volna, aki elektródokat ültet az agyába. 

De ha most már nagyobb személyes szimpátiát érzünk is a manipulált neve-
lőszülő iránt, még mindig megkérdezhetjük, hogy a természetes szelekció miért 
hagyta, hogy a kakukk büntetlenül megússza a dolgot. A gazdák idegrendszere 
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miért nem fejlesztett ki ellenállást a vörös száj drogjával szemben? Talán a 
szelekciónak még nem volt rá elég ideje. Az is lehet, hogy a kakukkok csak az 
utóbbi évszázadok során kezdték el kihasználni jelenlegi gazdáikat, s néhány 
évszázad múlva majd arra kényszerülnek, hogy lemondjanak róluk, és más fajokon 
kezdjenek élősködni. Vannak bizonyítékok, amelyek alátámasztják ezt az 
elméletet. De nekem óhatatlanul az az érzésem, hogy itt mégiscsak többről van szó. 

A kakukkok és bármely gazdafaj közötti evolúciós “fegyverkezési versenyben" 
van valami beépített méltánytalanság, ami a kudarc egyenlőtlen költségmeg-
oszlásából származik. Minden kakukkfióka egyed kakukkfióka ősök hosszú 
sorának leszármazottja, akik közül minden egyes egyednek sikerrel kellett 
manipulálnia nevelőszüleit. Ha bármely kakukkfióka akár csak átmenetileg is 
elvesztette az ellenőrzést a gazdája fölött, halállal fizetett. Az összes nevelőszülő 
egyed ugyanakkor ősök olyan hosszú sorától származik, amelyek közül sokan 
egész életükben nem találkoztak kakukkfiókával. S azok is, akiknek volt 
kakukkfióka a fészkükben, engedtek neki, de túlélték, és a következő évadban 
felneveltek egy újabb fészekaljat. A lényeg az, hogy aszimmetria áll fenn a kudarc 
költségének tekintetében. Azok a gének, amelyek miatt nem sikerül ellenállni a 
kakukkok mesterkedésének, amivel igába hajtják a vörösbegyeket és a 
szürkebegyeket, könnyen továbbjuthatnak nemzedékről nemzedékre. Azok a 
gének, amelyek miatt nem sikerül igába hajtani a nevelőszülőket, nem adhatók 
tovább a kakukkok nemzedékeinek. Erre gondoltam, amikor “beépített 
esélyegyenlőtlenségről" és “a kudarc költségeinek aszimmetriájáról" beszéltem. A 
lényeget Ezópus egyik meséje foglalja össze: “A nyúl azért fut gyorsabban a 
rókánál, mert a nyúl az életéért szalad, a róka pedig csak az ebédjéért." John Krebs 
kollégám és jómagam ezt az “élet/ebéd elvnek" kereszteltük el. 

Az élet/ebéd elv az oka, hogy az állatok olykor nem a saját jól felfogott 
érdeküket követik, és más állatok manipulálni képesek őket. Bizonyos értelemben 
persze követik jól felfogott érdekeiket: az egész élet/ebéd elvnek az a lényege, 
hogy elméletileg ellent tudnának állni a manipulációnak, csak éppen túlságosan 
költséges lenne. Lehetséges, hogy nagyobb szemekre és nagyobb agyra volna 
szükség a kakukk manipulációjának való ellenálláshoz, de ez megnövelné a 
rezsiköltségeket. A manipulációnak ellenálló genetikai hajlamokkal megáldott 
riválisok a valóságban kevesebb sikerrel adnák tovább génjeiket az ellenállás 
gazdaságtalansága miatt. 

Ám most ismét visszatértünk ahhoz a szokáshoz, hogy az életet az egyedi 
organizmus, nem pedig a génjei szemszögéből nézzük. Amikor a mételyekről és 
csigákról beszéltünk, hozzászoktunk ahhoz a gondolathoz, hogy az élősködő 
génjeinek fenotípusos hatásai lehetnek a gazda testére, pontosan úgy, ahogyan 
bármely állat génjeinek fenotípusos hatása lehet “saját" testére. Kimutattuk, hogy 
már a “saját" test fogalma is előítélettől terhes. Bizonyos értelemben a test összes 
génje “parazita", akár a test “saját" génjeinek szeretjük őket hívni, akár nem. A 
kakukkokra úgy terelődött a szó, hogy ők az olyan élősködőkre kínálnak példát,  



232 

 
amelyek  nem élnek a gazda testében. Nagyjából ugyanúgy manipulálják a 
gazdáikat, mint a belső paraziták, s ez a manipuláció - mint láthattuk - éppoly 
erőteljes és ellenállhatatlan tud lenni, mint bármely belső vegyi anyag vagy 
hormon. A belső paraziták esetéhez hasonlóan most már az egész kérdést a gének 
és a meghosszabbított fenotípusok terminológiájával kell újrafogalmaznunk. 

A kakukkok és gazdáik közötti evolúciós fegyverkezési versenyben az előnyök 
mindkét oldalon abban mutatkoznak meg, hogy genetikai mutációk bukkannak fel, 
s ezeknek kedvez a természetes kiválasztódás. A kakukk tátott szájában bármi 
legyen is az, ami kábítószerként hat a gazda idegrendszerére, annak genetikai 
mutációból kellett származnia. A mutáció például kifejthette hatását a kakukkfióka 
tátott szájának színére és alakjára. De még csak nem is ez volt a legközvetlenebb 
hatása. Legközvetlenebb hatását a sejten belüli láthatatlan kémiai folyamatokra 
gyakorolta. A gének hatása a tátott száj színére és alakjára maga is közvetett. És itt 
van a lényeg. Ugyanezeknek a kakukkgéneknek a hatása az elkábított gazda 
viselkedésére éppen csak egy kicsivel közvetettebb. Pontosan ugyanúgy beszél-
hetünk arról, hogy a kakukkgéneknek (fenotípusos] hatásai vannak a kakukk tátott 
szájának színére és alakjára, mint arról, hogy a kakukkgéneknek (meghosszabbított 
fenotípusos) hatásai vannak a gazda viselkedésére. Élősködő géneknek hatásuk 
lehet gazdatestekre nemcsak akkor, ha a parazita a gazdában él, ahol közvetlen 
vegyi eszközökkel képes manipulálni, hanem akkor is, ha a parazita teljesen 
elkülönül a gazdától és távolról manipulálja. Csakugyan, amint rögvest látni 
fogjuk, még a kémiai hatások is jöhetnek a testen kívülről. 

A kakukkok figyelemre méltó és tanulságos teremtmények. De a gerincesek 
között előforduló szinte bármely csodát túlszárnyalnak a rovarok. Megvan az az 
előnyük, hogy olyan sokan vannak; Róbert May kollégám találóan jegyezte meg: 
“jó közelítéssel mondhatjuk, hogy az összes faj rovar". Rovar “kakukkból" annyi 
van, hogy lajstromba sem lehet őket venni; ráadásul a szokásaikat is olyan gyakran 
találják fel újra más fajok. Az a néhány példa, amelyeket szemügyre veszünk, 
jócskán meghaladja az ismerős “kakukkolást", és még A hódító gén által inspirált 
legvadabb képzeletet is felülmúlják. 

A kakukk tojó lerakja a tojását és eltűnik. Bizonyos hangyakakukk nőstények 
drámaibb módon éreztetik jelenlétüket. Ritkán adom meg a latin neveket, de a 
Bothriomyrmex regicidus és a B. decapitans magukért beszélnek. Ez a két faj 
egyaránt más hangyafajokon élősködik. A hangyáknál természetesen a fiatal 
állatokat nem a szülők, hanem dolgozók etetik, ezért egy leendő kakukknak őket 
kell megtévesztenie vagy manipulálnia. Az első hasznos lépés az, hogy megfosszák 
a dolgozók saját anyját attól a lehetőségtől, hogy versenytárs utódokat termeljen. E 
két fajnál a parazita királynő egymagában belopakodik egy másik hangyafaj 
fészkébe. Felkutatja a gazdakirálynőt, meglovagolja a hátát és nyugodtan véghez-
viszi -Edward Wilson művészien hátborzongató enyhe megfogalmazását idézve - 
“az egyetlen aktust, amire egyedülállóan specializálódott: lassan levágja áldozata 
fejét." A gyilkos királynőt ezután adoptálják az elárvult dolgozók, akik gyanútlanul 
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gondját viselik a petéinek és lárváinak. Egyeseket dolgozóknak nevelnek, akik 
fokozatosan átveszik a fészekben az eredeti dolgozók helyét. Másokból királynők 
lesznek, akik kirepülnek, hogy parlagon heverő még levágatlan királyi fejeket 
kutassanak fel. 

Fejeket levágni azonban egy kicsit macerás. Az élősködők nem szokták 
megerőltetni magukat, ha valakit rákényszeríthetnek a helyettesítésre. Wilson The 
Insect Societies (Rovartársadalmak) című könyvében kedvenc szereplőm a 
Monomorium santschii. Ez a faj az evolúció során teljesen elvesztette dolgozó 
kasztját. A gazdadolgozók végeznek el mindent az élősködőik helyett, még a 
legrettenetesebb feladatot is. A megszálló parazita királynő parancsára ténylegesen 
megölik a saját anyjukat. A trónbitorlónak nem kell állkapcsait használni. Agy-
kontrolit használ. Rejtély, hogyan csinálja; valószínűleg vegyi anyagot alkalmaz, 
mert a hangyák az ilyesmire nagyon rá vannak hangolódva. Ha valóban vegyi 
fegyverről van szó, akkor ez a legalattomosabb szer, amit csak a tudomány ismer. 
Mert gondoljunk bele, mire képes. Elárasztja a dolgozó hangya agyát, megragadja 
az izmai gyeplőjét, szirénhangokkal eltéríti mélyen berögződött kötelességeitől és 
saját anyja ellen fordítja. A hangyák számára az anyagyilkosság különösen nagy 
genetikai őrültség, és valóban félelmetes erejű lehet az a szer, ami képes őket 
rávenni erre. A meghosszabbított fenotípus világában ne azt kérdezd, hogy egy 
állat viselkedése miként válik génjei javára; azt kérdezd, kinek a génjei húznak 
hasznot belőle. 

Aligha meglepő, hogy a hangyákat kihasználják a paraziták, nemcsak más 
hangyák, hanem az élősdi specialisták egész megdöbbentő állatsereglete. A 
dolgozóhangyák széles vadászterületről dús táplálékfolyamot gyűjtenek be egy 
központi raktárba, ami a potyázok számára kiváló célpont. A hangyák jó őrző-
védők is: sokan vannak, és jól fel vannak fegyverezve. A 10. fejezet levéltetvek 
úgy tekinthetjük, hogy nektárral fizetnek a hivatásos testőrökért. Sok lepkefaj 
hangyabolyokban tölti el életének hernyó szakaszát. Vannak, akik egyszerűen 
fosztogatók. Mások felajánlanak valamit a hangyáknak a védelemért cserébe. 
Gyakran szó szerint tüske módra állnak ki belőlük a védelmezőik manipulálását 
szolgáló berendezések. A Thisbe irenea névre hallgató lepke hernyójának 
hangyahívó hanggenerátor van a fején, és egy teleszkópos cső pár található a hátsó 
végén, amely csábító nektárt lövell ki. A vállain egy másik pár fecskendő 
meredezik, amely még finomabb bájolásra képes. Úgy tűnik, nem ételt választanak 
ki, hanem egy illó bájitalt, amelynek drámai hatása van a hangyák viselkedésére. A 
hatása alá került hangya a levegőbe szökken. Állkapcsait nagyra tátja és 
agresszívvá válik, a szokásosnál sokkal nagyobb készséget mutat arra, hogy 
megtámadjon, megharapjon vagy megcsípjen bármilyen mozgó tárgyat. Kivéve - 
jellemző módon - azt a hernyót, amely az elbódításáért felelős. Sőt, a kábítószer-
terjesztő hernyó hatása alá került hangya a “kötöttségnek" nevezett állapotba kerül, 
amikor napokra elválaszthatatlanná válik a hernyójától. Tehát a levéltetűhöz 
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hasonlóan a hernyó hangyákat alkalmaz testőr gyanánt, de kicsivel jobban csinálja. 
Míg a levéltetvek csupán a hangyák ragadozók elleni szokványos agresszivitására 
hagyatkoznak, addig a hernyó agressziót fokozó szert is bevet, sőt - úgy tűnik - 
valamilyen kábítószer-függőségbe is taszítja őket. 

Szélsőséges példákat választottam. Ám szerényebb változatokban a természet 
hemzseg az olyan állatoktól és növényektől, amelyek másokat akár saját 
fajtájukból, akár más fajtából manipulálnak. Minden olyan esetben, amikor a 
természetes szelekció kedvezett a manipuláló géneknek, joggal mondhatjuk ezekről 
a génekről, hogy (meghosszabbított fenotípusos) hatásuk van a manipulált 
organizmusok testére. Az nem számít, hogy a gén fizikailag melyik testben 
található. Manipulációjának célpontja lehet ugyanazon test, de lehet egy másik is. 
A természetes szelekció azoknak a géneknek kedvez, amelyek saját elterjedésük 
biztosítása érdekében manipulálják a világot. Ezzel eljutottunk a Meghosszabbított 
Fenotípus Fő Teorémájához: Egy állat viselkedése igyekszik maximalizálni az ezért 
a viselkedésért “felelős" gének életben maradását, akár benne vannak ezek a gének 
a viselkedést végző konkrét állatban, akár nincsenek. Az állati viselkedésről írtam, 
de a teoréma természetesen érvényes színre, méretre, alakra - bármire. 

Végül itt az ideje, hogy visszatérjünk ahhoz a problémához, ahonnan elindultunk, 
nevezetesen az egyedi organizmus és a gének közötti feszültséghez, ami abból 
ered, hogy vetélkednek a természetes szelekció központi szerepéért. A korábbi 
fejezetekben feltételeztem, hogy nincs probléma, mert az egyed szaporodása 
egyenértékű a gén fennmaradásával. Feltételeztem, hogy egyformán mondhatjuk: 
“A szervezet azon munkálkodik, hogy terjessze összes génjét" vagy “Az összes gén 
azon munkálkodik, hogy szervezetek sorát kényszerítse rá a maga terjesztésére." 
Úgy tűnt, ez ugyannak a dolognak két egyenértékű kifejezésmódja, s csupán ízlés 
kérdése, hogy melyiket választjuk. A feszültség azonban valahogy mégis 
megmaradt. 

A dolgok elrendezésének egyik módja, ha a “replikátor" és “szállítóeszköz" 
kifejezéseket használjuk. A természetes szelekció alapvető eszközeit, azokat az 
alapvető dolgokat, amelyeknek sikerül vagy nem sikerül fennmaradniuk, amelyek 
azonos másolatoknak alkalmi véletlen mutációkkal tarkított sorait alkotják - rep-
likátoroknak nevezzük. A DNS-molekulák replikátorok. Ezek általában - olyan 
okok miatt, amelyekre rövidesen rátérünk - nagy közös túlélőgépekbe vagy 
“szállítóeszközökbe" tömörülnek. A számunkra legismertebb szállítóeszközök az 
egyedi testek, amilyen a miénk is. A test tehát nem replikátor; a test szállítóeszköz. 
Ezt hangsúlyoznom kell, mert félreértésre adott okot. A szállítóeszközök nem 
készítenek magukról másolatokat; azért dolgoznak, hogy elterjesszék a replika-
toraikat. A replikátorok nem viselkednek, nem észlelik a világot, nem ragadoznak 
és nem menekülnek ragadozók elől; eszközöket készítenek, amelyek mindezt 
megteszik nekik. A biológusok számára sok szempontból kényelmes a szállítóesz- 
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közök szintjére összpontosítani a figyelmet. A gén és az egyedi organizmus nem 
vetélkednek ugyanazért a sztárszerepért a darwini drámában. Rájuk eltérő, egymást 
kiegészítő és sok tekintetben egyformán fontos szerep van kiosztva: a replikátor 
szerepe és a szállítóeszköz szerepe. 

A replikátor/szállítóeszköz terminológia többféleképpen is segítségünkre lehet. 
Például tiszta helyzetet teremt abban a kimerítő vitában, hogy mely szinten 
működik a természetes szelekció. Felszínesen logikusnak tűnhet, hogy az 
“egyedkiválasztódást" egyfajta szelekciós létrán félúton helyezzük el a 3. 
fejezetben támogatott “génkiválasztódás" és a 7. fejezetben bírált “csoport-
kiválasztódás" között. Homályosan úgy tűnhet fel, hogy az “egyedi szelekció" a 
középút lehet két szélsőség között, és sok biológust és filozófust el is csábított ez a 
kínálkozó ösvény, s így is kezelik. Most már azonban láthatjuk, hogy az orga-
nizmus és az organizmusok csoportja valódi vetélytársak a szállítóeszköz 
szerepéért, de egyikük sem tekinthető még csak jeióZrnefc sem a replikátor 
szerepre. Az “egyedi szelekció" és a “csoportszelekció" valódi ellentét két 
alternatív szállítóeszköz között. Az egyedi szelekció és a génszelekció közti 
ellentét egyáltalán nem ellentét, mert a gén és az organizmus különböző és egymást 
kiegészítő szerepekre pályázik, a replikátor és a szállítóeszköz szerepére. 

Az egyedi organizmus és a csoportok között a szállítóeszköz szerepéért folytatott 
vetélkedés - lévén valódi vetélkedés - eldönthető. A kimenetel szerintem az egyedi 
organizmus döntő győzelme. A csoport túlságosan megfoghatatlan, nehezen 
meghatározható dolog. Egy szarvascsorda, egy oroszláncsapat vagy egy farkasfalka 
rendelkezik ugyan bizonyos kezdetleges koherenciával és egységes céllal, de ez 
eltörpül az egyedi oroszlán, farkas vagy szarvas koherenciája, céljainak 
egységessége mellett. Ennek igazságát ma már széles körben elismerik, de miért 
igaz ez? A meghosszabbított fenotípusok és a paraziták megint segítségünkre 
lehetnek. 
Láttuk, hogy amikor egy parazita génjei összedolgoznak egymással, de ellene 
dolgoznak a gazda génjeinek (amelyek mindannyian együttműködnek egymással), 
ez azért van, mert a két génállomány más-más módszert alkalmaz a szállítóeszköz, 
a gazda testének elhagyására. A csigagének a közös szállítóeszközt a csiga 
ondósejtjei és petesejtjei útján hagyják el. Mivel az összes csigagénnek egyenlő 
részesedése van minden spermiumban és petében, mivel mindannyian ugyanabban 
a pártatlan meiózisban vesznek részt, együtt munkálkodnak a közjó érdekében, s 
ennélfogva a csiga testét koherens, célirányos szállítóeszközzé teszik. A valódi oka 
annak, hogy a métely felismerhetően különbözik a gazdájától, továbbá célja és 
identitása nem olvad össze a gazda céljával és identitásával, az, hogy a métely 
génjei nem osztoznak a csiga génjeivel a közös szállítóeszköz elhagyásának 
módjában, nem osztoznak a csiga meiotikus “lutrijában" - nekik megvan a saját 
lutrijuk. Ezért és ennyiben és csak ennyiben a két szállítóeszköz megmarad 
csigának és benne a felismerhetően különböző mételynek. Ha a métely génjei a 
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csiga ondósejtjeiben és petesejtjeiben utaznának, akkor a két test az evolúció során 
eggyé válna. Még csak meg sem tudnánk mondani, hogy valaha két szállítóeszköz 
létezett. 

A “magukban álló" egyedi organizmusok, amilyenek magunk is vagyunk, sok 
ilyen összeolvadás végső megtestesülései. Az organizmusok csoportja - a 
madárcsapat vagy a farkasfalka - nem olvad össze egyetlen szállítóeszközzé, 
pontosan azért, mert a csapatban vagy a falkában a géneknek nincs közös 
módszerük arra, hogy elhagyják a jelenlegi szállítóeszközt. Ami azt illeti, falkákból 
válhatnak ki leányfalkák. De a szülőfalka génjei nem egyetlen hordozón jutnak át a 
leányfalkába, amelyben mindenkinek egyenlő részesedése volna. Egy farkasfalkára 
nem áll, hogy az összes génjének ugyanazok a jövőbeni események válhatnak 
előnyére. Egy gén elősegítheti saját jövendő jólétét azáltal, hogy javára válik a saját 
egyedi farkasának más farkasegyedek rovására. A farkasegyed ezért szállítóeszköz, 
amely rászolgált erre a névre. A farkasfalka nem az. Genetikai terminológiával 
ennek az az oka, hogy a farkas testében - a nemi sejtek kivételével - az összes 
sejtben ugyanazok a gének találhatók, ami pedig a nemi sejteket illeti, az összes 
génnek egyenlő esélye van arra, hogy bármelyikükbe belekerüljön. Ám a 
farkasfalkában a sejteknek nem azonosak a génjeik, és nem is azonos az esélyük 
arra, hogy a leváló alfalka sejtjeibe belekerüljenek. Csak azáltal nyerhetnek bármit 
is, ha megküzdenek más farkastestekben lévő vetélytársaikkal (bár az a tény, hogy 
a farkasfalka valószínűleg rokonokból áll, enyhít a harc hevén). 

Bármely létező dolognak ahhoz, hogy hatékony génhordozó legyen, a következő 
lényeges tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az összes benne lévő gén számára 
rendelkeznie kell egy pártatlan kijárati csatornával a jövő felé. Ez igaz a 
farkasegyed esetében. A csatorna a spermiumok vagy petesejtek keskeny árama, 
amelyet a meiozis segítségével állít elő. Ez nem érvényes a farkasfalkára. A gének 
nyerhetnek azon, ha önzőén elősegítik a saját egyedi testeik jólétét a falka más 
génjeinek rovására. A méhkaptár, amikor rajzik, látszólag nagy kiterjedésű sarjad-
zással szaporodik, mint egy farkasfalka. Ám ha alaposabban szemügyre vesszük, 
azt találjuk, hogy - ami a géneket illeti - sorsuk jórészt közös. A raj génjei 
nagyrészt a királynő petefészkében helyezkednek el. A méhkolónia ezért látszik és 
viselkedik úgy, mint egyetlen integrált szállítóeszköz - s ezzel csupán újabb módon 
fejeztük ki a korábbi fejezetek üzenetét. 

Ami azt illeti, mindenütt azzal találkozunk, hogy az élet olyan különálló, egyéni 
célokkal bíró szállítóeszközökbe van “kötegelve", mint a farkasok vagy a méhkap-
tárak. A meghosszabbított fenotípusok tanából azonban az derült ki számunkra, 
hogy ennek nem kell feltétlenül így lenni. Az elméletünk alapján lényegében 
csupán annyit várhatunk el jogosan, hogy az élet replikátorok csatatere, amelyek 
tülekednek, helyezkednek és harcolnak jövőjükért a genetikai túlvilágon. A fegyve-
rek ebben a harcban a fenotípusos hatások, kezdetben közvetlen vegyi hatások a 
sejtekben, végül pedig tollak és tépőfogak, valamint még ennél is távolabbi hatá- 
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sok. Kétségtelenül az a helyzet, hogy ezek a fenotípusos hatások kötegbe fogva 
léteznek különálló szállítóeszközökben, amelyekben a géneket a spermiumoknak és 
petesejteknek az a közös szűk keresztmetszete fegyelmezi és szedi ráncba, amelyen 
át a jövőbe jutnak. Ám ez nem olyan tény, amit gondolkodás nélkül el kell 
fogadnunk. Kérdéseket kell feltennünk róla, és önmagában is megfontolásra 
érdemes. Miért gyűlnek össze a gének nagy szállítóeszközökben, amelyek min-
degyikének egyetlen genetikai kijárata van? Miért verődnek a gének csapatokba és 
építenek maguknak nagy testeket, hogy azokban éljenek? A hódító génben 
megkíséreltem megoldást adni erre a nehéz problémára. Itt most csupán egy részét 
vázolom fel a válasznak - bár, amint az hét év után elvárható, egy kicsit tovább is 
megyek. 

Három részre fogom osztani a kérdést. Miért verődnek össze a gének sejtekben? 
Miért verődnek össze soksejtű testekben? És miért folyamodnak a testek - saját 
kifejezésemmel - “szűk keresztmetszetű" életciklushoz? 

Először is tehát, miért verődnek össze a gének sejtekben? Azok az ősi replika-
torok miért adták fel az ősleves lovagi szabadságát és kezdtek nagy kolóniákban 
nyüzsögni? Miért működnek együtt? A válasz egy részét megtudhatjuk, ha 
megnézzük, hogy a modern DNS-molekulák miként működnek együtt azokban a 
vegyi üzemekben, amelyek az élő sejtek. A DNS-molekulák fehérjéket készítenek. 
A fehérjék enzimekként működnek, és konkrét vegyi reakciókat katalizálnak. 
Egyetlen vegyi reakció gyakran kevés egy hasznos végtermék szintetizálásához. Az 
emberi vegyi üzemben egy hasznos vegyi anyag előállításához termelősorra van 
szükség. A kiinduló kémiai anyag nem alakítható át közvetlenül a kívánt 
végtermékké. Egy sor köztes anyagot kell szintetizálni szigorú sorrendben. A 
kutató vegyész leleményességének nagy része arra irányul, hogy alkalmas köztes 
anyagokból olyan útvonalat tervezzen, amely elvezet a kiinduló anyagtól a kívánt 
végtermékig. Ugyanígy az élő sejt egyes enzimei önmagukban rendszerint nem 
képesek egy hasznos végterméket szintetizálni egy adott kiinduló anyagból. Egy 
egész enzimkészletre van szükség, ahol az első katalizálja a nyersanyag 
átalakulását az első köztes anyaggá, egy másik katalizálja ennek az átalakulását a 
második köztes anyaggá és így tovább. 

Minden egyes ilyen enzimet egy gén készít el. Ha sorban hat enzimre van 
szükség egy adott szintetizáló útvonalhoz, akkor az ezek előállítását végző mind a 
hat génnek jelen kell lennie. Mármost nagyon is valószínű, hogy két alternatív út 
vezessen ugyanazon végtermékhez, amelyek hat-hat különböző enzimet igényel-
nek, s úgy, hogy semmi választási lehetőség nincs a kettő között. Ez előfordul 
vegyi gyárakban. Hogy melyik utat választják, az lehet történelmi véletlen dolga 
vagy vegyészek tudatos tervezésének eredménye. A természet vegykonyhájában 
természetesen a választás sohasem lehet tudatos. E helyett a természetes szelekció 
útján kerül rá sor. De miként éri el a természetes szelekció, hogy a két út ne 
keveredjen egymással, s hogy egymással összeillő gének együttműködő csoportjai 
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bukkanjanak fel? Pontosan úgy, ahogy a német és angol evezősök analógiájában 
felvetettem (5. fejezet). Az a lényeges mozzanat, hogy az 1. útban részt vevő gén 
elemében van az 1. út más szakaszaihoz tartozó gének jelenlétében, de nem érzi jól 
magát a 2. úthoz tartozó gének jelenlétében. Ha a populációban történetesen már az 
1. út génjei váltak uralkodóvá, akkor a szelekció kedvezni fog az 1. út többi 
génjeinek, és büntetni fogja a 2. út génjeit. És fordítva is. Bármennyire nagy is a 
kísértés, határozottan hiba a 2. út hat enzimjéről azt állítani, hogy a szelekció mint 
“csoportra" hatott rájuk. Mindegyikük különálló önző génként szelektálódik, de 
csak a megfelelő géntársak jelenlétében virul. 

Manapság a gének ilyen együttműködése a sejteken belül folyik. Minden 
bizonnyal az ősleves (vagy akármilyen ősi közeg) önmagukat replikáló molekulái 
közti kezdetleges együttműködésként indult. A sejthártyák talán éppen azért jöttek 
létre, hogy a hasznos vegyi anyagokat együtt tartsák és megakadályozzák, hogy 
szanaszét szivárogjanak. A sejtben zajló kémiai reakciók jelentős része valójában 
egy hártyarendszeren megy végbe; a membrán futószalag és kémcsőállvány 
kombinációjaként működik. A gének közötti együttműködés azonban nem 
korlátozódik a sejtbiokémiára. Sejtek egybe is gyűltek (vagy osztódás után nem 
váltak szét), hogy soksejtű testeket alkossanak. 

Ezzel eljutottunk három kérdésem közül a másodikhoz. Miért verődnek össze a 
sejtek; mi végre vannak a zörömbölő robotok? Ez a kérdés is az együttműködéssel 
kapcsolatos. Most már azonban a molekulák szintjéről nagyobb arányokra térünk 
át. A soksejtű testek kinövik a mikroszkópot. Még elefántok vagy bálnák is 
lehetnek belőlük. A nagyság persze nem szükségképpen jó dolog: a legtöbb 
organizmus baktérium, és csak nagyon kevés az elefánt. Amikor azonban a kis 
organizmusok előtt nyitva álló életlehetőségeket már mind betöltötték, még mindig 
jól meg lehet élni nagyobb szervezetek formájában. A nagy organizmusok például 
megehetik a kisebbeket és elkerülhetik, hogy azok egyék meg őket. 
A sejtek klubjához tartozás előnyei nem érnek véget a mérettel. A sejtek a klubban 
specializálódhatnak, s ezáltal hatékonyabban végezhetik a maguk konkrét feladatát. 
A szakosodott sejtek a klub más sejtjeit is kiszolgálják, s nekik is hasznukra válik 
más specialisták hatékonysága. Ha sok sejt van, akkor egyesek az érzékelésre 
szakosodhatnak, hogy észrevegyék a zsákmányt, mások idegsejtekké, hogy 
továbbítsák az üzenetet, megint mások fullánksejtekké, hogy megbénítsák a 
zsákmányt, izomsejtekké, hogy mozgassák a csápokat és megragadják a 
zsákmányt, kiválasztó sejtekké, hogy feloldják a zsákmányt és még további 
sejtekké az így kapott tápláló nedvek felszívásához. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy - legalábbis az olyan modern testekben, mint a miénk is - a sejtek klónok. Az 
összes sejt ugyanazokat a géneket tartalmazza, bár más és más gének vannak 
bekapcsolva a különböző specialista sejtekben. Minden egyes sejttípus génjei 
közvetlenül segítik saját másolataikat a szaporodásra szakosodott sejtek 
kisebbségében, a halhatatlan leszármazási vonal sejtjeiben. 
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S akkor térjünk rá a harmadik kérdésre! Miért vesznek részt a testek egy “szűk 
keresztmetszetű" életciklusban? 

Először is mit értek azon, hogy szűk keresztmetszetű? Akármilyen sok sejt 
legyen is egy elefánt testében, maga az elefánt az életet egyetlen sejtként, a 
megtermékenyített petesejtként kezdi meg. A megtermékenyített petesejt az a szűk 
keresztmetszet, amely azután az embrionális fejlődés folyamán a felnőtt elefánt tril-
liónyi sejtjévé szélesedik ki. És akármilyen sok sejt akármennyi szakosodott 
típusban működjék is együtt, hogy végrehajtsa azt az elképzelhetetlenül bonyolult 
feladatot, amit egy felnőtt elefánt működtetése jelent, mindezeknek a sejteknek az 
erőfeszítései abba a végső célba tartanak össze, hogy újra egymagukban álló 
sejteket - spermiumokat és petesejteket - produkáljanak. A nagy testű és robusztus 
elefánt életciklusának kezdete is és vége is egy szűk keresztmetszetbe torkollik. Ez 
a leszűkülés jellemző az összes soksejtű állatra és a legtöbb növényre. Miért? Mi 
ennek a jelentősége? Erre a kérdésre nem tudunk választ adni anélkül, hogy 
fontolóra ne vennénk, hogy milyen lenne az élet e nélkül. 

Segítségünkre lesz, ha elképzelünk két hipotetikus tengeri algát, amelyeket 
nevezzünk palackmoszatnak és spriccfűnek. (Ezek természetesen beszélő nevek. A 
palackmoszat arra utal, hogy a “szűk keresztmetszet" angol megfelelője a “bottle-
neck", azaz “üvegnyak". A másik név talán nem szorul magyarázatra. - A ford.) A 
spriccfű kusza, amorf ágak tömegeként nő a tengerben. Időről időre ágak 
szakadnak le róla és tovasodródnak. Ezek a törések bárhol előfordulhatnak a 
növényen, s a darabok lehetnek kicsik is és nagyok is. A kerti dugványokhoz 
hasonlóan ugyanúgy képesek növekedni, mint az eredeti növény. A faj ilyen részek 
elhullatásával szaporodik. Bizonyára észrevették, hogy ez valójában nem 
különbözik a növekedéstől, kivéve hogy a növekvő részek fizikailag leválnak 
egymásról. 

A palackmószat ugyanúgy néz ki, és ugyanolyan kuszán nő. Van azonban egy 
döntő különbség. Úgy szaporodik, hogy egysejtű spórákat bocsát szabadjára, 
amelyek a tengerben tovasodródva új növényekké fejlődnek. Ezek a spórák 
éppolyan sejtek, mint a többi. A spriccfűhöz hasonlóan a nemnek itt sincs szerepe. 
A növény leányai olyan sejtekből állnak, amelyek a szülőnövény sejtjeinek klónjai. 
Az egyedüli különbség a két faj között az, hogy a spriccfű azáltal szaporodik, hogy 
saját magának meghatározatlan számú sejtből álló darabjai rajzanak ki róla, a 
palackmoszat pedig saját magának mindig csak egyetlen sejtből álló darabjait 
bocsátja útjukra. 

Azzal, hogy elképzeltük ezt a kétféle növényt, ráközelítettünk arra a döntő 
különbségre, ami egy szűk és egy nem szűk keresztmetszetű életciklus között fenn-
áll. A palackmoszat oly módon szaporodik, hogy átfűzi magát - minden nemze-
déket - az egysejtes üvegnyakon. A spriccfű egyszerűen csak nő és kettéválik. 
Szinte nem is mondhatjuk róla, hogy különálló “nemzedékei" lennének, vagy hogy 
egyáltalán különálló “organizmusokból" állna. És mi a helyzet a palackmoszattal? 
Azonnal kifejtem, de már most is lehet némi sejtelmünk a válaszról. Hát nem kelt a 
palackmoszat már eleve valami különállóbb, “organizmusszerűbb" érzést? 
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A spriccfű ugyanúgy szaporodik, mint ahogy növekszik. Sőt, szinte nem is 
szaporodik. A palackmoszat ezzel szemben világos különbséget tesz a növekedés 
és a szaporodás között. Nos jól van, ráközelítettünk a különbségre. No és? Mi a 
jelentősége? Miért számít ez? Sokáig gondolkoztam ezen, s azt hiszem, már tudom 
a választ. (Egyébként nehezebb volt kideríteni, hogy itt egy kérdés rejlik, mint 
megtalálni a választ.) A megoldás három részre osztható, amelyek közül az első 
kettő az evolúció és az embrionális fejlődés közti összefüggéssel kapcsolatos. 

Először gondoljunk bele abba a problémába, hogy miként alakulhat ki egy ösz-
szetett szerv egy egyszerűbb szervből. Nem kell feltétlenül a növényeknél marad-
nunk, s a gondolatmenetnek ebben a szakaszában jobban járunk, ha átváltunk az 
állatokra, mert nekik nyilvánvalóbban összetettek a szerveik. Megint csak nem 
szükséges nemekben gondolkoznunk; a nemhez kötött és nem kötött szaporodás 
kérdése csak elterelné a figyelmünket. Úgy képzeljük el állatunkat, hogy nem 
nélküli spórák kibocsátásával szaporodik, olyan egymagában álló sejtekkel, 
amelyek - a mutációktól eltekintve - genetikai szempontból azonosak egymással és 
a test összes többi sejtjével. 

Az olyan fejlett állatok - mint az ember vagy a pincebogár - bonyolult szervei 
fokról fokra fejlődtek ki őseik egyszerűbb szerveiből. A felmenő szervek azonban 
nem szó szerint változtatták át magukat utódszervekké, mint ahogy kardból 
ekevasat kovácsolhat az ember. Nem csupán arról van szó, hogy ezt nem tették. 
Mondanivalóm lényege éppen az, hogy az esetek többségében nem is tehették. 
Csak korlátozott mértékű változás érhető el az olyan közvetlen átalakítás útján, 
mint a “kardból ekevas". Gyökeres változás csak úgy érhető el, ha “visszamegyünk 
a tervezőasztalhoz", félresöpörjük a korábbi terveket, és elölről kezdjük a munkát. 
Amikor egy mérnök visszamegy a tervezőasztalhoz és új tervet készít, akkor nem 
veti el szükségképpen az előző terv elveit. De nem próbálja meg szó szerint 
átformálni a régi fizikai tárgyat az új alakjára. A régi tárgy túlságosan értéktelenné 
vált a történelem zűrzavarában. Lehet, hogy tudsz kardból ekevasat kalapálni, de 
próbálj meg egy propellerből sugárhajtású motort kalapálni! Nem tudod megtenni. 
Félre kell tenned a propelleres motort, és vissza kell menned a tervezőasztalhoz. 

Az élőlényeket természetesen sohasem rajztáblán tervezték. De mégis előfordul, 
hogy elölről kezdenek valamit. Minden nemzedék tiszta lappal indul. Minden új 
organizmus egyetlen sejtként kezdi, és újra felnövekszik. Örökli felmenői tervének 
elveit, mégpedig egy DNS-program formájában, de nem örökli felmenőinek 
tényleges szerveit. Nem arról van szó, hogy örökölné a szülei szívét és átformálná 
egy új (esetleg tökéletesített) szívvé. Újra a startvonaltól indul, mint egyetlen sejt, s 
növeszt egy új szívet ugyanazon tervezőprogram alapján, mint ami szülei szívét 
irányította, s ami esetleg tovább tökéletesíthető. Az olvasó már látja, hogy milyen 
végkövetkeztetés felé haladok. A “szűk keresztmetszetű" életciklus egyik fontos 
vonása, hogy lehetővé teszi a “visszatérést a tervezőasztalhoz." 
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A szűk keresztmetszetű életciklusnak van egy másik, az előbbihez kapcsolódó 
következménye is. “Naptárt" kínál, amit az embriológiai folyamatok szabá-
lyozásában lehet felhasználni. Egy szűk keresztmetszetű életciklus során minden új 
nemzedék az eseményeknek nagyjából ugyanazon a során halad végig. Az 
organizmus egyetlen sejtként kezdi meg életét. Sejtosztódással növekedik. És 
leánysejtek kibocsátásával szaporodik. A végén valószínűleg meghal, de ez nem 
olyan lényeges, mint ahogy nekünk halandóknak látszik; ami a mi okfejtésünket 
illeti, a ciklus akkor ér véget, amikor a jelenlegi organizmus szaporodik, és egy új 
életciklus veszi kezdetét. Ámbár elméletben az organizmus növekedési 
szakaszában bármikor szaporodhat, számíthatunk arra, hogy a végén kialakul erre 
egy optimális időpont. Azok a szervezetek, amelyek túl fiatalon vagy túl öregen 
bocsátották spóráikat útjukra, végül kevesebb utódot hagytak, mint azok a 
vetélytársaik, akik előbb erőt gyűjtöttek, majd életük delén kiadós mennyiségű 
spórát indítottak útnak. 

A gondolatmenet afelé halad, hogy van egy sztereotip, szabályszerűen ismétlődő 
életciklus. Nem csupán arról van szó, hogy minden nemzedék egysejtes szűk 
keresztmetszettel kezdi meg életét. Meglehetősen szilárd időtartamú növekedési 
szakasza is van - egy “gyerekkor". A rögzített időtartam, a sztereotípia, a növeke-
dési szakasz lehetővé teszi, hogy adott dolgok adott időben történjenek meg az 
embrionális fejlődés során, mintha azt egy szigorúan betartott naptár irányítaná. A 
teremtmények különböző típusainál eltérő mértékben a fejlődés során a 
sejtosztódások szigorú sorrendben követik egymást, s ez a sorrend az életciklus 
minden ismétlődésekor visszatér. Minden sejt megjelenésének megvan a maga 
helye és ideje a sejtosztódások beosztásában. Egyébként bizonyos esetekben ez a 
beosztás annyira pontos, hogy az embriológusok nevet tudnak adni minden egyes 
sejtnek, s az egyik sejtnek az egyik egyedi organizmusban meg lehet adni egy 
másik orga-nizmusbeli pontos megfelelőjét. 

A sztereotip növekedési ciklus órát vagy naptárat nyújt, amelynek alapján az 
embriológiai események beindíthatók. Gondoljunk arra, mi magunk milyen 
készséggel használjuk a Föld napi forgását és Nap körül megtett éves pályáját 
életünk strukturálására és rendezésére. Ugyanígy az életciklus szűk keresztmetszete 
által kikényszerített, végtelenül ismétlődő növekedési ritmus - úgy tűnik, szinte 
kikerülhetetlenül - szolgálja az embriológia rendezését és strukturálását. Konkrét 
géneket azért lehet konkrét időpontokban be- és kikapcsolni, mert a szűk 
keresztmetszetű növekedési ciklus biztosítja, hogy van konkrét idő. A gének 
tevékenységének ez a finoman hangolt szabályozása előfeltétele az olyan 
embriológia kifejlődésének, amely képes bonyolult szövetek és szervek míves 
megalkotására. A sas szemének vagy a fecske szárnyának pontossága és bonyo-
lultsága nem jöhetett volna létre, ha óraműpontossággal nem volna lefektetve, hogy 
mit mikor kell elvégezni. 

A szűk keresztmetszetű élettörténet harmadik következménye genetikai jellegű. 
Itt ismét jó szolgálatot fog tenni példánk a palackmoszatról és a spriccfűről. Az 
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egyszerűség kedvéért ismét tételezzük fel, hogy mindkét faj aszexuálisan 
szaporodik, s képzeljük el, miként fejlődhetett. Az evolúcióhoz genetikai 
változásra, mutációra van szükség. Mutáció bármely sejtosztódásnál történhet. A 
spriccfű esetében a sejtek rokonsági ágai széles frontot alkotnak, ami a szűk 
keresztmetszetű ellentéte. Minden ág, amely letörik és tovasodródik, sok sejtből áll. 
Ezért nagyon is lehetséges, hogy a leánynövényben két sejt egymásnak távolabbi 
rokona, mint akármelyikük a szülőnövény sejtjeinek. (“Rokonon" szó szerint 
unokatestvéreket, unokákat stb. értek. A sejteknek határozott származásvonaluk 
van, s ezek a vonalak elágaznak, ezért olyan szavak, mint másod-unokatestvér, 
mentegetőzés nélkül használható egy test sejtjeire.) A palackmoszat ebben élesen 
elüt a spricc-fűtől. Egy leánynövényben az összes sejt egyetlen spórasejttől 
származik, ezért egy adott növény sejtjei közelebbi unokatestvérei (vagy micsodái) 
egymásnak, mint egy másik növény bármely sejtjének. 

Ez a különbség a két faj között fontos genetikai következményekkel jár. 
Gondoljunk bele, hogy mi lesz egy újonnan mutált gén sorsa először a spriccfű, 
utána a palackmoszat esetében. A spriccfűben az új mutáció bármelyik sejtben 
előfordulhat, a növény bármelyik ágában. Mivel a leánynövények széles front 
mentén sarjadzanak, a mutáns sejt egyenes ági leszármazottai a leány- és az 
unokanövényekben együtt találják magukat olyan mutálatlan sejtekkel, amelyek 
maguk is viszonylag távoli unokatestvérek. A palackmoszatban ezzel szemben egy 
növényben az összes sejt legutóbbi közös felmenői nem idősebbek, mint az a spóra, 
amely a növény szűk keresztmetszetű kezdetéről gondoskodott. Ha ez a spóra 
tartalmazta a mutáns gént, akkor az új növény összes sejtje tartalmazni fogja. Ha 
nem volt benne a spórában, akkor nem lesz benne a növényben sem. A 
palackmoszatban a sejtek genetikai szempontból egyformábbak, mint a spriccfűben 
(egy-egy alkalmi visszamutációt levonhatunk vagy hozzáadhatunk). A 
palackmoszat esetében az egyedi növény genetikai identitással bíró egység lesz, 
amely rászolgált az egyed névre. A spriccfűnek kevésbé lesz genetikai identitása és 
kevésbé lesz jogosult az “egyed" névre, mint megfelelői a palackmoszatok között. 

Ez nem csupán szóhasználat kérdése. Ami a mutációkat illeti: a spriccfű 
sejtjeinek a szívük mélyén nem lesznek teljesen azonosak a genetikai érdekeik. A 
spriccfű sejtjében lévő génnek előnye származhat abból, ha elősegíti a sejtjének 
szaporodását. Nem szükségképpen származik azonban előnye abból, ha a növény-
egyed szaporodását segíti. A mutáció miatt valószínűtlen lesz, hogy a sejtek egy 
növényen belül genetikailag azonosak, ezért nem fognak teljes szívvel együtt-
működni szervek és új növények előállítása érdekében. A természetes szelekció 
sejtek, és nem “növények" között fog válogatni. A palackmoszat esetében ezzel 
szemben a növényen belül az összes sejtnek valószínűleg azonosak lesznek a 
génjei, mert csak nagyon friss mutációk tudnák megosztani őket. Ezért boldogan 
együttműködnek, hogy hatékony túlélőgépeket gyártsanak. A különböző növények-
ben lévő sejteknek nagyobb valószínűséggel lesznek különböző génjeik. Végül is 
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 azokat a  sejteket, amelyek különböző üvegnyakakon fűzték át magukat, a 
legújabbak kivételével az összes mutáció megkülönbözteti - és ez jelenti a 
többséget. A szelekció tehát rivális növényeket és nem rivális sejteket ítél meg, 
mint a spriccfű esetében. Ezért arra számíthatunk, hogy olyan szervek és 
berendezések fejlődnek ki, amelyek az egész növényt szolgálják. 

Erről jut eszembe - szigorúan a szakmai érdeklődésű olvasók számára -, hogy 
analógiára bukkanhatunk itt a csoportszelekció körül zajló vitával. Az egyedi 
organizmust elképzelhetjük sejtek “csoportjaként". A csoportszelekció valamilyen 
formája hozható működésbe, ha megtaláljuk a módját annak, hogy a csoporton 
belüli változékonysághoz képest megnöveljük a csoportok közötti változékonyság 
arányát. A palackmoszat szaporodási szokásának éppen ilyen hatása van; a spriccfű 
szokásának pedig ellenkező a hatása. Vannak még további tanulságos hasonlóságok 
a szűk keresztmetszet és két másik, ebben a fejezetben uralkodó téma között, de 
ezeket nem fejtem ki. Az első az a gondolat, hogy a paraziták annyiban működnek 
együtt gazdáikkal, amennyiben génjeik ugyanazokban a szaporítósejtekben jutnak 
át a következő nemzedékbe, mint gazdáik génjei - ugyanazon az üvegnyakon fűzik 
át magukat. A második pedig az az elképzelés, hogy egy szexuális úton szaporodó 
test sejtjei csak azért működnek együtt, mert a meiózis kínosan ügyel a 
pártatlanságra. 

Összefoglalva: láttunk három okot arra, hogy a szűk keresztmetszetű élettörténet 
miért segíti elő az organizmus mint különálló és egységes szállítóeszköz 
evolúcióját. Sorrendben a következő címkékkel láthatjuk el ezt a három indokot: 
“vissza a tervezőasztalhoz", “szabályosan időzített ciklus" és “sejtegyöntetűség". 
Mi volt először, az életciklus szűk keresztmetszete vagy a különálló organizmus? 
Szeretném az hinni, hogy együtt fejlődtek. Valóban, az a gyanúm, hogy az egyedi 
organizmus lényegi, meghatározó tulajdonsága éppen az, hogy olyan egység, amely 
egysejtű szűk keresztmetszetben kezdődik és végződik. Ha az életciklus szűk 
keresztmetszetűvé válik, akkor az élő anyag óhatatlanul diszkrét, egységes organiz-
musokba lesz kiporciózva. És az élő anyag minél inkább diszkrét túlélőgépekbe 
lesz csomagolva, a gépekben lévő sejtek annál inkább fogják minden erőfeszí-
tésüket a sejteknek arra a speciális osztályára összpontosítani, amelyeknek az a 
sorsuk, hogy a közös génjeiket átszállítsák a szűk keresztmetszeten a következő 
nemzedékbe. A két jelenség - a szűk keresztmetszetű életciklus és a különálló 
organizmusok léte - kéz a kézben halad. Ahogy az egyik fejlődik, azáltal megerősíti 
a másikat. A kettő egymást erősíti, mint ahogy a szerelemben a nő és a férfi 
érzelmei egybefonódó spirálként erősítik egymást. 

A hódító gén hosszú könyv, és gondolatmenetét nem lehet egykönnyen 
belegyömöszölni egyetlen fejezetbe. Kénytelen voltam itt sűrített, eléggé intuitív, 
sőt impresszionista stílust alkalmazni. Azért remélem, sikerült az érvelés zamatát 
érzékeltetnem. 

Hadd zárjam egy rövid kiáltvánnyal, az élet egész önző gén/kiterjesztett fenotí-
pus nézetének összefoglalásával. Meggyőződésem szerint ez a felfogás érvényes 
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az élő dolgokra bárhol a világegyetemben. Az alapvető egysége, minden élet 
elsődleges mozgatója a replikátor. Replikátor bármi az univerzumban, amiről 
másolatok készülnek. Replikátorok eredetileg véletlenül jönnek létre, kisebb 
részecskék esetleges lökdösődéséből. Amint egy replikátor életre kelt, meghatá-
rozatlanul nagy számban képes magáról másolatokat készíteni. Ám egyetlen 
másolási eljárás sem tökéletes, s a replikátorok populációjában olyan változatok 
bukkannak fel, amelyek különböznek egymástól. Némelyik ilyen változatról 
kiderült, hogy elveszítette önmaga másolásának képességét, s amikor ők 
megszűnnek létezni, a fajtájuk is kihal. Mások továbbra is tudnak másolni, de 
kevésbé hatékonyan. Megint más változatok azt veszik észre magukon, hogy új 
trükkök birtokosai: még az elődeiknél és kortársaiknál is jobb replikátoroknak 
bizonyulnak. Az ő leszármazottaik váltak uralkodóvá a populációban. Az idő 
múlásával a világot a legerősebb és legtalálékonyabb replikátorok népesítik be. 

Fokról fokra egyre kifinomultabb módszereket fedeznek fel arra, hogy miként 
legyenek jó replikátorok. A replikátorok nem csupán a saját belső tulajdonságaik 
révén maradnak fönn, hanem azoknak a következményeknek a révén is, amit a 
világra gyakorolnak. Ezek a következmények egészen közvetettek is lehetnek. 
Csupán arra van szükség, hogy végső soron ezek a következmények, bármilyen 
tekervényesek és közvetettek is, visszacsatolódjanak és hatással legyenek a 
replikátor sikerére önmaga másolásában. 

A replikátor sikere a világban attól függ, milyen a világ - tehát a már meglévő 
feltételektől. E feltételek között a legfontosabbak közé tartoznak a többi 
replikátorok és következményeik. Az angol és német evezősökhöz hasonlóan az 
egymásra kölcsönösen jó hatással levő replikátorok egymás jelenlétében fognak 
elterjedni. Földünkön az élet evolúciójának egy adott pontján a kölcsönösen 
összeillő replikátorok ilyen összeverődése diszkrét szállítóeszközök létrejöttében 
kezdett formát ölteni - ezek lettek a sejtek, majd később a soksejtű testek. Azok a 
szállítóeszközök, amelyek szűk keresztmetszetű életciklust fejlesztettek ki, 
virágzottak és még diszkrétebbek és szállítóeszközszerűbbek lettek. 

Az élő anyagnak ez a becsomagolása különálló szállítóeszközökbe annyira 
szembetűnő és uralkodó tulajdonsággá vált, hogy amikor a biológusok megjelentek 
a színen és kérdéseket kezdtek feltenni az életről, kérdéseik elsősorban a 
szállítóeszközökre, az egyedi organizmusokra vonatkoztak. Az egyedi organizmus 
került az első helyre a biológus tudatában, miközben a replikátorokat - melyeket 
ma génekként ismerünk - az egyedi organizmusok által használt gépezet részének 
tekintették. Eltökélt szellemi erőfeszítésre van szükség, hogy a biológia 
visszakerüljön a helyes útra, s emlékeztetnünk kell magunkat, hogy a replikátoroké 
az elsőbbség mind a jelentőségükben, mind a történelemben. 

Önmagunk emlékeztetésének egyik módja, ha elgondolkozunk azon, hogy a 
génnek ma sincs minden fenotípusos hatása bezárva az egyedi testbe, amelyben 
helyet foglal. A gén elvben feltétlenül, de ténylegesen is kinyúl az egyedi testből és 
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manipulálja a külvilág tárgyait, melyek némelyike élettelen, mások élőlények, s 
vannak, amelyek eléggé távol esnek. Egy kis fantáziával a gént úgy képzelhetjük 
el, hogy a meghosszabbított fenotípusos hatalom sugárirányban szétterjedő 
hálójának közepében ül. A világban lévő tárgy pedig sok organizmusban helyet 
foglaló sok-sok gén hatásából álló összetartó háló középpontja. A gén hosszú 
kezének nincs nyilvánvaló korlátja. Az egész világot keresztül-kasul átszövik a 
kauzális kapcsok, amelyek a géneket közeli s távoli fenotípusos hatásaikkal kötik 
össze. 

Van egy további tény, amely túlságosan fontos a gyakorlatban ahhoz, hogy 
mellékesnek, de nem eléggé szükségszerű az elméletben ahhoz, hogy kikerülhetet-
lennek nevezzük, s ez pedig a kauzális kapcsolatok kötegekbe rendeződése. A 
replikátorok már régen nincsenek szabadon szétszóródva a tengerben; hatalmas 
telepekbe vannak összecsomagolva - egyedi testekbe. A fenotípusos következ-
mények pedig - ahelyett hogy egyenletesen oszlanának meg a világban - sok 
esetben éppen ezekben a testekben sűrűsödnek össze. Ám az egyedi testnek, amely 
oly ismerős a bolygónkon, nem kell szükségképpen léteznie. Az élet megjele-
néséhez egyetlen fajta entitásnak kell léteznie bárhol a világegyetemben: a 
halhatatlan replikátornak. 
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Jegyzetek* 

1. Miért vannak emberek? 

1.  ...a kérdés megválaszolására tett 1859 előtti kísérletek semmit sem érnek... 
Néhány ember, még nem vallásos emberek is megbántódtak a Simpsontól 
származó idézet miatt. Egyetértek, hogy első olvasásra rettentő korlátoltnak, 
tapintatlannak és türelmetlennek hangzik. Egy kicsit olyan, mint Henry Ford 
mondása: “A történelem többé-kevésbé átejtés." Ám eltekintve a vallásos 
válaszoktól (jól ismerem őket, spórolják meg a postabélyeget), ha ténylegesen 
belegondolunk, hogy Darwin előtt mit válaszoltak az olyan kérdésekre, hogy “Mi 
az ember?" “Van-e az életnek értelme?" “Mi végre vagyunk a világon?" - tud 
valaki olyat felidézni, aminek (jelentős) történelmi érdekességén kívül még ma is 
van valami más értéke? Van olyan, hogy merő tévedés, s pontosan ez érvényes 
mindazokra a válaszokra, amelyeket 1859 előtt az ilyen kérdésekre adtak. 

2. Nem hirdetek evolúcióra épített erkölcsöt. 
A bírálók olykor félreértették Az önző gént, azt hitték, hogy az önzést mint életelvet 
támogatja! Mások - talán mert csak a könyv címét olvasták el vagy sohasem 
jutottak túl az első két oldalon - azt gondolták, hogy szerintem az önzés és más 
rosszhiszemű magatartás óhatatlanul része emberi természetünknek. Ebbe a hibába 
könnyű beleesnünk, ha úgy véljük, ahogy sokan indokolatlanul vélik is, hogy a 
genetikai determináció egyszer s mindenkorra szól - abszolút és visszafor-
díthatatlan. A valóságban a gének csak statisztikai értelemben “determinálják" a 
viselkedést (vö. 45-57. oldal). Jó analógia lehet az a széles körben elterjedt 
általánosítás, hogy ha napnyugtakor vörös az ég alja, akkor másnap szél lesz. Ez 
statisztikailag lehet tény, de nem fogadnánk rá nagy tétben egy konkrét 
alkalommal. (Mellesleg az angol népi megfigyelés kissé el is tér a magyartól: “A 
red sky at night is the shepherd's delight" - Esti vörös égalja juhász boldogsága; 
azaz másnap szép idő lesz. - A ford.) Pontosan tudjuk, hogy az időjárásra sok 
 
*A jegyzetek csak az eredeti tizenegy fejezetre vonatkoznak; a főszövegben folyamatos jegyzet-
számmal jelöljük őket. 
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tényező hat nagyon bonyolult módon. Az időjárás előrejelzése mindig magában 
hordja a hiba lehetőségét. Csupán statisztikai előrejelzés. Nem állítjuk, hogy a 
vörös égalja visszavonhatatlanul szép időt determinál másnapra, s ugyanígy nem 
szabad azt gondolnunk, hogy a gének megmásíthatatlanul determinálnak bármit is. 
Semmi sem szól az ellen, hogy a gének hatását más eredetű befolyásoló tényezők 
könnyedén megfordíthassák. A “genetikai determinizmust" és azt, hogy miért 
keletkeznek körülötte félreértések, részletesen tárgyalom A hódító gén második 
fejezetében és a “Szociobiológia: új vihar egy pohár vízben" című cikkemben. 
Megvádoltak, hogy azt állítom: az emberek alapjában véve mind chicagói 
gengszterek! Ám a chicagói gengszter analógiám lényegi mondanivalója 
természetesen a következő volt: 

annak a világnak az ismerete, amelyben valakinek jól ment a sora, elárul 
nekünk valamit az illetőről. Ennek semmi köze a chicagói gengszterek konkrét 
tulajdonságaihoz. Éppúgy élhettem volna egy olyan ember analógiájával is, aki 
az anglikán egyház csúcsára emelkedett, vagy akit megválasztottak az 
Athenaeumba. Semmiképpen sem az emberek, hanem a gének voltak 
analógiám tárgyai. 

Ezt és más, a túlságosan szó szerinti olvasaton alapuló félreértéseket megvitattam 
“Az önző gén védelmében" című cikkemben, ahonnan az idézet is származik. 

Hozzá kell tennem, hogy az aktuálpolitikai megjegyzések miatt kissé 
kényelmetlen érzés számomra ezt a fejezetet 1989-ben újra olvasni. “Hányszor 
elmondták ezt [hogy hosszú távú legfőbb érdekük korlátozni önző mohóságukat 
megóvandó az egész csoportot a pusztulástól] az utóbbi években Britannia dolgozó 
népének!" (21. oldal) - ez úgy hangzik, mintha tory lennék! 1975-ben, amikor 
írtam, egy szocialista kormány, amelyet szavazatommal magam is segítettem, 
kétségbeesetten küzdött a 23 százalékos inflációval, s nyilvánvalóan aggasztották a 
magas bérkövetelések. Megjegyzésem származhatott volna bármelyik akkori 
munkáspárti miniszter beszédéből. Most, 1989-ben, amikor Britanniának az új 
jobboldal ad kormányt, amely a hitványságot és önzést az ideológia szintjére 
emelte, szavaim a képzettársítás révén visszataszítónak tűnhetnek, amit sajnálok. 
Nem arról van szó, hogy visszavonnám, amit mondtam. Az önző rövidlátásnak 
most is megvannak azok a nemkívánatos következményei, amelyeket említettem. 
Manapság azonban, ha az ember önző rövidlátás példái után kutat Britanniában, 
akkor nem a munkásosztály körében keresgél. Egyébként valószínűleg az a 
legjobb, ha az ember egyáltalán nem terhel meg egy tudományos művet politikai 
utalásokkal, mert ezek figyelemre méltó sebességgel avulnak el. Az 1930-as évek 
politikailag öntudatos tudósainak - J. B. S. Haldane-nak és Lancelot Hogbennek - 
az írásaiban például ma már határozottan zavaróak anakronisztikus odamondásaik. 
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3.  ...lehetséges, hogy a nőstény növeli a hím szexuális teljesítményét azáltal, hogy 
megeszi a fejét. 
A hím rovarokra vonatkozó ezen furcsa ténnyel először egy kolléga előadásán 
találkoztam, amely a tegzes legyekről szólt. Azt mondta, bárcsak tudna tegzes 
legyeket fogságban szaporítani, de akárhogy próbálta is, nem tudta őket rábeszélni 
a párosodásra. Ezen a ponton a rovartan professzora, aki az első sorban ült, 
felhorkant, s - mint a legtermészetesebb dolgot - megkérdezte: “Nem próbálta meg 
levágni a fejüket?" 

4.  ...a szelekció - s ennélfogva az önérdek - alapegysége nem a faj, nem is a 
csoport, sőt nem is az egyén. Az alapegység ágén... 
Mióta megírtam a génszelekcióról szóló kiáltványomat, az fordult meg a fejemben, 
hogy hátha létezik valamilyen magasabb szintű szelekció, amely alkalmanként és 
az evolúció során hosszú távon hat. Sietek hozzátenni, hogy amikor “magasabb 
szintről" beszélek, akkor semmiképpen sem “csoportszelekcióra" gondolok. 
Valami sokkal rejtélyesebb és érdekesebb dolog motoszkál a fejemben. Az az 
érzésem, hogy nem csupán arról van szó, hogy bizonyos egyedi organizmusok 
másoknál sikeresebben maradnak fenn; talán organizmusok egész osztályai 
sikeresebbek lehetnek másoknál a fejlődésben. Az a fejlődés persze, amiről itt 
beszélünk, ugyanaz a jó öreg evolúció, amelyet a génszelekció közvetít. Egy 
mutáció most is akkor részesül előnyben, ha jó hatása van az egyedek 
fennmaradására és szaporodásuk sikerére. Ám valamilyen nagyobb új mutáció az 
embriológiai alapfelépítésben a következő évmilliókra törhet utat új, szerteágazó 
evolúció számára. Lehetséges az egyedfejlődésnek valami olyan magasabb szintű 
szelekciója, amely segítségére siet az evolúciónak: az evolúcióképességnek 
kedvező szelekció. Az ilyen szelekció kumulatív, tehát még progresszív is lehet 
úgy, ahogy a csoportszelekció esetén nem volna mód. Ezeket a gondolatokat “Az 
evolúcióképesség evolúciója" című cikkemben fejtem ki, amelyet nagyrészt A vak 
órásmesterrel, az evolúció különféle aspektusait szimuláló számítógép-programmal 
való játszadozás ihletett. 

2. A replikátorok 

5.  Az általam adott egyszerűsített magyarázat valószínűleg nincs túl messze az 
igazságtól. 
Az élet eredetéről sok elmélet van forgalomban. Ahelyett hogy végigrágtam volna 
magam rajtuk, Az önző génben egyszerűen kiválasztottam egyiküket az alapgon-
dolat illusztrálására. De nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy ez volt az 
egyetlen komoly jelölt, vagy akár a legjobb jelölt. Sőt, A vak órásmesterben szán-
dékosan egy másikat választottam ugyanerre a célra, A. G. Cairns-Smith agyagel- 
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méletét. Egyik könyvben sem köteleztem el magam a választott konkrét hipotézis 
mellett. Ha újabb könyvet írnék, valószínűleg megragadnám az alkalmat, hogy egy 
még újabb nézőpontot próbáljak megmagyarázni, ezúttal a német matematikai 
vegyész, Manfréd Eigen és kollégái elméletét. De mindig azt az üzenetet törekszem 
eljuttatni az olvasóhoz, ami a bolygónkon az élet kialakulását magyarázó minden jó 
elméletnek veleje kell hogy legyen: az önmagukat másoló genetikai entitások 
gondolatát. 

6. “ímé a szűz fogan méhében és szül fiat..." 
Számos kétségbeesett levélíró tudakozódott a “fiatal nő" hibás “szűz" fordítása 
felől a bibliai jóslatban, s választ követelt tőlem. Veszélyes dolog manapság vallási 
érzékenységet sérteni, ezért jobban teszem, ha engedelmeskedek. Tulajdonképpen 
ez élvezet számomra, mert természettudósoknak elég ritkán adatik meg, hogy egy 
könyvtárban valódi akadémikus lábjegyzetekben tobzódva kielégítően porosak 
legyenek. A lényeg egyébként jól ismert a bibliakutatók előtt, és nem is vitatják. A 
héber szó Ézsaiás könyvében (héber) (almah), ami vitathatatlanul annyit jelent, 
hogy “fiatal nő", anélkül hogy a szüzességre nézve bármi következne belőle. Ha a 
“szűz" fogalom használata állt volna az író szándékában, akkor (héber) (bethulah) 
szót használta volna (a “hajadon" - angolban “maiden" - kétértelmű szó illusztrálja, 
hogy milyen könnyű a két jelentés között ingadozni). A “mutációra" akkor került 
sor, amikor a Septuaginta néven ismert, kereszténység előtti görög fordítás az 
almah szót a (görög) parthenos) szóval fejezte ki, ami valóban rendszerint szüzet 
jelent. Máté (természetesen nem az apostol, Jézus kortársa, hanem a jóval később 
élt evangéliumíró) - amikor Ézsaiást idézi, úgy tűnik - a Septuagintából származó 
változatot használja (a tizenöt görög szó kettő híján azonos), amikor így ír: “ímé a 
szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt 
jelenti: Velünk az Isten." A keresztény tudósok között széles körben elfogadott 
nézet, hogy a Jézus szűz születéséről szóló történet késői betoldás, amit 
feltehetőleg görögül tudó tanítványok illesztettek be azért, hogy a (félrefordított) 
jóslat beteljesedjék. Modern bibliafordítások helyesen “fiatal nőt" írnak Ézsaiás 
megfelelő helyén. Épp ilyen helyesen a “szűz" szót használják Máté evangé-
liumában, mert azt már görögből fordították. 

7.  Most óriási kolóniákban nyüzsögnek, gigantikus, zörömbölő robotok bizton-
ságos belsejében... 
Ezt a költői bekezdést (ritka - bizony, nagyon ritka - fényűzés) újra és újra idézték 
elvakult “genetikai determinizmusom" mulatságos bizonyítékaként. A probléma 
részben abban rejlik, hogy a “robot" szóhoz népszerű, de téves asszociációk fű-
ződnek. Az elektronika aranykorát éljük, s a robotok többé már nem merev, ru-
galmatlan idióták, amelyek képtelenek a tanulásra, intelligens viselkedésre és al-
kotásra. Van benne némi irónia, hogy már 1920-ban is - amikor Karel Capek meg- 
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teremtette a “robot" szót - ezek olyan gépszerű lények voltak, amelyek végül 
emberi érzelmekre tettek szert, például szerelembe estek. Ködös elképzeléseket 
táplálnak azok, akik azt hiszik, hogy a robotok definíció szerint “deter-
mináltabbak", mint az emberi lények (hacsak nem vallásosak az illetők, mely 
esetben következetesen vallhatják, hogy az emberek részesülnek a szabad akarat 
isteni adományában, amely a puszta gépezetektől megtagadtatott). Ha a 
“zörömbölő robotokról" szóló bekezdésem legtöbb bírálójához hasonlóan ön sem 
vallásos, akkor a következő kérdéssel kell szembesülnie. Ön szerint mi a manó ön, 
ha nem robot, jóllehet nagyon bonyolult robot? Mindezt kifejtettem A hódító 
génben. 

A hibához még egy sokatmondó “mutáció" társul. Éppen úgy, ahogy teológiai 
szempontból szükségszerű volt, hogy Jézus egy szűztől szülessék, démonológiai 
szempontból ugyanúgy szükségszerű, hogy annak a “genetikai deterministának", 
aki rászolgált erre a névre, hinnie kell, hogy a gének viselkedésünk minden 
aspektusát “irányítják". Azt írtam a genetikai replikátorokról, hogy “ők teremtettek 
bennünket, testünket és lelkünket". Ezt azután kellőképpen félreidézték (például 
Rose, Kamin és Lewontin a “Not in Our Genes", korábban pedig Lewontin 
mélyenszántó cikkében) imigyen: “ők vezérelnek bennünket, testünket és lel-
künket" (kiemelés a szerzőtől; a félreértés a “create" teremt és “control" irányít 
szavak viszonylagos hasonlóságán alapulhat. - A ford.). A fejezet szöveg-
összefüggésében nyilvánvaló, hogy mit értettem “teremtésen", s az egészen más, 
mint az “irányítás". Bárki beláthatja, hogy a gének a valóságban egyáltalán nem 
irányítják teremtményeiket abban a szigorú értelemben, ami “determinizmusként" a 
bírálat tárgya volt. Könnyedén (ami azt illeti, nagyon is könnyedén) szembe-
szállunk velük, valahányszor fogamzásgátlót használunk. 

3. Halhatatlan spirálok 

8. ...szinte lehetetlen az egyik gén hozzájárulását a másikétól elválasztani. Itt, 
valamint a 85-87. oldalon adom meg válaszom a genetikai “atomizmus" bírálatára. 
Szigorúan véve ez inkább elővételezés, s nem válasz, mivel időben megelőzi magát 
a kritikát! Sajnálom, hogy olyan bőven kell majd magamat idézni, de Az önző gén 
idevonatkozó szakaszai fölött aggasztóan könnyű elsiklani! Például A panda 
hüvelykujjának a “Gondoskodó csoportok és önző gének" című fejezetében S. J. 
Gould a következőt állította: 

A morfológia olyan egyértelmű darabkái “számára", mint a bal térdkalácsunk 
vagy a körmünk, nem rendelkezünk génekkel. A testeket nem bonthatjuk atomi 
részekre, amelyeket egy-egy gén épít fel. Gének százai működnek közre a 
legtöbb testrész felépítésében... 
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Gould ezt Az önző gén kritikája gyanánt írta. Ám vessünk egy pillantást valódi 
szavaimra (34. oldal): 

Egy test előállítása bonyolult, sok gén együttműködését igénylő vállalkozás, és 
szinte lehetetlen az egyik gén hozzájárulását a másikétól elválasztani. Egy adott 
génnek sok különböző hatása van a test más és más részeire. A test egy adott 
részére sok gén hat, és bármely gén hatása egyben sok más génnel való 
kölcsönhatás függvénye. 

Majd másutt ismét (44. oldal): 

Bármennyire függetlenek és szabadok lehetnek is a gének nemzedékről 
nemzedékre vezető útjukon, nagyon is kevéssé szabad és független tényezőként 
hatnak az embrionális fejlődés vezérlésében. Kibogozhatatlanul bonyolult 
módon működnek együtt és állnak kölcsönhatásban mind egymással, mind 
külső környezetükkel. Az olyan kifejezések, mint a “hosszú láb génje" vagy az 
“önzetlen viselkedés génje", kényelmes szóképek, de meg kell értenünk, hogy 
mit jelentenek. Nincs olyan gén, amely egymagában felépít egy lábat, akár 
hosszút, akár rövidet. Egy láb felépítése sok gén együttműködésén alapuló 
vállalkozás. A külső környezet hatása is elengedhetetlen: végül is a lábakat 
valójában táplálékból készítjük! Ettől azonban még beszélhetünk olyan 
különálló génről, amely - ha minden más feltétel azonos - hosszabb lábakat 
készít, mint amilyenek a gén valamely más alléljának hatása alatt készülnének. 

Mondanivalóm lényegét a következő bekezdésben egy analógiával domborítottam 
ki, a műtrágya hatásával a búza növekedésére. Mintha Gould már eleve annyira 
bizonyos lett volna abban, hogy naiv atomista vagyok, hogy átsiklott azok fölött a 
terjedelmes bekezdések fölött, amelyekben pontosan ugyanazt az interakcionista 
nézőpontot hangoztatom, amihez később maga is ragaszkodik. 

Gould így folytatja: 

Dawkinsnak egy másik hasonlatra lesz szüksége: olyan génekre, amelyek 
klikkeket alakítanak, szövetségeket hoznak létre, megbecsülik azt a 
lehetőséget, hogy csatlakozhatnak egy egyezményhez, felmérik, hogy milyen 
környezetekre számíthatnak. 

Az evezős példámban (85-87. oldal) pontosan azt tettem, amire Gould utólag buz-
dít. Lássuk most ezt az evezős szakaszt, amely megmutatja, hogy Gould – miköz-
ben annyi mindenben egyetértünk - miért téved, amikor azt állítja, hogy a termé- 



253 

 

szetes szelekció “azért fogad el vagy dob félre egész szervezeteket, mert bonyolult 
kölcsönhatásban álló alkatrész készletek előnyöket hordoznak". A gének 
“együttműködő készségének" igazi magyarázata a következő: 

A gének nem annak alapján szelektálódnak, hogy önmagukban “jók", hanem 
hogy a génkészlet más génje által alkotott környezetben jól működnek. A jó 
génnek illeszkednie kell más génekhez, és ki kell egészítenie azokat az egyéb 
géneket, melyekkel az egymást követő testeken osztoznia kell. (85. oldal.) 

9. Az a definíció, amit használni kívánok, G. C. Wüliamstől származik. Williams 
pontos szavai az Alkalmazkodás és természetes kiválasztódás című művében az 
alábbiak: 

A gén kifejezésen azt értem, “ami méltánylandó gyakorisággal válik szét, 
rekombinálódik." ... A gént olyan öröklődő információként határozhatjuk meg, 
amelyre nézve kedvező vagy kedvezőtlen szelekciós eltérés mutatkozik az 
endogén változással azonos vagy annál sokszor nagyobb gyakorisággal. 

Williams könyvét ma már széles körben és joggal tekintik klasszikusnak, amelyet a 
“szociobiológusok" és a szociobiológia kritikusai egyaránt nagyra becsülnek. Azt 
hiszem, az világos, hogy Williams sohasem gondolta magáról, hogy bármiféle új 
vagy forradalmi dolgot támogatna “genetikai szelekcionizmusával", s nekem sem 
volt ilyen érzésem 1976-ban. Mindketten úgy véltük, hogy egyszerűen újra 
megfogalmazzuk azokat az elveket, amelyeket Fisher, Haldane és Wright, a 
harmincas évek “neodarwinizmusának" alapító atyjai egyszer már leírtak. Mégis - 
talán megalkuvást nem tűrő fogalmazásmódunk miatt - néhányan, köztük Sewall 
Wright is, kifogásolták azt a nézetünket, hogy “a gén a szelekció egysége". Erre az 
az alapvető indokuk, hogy a természetes kiválasztódás az organizmusokat látja, s 
nem a bennük megbújó géneket. Az ilyen, Wrightéhoz hasonló nézetekre adott 
válaszom A hódító génben olvasható. Williams legújabb gondolatai a gén mint a 
szelekció egysége kérdéséről épp olyan ellenállhatatlanok, mint máskor (“A 
redukcioniz-mus védelme az evolúciós biológiában"). Vannak filozófusok, például 
D. L. Hull, K. Sterelny, P. Kitcher, M. Hampe és S. R. Morgan, akik hasznos 
gondolatokkal járultak hozzá “a szelekció egységei" probléma tisztázásához. 
Sajnos vannak olyan filozófusok is, akik csak zavart okoztak. 

10.  ...az egyed túlságosan nagy és túlságosan átmeneti genetikai egység... 
Williamst követve érvelésemben a meiózis fragmentáló hatását jórészt annak 
alátámasztására használtam fel, hogy az egyedi organizmus nem játszhatja el a rep- 
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likátor szerepét a természetes kiválasztódásban. Ma már látom, hogy ez csak a 
történet egyik fele. A másik felét A hódító génben és a “Replikátorok és 
szállítóeszközök" című cikkemben fejtettem ki. Ha a meiózis fragmentáló hatásai 
jelentenék a teljes magyarázatot, akkor egy olyan, nem szexuális úton szaporodó 
szervezet, mint a nőstény botsáska, valódi replikátor volna, afféle hatalmas gén. 
Ám ha a botsáska megváltozik, például elveszti egyik lábát, ez a változás nem jut át 
a jövendő nemzedékekbe. Egyedül a gének vándorolnak nemzedékeken keresztül - 
függetlenül attól, hogy a szaporodás ivaros vagy ivartalan. Ezért a gének igazi 
replikátorok. Az aszexuális botsáska esetében a teljes genom (összes génjeinek 
halmaza) a replikátor. A botsáska testét nem az előző nemzedékek testének hű 
másolataként formázzák meg. A test bármely nemzedékben újra kifejlődik egy 
petéből, mégpedig genomja irányítása alatt, s ez a genom a valódi hű másolata az 
előző nemzedék genomjának. 

E könyv minden kinyomtatott példánya egyforma. Replikák, de nem 
replikátorok. Nem azért másolatok, mert egymást másolták le, hanem azért, mert 
mindegyiket azonos nyomóformáról másolták. Nem alkotnak leszármazási vonalat, 
ahol bizonyos példányok más példányok felmenői. Akkor jönne létre leszármazási 
vonal, ha egy könyv egy oldaláról fénymásolatot készítenénk, majd erről a 
másolatról megint fénymásolatot készítenénk, majd a másolat másolatáról is 
fénymásolatot készítenénk és így tovább. Az oldalak ilyen leszármazási vonalában 
csakugyan beszélhetnénk felmenő/leszármazott viszonyról. Egy új hiba, amely 
valahol a sorban bukkant fel, közös lenne a leszármazottakban, de nem osztoz-
nának rajta a felmenőkkel. Az ilyen felmenő/leszármazott sorozatnak megvan a 
képessége az evolúcióra. 

A felszínes pillantás számára a botsáskatestek egymást követő nemzedékei 
látszhatnak úgy, mintha másolatok leszármazási sorát alkotnák. De ha kísérleti úton 
a sor egyik tagját megváltoztatjuk (például azáltal, hogy eltávolítunk egy lábat), 
akkor ez a változás nem adódik tovább a leszármazási vonalon. Ha azonban 
kísérleti úton megváltoztatjuk a genomok leszármazási sorának egy tagját (például 
röntgensugárzás segítségével), akkor ez a változás továbbadódik a leszármazási 
vonalon. Ez - s nem a meiózis fragmentáló hatása - az alapvető oka, amiért azt 
mondjuk, az egyedi organizmus nem a “szelekció egysége" - nem valódi replikátor. 
Ez a legfontosabb következménye annak az egyetemesen elismert ténynek, hogy az 
öröklődés Lamarck-féle elmélete hamis. 

11. Egy másik elmélet, amelyet Sir Peter Medawarnak köszönhetünk... 
Szemrehányást kaptam (persze nem magától Williamstől, sőt még csak nem is a 
tudtával), amiért az öregedésnek ezt az elméletét R B. Medawarnak, s nem G. C. 
Williamsnek tulajdonítottam. Való igaz, hogy sok biológus - különösen az Egyesült 
Államokban - az elméletet elsősorban Williams 1957-es, “Pleiotropia, természetes 
kiválasztódás és az öregedés evolúciója" című cikkéből ismeri. Az is igaz, hogy 
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Williams továbbfejlesztette Medawar elméletét. Magam mégis úgy ítélem meg, 
hogy a gondolat lényegi magvát Medawar fejtette ki A biológia egy megoldatlan 
problémája (1952) és Az egyén egyedülálló volta (1957) című műveiben. Hozzá 
kell tennem, hogy nagyon hasznos volt, ahogyan Williams továbbfejlesztette az 
elméletet, mivel megvilágít a gondolatmenetben egy szükséges lépést (a 
“pleiotropia", azaz a gének többszörös hatása jelentőségét), amit Medawar nyíltan 
nem hangsúlyozott. W. D. Hamilton nemrég még egy lépéssel tovább vitte ezt az 
elméletet “Ahogyan a természetes kiválasztódás az öregedést kiformálja" című 
cikkében. Egyébként sok érdekes levelet kaptam orvosoktól, de azt hiszem, 
egyikük sem fűzött megjegyzést ahhoz a spekulációmhoz, hogy a géneket esetleg 
meg lehetne téveszteni, “lóvá lehetne tenni" annak a testnek a korát illetően, 
amelyben lakoznak (48. oldal). Az ötlet továbbra sem tűnik számomra nyilvánvaló 
ostobaságnak, s ha helyes volna, nem volna orvosi szempontból nagyon is jelentős? 

12.  Mi hasznunk van az ivaros szaporodásból? 
Az ivaros szaporodás értelmének problémája ma is éppoly kínzó, mint valaha, 
annak ellenére, hogy megjelent néhány gondolatébresztő könyv, nevezetesen M. T. 
Ghiselin, G. C. Williams, J. Maynard Smith és G. Bell könyvei, továbbá egy kötet, 
amelyet R. Michod és B. Levin szerkesztett. Számomra legizgalmasabb ötlet W. D. 
Hamilton parazita-elmélete, amelyet nem szaknyelven Jeremy Cherfas és John 
Gribbin magyaráznak el A fölösleges férfi című könyvükben. 

13.  A DNS-felesleg ...parazita vagy legjobb esetben ártalmatlan, de haszontalan 
potyautas... 
Azon az ötletemen, hogy a fölösleg vagy lefordítatlan DNS saját érdekét követő 
parazita lenne, kaptak a molekuláris biológusok és tovább is fejlesztették (vö. Orgel 
és Crick, Doolittle és Sapienza cikkeit) az “Önző DNS" jól hangzó kifejezéssel. S. 
J. Gould A tyúk fogai és a ló lábujjai című könyvében azt a (engem!) provokáló 
kijelentést tette, hogy az önző DNS történeti eredete ellenére “az önző gén és az 
önző DNS-elmélet az őket kifejlesztő magyarázat szerkezetét tekintve már nem is 
lehetne különbözőbb egymástól". Gondolatmenetét tévesnek, de érdekesnek 
találom, ami egyébként - mint volt szíves elmondani nekem - kölcsönös, ő is 
rendszerint így van az én gondolataimmal. A “redukcionizmusról" és a 
“hierarchiáról" szóló bevezetés után (amit, mint rendesen, sem tévesnek, sem 
érdekesnek nem találok) így folytatja: 

Dawkins önző génjeinek gyakorisága azért növekszik, mert hatássa) vannak a 
testekre, segítik őket a létért folyó küzdelmükben. Az önző DNS gyakorisága 
pontosan az ellenkező ok miatt növekszik - mert semmiféle hatással sincs a 
testekre... 
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Értem, hogy milyen különbséget tesz Gould, de nem látom alapvetőnek. Épp 
ellenkezőleg, az önző DNS-t továbbra is az egész önzőgén-elmélet sajátos esetének 
látom, s pontosan így is keletkezett eredetileg az önző DNS gondolata. (Az, hogy 
az önző DNS speciális eset, talán még világosabb e könyv 221. oldalán, mint a 51. 
oldalon, ahonnan Doolittle és Sapienza, Orgel és Crick idéznek. Doolittle és 
Sapienza egyébként cikkük címében “önző génekről" és nem “önző DNS-ről" 
beszélnek.) Hadd válaszoljak Gouldnak a következő analógiával. Azok a gének, 
amelyek a darazsak fekete-sárga csíkjait adják, azért válnak gyakoribbá, mert ez a 
(“figyelmeztető") színes mintázat erőteljes ingerlő hatással van más állatok agyára. 
Azok a gének, amelyek a tigrisek fekete-sárga csíkjait adják, “pontosan az 
ellenkező ok miatt válnak gyakoribbá" - azért, mert ideális esetben ez a (rejtő) 
színmintázat egyáltalán nem ingerli más állatok agyát. Valóban van itt különbség, 
(a hierarchia más szintjén!) szorosan analóg azzal a különbséggel, amit Gould tesz, 
ám ez finom részletkülönbség. Aligha kellene felvillanyozódnunk arra a 
kijelentésre, hogy “az őket kifejlesztő magyarázat szerkezetét tekintve már nem is 
lehetne különbözőbb egymástól". Orgel és Crick fején találja a szöget, amikor az 
önző DNS és a kakukktojás között von párhuzamot: a kakukktojások végül is 
azáltal kerülik el, hogy észrevegyék őket, hogy pontosan úgy néznek ki, mint a 
gazdamadár tojásai. 

Mellesleg az Oxford English Dictionary legutóbbi kiadása az “önző" szó egy új 
jelentését is felsorolja: “gén vagy génszerű anyag: hajlamos fennmaradni vagy 
terjedni, bár semmi hatása nincs a fenotípusra." Ez az “önző DNS" tiszteletremél-
tóan tömör meghatározása, és a második ezt alátámasztó idézet ténylegesen az önző 
DNS-re vonatkozik. Véleményem szerint azonban szerencsétlen az utolsó 
félmondat: “bár semmi hatása nincs a fenotípusra." Előfordulhat, hogy az önző 
gének nincsenek hatással a fenotípusra, de sokuknak van ilyen hatása. Mondhatnák 
a lexikon szerkesztői, hogy a jelentést az “önző DNS-re" szándékozták korlátozni, 
amelyeknek csakugyan nincsenek fenotípusos hatásaik. Ám a definíciót 
alátámasztó első idézetben, amely Az önző génből származik, önző gének is 
szerepelnek, márpedig azoknak vannak fenotípusos hatásaik. Távol álljon tőlem 
azonban, hogy kukacoskodjak a megtiszteltetés kapcsán, hogy idéztek az Oxford 
English Dictionaryben! 

Az önző DNS-ről további fejtegetés olvasható A hódító gén című könyvemben. 

4. A géngép 

14. Az agy - funkcióját tekintve - a számítógépekre hasonlít.  
Az efféle kijelentések aggodalmat keltenek azokban a kritikusokban, akik 
hajlamosak mindent szó szerint venni. Természetesen igazuk van, hogy az agy sok 
szempontból más, mint a számítógép. Belső működésmódja például történetesen 
nagyon eltér azoktól a konkrét számítógépektől, amelyeket technikánk kifejlesz- 
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tett. Ez semmiképpen sem csökkenti állításom igazságát, hogy funkciójukat 
tekintve hasonlók. Funkcióját tekintve az agy pontosan a fedélzeti számítógép 
szerepét játssza el - adatfeldolgozás, mintafelismerés, rövid és hosszú távú tárolás, 
műveletek összehangolása stb. 

Ha már a számítógépeknél tartunk, velük kapcsolatos megjegyzéseim örömtelien 
- vagy félelmetesen, nézőpont kérdése - elavultak. Azt írtam (54. oldal), hogy “egy 
koponyába csupán néhány száz tranzisztor férne bele". A tranzisztorokat mára 
integrált áramkörökké építették össze. Azoknak a tranzisztorral egyenértékű 
elemeknek a száma, amelyeket bele lehetne gyömöszölni egy koponyába, 
bizonyára a milliárdos nagyságrendet éri el. Azt is állítottam (56. oldal), hogy a 
számítógépek még nem sakkoznak olyan jól, mint a nagymesterek, de már elérték a 
tehetséges amatőr szintjét. Ma az olyan sakkozó programok, amelyek a legko-
molyabb játékosok kivételével mindenkit legyőznek, mindennaposak az olcsó 
személyi számítógépeken is, s a világ mai legjobb sakkozó programjai komoly 
kihívást jelentenek a nagymestereknek is. Raymond Keene, a Spectator sakk-
tudósítója például így ír az 1988. október 7-i számban: 

Még mindig szenzációszámba megy, ha egy rangos játékos kikap egy 
számítógéptől, ez azonban talán hamarosan megváltozik. Az emberi agyat 
kihívó eddigi legveszélyesebb fémszörnyeteg az a program, amit találóan 
“Mély Gondolatnak" (Deep Thought) neveznek, kétségkívül Douglas Adams 
tiszteletére. Mély Gondolat legutóbbi hőstette az volt, hogy halálra rémítette 
emberi ellenfeleit az Egyesült Államok Nyitott Bajnokságán, amelyet 
augusztusban tartottak Bostonban. Még nincs a kezemben MG teljes 
eredménylistája, ami döntő próbája lehet annak, hogy mire képes egy svájci 
rendszerű nyitott versenyen, de láttam egy figyelemre méltóan imponáló 
győzelmét az erős játékosnak számító Igor Ivanov ellen, az ellen az Ivanov 
ellen, aki egyszer legyőzte Karpovot! Legyünk résen; lehet, hogy ez a sakk 
jövője. 

Ezután következik a játék lépésenkénti elemzése. Keene így reagált Mély Gondolat 
22. lépésére: 

Csodálatos lépés... Az az elgondolása, hogy a királynőt középre hozza..., s ez 
figyelemre méltóan gyors sikerre vezet... A lélegzetelállító végkifejlet az, hogy 
Fekete királynő szárnyát teljesen szétzúzta a királynő behatolása. 

Ivanov ellenlépéseit minderre a következőképpen jellemzi: 

Kétségbeesett kísérlet, amit a számítógép fölényesen félresöpör... Teljes mega-
láztatás. MG figyelmen kívül hagyja a királynő visszaszerzését, s e helyett 
gyors mattra tör... Fekete feladja. 
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Nem csupán arról van szó, hogy Mély Gondolat a világ egyik legjobb sakkozója. 
Számomra még megdöbbentőbb, hogy a tudósító mennyire emberi tudatot 
feltételező nyelvet kényszerül használni. Mély Gondolat “fölényesen félresöpri" 
“Ivanov kétségbeesett kísérletét". Mély Gondolat “agresszív". Keene arról beszél, 
hogy Ivanov “reménykedik" valamilyen kimenetelben, de szóhasználata azt 
mutatja, hogy épp ilyen helyénvalónak tartaná a “remény" kifejezést Mély 
Gondolat esetében. Én személy szerint nagyon várom, hogy egy 
számítógépprogram megnyerje a világbajnokságot. Az emberiségnek nem árt egy 
kis szerénység. 

15.  Van egy civilizáció kétszáz fényévnyire az Androméda-ködben. 
Az A mint Androméda és folytatása az Áttörés az Andromédán következetlen 
abban, hogy vajon az idegen civilizáció anyakikötője a rettentő távoli Androméda 
galaxis, vagy egy közelebbi csillag az Androméda csillagképben, ahogy magam 
írtam. Az első regényben a bolygót kétszáz fényévnyire teszik, amely még bőven 
belül van a mi naprendszerünkön. A folytatásban azonban ugyanezeket az 
idegeneket az Androméda galaxisba helyezik, ami körülbelül kétmillió fényévnyire 
esik. Könyvem 58. oldalának olvasói ízlés szerint kicserélhetik a “kétszázat 
kétmillióra". Az én célom szempontjából a történet jelentőségén ez mit sem 
változtat. 

Fred Hoyle - aki mindkét regény rangosabbik szerzője - kiváló csillagász, és 
minden tudományos fantasztikus történet közül a számomra legkedvesebbnek, A 
fekete felhőnek is szerzője. A regényeit jellemző kimagasló tudományos éleslátás 
szöges ellentétben áll újabb könyvei özönével, amelyeket C. Wickramasinghe-gel 
közösen írt. Az a mód, ahogyan félremagyarázzák a darwinizmust (mintha az a 
merő véletlen elmélete volna), és Darwin ellen intézett fullánkos támadásaik 
semmiben sem szolgálják egyébként érdekfeszítő (bár valószínűtlen) 
spekulációikat arról, hogyan keletkezett az élet a csillagok között. Egy kiadónak 
korrigálnia kellene a tévedést: abból, hogy egy tudós kimagaslóan jártas egy 
bizonyos területen, nem következik az, hogy szaktekintélynek számít egy másikon 
is. S mindaddig, amíg ez a tévedés fennáll, a kimagasló tudósoknak ellen kellene 
állniuk a kísértésnek, hogy visszaéljenek vele. 

16.  ...az életjátszmához alkalmas általános stratégiákra és trükkökre... 
A biológusok körében mindennapossá vált, hogy fogalmazásukban stratégiákat 
tulajdonítanak egy állatnak vagy növénynek, vagy egy génnek, mintha az tudatosan 
kidolgozná, miként növelheti leginkább a sikerét - olyan hasonlatokat használnak 
például, hogy “a hímek nagy tétekben, nagy kockázattal játszó hazardőrök, a 
nőstények pedig biztonságra törekvő befektetők" (61. oldal). Ez a szóhasználat 
csupán a kényelmet szolgálja, és mindaddig ártalmatlan, amíg olyanok kezébe nem 
kerül, akiknek nincsenek meg a kellő eszközeik arra, hogy helyesen értsék. 
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Vagy túlságosan sok szellemi fegyverrel szerelkeztek volna fel és félreértik? 
Jómagam például nem találok más értelmezési lehetőséget Az önző gént bíráló 
egyik cikkre, amely a Phüosophy című folyóiratban jelent meg egy bizonyos Mary 
Midgley tollából, s amelyre nagyon jellemző az első mondata: “A gének nem 
lehetnek önzők vagy önzetlenek, ugyanúgy, ahogyan atomok sem lehetnek 
féltékenyek, elefántok absztraktak vagy kekszek céltudatosak." “Az önző gének 
védelmében" című cikkemben - amely ugyanennek a folyóiratnak egy későbbi 
számában jelent meg -kimerítően válaszolok erre az egyébként nagyon féktelen és 
gonosz írásra. Űgy tűnik, vannak emberek, akik képzettségüknél fogva túlzott 
mértékben meg vannak áldva a filozófia eszközeivel, s nem tudnak ellenállni 
annak, hogy ezt az apparátust akkor is mozgásba hozzák, amikor annak semmi 
haszna. P. B. Medawar megjegyzése jut eszembe a “filozofikus fikció vonzerejéről, 
amelyet emberek kiterjedt populációjára gyakorol, olyanokra, akiknek jól fejlett 
irodalmi és tudományos ízlésük van, s akik sokkal műveltebbek annál, semhogy 
képesek volnának az elemző gondolkodásra." 

17. A tudatosság talán akkor bukkan fel, amikor a világ szimulációja annyira 
teljessé válik, hogy az agynak önmaga modelljét is bele kell foglalnia. A világokat 
szimuláló agyak gondolatát a “Világok mikrokozmoszban" című 1988-as Gifford-
előadásomban fejtem ki. Még mindig nem világos számomra, hogy valóban 
segíthet-e megfejtenünk magának a tudatnak a mélyreható problémáját, de be kell 
vallanom, örömömre szolgált, hogy felkeltette Sir Kari Popper figyelmét Darwin-
előadásában. A filozófus Dániel Dennett a tudat olyan elméletét vetette fel, amely 
továbbfejleszti a számítógépi szimuláció hasonlatát. Hogy megérthessük elméletét, 
meg kell ismerkednünk két gondolattal a számítógéptudomány világából: a 
virtuális gép fogalmával, valamint a soros és párhuzamos processzorok közötti 
különbséggel. 

A számítógép valódi gép, műszaki holmi egy dobozban. De amikor egy program 
fut rajta, az olyan, mintha egy másik gép volna, egy virtuális gép. Régi igazság ez 
minden számítógépre nézve, de a modern felhasználóbarát gépek különösen 
kézzelfoghatóvá teszik. Most, hogy ezt a könyvet írom, széles körben elismerik, 
hogy a piacon a leginkább felhasználóbarát számítógéptípus az Apple Macintosh. 
Sikere bedrótozott programsoroknak köszönhető, amelyek elérik, hogy a valódi 
hardver -aminek a mechanizmusa, mint minden számítógépé, riasztóan bonyolult 
és nem illik össze az emberi intuícióval - másfajta gépnek lássék: egy virtuális 
gépnek, amelyet úgy terveztek, hogy jól illeszkedjék az emberi agyhoz és kézhez. 
A Macintosh Felhasználói Felület névre hallgató virtuális gép felismerhetően gép. 
Vannak nyomógombjai és hangolói mint egy hifi-berendezésnek. De ez a gép 
virtuális. A gombok és a hangolok nem fémből vagy műanyagból készültek. Ezek 
ábrák a képernyőn, s azáltal tudom benyomni vagy eltolni őket, hogy egy virtuális 
ujjat mozgatok a képernyőn. Emberi lényekként úgy érezzük, hogy mi irányítjuk a 
gépet, mert megszoktuk, hogy a dolgokat az ujjunkkal mozgatjuk. Magam 
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huszonöt éven át sokat programoztam és használtam a legkülönbözőbb típusú 
számítógépeket, és tanúsíthatom, hogy a Macintosht (vagy utánzatait) használni 
minőségileg más élmény, mint bármely korábbi számítógép használata volt. 
Könnyed, természetes érzés, szinte olyan, mintha a virtuális gép saját testünk 
meghosszabbítása volna. A virtuális gép nagy mértékben lehetővé teszi, hogy 
intuíciónkra támaszkodjunk, ahelyett hogy a felhasználói kézikönyvet 
böngésznénk. 

S most rátérek arra a másik elgondolásra, amit háttérként a számítógép-
tudományból át kell vennünk - a soros és párhuzamos processzorok elvére. A mai 
digitális számítógépek jórészt soros processzorok. Van egy központi számo-
lómalmuk, egy elektronikus szűk keresztmetszetük, amelyen minden adatnak át 
kell haladnia, amikor dolgozunk velük. Képesek azt az illúziót kelteni, hogy sok 
mindent csinálnak egyidejűleg, mert annyira gyorsak. A soros számítógép olyan, 
mint az a sakknagymester, aki “szimultán" játszik húsz ellenféllel, de valójában 
körbejárja őket. A sakknagymestertől eltérően a számítógép oly gyorsan és 
csendesen jár körbe a feladatai között, hogy minden egyes felhasználó embernek az 
az illúziója, hogy a számítógép kizárólagos figyelmét élvezi. Alapjában véve 
azonban a számítógép egymás után szolgálja ki felhasználóit. 

A mérnökök, akik az egyre szédítőbb sebességeket kergetik, nemrégiben valódi 
párhuzamos működésű gépeket építettek. Az egyik ilyen gép az Edinburghi 
Szuperkomputer, s nekem abban a kitüntetésben volt részem, hogy felkereshettem. 
Néhány száz párhuzamos “transzputerből" áll, amelyek mindegyikének teljesít-
ménye egy mai asztali számítógép teljesítményével egyenértékű. A szuper-
számítógép úgy működik, hogy a feladatokat külön-külön kezelhető kisebb 
feladatokra bontja és kiosztja őket transzputer-csapatoknak. A transzputerek 
elvesznek egy álproblémát, megoldják, visszaadják a választ és jelentkeznek új 
feladatért. Ez alatt más transzputer-csoportok is jelentkeznek a saját megoldá-
saikkal, s így az egész szuperszámítógép több nagyságrenddel gyorsabb, mint 
amire egy szokásos soros számítógép képes volna. 

Azt mondtam, hogy egy közönséges soros számítógép egy párhuzamos 
processzor illúzióját képes kelteni azáltal, hogy elég gyorsan forog a “figyelme" 
körbe a feladatokon. Azt is mondhatnánk, hogy egy virtuális párhuzamos 
processzor trónol egy soros hardver tetején. Dennettnek az az elgondolása, hogy az 
emberi agy ennek pontosan a fordítottját vitte végbe. Az agy hardvere alapjában 
véve párhuzamos, mint az edinburghi gép. S olyan szoftver fut rajta, amelyet arra 
terveztek, hogy a soros feldolgozás illúzióját keltse: egy soros feldolgozású 
virtuális gép, amely egy párhuzamos architektúrát lovagol meg. A gondolkodás 
szubjektív élményében Dennett szerint az a szembetűnő, hogy soros, “egyik dolog 
következik a másik után" - Joyce-ra emlékeztető tudatáramlás. Úgy véli, a legtöbb 
állatnak nincs meg ez az élménye, s agyukat a természetes, párhuzamos 
üzemmódban használják. Kétségtelen, hogy az emberi agy is használja közvetlenül 
is párhuzamos architektúráját sok olyan rutinfeladat elvégzésére, amelyekre  
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szüksége van, hogy ez a bonyolult túlélőgép ketyegjen. De ezenfelül az emberi agy 
kifejlesztett egy szoftver virtuális gépet, amely egy soros processzor illúzióját 
szimulálja. Az ilyen soros tudatáramlású elme egy virtuális gép, az agy átélésének 
“felhasználóbarát" módja, éppúgy, ahogy a Macintosh Felhasználói Felület a 
szürke dobozban megbúvó fizikai számítógép átélésének felhasználóbarát módja. 

Nem magától értetődő, hogy az embereknek miért van szükségük soros virtuális 
gépre, amikor más fajok látszólag jól megvannak a maguk mesterkéletlen 
párhuzamos gépeikkel. Lehet, hogy van valami alapvetően soros természetű 
azokban a nehezebb feladatokban, amelyekkel egy vad emberi lénynek meg kell 
birkóznia, de az is lehet, hogy Dennett téved, amikor kivételnek tekint bennünket. 
Dennett abban is hisz, hogy a soros szoftver kifejlődése jórészt kulturális jelenség, 
s megint csak nem magától értetődő számomra, hogy miért kellene ennek olyan 
valószínűnek lenni. Ám hozzá kell tennem, hogy amikor ezt írom, Dennett cikke 
még megjelenés alatt áll, s csupán arra támaszkodom, amire 1988-as londoni 
Jacobsen-előadásából emlékszem. Az olvasónak ezért azt tanácsolom, hogy 
forduljon Dennett saját változatához, amikor az megjelenik, ahelyett hogy az én 
kétségkívül tökéletlen és impresszionista - sőt talán kiszínezett - olvasatomra 
támaszkodnék. 

A pszichológus Nicholas Humphrey is kidolgozott egy vonzó hipotézist arról, 
hogy a szimulálás képességének kifejlődése miként vezethetett el a tudathoz. A 
belső szem című könyvében meggyőzően érvel amellett, hogy a nagymértékben 
társas állatoknak - mint mi magunk és a csimpánzok - felkészült pszichológusokká 
kellett válniuk. Az agynak a világ számos aspektusával kell bűvészkednie, és 
szimulálnia kell ezeket. Ám a világ legtöbb aspektusa elég egyszerű magához az 
agyhoz viszonyítva. A társas állat mások világában él, potenciális párok, társak, 
vetélytársak és ellenségek világában. Ahhoz, hogy egy ilyen világban életben 
maradjunk, sőt jól menjen sorunk, ügyessé kell válnunk annak előrejelzésében, 
hogy mindeme többi egyének mit fognak tenni. Azt megjósolni, hogy mi fog 
történni az élettelen világban, csekélység ahhoz képest, hogy prognosztizáljuk, mi 
fog történni a társas világban. Azok a pszichológusok, akik a pszichológiát 
tudományként űzik, elég ügyefogyottak, amikor az emberi viselkedést kell kiszá-
mítani. Baráti és egyéb társaságok, amelyek az arcizmok apró rezdüléseit és más 
finom támpontokat használnak, gyakran meghökkentően jól tudnak a gondola-
tokban olvasni és a viselkedésre következtetni. Humphrey véleménye szerint ez a 
“természetes pszichológiai" készség magas fejlettségi szintet ért el a társas állatok-
ban, szinte olyan, mint egy újabb szem vagy más bonyolult szerv. A “belső szem" 
az evolúció során kialakult szociálpszichológiai szerv, éppúgy, ahogy a külső szem 
a látás szerve. 

Eddig Humphrey okfejtését meggyőzőnek találom. Érvelésében tovább megy, s 
azt állítja, hogy a belső szem önmegfigyeléssel dolgozik. Minden állat magába 
tekint és megvizsgálja a saját érzéseit és érzelmeit annak érdekében, hogy megértse 
mások érzéseit és érzelmeit. A pszichológiai szerv önmegfigyeléssel működik.  
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Nem vagyok annyira biztos, hogy egyetértek-e vajon abban, hogy ez segít 
megérteni a tudatot, de Humphrey elegánsan ír, és meggyőző a könyve. 

18. Az önzetlen viselkedés génje... 
Az emberek olykor teljesen izgalomba jönnek, amikor az önzetlenségnek vagy más 
látszólag összetett viselkedésnek a génjeiről hallanak. Azt hiszik (tévesen), hogy a 
magatartás összetettsége valamilyen értelemben benne kell legyen a génben. 
Miként lehetséges egyetlen gén az önzetlenségre - kérdezik -, amikor egy gén nem 
tesz egyebet, mint hogy kódol egy fehérjeláncot? Ám amikor valaminek a génjéről 
beszélünk, az mindig csupán azt jelenti, hogy változás a génben változást okoz a 
valamiben. Egyetlen genetikai eltérés azáltal, hogy megváltoztat valamilyen 
részletet a sejtek molekuláiban, eltérést okoz a már összetett embrionális folya-
matokban, s ennélfogva -mondjuk - a viselkedésben. 

Például egy mutáns gén, amely a testvéri önzetlenségért “felelős" a madaraknál, 
egészen biztosan nem egy teljesen új összetett viselkedésmintáért lesz felelős. 
Ehelyett valami már meglévő, és valószínűleg már eleve bonyolult viselke-
désmintát fog megváltoztatni. Ebben az esetben a legvalószínűbb előfutár a szülői 
viselkedés. A madaraknak rendszerint bonyolult idegi apparátusuk van, amely saját 
utódaik etetéséhez és gondozásához szükséges. Ez pedig soknemzedéknyi lassú, 
lépésről lépésre történő evolúción keresztül a saját maga előzményein épült fel. 
(Mellesleg következetlenek azok, akik kétkednek a testvéri gondoskodás génjeiben: 
miért nem kételkednek ugyanúgy az éppolyan összetett szülői gondoskodás 
génjeiben?) Az eleve meglévő viselkedésmintát - ebben az esetben a szülői 
gondoskodást - valamilyen egyszerű aranyszabály közvetítheti, például “Etesd meg 
az összes panaszosan ricsajozó tátogó micsodát a fészekben." Az “Etesd meg az 
öccseidet és húgaidat" génje tehát azáltal fejthetné ki hatását, hogy az ilyen 
madarak a fejlődés során hamarabb érnek meg erre az aranyszabályra. A testvéri 
önzetlenség génjét mint új mutációt hordozó fióka egyszerűen egy kicsivel 
hamarabb hozza működésbe ezt a “szülői" aranyszabályt, mint egy normális madár. 
Úgy fogja kezelni a panaszosan ricsajozó tátogó micsodát a szülők fészkében - azaz 
öccseit és húgait -, mintha azok panaszosan ricsajozó tátogó micsodák lennének a 
saját fészkében -azaz a gyerekei. A “testvéries viselkedés" tehát távolról sem 
vadonatúj összetett viselkedésbeli újítás, eredetileg csekély változatként bukkan fel 
egy már meglévő magatartás fejlődésbeli időzítésében. Mint oly gyakran tesszük, 
akkor esünk tévedésbe, amikor elfelejtjük, hogy az evolúció lényegénél fogva 
fokozatos, elfelejtjük azt a tényt, hogy az alkalmazkodó evolúció meglévő struktú-
rák vagy magatartások kicsiny, lépésről lépésre történő módosulásaival halad előre. 

19. Higiénikus méhek 
Ha az eredeti könyvnek lettek volna lábjegyzetei, akkor ezek egyikét annak szentel-
tem volna, hogy megmagyarázzam - ahogy maga Rothenbuhler lelkiismerete- 
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sen meg is tette -: a ménekre vonatkozó eredmények egyáltalán nem voltak olyan 
takarosak. Azon sok kolónia közül, amelyeknek az elmélet szerint nem lett volna 
szabad higiénikus magatartást tanúsítaniuk, az egyik mégis megtette. Rothenbuh-
ler saját szavait idézve: “Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az eredményt, 
bármennyire szeretnénk is, de a genetikai hipotézisünket a többi adatra alapozzuk. 
Az egyik lehetséges, de nem nagyon valószínű magyarázat, hogy a rendbontó 
kolóniában mutáció fordult elő." 

20. Ez az a viselkedés, amelyet... kommunikációnak nevezhetünk. 
Ma már elégedetlen vagyok azzal, ahogyan az állati kommunikációt kezeltem. John 
Krebs és jómagam két cikkben fejtettük ki érveinket amellett, hogy legjobb, ha a 
legtöbb állati jelzést sem tájékoztatónak, sem megtévesztőnek, hanem manipu-
latívnak tekintjük. A jelzés eszköz, amellyel az egyik állat egy másik állat 
izomerejét kihasználja. A csalogány dala nem információ, még csak nem is 
megtévesztő információ. Meggyőző, hipnotizáló, elbűvölő szónoklat. Ezt a 
gondolatmenetet A hódító génben viszem végig logikus konklúziójáig, amelynek 
egy részét tömörítve e könyv 13. fejezetében olvashatják. Krebs és én azt állítjuk, 
hogy a jelzések az általunk gondolatolvasásnak és manipulációnak nevezett 
viselkedések összjátékából alakultak ki. Az állati jelzések egész témájának 
meghökkentően eltérő megközelítése származik Amotz Zahavitól. A 9. fejezethez 
fűzött egyik jegyzetemben nézeteit sokkal több szimpátiával taglalom, mint e 
könyv első kiadásában. 

5. Agresszió: stabilitás és az önző gép 

21. Evolúciósan stabil stratégiák... 
Most az ESS lényegét a következő gazdaságosabb módon szeretném 
megfogalmazni. Az ESS olyan stratégia, amely jól boldogul a saját másolatai ellen. 
Ez a definíció a következő gondolatmeneten alapul. Az a sikeres stratégia, amely 
uralkodik a populációban. Ezért egyre inkább fog saját másolataival találkozni. 
Éppen ezért csak akkor lesz sikeres, ha képes jó teljesítményt nyújtani saját 
másolataival szemben. Ez a definíció matematikai szempontból nem olyan pontos, 
mint Maynard Smithé, s azt nem is pótolhatja, mert valójában nem teljes. De 
megvan az az erénye, hogy intuitív módon sűrítve tartalmazza az ESS 
alapfilozófiáját. 

Az ESS-n alapuló gondolkodásmód ma már szélesebb körű a biológusok között, 
mint akkor volt, amikor ezt a fejezetet írtam. Maga Maynard Smith Evolúció és 
játékelmélet című könyvében 1982-ig foglalta össze a fejleményeket. Geoffrey 
Parker, a terület egy másik vezető alakja, egy kissé frissebb áttekintést adott azóta. 
Róbert Axelrod Az együttműködés evolúciója című könyvében felhasználja az ESS 
elméletét, de ezzel itt nem foglalkozom, mert két új fejezetem egyikét, az “Aki jó 
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fiú, célba ér" címűt nagyrészt Axelrod munkájának szenteltem. E könyv első 
kiadása óta az ESS elméletével magam két cikkben foglalkoztam, az egyik a “Jó 
stratégia vagy evolúciósan stabil stratégia?", a másik pedig egy közös cikk a 
kecskedarazsakról, amelyekről a 23. jegyzetben lesz szó. 

22. ...csupán egy emelkedik ki evolúciósan stabil stratégiaként, mégpedig a 
bosszúálló stratégia. 
Ez az állítás sajnos téves. Hiba volt az eredeti Maynard Smith és Price cikkben, én 
pedig megismételtem ebben a fejezetben, sőt még tovább is fokoztam azzal az 
eléggé ostoba állítással, hogy a tapogatózó-bosszúálló stratégia “majdnem" ESS 
(ha egy stratégia “majdnem" ESS, akkor nem ESS, és el fogják özönleni). A 
bosszúálló felszínesen azért látszik ESS-nek, mert a bosszúállók populációjában 
nincs nála sikeresebb. Ám a galamb ugyanilyen sikeres, mert a bosszúállók 
populációjában viselkedése megkülönböztethetetlen a bosszúállótól. A galamb 
ezért bele tud sodródni a populációba. A probléma abban rejlik, hogy mi történik 
ezután. J. S Gales és L. J. Eaves tiszteletes egy dinamikus számítógépi szimulációt 
végzett, amelyben modellállatok populációját sok nemzedéken keresztül 
evolúciónak vetették alá. Kimutatták, hogy ebben a játszmában az igazi ESS 
valójában a héják és a hetvenkedők stabil keveréke. Nem ez az egyetlen hiba a 
korai ESS-irodalomban, amelyet az ilyen dinamikus eljárás feltárt. Egy másik szép 
példa saját tévedésem, amelyet a 9. fejezethez írt jegyzetemben taglalok. 

23.  Sajnos túlságosan keveset tudunk jelenleg ahhoz, hogy a különböző 
végkifejletekhez reális költség-haszon értékeket rendelhessünk a természetben. 
Ma már rendelkezésünkre áll néhány jó terepkutatási eredmény arról, hogyan 
alakulnak a költség-haszon értékek a természetben, s ezeket beleillesztettük konkrét 
ESS-modellekbe. Az egyik legjobb példával az Észak-Amerikában honos nagy 
aranyszínű kecskedarazsak szolgálnak. A kecskedarazsak nem őszi lekváros 
edényeink ismerős társas darazsai, amelyek egy kolónia számára dolgozó semleges 
nőstények. Minden nőstény kecskedarázs önálló, s életét annak szenteli, hogy 
lárvái számára menedéket és táplálékot biztosítson. Tipikus esetben a nőstény 
először fúr egy hosszú lyukat a földbe, amelynek az alját kamrává tágítja ki. Ezután 
elindul zsákmányra vadászni (a kecskedarázs esetében ez nagy amerikai tücsköket 
és hosszúcsápú szöcskéket jelent). Amikor rábukkan egyre, akkor fullánkjával 
megbénítja, s az üregébe vonszolja. Amikor már négy vagy öt tücsköt felhalmozott, 
akkor a hegyükbe rak egy petét és lepecsételi az üreget. A petéből lárva lesz, amely 
a tücskökből táplálkozik. Mellesleg azért bénítja csupán meg a tücsköket, ahelyett 
hogy megölné őket, mert így nem romlanak meg, élve és éppen ezért frissen 
fogyaszthatók. Rokonaiknak, a fürkészdarazsaknak ez a hátborzongató szokása 
késztette Darwint az alábbi kifakadásra: “Nem vagyok képes meggyőzni magam 
arról, hogy egy jóindulatú és mindenható Isten kitervelten teremtette volna a 
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fürkészeket azzal a kifejezett szándékkal, hogy azok hernyók élő testében és 
testéből táplálkozzanak..." Ezzel az erővel példaként a francia szakácsot is 
idézhette volna, aki élve főzi meg a homárt, hogy megmaradjon a zamata. 
Visszatérve a nőstény kecskedarázshoz, magányos életet él ő attól eltekintve, hogy 
tőle függetlenül más nőstények is működnek ugyanazon a területen, s hogy olykor 
elfoglalják egymás üregét ahelyett, hogy új üreg ásásával vesződnének. 

Dr. Jane Brockman amolyan Jane Goodall darázskiadásban. Az Egyesült 
Államokból jött, hogy együtt dolgozzon velem Oxfordban. Magával hozta bőséges 
feljegyzéseit szinte minden egyes eseményről, amelyeket megfigyelt egyénileg 
azonosított nőstény darazsak két teljes populációjának életében. Ezek a 
feljegyzések annyira teljesek voltak, hogy darázs-időmérleget lehetett készíteni a 
segítségükkel. Az idő olyan jószág, amivel gazdálkodni kell: minél több időt 
fordítunk az élet egyik részére, annál kevesebb marad a többire. Alan Grafen 
csatlakozott hozzánk, és megtanított bennünket arra, miként kell helyesen 
gondolkodni az idő költségeiről és a szaporodási előnyökről. Valódi vegyes ESS 
bizonyítékaira bukkantunk egy játszmában, amelyet egy New Hampshire-i 
populáció nőstény darazsai játszottak, ugyanakkor nem találtunk ilyen 
bizonyítékokat egy másik populáció esetében, amely Michiganben élt. Röviden, a 
New Hampshire-i darazsak vagy megásták saját fészküket, vagy behatoltak olyan 
fészekbe, amelyet egy másik darázs ásott. Értelmezésünk szerint a darazsak jól 
járnak a behatolással, mert vannak olyan fészkek, amelyeket készítőik már 
elhagytak, és újra használatba lehet őket venni. Egy elfoglalt fészekbe behatolni 
nem kifizetődő, de a behatoló nem tudhatja előre, hogy melyik fészek foglalt, s 
melyik elhagyott. A darázs azt kockáztatja, hogy napokon keresztül duplafoglalás 
részese, s végül arra megy haza, hogy az üreg le van zárva, s minden erőfeszítése 
hiábavaló volt - a másik foglaló már lepetézett és élvezi az előnyöket. Ha egy 
populációban túl sok a behatolás, akkor megcsappan a rendelkezésre álló üregek 
száma, megnő a duplafoglalás esélye, ezért kifizetődő lesz ásni. Vagy megfordítva, 
ha rengeteg darázs ás, akkor az üregek bősége kedvez a behatolásnak. A 
populációban van a behatolásnak egy olyan kritikus gyakorisága, amelynél az ásás 
és a behatolás egyformán kifizetődő. Ha a tényleges gyakoriság a kritikus 
gyakoriság alatt marad, akkor a természetes kiválasztódás a behatolásnak kedvez, 
mivel bőséggel állnak rendelkezésre elhagyott üregek. Ha a tényleges gyakoriság 
fölötte van a kritikus értéknek, akkor hiány lesz az üregekből, s a természetes 
szelekció az ásásnak fog kedvezni. így egyensúly áll fenn a populációban. A 
részletes, kvantitatív adatok azt mutatják, hogy ez egy valódi vegyes ESS, 
amelyben minden egyes darázs egy adott valószínűséggel ás vagy hatol be, s nem 
arról van szó, hogy a populáció ásásra és behatolásra specializálódott egyedek 
keveréke volna. 
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24. A viselkedési aszimmetria ezen formájának általam ismert legszebb példáját... 
A “helybéli mindig győz" jelenségnek még Tinbergenénél is világosabb 
demonstrációja származik N. B. Davies kutatásából, aki a foltos falepkéket 
vizsgálta. Tin-bergen munkája még az ESS-elmélet kialakulása előttről származik, 
s e könyv első kiadásában én visszatekintve adtam az ő megfigyelésének ESS-
magyarázatot. Davies lepkekutatását már az ESS-elmélet fényénél végezte. 
Észrevette, hogy az Oxford közelében lévő Wytham Woodban hím lepke egyedek 
napfénypászmákat védelmeztek. A nőstényeket vonzották ezek a fénypászmák, 
tehát értékesek voltak, olyasmik, amelyekért érdemes harcolni. Több hím volt, mint 
fénypászma, így azok, akiknek nem jutott, várták szerencséjüket a levelek 
baldachinja alatt. Davies megfogta, majd egymás után elengedte a hímeket, s így 
kimutatta, hogy amelyiket előbb engedte a fénypászmába, azt tekintette mindkét fél 
a “tulajnak". Akármelyik hím érkezett másodiknak, azt “betolakodóként" kezelték. 
A betolakodó kivétel nélkül minden esetben elfogadta a vereséget és átengedte a 
tulajnak az egyedüli ellenőrzést a fénypászma fölött. Egy végső “kegyelemdöfés"-
kísérletben Davies megtévesztette a lepkéket, s mindketten azt “hitték", hogy ők a 
tulaj, a másik pedig a betolakodó. Csak ilyen körülmények között került sor 
valóban komoly, hosz-szan elhúzódó harcra. Egyébként minden olyan esetben, 
amikor az egyszerűség kedvéért úgy fogalmaztam, mintha egyetlen lepkepárról 
lenne szó, valójában természetesen párok statisztikai mintáival dolgoztak. 

25. Paradox ESS 
Egy másik eset, amely elképzelhető, hogy paradox ESS, egy bizonyos James Daw-
son levelében olvasható, amelyet a The Timesnak írt (London, 1977. december 7.): 
“Már évek óta észrevettem, hogy az a sirály, amely egy zászlórudat használ 
kiindulási pontként, mindig átadja a helyét egy másiknak, aki le akar ereszkedni a 
rúdra, és ez teljesen független a két madár méretétől." 

Az általam ismert, minden igényt leginkább kielégítő példa a paradox stratégiára 
a házi galamb viselkedése a Skinner-dobozban. Ez a stratégia ugyanabban az 
értelemben stabil, mint egy ESS, de jobb volna FSS-nek (“fejlődésileg stabil 
stratégiának") nevezni, mert nem evolúciós idődimenzióban, hanem az állat élete 
során alakul ki. A Skinner-doboz olyan berendezés, amelyben az állat megtanulja, 
hogy egy kar lenyomásával ételhez juttassa magát, mert a kar lenyomására 
automatikusan táplálék esik be hozzá egy csúszdán. A kísérleti pszichológusok 
galambokat vagy patkányokat szoktak Skinner-dobozokba tenni, ahol azok 
ételjutalomért hamar megtanulják, hogyan kell a finom kis karokat lenyomni. 
Ugyanezt disznók is meg tudják tanulni nagyobb méretű Skinner-dobozokban 
egyáltalán nem finom ormányhoz mért karokkal (évekkel ezelőtt láttam egy filmet 
ilyen kutatásról, s jól emlékszem, hogy majd meghaltam a nevetéstől). B. A. 
Baldwin és G. B. Meese malacokat tanított egy Skinner-ólban, de volt egy további 
csavarás is benne. Az orrkar a disznóól egyik végén volt; a táplálékadagoló a 
másikon. így a malacnak le kellett nyomni a kart, utána át kellett rohannia az ételért 
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az ól túlsó végébe, majd futás vissza a karhoz és így tovább. Ez idáig nagyon szép, 
de Baldwin és Meese egy malacpárt tett a berendezésbe. így mód nyílt arra, hogy 
az egyik disznó kizsákmányolja a másikat. A “rabszolga" disznó oda-vissza 
rohangált és nyomta a kart. A “gazda" disznó ott ült az adagoló csúszdánál, és 
amint megérkezett, megette a táplálékot. A disznópárok csakugyan kialakítottak 
ilyen stabil “gazda/rabszolga" alakzatokat: az egyik dolgozott és lótott-futott, a 
másik pedig elvégezte az evés oroszlánrészét. 

De térjünk rá a paradoxonra. Kiderült, hogy a “gazda" és “rabszolga" címkék 
teljesen a fejük tetejére vannak állítva. Valahányszor a disznópár stabil alakzata 
kialakult, az a disznó kötött ki a “gazda" vagy “kizsákmányoló" szerepnél, amely 
minden más tekintetben alárendelt volt. Az úgynevezett rabszolga disznó, aki az 
összes munkát elvégezte, egyébként rendszerint domináns volt. Mindenki, aki a 
disznókat ismerte, azt jósolta volna, hogy a domináns disznó lesz a gazda, aki 
többnyire eszik, az alárendelt disznó pedig a verejtékesen robotoló, alig-alig evő 
rabszolga kell hogy legyen. 

Miként állhatott elő ez a paradox átfordulás? Könnyen megértjük abban a 
pillanatban, hogy elkezdünk stabil stratégiákban gondolkodni. Csupán annyit kell 
tennünk, hogy az evolúció időskálájáról az egyedfejlődés rövid skálájára térünk át, 
arra az idődimenzióra, amelyben két egyed között a viszony kialakul. Az a straté-
gia, hogy “Ha domináns vagy, ülj a vályúnál, ha alárendelt vagy, működtesd a kart" 
értelmesnek tűnik, de nem volna stabil. Az alárendelt disznó, miután lenyomta a 
kart, átvágtázna az ólon, de azt tapasztalná, hogy a domináns disznó két mellső 
lábát jól megvetette a vályúban, és onnan el nem lehet mozdítani. Az alárendelt 
disznó hamar abbahagyná a kar nyomogatását, mert soha nem kapna jutalmat. Ám 
lássuk most a fordított stratégiát: “Ha domináns vagy, működtesd a kart; ha 
alárendelt vagy, ülj a vályúnál." Ez stabil lesz, még akkor is, ha arra a paradox 
eredményre vezet, hogy az alárendelt disznó kapja az étel java részét. Csupán arra 
van ehhez szükség, hogy valamennyi étel azért maradjon a domináns disznónak, 
mire áttrappol az ól túlsó végébe. Amint megérkezik, nem okoz neki gondot kiakol-
bólítani az alárendelt disznót a vályúból. Amíg legalább egy morzsa marad a 
számára jutalmul, fennmarad az a szokása, hogy működteti a kart, s ezáltal akarat-
lanul is hizlalja az alárendelt disznót. És az alárendelt disznónak az a szokása is 
jutalmat nyer, hogy mélán támasztja a vályút. így az egész stratégia - “Ha domi-
náns vagy, viselkedj úgy, mint egy rabszolga, ha alárendelt vagy, viselkedj úgy, 
mint egy gazda" - jutalmat nyer, tehát stabil. 

26. ...valamiféle dominanciahierarchia... 
Ted Burk, aki akkor diákom volt, további bizonyítékokat talált az ilyen fajta áldo-
minancia-hierarchiára tücsköknél. Azt is kimutatta, hogy egy hím tücsök nagyobb 
valószínűséggel kezd udvarolni egy nősténynek, ha nem sokkal előbb legyőzött egy 
másik hímet. Ezt talán “Marlborough-hatásnak" kellene neveznünk annak a bejegy-
zésnek a nyomán, amelyet Marlborough hercegnőjének naplójában olvashatunk:  
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 “Ő kegyelmessége ma hazatért a háborúból, és két ízben is örömet szerzett nekem 
combig csizmában." Alternatív elnevezés vetődhet fel a New Scientist egyik 
riportja nyomán, amely a tesztoszteron férfi nemi hormon szintjében beállt 
változásokról tudósít: “Szintje kétszeresére növekedett a teniszezőkben huszonnégy 
órával a nagy mérkőzés előtt. Utána a győztesekben fennmaradt a magas szintje, a 
vesztesekben azonban lezuhant." 

27.  ...az ESS-koncepció... az evolúcióelmélet Darwin óta tett legjelentősebb 
előrelépéseinek egyike... 
Ez a mondat egy kissé túllő a célon. Valószínűleg túlságosan hevesen reagáltam 
arra, hogy az ESS gondolatát jórészt figyelmen kívül hagyták a biológia 
szakirodalmában, különösen az Egyesült Államokban. Ez a kifejezés például sehol 
sem bukkan fel E. O. Wilson vaskos Szociobiológiájában. Többé már nem 
hanyagolják el, s most már megfontoltabb és kevésbé hittérítő értékelésére vagyok 
képes. Valójában nem muszáj az ESS nyelvét használnunk, feltéve hogy eléggé 
világosan gondolkodunk. Ám nagy segítség a világos gondolkozáshoz, különösen 
azokban az esetekben - ami gyakorlatilag a legtöbb esetet jelenti -, amikor nem 
állnak rendelkezésünkre részletes genetikai ismeretek. Olykor azt mondják, az 
ESS-modellek feltételezik, hogy a szaporodás nem ivaros - ez azonban félrevezető, 
ha úgy értjük, hogy ténylegesen ivartalan szaporodást tételez fel az ivarossal 
szemben. Az igazság az, hogy az ESS-modellek nem csinálnak problémát abból, 
hogy elkötelezzék magukat a genetikai rendszer részleteit illetően. Ehelyett 
valamilyen homályos értelemben azt tételezik fel, hogy a hasonló hasonlót nemz. 
Ez a feltevés számos célnak megfelel. Sőt, ez a homályosság még jótékony is lehet, 
mivel segít a lényegre összpontosítani az olyan részletek helyett, mint a genetikai 
dominancia, amely konkrét esetekben rendszerint nem is ismert. Az ESS-
gondolkodás negatív szerepben a leghasznosabb; segít elkerülnünk azokat az 
elméleti hibákat, amelyek máskülönben kísértésbe hoznak. 

28. Az evolúciós haladás nem annyira egyenletes felfelé törekvés, mint inkább egy 
sor diszkrét lépés az egyik stabil platóról a másik stabil platóra. 
Ez a bekezdés tisztességesen összefoglalja az egyik lehetőséget arra, hogy a 
szaggatott egyensúlyi állapot ma már jól ismert elméletét megfogalmazzuk. 
Szégyellem kimondani, de amikor feltevésemet megírtam, sok akkori angol 
biológushoz hasonlóan semmit sem tudtam erről az elméletről, jóllehet három 
évvel korábban már publikálták. Azóta, például A vak órásmesterben némileg 
türelmetlen ingerültséget tanúsítottam - talán túlságosan is - amiatt, hogy az 
elméletnek túl nagy feneket kerítettek. Sajnálom, ha ezzel bárkit megbántottam. 
Hadd emlékeztessek rá, hogy - legalábbis 1976-ban - jóindulatú voltam. 



269 

 

6. A génkedés művészete 

29.  ...sosem tudtam megérteni, miért nem vettek tudomást róluk az etológusok ... 
Hamilton 1964-es cikkeiről azóta már tudomást vesznek. Korábbi elhanyagolásuk, 
majd későbbi elismerésük története önmagában is érdekes kvantitatív tanulmány, 
esettanulmány arról, miként válik egy “mém" a mémkészlet részévé. Ennek a 
mémnek a fejlődését a 11. fejezet jegyzeteiben követem nyomon. 

30. ...fel fogom tételezni, hogy olyan génekről van szó, amelyek a génkészlet 
egészében ritkák. 
Az a megoldás, hogy feltételeztük, olyan génekről beszélünk, amelyek a génkészlet 
egészében ritkák, egy kis csalást jelentett annak érdekében, hogy a rokonsági fok 
mérését könnyebben tudjuk megmagyarázni. Hamilton egyik legnagyobb 
teljesítménye az volt, hogy megmutatta, következtetései igazak, tekintet nélkül 
arra, hogy a szóban forgó gén ritka vagy gyakori. Kiderült, hogy ez az elméletnek 
olyan vonatkozása, amelyet az emberek nehezen értenek meg. 
A rokonsági fok mérésének problémája a következő buktatót jelenti sokunk 
számára. Egy faj bármely két tagjában - akár ugyanahhoz a családhoz tartoznak, 
akár nem - a gének több mint 90 százaléka közös. Miről beszélünk hát, amikor azt 
mondjuk, hogy a testvérek között a rokonság mértéke 1/2, vagy az első 
unokatestvérek között 1/8? A válasz az, hogy a testvérekben a gének fele közös a 
fölött a 90 (vagy akárhány) százalék fölött, ami az összes egyedben egyébként is 
közös. A rokonsági foknak van egy alapszintje, amelyen egy faj összes tagja 
osztozik; sőt kisebb mértékben osztozik más fajok tagjaival is. Önzetlenségre 
számítunk olyan egyedek irányában, amelyek rokonsági foka az alapszintet 
meghaladja, akármi legyen is az alapszint. 

Az első kiadásban azzal a trükkel kerültem meg a problémát, hogy ritka génekről 
beszéltem. Ez bizonyos mértékig korrekt, de nem elegendő mértékig. Maga 
Hamilton is írt olyan génekről, amelyek “származásuknál fogva azonosak", ám 
ennek is megvannak a maga nehézségei, amint azt Alán Grafen kimutatta. Más 
szerzők még csak el sem ismerték, hogy itt probléma lenne, és egyszerűen a közös 
gének abszolút százalékairól beszéltek, ami egyértelmű és határozott hiba. Az ilyen 
gondatlan fogalmazás komoly félreértésekhez vezetett. Egy kiváló antropológus 
például - midőn szenvedélyes támadást intézett a “szociobiológia" ellen egy 1978-
as publikációjában - azzal próbált érvelni, hogy ha komolyan vesszük a rokoni 
kiválasztódást, akkor arra kellene számítanunk, hogy minden ember önzetlen 
egymás iránt, mivel a gének 99 százaléka minden emberben közös. Röviden 
válaszoltam erre a “Tizenkét félreértés a rokoni szelekcióról" című cikkemben (ez 
az 5. számú félreértés). A másik tizenegy félreértésre is érdemes egy pillantást 
vetni. 

Alan Grafen talán döntő megoldást kínál a rokonsági fok mérésének problémá-
jára “A rokonság geometriai felfogása" című írásában, amit itt nem próbálok meg 
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kifejteni. Egy másik cikkben pedig - “Természetes szelekció, rokoni szelekció és 
csoportszelekció" - Grafen egy további gyakori és fontos problémát tisztáz, 
nevezetesen Hamilton “inkluzív alkalmasság" fogalmának széles körű hibás 
használatát. A genetikai rokonok esetében megismertet bennünket a költség-haszon 
számítások helyes és helytelen módjával is. 

31. ...tatuk... érdemes volna valakinek Dél-Amerikában jártában megfigyelni őket. 
Nem számoltak be újabb fejleményekről a tatu-frontról, viszont látványos új tények 
kerültek napvilágra a “kiónozó" állatok egy másik csoportjáról, a levéltetvek-ről. 
Régóta ismert, hogy a levéltetvek ivar nélkül éppúgy szaporodnak, mint ivarosán. 
Ha egy levélen megpillantunk egy levéltetű tömeget, jó esély van rá, hogy annak 
minden tagja azonos nőstény klón, míg a szomszéd levélen lévő egyedek egy másik 
klón tagjai. Elméletileg ezek ideális feltételek a rokonszelekciós önzetlenség 
kialakulásához. A levéltetvek önzetlenségére azonban nem ismertünk példát 
egészen addig, amíg Shigeyuki Aoki 1977-ben fel nem fedezett egy japán fajban 
steril “katonákat", ez azonban már épp egy kicsit késő volt ahhoz, hogy beleke-
rülhessen e könyv első kiadásába. Aoki azóta számos különböző fajnál rábukkant 
erre a jelenségre, és kellő bizonyítékokkal rendelkezik arra, hogy legalább négy 
különböző alkalommal fejlődött ki egymástól függetlenül a levéltetvek különböző 
csoportjaiban. 

Aoki története a következő. A levéltetű “katonák" anatómiai szempontból 
különálló kasztot alkotnak, éppúgy, ahogy a hagyományos társas rovarok, például a 
hangyák katonái. Olyan lárvák, amelyek nem érnek teljesen felnőtté, s ezért 
magtalanok. Sem kinézetre, sem viselkedésre nem hasonlítanak lárvatársaikra, 
amelyekkel ugyanakkor genetikai szempontból azonosak. A katonák többnyire 
nagyobbak a nem katonáknál; különlegesen nagy mellső lábaik vannak, amelyektől 
szinte skorpióra emlékeztetnek; és hegyes szarvaik vannak, amelyek előre 
merednek. Ezeket a fegyvereket arra használják, hogy megküzdjenek a potenciális 
ragadozókkal és megöljék őket. Ebbe gyakran bele is halnak, de ha nem, akkor is 
helyesen gondoljuk őket genetikai szempontból “önzetlennek", mert magtalanok. 

Mi történik itt az önző gének szempontjából? Aoki nem említi meg pontosan, mi 
határozza meg, hogy mely egyedekből lesznek steril katonák, s melyekből 
normális, szaporodóképes felnőttek. De kockázat nélkül mondhatjuk, hogy ennek 
valami környezeti, s nem genetikai különbségnek kell lennie - ez nyilvánvaló, 
hiszen bármely növényen a steril katonák és a normális levéltetvek genetikailag 
azonosak. Kell azonban lenni olyan géneknek, amelyek a környezet hatására képe-
sek átkapcsolni egyik vagy másik fejlődési pályára. Miért kedvezett a természetes 
szelekció ezeknek a géneknek, még akkor is, ha némelyikük magtalan katonák 
testében köt ki, s így nem jut tovább a következő nemzedékekbe? Azért, mert - hála 
a katonáknak - pontosan ugyanezen gének másolatai megmenekülnek a szaporodó- 
képes nem katonák testében. Az indoklás ugyanaz, mint minden társas rovarnál  
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(vö. 10. fejezet), azzal a különbséggel, hogy a többi társas rovar - például a 
hangyák vagy a termeszek - esetében a magtalan “altruistákban" lakó géneknek 
csak statisztikailag van esélyük segíteni saját másolataikat a szaporodóképes 
társakban. Levéltetvek önző génjei bizonyosságot élveznek, s nem csupán 
statisztikai valószínűséget, mivel a levéltetű katonák klóntestvéreik azoknak a 
szaporodóképes nővéreiknek, akiknek a javát szolgálják. Bizonyos tekintetben 
Aoki levéltetvei a legtisztább valóságos illusztrációi Hamilton elgondolásának. 

Be kell tehát bocsátanunk a levéltetveket a valódi társas rovarok exkluzív 
klubjába, amely hagyományosan a hangyák, méhek, darazsak és termeszek 
felségterülete? Konzervatív rovartanászok több alapot is találnának arra, hogy ezt a 
labdát visszadobják. Nincs például hosszú életű, öreg királynőjük. Sőt, mivel igazi 
klónok, a levéltetvek semmivel sem inkább “társas" lények, mint a testünk sejtjei. 
Egyetlen állat eszi azt a növényt, csak történetesen a teste különálló levéltetvekre 
oszlott, amelyek némelyike a védelem funkciójára szakosodott, mint az emberi test 
fehér vérsejtjei. A “valódi" társas rovarok ezen érvelés szerint annak ellenére 
együttműködnek, hogy nem ugyanazon szervezet részei, míg Aoki levéltetvei 
éppen azért működnek együtt, mert ugyanahhoz a “szervezethez" tartoznak. Engem 
nem hoz izgalomba ez a szemantikai szőrszálhasogatás. Nézetem szerint 
mindaddig, amíg értjük, hogy mi zajlik le a hangyák, a levéltetvek és az emberi 
sejtek között, addig tetszés szerint nevezhetjük őket társasnak vagy nem társasnak. 
Ami engem illet, megvannak az okaim, amiért szívesebben nevezem Aoki 
levéltetvek társas organizmusoknak, mint egyetlen organizmus részeinek. Vannak 
az egyedi organizmusnak olyan döntő tulajdonságai, amelyekkel az egyedi 
levéltetű rendelkezik, de a levéltetvek klónja nem. Érveimet kifejtettem A hódító 
gén “A szervezet újrafelfedezése" című fejezetében, valamint jelen könyvnek “A 
gén keze messzire elér" című fejezetében. 

32. A rokonszelekció hangsúlyozottan nem a csoportszelekció speciális esete... A 
csoportszelekció és a rokonszelekció különbsége körüli zűrzavar nem múlt el. 
Talán még romlott is a helyzet. Megjegyzésem kétszeres hangsúlyt kap attól 
eltekintve, hogy meggondolatlan szóhasználatommal elkövettem az ettől független 
saját hibámat e könyv első kiadásában. Az eredeti így szólt: “egyszerűen azt várjuk, 
hogy a másod-unokatestvérek többnyire 1/16-át kapják annak az önzetlenségnek, 
amit egy gyermek vagy egy testvér kap." Ahogy arra S. Altman rámutatott, ez 
nyilvánvalóan téves. Olyan ok miatt hibás, aminek semmi köze sincs ahhoz az 
állításhoz, ami mellett éppen érveltem. Ha egy önzetlen állatnak van egy tortája, 
amit rokonainak ad, semmi sem indokolja, hogy minden rokonának adjon egy 
szeletet, ahol a szelet méretét a rokonsági fok határozza meg. Csakugyan, ez 
abszurditáshoz vezetne, hiszen a faj minden tagja - más fajokról nem is szólva - 
legalábbis távoli rokon, s így mindegyikük követelhetné a gondosan kimért 
morzsáját! Épp ellenkezőleg, ha van a környéken egy közeli rokon, akkor nincs ok 
arra, hogy egy távoli rokonnak egyáltalán adjunk a tortából. További bonyodalmak 



272 

 

 miatt - amilyen például az egyre csökkenő megtérülés törvénye - az egész tortát 
oda kell adni a kéznél levő legközelebbi rokonnak. Amit mondtam, természetesen 
úgy értettem, hogy “egyszerűen azt várjuk, hogy a másod-unokatestvéreknek V16 
valószínűséggel jut önzetlenség, mint amekkora valószínűséggel egy gyermek vagy 
egy testvér kap", s most ez is áll a szövegben (92. oldal). 

33. Szándékosan kizárja a gyermekeket: nem számítanak rokonoknak! Kifejeztem 
reményemet, hogy E. 0. Wilson jövendő írásaiban változtatni fog a rokoni szelek-
cióra vonatkozó definícióján oly módon, hogy az utód is “rokonnak" számítson. 
Örömmel jelentem, hogy Az emberi természetről című művében a kifogásolt 
fordulat - “amelyek nem utódok" - csakugyan kimaradt. Nem követelem magam-
nak ezért az érdemet! Hozzáteszi: “Bár a rokont úgy határoztuk meg, hogy az utód 
is beletartozzék, a rokoni szelekció kifejezést rendszerint csak akkor használjuk, ha 
más rokonok, bátyák, nővérek vagy szülők is érintve vannak." Ez sajnos pontos 
megfogalmazása annak, ahogyan a biológusok szokás szerint használják ezt a 
fogalmat, ami egyszerűen azt a tényt tükrözi, hogy sok biológusnak még mindig 
nem természetes, mi a rokoni szelekció alapvető lényege. Tévesen még mindig azt 
gondolják, hogy az valami különleges és ezoterikus a közönséges “egyedi szelek-
cióhoz" képest. Nem az. A rokoni szelekció mint napra éj következik a 
neodarwinizmus alapfeltevéséből. 

34. De hogyan is várhatnánk el ilyen bonyolult számításokat..,. 
Az a tévedés, hogy a rokoni szelekció elmélete irreális számítási teljesítményt 
követel meg az állatoktól, kutatók nemzedékeit élte túl töretlenül. S nem is csak 
kezdő kutatókat érintett. Az Élni és visszaélni a biológiával című mű, amelynek 
szerzője a kiváló szociálantropológus, Marshall Sahlins, jótékony homályban 
maradhatna, ha nem dicsőítették volna mint “megsemmisítő támadást" a “szo-
ciobiológia" ellen. Alább idézek tőle egy szakaszt arról, hogy működhet-e a rokoni 
szelekció emberek körében; s ez a szakasz már-már túl jó ahhoz, hogy igaz legyen: 

Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy azok az ismeretelméleti problémák, 
amelyek az r, a rokonsági együttható nyelvi alátámasztásának hiányából 
erednek, a rokoni szelekció elméletének súlyos gyengeségét mutatják. Törtek 
nagyon ritkán fordulnak elő a világ nyelveiben, csak az indoeurópai 
civilizációban, valamint a Közel- és Távol-Kelet ókori civilizációiban bukkan 
fel, de általában hiányzik az úgynevezett primitív népeknél. A vadászó és 
gyűjtögető népeknek általában nincs számrendszerük az 1, 2 és 3 számokon túl. 
Ahhoz a még nagyobb problémához nem is fűzök meg- jegyzést, hogy miként 
tételezhetjük fel állatokról annak kiszámolását, hogyan lesz r {én, első 
unokatestvér} = 1/8. 
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Nem ez az első alkalom, hogy ezt a nagyon sokat eláruló szakaszt idézem, s akár a 
saját eléggé kíméletlen válaszomat is idézhetem a “Tizenkét félreértés a rokoni 
szelekcióról" című írásomból: 

Elég baj Sahlins számára, hogy engedett a kísértésnek és “nem is fűzött 
megjegyzést" ahhoz, hogyan tételezhető fel az állatokról, hogy “kiszámolják" 
az r értékét. Már a nevetségessé tenni próbált gondolat abszurditásának is meg 
kellett volna kongatnia a szellemi vészharangokat. A csigaház pontos 
logaritmusos spirál, de vajon hol tartja a csiga a logaritmustáblázatait; tényleg, 
hogyan olvassa el őket, hiszen szemlencséiből hiányzik az m refrakciós 
együttható kiszámításához szükséges “nyelvi alátámasztás"? Hogyan 
“számítják ki" a zöld növények a klorofill képletét? 

Az a helyzet, hogy ha az anatómiáról, az élettanról vagy a biológia szinte bármely 
aspektusáról - s nem csupán a viselkedésről - úgy kezdünk gondolkodni, ahogyan 
Sahlins, akkor ugyanehhez a nem létező problémához jutunk el. Ahhoz, hogy egy 
állat vagy növény teste bármely darabkájának embriológiai fejlődését teljesen 
leírjuk, bonyolult matematikára van szükség, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
magának az állatnak vagy növénynek okos matematikusnak kellene lennie! A 
nagyon magas fának rendszerint hatalmas támpillérei vannak, amelyek szárnyak 
módjára terülnek szét a tönk tövénél. Bármely fajon belül igaz, hogy minél 
magasabb a fa, viszonylag annál nagyobbak a támpillérek. Széles körben 
elfogadják, hogy a támpillérek alakja és mérete közel van ahhoz a gazdaságossági 
optimumhoz, ami a fa egyenesen tartásához szükséges, jóllehet egy mérnöknek 
kifinomult matematikai eljárásokra lenne szüksége ennek bizonyításához. Soha 
nem jutna eszébe Sahlinsnak vagy bárki másnak kétségbe vonni a támpillérek 
alapját képező elméletet csupán azon az alapon, hogy a fának nincs meg a 
számításhoz szükséges matematikai jártassága. Miért merül fel akkor ez 
problémaként a rokoni szelekciós viselkedés sajátos esetében? Nem lehet pusztán 
azért, mert ez magatartás és nem anatómia, hiszen rengeteg más viselkedéssel 
kapcsolatos példa van (úgy értem a rokoni szelekción kívül], amelyet Sahlins vígan 
elfogadna anélkül, hogy “ismeretelméleti" ellenvetéssel élne; gondoljunk például 
saját illusztrációmra (95. oldal) arról, hogy milyen bonyolult kalkulációkkal jár 
elkapni a labdát. El kell gondolkodnunk: vannak olyan társadalomtudósok, akiknek 
semmi kifogásuk sincs a természetes szelekció elméletével általában, de akik - 
teljesen külső okokból, melyeknek gyökere saját tárgyuk történetében keresendő - 
kétségbeesetten szeretnének találni valamilyen - bármilyen - hibát konkrétan a 
rokoni szelekció elméletében.  
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35. Hogy ezt belássuk, el kell gondolnunk, hogy az állatok ténylegesen hogyan 
becsülhetik fel, kik a közeli rokonaik. 
A rokoni felismerés egész témaköre nagyot haladt előre, amióta ezt a könyvet 
megírtam. Az állatok - saját magunkat is beleértve - figyelemre méltóan kifinomult 
képességeket mutatnak abban, hogy megkülönböztetik a rokonokat a nem 
rokonoktól, gyakran szag után. Egy nemrégiben megjelent könyv - a Rokoni 
felismerés állatoknál - összefoglalja, amit ma tudunk. Pamela Wellsnek az 
emberekről írt fejezete megmutatja, hogy a fenti állítás {“Mi onnan tudjuk, hogy 
kik a rokonaink, hogy megmondják nekünk") kiegészítésre szorul: legalábbis 
közvetett bizonyítékaink vannak arra, hogy képesek vagyunk különféle nem 
verbális jelzések, támpontok használatára, ideértve a rokonok verejtékének szagát. 
Az egész témát számomra kiválóan foglalja össze az az idézet, amivel cikkét kezdi: 

Megmondja az önzetlenszag, kicsoda a jó elvtársad  
(all good kumrads you can teli by their altruistic smell) 

 E. E. Cummings 

A rokonoknak az önzetlenségen kívül egyéb okaik is lehetnek arra, hogy miért 
fontos egymás felismerése. Lehet, hogy egyensúlyt akarnak tartani a rokonságon 
belüli és rokonságon kívüli utódnemzés között, amint a következő jegyzetben látni 
fogjuk. 

36.  ... [az önzetlenség a] recesszív gének káros hatásaival áll kapcsolatban. 
(Valamilyen oknál fogva sok antropológus nem szereti ezt a magyarázatot.) 
Az a letális gén, amely megöli tulajdonosát. A recesszív letális gén - mint minden 
recesszív gén - nem fejti ki hatását, amíg nem dupla adagban léphet fel. A recesszív 
letális gének elvannak a génkészletben, mert a legtöbb egyénnek csak egy példánya 
van belőlük, s ezért nem szenvednek a következményektől. Bármely letális gén 
azért ritka, mert ha gyakorivá válik, akkor összetalálkozik saját másolataival, s 
megöli hordozóját. Ennek ellenére rengeteg különféle letális gén létezhet, így 
mindannyiunkban bőven lehetnek elszórva. Különböző becslések vannak forga-
lomban arról, hogy hány különböző ilyen gén bujkál az emberi génkészletben. 
Vannak könyvek, amelyek úgy számítják, hogy egy emberre nem kevesebb, mint 
két letális gén jut. Ha egy véletlenszerűen kiválasztott hímnemű egy véletlen-
szerűen kiválasztott nőneművel találkozik, jó esély van rá, hogy egyikük letális 
génjei nem azonosak a másikéival, s így a gyerekeknek nem származik belőle 
bajuk. Ám ha fivér lép frigyre nővérével, vagy apa a lányával, akkor jelentős a 
különbség. Bármennyire ritka legyen is az én recesszív letális génem a populáció 
egészében, és bármenynyire ritka legyen is a nővérem recesszív letális génje a 
populáció egészében, nyugtalanítóan nagy az esélye annak, hogy kettőnkben 
egyformák. Ha elvégezzük a számításokat, kiderül, hogy minden bennem lévő 
letális recesszív génre nézve igaz: ha a nővéremnek nemzek utódokat, akkor 
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közülük nyolcból egy halva születik vagy fiatalon meghal. Mellesleg a serdülőkori 
halál genetikai szempontból még “halálosabb", mint a születéskori halál: egy halva 
született gyerek nem pocsékol annyit el a szülei életfontosságú idejéből és 
energiájából. De bárhonnan is nézzük, a közeli rokonok vérfertőzése nem csupán 
enyhén veszedelmes. Katasztrofális is lehet. A vérfertőzés aktív elkerülésének 
kedvező szelekció éppoly erős lehet, mint a természetben megfigyelt bármely 
szelekciós nyomás. 

Azok az antropológusok, akik vitatják Darwinnak az incesztus kerülésére adott 
magyarázatát, nem veszik észre, milyen erős darwinista érvvel szállnak szembe. 
Érveik néha olyan gyengék, hogy kétségbeesetten hivatkoznak különleges 
okfejtésekre. Gyakran mondják például: “Ha a darwini szelekció csakugyan belénk 
épített volna valamilyen ösztönös ellenállást a vérfertőzéssel szemben, akkor nem 
volna szükség arra, hogy megtiltsuk. A tabu éppen azért alakul ki, mert az 
embereknek vérfertőző vágyaik vannak. Ezért az incesztus szabályozásának nem 
lehet »biológiai« funkciója, hanem csak tisztán »társadalmi« szerepe." Ez az 
ellenvetés olyan, mint ha a következőt állítanánk: “Az autónak nincs szüksége 
indítókulcsra, mert van ajtókulcsa. Ezért a slusszkulcs nem lehet lopásgátló eszköz; 
csak valami tisztán rituális jelentősége lehet!" Az antropológusok azt is 
előszeretettel hangsúlyozzák, hogy a különböző kultúráknak különböző tabuik 
vannak, sőt másként is definiálják a rokonságot. Úgy tűnik, azt hiszik, hogy ez is 
aláássa Darwin törekvését a vérfertőzés kerülésének megmagyarázására. Ennyi 
erővel azonban azt is mondhatná valaki, hogy a nemi vágy nem lehet darwinista 
értelemben vett alkalmazkodás, mert a különböző kultúrák más és más 
testhelyzetben szeretnek közösülni. A szememben nagyon nyilvánvalónak látszik, 
hogy a vérfertőzés kerülése az embernél is éppen annyira erős darwini szelekció 
következménye, mint az állatoknál. 

Nem csupán arról van szó, hogy helytelen dolog olyanokkal párosodni, akik 
genetikailag közel állnak hozzánk. Abból is származhat baj, ha túlságosan távoli a 
párunk, mert előfordulhat, hogy genetikai szempontból nem illik jól össze a két 
különböző leszármazási vonal. Nehéz pontosan megjósolni, hogy merre van az 
ideális köztes eset. Vajon az volna a legjobb, ha első unokatestvéremmel alkotnék 
párt? Vagy a másod-, vagy harmad-unokatestvéremmel? Patrick Bateson arra tett 
kísérletet, hogy japán fürjeket kérdezzen meg arról, szerintük mi a legjobb. Egy 
Amszterdam Apparátusnak nevezett kísérleti elrendezést alkalmazott, ahol a 
madaraknak módjuk volt miniatűr kirakatok sora mögött üldögélő ellenkező nemű 
partnerek közül választani. A fürjek az első unokatestvéreket részesítették előnyben 
a testvérekhez és a rokoni viszonyban nem állókhoz képest. További kísérletek arra 
mutattak, hogy a fiatal fürj megtanulja a fészekalji társai tulajdonságait, s később 
élete során igyekszik szexuális partnereit azok közül választani, akik eléggé 
hasonlítanak a fészekaljbeliekre, de nem túlságosan. 

A fürj tehát azáltal kerüli el a vérfertőzést, hogy eleve nincs benne vágy azok 
iránt, akikkel együtt nőtt fel. Más állatok úgy érik el ugyanezt, hogy társadalmi tör- 
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vényeknek, a szétszóródás társadalmilag kikényszerített szabályainak engedel-
meskednek. A serdülő hím oroszlánokat például elűzik a szülői csapatból, ahol 
visszamaradnak a nőstények, akik kísértésbe hozhatnák őket, s csak akkor 
szaporodhatnak, ha megszerzik az uralmat egy másik csapatban. A csimpánz- és 
gorillatársadalmakban inkább a fiatal nőstények mennek el és keresnek párt más 
csapatokban. A szétszóródás mindkét mintázata, s a fürjek rendszere is 
megtalálható saját fajunk különböző kultúráiban. 

37. Mivel [a kakukkgazdákat] nem fenyegeti az a veszély, hogy saját fajuk tagjai 
élősködnek rajtuk... 
Ez valószínűleg igaz a legtöbb madárfaj esetében. Mégsem kellene meglepődnünk, 
ha olyan madárral találkoznánk, amely a saját fajának fészkein élősködik. S ezzel a 
jelenséggel csakugyan egyre több fajnál találkozunk. Különösen igaz ez manapság, 
amikor egyre újabb molekuláris genetikai technikákat használnak annak 
megállapítására, hogy ki kinek a rokona. Ami azt illeti, az önzőgén-elmélet arra 
számít, hogy erre még gyakrabban kerül sor, mint azt eddig tudtuk. 

38. Rokoni szelekció az oroszlánoknál 
Bertramnak azt a felfogását, amellyel az oroszlánoknál az együttműködés fő 
mozgatójaként a rokoni szelekciót hangsúlyozta, C. Packer és A. Pusey kétségbe 
vonják. Azt állítják, hogy sok olyan csapat van, ahol a két hím oroszlán nem 
rokona egymásnak. Szerintük a kölcsönös önzetlenség épp akkora valószínűséggel 
szolgálhat magyarázatul az oroszlánok együttműködésére. Valószínűleg mindkét 
félnek igaza van. A 12. fejezet azt állítja, hogy a kölcsönösség (“Szemet szemért") 
csak akkor fejlődhet ki, ha kiinduláskor sikerült összetoboroznunk a viszonzó 
egyedek kritikus létszámát. Ez biztosítja, hogy egy leendő partner jó eséllyel lesz 
viszonzó. Ennek legnyilvánvalóbb módja talán éppen a rokonság. A rokonok 
természettől fogva hasonlítanak egymásra, így - még ha a populáció egészében 
nincs is meg - a kritikus gyakoriság meglehet a családon belül. Lehet, hogy az 
oroszlánok együttműködése a rokonsági hatások révén kezdődött el, ahogyan 
Bertram gondolja, s ez teremtette meg a szükséges feltételeket ahhoz, hogy inkább 
válaszszák a viszonzást. Az oroszlánok körül kialakult nézeteltérést csak a tények 
rendezhetik el, márpedig a tények - mint mindig - most is csupán a konkrét esetről 
szólnak, s nem az általános elméletről. 

39. Ha C egypetéjű ikertestvérem... 
Ma már széles körben elfogadják, hogy egy egypetéjű ikernek elméletileg 
ugyanakkora az értéke, mint saját magunknak, ha garantálva van, hogy az iker 
valóban egypetéjű. Nem ilyen elterjedt az a nézet, hogy ugyanez érvényes egy ga-
rantáltan monogám anyára. Ha bizonyos lehetek benne, hogy anyám továbbra is 
csak apámnak és csakis az apámnak fog utódokat szülni, akkor genetikai szem- 



277 

 
pontból  anyám éppoly értékes számomra, mint egy egypetéjű iker vagy saját 
magam. Képzeljük el, hogy utódnemző gépek vagyunk. Ekkor monogám anyánk 
(édes) testvérgyártó gép, s az édestestvérek számunkra ugyanolyan értékesek, mint 
a saját utódaink. Persze most figyelmen kívül hagytunk egy csomó gyakorlati 
megfontolást. Például anyánk idősebb nálunk, bár hogy ez nálunk jobb vagy 
rosszabb esélyt ad számára a jövőbeni szaporodáshoz, az a konkrét körülményektől 
függ - nincs általános szabály. 

Okfejtésünk feltételezi, hogy megbízhatunk anyánkban, továbbra is apánk 
gyerekeit hozza világra, s nem egy másik hím gyerekeit. Hogy mennyire bízhatunk 
meg benne, az a faj párválasztási rendszerétől függ. Ha egy promiszkuitást 
gyakorló fajhoz tartozunk, akkor nyilvánvalóan nem számíthatunk arra, hogy 
anyánk utódai édestestvéreink lesznek. Még ha ideálisak is a körülmények a 
monogámia számára, van egy látszólag kikerülhetetlen megfontolás, amitől rosz-
szabb az esélyünk, ha anyánkra teszünk, mint ha saját magunkra. Apánk 
meghalhat. Ha apánk halott, anyánk a legjobb szándékkal sem szülhet neki 
továbbra is gyerekeket, ugye? 

Ami azt illeti, szülhet. Ennek körülményei nyilvánvalóan nagyon érdekesek a 
rokoni szelekció elmélete számára. Emlősökként hozzászoktunk ahhoz a 
gondolathoz, hogy a szülés rögzített és eléggé rövid időintervallummal követi a 
párzást. Az emberi hím halála után is lehet apja egy csecsemőnek, de csak akkor, 
ha kilenc hónapnál nem régebben halt meg (most eltekintünk a spermabank 
mélyhűtőjének segítségétől). Van azonban több rovarcsoport, ahol a nőstény egész 
élete folyamán tárolja magában a spermát, s az évek során mindig elővesz belőle, 
hogy megtermékenyítse a petesejteket - gyakran sok évvel párja halála után is. Ha 
ilyen fajnak vagyunk tagjai, akkor csakugyan nagyon biztosak lehetünk abban, 
hogy anyánk továbbra is jó “genetikai ló". A nőstény hangya mindössze egyszer 
párosodik -egyetlen párzórepülés alkalmával élete korai szakaszában. Ezután a 
nőstény elveszti szárnyait, és soha többet nem párzik. El kell ismernünk, hogy sok 
olyan hangyafaj van, ahol a nőstény párzórepülése során több hímmel is párosodik. 
De ha történetesen azon fajok egyikéhez tartozunk, ahol a nőstény valóban mindig 
monogám, akkor genetikai szempontból anyánkat valóban ugyanolyan jó genetikai 
tétnek tarthatjuk, mint saját magunkat. A fiatal emlőshöz képest attól nagy dolog 
fiatal hangyának lenni, hogy nem számít, meghalt-e az apa (ami azt illeti, szinte 
bizonyos, hogy meg is halt!). Nagyon is biztosak lehetünk abban, hogy apánk 
spermája túléli őt, s hogy anyánk édestestvéreket hoz világra nekünk. 

Ebből következik, hogy ha érdekel bennünket a testvérgondoskodás és a rovarka-
tonákhoz hasonló jelenségek evolúciós eredete, akkor különös figyelmet kell fordí-
tanunk az olyan fajokra, ahol a nőstény egész életére ellátja magát spermával. A 
hangyák, a méhek és a darazsak esetében - ahogy a 10. fejezetben olvashatjuk - van 
olyan genetikai sajátosság, a haplodiploiditás, ami talán eleve elrendelhette a magas 
szintű társadalmi életet. Itt azt állítom, hogy a haplodiploiditás nem az egyetlen 
pre-diszponáló tényező. Az élethossziglani spermatárolás szokása legalább ilyen 
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fontos lehet. Ideális körülmények között ettől az anya genetikai szempontból éppen 
olyan értékes, s így “önzetlen" segítségre érdemes lehet, mint egy egypetéjű iker. 

40.  ...a szociálantropológusoknak lehetnek érdekes mondanivalóik erről. 
Ettől a megjegyzésemtől most fülig pirulok zavaromban. Azóta megtudtam, hogy a 
szociálantropológusoknak nemcsak hogy van mondanivalójuk az “anya bátyja 
effektusról": sokan közülük évek óta alig beszélnek másról! Az a hatás, amit én 
“megjósoltam", olyan tapasztalati tény számos kultúrában, amit az antropológusok 
már évtizedek óta tudnak. Sőt, amikor azt a konkrét hipotézist vetettem fel, hogy 
“olyan társadalomban, ahol a házasságtörés gyakori, az anyai nagybácsiknak 
önzetlenebbeknek kell lenniük az »apáknál«, mivel több alapjuk van a gyermekhez 
fűződő rokonságban való bizalomra" (104. oldal), sajnálatos módon átsiklottam a 
fölött a tény fölött, hogy Richard Alexander már megfogalmazta ugyanezt az 
elgondolást. A hipotézist már ellenőrizték - mások mellett maga Alexander is - az 
antropológiai szakirodalomból származó mennyiségi adatok felhasználásával, s az 
eredmények mellette szólnak. 

7. Családtervezés 

41.  ...Wynne-Edwards, a csoportszelekció eszméjének első számú népszerűsítője... 
Wynne-Edwards általában barátságosabb elbánásban részesül, mint a tudomány 
eretnekei gyakran szoktak. Azáltal, hogy egyértelműen téved, sokan azt tartják, 
hogy az embereket arra ösztökéli, gondolkodjanak világosabban a szelekcióról 
(szerintem ugyan ezt meglehetősen eltúlozzák). Maga egyébként nagylelkűen 
visszakozott 1978-ban, amikor így írt: 

Az elméleti biológusok jelenleg általánosan egyetértenek abban, hogy nem 
lehet olyan hiteles modelleket alkotni, amelyek által a csoportszelekció lassú 
menetelése megelőzhetné az önző gének sokkal gyorsabb terjedését, ami az 
egyéni alkalmasság számára nyereséget biztosít. Én ezért elfogadom véle-
ményüket. 

Bármily nagylelkű volt is, amikor másodszor is belegondolt a problémába, sajnos 
harmadszor is elgondolkozott róla: legújabb könyvében vissza-visszakozik. 
A csoportszelekció abban az értelemben, ahogyan mindannyian már hosszú ideje 
felfogjuk, könyvem első kiadásának megjelenése óta még inkább kiesett a 
biológusok kegyéből. Azért megbocsátható, ha az olvasó másként gondolja: felnőtt 
egy nemzedék - különösen az Egyesült Államokban -, amely úgy szórja két 
marokkal a “csoportszelekció" elnevezést, mintha konfetti volna. Beborítottak vele 
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mindenféle eseteket, amelyeket valaha (s mi többiek továbbra is így gondoljuk) 
világosan és egyértelműen valami másnak tartottunk, például rokoni szelekciónak. 
Azt hiszem, hiábavaló dolog túlságosan felbosszankodni az ilyen szemantikai 
sznobság miatt. Mégis, a csoportszelekció egész kérdését nagyon kielégítően 
rendezte egy évtizeddel ezelőtt John Maynard Smith és mások, s bosszantó azt 
látni, hogy most két nemzedéket, valamint két nemzetet csupán a közös nyelv 
választja el egymástól. Különösen sajnálatos, hogy a filozófusok - akik csak kissé 
megkésve merészkedtek erre a területre - a terminológia ilyen újabb bakugrásaitól 
elkezdtek összezavarodni. Melegen ajánlom Alán Grafen “Természetes szelekció, 
rokoni szelekció és csoportszelekció" című tanulmányát, mint a neocsoportsze-
lekció problémájának világosan gondolkodó, és reményeim szerint döntő 
rendezését. 

8. Nemzedékek harca 

42. R. L. Trivers 1972-ben elegánsan oldotta meg a problémát... 
Robert Trivers - akinek az 1970-es évek elejéről származó cikkei az egyik 
legfontosabb inspirációt jelentették számomra e könyv első kiadásának 
megírásához, s akinek gondolatai különösen a 8. fejezetben játszanak uralkodó 
szerepet - végre megalkotta saját könyvét Társas evolúció címmel. Ajánlom 
elolvasni nemcsak tartalma, hanem stílusa miatt is: világos gondolkodás és tudo-
mányos korrektség jellemzi, de éppen elegendő emberszabású felelőtlenség van 
benne ahhoz, hogy megfricskázza a fontoskodókat, és önéletrajzi kitérők is 
fűszerezik. Trivers így írja le izgatottságát, amikor két rivális pávián viszonyát 
figyelte meg Kenyában: “Másik oka is volt izgalmamnak, mégpedig az, hogy tudat 
alatt azonosultam Artúrral. Az élete delén álló nagyszerű ifjú hím volt..." Trivers új 
fejezete a szülő-utód konfliktusról a téma legfrissebb eredményeivel ismertet meg. 
Valójában nincs sok hozzátennivaló 1974-es cikkéhez, eltekintve néhány új 
ténybeli információtól. Az elmélet kiállta az idő próbáját. Részletesebb matema-
tikai és genetikai modellek megerősítették, hogy Trivers jórészt szóban kifejtett 
érvei csakugyan következnek a ma elfogadott darwinista elméletből. 

43. Szerinte a szülő mindig nyer. 
Alexander nagyvonalúan elismerte a Darwinizmus és emberi dolgok című 1980-as 
könyvében, hogy tévedett, amikor azt mondta, hogy a szülő-utód konfliktusban a 
szülő győzelme kikerülhetetlenül következik a darwinista alapfeltevésekből. Ma 
úgy látom, hogy az a tétele, amely szerint a nemzedékek harcában nincs szimmetria 
- a szülők előnyt élveznek az utódaikkal szemben -, másféle érveléssel is 
alátámasztható, amit Eric Charnovtól ismertem meg. 
Charnov a társas rovarokról és a magtalan kasztok eredetéről írt, de gondolat-
menete általánosabb érvényű, s magam így is fogalmazom most meg. Vegyünk 
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szemügyre egy, a felnőttkor küszöbén álló ifjú nőstényt valamilyen monogám 
fajból, nem kell feltétlenül rovarnak lennie. Az a dilemmája, hogy menjen el 
hazulról és próbáljon maga szaporodni, vagy maradjon a szülői fészekben és segít-
sen felnevelni öccseit és húgait. Faja párosodási szokásai miatt bizonyos lehet 
abban, hogy anyja továbbra is hosszú időn át édestestvéreket fog szülni neki. 
Hamilton logikája szerint ezek a tesók genetikai szempontból pontosan ugyanolyan 
“értékesek", mint saját utódai volnának. A genetikai rokonság szempontjából ezen 
ifjú nőstények számára nem volna különbség a két változat között; nem “törődik 
vele", megy vagy marad. A szülei számára azonban távolról sem közömbös, miként 
választ. Idős édesanyja szemszögéből nézve az a dilemma, hogy unokái legyenek-e 
vagy gyerekei. Ha a konfliktust úgy fogjuk fel, hogy a szülők és utódaik között áll 
fönn, s a tét, hogy az utódok menjenek-e el hazulról vagy segítsenek odahaza, 
akkor Charnov szerint a konfliktus a szülők számára versenytárs nélküli győzelmet 
jelent azon nyomós oknál fogva, hogy csak a szülők látnak benne egyáltalán 
konfliktust! 

Ez olyan egy kicsit, mint két atléta versenye, ahol az egyik csak akkor kap ezer 
fontot, ha győz, míg ellenfelének megígérik az ezer fontot akár nyer, akár veszít. 
Arra kell számítanunk, hogy az első futó nagyobb erőbedobással küzd majd, és 
hogy - ha a két futó egyébként azonos képességekkel rendelkezik - valószínűleg 
győz is. A valóságban Charnov álláspontja erősebb lábakon áll, mint amit ez az 
analógia sejteni enged, mivel a kudarc költségei nem olyan nagyok, hogy sok 
ember elriasszanak - akár kapnak pénzbeli jutalmat, akár nem. Az ilyen olimpiai 
eszmények túlságosan nagy luxusnak számítanak a darwinista játszmákban: az 
egyik irányban kifejtett erőfeszítésért mindig a másik irányban elveszített 
erőfeszítéssel kell fizetni. Olyan ez, mint ha minél több erőfeszítést fektetünk 
bármely versenybe, a kimerülés miatt annál kisebb lesz a valószínűsége, hogy 
jövőbeni versenyeket megnyerjünk. 
A feltételek fajról fajra változnak, ezért nem tudjuk mindig előre jelezni a darwini 
játszmák eredményeit. Mégis, ha csak a genetikai rokonság szorosságát vesszük 
tekintetbe és monogám párosodási rendszert tételezünk fel (úgy, hogy a lány biztos 
lehet benne, testvérei édestestvérek), akkor arra számíthatunk, hogy egy idős 
anyának sikerül majd fiatal lányát manipulációval rávenni, hogy maradjon otthon 
és segítsen neki. Az anya csak nyerhet rajta, a lánynak magának pedig nincs 
különösebb késztetése ellenállni anyja manipulációjának, mert a rendelkezésére 
álló választási lehetőségek genetikai szempontból közömbösek számára. 

9. A nemek harca 

44. ...mennyivel súlyosabb konfliktusokra kell számítanunk a szülők között, akik 
nem állnak egymással rokoni viszonyban?! 
Mint oly gyakori, ez a kezdő mondat is magában rejt egy “ha minden egyéb feltétel 
azonos" megszorítást. Nyilvánvaló, hogy a szülők valószínűleg sokat nyernek az 
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együttműködéssel. Ez újra és újra felbukkan a fejezet során. Végül is a párok 
valószínűleg nem nulla összegű játszmát űznek egymással, olyan játszmát, 
amelyben az együttműködés révén mindketten növelhetik nyereségüket, ahelyett 
hogy az egyikük nyeresége szükségképpen a másik vesztesége volna (ezt a 
gondolatot a 12. fejezetben fejtem ki). Ez az egyik olyan hely a könyvben, ahol 
hangütésem túlságosan kilengett az élet cinikus, önző felfogásának irányába. 
Akkoriban ez szükségesnek tűnt, mert az állatok udvarló viselkedésének uralkodó 
felfogása éppen az ellenkező irányban lengett messze ki. Szinte minden ember 
kritikátlanul feltételezte, hogy a párok nagylelkűen együttműködnek egymással. A 
kihasználás lehetősége fel sem merült. Ebben a történelmi kontextusban nyitó 
mondatom látszólagos cinizmusa érthető, de ma már lágyabb húrokat pengetnék. 
Hasonlóképpen, ennek a fejezetnek a végén az emberi nemi szerepekre vonatkozó 
megjegyzéseim fogalmazásmódja naivnak tűnhet. Az ember nemi különbségeinek 
evolúcióját alaposabban tárgyalja két könyv, Martin Daly és Margó Wilson Nem, 
evolúció és viselkedés című, valamint Donald Symons Az emberi szexualitás 
evolúciója című művei. 

45. ...gyakorlatilag nincs határa annak, hogy egy hímnek hány gyermeke lehet. 
Ezzel kezdődik a nőstény kihasználása. 
Ma már félrevezetőnek hat, ha a nemi szerepek alapjaként az ondósejt és a petesejt 
méretbeli eltérését hangsúlyozzuk. Még ha kicsiny és olcsó is egyetlen spermium, 
távolról sem olcsó milliókat előállítani belőle és a nagy versenyben sikeresen 
belefecskendezni őket egy nősténybe. Ma inkább az alábbi felfogáshoz 
folyamodom, amikor a hímek és a nőstények alapvető aszimmetriáját magyarázom. 

Tételezzük fel, hogy két olyan nemből indulunk ki, amelyek a hímek és a 
nőstények egyetlen tulajdonságával sem bírnak. Használjuk rájuk a semleges A és 
B elnevezést. Csupán annyit kell kikötnünk, hogy minden párzásnak A és B között 
kell lezajlani. Ekkor bármelyikük dilemmával áll szemben. Az az idő, amit a 
vetélytársakkal folytatott küzdelemnek szentelnek, nem fordítható a már meglévő 
utódok felnevelésére, és fordítva. Bármelyikük esetében arra számíthatunk, hogy 
erőfeszítéseit kiegyensúlyozza e két rivális igény között. A lényeg, amire ki akarok 
lyukadni az, hogy az A-k esetleg másutt találják meg az egyensúlyt, mint a B-k, s 
ha egyszer ez bekövetkezett, akkor a különbség valószínűleg egyre nőni fog 
közöttük. 

Ennek belátása érdekében tételezzük fel, hogy a két nem, az A-k és a B-k mind-
járt a kezdet kezdetén eltérnek abban, hogy sikerüket azáltal befolyásolják-e 
leginkább, hogy a gyerekeikbe ruháznak be, vagy azáltal, hogy a harcba (a “harc" 
kifejezést fogom használni az egy nemen belüli közvetlen vetélkedés minden 
formájára). A kezdeti különbség a két nem között lehet nagyon csekély is, hiszen 
azt állítom, hogy a növekedésére inherens hajlam tapasztalható. Mondjuk, az A-k 
abból indulnak ki, hogy a harc jobban segíti szaporodásuk sikerét, mint a szülői 
magatartás; a B-k ezzel szemben abból indulnak ki, hogy a szülői magatartás egy 
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kicsi- vei többet segít a harcnál az ő szaporodási sikerük megváltozásában. Ez azt 
jelenti például, hogy bár az A-knak természetesen javukra válik a szülői 
gondoskodás, a különbség a sikeresen gondoskodó szülő és a sikertelenül 
gondoskodó szülő között náluk kisebb, mint a sikeres harcos és a sikertelen harcos 
közötti különbség. A B-k esetében ennek éppen az ellenkezője igaz. Ha tehát egy 
adott mennyiségű erőfeszítést veszünk alapul, akkor egy A azáltal tesz jót 
magának, ha harcol, míg egy B nagyobb valószínűséggel tesz jót magának azáltal, 
ha a harctól a szülői gondoskodás felé csoportosítja át erőit. 

A következő nemzedékek során ezért az A-k egy kicsivel többet fognak harcolni, 
mint a szüleik, a B-k pedig egy kicsivel kevesebbet harcolnak majd és többet 
gondoskodnak, mint szüleik tették. Ekkor a különbség a harc tekintetében a legjobb 
és legrosszabb A között még nagyobb lesz, a gondoskodás tekintetében pedig a 
legjobb és a legrosszabb A között még kisebb lesz. Ennélfogva egy A még többet 
nyerhet, ha erőfeszítéseit a harcra, és még kevesebbet, ha a gondoskodásra fordítja. 
Ennek éppen az ellenkezője lesz igaz a B-kre nézve a nemzedékek során. Az itt a 
kulcskérdés, hogy a nemek közötti - kezdetben csekély - különbség önmagát 
növelheti: a szelekció a kezdeti kis különbségből kiindulva egyre csak nő, mígnem 
az A-kból a mai hímek válnak, a B-kből pedig a mai nőstények. A kezdeti 
különbség elég kicsi lehet ahhoz, hogy akár véletlenszerűen is kialakulhasson. 
Végül is a két nem kiindulási feltételei valószínűleg nem pontosan azonosak. 

Az olvasó bizonyára észrevette, hogy ez nagyon hasonlít a 135. oldalon tárgyalt 
Parker, Baker és Smith-féle elméletre, amely arról szól, hogy az izogaméták miként 
válnak szét ondósejtekre és petesejtekre a korai stádiumban. A fenti gondolatmenet 
általánosabb. A spermiumok és a petesejtek szétválása csupán egyetlen aspektusa a 
nemi szerepek alapvetőbb szétválásának. Ahelyett hogy az ondósejt-petesejt 
szétválást elsődlegesnek tekintenénk, s a hímek és nőstények összes jellemzőjét 
erre próbálnánk visszavezetni, most már olyan okfejtéssel rendelkezünk, amely az 
ondósejt-petesejt szétválást és más aspektusokat is együttesen, azonos módon 
magyaráz meg. Csupán annyit kell feltételeznünk, hogy két nem létezik, s ezeknek 
egymással kell párosodniuk; semmi többre nincs már szükségünk e nemekkel 
kapcsolatban. Ebből a minimális feltevésből kiindulva határozottan arra számítunk, 
hogy - bármennyire egyenlők legyenek is a nemek a kiinduláskor - két különálló 
nemmé fognak válni, amelyek ellentétes és egymást kiegészítő szaporodási 
technikákra specializálódtak. Az ondósejtek és a petesejtek szétválása ennek az 
általánosabb szeparációnak a tünete, s nem pedig az oka. 

46. Vegyük Maynard Smithnek az agresszív küzdelmek elemzésére kidolgozott 
módszerét, és alkalmazzuk a szexualitásra. 
Azt az elgondolást, hogy próbáljunk rábukkanni stratégiák evolúciósan stabil keve-
rékére az egyik nemnél, amelyet stratégiák evolúciósan stabil keveréke ellensúlyoz 
a másik nemnél, mára maga Maynard Smith is továbbfejlesztette, tőle függetlenül,  
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de hasonló irányban pedig Alán Grafen és Richard Silby vitte tovább. Technikai 
szempontból Grafen és Silby cikke fejlettebb, Maynard Smithét viszont könnyebb 
szavakban elmagyarázni. Röviden azzal kezdi, hogy szemügyre vesz két stratégiát: 
az őrködőt és a szökevényt - amelyeket bármelyik nem felvehet. Ugyanúgy, mint 
az én szemérmes/ledér és hűséges/szoknyapecér modellemben, itt is az az érdekes 
kérdés, hogy a hím stratégiák milyen kombinációja stabil a nőstény stratégiák 
milyen kombinációjával szemben. A válasz attól függ, hogy milyen feltevéssel 
élünk a faj konkrét gazdasági körülményeiről. Ámbár érdekes, hogy akármennyit 
változtatunk is gazdasági feltevéseinken, nem kapunk teljes kontinuumot a 
mennyiségileg változó stabil kimenetelekből. A modell többnyire négy stabil 
kimenetel egyikénél lyukad ki. A négy kimenetelt azok után az állatfajok után 
nevezték el, amelyek példával szolgálnak rájuk. Ezek a Kacsa (hím megszökik, 
nőstény őrködik), a Tüskés pikó (nőstény megszökik, hím őrködik), a Muslica 
(mindketten megszöknek) és a Gibbon (mindketten őrködnek). 

S itt van valami még érdekesebb dolog. Emlékszünk arra az 5. fejezetből, hogy 
az ESS-modellek két kimenetel bármelyikében kiköthetnek, amelyek mindegyike 
stabil? Nos, ez érvényes Maynard Smith modelljére is. Különösen érdekes, hogy e 
kimenetelek bizonyos párjai - szemben más párokkal - együttesen stabilak 
ugyanazon gazdasági körülmények közepette. Például a körülmények egy adott 
tartományában mind a Kacsa, mind a Tüskés pikó stabil. Hogy a kettő közül 
ténylegesen melyik jelenik meg, az a szerencsén múlik, vagy pontosabban fogal-
mazva az evolúciós történet véletlenein - a kiindulási feltételeken. A körülmények 
más tartományában a Gibbon és a Muslica stabilak. Megint csak a történelmi 
véletlen határozza meg, hogy egy adott faj esetében a kettő közül melyik fordul elő. 
De nincsenek olyan körülmények, amelyek között a Gibbon és a Kacsa vagy a 
Kacsa és a Muslica együttesen stabilak volnának. Evolúciótörténeti rekonstruk-
ciónk szempontjából érdekes következményekkel jár a társaknak ez a rokon nemű - 
külön nemű ESS-kombinációk alapján történő elemzése (a “társ" szóra Dawkins 
olyan szójátékot gyártott, amit sajnos nem tudtam visszaadni: “stablemate", ami a 
“stabil" és a “pár" szavak összevonása, de mivel a “stable" istállót is jelent, így 
“istállótárs" jelentést is hordoz annak minden konnotációjával. - A ford.). Például 
ennek alapján arra kell számítanunk, hogy az evolúciós történelem során a 
párosodási rendszerek közötti átmenetek bizonyos fajtái valószínűek, mások 
valószínűtlenek. Maynard Smith feltárja ezeket a történelmi hálózatokat, amikor 
egy rövid áttekintést ad az állatvilág párválasztási mintáiról, s ezt az emlékezetes 
szónoki kérdéssel zárja: “Miért nem szoptatnak a hímek?" 

47. ...kimutatható, hogy valójában nem folyna oszcilláció. A rendszer stabil állapot 
felé közeledne. 

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez az állítás téves. De legalább érdekes 
módon téves, ezért bent hagytam a hibát, és most rászánok egy kis időt, hogy 
feltárjam. Voltaképpen ugyanolyan típusú hiba ez is, mint amilyenre Gale és Eaves  
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bukkant Maynard Smith és Price eredeti cikkében (vö. 22. jegyzet). Az én hibámat 
két osztrák matematikai biológus - P. Schuster és K. Sigmund -szúrta ki. 

Helyesen számoltam ki a hűséges és a szoknyapecér hímeknek, illetve a 
szemérmes és a ledér nőstényeknek azt az arányát, amelyeknél a két fajta hím, 
illetve a két fajta nőstény egyformán sikeres. Ez csakugyan egyensúlyi állapot, de 
elmulasztottam ellenőrizni, hogy vajon stabil egyensúlyi állapot-e. Lehetett volna 
ingatag borotvaél, s nem biztonságos völgy. A stabilitás ellenőrzése céljából meg 
kell néznünk, mi történik, ha kissé megbolygatjuk az egyensúlyt (lökjünk meg egy 
borotvaélen egyensúlyozó labdát, s leesik, lökjük ki egy völgy középvonalából, s 
visszatér). Konkrét számszerű példámban a hímek esetén az egyensúlyi állapot 5/8 
hűséges és 3/8 szoknyapecér volt. Mármost mi történik, ha véletlenül a 
szoknyapecérek aránya a populációban enyhén az egyensúlynak megfelelő érték 
fölé nő? Ahhoz, hogy az egyensúly stabilnak és önmagát korri-gálónak minősüljön, 
a szoknyapecérek teljesítményének nyomban el kell kezdeni kissé gyengülni. 
Sajnos - amint Schuster és Sigmund kimutatta - nem ez történik. Éppen 
ellenkezőleg, a szoknyapecéreknek elkezd jobban menni! Gyakoriságuk a 
populációban tehát távolról sem stabilizálja önmagát, sőt növeli az arányt. 
Növekszik, de nem a végtelenségig, hanem csak egy bizonyos pontig. Ha 
elvégezzük egy számítógépen a modell dinamikus szimulációját - amit meg is 
tettem - , akkor végtelenül ismétlődő ciklust kapunk. A helyzet iróniája, hogy ez 
pontosan az a ciklus, amelyet hipotetikusan a 143. oldalon leírtam, de azt hittem, 
hogy pusztán magyarázó eszközt használok, éppen úgy, ahogy a héjákkal és a 
galambokkal tettem. A héják és a galambok analógiájára - teljesen tévesen - 
feltételeztem, hogy a ciklus csupán hipotézis, s hogy a rendszer valójában 
megállapodik egy stabil egyensúlyi állapotban. Schuster és Sigmund 
slusszpoénjához nincs mit hozzáfűzni. 

Röviden tehát két következtetést vonhatunk le: 
•  a nemek harca sok közös vonást mutat a ragadozó magatartással; és 
•  a szerelmesek viselkedése úgy változik, mint a hold, és olyan kiszámíthatatlan, 

mint az időjárás. 
Az embereknek persze nincs szükségük differenciálegyenletekre ahhoz, hogy 

erre rájöjjenek. 

48. ...az apai áldozatkészségnek ezek az esetei... gyakoriak a halak körében. Miért? 
A halakról Tamsin Carlisle szakdolgozatában felvetett hipotézist azóta Mark Rid-
ley - az állatvilágban tapasztalható szülői viselkedés kimerítő áttekintése keretében 
- összehasonlító ellenőrzésnek vetette alá. Cikke lélegzetelállító teljesítmény, ami 
Carlisle hipotéziséhez hasonlóan hozzám írt szakdolgozatként indult. Sajnos, nem 
bukkant a hipotézist alátámasztó adatokra. 
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49. ...labilis, öngerjesztő folyamatban alakulhattak ki. 
A nemi szelekció öngerjesztéses elméletét, amelyet R. A. Fischer rendkívül röviden 
fogalmazott meg, azóta R. Lande és mások matematikailag kifejtették. Nehéz 
témává vált, bár nem matematikai eszközökkel is el lehet magyarázni, ha elegendő 
hely áll rendelkezésre. De egy egész fejezetre van szükség hozzá, s szenteltem is 
neki egyet A vak órásmesterben (8. fejezet), ezért itt nem beszélek többet róla. 

A nemi szelekciónak olyan problémájával foglalkozom inkább, amelyet eleddig 
egyetlen könyvemben sem hangsúlyoztam eléggé. Miként marad fönn a szükséges 
változékonyság? A darwini szelekció csak akkor tud működni, ha bőven van 
genetikai változékonyság, amire hatását kifejtheti. Ha - mondjuk - egyre hosszabb 
és hosszabb fülű nyulakat akarunk kitenyészteni, akkor ez eleinte sikerülni fog. 
Egy vadon élő populációban az átlagos nyúlnak közepes méretű fülei lesznek (már 
persze nyúl mértékkel; a mi mértékünkkel nagyon is hosszúak ezek a fülek). 
Néhány nyúlnak az átlagosnál rövidebb, néhánynak az átlagosnál hosszabb füle 
lesz. Ha csak a leghosszabb fülű nyulakat tenyésztem, akkor elérem, hogy a 
következő nemzedékekben hosszabb lesz az átlagos fül. Egy ideig. De ha továbbra 
is a leghosszabb fülű nyulakat tenyésztem, akkor eljön az az idő, amikor már nem 
áll rendelkezésemre a szükséges változatosság. Mindegyiküknek “leghosszabb" 
füle lesz, és az evolúció malma leáll. A normális evolúció során az ilyesmi nem 
jelent problémát, mert a legtöbb környezet nem fejt ki következetes és megalkuvást 
nem tűrő nyomást egyetlen irányban. Egy állat bármely konkrét darabkája esetében 
a “legjobb" hossz rendszerint nem “egy picivel hosszabb, mint az átlag, bármi 
legyen is a jelenlegi átlag". Valószínűbb, hogy a legjobb hosszúság valamely 
rögzített érték - mondjuk nyolc centiméter. A nemi szelekciónak azonban 
csakugyan megvan az a zavarba ejtő tulajdonsága, hogy szakadatlanul hajszol 
valamilyen “optimumot". A női divat valóban vágyhat mindig hosszabb és 
hosszabb férfifülekre, függetlenül attól, hogy a jelen populációban már éppen 
milyen hosszúak a fülek. így a változékonyság csakugyan súlyos mértékben 
megszaladhat. És mégis, látszólag működik a nemi szelekció; valóban látunk 
abszurd mértékben eltúlzott férfias ékeket. Úgy tűnik, paradoxonnal állunk 
szemben, amit az eltűnő változatosság paradoxonjának nevezhetnénk. 

Lande megoldása erre a paradoxonra a mutáció. Szerinte mindig lesz elegendő 
mutáció ahhoz, hogy ellássa munícióval a tartós szelekciót. Az emberek ebben 
korábban azért kételkedtek, mert az egyszerre egy gén elv alapján gondolkoztak: 
bármely egyetlen genetikai helyen a mutáció gyakorisága túlságosan alacsony 
ahhoz, hogy megoldja az elenyésző változékonyság paradoxonját. Lande arra 
emlékeztet bennünket, hogy a “farkak" és mindazon egyéb dolgok, amelyeket a 
nemi szelekció munkába vesz, végtelenül sok különböző gén hatása alatt állnak - 
“poligének" -, s ezek kicsiny hatásai összeadódnak. Továbbá, az evolúció előre-
haladtával a lényeges poligének halmaza rendre eltolódik: lesznek a “farkhossz" 
változatosságát befolyásoló, a készletbe újonnan felvett gének, s lesznek régiek,  
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amelyek elvesznek. A mutáció a gének eme nagy, eltolódó halmázának bármely 
elemét érintheti, s így az elenyésző változékonyság paradoxonja maga is 
elenyészik. 

De vessünk most egy pillantást az élősködők által előidézett hevesen ingadozó 
környezetre. Egy parazitákkal teli világban erős szelekciós nyomás érvényesül, 
amely kedvez az ellenálló képességnek. A természetes szelekció kedvezni fog 
bármely nyúl egyednek, amely az éppen jelen lévő élősködők iránt a legkevésbé 
érzékeny. A döntő mozzanat az, hogy ezek nem mindig ugyanazok az élősködők 
lesznek. Járványok jönnek és mennek. Ma ez lehet myxomatosis (egy nyúl-
betegség), jövőre a fekete halál nyúl megfelelője, a rákövetkező évben nyúl AIDS, 
és így tovább. Azután - mondjuk egy tízéves ciklus múltán - újra sorra kerülhet a 
myxomatosis stb. Vagy maga a myxomatosis vírus fejlődhet úgy, hogy ellensú-
lyozza a nyúl védekező reakcióit. Hamilton ábrázolása szerint az alkalmazkodások, 
ellenalkalmazkodások és ellen-ellenalkalmazkodások ciklusai végtelenül forognak 
előre az idő folyamán, perverz módon örökké aktualizálva a “legjobb" nyúl definí-
cióját. 

Mindebből az a tanulság, hogy a betegségnek való ellenállás mint alkalmazkodás 
lényegesen különbözik a fizikai környezethez való alkalmazkodástól. Míg nagyon 
is rögzített lehet, hogy mi a nyúl lábának “legjobb" hosszúsága, ami a betegsé-
geknek való ellenállást illeti, nincs “legjobb" nyúl. Ahogyan változik az éppen 
legveszélyesebb betegség, úgy változik az éppen “legjobb" nyúl. Vajon egyedül az 
élősködők működnek ilyen szelektív erőként? Mi a helyzet például a ragadozókkal 
és a zsákmányokkal? Hamilton egyetért, hogy ezek lényegében olyanok, mint a 
paraziták. De nem fejlődnek olyan gyorsan, mint sok élősködő. S az élősködők a 
ragadozóknál vagy zsákmányoknál nagyobb valószínűséggel fejlesztenek ki 
részletes, génenkénti ellenadaptációt. 

Hamilton a paraziták által kínált ciklikus kihívásokat megteszi egy egészében 
nagyobb szabású elmélet alapjául, s ez az ő elmélete arról, hogy miért vannak 
egyáltalán nemek. Itt azonban az foglalkoztat bennünket, hogy miként használja fel 
az élősködőket arra, hogy megoldja a nemi szelekcióban az eltűnő változatosság 
paradoxonját. Nézete szerint a hímek betegséggel szembeni öröklött ellenálló 
képessége az a legfontosabb kritérium, amelynek alapján a nőstények választják 
őket. A betegség akkora csapás, hogy a nőstényeknek nagyon javukra válik 
bármilyen képesség, amivel meg tudják állapítani a diagnózist a reménybeli 
párokban. Az a nőstény, aki jó diagnosztaként viselkedik, és csak a legegész-
ségesebb hímet választja társául, többnyire egészséges génekre tesz szert gyerme-
kei számára. Mármost - mivel a “legjobb nyúl" definíciója mindig változik - a 
nőstények számára mindig lesz valami fontos tulajdonság, ami szerint választ-
hatnak, amikor szemügyre veszik a hímeket. Mindig lesznek “jó" hímek és “rossz" 
hímek. Néhány nemzedéknyi szelekció után sem lesznek mindannyian, “jók", mert 
addigra megváltoznak az élősködők, s így a “jó" nyúl definíciója is megváltozik. A 
myxoma vírus egyik törzse iránt ellenálló gének nem állnak sikeresen ellen a 
következő törzsnek, amely a helyszínen esik át mutáción. És így tovább az egyre  
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fejlődő kórságok végtelen ciklusán keresztül. Az élősködők sohasem lankadnak, 
így hát a nőstények sem lankadhatnak egészséges hímek utáni szüntelen keresé-
sükben. 

Hogyan reagálnak a hímek arra, hogy a nőstények - mint az orvosok - alaposan 
megvizsgálják őket? Előnyük lesz vajon az olyan géneknek, amelyek egészséget 
mímelnek? Kezdetben lehetséges, de akkor a szelekció azzal a hatással lesz a 
nőstényekre, hogy kifinomodjon diagnosztikus készségük és elválasszák a csalót a 
valóban egészségestől. Végül - Hamilton szerint - a nőstényekből olyan jó orvosok 
válnak, hogy a hímek rákényszerülnek az őszinte önreklámra, ha egyáltalán 
folyamodnak reklámhoz. Ha egy hím bármilyen szexuális magamutogatást eltúloz, 
akkor ennek az az oka, hogy az a jó egészség valódi jelzője. A hímek úgy fognak 
fejlődni, hogy a nőstények könnyen láthassák rajtuk, hogy egészségesek - ha 
csakugyan azok. Az igazán egészséges hímek örömmel verik nagydobra a tényt. A 
nem egészségesek persze nem így tesznek, de hát mit is tehetnének? Ha legalább 
nem próbálnak alkalmassági igazolást felmutatni, akkor a nőstények a legrosz-
szabbra gondolnak. Egyébként ez az orvos hasonlat félrevezető lehet, ha valaki arra 
gondol, hogy a nőstények netán érdekeltek a hímek meggyógyításában. Őket 
csupán a diagnózis érdekli, s ez egyáltalán nem önzetlen érdeklődés. S azt is 
feltételezem, hogy most már nem szükséges mentegetőznöm az olyan hasonlatok 
miatt, mint “őszinteség" és “következtetések levonása". 

Visszatérve az önreklámozás témájához, úgy tűnik, mintha a nőstények arra 
kényszerítenek a hímeket, hogy lázmérőket fejlesszenek ki, amelyek állandóan 
kiállnak a szájukból és bármikor könnyen leolvashatók a nőstények számára. Mik 
lehetnek ezek a “hőmérők"? Nos, gondoljunk a hím paradicsommadár hátrányosan 
hosszú farkára. Már találkoztunk azzal az elegánsan egyszerű magyarázattal, amit 
Fischer erre az elegáns ékességre adott. Hamilton magyarázata sokkal földhö-
zragadtabb. Egy madárnál a betegség közönséges tünete a hasmenés. Ha hosszú a 
farkad, akkor a hasmenés valószínűleg összepiszkítja. Ha el akarod rejteni, hogy 
hasmenéses vagy, jól teszed, ha nem növesztesz hosszú farkat. Ugyanezzel a 
gondolatmenettel: ha közhírré akarod tenni, hogy nem szenvedsz hasmenéstől, 
akkor legjobb, ha jó hosszú farkat növesztesz. így az a tény, hogy farkad tiszta, 
még nagyobb jelentőségre tesz szert. Ha egyáltalán nem állsz jól farok dolgában, 
akkor a nőstények nem látják, hogy tiszta-e vagy sem, s a legrosszabbra gondolnak. 
Arról nincs szó, hogy Hamilton mindenáron el akarná magát kötelezni a paradi-
csommadár farkának e konkrét magyarázata mellett, de jól példázza, hogy miféle 
magyarázatok kedvesek neki. 

Ahhoz a hasonlathoz folyamodtam, hogy a nőstények mint diagnózist felállító 
orvosok működnek, a hímek pedig azáltal könnyítik meg a dolgukat, hogy jól 
látható “hőmérőket" hurcolnak magukkal mindenhova. Ez eszembe juttatta az 
orvosok másik két, mindig kéznél lévő diagnosztikus kellékét: a vérnyomásmérőt 
és a sztetoszkópot - amiből azután néhány spekulációhoz jutottam el az ember nemi 
szelekciójával kapcsolatban. Röviden bemutatom őket, noha bevallom, inkább 
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szórakoztatónak, mint kézenfekvőnek találom őket. Az első egy elmélet arról, hogy 
az ember miért veszítette el péniszcsontját. A merev emberi pénisz olyan kemény 
lehet, hogy szokás viccesen kételkedni, nincs-e benne mégiscsak csont. Ami azt 
illeti, számos emlősnek csakugyan van merevítő csontja, a baculum vagy os penis, 
ami segíti fenntartani az erekciót. Sőt, mi több, rokonaink, az emberszabásúak 
körében igen gyakori; még legközelebbi unokatestvérünknek, a csimpánznak is 
van, még ha igen kicsiny is, amely talán az elmúlás evolúciós útján halad. Úgy 
tűnik, a főemlősöknél tendencia, hogy az os penis egyre kisebbé válik; a mi fajunk 
- néhány majomfajjal együtt - teljesen elveszítette, túladtunk tehát azon a csonton, 
ami őseinknek feltehetőleg megkönnyítette, hogy jó kemény péniszük legyen. 
Ehelyett teljesen egy hidraulikus pumparendszerre bízzuk magunkat, amiről az 
embernek óhatatlanul az az érzése, hogy költséges és nyakatekert megoldás. S ami 
különösen fontos, az erek-ció kudarcot is vallhat - ami legalábbis balszerencse a 
vadon élő hím genetikai sikerére nézve. Mi a legkézenfekvőbb megoldás? 
Természetesen egy csont a pé-niszbe. Hát akkor miért nem fejlesztünk ki egyet? 
Most az egyszer a “genetikai korlátok" brigádjába tartozó biológusok nem 
bújhatnak ki azzal, hogy “Ó, hát egyszerűen nem alakult ki a szükséges genetikai 
változat". Őseinknek nemrég még pontosan ilyen csontjuk volt, és valójában 
mindent elkövettek, hogy elveszítsék! Miért? 

Az ember az erekciót kizárólag a vér nyomása segítségével éri el. Sajnos nem 
igazán meggyőző ötlet, hogy az erekció keménysége egyenértékű volna az orvos 
vérnyomásmérőjével, s így a nőstények a hím egészségének mérésére használ-
hatnák. De nem köt bennünket a vérnyomásmérő hasonlata. Ha az erekció kudarca 
-bármi okból következzék is be - érzékeny előrejelzője bizonyos fajta akár testi, 
akár lelki gyengeségnek, akkor az elmélet működhet. A nőstényeknek csupán 
megbízható diagnosztikus eszközre van szükségük. Az orvosok a rutinvizsgálat 
során nem alkalmaznak erekciótesztet, inkább azt kérik, hogy nyújtsuk ki a 
nyelvünket. Az erekció kudarca azonban ismert korai tünete a cukorbetegségnek és 
bizonyos neurológiai betegségeknek. Ennél sokkal gyakoribb, hogy pszichológiai 
tényezők következménye - depresszió, szorongás, stressz, túlhajtott munka, az 
önbizalom elvesztése és még sok minden. (A természetben a dominanciarang-
sorban, az úgynevezett csípési sorrendben alul lévő hímeknél tapasztalhatunk ilyen 
hatást. Vannak majmok, amelyek a merev péniszt fenyegetésként alkalmazzák.) 
Nem ésszerűtlen ezért az a feltevés, hogy a nőstények - a természetes szelekció 
segítségével kifinomult diagnosztikus készségükkel - különféle támpontokat 
szerezhetnek a hím egészségéről, arról, hogy mennyire állja a stresszt, mégpedig 
pé-niszének tartásából és tónusából. De ebben akadályozná őket a csont! Bárki tud 
csontot növeszteni a péniszébe; ahhoz nem kell különösen egészségesnek vagy 
keménykötésűnek lenni. így hát a nősténytől kiinduló szelekciós nyomás arra kény-
szerítette a hímeket, hogy veszítsék el az os penist, mert csak az igazán egészséges 
vagy erős hímek tudnak valóban kemény erekciót felmutatni, a nőstények pedig 
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ebből tudnak akadálymentesen diagnózist felállítani. 
Marad azért egy olyan zóna, ahol helye van az ellenvetéseknek. Honnan 

tudhatnák a szelekciót kiváltó nőstények - mondhatná valaki -, hogy az általuk 
észlelt keménység csont vagy hidraulikus nyomás? Végül is abból a megfigye-
lésből indultunk ki, hogy az emberi erekció keltheti a csont érzetét. Kétlem 
azonban, hogy a nőstényeket olyan könnyű volna rászedni. Rájuk is hatott a szelek-
ciós nyomás, esetükben nem úgy, hogy csontot veszítsenek, hanem úgy, hogy 
ítélőképességet nyerjenek. S azt se feledjük, hogy a nőstény pontosan ugyanazt a 
péniszt látja lankadt állapotban is, s a kontraszt mellbevágó. A csont nem tud 
lelappadni (bár kétségkívül visszahúzható). Talán éppen a pénisz látványos kettős 
élete garantálja a hidraulikus reklám hitelét. 

Térjünk most rá a “sztetoszkópra". Nézzük a hálószoba egy másik hírhedt 
problémáját, a horkolást. Lehet, hogy ma ez csupán a társas élet kényelmetlensége. 
Egyszer valamikor élet és halál kérdése lehetett. Egy csendes éj mélyén felzengő 
horkolás nagyon hangos lehet. Messziről odavonzhatja a ragadozókat a horkolóhoz 
és ahhoz a csapathoz, amelyben a horkoló alszik. Akkor miért horkol mégis oly sok 
ember? Képzeljük el őseink alvó csapatát egy kőkorszaki barlangban, ahol a hímek 
horkolnak - mindenki más-más hangnemben -, a nőstények pedig jobb híján ébren 
figyelnek (felteszem, igaz, hogy a férfiak horkolnak többet). Arról volna szó, hogy 
a hímek nagydobra vert sztetoszkópos információval szolgálnak a nőstényeknek? 
Vajon horkolásuk pontos minősége és hangszíne segítheti légútjuk tisztaságának 
diagnózisát? Nem azt akarom mondani, hogy az emberek akkor horkolnak, ha 
betegek. A horkolás inkább a rádió hullámhosszára emlékeztet, amely folyama-
tosan zümmög akkor is, ha nem hallgatják; világos jel, amelyet az orr és a torok 
állapota diagnózisra érzékeny módon modulál. Nagyon jó ötlet, hogy a nőstények 
jobban szeretik a hörgők tiszta trombitahangját, mint a vírusfertőzött horkolást, de 
bevallom, nehezemre esik elképzelni, hogy a nőstények csakugyan keresnék 
egyáltalán a horkolók társaságát. Mégis, a személyes intuíció megbízhatat-
lanságáról híres. Legalább jó kutatási téma lehetne talán egy álmatlanságban 
szenvedő doktornőnek. Ha belegondol, a másik elmélet ellenőrzése szempontjából 
is jó helyzetben lenne. 

Nem szabad túlságosan komolyan venni ezt a két spekulációt. Beváltak, ha 
érthetővé tették Hamilton elméletét arról, hogy a nőstények miként próbálnak 
egészséges hímeket választani. Talán a legérdekesebb dolog bennük az, hogy 
rámutatnak a kapcsolatra Hamilton parazita-elmélete és Amotz Zahavi “hátrány"-
elmélete között. Ha követjük pénisz-hipotézisem logikáját, akkor megállapíthatjuk, 
hogy a hímekre nézve hátrányos a csont elvesztése, s ez a hátrány nem egyszerű 
véletlen. A hidraulikus reklám pontosan azért hatásos, mert az erekció olykor 
kudarcot vall. A darwinista olvasók valószínűleg elértették ezt a célzást a 
“hátrányra", és talán súlyos gyanút ébreszthetett bennük. Arra kérem őket, ne ítélje-
nek addig, amíg el nem olvasták a következő jegyzetet, amely magának a hátrány- 
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elvnek egy új felfogásáról szól. 

50. ...[Zahavi] őrjítőén ellentétes “hátrányelve"... 
Az első kiadásban így írtam: “Én nem hiszek ebben az elméletben, ámbár most már 
nem vagyok annyira magabiztos, mint amikor először hallottam róla." Örülök, 
hogy hozzáfűztem ezt az “ámbárt", mert Zahavi elmélete ma sokkal ésszerűbbnek 
látszik, mint amikor ezt a szakaszt írtam. Az utóbbi időben több tekintélyes 
elméleti kutató kezdi komolyan venni. Leginkább az aggaszt, hogy közéjük tartozik 
Alán Grafen kollégám is, akiről már nyomtatásban is megírtam, hogy “megvan az a 
rettentő bosszantó szokása, hogy mindig igaza van." Grafen lefordította Zahavi 
szavakban megfogalmazott gondolatait egy matematikai modell nyelvére, és azt 
állítja, hogy működik. S ez nem Zahavi valamilyen szórakoztató ezoterikus 
paródiája, mint amilyenekkel eddig mások eljátszottak, hanem maguknak a 
gondolatoknak közvetlen matematikai átültetése. A modell eredeti ESS-változatát 
fogom taglalni, jóllehet maga Grafen már egy teljes genetikai változatán dolgozik, 
amely több szempontból meghaladja az ESS-modellt. Ez nem azt jelenti, hogy az 
ESS-modell hibás volna. Jó közelítés. Tulajdonképpen az összes ESS-modell - az e 
könyvben tárgyaltak is - ugyanebben az értelemben vett közelítés. 

A hátrányelv potenciálisan minden olyan helyzetben fontos, amelyben egyedek 
más egyedek értékeit próbálják megítélni, de most csak azokkal a hímekkel 
foglalkozunk, amelyek reklámozzák magukat a nőstények előtt. A világosság 
érdekében döntöttünk így; ez is azon esetek közé tartozik, amikor a névmások 
szexizmusa valóban hasznos. Grafen úgy véli, hogy a hátrány elvének legalább 
négy felfogása létezik. Ezeket a következőképpen nevezhetjük el: a Minősítő 
Hátrány (az a hím, amely a hátránya ellenére életben maradt, más tekintetben 
biztosan nagyon jó, ezért a nőstények őt választják); a Feltáró Hátrány (a hímek 
valamilyen nagyon fáradságos feladatot végeznek el annak érdekében, hogy így 
napvilágra kerüljenek egyébként rejtett képességeik); a Feltételes Hátrány (eleve 
csak nagyon jó minőségű hímek fejlesztenek ki hátrányt); s végül Grafen kedvenc 
értelmezése, melyet ő a Stratégiailag Választott Hátrány névvel illet (a hímeknek 
bizalmas információjuk van saját értékükről, amitől a nőstények meg vannak 
fosztva, s ezt az információt felhasználják annak “eldöntésére", hogy fejlesszenek-e 
ki hátrányt, s hogy mekkora hátrányt fejlesszenek ki). Grafen Stratégiailag 
Választott Hátrány értelmezése alkalmas az ESS-elemzésre. Nincs benne olyan 
előzetes feltevés, hogy a hímek által választott reklám költséges vagy hátrányos 
legyen. Éppen ellenkezőleg, szabadon kifejleszthetnek bármilyen reklámot, 
tisztességeset vagy tisztességtelent, költségeset vagy olcsót. De Grafen kimutatja, 
hogy - feltéve ezt a kiindulási szabadságot - a kifejlődő hátrányrendszer valószí-
nűleg evolúciósan stabil lesz.  

Grafen az alábbi négy kiinduló feltevéssel él: 
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1.  A hímek valódi minősége változó. A minőség nem valami homályosan 
sznob elképzelés, mint például amikor valaki gondolkodás nélkül büszke arra, 
hogy melyik iskolában érettségizett (egyszer kaptam egy olvasói levelet, ami 
így záródott: “Remélem nem tartja ezt arrogáns levélnek, de végtére is én egy 
volt Balliol-diák vagyok"). A minőség Grafen számára azt jelenti, hogy 
léteznek jó hímek és rossz hímek abban az értelemben, hogy egy nőstény 
számára genetikai előnnyel jár, ha jó hímmel párosodik és elkerüli a rosszakat. 
Olyasmiket jelent, mint izomerő, futási sebesség, zsákmányszerző képesség, 
fészeképítő képesség. Nem beszélünk egy hím végső szaporodási sikeréről, 
hiszen ezt befolyásolja, hogy a nőstények választják-e párul vagy sem. Ha ezen 
a ponton válaszolnánk rá, akkor olyasmit állítanánk, ami még maga is kérdés; 
ez olyasmi, ami vagy felbukkan a modellben, vagy nem. 

2. A nőstényeknek nincs módjuk közvetlenül megfigyelni a hímek minőségét, a 
hímek reklámjára kell hagyatkozniuk. Ebben a fázisban még nem fogalmazunk 
meg feltevéseket arról, hogy a reklámok tisztességesek-e vagy sem. A 
becsületesség is olyasmi, ami vagy megjelenik a modellben, vagy nem; megint 
csak azt mondhatjuk, hogy épp erre szolgál a modell. Egy hím kifejleszthet 
válltöméseket például annak érdekében, hogy a nagyság és az erő illúzióját 
keltse. Az már a modellünk dolga, hogy megmutassa, egy ilyen hamis jelzés 
stabil-e evolúciósan vagy sem, vagy hogy a természetes szelekció a szolid, 
becsületes és valósághű reklámozást támogatja-e. 
3. Az őket szemmel tartó nőstényektől eltérően a hímek “ismerik" a saját 
értéküket; és hirdetési “stratégiát" tesznek magukévá, a minőségüktől függő 
reklámozás szabályát. De a hímekről feltételezzük, hogy vannak olyan génjeik, 
amelyek a hím saját minőségétől függően kapcsolnak be (s nem ésszerűtlen az 
a feltevés, hogy kivételezettek a hozzáférés tekintetében; végül is a hím gének 
a hím belső biokémiájában lubickolnak és a nőstény géneknél sokkal jobb 
helyzetben vannak ahhoz, hogy reagáljanak a minőségére). A különböző hímek 
eltérő szabályokat alkalmaznak. Például az egyik hím követheti azt a szabályt, 
hogy “Mutass fel olyan farkat, amely arányos a valódi minőségeddel"; egy 
másik követheti az ezzel ellenkező szabályt. Ez lehetőséget ad a természetes 
szelekciónak, hogy finomítson a szabályokon azáltal, hogy olyan hímek közül 
válogat, amelyek genetikai programja különböző szabályok alkalmazását írja 
elő. A reklám mértékének nem kell egyenes arányban állnia a valódi 
minőséggel; egy hím akár a fordított arányosság szabályát is alkalmazhatja. 
Csupán arra van szükségünk, hogy a hímeket a programjuk valamilyen szabály 
elfogadására késztesse arról, hogyan “tekintenek" valódi értékükre, és hogy 
ennek alapján válasszanak egy reklámozandó mértéket - mondjuk a farok vagy 
az agancs méretét. Hogy a lehetséges szabályok közül melyik bizonyul 
evolúciósan stabilnak, az megint olyasmi, amit a modellnek kell kiderítenie.  
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4. A nőstények is rendelkeznek a saját szabályaik kifejlesztésének effajta 
szabadságával. Esetükben a szabályok arról szólnak, hogy a hímek reklámjának 
erejére támaszkodva válasszanak közülük (ne feledjük, hogy nekik, 
pontosabban a génjeiknek nincs meg a hímek kivételezett bepillantása magába 
a minőségbe!). Például az egyik nőstény a következő szabályt alkalmazhatja: 
“Fenntartás nélkül higgy a hímnek." Egy másik nőstény ezt a szabályt 
követheti: “Egyáltalán ne méltasd figyelemre a hím reklámját." A harmadik 
ehhez a szabályhoz folyamodhat: “Mindig az ellenkezőjét tételezd fel annak, 
mint amit a reklám mond." 

A hímek tehát elképzelésünk szerint különböznek abban, hogy milyen szabályok 
szerint kötik össze a minőséget a reklámozás mértékével; a nőstények pedig 
különböznek abban, hogy milyen szabályok szerint kapcsolják össze a párválasztást 
a reklámozás mértékével. A szabályok mindkét esetben folytonosan és genetikai 
befolyás alatt változnak. Eddigi gondolatmenetünkben a hímek bármilyen szabályt 
választhattak a minőség és a reklámozás összekapcsolására, a nőstények pedig 
bármilyen szabály alapján összeköthették a hímek önreklámozását és a maguk 
választását. Arra törekszünk, hogy a hím és a nőstény szabályok e lehetséges 
spektrumában evolúciósan stabil párokat találjunk. Ez egy kicsit olyan, mint a hű-
séges/szoknyapecér és szemérmes/ledér modell, amelyben egy evolúciósan stabil 
hím és egy evolúciósan stabil nőstény szabály után kutatunk, ahol a stabilitás 
kölcsönös stabilitást jelent úgy, hogy mindegyik szabály saját maga és a másik 
jelenlétében stabil. Ha találunk egy ilyen evolúciósan stabil szabálypárt, akkor 
megnézhetjük, hogy milyen volna az a társadalom, amely ilyen szabályok szerint 
játszó hímekből és nőstényekből állna. Konkrétan, vajon Zahavi-féle hátrányok 
világa volna-e? 

Grafen azt a feladatot tűzte maga elé, hogy találjon ilyen kölcsönösen stabil 
szabálypárokat. Ha én vágtam volna bele ebbe a feladatba, akkor valószínűleg 
fáradságos számítógépes szimulációval kellett volna vesződnöm. Beprogramoztam 
volna a számítógépbe egy sor hímet, akik más és más szabály szerint kapcsolják 
össze a minőséget a reklámmal. Ugyancsak bevittem volna egy sor nőstényt, akik 
más és más szabály szerint választottak volna párt a hímek reklámjának mértékétől 
függően. Utána hagytam volna a hímeket és a nőstényeket rohangászni a számító-
gépben, néha egymásba botlani, párosodni, ha a nőstény választási kritériumai 
kielégülnek, továbbadni hím és nőstény szabályaikat fiaiknak és lányaiknak. És 
természetesen az egyedek öröklött “minőségük" eredményeként vagy életben 
maradtak volna, vagy kihaltak volna. A nemzedékek során az egyes hím és nőstény 
szabályok váltakozó szerencséje a populációbeli gyakoriságuk változásainak 
formájában jelent volna meg. Időről időre belekukucskáltam volna a számítógépbe 
megnézni, hogy érik-e már valamilyen stabil elegy. 
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Elvben a módszer működne, de a gyakorlatban nehézségek merülnek fel. 
Szerencsére a matematikusok ugyanarra a végeredményre képesek jutni, mint 
amire a szimuláció jutna, azáltal, hogy egyenleteket állítanak fel és megoldják őket. 
Ezt tette Grafen is. Nem tárom önök elé matematikai okoskodását, és nem fejtem ki 
további, részletesebb feltevéseit. Inkább azonnal a végkövetkeztetéshez ugrom. 
Valóban talált egy evolúciósan stabil szabálypárt. 
Lássuk tehát a nagy kérdést. Vajon Grafen ESS-modellje az a világ-e, amit Zahavi 
a hátrányok és a tisztesség világának látna? A válasz igen. Grafen arra az 
eredményre jutott, hogy csakugyan lehetséges egy olyan evolúciósan stabil világ, 
amely az alábbi Zahavi-féle tulajdonságokat egyesíti: 

1. Annak ellenére, hogy a reklámozás mértékének tekintetében a stratégiai 
választás szabad, a hímek azt a szintet választják, amely híven tükrözi valódi 
értéküket, még akkor is, ha ezzel elárulják, hogy valójában alacsony az értékük. 
Más szóval, ESS esetén a hímek becsületesek. 
2.  Annak ellenére, hogy a nőstényeknek szabad stratégiai választásuk van 
abban a tekintetben, hogy miként reagálnak a hímek önreklámozására, végül is 
annál a stratégiánál kötnek ki, hogy “Higgy a hímeknek" ESS esetén a 
nőstények jogosan “megbíznak" a hímekben. 
3. A reklám költséges dolog. Más szóval, ha valahogy figyelmen kívül lehetne 
hagyni a minőség és vonzerő hatásait, akkor a hímek jobban járnának, ha nem 
reklámoznák magukat (ezáltal energiát takarítanának meg vagy kevésbé 
lennének feltűnőek a ragadozók számára). Nem egyszerűen arról van szó, hogy 
a reklám költséges dolog; éppen költséges volta miatt választanak egy 
reklámozási rendszert. Pontosan azért választják a reklámozási rendszert, mert 
az ténylegesen csökkenti a hirdető sikerét - ha minden egyéb feltétel azonos. 
4. A reklám a rossz hímeknek kerül többe. A reklámozásnak ugyanaz a 
mértéke nagyobb kockázattal jár egy satnya hím számára, mint egy erős 
számára. A gyenge minőségű hímek súlyosabb kockázatot vállalnak a 
költséges hirdetés miatt, mint az értékesek. 

Ezek telivér Zahavi-féle tulajdonságok, különösen a harmadik. Úgy tűnik, Grafen 
nagyon meggyőzően bizonyítja, hogy ésszerűen elképzelhető feltételek között 
evolúciósan stabilak. De meggyőzően hangzanak Zahavi kritikusainak érvei is, 
akik e könyv első kiadására voltak hatással, s akik arra a következtetésre jutottak, 
hogy Zahavi elgondolásai nem működhettek az evolúcióban. Addig nem szabad 
örülnünk Grafen konklúzióinak, amíg nem nyugtathatjuk meg magunkat azzal, 
hogy értjük, a korábbi kritikusok hol tévedtek - ha egyáltalán tévedtek. Milyen fel- 
tevések vitték őket más végkövetkeztetésekre? A válasz részben - úgy tűnik -, 
abban rejlik, hogy ők nem tették lehetővé feltételezett állataik számára, hogy 
stratégiák folytonos sorából válasszanak. Ez gyakorta azt jelentette, hogy Zahavi 
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szóban kifejtett gondolatait a Grafen által felsorolt értelmezési lehetőségek - 
Minősítő Hátrány, Feltáró Hátrány vagy Feltételes Hátrány - egyikének vagy 
másikának alapján ítélték meg. Nem vették figyelembe a negyedik értelmezés, a 
Stratégiailag Választott Hátrány egyetlen változatát sem. Ennek az lett a 
következménye, hogy számukra egyáltalán nem működött a hátrányelv, vagy 
működött, de csak speciális, matematikailag absztrakt feltételek között, amelyek 
számukra nem közvetítették a teljes Zahavi-féle paradoxon zamatát. Ezenkívül a 
hátrányelv stratégiai választáson alapuló értelmezésének az is lényeges tulaj-
donsága, hogy ESS esetén a kiváló minőségű egyedek és a gyenge minőségű 
egyedek ugyanazt a stratégiát játsszák meg: “Reklámozz becsületesen!" A korábbi 
modellezők feltételezték, hogy a kiváló minőségű egyedek más stratégiához 
folyamodtak, mint a gyenge minőségű egyedek, s ennélfogva másfajta hirdetéseket 
fejlesztettek ki. Grafen ezzel szemben azt tételezte fel, hogy ESS esetén a kiváló 
minőségű és a gyenge minőségű jelhasználók között éppen azért lesz különbség, 
mert azonos stratégiával élnek - s a hirdetéseik különbsége abból adódik, hogy 
minőségbeli eltéréseiket híven tükrözik a jelhasználat szabályai. 

Mindig is elismertük, hogy a jelzések ténylegesen hátrányossá válhatnak. Mindig 
elfogadtuk, hogy szélsőséges hátrányok fejlődhetnek ki, különösen a nemi 
szelekció eredményeként, annak ellenére, hogy hátránnyal járnak. Zahavi 
elméletének az a része, amivel szembeszálltunk, az a gondolat volt, hogy a jelzé-
seknek a szelekció talán éppen azért kedvezett, mert hátránnyal jártak a jelhaszn-
álóra nézve. Éppen ez az, amit a jelek szerint Grafen igazolt. 

Ha Grafennek igaza van - és szerintem igaza van -, akkor ez az állati jelzések 
kutatásának egészére nézve nagy jelentőségű eredmény. Még az is lehet, hogy a 
viselkedés evolúciójának egész felfogásában gyökeres változást tesz szükségessé, 
radikális változást egy sor olyan kérdés felfogásában, amelyekkel ebben a 
könyvben foglalkozunk. A szexuális reklám a hirdetéseknek csak egyik fajtája. A 
Zahavi-Grafen-elmélet, ha igaz, feje tetejére állítja a biológusok elképzeléseit egy 
sor viszonyról: az ugyanazon nemű vetélytársak viszonyáról, a szülők és utódok 
viszonyáról, a különböző fajú ellenségek viszonyáról. Meglehetősen aggasztónak 
találom ezt a kilátást, mert szinte végtelenül őrült elméleteket sem lehet eztán a 
józan ész alapján kizárni. Ha azt látjuk, hogy egy állat valami csakugyan ostoba 
dolgot tesz, például oroszlánnal találkozva fejen áll, ahelyett hogy elszaladna, 
lehetséges, hogy azért teszi, hogy felvágjon egy nőstény előtt. Még az is lehet, 
hogy az oroszlánnak vág fel: “Olyan kiváló állat vagyok, hogy csak vesztegeted az 
idődet, ha megpróbálsz elkapni" (vö. 160. oldal). 

Ám mindegy, mekkora őrültségnek tartok én valamit, a természetes szelekciónak 
más elképzelései lehetnek. Egy állat hátrabukfencet vethet csorgó nyálú raga- 
dozók csapatának orra előtt, ha a kockázat jobban kedvez a reklámnak, mint 
amennyire veszélyezteti a reklámozót. Éppen vakmerő voltától lesz a gesztus 
hatásos erőfitogtatás. A természetes szelekció persze nem kedvez a végtelenségig a  
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veszélynek. Azon a ponton, amikor a magamutogatás esztelen vakmerőséggé válik, 
büntetést von maga után. Egy kockázatos vagy költséges “műsor" a szemünkben 
őrültségnek tűnhet. Ez azonban igazán nem a mi dolgunk. Egyedül a természetes 
szelekció jogosult elbírálni. 

10. Te vakarod az én hátam, én meg 
 lovagolok a tiéden 

51. ...úgy tűnik, valójában ez [a steril dolgozók kifejlődése] csak az államalkotó 
rovarok esetében történt így. 
Mindannyian így gondoltuk. Nem számoltunk a csupasz vakondpatkányokkal. A 
csupasz vakondpatkányok szőrtelen, majdnem vak kicsiny rágcsálók, amelyek nagy 
föld alatti kolóniákban élnek Kenya, Szomália és Etiópia száraz területein. Úgy 
tűnik, ők az emlősök világának valódi “társas rovarjai". Jennifer Jarvis úttörő 
kutatásait, amelyeket fogságban élő kolóniákon végzett a Fokvárosi Egyetemen, 
mára kiegészítette Robert Brett Kenyában végzett terepkutatása; fogságban tartott 
kolóniák további vizsgálata zajlik jelenleg az Egyesült Államokban Richárd 
Alexander és Paul Sherman jóvoltából. Ez a négy kutató közös könyvet ígért, s a 
magam részéről nagy izgalommal nézek elébe. Addig is ez a beszámoló a néhány 
publikált cikken meg Paul Sherman és Róbert Brett kutatási beszámolóin alapul. 
Abban a kiváltságban is részem volt, hogy az emlősök akkori kurátora, Brian 
Bertram megmutatta nekem a Londoni Állatkert csupasz vakondpatkány kolóniáját. 

A csupasz vakondpatkányok föld alatti üregek kiterjedt hálózatában élnek. A 
kolóniák tipikusan hetven vagy nyolcvan egyedet számlálnak, de számuk akár több 
százat is elérhet. Az egy kolónia által elfoglalt üregek teljes hossza akár három-
négy kilométer is lehet, s egyetlen kolónia évente három-négy tonna földet is 
kiáshat. Az alagútásás közösségi tevékenység. Elöl egy frontmunkás ás a fogaival, 
s a földet egy élő szállítószalag segítségével juttatja hátra - fél tucat kicsiny 
rózsaszínű állat nyüzsgő, lökdösődő sora. A frontmunkást időről időre leváltja 
hátulról egy másik munkás. 
A kolóniában csak egyetlen nőstény szül utódokat, de ő több éven keresztül. Jarvis 
- nézetem szerint jogosan - a társas rovarokra alkalmazott szakkifejezéseket 
használ, és ezt a nőstényt királynőnek hívja. A királynő mindössze két vagy három 
hímmel párzik. Az összes többi mindkét nembeli egyed kimarad a szaporodásból, 
mint a rovarok dolgozói. És sok társas rovarfajhoz hasonlóan, ha a királynőt 
eltávolítják, akkor néhány korábban steril nőstény nemzőképes állapotba kerül, 
majd megküzdenek a királynői pozícióért. 

A magtalan egyedeket “dolgozóknak" nevezik, s ez is rendjén való. A dolgozók 
mindkét nembeliek, mint a termeszeknél (de eltérően a hangyáktól, a méhektől és a  
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darazsaktól, ahol csak nőstények közül kerülnek ki). A méretüktől függ, hogy a 
vakondpatkányok ténylegesen milyen munkát végeznek. A legkisebbek - 
amelyeket Jarvis “állandó dolgozóknak" nevez - ássák és szállítják a földet, etetik a 
kölyköket, és feltehetőleg felszabadítják a királynőt, hogy az utódok létrehozására 
összpontosíthasson. A királynő nagyobb almot vet, mint a neki megfelelő méretű 
rágcsálóknál szokás, s ez is a társas rovarok királynőjére emlékeztet. A legnagyobb 
nem szaporodó egyedek - úgy tűnik - az evésen és alváson kívül nem sokat 
csinálnak, míg a közepes méretű nem szaporodó egyedek köztes magatartást 
tanúsítanak: folytonosság van közöttük, mint a méneknél, és nem elkülönülő 
kasztok, mint sok hangyánál. 

Jarvis eredetileg nem dolgozóknak nevezte a legnagyobb nem szaporodó 
egyedeket. De vajon csakugyan megtehetnék, hogy nem csinálnak semmit? Ma már 
vannak olyan adatok mind a laboratóriumi, mind a terepmegfigyelésekből, hogy 
ezek katonák, amelyek fenyegetés esetén védelmezik a kolóniát; fő ragadozóik a 
kígyók. Az a lehetőség is fennáll, hogy “élelemdézsákként" szolgálnak, mint a 
“mézesbödön hangyák" (vö. 160-161. oldal). A vakondpatkányok homokoprofá-
gok, ami annak udvarias kifejezése, hogy megeszik egymás székletét (persze nem 
csak azt: ez ellenkezne a világegyetem törvényeivel). Lehet, hogy a nagy testű 
egyedek betöltik azt az értékes szerepet, hogy felhalmozzák testükben az ürüléket, 
amikor sok az élelem, így vésztartalékot tároló éléskamrákként működhetnek, 
amikor kevés a táplálék - afféle székrekedéses hadtáp. 

A csupasz vakondpatkányok legrejtélyesebb tulajdonsága számomra az, hogy -
bár oly sok mindenben hasonlítanak a társas rovarokra - látszólag nincs olyan 
kasztjuk, amely a hangyák és a termeszek fiatal, szárnyas, szaporodó egyedeinek 
felelne meg. Vannak persze szaporodó egyedeik, de ezek nem úgy kezdik életüket, 
hogy szárnyra kelnek és szétszórják génjeiket új területeken. Amennyire ma tudjuk, 
a csupasz vakondpatkány kolóniák egyszerűen a peremek mentén növekednek 
azáltal, hogy bővítik a föld alatti üregrendszert. Nagyon úgy fest a dolog, hogy nem 
vetődnek el messzire szétszóródó egyedek, mint amilyen a szárnyas szaporodó 
rovarok. Darwinista intuícióm számára ez annyira meglepő, hogy spekulációra 
csábít. Az a sejtésem, hogy egy nap fel fogunk fedezni egy szétszóródó életszakaszt 
náluk, ami mind ez ideig valamilyen oknál fogva rejtve maradt. Túlzott remény 
volna arra számítani, hogy a szétszóródó egyedek szó szerint szárnyakat 
növesztenek! De különféleképpen fel lehetnek készítve arra, hogy a föld felett 
éljenek, s nem a föld alatt. Lehetnek például szőrösek, s nem csupaszok. A csupasz 
vakondpatkányok nem szabályozzák a normális emlősök módjára az egyedi testek 
hőmérsékletét; jobban hasonlítanak a “hidegvérű" hüllőkre. Lehet, hogy társadal-
milag szabályozzák a testhőmérsékletüket - újabb hasonlóság a termeszekkel és a 
méhekkel. Vagy lehetséges, hogy kihasználják minden jó pince közismerten 
állandó hőmérsékletét? Akárhogyan is van, könnyen lehet, hogy az én hipotetikus 
szétszóródó egyedeim a föld alatti dolgozóktól eltérően hagyományos “meleg- 
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vérűek". Elképzelhető volna, hogy valamilyen már ismert szőrös rágcsálóról - 
amelyet mindeddig teljesen különálló fajként határoztunk meg - kiderülhet, hogy a 
csupasz vakondpatkányok elveszett kasztja? 

Végül is volt már ilyen eset. A sáskáké például. A sáskák módosult szöcskék, és 
normális körülmények között a szöcskék magányos, rejtélyes, visszahúzódó életét 
élik. Ám bizonyos sajátos körülmények hatására szélsőséges - és rettenetes - 
változáson mennek át. Elveszítik álruhájukat, és élénken csíkozottá válnak. Az 
ember ezt akár figyelmeztetésnek is vehetné. Ha az, akkor nem üres fenyegetés, 
mert viselkedésük is megváltozik. Felhagynak magányos életmódjukkal és 
összeverődnek, s ez katasztrofális következményekkel jár. A Biblia legendás 
sáskajárásától napjainkig nem féltek úgy állattól, mint az emberi jólét elpusz-
títójától. Milliószámra rajzanak, s alkotnak arató kombájnt, amely több tíz 
kilométeres utat vág, olykor naponta több száz kilométeres utat tesz meg, kétezer 
tonna termést emészt el, éhséget és pusztulást hagy maga után. S ezzel elérkeztünk 
a vakondpatkányok analógiájához. A magányos egyed és csoportos inkarnációja 
között akkora a különbség, mint két hangyakaszt között. Sőt - éppen úgy, ahogyan 
a vakondpatkányok “elveszett kasztjáról" feltételezzük - 1921-ig a szöcske 
Jekylleket és sáska Hyde-okat különböző fajokként osztályozták. 

De, sajnos, nem valószínű, hogy az emlősök szakértőit a mai napig ennyire félre 
lehetett volna vezetni. Mellékesen azt kell mondanom, hogy közönséges, nem 
átalakult csupasz vakondpatkányokat látni olykor a föld felett, és talán messzebbre 
is eljutnak, mint általában gondolják. Ám mielőtt teljesen feladnánk az “átalakult 
szaporodó egyedekről" szóló spekulációnkat, a sáskák analógiája mégis csak sugall 
egy másik lehetőséget is. Lehet, hogy a csupasz vakondpatkányoknak valóban 
lehetnek átalakult szaporodó egyedeik, de csak bizonyos körülmények között - s 
ezek a körülmények nem jöttek létre az utóbbi évtizedekben. Afrikában és a Közel-
Keleten a sáskajárás még mindig fenyeget, éppúgy, mint a bibliai időkben. Észak-
Amerikában más a helyzet. Némely szöcskefajnak továbbra is megvan az a 
képessége, hogy sáskarajjá alakuljon. De - nyilván, mert a feltételek nem voltak 
megfelelők - a huszadik században nem volt sáskajárás Észak-Amerikában (bár a 
kabócák, amelyek teljesen másfajta kártevő rovarok, továbbra is rendszeresen 
támadnak, és zavaró módon az amerikai köznyelv őket is “sáskáknak" nevezi). 
Mégsem volna különösebben meglepő, ha ma egy valódi sáskajárásra kerülne sor 
az Egyesült Államokban: a vulkán nem hunyt ki, csak szunnyad. Ám ha nem 
volnának történelmi feljegyzéseink és a világ más tájairól származó értesüléseink, 
akkor gonosz meglepetés lenne, mert az állatok mindenki tudomása szerint 
közönséges, magányos, ártalmatlan szöcskék lennének.  Mi van akkor, ha a csupasz 
vakondpatkányok olyanok, mint az amerikai szöcskék? A faj fel van készülve arra, 
hogy különálló, szétszóródó kasztot produkáljon, de valamilyen oknál fogva ehhez 
nem teremtődtek meg a feltételek a huszadik században. Lehetséges, hogy a tizen- 
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kilencedik századi Kelet-Afrikát sújtották lemmingek módjára a föld fölött 
vándorló szőrös vakondpatkány rajok, csak éppen nem maradt fenn róluk 
feljegyzés. Vagy lehet, hogy van is róluk emlék a helyi törzsek legendáiban? 

52. ...a hártyásszárnyú nőstény közelebbi rokona édesnővéreinek, mint akármelyik 
nemhez tartozó utódának. 
Hamilton emlékezetesen szellemes “3/4 rokonsági" hipotézise, amit a hártyás-
szárnyúak sajátos esetére felállított, paradox módon ártott általánosabb és 
alapvetőbb elmélete jó hírének. A haplodiploid 3/4 rokonság esete épp annyira 
köny-nyű, hogy kis erőfeszítéssel bárki megértse, de épp annyira nehéz, hogy az 
embert örömmel töltse el a megértése, és arra késztesse, hogy tovább adja 
másoknak. Jó “mém". Ha valaki Hamiltont nem olvasva ismeri meg, hanem 
kocsmai beszélgetésből, akkor az illető nagyon valószínű, hogy másról sem fog 
hallani, mint a haplodiploiditásról. Manapság bármely biológia-tankönyv - 
bármilyen röviden taglalja is a rokoni szelekciót - szinte bizonyosan szentel egy 
bekezdést a “3/4 rokonságnak". Egy kollégám, akit ma már a világ egyik 
legkiválóbb szakemberének tartanak a nagy emlősök társas magatartása terén, 
bevallotta nekem, hogy éveken át azt hitte, a rokoni szelekció Hamilton-féle 
elmélete maga a 3/4 rokonság hipotézise és semmi több! Mindennek az a 
következménye, hogy ha valamilyen új tény kétséget támaszt a 3/4 rokonság 
hipotézisének jelentőségét illetően, akkor az emberek hajlamosak azt hinni, hogy 
egy bizonyíték a rokoni szelekció egész elméletével szemben. Olyan ez, mintha 
egy nagy zeneszerző írna egy hosszú és mélységesen eredeti szimfóniát, amelyben 
egy konkrét dallam -amit a darab közepén éppen csak megpendít - annyira 
fülbemászónak bizonyul, hogy minden kifutófiú ezt fütyüli az utcán. A szimfóniát 
ettől kezdve ezzel az egy dallammal azonosítják. Ha azután az emberek 
kiábrándulnak a dallamból, azt hiszik, hogy az egész szimfónia nincs kedvükre. 

Nézzük például Linda Gamlin egyébként hasznos cikkét a csupasz vakond-
patkányokról, amelyet nemrégiben közölt a New Scientist. Sokat ártott neki az a 
sugalmazás, hogy a csupasz vakondpatkányok és a termeszek valamiképpen gondot 
okoznak Hamilton hipotézisének, mert nem haplodiploidok! Nehéz elhinni, hogy a 
szerző egyáltalán látta volna Hamiltonnak azt a néhány klasszikus cikkét, mivel a 
haplodiploiditás mindössze négy oldalt tölt meg az ötvenből. Bizonyára 
másodkézből szerezte értesüléseit - remélem, nem Az önző génből. 

Egy másik árulkodó példa a levéltetű katonákkal kapcsolatos, amelyekről a 6. 
fejezethez írott jegyzeteimben szóltam. Ott azt magyaráztam, hogy mivel a 
levéltetvek egypetéjű ikrek klónjait alkotják, minden okunk megvan rá, hogy önzet- 
len önfeláldozásra számítsunk körükben. Az 1964-es cikkében Hamilton szóba 
hozza, majd némi nehézséggel kimagyarázza azt a kellemetlen tényt, hogy -
ahogyan akkor tudták - a klón jellegű állatok nem mutatnak különösebb hajlamot 
az önzetlen viselkedésre. A levéltetű katonák felfedezése aligha lehetett volna töké- 
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letesebb harmóniában Hamilton elméletével. Mégis, a felfedezésről beszámoló 
eredeti cikk úgy kezeli a levéltetű katonákat, mintha nehézséget okoznának 
Hamilton elmélete számára, mivel hogy a levéltetvek nem hap-lodiploidok! Bájos 
irónia. 

Ha most áttérünk a termeszekre - őket is gyakran tekintik kínosnak Hamilton 
elméletére nézve -, az irónia folytatódik, mert 1972-ben maga Hamilton volt a 
felelős az egyik legszellemesebb elméletért arról, hogy a termeszek miért 
alapítottak államot, s ezt a haplodiploiditás hipotézise elmés analógiájának 
tekinthetjük. Ez a ciklikus beltenyésztés elmélete, amit általában S. Bartznak 
tulajdonítanak, aki hét évvel azután dolgozta ki, hogy Hamilton eredetileg 
közzétette. Jellemző, hogy Hamilton maga elfelejtette, hogy először neki jutott 
eszébe a “Bartz-elmélet", s az orra alá kellett dugnom a saját cikkét, hogy elhiggye! 
Félretéve az elsőbbség kérdését, maga az elmélet annyira izgalmas, hogy sajnálom, 
hogy eddig nem beszéltem róla. Most bepótolom. 

Azt mondtam, hogy Hamilton elmélete a haplodiploiditás hipotézis elmés 
analógiája volt. A következőt értettem ezen. A haplodiploid állatok lényeges 
tulajdonsága a társas viselkedés evolúciója szempontjából az, hogy egy egyed 
genetikailag közelebb állhat a testvéréhez, mint az utódjához. Ez arra hajlamosítja, 
hogy megmaradjon a szülői fészekben és nevelje a testvéreit, ahelyett hogy 
elhagyná a fészket és a saját utódait nevelné. Hamilton kigondolt egy indokot, 
amiért a termeszeknél is az lehet a helyzet, hogy a testvérek genetikailag közelebb 
állnak egymáshoz, mint a szülők az utódokhoz. A kulcsot ehhez a beltenyésztés 
adja. Amikor az állatok a testvéreikkel párosodnak, akkor az általuk világra hozott 
utódok genetikai szempontból egyöntetűbbek lesznek. A fehér patkányok - 
bármelyik laboratóriumi származásvonalon belül - genetikailag szinte 
egyenértékűek az egypetéjű ikrekkel. Ennek az az oka, hogy fivér-nővér párzások 
hosszú sorából születtek. Szakkifejezéssel, genomjuk nagyon homozigóta lett: 
szinte minden egyes genetikai helyükön a két gén azonos, és azonos azokkal a 
génekkel is, amelyek a vonal összes többi egyedében ugyanazon a helyen 
találhatók. A természetben nem találkozunk gyakran vérfertőző párosodások 
hosszú sorával, de ez alól van egy fontos kivétel - a termeszek! 

A tipikus termeszvárat egy királyi pár alapítja, a király és a királynő, akik azután 
kizárólag egymással párosodnak, míg egyikük meg nem hal. Az elhunyt helyét 
azután átveszi valamelyik utóduk, aki vérfertőző viszonyt folytat életben maradt 
szülőjével. Ha a királyi pár mindkét tagja meghal, akkor helyüket egy vérfertőző 
fivér-nővér pár foglalja el. És így tovább. Egy érett kolónia már valószínűleg több 
királyt és királynőt elveszített, s a néhány év múltán születő ivadékok nagy való- 
színűséggel erősen beltenyésztettek lesznek, pontosan úgy, mint a laboratóriumi 
patkányok. Az évek múlásával a homozigótia átlaga és a rokonság átlagos mértéke 
egyre feljebb és feljebb kúszik, s a királyi nemzőket egymás után váltják fel az 
utódaik vagy a testvéreik. Ez azonban csupán az első lépés Hamilton gondolatme- 
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netében. A zseniális rész még csak most jön. 
Minden társas rovarkolónia végterméke egy új, szárnyas, nemzőképes egye-

dekből álló csapat, akik kirepülnek a szülőkolóniából, párzanak és új kolóniát 
alapítanak. Amikor ezek az új ifjú királyok és királynők párosodnak, jó esély van 
arra, hogy ne kövessenek el vérfertőzést. Csakugyan, úgy tűnik, mintha speciális 
szinkronizáló szokások gondoskodnának arról, hogy egy terület különböző 
termeszvárai ugyanazon a napon hozzanak létre szárnyas nemzőképes egyedeket, 
feltehetőleg azért, hogy ezzel is elősegítsék a kültenyészetet. Nézzük most meg, 
milyen genetikai következményekkel jár, ha az A kolóniából egy ifjú király és a B 
kolóniából egy ifjú királynő frigyre lép. Önmagukban mindketten erőteljes 
beltenyészet eredményei. Mindketten egyenértékűek a beltenyésztett laboratóriumi 
patkányokkal. De mivel különböző, egymástól független vérfertőző tenyésztési 
programok termékei, genetikai szempontból különböznek egymástól. Olyanok 
lesznek, mint a különböző vonalakhoz tartozó beltenyésztett laboratóriumi 
patkányok. Amikor egymással párosodnak, utódaik erősen heterozigóták lesznek, 
ebben azonban egyöntetűség lesz a jellemző. A heterozigótaság azt jelenti, hogy a 
két gén sok genetikai helyen eltér egymástól. Az egyöntetűen heterozigóta azt 
jelenti, hogy az utódok szinte mindegyike pontosan ugyanolyan módon lesz 
heterozigóta. Genetikailag szinte azonosak lesznek a testvéreikkel, de egyben 
nagymértékben heterozigóták is lesznek. 

Most ugorjunk előre az időben. Az új kolónia és az alapító királyi pár megnőtt. 
Nagyszámú azonos módon heterozigóta ifjú termesz népesíti be a várat. Gondoljuk 
végig, mi fog történni, amikor az alapító királyi pár egyike vagy mindkettő meghal. 
A régi vérfertőző ciklus újra beindul, s ez fontos következményekkel jár. A 
vérfertőzés útján létrejött első nemzedék drámai mértékben változatosabb lesz, 
mint az előző generáció. Nem számít, hogy fivér-nővér párt, apa-lánya párt vagy 
anya-fia párt veszünk figyelembe. Az elv mindegyikük esetében ugyanaz, de a 
legegyszerűbb, ha a fivér-nővér párral foglalkozunk. Ha mind a fivér, mind a nővér 
azonos módon heterozigóta lesz, utódaik genetikai rekombinációk nagyon 
változatos keverékét alkotják. Ez az elemi Mendel-féle genetikából következik, s 
elvben bármely állatra vagy növényre érvényes, nem csupán a termeszekre. Ha 
egyöntetűen heterozigóta egyedeket veszünk és keresztezzük őket akár egymással, 
akár a homozigóta szülői vonallal, genetikai értelemben elszabadul a pokol. Ennek 
oka elolvasható bármely elemi genetikatankönyvben, és nem is fejtem ki. Jelen 
szempontunkból az a lényeges következmény, hogy a termeszkolónia fejlődésének 
ebben a szakaszában egy tipikus egyed genetikai értelemben közelebb lesz a 
testvéreihez, mint leendő utódaihoz. S ez - amint a haplodiploid  hártyásszárnyúak 
esetében láttuk - valószínű előfeltétele az önzetlen, magtalan dolgozó kasztok kifej-
lődésének. 
De még ahol nincs is különösebb okunk arra számítani, hogy az egyedek közelebb 
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lesznek testvéreikhez, mint utódaikhoz, gyakran van jó okunk arra számítani, hogy 
az egyedek ugyanolyan közel lesznek testvéreikhez, mint utódaikhoz. Ehhez 
csupán a monogámia egy bizonyos fokára van szükség. Hamilton nézőpontjából az 
a meglepő, hogy nincs több olyan faj, amelyben steril dolgozók gondozzák 
öccseiket és húgaikat. Ami viszont valóban széles körben elterjedt jelenség, az a 
steril dolgozó jelenség hígított változata, és “segítség a fészekben" néven ismerjük. 
Sok emlős- és madárfajnál tapasztalható, hogy a fiatal felnőttek - mielőtt elköl-
töznének, hogy megalapítsák saját családjukat - egy vagy két idényen át szüleikkel 
maradnak és segítenek öccseik és húgaik felnevelésében. Az ilyen magatartás 
génjeinek másolatai az öcsök és húgok testében jutnak tovább. Feltéve, hogy a 
haszonélvezők édestestvérek (s nem csupán féltestvérek), minden deka élelem, 
amit egy testvérbe fektetünk, genetikai értelemben pontosan ugyanannyi 
hozadékkal jár, mint ha egy gyerekbe fektettük volna. Ám ez csak akkor igaz, ha 
minden egyéb feltétel azonos. Szemügyre kell vennünk az eltérő körülményeket, 
amikor arra keresünk választ, hogy a fészek körüli segédkezés miért található meg 
bizonyos fajoknál, s miért nem másoknál. 

Gondoljunk például olyan madárfajra, amely fészkét faodvakba rakja. Ezek 
értékes fák, mert csupán korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ha egy fiatal 
felnőtt vagy, akinek a szülei még élnek, akkor ők még valószínűleg birtokában 
vannak a néhány rendelkezésre álló odvas fa egyikének (bizonyára volt odvas fájuk 
a legutóbbi időkig, máskülönben nem léteznél). így valószínűleg egy fa odvában 
élsz, amely számodra viruló kapcsolatokat rejt, és a szapora fészekalj új kis lakói 
édes öcséid és húgaid, akik genetikai szempontból éppolyan közel állnak hozzád, 
mint az utódaid állnának. Ha megpróbálod elhagyni a fészket és a magad lábára 
állni, akkor kicsi az esélyed, hogy szert teszel egy odvas fára. De még ha sikerül is, 
az utódok, akiket nevelsz, genetikailag nem lesznek közelebb állók hozzád, mint 
öcséid és húgaid. A szüleid odvas fájába fektetett erőfeszítés adott mennyisége 
nagyobb értéket képvisel, mint ha ugyanolyan mennyiségű erőfeszítést arra 
fordítanál, hogy megpróbáld megteremteni a sajátodat. Ezek a feltételek tehát a 
testvéri gondoskodásnak kedvezhetnek - “segíts a fészek körül". 

Mindennek ellenére továbbra is igaz, hogy némely egyedek - vagy bizonyos 
alkalmanként minden egyed - kénytelen elmenni és új odvas fákat keresni, vagy 
bármi olyasmit, ami a saját fajában ezzel egyenértékű. Hogy a 7. fejezet “szülés és 
gondoskodás" terminológiáját használjuk, valakinek muszáj valamennyit szülni, 
máskülönben nem volnának fiókák, akikről gondoskodni lehet! Itt nem az a lényeg, 
hogy “máskülönben a faj kihalna". Arról van inkább szó, hogy bármely popu-
lációban, amelyben a tiszta gondoskodás génjei uralkodnak, a szülés génjei előnyre 
tennének szert. Az államalkotó rovaroknál az utódnemző szerepet a királynők és a 
hímek töltik be. Ők azok, akik kimennek a világba, hogy új “odvas fák" után 
kutassanak, és ezért van szárnyuk, még hangyáknál is, akiknek dolgozói szárnyat-
lanok. Ezek a kasztok egész életükre szaporodásra szakosodtak. Azok a madarak és  
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emlősök, amelyek segédkeznek a fészekben, másként csinálják. Minden egyes 
egyed életének egy részét (rendszerint az első egy vagy két felnőtt idényét) 
“dolgozóként" tölti, segít felnevelni öccseit és húgait, míg életének hátralévő 
részében arra törekszik, hogy maga is “szaporodjék". 

És mi a helyzet az előző jegyzetben bemutatott csupasz vakondpatkányokkal? Ők 
tökéletes példái a jól menő vállalkozás vagy “faodú" elvnek, jóllehet az ő vállal-
kozásuk szó szerint nem kapcsolódik odúhoz. Az ő történetükhöz valószínűleg az a 
kulcs, hogy élelemellátásuk egyenetlenül oszlik el a szavanna alatt. Főleg föld alatti 
gumós gyökerekkel táplálkoznak. Ezek a gumók gyakran nagyon nagyok, és 
nagyon mélyen vannak. Az egyik ilyen faj egyetlen gumója többet nyom ezer 
vakondpatkánynál, s ha egyszer rátaláltak, hónapokra vagy akár évekre is elég lehet 
a kolónia számára. Megtalálni nehéz a gumókat, mert véletlenszerűen oszlanak el 
és szóródnak szét a szavannában. A vakondpatkányok számára az élelemforrást 
nehéz megtalálni, de nagyon kiadós, ha egyszer rábukkantak. Robert Brett 
kiszámolta, hogy egy magányos vakondpatkánynak, ha egyedül dolgozik, olyan 
sokáig kellene kutatnia egyetlen gumó után, hogy fogai elkopnának az ásásban. 
Egy nagy kolónia, amely sok kilométernyi bejárt üreggel rendelkezik, hatékony 
gumóbánya. Minden egyed jobban jön ki, ha belép a bányászszakszervezetbe. 
Egy nagy üregrendszer, melynek személyzetét többtucatnyi együttműködő dolgozó 
alkotja, éppolyan jól menő vállalkozás, mint a hipotetikus “faodú". Csak még 
inkább az! Feltéve, hogy egy viruló közösségi labirintusban élsz, és feltéve, hogy 
anyád továbbra is édestestvéreket hoz világra benne, bizony nagyon csekély az 
indítékod arra, hogy elmenj és megalapítsd a saját családodat. A “jól menő 
vállalkozás"-érv még akkor is elég erős ahhoz, hogy a fiatal felnőtteket otthon 
tartsa, ha a fiókák némelyike csak féltestvér. 

53. Meglehetősen meggyőző egyezést találtak az elmélet által előrejelzett 3:1 
nőstény-hím aránnyal... 
Richard Alexander és Paul Sherman írtak egy cikket, amelyben bírálták Trivers és 
Hare módszereit és következtetését. Abban egyetértettek, hogy a nőstények javára 
elbillenő nemi arány normális az államalkotó rovarok körében, de vitatták azt az 
állítást, hogy ez jól egyezik a 3:1 aránnyal. Jobbnak tartották a nőstények javára 
billenő nemi aránynak egy alternatív magyarázatát, amelyet Trivers és Hare 
magyarázatához hasonlóan először Hamilton vetett fel. Alexander és Sherman 
okfejtését teljesen meggyőzőnek találom, de be kell vallanom, valami azt súgja, 
hogy egy olyan gyönyörű munka, mint Trivers és Hare magyarázata, nem lehet 
teljesen hibás. Alan Grafen egy aggasztóbb problémára mutatott rá azzal a 
magyarázattal kapcsolatban, amely a hártyásszárnyúak nemi arányaira e könyv első 
kiadásában adtam. Álláspontját A hódító génben fejtettem ki. íme egy rövid 
kivonat:  
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A nemek bármilyen arányát is képzeljük el a populációban, a potenciális 
dolgozó számára még mindig közömbös, hogy testvéreket nevel-e vagy 
utódokat. Tételezzük fel tehát, hogy a nemek aránya a populációban a 
nőstények javára tolódik el, akár azt is feltételezhetjük, hogy megfelel a Hare 
és Trivers által jósolt 3:1 aránynak. Mivel a dolgozó szorosabb rokoni 
viszonyban áll húgával, mint öccsével vagy bármilyen nemű utódával, úgy 
tűnhet, az ilyen nőstények javára eltolódott nemi arány mellett “szívesebben" 
nevelne testvéreket, mint utódokat: főleg értékes nőstényekhez jut (meg még 
néhány viszonylag értéktelen öcshöz), ha a testvéreket választja. Ez az 
okoskodás figyelmen kívül hagyja, hogy a hímeknek ritkaságuk miatt egy ilyen 
populációban milyen viszonylag nagy szaporodási értékük van. Lehet, hogy a 
dolgozó nincs szoros rokoni viszonyban minden egyes fivérével, de ha a hímek 
a populáció egészében ritkák, akkor ezek egyike ennek megfelelően nagy 
valószínűséggel lesz a jövendő nemzedékek fölmenője. 

54. Ha egy populáció olyan ESS-bejut, amely a kihalás felé űzi, akkor ki fog halni, 
s ezen legfeljebb sajnálkozhatunk. 
A kiváló filozófus, a néhai J. L. Mackie hívta fel a figyelmet arra az érdekes 
következményre, amely abból a tényből fakad, hogy az én “Csalóim" és 
“Bosszúállóim" populációi egyidejűleg is lehetnek stabilak. A “sajnálkozásnak" 
akkor lehet helye, ha a populáció olyan ESS-be ér, amelyben kihalás fenyegeti; 
Mackie hozzáfűzi, hogy vannak olyan ESS-ek, amelyek nagyobb valószínűséggel 
vezetnek egy népesség kihalásához, mint mások. Ebben a konkrét példában mind a 
Csaló, mind a Bosszúálló evolúciósan stabil stratégiák: a populáció stabilizálódhat 
akár a Csaló egyensúlynál, akár a Bosszúálló egyensúlynál. Mackie szerint azok a 
populációk, amelyek a Csaló egyensúlyban stabilizálódnak, később nagyobb 
valószínűséggel halnak ki. Ezért lehetséges, hogy van az “ESS-ek" között egy 
magasabb szintű szelekció, amely a kölcsönös önzetlenségnek kedvez. Ez tovább 
fejleszthető olyan érveléssé, amely egyfajta csoportszelekciót támogat, s amely - a 
csoportszelekció legtöbb elméletétől eltérően - még működhet is. Ezt az érvet “Az 
önző gének védelmében" című cikkemben fejtettem ki. 

11. Mémek: az új replikátorok 

55.  ...pénzemet egyetlen alapvető elvre tenném... minden élet replikálódó egységek 
eltérő túlélése réven fejlődik ki. 
Azt a fogadásomat, hogy minden élet a világegyetem minden pontján darwini elvek 
szerint fejlődött ki, azóta részletesebben kifejtettem és igazoltam az “Egyetemes 
darwinizmus" című cikkemben és A vak órásmester utolsó fejezetében. Kimutatom, 
hogy a darwinizmus az összes eddig javasolt alternatívája elvben képtelen megma- 
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gyarázni a szervezett élet bonyolultságát. Az érvelés általános, nem az életre 
vonatkozó konkrét, általunk ismert tényeken alapul. Épp ezért bírálták tudósok, 
akik földhözragadt módon azt gondolják, hogy a tudományban a felfedezés 
egyetlen módszere, ha forró kémcső fölött (vagy hideg sáros csizmában) 
robotolunk. Egyik kritikusom azon panaszkodott, hogy érvelésem “filozofikus", 
mintha ez elég ok lenne a kifogásra. Filozofikus vagy sem, a tény az, hogy sem ő, 
sem senki más nem talált hibát érvelésemben. Márpedig az olyan “elvi" gondolat-
menetek, mint az enyém, távolról sem lényegtelenek a valóságos világ számára, sőt 
éppen hogy nagyobb erejük lehet, mint a konkrét kutatási eredményeken alapuló 
érveknek. Gondolatmenetem, ha helyes, valami fontosat mond az életről, bárhol 
forduljon is elő a világegyetemben. A laboratóriumi és a terepkutatás az életnek 
csak arról a metszetéről tud mondani valamit, amelyből éppen mintát vettünk. 

56. Mém 
Úgy tűnik, a mém szó jó mémnek bizonyul. Ma már széles körben használják, és 
1988-ban már felkerült arra a szólistára is, amelyet majd figyelembe vesznek az 
Oxford English Dictionary jövendő kiadásainál. Ettől még nagyobb aggodalommal 
ismétlem, hogy az emberi kultúrára vonatkozó szándékaim annyira szerények, 
hogy már szinte nincsenek is. Valódi törekvéseim - és ezek, elismerem, nagyok - 
teljesen más irányba vezetnek. Szinte korlátlan hatalmat akarok tulajdonítani éppen 
csak pontatlan önmásoló entitásoknak, attól kezdve, hogy bárhol a világegyetem-
ben felbukkantak. Ennek az az oka, hogy többnyire belőlük lesznek a darwini 
szelekció alapjai, amely - ha elegendő nemzedék áll rendelkezésre - kumulatív 
módon nagyon bonyolult rendszereket épít fel. Hiszek abban, hogy megfelelő 
feltételek esetén a replikátorok automatikusan összeállnak, hogy olyan rendszereket 
vagy gépeket teremtsenek, amelyek hordozzák őket és elősegítik további repliká-
ciójukat. Az önző gén első tíz fejezete kizárólag egyfajta replikátorra összponto-
sított, a génre. Amikor az utolsó fejezetben a mémekről beszéltem, akkor általában 
a replikátorok mellett próbáltam érvelni, és megmutatni, hogy a gén csupán egyik 
tagja ennek a fontos osztálynak. Abban nem vagyok biztos, hogy az emberi kultúra 
miliője valóban rendelkezik azzal, ami a darwinizmus egyik formájának működte-
téséhez szükséges. Ám ez a kérdés mindenképpen másodlagos ahhoz képest, ami 
engem foglalkoztat. A 11. fejezet akkor érte el célját, ha az olvasó azzal az érzéssel 
csukja be a könyvet, hogy nem a DNS-molekulák az egyetlen entitások, amelyek a 
darwini evolúció alapját képezhetik. Célom az volt, hogy a gént méretre szabjam, 
és nem az, hogy az emberi kultúra hatalmas elméletét építsem fel. 

57.  ... a mémeket élő struktúráknak kell tekintenünk, nem csupán metaforikusán, 
hanem technikai szempontból is. 
A DNS egy önmagát másoló hardver elem. Minden egyes elemnek konkrét szerke-
zete van, amely különbözik a rivális DNS-daraboktól. Ha a mémek az agyunkban 
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analógok a génekkel, akkor önmagukat másoló agyi struktúráknak kell lenniük, az 
idegi bedrótozás konkrét mintáinak, amelyek egyik agy után a másikban újra és 
újra felépítik magukat. Mindig rossz érzésem volt, amikor erről hangosan 
beszéltem, mert sokkal kevesebbet tudunk az agyakról, mint a génekről, és ezért 
szükségképpen homályban marad, hogy ténylegesen mi is lehetne egy agyi 
struktúra. Ezért nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy nemrégiben kaptam egy 
nagyon érdekes cikket Jüan Deliustól, a németországi Konstanzi Egyetemről. 
Tőlem eltérően Deliusnak nem kell mentegetőznie, mert kiváló agykutató, míg én 
egyáltalán nem vagyok agykutató. Ezért nagyon örülök, hogy elég bátor ahhoz, 
hogy ezt a gondolatmenetet teljesen végigvigye, és részletes képet tegyen közzé 
arról, hogy egy mém idegi alapja miként nézhet ki. Más érdekes dolgoknak is 
utánajár nálam kutakodóbb szellemben, köztük a mérnek és a paraziták analógiá-
jának; hogy pontosabb legyek, azt a színképet vizsgálja, amelynek egyik végén a 
rosszindulatú paraziták, másik végén a jó indulatú “szimbionták" találhatók. Engem 
különösen felvillanyoz ez a megközelítés, mert magam is nagyon érdeklődöm az 
iránt, hogy a parazita gének milyen “meghosszabított fenotípusos hatást" gyako-
rolnak a gazda viselkedésére (vö. e könyv 13. fejezetét, különösen pedig A hódító 
gén 12. fejezetét). Delius egyébként hangsúlyozza, hogy egyértelmű különbséget 
kell tenni a mérnek és (“fenotípusos") hatásaik között. Ő is ismételten hangsú-
lyozza az egymáshoz alkalmazkodó mémegyüttesek jelentőségét, amelyben a 
mémek kölcsönös összeillő voltuk szerint választódnak ki. 

58. “Auld Lang Syne" 
Az “Auld Lang Syne" példája tudtomon kívül szerencsésen sokatmondó választás 
volt. Ennek az az oka, hogy szinte mindenütt hibásan használják, az “Auld Láng 
Syne" egy mutáció. A refrént manapság szinte mindenütt úgy éneklik, hogy “For 
the sake of auld lang syne", míg Burns valójában ezt írta “For auld lang syne". Egy 
mémikus beállítottságú darwinista azonnal elkezd tűnődni, mi lehetett a közbeszúrt 
“the sake of" (kedvéért, érdekében) kifejezés “életben marasztó értéke". Tartsuk 
eszünkben, nem azokat a módozatok keressük, amelyek révén az emberek esetleg 
jobb feltételekkel maradtak életben azáltal, hogy a módosított formában énekelték a 
dalt. Azután kutatunk, hogy maga a módosulás hogyan lehetett sikeres abban, hogy 
fennmaradjon a mémkészletben. Mindenki gyerekkorában tanulja meg a dalt, nem 
úgy, hogy Burnst olvas, hanem úgy, hogy hallja újévkor. Valaha réges-régen 
feltehetőleg mindenki helyesen énekelte a dalt. A “for the sake of" bizonyára ritka 
mutációként bukkant fel. Kérdésünk az, hogy a kezdeti ritka mutáció miért terjedt 
szét olyan ármányosan, hogy normává vált a mémkészletben. 

Nem hiszem, hogy messzire kell mennünk a válaszért. A sziszegő “sz" hang híres 
arról, hogy mennyire tolakodó. A templomi kórusokat arra tanítják, hogy az “sz" 
hangokat olyan halkan énekeljék, ahogy csak tudják, máskülönben az egész 
templom visszhangozza a sziszegést. Egy nagy katedrális oltáránál mormogó pap- 
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ból a templom végében gyakran csak “sz-ek" szórványos sustorgása hallható. A 
“sake" másik mássalhangzója, a “k", szinte éppen ennyire átható. Képzeljük el, 
hogy tizenkilenc ember helyesen énekli a “for auld lang syne" szövegét, és egy 
ember valahol a szobában elejti a hibás “for the sake of auld lang syne" változatot. 
Az a gyerek, aki életében először hallja a dalt, nagyon szeretne bekapcsolódni, de 
nem biztos a szövegben. Bár szinte mindenki azt énekli, “for auld láng syne", az 
“sz" sziszegése és a “k" kattaná-sa belelopja magát a gyerek fülébe, és mikor újra a 
refrénhez érnek, ő is azt énekli: “for the sake of auld lang syne". A mutáns gén egy 
újabb hordozót hódított meg. Ha van más gyerek is a szobában vagy olyan felnőtt, 
aki bizonytalan a szövegben, legközelebb ők is nagyobb valószínűséggel váltanak 
át a mutánsra, amikor a refrén jön. Nem arról van szó, hogy “jobban szeretnék" a 
mutáns formát. Igazán nem ismerik a szöveget, és őszintén igyekeznek megtanulni. 
Még ha a szöveget helyesen tudók rosszallóan, torkuk szakadtából bömbölik, hogy 
“for auld lang syne" (ahogy magam is szoktam), a helyes szavakban történetesen 
nincsenek kiugró mássalhangzók, és a mutáns formát könnyebb meghallani, még 
ha csendesen és félénken éneklik is. 

Hasonló a “Rule Britannia" (Uralkodj Britannia - brit hazafias dal) esete. A 
refrén második sora helyesen “Britannia, rule the waves" (Britannia, uralkodj a 
habokon). Gyakran, bár egyáltalán nem mindenütt, úgy éneklik, hogy “Britannia 
rules the waves". Itt a mém állhatatosan sziszegő “sz"-ét egy további tényező is 
segíti. A költő (James Thompson) szándéka szerinti jelentés feltehetőleg felszólító 
módú (Britannia, go out and rule the wawes!) vagy esetleg megengedő (let 
Britannia rule the waves). Felszínesen azonban könnyen kijelentő mondatnak lehet 
érteni (Britannia ténylegesen uralkodik a habokon). Ennek a mutáns mémnek tehát 
két különálló fennmarasztó értéke van az általa kiütött eredeti formával szemben: 
jobban hallatszik és könnyebb megérteni. A hipotézis végső próbájának kísérleten 
kell alapulnia. Arra volna szükség, hogy be lehessen szúrni egy sziszegő mémet 
szándékosan egy mémkészletbe, mégpedig nagyon alacsony gyakorisággal, utána 
pedig figyelni, hogy elterjed-e saját fennmarasztó értéke miatt. 

59. Ha a mém egy tudományos gondolat, akkor elterjedése attól függ, mennyire el-
fogadható a tudós egyedek populációja számára; túlélési értékét durván megmér-
hetnénk azzal, ha megszámlálnánk, hogy az egymást követő években hányszor 
hivatkoztak rá a tudományos folyóiratokban. 
Nagyon bosszús lennék, ha ezt valaki úgy értelmezné, hogy egy tudományos gon-
dolat elfogadásának egyetlen kritériuma “fülbemászó" volta. Végül is bizonyos tu-
dományos gondolatok ténylegesen helyesek, mások hibásak! Helyes vagy helytelen 
voltuk ellenőrizhető; logikájukat darabokra lehet szedni. Valóban nem olyanok, 
mint a népszerű dallamok, a vallások vagy a punk hajviseletek. A tudománynak 
azonban nemcsak logikája van, hanem szociológiája is. Vannak olyan rossz tudo-
mányos gondolatok, amelyek széles körben elterjedhetnek, legalábbis egy ideig. S 
némely jó gondolatok évekig tetszhalottként alhatnak, mielőtt végül is megra-
gadnák és meghódítanák a tudományos képzeletet. 
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A tetszhalott szunnyadásra - amit azután zabolátlan elterjedés követ - kiváló 

példával szolgál e könyv egyik fő gondolata, a rokoni szelekció Hamilton-féle 
elmélete. Úgy gondoltam, ez alkalmas kipróbálni azt a gondolatot, hogy a mémek 
terjedését a folyóiratok hivatkozásainak megszámlálásával mérjük. Az első 
kiadásban megjegyeztem (89-90 oldal), hogy “1964-ben megjelent két cikke a 
társas viselkedés területén valaha írt legfontosabb művek közé tartozik, és sosem 
tudtam megérteni, miért nem vettek tudomást róluk az etológusok (neve még csak 
fel sem bukkan két fontos etológiai kézikönyv mutatójában, melyek egyaránt 1970-
ben jelentek meg). Szerencsére az utóbbi időben mintha érdeklődés ébredne 
gondolatai iránt." Ezt 1976-ban írtam. Kövessük nyomon ennek a mémikus 
újjászületésnek a folyamatát a rákövetkező évtizedben. 

A Science Citation Index (Tudományos Idézések Mutatója) eléggé furcsa 
kiadvány, amelyben fellapozhatunk bármely megjelent cikket és egy adott évre 
nézve megnézhetjük táblázatba szedve, hogy hány rákövetkező publikáció idézte. 
Szándéka szerint segíti egy adott témában a szakirodalom nyomon követését. Az 
egyetemek kinevezési bizottságai azt a szokást vették fel, hogy durva közelítésként 
(túlságosan durva közelítésként) felhasználják a jelentkezők tudományos 
teljesítményének összehasonlítására. Ha az 1964 óta eltelt években megszámolnánk 
Hamilton cikkeinek idézéseit, akkor megközelítőleg nyomon követhetnénk 
gondolatai útját a biológusok tudatában (1. ábra). A kezdeti lappangás nagyon 
nyilvánvaló. Azután úgy tűnik, mintha az érdeklődés drámaian megnövekedett 
volna a rokoni szelekció iránt a hetvenes évek folyamán. Ha meg akarjuk határozni 
a felfelé ívelés kezdőpontját, akkor az valahova 1973-1974 közé esik. A felfelé 
ívelés ezután megerősödik egészen az 1981-es csúcspontjáig, majd pedig az 
idézetek éves gyakorisága szabálytalanul ingadozik egy plató körül. 
 

 
1. ábra. Hamilton évenkénti idézettsége (1964) a Science Citation Index szerint 
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Kialakult egy olyan mémikus mítosz, hogy a rokoni szelekció iránti érdeklődés 
felfokozódását az 1975-1976 között publikált könyvek váltották ki. A görbe, amely 
már 1974-ben felfelé ívelést mutat, úgy tűnik, meghazudtolja ezt az elgondolást. 
Ám éppen ellenkezőleg, az adatokat fel lehet használni egy egészen eltérő hipotézis 
alátámasztására, nevezetesen, hogy olyan gondolatokkal van dolgunk, amelyek már 
a “levegőben voltak", “amelyeknek ideje eljött". A hetvenes évek közepén 
megjelent könyvek e nézet szerint a konjunktúrahatás tünetei, és nem a konjunktúra 
elsődleges okai. Lehet, hogy csakugyan hosszú távú, lassan induló, exponenciálisan 
gyorsuló konjunktúrahatással van dolgunk, amely jóval korábban vette kezdetét. 
Ennek az egyszerű exponenciális hipotézisnek az ellenőrzésére az az egyik mód, ha 
az idézéseket kumulatív módon egy logaritmikus skálán ábrázoljuk. Exponenciális 
növekedésnek nevezzük a növekedés olyan folyamatát, ahol a növekedés üteme 
arányos a már elért mérettel. Az egyik tipikus exponenciális folyamat a járvány: 
minden egyes ember több más emberre ráleheli a vírust, akik azután tovább lehelik 
ugyanannyi emberre, s így az áldozatok száma egyre fokozódó ütemben nő. 
Exponenciális görbére következtethetünk, ha logaritmusskálán ábrázolva egyenes 
vonallá válik. Nem szükséges, de kényelmes és szokásos az ilyen logaritmikus 
görbéket összesítve, kumulatívan ábrázolni. Ha Hamilton mémjének terjedése 
csakugyan járványszerű volt, akkor a kumulatív logaritmus görbe pontjainak 
egyetlen egyenes vonalra kellene esniük. Csakugyan így van? 
 

 
 

2. ábra. Hamilton összesített hivatkozási logaritmusa (1964) 

A 2. ábra vonala az az egyenes vonal, amely statisztikai szempontból legjobban ill-
eszkedik az összes ponthoz. Az 1966-1967 közötti látszólagos éles emelkedést 
valószínűleg figyelmen kívül hagyhatjuk, mint olyan megbízhatatlan, kis számok 
hatását, amelyet a logaritmikus ábrázolás hajlamos felnagyítani. Ezt követően a 
görbe elég jól közelít egyetlen egyenes vonalhoz, bár kisebb ráilleszkedő minták 
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ugyancsak megkülönböztethetők. Ha elfogadjuk exponenciális értelmezésemet, 
akkor az érdeklődés lassú tüzű robbanásával van dolgunk, amely folyamatosan 
tartott 1967-től az 1980-as évek végéig. Az egyedi könyvek és cikkek egyaránt 
tekinthetők e hosszú távú trend tüneteinek és okainak. 

 

 
 

3. ábra. Három, nem Hamilton által írt mű összesített hivatkozási logaritmusa a 
Hamiltonhoz rendelt “elméleti" görbével 

Ne gondolják egyébként, hogy ez a növekedési minta valahogy triviális volna 
abban az értelemben, hogy óhatatlanul így alakul. Persze bármilyen kumulatív 
görbe emelkedik, még akkor is, ha az évenkénti idézetek száma állandó. De a 
logaritmikus skálán állandóan lassuló ütemben növekedne: ellaposodna. A 3. ábra 
tetején a vastag vonal azt az elméleti görbét mutatja, amelyhez akkor jutnánk, ha 
minden évben állandó volna az idézetek száma (ez egyenlő Hamilton átlagos 
idézettségével: körülbelül 37 évente). Ezt az ellaposodó görbét közvetlenül ösz-
szehasonlíthatjuk a 2. ábra egyenes vonalával, ami a növekedés exponenciális 
ütemét mutatja. Ez csakugyan a növekedés növekedés hátán esete, és nem az 
idézések egyenletes üteme. 

Másodszor, az ember kísértést érezhet, hogy azt gondolja, van valami, ha nem is 
kikerülhetetlen, de legalábbis triviálisan várható egy exponenciális növekedésben. 
Nem arról van szó vajon, hogy a tudományos cikkek publikációjának egész üteme, 
tehát a cikkek idézési lehetőségeinek üteme maga is exponenciálisan növekedik? 
Lehet, hogy a tudományos közönség mérete növekszik exponenciálisan. Ha meg 
akarjuk mutatni, hogy van valami különleges a Hamilton-mém-ben, akkor az a 
legkönnyebb, ha ugyanilyen görbét ábrázolunk néhány más cikkről. A 3. ábra 
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 három további mű összesített logaritmusának idézési gyakoriságait is mutatja 
(amelyek mellékesen ugyancsak nagy hatással voltak ennek a könyvnek az első 
kiadására). Ezek: Williams 1966-os Alkalmazkodás és természetes szelekció című 
könyve, Trivers 1971-es cikke a kölcsönös önzetlenségről, továbbá Maynard Smith 
és Price 1973-as cikke, amely az ESS gondolatát bevezette. Mindhárom olyan 
görbét mutat, amelyek egyértelműen nem exponenciálisak az egész időtartam 
folyamán. Az éves idézési arányok azonban ennél a három műnél sem egyformák, 
és lehetett olyan időszakuk, amikor akár exponenciális is volt. Williams görbéje 
például megközelítőleg egyenes vonalat mutat a logaritmusskálán 1970-től kezdve, 
ami azt jelenti, hogy az is belépett hatásának robbanásszerű szakaszába. 

Eddig aláértékeltem konkrét könyvek hatását Hamilton mémjének terjedésére. 
Mindenesetre van egy nagyon tanulságos utóirat ehhez a kis mémikus elemzéshez. 
Az “Auld Lang Syne" és a “Rule Britannia" esetéhez hasonlóan itt is egy sok 
mindent megvilágító mutánssal van dolgunk. Hamilton 1964-es cikkeinek helyes 
címe “A társas viselkedés genetikai evolúciója". A hetvenes évek közepétől a 
végéig egy sor publikáció - köztük a Szociobiológia és Az önző gén hibásan “a 
társas viselkedés genetikai elmélete" címmel idézte. Jon Seger és Paul Harvey 
megkereste ennek a mutáns mémnek az első előfordulását, azt gondolva, hogy jó 
jelző, mintegy radioaktív címke a tudományos hatás visszavezetéséhez. E. 0. 
Wilson nagy hatású könyvéig, a Szociobiológiáig vezették vissza, ami 1975-ben 
jelent meg, és az általuk felvetett leszármazásra még némi közvetett bizonyítékot is 
találtak. 

Bármennyire nagyra is értékelem Wilson teljesítményét - jó volna, ha az emberek 
többet olvasnák, és kevesebbet olvasnának róla -, mindig elfog a pulykaméreg, 
valahányszor azzal a hamis sugalmazással találkozom, hogy az ő könyve inspirálta 
az enyémet. Mégis, mivel az én könyvemben is megtalálható a mutáns idézet - a 
radioaktív címke -, most már valóban úgy látszik, hogy legalábbis egy mém eljutott 
Wilsontól hozzám! Ez nem volna különösebben meglepő, mivel a Szociobiológia 
épp akkor érkezett Nagy-Britanniába, amikor én Az önző gén befejezésénél 
tartottam, pontosan akkor, amikor az irodalomjegyzéken dolgoztam. Wilson kiadós 
bibliográfiáját a jóisten küldte, ezzel megtakarított nekem több óra könyvtárazást. 
Ezért aztán bosszúságom vidámságra változott, amikor véletlenül rábukkantam egy 
régi stencilezett irodalomjegyzékre, amit egy oxfordi előadáson osztottam ki a 
diákoknak 1970-ben. Mit ad isten, “A társas viselkedés genetikai elmélete" cím 
szerepelt, öt egész évvel Wilson könyvének megjelenése előtt. Wilson nem láthatta 
1970-es irodalomjegyzékemet. Nem volt kétség: Wilson és én egymástól függet-
lenül vezettük be ugyanazt a mutáns mémet! 

Hogyan kerülhetett sor ilyen véletlen egybeesésre? Az “Auld Lang Syne" ese-
téhez hasonlóan a kézenfekvő magyarázatért most sem kell messzire mennünk. R. 
A. Fisher nagyon híres könyve A természetes kiválasztódás genetikai elmélete cí- 
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met viseli. Az evolúciós biológusok világában annyira közkeletű ez a név, hogy 
nehéz az első két szót úgy hallani, hogy ne tennénk hozzá automatikusan a 
harmadikat. Az a gyanúm, hogy Wilson is, és jómagam is, pontosan ezt tettük. Ez 
minden érintett számára örömteli konklúzió, mert senkinek sem esik nehezére 
elismerni, hogy hatással volt rá Fisher! 

60. Azok a számítógépek, ahol a mérnek élnek, emberi agyak.  
Nyilvánvalóan meg lehet jósolni, hogy végül a gyárilag előállított elektronikus 
számítógépek is el fogják játszani az információ önmásoló mintáinak házigazdája 
szerepét - a mérnek házigazdái lesznek. A számítógépek egyre inkább összekap-
csolódnak közösen használt információk bonyolult hálózataivá. Sok közülük szó 
szerint össze van kapcsolva huzallal az elektronikus levelezés számára. Mások 
azáltal osztoznak az információn, hogy gazdáik hajlékony lemezeket adnak 
egymásnak. Ez tökéletes miliőt teremt az önmagukat másoló programok virágzása 
és terjedése számára. Amikor e könyv első kiadását írtam, akkor még olyan naiv 
voltam, hogy feltételeztem: egy nemkívánatos számítógépi mémnek egy legitim 
program másolása során spontán előforduló hiba révén kell felbukkannia, és ezt 
valószínűtlen eseménynek gondoltam. De jaj, az ártatlanság ideje elmúlt. A 
rosszindulatú programozók által szándékosan útjukra bocsátott vírusok és férgek 
járványai ma már ismert kockázatai a számítógépek felhasználóinak világszerte. A 
saját merevlemezem tudtommal két különböző vírusjárvánnyal fertőződött az 
elmúlt év során, és ez nagyon is tipikus élmény azok körében, akik sokat 
használják a számítógépet. Nem nevezem meg a konkrét vírusokat, mert félek, 
hogy ocsmány kis kielégüléshez juttatom ocsmány kis terjesztőiket. Ocs-mánynak 
nevezem őket, mert magatartásuk számomra erkölcsi szempontból nem 
különböztethető meg attól a mikrobiológiai laboratóriumban dolgozó technikusétól, 
aki szándékosan megfertőzi az ivóvizet és terjeszti a járványt azért, hogy aztán 
kuncoghasson, látván, hogy az emberek megbetegednek tőle. Kicsinek nevezem 
őket, mert ezek az emberek szellemileg törpék. Semmi különösebb ész nem kell 
ahhoz, hogy valaki egy számítógépi vírust hozzon létre. Bármely félig képzett 
programozó meg tudja csinálni, márpedig félig képzett programozókkal Dunát 
lehetne rekeszteni a modern világban. Magam is az vagyok. Még csak azzal sem 
vesződöm, hogy megmagyarázzam, hogyan működnek a számítógépi vírusok. 
Túlságosan magától értetődő. 

Azt már nehezebb tudni, hogy mi módon tudjuk legyőzni őket. Sajnos kiváló 
programozó szakembereknek kell pocsékolniuk drága idejüket arra, hogy vírus-
észlelő programokat, immunizáló programokat és hasonlókat írjanak (egyébként 
meghökkentően szoros az analógia az orvosi vakcinációval, egészen odáig, hogy be 
lehet oltani a gépet a vírusnak egy “meggyengített törzsével"). Fennáll annak a 
veszélye, hogy fegyverkezési verseny alakul ki, ahol a vírusmegelőzés terén elért 
haladást nyomban ellensúlyozza az új vírusprogramok fejlesztése. Pedig a legtöbb 
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vírus elleni védekező programot önzetlen emberek írták, és ellenszolgáltatás nélkül 
látják el vele a számítógép-használókat. Már előre látom egy új szakma 
kialakulását - ami azután jól kereső specialistákra oszlik, éppen úgy, mint bármely 
más szakmában -, a “szoftver-doktorokét", akik hívásra megjelennek fekete 
zsákjaikkal, amelyek tele vannak diagnosztikus és gyógyító hajlékony lemezekkel. 
Az orvos nevet használom, de a valóságos orvosok természetes problémák 
megoldásával foglalkoznak, amelyeket nem szándékosan hoz létre az emberi 
rosszindulat. A szoftver-doktorok ezzel szemben - az ügyvédekhez hasonlóan - 
ember által előidézett problémákkal küszködnek, amelyek eredetileg nem is 
léteztek. Ha a víruskészítőknek van egyáltalán valamilyen motívumuk, akkor az 
feltehetőleg valamilyen homályos anarchizmus. Ezért azzal a kérdéssel fordulok 
hozzájuk: csakugyan azt akarják, hogy egy új, zsíros szakma alakuljon ki? Ha nem, 
akkor hagyják abba az ostoba mémeket, és fordítsák szerény programozási 
tehetségüket valami hasznosabb dologra. 

61. A vakhit bármit igazolhat. 
Ahogy az várható volt, levelek áradatát kaptam a vakhit áldozataitól, akik 
tiltakoztak az őket ért bírálatom miatt. A hit olyan sikerrel mossa át az agyakat a 
saját javára, különösen a gyerekekét, hogy nehéz szabadulni a béklyóiból. De végül 
is mi a hit? Az elmének olyan állapota, amelynek hatására az emberek hisznek 
valamiben - teljesen mindegy, hogy miben - az azt alátámasztó bizonyítékok teljes 
hiányában. Ha volnának alátámasztó bizonyítékok, akkor a hit fölösleges volna, 
mert a bizonyítékok eleve arra késztetnének bennünket, hogy elhiggyük. Ettől 
olyan ostoba az a gyakran papagáj módjára ismételgetett állítás, hogy “az evolúció 
maga is hit kérdése". Az emberek az evolúcióban nem valamilyen önkényesen 
vállalt hit miatt hisznek, hanem azért, mert óriási mennyiségben állnak 
rendelkezésre bizonyítékok a nyilvánosság számára. 

Azt mondtam, teljesen mindegy, miben hisz a vakhit áldozata, és ezzel azt 
akartam mondani, hogy az emberek teljesen együgyű, önkényes dolgokban 
hisznek, mint az elektronikus szerzetes, például Douglas Adams szórakoztató Dirk 
Gently Holisztikus Detektív Ügynöksége című művében. Ezt a szerzetest a szerző 
abból a célból teremtette, hogy higgye el számunkra azt, amit hinni akarunk - és 
ebben nagyon sikeres. Azon a napon, amikor találkozunk vele, megingathatatlanul 
hiszi minden bizonyítékkal szemben, hogy a világon minden rózsaszín. Nem 
akarom azt mondani, hogy mindazok a dolgok, amelyekben egy konkrét egyén 
vakon hisz, szükségképpen együgyűek. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A 
lényeg az, hogy nincs módunk eldönteni, hogy együgyű-e vagy sem, és nincs 
módunk arra, hogy jogosabban válasszuk a vakhit egyik tárgyát, mint egy másikat, 
mert a bizonyítékokról nyíltan lemondunk. Csakugyan, a vakhitnek éppen a 
legnagyobb erényeként emlegetik azt a tényt, hogy nincs szüksége bizonyítékokra; 
ez volt az a pont, ahol Hitetlen Tamást idéztem, a tizenkét apostol egyetlen olyan 
tagját, aki csakugyan megbecsülésre érdemes. 
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A hit nem képes hegyeket mozgatni (bár gyerekek nemzedékeit ünnepélyesen 
ennek ellenkezőjéről próbálják meggyőzni - és sikerrel). Viszont képes az 
embereket olyan veszélyes hóbortokba kergetni, hogy az én szememben a hit 
beválik elmebajnak. Az emberek képesek bármiben olyan erősen hinni, hogy 
szélsőséges esetekben készek ölni vagy meghalni minden további igazolás nélkül. 
Keith Hen-son “a memoidok" nevet agyalta ki az olyan “áldozatok számára, akiket 
annyira hatalmába kerített egy mém, hogy saját életben maradásuk is lényegtelenné 
válik a szemükben... Tucatjával látni ilyen embereket az esti hírekben Belfasttól 
Bejrútig." A hitnek elegendő ereje van ahhoz, hogy immunizálja az embereket 
minden sajnálat, megbocsátás és tiszteletre méltó emberi érzéssel szemben. Még a 
félelemmel szemben is immunizálja őket, ha őszintén hisznek abban, hogy a 
mártírhalál egyenesen a mennyországba juttatja őket. Micsoda fegyver! A vallásos 
hit külön fejezetet érdemel a haditechnika évkönyveiben, ugyanakkora jelentőséget 
kell neki tulajdonítani, mint a számszeríjnak, a csatalónak, a tanknak és a 
hidrogénbombának. 

62. Mi, egyedül a Földön, fellázadhatunk az önző replikátorok zsarnoksága ellen. 
Végkövetkeztetésem optimista tónusa kételkedést váltott ki bírálóimból, akik úgy 
érezték, nincs összhangban a könyv többi részével. Bizonyos esetekben a bírálat 
doktriner szociobiológusi féltékenységből származik, amely védelmezni próbálja a 
genetikai hatás jelentőségét. Más esetekben paradox módon a bírálat az ellenkező 
irányból jön, a maradék féltékenység főpapjai saját démonológiai ikonjuk 
védelmében emelnek szót! Rose-nak, Kaminnak és Lewontinnak a “Nem a mi 
génjeinkben" című cikkükben megvan a maguk mumusa, amelyet “redukci-
onizmus-nak" neveznek; és a legjobb redukcionisták mindegyikéről feltételezik, 
hogy “deterministák", lehetőleg “genetikai deterministák". 

Az agy a redukcionisták számára determinált biológiai tárgy, melynek 
tulajdonságai hozzák létre a megfigyelt viselkedést és a gondolkodásnak vagy 
szándéknak azokat az állapotait, amelyekre ebből a viselkedésből 
következtetünk... Ez az álláspont tökéletesen összhangban van, vagy abban 
kellene lennie a szociobiológia Wilson és Dawkins által kínált elveivel. Ennek 
elfogadása azonban dilemma elé állítja őket, mert először az emberi viselkedés 
legtöbbjének velünk született volta mellett érvelnek, azután pedig - liberális 
emberek lévén - ezt egyértelműen taszítónak találják (megvetés, indoktrináció 
stb.), és így liberális etikai aggodalmakba bonyolódnak a bűntettek iránti 
felelősséggel kapcsolatban, ha ezek - az összes tetthez hasonlóan - biológiai 
determináció alatt állnak. E problémát megkerülendő Wilson és Dawkins a 
szabad akarathoz folyamodnak, amely képessé tesz bennünket, hogy - ha úgy 
akarjuk - saját génjeink diktátuma ellen cselekedjünk... Ez lényegében 
visszatérés a leplezetlen karteziánizmushoz, a dualista deus ex machinához. 
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Azt hiszem, hogy Rose és kollégái azzal vádolnak bennünket, hogy két legyet 
akarunk ütni egy csapásra. Vagy “genetikai deterministáknak" kell lennünk, vagy 
hinnünk kell a “szabad akaratban"; de a kettőt egyszerre nem lehet. Ám - s itt 
Wilson professzor nevében éppúgy merek beszélni, mint a magaméban - csupán 
Rose és kollégái szemében vagyunk mi “genetikai deterministák". Amit nem 
értenek (látszólag, bár nehéz elhinni), hogy tökéletesen lehetséges azon a 
véleményen lenni, hogy a gének statisztikai befolyással vannak az emberi 
viselkedésre, és egyidejűleg abban is hinni, hogy ez a befolyás módosítható, 
felülbírálható vagy visszájára fordítható más befolyásokkal. A gének feltétlenül 
kifejtenek statisztikai hatást bármely magatartásmintára, amely a természetes 
szelekció folyamán kialakul. Rose és kollégái feltehetően egyetértenek abban, hogy 
az ember nemi vágya természetes szelekció révén alakult ki, ugyanabban az 
értelemben, amely szerint bármi más is kialakul a természetes szelekció 
segítségével. Ezért egyet kell érteniük abban, hogy voltak a nemi vágyat 
befolyásoló gének - abban az értelemben, ahogyan a gének valaha is befolyásolnak 
bármit. Mégis, feltehetőleg nem okoz számukra nehézséget visszafogni nemi 
vágyaikat, amikor a társadalmi szükség úgy hozza. Mi ebben a dualizmus? 
Nyilvánvalóan semmi. És semmivel sem dualistább dolog számomra támogatni a 
lázadást “az önző replikátorok zsarnoksága ellen". Mi, azaz agyunk, kellőképpen 
különálló és független a génjeinktől ahhoz, hogy fellázadjon ellenük. Már tettünk 
rá megjegyzést, hogy kicsiben ezt tesszük, valahányszor fogamzásgátláshoz 
folyamodunk. Nem látok rá okot, miért ne lázadhatnánk fel nagyban is. 
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