
1 

 

Bírálat Székely Tamás „Evolution of breeding systems: conflict and cooperation” c. 

disszertációjáról 

 

Írta: Prof. Miklósi Ádám, MTA levelező tagja 

 

Székely Tamás professzor, a hivatkozásokat nem számítva 67 oldalon olvasmányos formában, 

gördülékeny angol nyelven foglalja össze a szaporodási rendszerek evolúciójára vonatkozó 

kutatásait.   

 

Elöljáróban kiemelendő, hogy Székely Tamás már több mint 30 éve foglalkozik ezzel a 

témával, és valójában ez a disszertáció kicsit megkésett összefoglalása munkásságának, 

hiszen tudományos eredményei és sikerei már rég lehetővé tették volna, hogy megszerezze az 

MTA doktora címet. A kutatáshoz kapcsolódó tudományos munkák a viselkedésökológia, 

illetve a biológiatudomány vezető folyóirataiban jelentek meg az évek során, tudományos 

együttműködése a világ legjobb kutatóival, valamint elnyert pályázatai egy kiváló tudós 

életpályáját mutatják. 

 

Meg kell említeni azt is, hogy bár kutatásait mintegy 20 éve angliai egyetemeken végzi, a 

lehető legszorosabb együttműködést tartott fent a hazai kutatókkal, amit jól mutat a közös 

publikációk kiemelkedő száma is. Székely Tamás már a múlt század 80-as éveiben, talán az 

első között Magyarországon, felismerte, hogy a viselkedésökológia fontos szerepet kap majd 

az állati (beleértve az embert is) viselkedés oksági összefüggéseinek elemzésében. Joggal 

mondható el, hogy így 30 évvel később visszatekintve őt tarthatjuk a hazai viselkedésökológia 

egyik megalapozójának, akinek tevékenysége révén az egész magyar kutatóközösség sokat 

profitált a nemzetközi munkába való bekapcsolódásból. 

 

Éppen ezért furcsa lenne a bíráló részéről, ha jelen alkalomból a konkrét kísérletek 

módszertanáról vagy éppen az elvégzett statisztikai elemzések helyénvalóságáról érdeklődne. 

Ezek tudományos értelemben vett helyességét vagy adott esetben alacsony megbízhatóságát a 

tudományos közösség már rég visszaigazolta.  

 

A bíráló már csak saját szakmai múltja miatt is sokkal inkább kíváncsi arra, hogy egy ilyen 

gazdag tudományos pálya milyen alapvető felismerésekkel járt a viselkedésökológia, illetve 

az evolúciós biológia megközelítését illetően, különösen a tekintetben, hogy ez a két 

tudományterület hogyan alakította, ill. alakítja a modern biológiai gondolkodást. 

 

(1) Fiatal korom egyik emléke, amikor egyik kutatótársam azzal keresett meg, hogy alkotott 

egy izgalmas elméleti modellt egy adott viselkedésökológiai probléma értelmezéséhez, de 

vajon én tudok-e egy olyan fajt mondani, amelyre a modell érvényes lehet. Szubjektív 

tapasztalat, hogy számos viselkedésökológus néhány éves terepi kutatás után már „csak” 

számítógépes modelleket készít. Mi lenne a megfelelő kapcsolat a terepi kutatások és a 

modellezés között? 

 

(2) A viselkedésökológia alapító atyjaként Tinbergent szokás említeni. És Tinbergen volt az 

is, aki a viselkedéskutatók (etológusok) figyelmét felhívta arra, hogy a négy oksági kérdést 

alapvetően egységben kell kutatni. Míg Tinbergen az etológiát az állatok természetes 

viselkedésének biológiai (evolúciós stb.) módszerekkel való kutatásaként határozta meg, 

addig a viselkedésökológusok szeretik hangsúlyozni, hogy az ő területük valójában nem az 

etológia része. Mit gondol erről a jelölt, különösen annak a fényében, hogy a disszertációban 
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is gyakran visszatérő gondolat az volt, hogy az evolúciós megközelítés gyakran nem képes 

feltárni az oksági viszonyokat?  

 

(3) Számomra tanulságos példa volt, hogy néhány év alatt hogyan nyert teret az egyedi 

különbségek a szerepe ezen a területen. De a kutatók többsége ahelyett, hogy felismerte volna 

a kapcsolódás lehetőségeket a mintegy 100 éves múltra visszatekintő személyiségkutatáshoz, 

inkább egy új fogalmi rendszer kialakításán kezdett el fáradozni. Mennyiben gondolja, hogy a 

„mechanikus” megközelítés, azaz a sokszor klasszikusnak tekintett etológiai módszer, is 

segítheti a viselkedésökológiai kérdések megoldását? 

 

(4) A szexuális dimorfizmus c. fejezet első oldalán 4 hipotézis kerül megemlítésre. Később a 

szerző megjegyzi, hogy még további hipotézisek is lehetségesek. Az elemzés végül az egyik 

modell (Párkompetició) működését támasztja alá, míg a másik háromra kevés bizonyítékkal 

szolgálnak az adatok. Valójában mit mond általános értelemben az a felismerés, hogy az 

élőlények egy csoportjában (itt most madarak) 1 bizonyos modellre sikerül bizonyítékokat 

szerezni? 

 

(5) Jellemző a viselkedésökológia, ill. az evolúciós megközelítésre, hogy a modellek 

igazolására használt adatok kézikönyvekből, összefoglaló munkákból származnak. Túl azon, 

hogy sokszor még így is azzal kell szembesülni, hogy nagyon hiányosak ezek az adattáblák, 

nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy ezek a számok egy statikus állapotot tükröznek, és így 

mind a mikro- és különösen a makroevolúció esetén az időfaktor valójában kiiktatódik, hiszen 

a morfológiai és viselkedési jellegek egy sokkal rövidebb időskálán is változhatnak, és éppen 

a változás detektálása lenne a legfontosabb.  

 

(6) Egy provokatív kérdés: Lát-e arra lehetőséget, illetve mennyiben lehetne hasznos vagy 

káros az a megközelítés, amit a klasszikus fizika alkalmaz, amikor pontszerűnek tekinti a 

testeket a közöttük meglévő interakció leírása során. Nem lehetne jobban eljutni az alapvető 

evolúciós és ökológiai mechanizmusok megfogalmazásához, ha kisebb hangsúlyt kap a 

konkrét fajon történő igazolás „szükségessége”? Statisztikailag ugyanis könnyen lehetséges, 

hogy mindig lesz egy faj vagy fajcsoport, amellyel a jelenség részben vagy egészben 

alátámasztható. 

 

(7) Biztos különleges perspektívából figyelem ezt a tudományterületet, de én úgy észleltem, 

hogy a „szociobiológia”, mint fogalom, kihalt, ehhez képest igen gyakran hivatkozik rá a 

szerző szövegben. Van-e még ma is létjogosultsága ennek a megközelítésnek, amikor 

valójában a szociális, ill. szaporodási rendszerek evolúciója is környezetfüggő, és szorosan 

kapcsolódnak „nem szociális” viselkedésformákhoz. 

 

(8) A felnőttkori ivararánnyal kapcsolatos fejezetben sok szó esik arról, hogy milyen sok 

tényező befolyásolhatja a kialakulását. Szerencsés lett volna ezeket a hatásokat egy 

táblázatban vagy hálózatos ábrán összefoglalni, beleértve azt is, hogy bár itt az ivarok nem 

nagyon vannak megkülönböztetve, mégis jelenlegi ismereteink alapján az aszimmetria 

jellemzően poligín irányú, ha az állatok egészét nézzük. Egy rendszerszerű megközelítés jó 

példa lehetett volna a biológiai (evolúciós, ökológiai) plaszticitás ill. rigiditás tárgyalására. 

 

(9) Mennyiben tűnik reménytelen vagy éppen reményteljes vállalkozásnak egy evolúciós 

történet és szabályainak feltárása pusztán recens adatok alapján? Vajon lehet-e a 2 

dimenzióból a 3 dimenzióra következtetni, vagy esetleg sántít-e ez az analógia? 
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(10) Számos helyen található utalás arra, hogy a jövőben új megközelítésekkel jobban 

megérhető lenne a szaporodási rendszerek evolúciója. Nem inkább arról van szó, hogy a 

kutatók belátták, az igazi modellek kidolgozásához „valódi” adatokra illetve kísérletekre van 

szükség, és el kell hagyniuk (legalább is néhányuknak) a modellezők elefántcsonttornyát? 

Látszanak-e már azok a konkrét példák, amelyek új megoldások felé mutatnak? 

 

(11) A szaporodási rendszerek evolúcióját a testméret dimorfizmusa, a szexuális konfliktus és 

együttműködés illetve ivarok arányának szempontjai alapján vizsgálta. Az utolsó (Konklúzió) 

fejezet jó alkalom lett volna egy olyan hálózat megjelenítésére, amely szorosabban kapcsolja 

össze a 3 területet. A rajzoló kéz szép metafora, de a szövegben nehezen értelmezhető, mire is 

gondol a szerző, a hozzá kapcsolódó ábra (5.1), és az oda-vissza nyilak pedig nem mondanak 

sokat, sőt kevesebbet, mint amiről a korábbi szövegekben szó volt. 

 

Végezetül, némileg gondban voltam a tézisekkel (Tézisfüzet 5. oldal), amelyek valójában nem 

tézisek, mert nincsenek benne általános új megállapítások. Egy ajánlás szerint „A tézisek 

nagyon röviden, néhány mondatban fogalmazzák meg az elért legfontosabb általánosítható, új 

tudományos vagy szakmai eredményeket. A tézisek semmiféle illusztrációt nem 

tartalmazhatnak és csak egy adott anyagra, rendszerre, folyamatra stb. vonatkozó korlátozott 

érvényű megállapításokat sem”. (BME) 

 

Szerencsére a disszertáció 65-66 oldalán felsorolt 5 pont sokkal közelebb áll a tézistől elvárt 

állításoktól. 

 

Az „Új eredmények” esetében pedig 12 publikációra történik hivatkozás (l. tézisfüzet), ami 

szintén nem mond sokat, hiszen ilyen alapon még számos publikációt fel lehettet volna 

sorolni. Különösen egy összefoglaló tanulmány nem biztos, hogy „új eredménynek” 

tekinthető, ha nem derül ki, hogy milyen valóban korábban nem ismert összefüggést ír le a 

szerző.  

 

Összefoglalásképpen, Székely Tamás MTA doktori disszertációja minden tekintetben 

megfelel az elvárásoknak és a munka tudományos eredményeit elegendőnek tartom a MTA 

doktori cím megszerzéséhez és javaslom nyilvános vitára bocsátását. 

 

 

 

 

 

Miklósi Ádám 

ELTE TTK Etológia Tsz 

Egyetemi tanár 

MTA levelező tagja 

 

Budapest, 2016. június 30. 

 

 

  

 

 


