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Az együttműködés színe és fonákja

Az együttműködés átszövi életünket. Olyan 
mértékben van jelen a mindennapi cselekede-
teinkben és környezetünkben, hogy összetett 
világunkat együttműködés nélkül elképzelni 

-

nem is léteztünk. Remek példa erre a baktériu-
mok táplálkozása. Sok egysejtű egy enzim 
ki bocsátásával segíti tápláléká nak kivonását 
a környezetéből. Az így előállított tápanyag 
molekuláit azonban a hőmozgás szétteríti, és 
emiatt annak csupán  kis hányada jut vissza 

hatékonyságát azzal javíthatják az egysejtűek, 
ha a veszteséggel egymást táplálják, és ehhez 
elegendő, ha kellő számban vannak jelen a 
táplálkozás színterén. A melegvérűek hason-
ló módon osztják meg a testük által termelt 

-
dés akkor is hatásos, ha a kibocsátott anyag-
gal védekezni lehet a ragadozó ellen. Sőt, a 

a ragadozók hasonló együttműködése segíti 
a táplálékuk megszerzését, például azzal, hogy 

A gének például a kromoszómába rendező-
déssel sokkal nagyobb valószínűséggel tudják 

-
gyen mindkét utódban. A sokszorozódás 
szem pontjából nézve a gének a kromoszómák-

sokszorozódás lehetőségét, a közös kényszer 

számára biztosítja a további szaporodás lehe-
tőségét. Hasonló módon vál nak mindannyi-
unk hasznává a közlekedési szabályok, illetve 

és erkölcsi normák, ame lyek betartásáról vagy 
megsértéséről naponta többször döntünk. 

A soksejtű élőlények sejtjeihez hasonlóan 
az emberi közösség tagjai is specializálódnak 

olyan szakmák sokaságát különböztetjük 
meg, amelyek elsajátítása többéves tanulást 
igényel. A szakosodás igazi haszna a közösség 
számára abban rejlik, hogy az „átlagemberhez” 

-
rendekkel gyorsabban és hatékonyabban 
tudja elvégezni ugyanazt a munkát. Egy ilyen 
közösségben a szakemberek jó munkájának 
eredménye általában a többieknél jelentkezik, 

-
tása az egyéni érdekeltségen keresztül. 

Az együttműködés általánosan pozitív 
hatása mellett meg kell említeni annak hátrá-
nyos velejáróját. A korábban említett együtt-
működési példákban ott rejlik a lehetőség a 
potyázásra, élősködésre, haszonlesésre, csalás-
ra stb. A baktériumoknál például megjelen-
het egy mutáns változat, amelyik nem vesz 
részt a tápanyag előállítását segítő enzim ter-
melésében, és ennek előnye úgy érvényesül, 
hogy egyszerűsége miatt a mutáns gyorsabban 

szaporodik. Hasonló módon jutnak előny-
-

rolást azért kezdtem a Földön már sok millió 
éve létező esetekkel, mert ezek igazolják, hogy 
az élősködést sem az ember találta ki. A továb-
biakban élősködésnek hívok minden olyan 
emberi cselekedetet, amelyik úgy törekszik a 
személyes haszon növelésére, hogy figyelmen 
kívül hagyja a közösség többi tagjának oko-
zott kárt. Ebben az értelemben élősködőnek 
tekinthető az, aki nem tartja be a közlekedé-
si szabályokat, a társadalmi törvényeket és 
elvá rásokat pusztán azért, hogy ezáltal egyéni 
hasznát növelje a többiek kárára. 

Az együttműködés és élősködés egyszerre 
van jelen az emberi társadalmakban. A társa-
dalmi jólét annál nagyobb, minél magasabb 
szintű és összetettebb az együttműködés a 
közösség tagjai között. Az élősködés gyakori-
sága az egyéni érdek érvényesülésére utal a 
közösségi érdek ellenében, és jellemzi a törvé-
nyeket, a szokásokat, illetve az erkölcsöt. 
Mind ez természetesen egy hosszú evolúciós 

-
sokkal javíthatunk, ha értjük az együttműkö-
dés természetét. 

A játékelméleti és evolúciós játékelméleti 
vizsgálatoknak, illetve az emberi és állati vi-
selkedés kutatásának köszönhetően ma már 
meglehetősen sokat tudunk az együttműkö-
dés természetéről. Ennek szellemében az 
együttműködésre és élősködésre úgy tekinthe-
tünk, mint emberek (továbbiakban játéko-

nek eredményén ki-ki a személyes döntése, a 
környezete, illetve az érvényben lévő törvé-
nyek hatására változtathat. Egyszerűbb ese-
tekben a játékosok közötti kölcsönhatás, il-
letve evolúciós szabályok meghatározzák a 
sokszereplős közösség makroszkopikus (tipi-

Tanulmány

-
mészetfilmek sokasága mutatta be az orosz-
lánok sikertelenségét, amikor a gnúcsorda 
pe remén álló bikák szarvai védik a csorda 

ben az oroszlánok is csak úgy maradhatnak 

zsákmány megszerzésében. A különböző öko-

jut annak, hogy a rendszer egyes részei meny-
nyire növelik meg a többiek életben maradá-
si képességeit azzal, hogy a leggyengébb 
egyedek mások táplálékává válnak. A közel-
múltban olyan térbeli ragadozó–zsákmány 

ragadozója és zsákmánya volt. A számos lehet-
séges megoldás közül az bizonyult sikeresnek, 
amelyikben a társulás tagjai védték egymást 
a külső ragadozókkal szemben.  

-
ten érhető a mai élőlényekben, amelyek sejt-
jei specializálódtak, így a túléléshez szükséges 

hatékonyabban tudják elvégezni. A különbö-
ző sejtekből összeálló élőlény azon ban csak 
akkor lesz sikeres túlélő, ha sejtjei segítik egy-
mást.  Az együttműködést a sejtek belsejében, 





és az élősködők arányát, és ezen keresztül a 
társadalmi jólét átlagos értékét. Hasonló 
módon határozza meg az anyag makroszko-
pikus tulajdonságait az atomok közötti köl-
csönhatás. A mikroszkopikus kölcsönhatások 
és a makroszkopikus viselkedés kapcsolatá-
nak megismerése és hasznosítása alapozta 
meg a tudomány tekintélyét a . században. 
Enélkül ma nem lenne számítógép, mobilte-

tömegtermelés, és életünk minősége a néhány 

A társadalmi dilemmák 
játékelméleti megközelítése

-

ket azokkal az élethelyzetekkel, amelyekkel 

A Neumann János által kidolgozott játékelmé-
let olyan esetekre vonatkozik, amikor intel-
ligens játékosaink néhány lehetséges döntés 
között választanak, úgy, hogy ismerik önma-
guk és társaik lehetőségeit, illetve az ehhez 
tartozó számszerűsített nyereményeket, és 
min denki a lehető legnagyobb nyereményt 
kívánja elérni. A matematika nyelvén meg-

játékok osztályozására és általános tulajdon-
ságaik elemzésére, illetve sok esetben a javal-
lott megoldásra is. Ha például a játékosok 

választanak a lehetséges döntéseik közül, 
akkor mindig létezik legalább egy ún. Nash-
egyensúly, amitől egyik játékosnak sem éri 
meg egyoldalúan eltérni, mert azzal nem 
nö velné a saját eredményét. Ekkor mindegyik 
játékos elégedett lehet abban az értelemben, 
hogy ő megtalálta a saját maga számára opti-
mális megoldást az adott körülmények mel-
lett, amibe a többiek döntése is beleértendő. 

A játékok elemzése azt mutatta, hogy általá-
ban sok ilyen megoldásunk van, és emiatt 

vennünk, hogy kiválasszuk a „legjobb” Nash-
egyensúlyt, aminél gyakran van jobb lehető-
ség is. Ez utóbbi esetre példák a társadalmi 
dilemmák, amelyeket érdemes részletesebben 
is elemezni, mert erősen kapcsolódnak az 
együttműködés természetéhez. 

A társadalmi dilemmák játékelméleti le-
írására a közlegelő-játék szolgáltatja az egyik 
legegyszerűbb példát, aminek racionális meg-
oldása a közlegelő tragédiájaként vált ismert-
té. A játék emberi kísérletekben használt 
vál tozatában n játékos vesz részt, és a játékosok 

befizessenek-e a közös kasszába egy egy ség-
nyinek tekintett összeget vagy ne. Ezt követő-
en az összegyűjtött adomány r-szeresét (<r<n
egyenlően osztják szét a játékosok között 

zös haszon növeléséhez vagy sem. A legna-

érhető el, ha mindenki befizeti az adott ösz-
szeget, aminek r-szeresén osztozkodnak. A 
helyzet különlegessége abban rejlik, hogy a 
lehetséges legnagyobb egyéni nyereményt az 
a potyázó játékos kapja, aki egyedül nem 
járult hozzá a befizetéshez, mert az ő tiszta 
nyereményét nem csökkenti a befizetés. A 

-
-

dezi annak költségét, vagyis nem érdemes 
befizetni. Ha minden játékos ezt teszi, akkor 
játékosaink nem kaphatják meg a lehetséges 
magasabb nyereményt. A játékelmélet nyel-

érvényesítése ebben az élethelyzetben az úgy-
nevezett „közösségi tragédiához” vezet. Az 
elnevezés arra utal, hogy a közösség össznye-
reménye ilyenkor lesz a legkisebb. 

Hasonló társadalmi dilemmával akkor is 
találkozhatunk, ha csak két játékosunk van, 
és azok két-két lehetőség (például együttmű-

vagy újabban adományozó játéknak hívott 
helyzetben két ok is lehet arra, hogy önző 
já tékosaink eltérjenek a magas közös jövedel-
met biztosító kölcsönös együttműködéstől. 
Az egyik az együttműködő társon élősködő 
játékos magasabb jövedelmének kísértése 

-
nyoltsággal együtt járó jövedelemcsökkenés 

vagyis társunk bármelyik döntésénél nekünk 
az élősködés a hasznosabb. A társadalmi di-
lemmák gyengébb változataival (héja–galamb, 

-

teljesül. A társadalmi dilemmák változatlanul 
működnek akkor is, amikor sok játékos van, 
és jövedelmük párkölcsönhatásokból szárma-
zik. Egy új keletű számítógépes elemzés sze-
rint, ha növeljük a részt vevő játékosok és/
vagy a lehetséges döntéseik számát, akkor a 
véletle nül választott nyereményértékeknél az 
esetek kb. egyharmadában találjuk szemben 
magunkat egy társadalmi dilemmával. 

Bár a korábban említett valós élethelyze-
tek is a társadalmi dilemmahelyzetek gyako-

-
nak hangsúlyozására érdemes további példá-
kat is megemlíteni. Egészségünk vagy kör-
nyezetünk védelme érdekében egyéni áldoza-

-

egészségügyi támogatás és a takarítási költség. 
Mindennapi munkánk során sokan sokszor 
dönthetünk arról, hogy tisztességesen vagy 

olyan esetekben, amikor tisztességes munka-
végzésünk tényleges haszonélvezője valaki 
más lesz. Szakmai tudásunk megszerzése is 
egyéni áldozatot követel, miközben tudjuk, 
hogy ezzel sok ismeretlen játékostársunknak 

hogy egy országban a közlekedési morál hiá-
nya, az erkölcsi válság és a szakértelem hiánya 
mögött hasonló közösségi tragédia rejtőzik. 
Utcán, munkahelyen vagy bevásárláskor 
szám talan lehetőségünk adódik arra, hogy 
minimális áldozatvállalással másoknak segít-
sünk (például, ha nem állom el az autóbusz 

-

ösztökéltem további példákra, akkor egyikük 

A játékelmélet evolúciója

A hagyományos játékelméletet Neumann 

Oscar Morgensternnel együtt írt könyvüket 

utal a játékelmélet közgazdaságtani alkalmazá-
sára.  A társadalmi dilemmák különös termé-

a jelentőségével arányos kutatása sajnos évti-
zedeket késett. Közel harminc évet kellett 

-
ire, amelyek elsődleges célja annak tisztázása 

-
dilemma-helyzetekben miképpen kerülhető 
el a közösségi tragédia. A játékelmélet törté-

-
tásának leírásánál is használhatjuk a játékel-

veszik át a stratégia szerepét, az utódlétrehozó 





képességet pedig a játékelméleti nyeremény 
hasonlatosságára számszerűsítjük. A biológiai 
rendszerek vizsgálata világított rá két olyan 
jelenségre (rokonsági segítség és csoportszelek-

-
dását, és egyúttal magyarázatot adtak az 
együttműködés életben maradására annak 
hátrányos helyzete ellenére. Az első évtizedek-
ben a játékelmélet alkalmazása elsősorban a 

és a politikai, illetve stratégiai döntéshozatalra 
-

tozódott. A biológiai vizsgálatok azonban az 
-
-

sek mára szép lassan teret nyertek a közgazda-
ságtanban, illetve az emberi és állati viselke-
dést kutató szakemberek körében is. 

Játékokra alapozva csodálatra méltó kísér-
letek sokaságával tanulmányozták az emberi 
viselkedés természetét. Az egyik ilyen kísérlet-
sorozat azt mutatta, hogy az emberek közel 

ul timátum-játékban, ahol társának lehetősé-
ge van a büntetésre azzal, hogy az ajánlatot 

-
veszítik a megajánlott módon elosztott ösz-
szeget. Ezek a kísérletek azt is igazolták, hogy 

tet olyan esetekben, amikor társa csupán egy 
-

es osztozkodás helyett. Az elmúlt néhány 
évben már azok a kísérletek is megkezdődtek, 
amelyekkel agyunk működését tanulmányoz-
zák akkor, amikor hasonló helyzetekben ho-
zunk döntéseket. Kiderült például, hogy sok 
esetben az együttműködő vagy büntető 
szán dékunk „zsigeri” döntés, vagyis nem egy 

ősi része örömérzést keltő hormonnal jutal-
maz bennünket, ha megbüntetjük a rajtunk 
élősködni próbáló társunkat. A kísérleti meg-
figyelések értelmezésére létrejött evolúciós 

-
tette a neumanni játékelmélet kereteit. A 
ku tatások célja is jelentősen kibővült, és egy re 
többen keresik annak magyarázatát, hogy 
miért és miképpen lettünk olyanok, amilye-
nek vagyunk. 

Az evolúciós játékelmélet kutatói közé 
elkerülhetetlenül sodródtak be a fizikusok is, 
mert a sokrészecskés rendszerek matematikai 
leírására kidolgozott statisztikus fizikai mód-
szerek és tapasztalatok nélkülözhetetlenek a 
sokszereplős rendszerek makroszkopikus vi-
selkedésének megértéséhez. A sokszereplős 
rendszerek evolúciós játékelméleti modelljé-
ben a játékosok képviselhetnek baktériumo-
kat vagy más biológiai egyedeket, embereket 
vagy embercsoportokat, sőt akár szavakat, 
dallamokat vagy gondolatokat is. Az első mo-
dellek megalkotásánál az egyszerűség volt a 

mindenkivel játszott, és egy adott dinamikai 
szabály szerint változtathatta stratégiáját an-
nak érdekében, hogy például a sikeresebb 
já tékos utánzásával próbálja meg nyeremé-
nyét növelni. A valóságban azonban a játé-
kosok a teljes közösségnek csupán egy kicsi 
hányadával kerülnek kapcsolatba. Ennek a 
tulajdonságnak a modellezésére kezdetben 
egy rácson helyezték el a játékosokat, akik a 

közben lehetőségük volt stratégiájuk módo-
sítására. A valósághűbb leírás érdekében a 

helyezték el, amely a kapcsolatrendszert jel-
lemezte. A jelenlegi koevolúciós modellek 
különböző változataiban a játékosok már 
egyé ni tulajdonságokkal is rendelkeznek 

(például tekintély, hírnév, meggyőzőképesség, 
önzetlenség, emlékezet, különböző szintű 

-
hoz hasonló módon változtathatnak, akárcsak 
a kapcsolatrendszerükön vagy térbeli elhelyez-
kedésükön, vagy akár annak módján is, ahogy 
változtatják különböző tulajdonságaikat. 

-
ban, az általános jelenségek és tulajdonságok 

-
len körülmények megkülönböztetésében. Az 
elmúlt évek során a modellvizsgálatok egyik 

sok ismeret gyűlt össze, hogy azok ismerteté-
se lehetetlen egyetlen cikk keretein belül, ezért 

kötünk bokrétába úgy, hogy azok segítsék 

Büntetés és megbocsátás 
ismétléses játékoknál

számítógépes versenyre hívta munkatársait, 
-

valójában nem a munkatársak, hanem az 
általuk kidolgozott algoritmusok vettek részt 
egy számítógépes program részeként. A ver-
seny minden körében mindenki mindenki-

úgy hogy saját döntései (élősködés vagy 

figyelembe vehette a játékosok korábbi dön-

elért legmagasabb átlagos jövedelem alapján 
választották ki. Az első helyet az Anatol Ra-
poport által javasolt „kölcsönkenyér visszajár” 

(angolul: tit for tat
annak ellenére, hogy ez volt a legegyszerűbb 
algoritmus a benevezettek között. Mielőtt a 

„kölcsönkenyér visszajár” stratégiát pajzsra 
-

métlést, mert az algoritmusok elemzése során 
kitalált egy olyan algoritmust, amivel győzhe-
tett volna. Mások is találtak ilyen algoritmu-
sokat, és azokat is benevezték a megismételt 
versenybe. A közel négyszeresére duzzadt 
mezőnyből ismét a „kölcsönkenyér visszajár” 
stratégia került az első helyre, mert nyertesnek 
ígérkező riválisai körbeverték egymást. 

A „kölcsönkenyér visszajár” stratégia az 
első körben mindenkivel szemben az együtt-
működést választja, majd ezt követően min-
den egyes társával szemben viszonozza annak 
előző döntését. Az élősködés viszonzását te-
kinthetjük büntetésnek, mert ezzel meggá-
tolja társa magasabb jövedelmét. Ugyanakkor 
az együttműködés viszonzása jutalmazás. Ha 
a játékostárs egy hosszas élősködési próbálko-
zás után visszatér az együttműködéshez, ak-
kor a következő körtől már működhet a 
köl  csönös együttműködés. Ez utóbbi tulaj-
donságot értelmezhetjük a megbocsátás egyik 

leteit (beleértve evolúciós játszadozásait a be-
-

ben, amiben a „kölcsönkenyér visszajár” 
stra tégiát ajánlja minden olyan élethelyzetben, 
ami hasonlít az ismétlődő adományozó já-

tanácsolta, hogy hirdessük magunkról, hogy 
a „kölcsönkenyér visszajár” stratégiát használ-
juk, mert ezzel nyilvánvalóvá tesszük az in-

nem érdemes élősködni. Ugyanez a módszer 
akkor is használható, ha az egyszeres adomá-





ismétléses játékká alakítjuk. Fontos tudni, 
hogy ebben az esetben bizonytalanná kell 

k k
csupán egy hagyományos játék, ahol az önző 
játékos számára nyilvánvaló, hogy az élőskö-
dést kell választani. Ezzel a játék átalakul egy 
(k
kör döntése ismét nyilvánvaló. Ezt a gondolat-

az élősködést kell választanunk. A béketár-
gyalások bizonytalan végű, ismétléses válto-
zattá alakítása a „kis lépések taktikája” néven 
vonult be a történelembe, és Henry Kissinger 
nevéhez kötődik. 

A „kölcsönkenyér visszajár” stratégia egyik 
-

gyelt, amikor a tévedések következményeit 
tanulmányozta, amit elkerülhetetlenül számí-
tásba kell venni, ha a valóság leírására törek-
szünk. Tévedés nélkül a két „kölcsönkenyér 
visszajár” stratégiát követő játékos örökké az 
együttműködést választja egymással szemben 
(akárcsak az ún. barátságos játékosok, akik 

tévedését követően azonban a játékosok válto-
gatva leckéztetik egymást, de a hiba ismétlő-
dését követően akár mindketten a másikon 
élősködnek egészen a következő tévedésig. A 

-
tékosság enyhíthető, ha megengedünk egy 

köl csönkenyér visszajár” stratégiát követő já-
tékos az élősködés következetes viszonzása 
he lyett valamilyen valószínűséggel az együtt-
működést választja. Ez a lehetőség azonnal 

-
-

ható a megbocsátás optimális mértéke. A 

kapott választ, amikor egy olyan evolúciós 
-

tékosok csak a játékostársaik utolsó döntését 
vették figyelembe saját döntésük meghoza-
talánál. A matematikai modell segítségével 
nemcsak a megbocsátás optimális mértékét 

derült, hogy a megrögzött élősködők evolú-
ciós legyőzésében kulcsszerepet játszik a kö-
vetkezetes „kölcsönkenyér visszajár” stratégia, 

-
zői a megrögzött élősködők, akik jövedelmét 
a közösség „balekjei” tovább növelik.

Büntetés így is, úgy is

körében gyakran hangzik el az általános kije-
lentés: A tisztességes magatartást a büntetés 

ismétléses játékoknál a „kölcsönkenyér visz-
szajár” stratégia a büntetés végrehajtója. Ez a 

működik, ha az egymást megkülönböztetni 

mással, emlékeznek társaik utolsó döntésére, 
és ennek ismeretében választanak stratégiát. 
A korábban említett példák arra utal nak, hogy 
az együttműködés vagy kölcsönös segítség 
olyan esetekben is megfigyelhető, ahol az 

ezen utóbbi esetekben is tetten érhető vala-
milyen változatban. 

A büntetés legegyszerűbb változata, ha 

-
mazást (utóbbi elmaradása is tekinthető egy-

kodó játékosok számára már vesztesé gessé 
teszi az élősködés választását. Érdemes meg-
említeni, hogy a büntetésnek is van költ  sége, 

akár személyes, akár intézményes. Emiatt 
játékosaink valójá ban akkor is közlegelő-játé-
kot játszanak, ami kor a büntetés költségének 
megfizetéséről dön tenek. Ez az oka annak, 
hogy a büntetés költségeit nem vállaló játé-
kost másodrendű élősködőnek nevezik a já-
tékelméletben. Vizs gáltak olyan evolúciós 
közlegelő-játékot is, ahol a közösségi tragédi-
át csak úgy lehetett elkerülni, ha a másodren-
dű élősködőt is büntették. 

Az emberek közötti testvériesség és bünte-
tési hajlam mértékét jól jellemezte a korábban 
említett kísérletsorozat az ultimátum-játékkal. 
A büntetési hajlamunk kísérleti igazolását 
Ernst Fehr és munkatársai is megerősítették. 
Egyik kísérletükben diákok játszottak ismé-

-
tásban egy számítógépes hálózaton keresztül. 

a befizetett összeg és ezzel párhuzamosan a 

ló után megengedték a büntetést, ami a be-
fizetés ugrásszerű emelkedését vonta maga 

ezután is tovább emelkedett, mert a svájci 
diákok vállalták a büntetés költségét, noha 
tudták, hogy annak haszna mások nál jelent-

a büntetés lehetőségét, ami azonna li, jelentős 
visszaesést eredményezett a befizetésben. Em-
berekkel és állatokkal végzett kísérletek so kasá-

-
ve élősködő társunk büntetésének genetikai 

tékben hasznos a közösség és azon keresztül 

(pl. jutalmazás tudatalatti örömérzet keltésé-

A térbeli modellekben az utánzás természe-

játékosok körében is segíti az együttműködés 

-
működésre vagy élősködésre képesek. Ugyan-
is az együttműködés utánzásával nyer a 
mes ter is, meg a tanítványa is. Ezzel szemben 
az élősködés utánzásából büntetésként is ér-
telmezhető kára származik mind a mesternek, 
mind a tanítványának. Ha az élősködés 
haszna kicsi, akkor az együttműködők tenge-
rében a nagyon sikeres magányos élősködés 
képtelen elterjedni, mert a szomszédos helyen 
megjelenő tanítványa annyira lecsökkenti 
mindkettőjük nyereményét, hogy akárme-
lyiküknek érdemesebb újra az egymást segítő 
együttműködők példáját követni. Nagyobb 
élősködési haszonnál ez az előny természete-
sen elvész, és az élősködés elterjed, de emellett 
az együttműködők továbbra is versenyképe-
sek maradhatnak, ha csoportosulnak. A 
csoportosulás hatékonysága, amit az együtt-
működők és élősködők arányával jellemez-

-
pológiai tulajdonságaitól, az utánzás szabá-
lyaitól, a nyeremények értékében számszerű-
sített kísértés mértékétől, a tévedések gyako-
riságától, és még sok olyan további részlettől, 

is az együttműködők csoportosulásából szár-

Pacheco and Francesco Santos egy olyan 
-

maradását az evolúciós társadalmi dilemmák-
nál, ahol a játékosoknak különböző számú 
szomszédja volt, és a sikeresebb szomszéd 
utánzásával próbálták egyéni jövedelmüket 
növelni. Ilyen kapcsolatrendszer esetén a sok 
szomszéddal rendelkező játékosok eleve ma-
gasabb jövedelemhez jutottak, emiatt köve-
tendő példává váltak a szomszédaik számára, 
akármelyik stratégiát is választották. A sok 
szomszéddal rendelkező játékos utánzása 





nyil vánvalóan növeli az együttműködő bevé-

még a legmagasabb egyéni jövedelemnek 
számított. Rövid idő elteltével a sok szom-
széddal rendelkező együttműködők válnak a 
közösség legsikeresebb tagjaivá, akiktől még 
a kezdetben sikeres élősködőknek is érdemes 
ellesni a siker titkát. Ha a kapcsolatrendszer 
és a dinamikai szabály megengedi ezeket a 

még az élősködés jelentős kísértése mellett is. 
Ugyanez a jelenség a közel azonos szomszéd-
szám mellett is segítheti az együttműködés 

-

vagy is hatékonyan képesek meggyőzni szom-
szédaikat, hogy őket kövessék. 

Több számítógépes modell igazolta, hogy 
az együttműködést támogató körülmények 
(pl. az említett inhomogenitás a kapcsolatrend-

tok, amelyek megengedik a kapcsolatrendszer 
vagy egyéb személyi tulajdonságok változását 

működésében valahol ott rejtőzik a büntetés.

figyelmünket, amelyek segítik az együttműkö-

bün tetés vagy a büntethetőség hiánya, ami 
ter mészetes az egyszeres játékoknál. Ha egy 
sokszereplős ismételt adományozó játékban 
nem tudjuk, hogy ki volt az együttműködő, 
és ki potyázott, akkor a rövid távú egyéni 
érdek ilyenkor is a potyázás mellett szól. Ha 
csak azt tudjuk, hogy mennyi volt a potyázók, 
illetve együttműködök jövedelme, a raciona-

litás akkor is a potyázás választását javasolja. 
Ugyanez a helyzet akkor is, ha a játékosok 
vé letlenszerűen választják partnereiket. A glo-
 balizáció és liberalizáció égisze alatt levezényelt 

-
nek egyik oka éppen az, hogy nem vettük 
figyelembe kellő súllyal emberi természetünk 

ben ellensúlyozni lehetett a bennünk meglé-
vő és működtethető büntetési hajlammal.

Testvériesség és áldozatvállalás

A társadalmi dilemmák mélyén ott lapul az 
egyéni és közösségi érdek megkülönböztet-

is játékosaink nem a legjobb egyéni, hanem 
a legmagasabb közösségi össznyeremény el-
érésére törekednek, akkor a társadalmi dilem-
ma is megszűnik. A sokszereplős ismételt 
játékoknál természetesen elegendő, ha játé-
kosaink minden egyes játékuknál ennek 
szellemében döntenek, mert így elérhető a 
legmagasabb össztársadalmi jövedelem. A 
végeredmény szempontjából teljesen lényeg-
telen, hogy a játékosok döntéseiket egymással 
egyeztetve hozzák-e meg, vagy pedig más 

-
-

dásra. A közösségi jövedelem növelésére irá-
nyuló egyéni döntéseknél elvileg az sem 

osztják szét a játékosok között. Az ultimátum-
játékkal szerzett kísérleti tapasztalataink 
azonban azt sugallják, hogy az összjövedelem 
testvéries újraosztásával elkerülhetjük, hogy 
játékostársunkból a „hát akkor dögöljön meg 
a másik tehene is” reakciót váltsuk ki. 

Az elmúlt hetekben kollégáimmal egy 
olyan térbeli evolúciós játékelméleti modellt 

-

rendelkeztek, miközben jövedelmük a szom-
szédokkal játszott kétstratégiás társadalmi 

-
lyamatos ismétlése közben megengedtük, 
hogy játékosaink ne csak a stratégiájukat 

tulajdonságukat is megváltoztassák. Várako-
zásainkkal összhangban a legkeményebb 

-
ben a közösség polarizálódott. A játékosok 

testvéries szemlélettel meghozta az áldozatot 
a köz javára (azaz a tisztességes magatartást 

csődöt,  vagy más szavakkal, a társadalmi 
tragédia állapotát. A társadalom szempontjá-
ból kevésbé veszélyes ún. „héja–galamb” játék 

-
lis jövedelmet. A társadalmi dilemmák szó-
használatában ez történhet akkor, amikor az 
élősködő nyereménytöbblete a kölcsönös 
együttműködéshez képest jelentősen megha-
ladja a balek veszteségét. Valójában a mun-
kamegosztást is tekinthetjük egy ilyen szerep-
szétválásnak. 

Az áldozatvállalás elkerülhetetlensége más 
-

elméleti modellekben. A játékok egy széles 
körében, ha játékosaink véletlen sorrendben 
módosítják döntésüket saját javukra, akkor 
elérhetnek egy olyan állapotot (Nash-egyen-

nyereményét egy másik stratégia választásával, 
annak ellenére, hogy sokan vannak, akik 
együttes nyereménye jelentősen javítható 
lenne egy összehangolt stratégiamódosítással. 
Bizonyos esetekben sok ilyen csapdahelyzet 
létezhet. Ezeken a csapdahelyzeteken azonban 
a társadalom az egyének sorozatos áldozat-
vállalásával is túlléphet. Az eredmény egy 

(kris tályosodásra vagy átkristályosodásra em-

ben az átlagos jólét egyenletesen növekszik. 
A matematikai egyenletek szintjén sok 

tünk. Ilyen lehet például az előző bekezdés-
ben ismertetett áldozatvállalás, a racionális 

„köl csönkenyér visszajár” stratégiát követő 
játékosnál, a tudatos kockázatvállalás egy új-
donság bevezetésénél, vagy akár az egyéni 

eltérünk a rövid távú racionalitás által diktált 

kai modelljeinkben olyan véletlen események-

-
indíthatnak. Ha értjük rendszerünk viselke-
dését a véletlenszerű zavarokkal szemben, 
akkor találhatunk gyógymódot a zavarok 
által okozott károk csökkentésére. Példaként 
most is egy nemrég vizsgált modellt említe-
nék, amely azt igazolta, hogy az intézményes 

-

akiket kordában kell tartani. A hatékonyan 
működő biológiai rendszerekben is jelen 
vannak áldozatvállalást igénylő védelmi intéz-
mények. A terrorizmus elleni küzdelemmel 
és annak költségeivel is gyakran találkozunk. 

-
-

dományágak képviselői, illetve a törvényho-
zók, köztisztviselők és politikusok között 
an nak érdekében, hogy az emberi együttmű-
ködésben rejlő lehetőségeket a köz javára 

úgy igazítani, hogy a közérdek védelme na-
gyobb hangsúlyt kapjon. Ez természetesen 
megköveteli azt is, hogy végiggondoljuk 





mindazon jövedelemszerzési módszerek sza-
bályozását, amelyek során a közösség kárt 
szenvedhet. Törvényeinknek és szabályaink-

-
ről. A közösség érdekében végrehajtható 
bün  tetés módjait is gazdagítani lehetne, akár-

-
tőségeket. Társadalmi életünk számos terüle-
tén a szakértelem hiányát is lehetne büntetni, 
és ezzel párhuzamosan jelentősen tovább 
kellene lépni a jelenlegi szintről. 

Tanulva játszani, játszva tanulni

A játékelméleti szemléletet nem nehéz elsajá-
títani, mivel sokszor józan paraszti észjárást 
vagy ősi bölcsességeket tükröz. Elsősorban azt 
kell megtanulnunk, hogyan vehetjük szám ba 
a lehetőségeinket, és hogyan számszerűsíthet-
jük a különböző döntésekhez tartozó várha-
tó nyereményt. Ehhez természet tudományos 
gondolkodásmódra van szükség. Kellő gya-
korlat megszerzése után elegendő, ha azono-
sítjuk a játék vagy élethelyzet jellegét, és annak 
ismeretében már ismert lehet a kö vetendő 
tanács is. Néhány alaphelyzetet már gyermek-

meg gyermekeinknek. Kísérletek sokasága 
igazolja, hogy például a testvériesség megerő-
sítését már a bölcsödében, illetve az óvodában 
célszerű elkezdeni. Sokan valljuk, hogy a já-
tékelmélet néhány tanulságos példáját oktat-
ni kellene a középiskolákban. Az iskolában 
nemcsak a közösség számára előnyös magatar-
tás kiválasztását és an nak okát, hanem mások 
erkölcsös magatartásának kikényszerítését is 
megtaníthatnánk. Az együttműködésről tar-
tott előadásaim után hallgatóim gyakran 
említették a természettudományos köntösbe 
öltöztetett „etikaóra” át ütő erejét. Sokat okul-

emberi viselkedés megértéséből. Az oktatáson 
és médián keresztül tudatosítani kellene, hogy 
közös dolgaink ellenőrzésére több időt és 
energiát kell áldozni mindannyi unknak, mert 

-
ge. Ez az üzenet a társadalom minden tagjá-
nak szól, mert a jelenlegi játékszabályok 
mel lett is kikényszeríthető a társadalom ha-
tékonyabb működése, illetve az azt még ha-
tékonyabban segítő törvények megalkotása. 

Kulcsszavak: együttműködés, társadalmi dilem-
mák, evolúciós játékelmélet
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. A hagyomány szerint – a történettudo-
mányban ugyanis vitatott a milánói (mediola-

delet kiadásának ténye – Licinius és Constan-
-

árjában találkoztak Milánóban (Mediolanum). 
A találkozó alkalmául Constantinus császár 
húgának, Constantinának Liciniussal köten-
dő házassága szolgált. Az esemény lehetőséget 
adott arra, hogy a birodalom, az Imperium 
Romanum jövője szempontjából rendkívül 

egyházatyák – például caesareai Szent Özséb 

Egyháztörténet szerzője, továbbá Lactantius – 
részletesen is beszámolnak.

A -ben elhunyt Galerius császár vala-
mennyi társuralkodó egyetértésével (ebben a 

négy társuralkodó, augustus, illetve caesar kor-
mányozta – tetrarchia
előtt kibocsátott egy, a milánói megállapodás 

Galerius császár – hétszáz esztendővel az -
ben bekövetkezett kelet–nyugati egyházsza-
kadás (schisma) előtt – a kereszténységet (re-
ligio Christiana) nemcsak megtűrt, hanem 
ál lamilag elismert vallássá, religióvá nyilvání-
totta.

. A religio Christiana legkésőbb -ben 
az uralkodó, azaz az állam (res publica) által 
elismert vallássá vált. A  júniusában Licini-
us társcsászár által kibocsátott ediktum pedig 

-
jött megállapodásnak. Ennek ellenére már 
Licinius életében – igaz, viszonylag mérsékelt 
– keresztényüldözésnek lehetünk tanúi a bi-

(pars Orientis). Ebből 
joggal arra következtethetünk, hogy mégis-
csak Constantinus volt az, akitől a keresztény-

-
gadásának gondolata származott. Mindez arra 
mutat, hogy a kereszténységet nem előzmé-
nyek nélkül ismerték el állami vallásnak. 

Az állami vallás azonban – ezt már most 
hangsúlyozni kívánjuk – nem tekinthető azo-
nosnak az államvallással (az államvallás – 


