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http://www.typotex.hu
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4.6. A könnyű altruizmus: nemek harca, hősjáték 187
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8 Tartalom

„A történelem emberi cselekvés, de nem emberi terv
eredménye.” (Adam Ferguson)

Ezt a könyvet kommunikációs szakos hallgatók számára kezdtem el írni,
hogy a szociológia alapfogalmairól szóló jegyzetet adhassunk a kezükbe.
Az eredeti célok nem módosultak az idő teltével és a tankönyv írásának
előrehaladtával, talán csak pontosabbá váltak. Egyre fontosabbá vált az a
módszertani elvárás, hogy mindvégig konzisztensen kitartsak a módszertani
individualizmus elve mellett. A könyv címével folyamatosan viaskodtam,
sokfajta ötlet felmerült, aztán eljött a pillanat, amikor már csak egyetlen
lehetőség maradt: a könyvet úgy kell megírni, hogy az a társadalmi cse-
lekvések elméletéről szóljon. Mert kell egy cselekvéselmélet. Persze, kell
más is, sőt, nem csak egy cselekvéselmélet kell, hanem több. Végül is arra
vállalkoztam, hogy a könyvemben dióhéjban összefoglalom azt, amit a cse-
lekvéselméletről ma tudok. Holnap biztos többet, mást írnék erről. Ez most
az 1.0-ás verzió.

A hivatkozásokból, az irodalomjegyzékből kiolvasható, kik voltak azok a
tudósok, akikre a leginkább támaszkodtam, fölösleges lenne itt felsorolnom
őket. Egy esetben azonban kivételt kell tennem, hisz a legfontosabb szerző
mégiscsak Max Weber, a legfontosabb könyv mégiscsak a Gazdaság és tár-
sadalom, Weber többkötetes műve. A könyvben hivatkozom is rá eleget,
különösen az első kötet alapfogalmaira [Web87]. A Weber főművének meg-
jelenése óta eltelt évszázad semmit sem tett érvénytelenné Weber alapfo-
galmai közül. A társadalmi cselekvések értelmező magyarázatához ma sem
tudunk más és jobb fogalmakat kitalálni. Persze Weber utáni társadalom-
tudósok sok mindenben pontosabbá, teljesebbé tudták tenni a weberi foga-
lomkészletet, de meghaladni nem tudták. Nem volt rá szükség.

Ahol lehetett, megpróbáltam formális meghatározást (olykor képletet, for-
mulát) adni egy-egy fontosabb fogalomra, állításra. A szigorúbb módszer-
tani apparátus, a logikai formalizmus alkalmazását nem öncélnak tekintem,
hanem egy olyan eszköznek, amely arra ad lehetőséget számunkra, hogy
tudósként pontosabban fejezhessük ki magunkat. Erre minden tudományos
diskurzusban nagy szükség van, de különösen így van ez a társadalomtu-
dományok világában, ahol az emberi gondolkodás érték- és normatagoltság-
ból adódó sokszínűség mellett sok esetben pongyolaság, elméleti tisztázat-
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lanságok nehezítik egymás megértését. Tudom, hogy ez a szándék, ez a
megközelítés nem annyira elterjedt még a társadalomtudósok körben, de et-
től még nem látok más utat járhatónak. Ha tudományt akarunk csinálni,
ugyanazt az utat kell járnunk, mint a matematikusoknak. Mégha nehezebb
is, mégha lassabb is, mégha később is indultunk el rajta. De nem mehetünk
másfele, nem építkezhetünk másképp. Az egzakt fogalmi gondolkodás épí-
tőkockáiból kell a társadalomtudományi, szociológiai elméleteket is felépí-
teni. Absztrakciók, axiómák, definíciók, tételek, formulák, képletek, lev-
ezetések, bizonyítások. Ezek az eszközeink. És nagyon messze a cél.

Szakadát István
Szentendre, 2008.02.03. 03:02
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1
Módszertani bevezető

Ebben a könyvben a társadalmi cselekvések szabályszerűségeit szeretnénk
bemutatni az olvasóknak, így senkinek sem okozhatunk meglepetést azzal,
ha azt feltételezzük, hogy a társadalmi cselekvések világában vannak sz-
abályszerűségek. Márpedig, ha vannak, és ezeket még le is tudjuk írni, akkor
ez azt is jelenti egyben, hogy olyasmit csinálhatunk mindeközben, amit tu-
dománynak szokás nevezni. Vagyis van értelme társadalomtudományról be-
szélni, a társadalom működését is lehet tudományos módon vizsgálni. Ez az
állítás nem is annyira magától értetődő: voltak, vannak s nyilván még sokáig
lesznek, akik ezt másként gondolták, gondolják. És sajnos igaz a másik ál-
lítás is: voltak, vannak és nyilván még sokáig lesznek, akik azt hitték és
hiszik, hogy tudományt csinálnak, de teljesítményük nem érte, nem éri el azt
a szintet, azt a minőséget, amit meg kell követelnünk ahhoz, hogy valamire
azt mondhasssuk, valóban tudományról beszélhetünk. Itt persze nem fogunk
elmélyedni abban a kérdésben, mit is nevezhetünk tudománynak, talán némi
módszertani feszességet, fogalomalkotási és fogalom-rendszerezési gyakor-
latot, erős, de semmiképpen sem kizárólagos konzisztenciát, sőt, talán inkább
a konzisztenciára törekvés kitartó szándékát, paradigmatikus gondolkodás-
módot, formális eszközök, logikai apparátusok alkalmazását, empirikus ada-
toknak való folyamatos megfeleltetés szándékát és gyakorlatát – talán ilyes-
miket tartanánk fontosnak, ha a tudományosság kritériumait keresnénk. De
ezek kifejtése és számonkérése helyett inkább csak azt az igényünket és
reményünket fejezzük ki előzetesen, hogy a társadalmi cselekvések tudomá-
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12 1. Módszertani bevezető

nyos igényű leírásákor olyan eszközöket, megoldásokat szeretnénk alkal-
mazni, mint amelyeket más tudományterületeken szoktak.

A társadalomtudománynak van néhány olyan sajátossága, ami a vizsgála-
tának tárgyát képező jelenség, vagyis a társadalom különösségből fakad.
Mivel ezekről még semmit sem tudunk, nem lenne ildomos arról értekezni
itt, hogy mi fakad mindebből társadalomtudomány egészére nézve. Van vis-
zont egy olyan módszertani probléma, amely a társadalom sajátosságainak
ismerete nélkül is megmutatható, értelmezhető, befogadható, amiről érde-
mes röviden és előzetesen szót ejteni.

Amikor a társadalom működését akarjuk értelmezni, magyarázni, akkor
ezt kérfajta nézőpontból tehetjük meg. „Fentről vagy lentről” – mondhat-
nánk, ha szemléletessé akarnánk tenni a két megközelítés különbségét, csak-
hogy ez a megoldás nem mond semmi érdemit arról, mi is a kétféle szem-
léletmód lényege. Ha megnevezzük őket, már valamit sugallhatunk a cím-
kékkel. Társadalomtudósként a társadalom működését vagy a módszertani
kollektivizmus vagy a módszertani individualizmus elvei, szempontjai alap-
ján vizsgálhatjuk (a módszertani individualizmus alaposabb kifejtését lásd:
[Ort97], [Els97], [Szá99]). A két megközelítés abban tér el egymástól, hogy
mit tekint a vizsgálat alapegységének, és ebből következően a különböző
szintű társadalmi jelenségeket milyen módon, milyen – egymásra épülő –
sorrendben akarja értelmezni, megmagyarázni. Mit is jelent mindez?

A társadalom egészén belüli szabályszerűségek különböző szintű – lega-
lább részben – egymásra épülő fogalmakkal ragadhatók meg. Amikor arról
beszélünk, hogy egy ember szeret egy másik embert, vagy az egyik személy
végrehajtja egy másik ember utasításait, akkor konkrét, cselekvő emberekről
van szó. De a társadalom működéséről beszélünk akkor is, amikor a nagyobb
társadalmi alrendszerek sajátosságait állapítjuk meg, például amikor olya-
nokat mondunk, hogy „a nemzetgazdaság mutatói jók”, „a fizetési mérleg
egyensúlyban van”, „az állam eladósodott”. Ilyen esetekben nem konkrét
emberekről, hanem emberek egy csoportjáról, valamilyen szerveződéséről,
szervezetéről, egy társadalmi intézményről, a társadalom egészének valam-
ilyen részéről, részrendszeréről van szó. A társadalomtudományi fogalma-
inkkal vagy az emberi cselekvés körébe tartozó, azokhoz „közel levő” jelen-
ségeket foghatunk meg, vagy a társadalom mint bonyolult rendszer egészére,
részeire, azok működésére utalhatunk.

A módszertani individualizmus szemléletmódja mindig az egyes emberek
cselekvéseit, motivációit akarja megérteni. Ezért is nevezik gyakran cse-
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1. Módszertani bevezető 13

lekvéselméleti megközelítésnek (a másik módszertant pedig rendszerelmélet-
nek). Könyvünkben megpróbáljuk dióhéjban felvázolni egy olyan cselekvés-
elmélet körvonalait, amely azon az alapon közelíti meg és írja le a társadalmi
jelenségek szabályszerűségeit, hogy konzekvensen az egymással társadalmi
kapcsolatba kerülő emberek cselekvéseire koncentrál. Igyekszünk mind-
végig következetesen a módszertani individualizmus módszertani elvére tá-
maszkodni, de olykor előfordulhat, hogy vizsgálati szempontot kell válta-
nunk. Amikor ezt tesszük, vagyis amikor eltérünk a cselekvéselméleti szem-
léletmódtól, azt mindig jelezni fogjuk.

>>>

Könyvünkben ismerős, gyakran és széles körben, sokféle értelmezés men-
tén használt fogalmakat fogunk használni. Azzal a helyzettel nem lehet mit
kezdenünk, hogy egy-egy fogalmat többféleképpen értelmeznek különböző
szerzők, szakmák. Az egyetlen lehetőségünk az, hogy az eltérő értelmezések
közül valamelyiket kiválasztva minél konzisztensebb elméletet, minél pon-
tosabb modellt tudjunk felállítani az emberi cselekvések leírására, értelmezé-
sére. Ez a helyzet gyakran megköveteli tőlünk, hogy a sokjelentésű fogalmat
„megtisztítsuk” a fölösleges jelentésrétegektől, és egy olyan, számunka vál-
lalható, a lehető legpontosabban megadott jelentést rendeljük hozzá, amely
konzisztens marad a modell többi fogalmával. Másként szólva: a tárgyalásba
vont fogalmainkat olykor explikálnunk kell. Módszertanilag nagyon fontos
az explikáció művelete, mert sok esetben csak így tudjuk egyértelműbbé
tenni mondanivalónkat, a fogalomértelmezési gyakorlatunkat.

> > >

A módszertani fejtegetések után nézzük át röviden a könyv gondolatmene-
tének belső logikáját. A könyv legfontosabb célja az, hogy két tudományos
megközelítést egybegyúrjon. Van a hihetetlen népszerű és sok szemponból
és sok területen valóban nagyon hatékony játékelméleti megközelítés, ami
igazából az érdekvezérelt cselekvések logikájával foglalkozik, és lényegében
nem törődik vagy nem tud törődni két fontos társadalmi ténnyel. Egyrészt a
cselekvéseinket egy rakás társadalmi konstrukció határozza meg (értékek,
normák, hitek, tudások, hiedelmek), amelyek kultúrafüggőek, nem eleve
adottak, nem magától értetődőek, hanem konstruáltak. Másrészt a cselekvé-
seinket sokszor azzal befolyásolják mások, hogy hatalmat gyakorolnak felet-
tünk, vagyis akaratunk ellenében késztetnek minket valamilyen cselekvésre.
Ez a két kérdés egyszerűen nincs benne a játékelmélet problématerében,
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14 1. Módszertani bevezető

amely ezeket a problémákat gyakorlatilag kizárja magából. Ezt a hiányt
nem lehet elfogadni, hiszen a társadalmiságunk lényegéhez tartozik a tár-
sadalmi konstrukciók teremtése, fenntartása, az azokhoz történő igazodás
ténye egyfelől, és a hatalomgyakorlás létezése nagyon sok társadalmi sz-
abályszerűség forrása, magyarázó tényezője lehet másfelől. A cél éppen
ezért az, hogy megpróbáljuk egybegyúrni ezt a kettő (vagy inkább három)
tudományos nézőpontot.

Először be kell mutatni a társadalmi konstrukciók világát (ez a a leg-
fontosabb „üzenet”, ezért a könyvet is ezzel kezdjük). Meg kell mutatnunk
a normákat, az értékeket, a hiteket, tudásokat, praxisokat, az érzelmeket,
az akaratokat, szándékokat, értelmezéseket, minden emberek által teremtett,
konstruált megnyilatkozási lehetőséget. Ebben a fejezetben sok-sok példával
kell illusztrálnunk a konstruáltság tényét, sajátosságait. A görögök mondák,
drámák, a drámairodalom nagy darabjainak nagy része erről szól (leginkább
az értékek és a normák kérdéseiről, konfliktusairól), de be kell mutatni azt is,
hogy a hiedelmek, hitek, tudások is, sőt, még az érzelmek is (legalább jelen-
tős részben) társadalmilag konstruáltak. A példák bemutatása során mind-
végig szemléltetnünk kell azt a fontos tételt, hogy a konstruáltság tényének
egyik fontos következménye a konstrukciók megváltoztathatósága, amiből
adódik még az is, hogy a társadalmi konstrukciók világában semmi sem telje-
sen determinált, semmi sem egyértelműen meghatározott (és ebből adódóan
minden állítás csak valamilyen valószínűség mellett érvényes).

Miután megmutattuk, hogy milyen sok és milyen sokféle társadalmi konst-
rukciót építünk fel magunkban (itt még mindegy, hogyan), utána foglalkozni
kell azzal a jelenséggel, hogy a társadalmi cselekvések során gyakran kell az-
zal szembesülnünk, hogy nem tehetünk meg mindent, amit szeretnénk. Még-
pedig azért nem, mert, ahogy mi, úgy mások is akarnak valamit a világtól,
tőlünk, és sok esetben konfliktusba kerülünk egymással. A konfliktus felol-
dása pedig olykor kényszer alkalmazásával történik meg. Ez a hatalom je-
lensége. A hatalom a kényszervezérelt szituációk világa, amelyekben mások
egyszerűen ránk erőltetik a saját akaratukat. Ez persze rengeteg pótlólagos
konfliktussal jár, ezért „kialakul” egy másik jelenség, az uralom, amely a
hatalmi helyzetek egy részét egyszerűen normákba építi be, és a normákhoz
történő igazodás révén „fegyelmezi” a résztvevőket. A normák által fenntar-
tott rend képzete, tartalma persze változhat (mint minden társadalmi kon-
strukció). A fennálló normatív rendet, a konvenciókat, a jogot mindig lehet
támadni, azok tartalmát mindig el lehet képzelni másként, és lehet változtatni
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1. Módszertani bevezető 15

is azokat (vagyis lehet más társadalmi konstrukciókban gondolkozni). A
konstruáltság, a teremtettség mozzanata felveti a történelmi szempont érvé-
nyesítésének, a történelmi érzékenység folyamatos fenntartásának igényét.

A kényszert (akár a hatalom különböző formáit, forrásait, akár a nor-
mákat, az uralmat) nem lehet minden helyzetben alkalmazni, sőt, sokkal több
olyan társadalmi szituációba lépünk bele életünk során, amikor nem kény-
szerek által meghatározott, hanem kényszermentes cselekvéseket hajthatunk
végre. Ezen a ponton már alkalmazható a játékelmélet, az érdekvezérelt
cselekvések, a racionális döntések elmélete. Persze a kényszermentes cse-
lekvések területén is rengeteg konfliktus adódik, nem véletlen, hogy a játék-
elmélet egyik kulcsfogalma a társadalmi dilemma kategóriája. A játékelmélet
kibontásakor bemutatjuk a különböző alapjátékokat (a példázataikkal együtt),
amelyek között megpróbálunk rendet tenni, mert kavarodás tapasztalható
ezen a területen. Ennek során sok, az első fejezetben kibontott fogalmat be
lehet építeni a magyarázatokba (az értékeket /hasznosságokat, a normákat, a
maximákat stb.), amire azért fontos felhívni a figyelmet, mert ezt a kapcso-
latrendszert eddig inkább elhanyagolták, elkenték a játékelmélet művelői.

Még a játékelméleti megközelítés talaján maradva a következő lépésben
igyekszünk megmutatni azt, hogy játékelméleti alapon is meg lehet magya-
rázni, hogy a társadalmi kapcsolatokban nem feltétlen kizárólagos az érdek
alapú, önző cselekvés fennmaradása és elterjedése. Ez persze a szocioló-
gusok, antropológusok számára nem okoz meglepetést, hiszen a társadalmi
szolidaritás számtalan megnyilvánulási formája ismert számukra, de az ön-
érdekkövető egyén önző magatartására vonatkozó tételt a játékelmélészek
nagy része mégis fenntartja. Ezért fontos megmutatni, hogy a kooperáció,
az altruizmus, a reciprocitás, a reputáció fogalmai levezethetők játékelméleti
alapokon is.

Végezetül (még mindig a játékelméleten belül mozogva) összeszedjük
azokat a társadalmi technikákat, amelyek a segíthetnek a társadalmi dilem-
mák, konfliktusok feloldásában (alkuelmélet, koalícióelmélet, tárgyalástech-
nikák).

Az utolsó fejezetben pedig megkíséreljük a különböző szemléletek inte-
grálását. Először megmutatjuk, hogy a társadalmi kooperáció fenntartása,
a társadalmi dilemmák feloldásának egyik legfontosabb eszköze a normák
alkalmazása, majd a játékelméleti fogalmakra támaszkodva elemezzük a tár-
sadalmi struktúra, a kultúra, a kulturális újratermelés (vagyis a konstruk-
cióink átadása) mechanizmusait.
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„Any given piece of human behaviour may be seen as the end product of
two successive filtering devices. The first is defined by the set of structural
constraints which cauts down the set of abstractly possible cources of action
and reduces it to the vastly smaller subset of feasible actions. The constraints
are assumed to be given and not whitin the control of the agents . . . The sec-
ond filtering process is the mechanism tat singles out which memberof the
feasible set shall be realized. Rational-choice theories assert that this mech-
anism is the deliberate and intentional choice for the purpose of maximizing
some objective function, be it a real one (like profit) or a purely notional one
(like the utility function representing preferences).”
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Társadalmi konstrukciók





Amikor tudományos elméleteket, modelleket alkotunk, akkor a leírni kívánt
területre vonatkozó tudásokat, tényeket akarjuk egységes keretben össze-
foglalva rögzíteni. Később még kitérünk arra a kérdésre, hogyan is értelmez-
hetjük állításaink, ítéleteink minőségét, tartalmát, most csak annyit szeretnénk
itt jelezni, hogy amikor a társadalmi cselekvések szabályszerűségeit akarjuk
leírni, akkor érdemes tények helyett társadalmi tényekről beszélni. Ezzel a
terminussal azonban nem pusztán azt akarjuk kifejezni, hogy a társadalom
működésére vonatkozó tényekről van szó, hanem jelezni akarjuk vele azt is,
hogy a társadalmi tények abban az értelemben eltérnek a „nem-társadalmi”
tényektől (vagy csak egyszerűen: a tényektől), hogy a társadalmi tények tár-
sadalmi konstrukciók, vagyis emberi tételezés eredményei, a cselekvők je-
lentéstulajdonítása, interpretációja nélkül nem léteznének. Egy fehér csíkok-
kal felfestett, bitumennel borított földsáv létezése tény, hisz attól függetlenül
is ott van, hogy mi, emberek mit gondolunk erről, de hogy az a földsáv úttest-
nek minősül, ahol például gyalogosként nem szabad járni, az nem puszta
tény, hanem társadalmi konstrukció. Csak mi, emberek vetítjük bele abba a
földdarabba ezt a minőséget. Ha valaki nem hiszi ezt, próbálja csak meg séta
közben elmagyarázni azt a kutyájának, hogy ahol éppen megy, az úttest, és
azon tilos mászkálnia, mert ott csak autók közlekedhetnek, jöjjön fel inkább
a gazdája mellé, a járdára (íme, egy másik társadalmi konstrukció). A kutya
nem tudja értelmezni azt a különbséget, hogy az a föld, amin ő és gazdája ha-
lad, más minőségű, ha egy vonaltól balra (a járdára) vagy jobbra (az úttestre)
lép. Még inkább így van ez az úttest két részre osztásával, amikor az úttest
(a föld) valamelyik oldalán csak egy irányban szabad közlekedni

A társadalmiságunk egyik legfontosabb összetevője az, hogy konstruk-
ciókat képzünk és azokhoz igazítjuk a cselekvéseinket. A világ dolgait, a
körülöttünk levő tárgyakat, a világban zajló folyamatokat, sajkát cselekvé-
seinket jónak vagy rossznak tartjuk, vagyis értékeket tulajdonítunk nekik.
A cselekvéseinkre vonatkozóan előírásokat teszünk, vagyis társadalmi nor-
mákat képzünk. A külvilágról való tudásunk, saját belső érzéseink kife-
jezésére, átadására nyelvi szimbólumokat (betűket, szavakat, mondatokat)
teremtünk és jelentéseket rendelünk hozzájuk. Az értékek, a normák, a
nyelv, a szavak, a mondatok, a jelentések és még rengeteg minden más:
társadalmi konstrukciók. Mi, emberek teremtük őket, és bármikor bárme-
lyiküket megváltoztathatjuk, átértelmezhetjük, eldobhatjuk.

A társadalmi konstrukciók létezésének, fontosságának elismerése nem je-
lenti azt, hogy mindent önkényesnek, relatívnak, szubjektívnek kellene tar-
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tanunk, és az objektív valóság törvényszerűségeit figyelmen kívül szabadna
hagynunk.

„A valóság rákényszeríti az emberre a maga törvényét, akadályait, kerülőit.”
[CS05, 47.o.].

A járda, az úttest fogalmai „önkényes”, ember által teremtett minőséget jelöl-
nek, tehát konstruáltak, de az a tény, hogy a földön (akár az úttesten, akár
a járdán) mi is, a kutyánk is egyaránt járni tudunk, az a súrlódás „objek-
tív” jelenségének köszönhető (amit fizikai törvényszerűségeket megállapító
tételekkel írhatunk le). Sok minden kiadható parancsba másoknak, de csak
azokat az utasításokat lehet megvalósítani, amelyek fizikailag lehetségesek.
A konstrukcióink létrejötte csak tőlünk, emberektől függ, de a konstruk-
ciók „működése” csak akkor lehetséges, ha azok igazodnak a való világ
törvényszerűségeihez.

A társadalmi konstrukciók teremtettsége persze azt sugallja, hogy egyen-
rangúságot, valamifajta ekvivalenciát kell tételeznünk a különböző kultúrák
ugyanazon problémákra adott „kitermelt” konstrukciói, megoldási kísérletei
között, és ezáltal értelmetlennek, megalapozatlannak tűnhet a kultúrák össze-
hasonlítása, a kultúrák közti vagy akár a kultúrán belüli fejlődés lehetőségének
tételezése, elfogadása. A társadalomtudósok (főleg a kultúrantropológusok)
egy része a kultúrák egyenrangúságát és összehasonlíthatatlanságát vallja.
Sokan azt is tagadják, hogy lehetne univerzálékat, azaz minden társadalom-
ban létező, mindenhol elfogadott, érvényesnek tartott konstrukciókat találni.
Én ezt nem így gondolom. Bármennyire erősen is határozza meg a kon-
struáltság ténye a társadalmi cselekvéseinket, és ebből fakadóan bármen-
nyire nem szabad determináltnak, törvények által meghatározottnak tarta-
nunk a társadalom működését, ebből még nem következik, hogy ne lehetne
feltételezni mindenhol érvényes – tehát általánosan emberi – szabályszerűsé-
geket mögöttük. Ebben a könyvben azt szeretném bemutatni, hogy ige-
nis vannak szabályszerűségek a társadalmi cselekvések világában, és igenis
felfedezhetünk univerzális szabályokat a társadalmak, kultúrák működésében.
Mindez persze csak úgy lehetséges, hogy – a konstrukciók teremtetsége,
önkényessége miatt – mindig és mindenhol előfordulhatnak kivételek, amikor
a szabályszerűség mégsem érvényesül. De ebből csak annyi következik,
hogy a társadalmi cselekvések magyarázatában nem tételezhetünk törvényszerűsé-
geket, amelyek mindig érvényesek. A társadalom világában csak szabályszerű-
ségeket állapíthatunk meg, amelyek olykor megengednek kivételeket is. De
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az értelmezés, a megértés számára ezek is biztos fogódzókat képesek nyúj-
tani.

A társadalmi konstrukciók meghatározó szerepének elismeréséből egy má-
sik fontos elemzési szempontot is le kell vezetnünk. Ha azt állítjuk, hogy
minden fontos emberi dolog konstruált, akkor ez azt is jelenti egyben, hogy a
konstrukciók történetiek, tehát nem csak helyben, de időben is változhatnak.
Ez a felismerés önmagában megköveteli, hogy az elemzések során mindig
tudatában legyünk ennek a történetiségnek, amiből persze nem következik
feltétlen az, hogy csak a történeti megközelítés lenne létjogosult, de an-
nyit elvárhatunk a tudományos elemzésektől, hogy minden esetben legalább
készek legyenek arra, hogy történelmi szempontokat érvényesítsenek.

Nemcsak a térben „szétszórt” társadalmak, kultúrák különböznek, de az
egyes társadalmak, kultúrák különböző időpontokban vett állapotai is eltérnek
egymástól. A társadalmak, kultúrák változnak. Az evolúcionizmus tudo-
mányos sikere sokakat ösztönzött arra, hogy a társadalmi változások mag-
yarázatában is alkalmazzák az evolúciós szemléletű magyarázatokat. Ezt a
megközelítést – a társadalmi konstrukciók létezése, kiemelt fontossága, em-
berhez köthető egyedisége miatt – nem tartom elfogadhatónak. Az evolú-
ciós megközelítések determináltsága ellentétes a „konstrukciós társadalom-
tudományok” megközelítésmódjával. Ebből azonban megintcsak nem következik
az, hogy ne lehetne bizonyos módszereket átvenni és alkalmazni a mi oldalunkon,
amelyek a másik oldalon sokszor beváltak. A későbbiekben többször is
elfogadhatónak, alkalmazhatónak fogok tartani olyan módszereket, amelyek
alapvetően és eredendően evolúciós szemléletűek. A tanuláson, utánzáson
alapuló társadalmi változások evolúciós szemléletű magyarázatát sok es-
etben elfogadhatóak tartom, ami nem jelenti a teljes determinizmus elfo-
gadását, és ami a társadalmi jelenségek változási folyamatában bármikor
megengedi a „visszalépést”, a „visszafejlődést” (és ezzel – bizonyos fokig
és értelemben – megkérdőjelezi a társadalmi, kulturális fejlődés fogalmát,
lehetőségét).
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Alapfogalmak

„És természetesen arról sincs szó, hogy az itt mega-
dott osztályozás kimerítené a cselekvés lehetséges
irányultságait: ezek csupán szociológiai célokra alko-
tott, fogalmilag tiszta típusok, amelyeket a reális cse-
lekvés többé-kevésbé megközelít, vagy amelyek –
még gyakrabban – a reális cselekvésben keverednek.”
[Web87, 54.o.]

Semmi sem egyszínű. A szociológia sem az. Sokféleképpen művelhetjük.
Például úgy, hogy elemzéseink, magyarázataink során a módszertani individ-
ualizmus elvét alkalmazzuk. Ha így teszünk, cselekvéselméletet építünk. Ez
a megközelítés a tudományos értelmezés, az oksági magyarázat középpon-
tjába a társadalmi cselekvés fogalmát helyezi. Ezt a módszertani elvet más
tudományágak is alkalmazhatják, ezért meg kell tudnunk mondani, mi a szo-
ciológia feladata, specifikuma a többi társadalomtudományi diszciplinához
képest. Válaszként elfogadhatjuk Max Weber definícióját (amit a Gazdaság
és társadalom két helyén megadott meghatározásokból illesztettünk össze
[Web87, 37-38.o. és 56.o.]):

SZOCIOLÓGIA

az a tudomány, amely a szabályszerű társadalmi cselekvés értelmező megérté-
sére, és ezen keresztül a cselekvés menetének és hatásainak oksági magyará-
zatára törekszik.
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Ezt a rövid meghatározást magyaráznunk kell, mert mindegyik összetevője
értelmezést kíván. Először is tudnunk kell azt, mit jelent a társadalmi cse-
lekvés fogalma, különösen a cselekvés általánosabb fogalmához képest. Szót
kell ejtenünk a szabályszerűség fogalmáról is, szembe állítva azt a törvénysz-
erűség fogalmával, végül mondanunk kell valamit az értelmező megértésről,
vagy másként: a megértő szociológia fogalmáról is.

A cselekvésfogalmak értelmezésére külön fejezetben térünk ki, ezért ezek-
kel itt most nem foglalkozunk. A szabályszerűség fogalmával kapcsolat-
ban annyit érdemes itt elmondanunk, hogy amikor társadalmi jelenségek
szabályszerűségeiről beszélünk, akkor az valójában azt is jelenti, hogy nem
keresünk, mert nem kereshetünk törvényszerűségeket a társadalom műkö-
désében. A törvényszerűség „erősebb”, mint az szabályszerűség, mert az
utóbbi mindig megengedi a kivételek létezését, míg az előbbi sosem. Nincs
olyan szabálya, szabályszerűsége a társadalmi cselekvéseknek, amelyet ne
lehetne megsérteni, amelyre ne lehetne kivételt találni. A törvényszerűségek
tételezése esetében ennél szigorúbbnak szokás lenni. Megrengetné a földi
gravitáció törvényszerűségébe vetett hitünket az a tény, ha a körülöttünk levő
tárgyak hirtelen maguktól elkezdenének lebegni. A társadalom működése
sosem ennyire determinált, ezért annak leírásában „csak” szabályszerűségek
keresésére (és megtalálására) van mód.

„Egy növény semmit sem tud önmagáról mondani az őt tudományosan
meghatározó kutatónak. Nem tesz kísérletet arra, hogy magát tudományosan
megmagyarázza. Egy társadalmi aktus viszont nagyon is magában hor-
dozhatja önértelmezését, vagyis nyilatkozhat aeeól, hogy mit jelent. Az
aktust megvalósító ember ugyanis maga kapcsol aktusához meghatározott
értelmet, ami valamilyen módon kifejezésre jut, és amit megértenek a töb-
biek, akik felé az aktus irányul. A parlamentben összeült emberek maguk
is kifejezetten kinyilatkoztathatják, hogy törvényt hoznak; két magánember
kifejezheti abbéli szándékát, hogy jogügyletet akar kötni.” [Kel01b, 2.o.]

A társadalmi konstrukciók olyan vontkoztatási keretrendszert teremtenek,
amelyekben értelmezhetővé válnak a társadalmi cselekvések. Ebből a szem-
pontból a normát például felfoghatjuk úgy is, mint ami a cselekvések értel-
mezési sémájaként működik.

„Hogy valamely tényállás halálos ítélet végrehajtása és nem emberölés,
ez nem érzékelhető minőség, csak egy gondolkodási folyamatból következik:
a tényállásnak a büntetőtörvénykönyvvel és a büntető-perrendtartással való
összevetéséből. ” [Kel01b, 3.o.]

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



2.1. Cselekvés 25

2.1. Cselekvés

A társadalmi cselekvés fogalmának pontos értelmezéséhez először a cse-
lekvés fogalmát kell meghatároznunk. Ehhez kiindulhatunk Georg Henrik
von Wright megoldásból, aki a cselekvések és normák kapcsolatának el-
emzésekor kidolgozta, hogyan lehet a cselekvéseket formálisan leírni [vW63a],
[syi07]. Von Wright szerint a cselekvések mindig vagy valamilyen változást
(transzformációt) idéznek elő a világban, vagy egy változás (transzformá-
ció) bekövetkeztét akadályozzák meg. A cselekvések tehát akkor tudjuk
megragadni, ha előtte a változásokat leírjuk. A változások értelmezéséhez
viszont szükségünk van arra is, hogy tudjuk, minek a változásáról beszél-
hetünk. Azokat a valamiket, amelyeknek a változásaival kapcsolatosak a cse-
lekvések, általánosítva nevezhetjük világállapotoknak. A cselekvéseket így
három egymáshoz kapcsolódó fogalom segítségével, három egymásra épülő
szinten írhatjuk le. Az első szinten mindig feltárhatjuk, milyen a világál-
lapotok adott pillanatban vett eloszlása. A második szinten ragadhatjuk meg
a változásokat, transzformációkat a világállapotok között. A harmadik szin-
ten pedig a transzformációkat végrehajtó (vagy megakadályozó) cselekvők
cselekvéseit írhatjuk le.

CSELEKVÉS

a cselekvők által, szubjektív értelemtulajdonítás mentén végzett, valamely világ-
állapot fenntartását vagy megváltoztatását eredményező tevékenység vagy tar-
tózkodás.

Cselekvést kétféle módon végezhetünk. Vagy megteszünk, megcsinálunk
valamit, amikor a világállapot fenntartásához vagy megváltoztatásához aktí-
van hozzájárulunk, vagy tartózkodunk a cselekvéstől, amikor a világállapot
fennmaradása vagy változása azért következik be, mert mi nem tesszünk meg
valamit, amit egyébként módunkban állna megtenni. A tartózkodás esetében
is cselekvésről beszélhetünk, amelynek ugyanúgy lehet következménye, a-
melyre ugyanúgy vonatkozhatnak normatív előírások, erkölcsi parancsok.
Gondoljunk csak a ‘kötelező elsősegélynyújtás elmulasztásának´ esetére a
közlekedési szabályok világából.

A cselekvők valamilyen értelmet tulajdonítanak a cselekvésüknek, de a
cselekvők célja és a cselekvéseik eredménye olykor nincs teljes fedésben.
Mind a cselekvés célja, mind a cselekvés eredménye a lehetséges világálla-
potokra vonatkozik. A világállapotok különféle transzformációkon keresztül
változhatnak, átalakulhatnak vagy fentmaradhatnak.
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Nézzük meg ezt a „folyamatot” kicsit alaposabban! Azt mondtuk, hogy az első elemzési
szinten a világállapotokra vonatkozó tényeket írhatunk le. A tények három típusát különíti
el von Wright: az állapotot, a folyamatot és az eseményt (2.1 ábra).

állapot ami a világ tulajdonságait, jellemzőit írja le

folyamat ami történik, zajlik, megy tovább egy bizonyos időtartamon át

esemény ami megtörténik, nem zajlik , nem folyamatosan megy tovább

A következő kérdés az, milyen kapcsolatokat állapíthatunk meg a világállapotok (illetve
az azokat leíró tények) fent bemutatott típusai között. Egy adott folyamat kezdő-, il-
letve végpontjait tekinthetjük úgy, mint egy-egy eseményt. Egy eseményt értelmezhetünk
úgy, mint valamifajta változást, átmenetet egy kezdőállapotból egy végállapotba. (Kicsit
zavaró lehet, hogy a világállapotok egyik altípusának tekintjük itt az állapot fogalmát,
de a későbbiekben erre a különbségtételre nem kell majd figyelnünk, sőt, a két fogalmat
– módszertanilag kicsit pongyolán – egymással felcserélhető módon fogjuk használni.)
Az eseményt tehát tekinthetjük világállapot-transzformációnak, de fontos látnunk, hogy
a transzformáció, az átváltozás többféle „dolog”, világállapot között megtörténhet:

egy állapotból egy másik állapotba

egy állapotból egy folyamatba

egy folyamatból egy állapotba

egy folyamatból egy másik folyamatba

egy folyamat egyik állapotából egy másik állapotába (pl. gyorsból lassúba)

Ha valamely világállapotra (tényre) vonatkozó állítást p-vel jelölünk, és a transzformáció
fogalmához a T szimbólumot rendeljük hozzá, akkor az eseményeket már kifejezhetjük e
két szimbólum segítségével. Ehhez csak az kell, hogy a p-vel, illetve ¬p-vel állításokkal
jelezzük, hogy adott világállapot fennáll vagy nem, és ezeket kell a transzformációt jelző
T-szimbólummal összekötni. A dolgokat a „nyitott ablak” esetével szemléltetve mond-
hatjuk, hogy ha p állítás a (P1) kijelentéssel azonos, vagyis azt jelenti, hogy:

(P1) Az ablak nyitva van.

akkor a p állítás tagadása (¬p) azt jelenti, hogy:

(P2) Az ablak zárva van.

Ebben az esetben négyféle átmenetet képzelhetünk el és ennek megfelelően négy T-
kifejezést írhatunk fel:

(P3) pTp
(P4) pT¬p
(P5) ¬pTp
(P6) ¬pT¬p
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A különféle átalakulásokat, transzformációkat leíró T-kifejezés segítségével már formal-
izálhatjuk a cselekvéseket is. A cselekvés kategóriájához feltétlenül szükséges a cse-
lekvő ágens kategóriája, azonban ezzel a fogalommal keveset kell itt foglalkoznunk.
Könyvünkben a társadalmi cselekvéseket elemezzük, amelyeknek emberek lehetnek az
alanyai. Elméletileg nem lenne szükséges a fogalom terjedelmét ilyen módon korlátozni,
ágenseknek akár állatokat is elképzelhetnénk, de a könyv témája „behatárolja” a cse-
lekvést végző ágens fogalmának értelmezési lehetőségeit.
Fontosabb az, hogy megkülönböztessük egymástól a cselekvések eredményeit és követ-
kezményeit. Amikor valaki kinyitja az ablakot, akkor a cselekvés eredménye az lesz, hogy
az ablak nyitva lesz (nyitott állapotba kerül), míg a cselekvés következményeként lehűl a
szoba hőmérséklete (már amennyiben odakint hidegebb a levegő, mint a szobában). Mivel
az oksági viszony mentén sokféle következménnyel lehet számolni, első körben nem
érdemes a cselekvések következményeinek feltárásával foglalkozni, sokkal termékenyebb
a cselekvések, transzformációk eredményeinek elemzésére irányítani a figyelmet.
A cselekvés fogalmát tehát úgy értelmezhetjük, hogy az a cselekvők által előidézett
valamilyen változás, transzformáció, vagy fordítva: egy elemi cselekvés eredménye egy
elemi változás.
Legyen d egy elemi cselekvés. Ekkor d négyféle elemi transzformációra vonatkozhat:
(P9) d(pTp)
(P10) d(pT¬p)
(P11) d(¬pTp)
(P12) d(¬pT¬p)

Ha veszünk egy konkrét elemi eseményt, mondjuk a (P1)-t, akkor az alábbi táblázat segít-
ségével szemléltethetjük az elvégezhető cselekvéseinket.

cselekvés feltétel

d(pT¬p) becsukni az ajtót az ajtó nyitva van, és nem záródik be magától

d(¬pTp) kinyitni az ajtót az ajtó csukva van, és nem nyitódik ki magától

d(pTp) nyitva tartani az
ajtót

az ajtó nyitva van, de beavatkozás nélkül bezáródna
magától (rugós ajtózár)

d(¬pT¬p) zárva tartani az ajtót az ajtó zárva van, de beavatkozás nélkül kinyitódna
magától (liftajtó)

A táblázatban felsorolt elemi cselekvéseket átnézve hamar rájöhetünk arra, hogy a fel-
sorolt esetek mellett el lehet képzelni másfajta cselekvési lehetőségeket is. „Nincs benne”
a fenti táblázatban például az a helyzet, amikor valaki, bár a két kezével megakadály-
ozhatná, hogy bezáródjék egy liftajtó, mégsem tesz ezt meg. Ennek a tartózkodásnak
ugyanolyan cselekvésértéke van, ugyanolyan erős üzenete lehet, ugyanolyan érzelmek,
ítéletek, normák kapcsolódhatnak hozzá, mint a többi, a fenti táblázatban felsorolt elemi
cselekvés esetében. A kétfajta cselekvés között különbség csak az aktivitás-passzivitás
dimenzióban van. Éppen ezért érdemes új fogalmat felvennünk erre a cselekvéstípusra,
mégpedig a tartózkodás (angolul: ‘forbearance´) kategóriáját.
A tartózkodás terminusát is ugyanolyan módon írhatjuk le, mint ahogy tettük ezt az –
aktív – cselekvés kategóriája esetében. Nem szabad persze összekevernünk a tartózkodás
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kategóriáját a nem-cselekvés általánosabb fogalmával. Egy ágens csak akkor tartózkodik
valaminek a megtételétől, ha képes lenne megtenni azt a dolgot, de mégsem teszi meg
azt. A magasugró nem azért nem ugrik át a négy méteres magasságon, mert tartózkodik
ettől, hanem mert nem képes rá. Ha viszont a verseny közben „kihagy” egy magassá-
got, amin a többiek kísérletet tesznek, majd a következő emelésnél újra beszáll a játékba,
akkor azt mondhatjuk, hogy az előző magasság átugrásától tartózkodott. És hogy ez a
tartózkodás cselekvésnek, eredménynek számít, azt szemlélteti az a tény, hogy a végered-
mény kiszámításánál beszámíthatják ezt a cselekvést (tartózkodást) akkor, ha az utolsó
magasságot többen is teljesítették, vagyis ‘döntetlent értek el´. A tartózkodást gyakran,
bár nem mindig, értelmezhetjük úgy is, mint ‘hagyni megtörténni valamit´.
Az f szimbólumot alkalmazva a tartózkodás kategóriájára (a megfelelő angol szó kezdő-
betűjére utalva ezzel) az aktív tevékenységfajtákhoz hasonlóan írhatjuk le a négyféle el-
emi tartózkodástípust:

cselekvés feltétel

f(pT¬p) tartózkodni becsuk-
ni az ajtót az ajtó nyitva van, és nem záródik be magától

f(¬pTp) tartózkodni kinyitni
az ajtót az ajtó csukva van, és nem nyitódik ki magától

f(pTp) tartózkodni nyitva
tartani az ajtót

az ajtó nyitva van, de beavatkozás nélkül bezáródna
magától (rugós ajtózár)

f(¬pT¬p) tartózkodni zárva
tartani az ajtót

az ajtó zárva van, de beavatkozás nélkül kinyitódna
magától (liftajtó)

Ha azonban a tartózkodás fogalmát a cselekvések egyik típusának (a passzív fajtájának)
tartjuk, akkor szükségünk van arra, hogy külön névvel illessük a cselekvések másik tí-
pusát (aktív fajtáját) is. Bár nem lehet pontos, könnyen használatba vehető, kifejező
teminusokat találni, az egyértelmű megnevezés kényszere miatt az általános fogalmat cse-
lekvésnek, az aktív cselekvést megcsinálásnak, a passzív cselekvést pedig tartózkodásnak
nevezzük.
Az állapotok, változások, cselekvések és transzformációs feltételek egymáshoz való vis-
zonyát így a következő táblázat segítségével szemléltethetjük és értelmezhetjük.
A táblázat azt mutatja, hogy ha veszünk egy tetszőleges világállapotot és összegyűjtjük,
milyen transzformációkat lehet végrehajtani rajta, akkor az egyetlen világállapotból kiin-
dulva nyolcféle cselekvési lehetőséget kapunk.
Ha a cselekvések „levezethetőek” a világállapotokból, akkor a cselekvések elemzésének,
értelmezésének feladata áttevődik a világállapotok terébe, ami által az elemzési feladat
némileg egyszerűsödik. Persze ettől még közel sem olyan egyszerű arra a kérdésre válas-
zolni, mit értünk állapotok, folyamatok alatt és ezek változásai alatt. Különösen így van
ez az emberi cselekvések bizonyos fajtáinál, mint például a kommunikációs cselekvések
esetében.

Ahogy említettük, a cselekvés modelljében nem lényeges kérdés, hogy kik a
cselekvők, az ágensek. Mivel könyvünkben a társadalmi cselekvések mag-
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pT¬p p fennáll, de megszűnik,
ha nem tartják fent d(pTp) ágens megőrzi

p-t pTp p megma-
rad

pT¬p p fennáll, de megszűnik,
ha nem tartják fent f(pTp)

ágens hagyja,
hogy p
megszűnjön

f(¬pTp) p megszű-
nik

pTp p fennáll, és fent is marad,
ha nem változtatják meg d(pT¬p) ágens megvál-

toztatja p-t pTp p megszű-
nik

pTp p fennáll, és fent is marad,
ha nem változtatják meg f(pT¬p)

ágens hagyja,
hogy p meg-
maradjon

fTp p megma-
rad

¬pT¬p
p nem áll fenn, és nem is
következik be, ha nem ál-
lítják elő

d(pTp)
ágens hagyja,
hogy p meg-
maradjon

d(¬pTp) p megtör-
ténik

¬pT¬p
p nem áll fenn, és nem is
következik be, ha nem ál-
lítják elő

f(¬pTp)
ágens hagyja,
hogy p hiánya
megmaradjon

pTp p megma-
rad

¬pTp
p nem áll fenn, de
bekövetkezik, ha nem
akadályozzák meg

d(pTp)

ágens
megakadá-
lyozza, hogy p
bekövetkezzen

pTp p hiánya
megmarad

¬pTp
p nem áll fenn, de
bekövetkezik, ha nem
akadályozzák meg

d(pTp)
az ágens
hagyja, hogy p
bekövetkezzen

pTp p megtör-
ténik

yarázatára törekszünk, az ágenseket mindvégig embereknek tartjuk. Ez a
feltétel azonban még nem elégséges ahhoz, hogy a társadalmi cselekvés
kategóriáját el tudjuk határolni a cselekvés általánosabb fogalmától. A követ-
kező fejezetben megmutatjuk, hogyan határozhatjuk meg a társadalmi cselek-
vések sajátos minőségét.

2.2. Társadalmi cselekvés

A cselekvéselmélet központi fogalmát, a társadalmi cselekvést azzal határol-
hatjuk el a cselekvés általánosabb fogalmától, hogy a társadalmiság minő-
ségét a cselekvők egymáshoz igazodásának mozzanatával azonosítjuk. A
definíciót a következő módon adhatjuk meg:

TÁRSADALMI CSELEKVÉS

olyan cselekvés, amelynek során emberek valamilyen várakozással társadalmi
kapcsolatba kerülnek egymással és ennek során valamilyen módon egymáshoz
igazítják a cselekvéseiket
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Nézzünk meg pár példát, hogyan is kell értelmezni ezt a definíciót. Ha
csak egymagában megy valaki az utcán, akkor nyilvánvalóan cselekszik,
de amíg nem kell másokhoz igazodni (például kikerülnie, de még inkább
megszólítania egy másik embert), addig nincs társadalmi mozzanat a cse-
lekvésében, ezért nem beszélhetünk társadalmi cselekvésről. Amíg csak ki-
kerülünk egy másik embert, addig ez a cselekvés semmiben sem különbözik
attól, amikor egy fát kikerülünk, vagy amikor ellépünk egy domboldalon
leguruló kő útjából. A társadalmi cselekvéshez kell az a mozzanat, hogy
olyan értelmet tulajdonítsunk a másik ember megnyilatkozásanak, amely-
hez nekünk valamilyen módon igazodnunk kell, igazodnunk érdemes. Ha
egyedül eszik valaki otthon, addig csak cselekvésről van szó, de ha egy ét-
teremben ebédel, ahol több vendég között ül, pincér szolgálja ki, és eközben
valahogy igazodik a többiekhez (például evőeszközzel és nem kézzel eszi az
ételt, pohárból és nem üvegből issza az italt, noha otthon, egyedül ezt nem
így tenné), akkor már társadalmi cselekvésnek minősíthetjük azt, amit csinál.
A meghatározó mozzanat itt az, hogy a cselekvő valamilyen várakozással
társadalmi kapcsolatba kerül egy másik emberrel, miközben valamilyen ér-
telmet tulajdonít kettejük cselekvésének, és a saját cselekvése közben iga-
zodik a másikhoz. Az értelemtulajdonítás, a másik cselekvőhöz igazodás, a
másikra vonatkoztatás, vagyis a kölcsönös várakozás itt a társadalmi moz-
zanat. Ha ez hiányzik, akkor nem beszélhetünk társadalmi cselekvésről.
Akkor sem, ha egyébként sok ember egy időben, láthatóan szabályszerű cse-
lekvést végez. Max Weber egyik híres példája szerint, ha esni kezd az eső,
és minden ember egyszerre előveszi az esernyőjét, akkor mindannyian sz-
abályszerűen cselekszenek ugyan, tettüket mégsem minősíthetjük társadalmi
cselekvésnek, mert nem egymáshoz, hanem csak a fizikai környezet vál-
tozásához igazodtak.

Amikor szabályszerűségeket keresünk a társadalmi cselekvések világában, akkor a leg-
fontosabb kiváltó okot éppen abban találhatjuk meg, hogy a cselekvők valamilyen tipikus
várakozással, elvárással, szándékkal, akarattal lépnek be a társadalmi kapcsolatokba.
És akkor érthetjük és magyarázhatjuk meg megfelelő módon a cselekvések lefolyását,
kimenetét, ha ezeket a várakozásokat, szándékokat próbáljuk meg minél jobban megérteni,
leírni – a megértő szociológia elvárásai szerint. Amennyiben nincs meg ez a – kölcsönös
– egymáshoz igazodás, a másik cselekvésére irányuló várakozás, akkor vagy egyoldalú
társadalmi kapcsolatról beszélhetünk (amikor csak az egyik fél igazodik a másihoz) vagy
egyáltalán nem minősíthetjük társadalminak a cselekvést.

A társadalmi kapcsolatot, vagyis a társadalmi cselekvést magába foglaló helyzetet nevez-
hetjük interakciónak is, amikor személyek közti, „egymásra vonatkoztatott” cselekvésekről
beszélünk (inter-action). Az interakció fogalmát George Herbert Mead emelte be a tár-
sadalomtudományi diskurzusba [Mea73], aki hagsúlyozta, hogy az interakció fogalma (és
egyébként az énkép kialakulása, a személyiségfejlődés is) elképzelhetetlen a ‘általános
másik´ fogalmának tételezése, használata nélkül. A várakozások kölcsönösségére, kom-
plementaritására a társadalmi szerepek tárgyalásakor még visszatérünk (2.15).
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A cselekvéselmélet kifejtése során sosem konkrét, hanem mindig általános
cselekvőket (aktorokat) tételezünk, amiből az is következik, hogy a cse-
lekvők között nem kell, nem lehet különbséget tenni. Szükség lehet azonban
arra, hogy jelezni tudjuk azt, hogy a társadalmi kapcsolatok elemzésekor a
cselekvők közül kinek a nézőpontját vesszük figyelembe. A viszonyítási alap
megteremtése miatt érdemes megkülönböztetni a cselekvők két típusát. A
továbbiakban Talcott Parsons cselekvéselméletében alkalmazott fogalomket-
tőst használjuk erre, és elkülöntjük az Ego és az Alter szerepét egymástól
[PS51, 15.o.]. Mivel társadalmi cselekvéseket elemzünk, ezért mindig feltételez-
zük, hogy a társadalmi kapcsolat résztvevői kölcsönös várakozásokkal van-
nak egymás iránt. A szerepek, a várakozások egyértelmű megnevezése céljából
ahhoz tartjuk magunkat, hogy a szereplők közül mindig az Ego lesz az a
személy, akinek a nézőpontjából értelmezni fogjuk az adott társadalmi kapc-
solatot, és az Alter lesz az a cselekvő, aki Egoval szemben áll, aki a másikat
reprezentálja.

2.3. Szabályszerű társadalmi cselekvés

A nagy kérdés az, hogy miként kereshetjük, hol és hogyan találhatjuk meg a
társadalmi cselekvések szabályszerűségeit, milyen hatótényezők biztosítják
ezek fennállását.

Az első fontos elemzési szempont annak figyelembe vétele, hogy a cse-
lekvők milyen „állapotban lépnek be” a társadalmi kapcsolatba. A társadalmi
cselekvés meghatározásába belefoglaltuk, hogy a cselekvők valamilyen vára-
kozással fordulnak a partnerük felé, amit kifejezhetünk úgy is, hogy a cse-
lekvőket valamilyen szándék, akarat mozgatja. E szempont érvényesítése azt
jelenti, hogy keressük a cselekvők motivációját. Max Weber híres, gyakran
hivatkozott tipológiája négyféle cselekvést sorol fel [Web87], úgymint:

célracionális cselekvés

értékracionális cselekvés

affektív-érzelmi cselekvés

tradicionális cselekvés

A motivációk tipizálásának weberi logikáját abból a szemszögből tudjuk jól
megérteni, ha társadalmi cselekvés definíciójára gondolunk: mindig az a
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kérdés, hogy a cselekvők a cselekvéseiknek tulajdonított értelmekhez, értel-
mezésekhez milyen módon igazodnak.

A tradicionális cselekvés fogalma alatt Weber itt a rutinszerű, teljesen
megszokott, „begyöpösödött”, tudatos reflexió nélküli, szinte automatikus
cselekvést érti [Web87, 53.o.]:

RUTINSZERŰ CSELEKVÉS

„ha meggyökeresedett szokások határozzák meg a cselekvést”

A szociológusok nem igazán szoktak ezzel a motivációval foglalkozni (se
sokat, se alaposan), pedig a mindennapi életben közel sem annyira ritka az
ilyenfajta cselekvés. Azok a cselekvések, azok a mozdulatsorok, amelyeket
nagyon gyakran végzünk el, olyan mértékben rutinszerűvé, „megszokottá”
válhatnak, hogy sok esetben már szinte nem is lehet észrevenni az értelemtu-
lajdonítást bennük. Ahogyan felöltözünk vagy levetkőzünk, ahogy tisztálko-
dunk, ahogy naponta elmegyünk az iskolába, munkahelyre, ahogy étkezünk,
ahogy a kisboltban naponta bevásárolunk, amilyen forrón/melegen/langyo-
san az ételt esszük stb., mind könnyen rutinszerű – Weber terminológiájával:
tradicionális – cselekvéssé válhat. De pont ez a rutinszerűség, ez a reflek-
tálatlanság távolítja el ezt a cselekvésfajtát az értelem keresésének lehetősé-
gétől, ez magyarázza az érdeklődés hiányát vele kapcsolatban.

Ezen a ponton kicseréltük Weber tradicionális cselekvés terminusát a ruti-
nszerű cselekvés kifejezésre, mert nem tartjuk szerencsésnek a weberi szó-
használatot. Egyrészt Weber saját uralomelméletében más értelemben használja
a tradicionális uralom jelzőjeként ezt a fogalmat, másrészt amikor bevezeti
a szokás fogalmát, akkor annak a tradicionális cselekvés itt bemutatott tar-
talmával jelentős részben átfedő jelentést ad.

A tradicionális cselekvésben alig lehet észrevenni az értelemtulajdonítást,
ami azt is jelenti egyben, hogy a cselekvő sincs igazán tisztában a cselekvés
értelmével, nem erre figyel a cselekvés megvalósítása során. Ezért azt mond-
hatjuk, hogy a tradicionális cselekvés irracionális.

Az érzelmi cselekvés meghatározásában az érzelmi jelleg a meghatározó
mozzanat, tehát az érzelem fogalmát kellene tudnunk értelmezni, de erre
itt nem vállalkozunk, így az érzelmi cselekvés fogalmát kicsit kibontatlanul
hagyjuk [Web87, 53.o.]:

ÉRZELMI CSELEKVÉS

„ha tényleges indulatok és érzelmi állapotok . . . határozzák meg a cselekvést”
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Ez a cselekvéstípus szintén irracionális, de más okok miatt. Amikor a cse-
lekvéseinket az érzelmeink vezérlik, akkor nem tudunk, nem akarunk a cse-
lekvéseink következményeivel foglalkozni. Ilyenkor az ésszerűség kérdése
másodlagos, sőt, sokszor teljesen lényegtelen. Az érzelemvezérelt cselekvés
nem is igazán tudatos, intencionális, legalábbis abban az értelemben nem,
hogy az érzelmeinket nem tudjuk közvetlenül akaratlagosan irányítani. Bár
az érzelmekről mindeddig nagyon keveset tudott mondani a tudomány, fontos-
sága miatt erre a kérdéskörre egy külön fejezetben – igaz, röviden – kitérünk,
így itt nem elemezzük tovább.

A cselekvések kétféle módon lehetnek racionálisak: a cselekvők moti-
vációja lehet célracionális vagy értékracionális. Mindkét motivációtípus
racionálisnak minősíthető, mert a cselekvők mindkét esetben valamilyen mér-
legelés, valamilyen tudatos, belső értékelés alapján döntenek a cselekvéseik
kimenetét illetően. A kétfajta racionalitás között abban van a különbség,
hogy milyen fokú „választási szabadság” van a cselekvés céljai és eszközei
között. Nézzük először, hogyan definiálhatjuk a célracionális cselekvés fo-
galmát [Web87, 53.o.]:

CÉLRACIONÁLIS CSELEKVÉS

„a cselekvést az határozza meg, hogy a cselekvő milyen viselkedést vár a
külvilág tárgyaitól és más emberektől, és mennyiben képes e várakozásokat
mint ‘feltételeket´, vagy mint ‘eszközöket´ fölhasználni arra, hogy saját, racioná-
lisan kiválaszott és mérlegelt céljait sikeresen elérje”

A célracionális cselekvés a racionalitást, tehát a szabad mérlegelést mind
az eszközök, mind a célok tekintetében megengedi, nincs ami valamilyen
lehetőséget kizárna a választható cselekvési alternatívák közül. Az ész szá-
mára itt elméletileg adott a lehetőség a célok és eszközök optimális kiválasz-
tására. Ezzel szemben az értékracionalitásban van valami „korlátozó moz-
zanat”, ahogy ez az alábbi meghatározásból kiderül [Web87, 53.o.]:

ÉRTÉKRACIONÁLIS CSELEKVÉS

„a cselekvést egy meghatározott magatartásnak – pusztán mint olyannak, füg-
getlenül attól, hogy sikeres-e – a feltétlen etikai, esztétikai, vallási vagy bármi-
lyen más néven nevezendő önértékébe vetett tudatos hit határozza meg”

Az értékracionálisan cselekvő ember, bár tudatosan mérlegel a cselekvése
során és ennyiben racionálisnak mondható, de az céljai kiválasztásában nem
„szabad”, mert a cselekvését valamilyen értékelköteleződés határozza meg
(az érték fogalmára önálló fejezetben térünk ki). Ebből, de csak ebből a
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szempontból az értékracionalitás is irracionálisnak tekinthető, hiszen nem
engedi meg az összes feltétel szabad mérlegelését.

>
Az eddig cselekvéstipizálás során a cselekvők motivácójára, szándékaira fi-
gyeltünk, arra, hogy mi „hajtja” a társadalmi kapcsolatba lépő szereplőket.
A cselekvők motivációinak figyelembe vétele mellett Weber ajánlott egy
másik cselekvéstipizálási szempontot is. Mivel a szabályszerű társadalmi
cselekvések megértésének szándéka vezérelte, a másik elemzési dimenz-
ióban azt vizsgálta, hogy milyen tényezők alapján, milyen okok feltétele-
zésével, milyen mechanizmusokon keresztül valósulnak meg a cselekvések.
Vagy másként: mik a társadalmi cselekvések szabályszerűségének alapjai.
Bár tételesen nem sorolta így fel, mégis kiolvasható Weber szövegéből, hogy
valójában háromféle társadalmi mechanizmust különített el egymástól:

szokáshoz igazodó cselekvés

legitim rend képzetéhez igazodó cselekvés

külső kényszerhez igazodó cselekvés

Mivel a fenti fogalmak mind a szabályszerű cselekvések egy-egy fontos tí-
pusát fedik le, ezeket a fogalmakat (rend, norma, érdek, erkölcs, legitimitás,
kényszer, hatalom, uralom) önálló fejezetben érdemes bemutatnunk. Mind-
három fogalom különösen fontos valamiért. A szokás fogalma önmagában
talán még nem lenne annyira lényeges a szociológia számára, ha nem kellene
ide sorolnunk az érdekviszonyokhoz igazodó szokás, vagyis az érdekvezérelt
cselekvés fogalmát. A legitim rendhez igazodó cselekvés kategóriája a tár-
sadalmi normák, a normatív cselekvések fogalmait alapozza meg, míg a
kényszer fogalma a hatalom és uralom kérdésköréhez vezet majd át minket.

2.4. Kommunikáció

Mielőtt belefognánk a kommunikáció fogalmának elemzésébe, érdemes át-
tekinteni a fogalom és a hozzá kapcsolódó rokonszavak, terminusok etimoló-
giai gyökerét. Bár a szavak etimológiai elemzése nem helyettesítheti a velük
jelzett jelenségek vizsgálatát, de érdekes összefüggések megállapításához
segíthet hozzá az 2.1. ábra [Hor77].

Az ábrán látható, hogy a kommunikáció (communicatio) és a közösség
(communitas, communio) fogalmai ugyanabból a szótőből erednek: köte-
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2.1. ábra. a ‘kommunikáció´ szó etimológiai elemzése

lesség (munus). A közös etimológiai gyök „felkínálja” azt az értelmezési
lehetőséget, hogy a kommunikációt és a közösséget csak egymás viszony-
latában lehet értelmezni, ezek egymást feltételező, szorosan összekapcsoló-
dó fogalmak. Kommunikálni csak valamilyen közösségen belül lehetséges.
Az magától értetődő, hogy valamilyen közös jel- és kódrendszerek nélkülöz-
hetetlen az információcseréhez, de a tartós kommunikáció megköveteli a
közös szokások, értékek, normák, közösségi összetartozás és kohézió létét
is. A viszony természetesen fordítva is igaz, hisz a közösségbe tartozás
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feltételezi, megköveteli a közös „dolgok” cseréjét, az ezekre való hivatkozást,
ezek kommunikálását. Tagadó jellegében is ugyanezt az összefüggést fejezi
ki – talán mindennél egyértelműbben – az exkommunikáció fogalma, amely
‘közösségből való kizárást´ jelent.

2.4.1. A kommunikáció modellje

A kommunikáció jelenségének vizsgálatát Claude Shannon jólismert mod-
elljére alapozhatjuk [SW86]. A modellt nem csak mérnökök használják, igen
elterjedt a társadalomtudományok világában is. Lasswell híres mondata is
ezt a modellt képezi le, amikor a kommunikációkutatás feladatát az aláb-
biak vizsgálatában fogalmazza meg: „Ki, kinek, mit mond, milyen csatornán
keresztül, milyen eredménnyel?” Shannon a kommunikációs helyzetek leí-
rásakor az alábbi elemeket különíti el egymástól:

üzenet a kommunikáció tartalma, a kommunikátum

kommunikátorok
a kommunikációban résztvevő felek (adó és vevő szerepben), akik az
információt cserélik ki egymással

kódolás
az üzenet továbbításához szükséges kódolási és dekódolási
tevékenység (illetve az ezekhez szükséges eszközök)

jel a csatornának megfelelő formátumúra átalakított üzenet

csatorna amelyen keresztül a jeleket továbbítják

zaj
nem kívánt információ, amely a csatornában hozzáadódik a jelhez –
olykor a kommunikációt zavarva

A kommunikációs folyamat összetevőit, a köztük levő viszonyokat több sz-
inten, több szempontból vizsgálhatjuk. Az 2.2. ábra segíthet a modell belső
összefüggéseinek értelmezésében.
Az ábrán három szintet különítettünk el. Az elemzések során egyrészt beszél-
hetünk a kommunikáció teljes folyamatának eseményeiről (kódolás, továb-
bítás stb.). Ekkor a tevékenységek, események szintjén kell vizsgálódnunk.
Másrészt – az anyagi szinten – megnézhetjük, hogy milyen kommunikációs
eszközöket, technológiákat alkalmaznak a kommunikáció fenntartásához. Har-
madrészt figyelhetünk arra is, hogy az információs szinten milyen folyama-
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2.2. ábra. Shannon kommunikációs modellje

tok zajlanak, mit lehet megtudni az információ típusáról, formájáról, ter-
jedéséről, átalakulásáról.1

A shannoni modellt kiterjedten használó mérnöki gyakorlat nem foglal-
kozik igazán komolyan azzal a kérdéssel, hogy mit tudhatunk – az adó és fo-
gadó szerepben lévő – kommunikátorokról, a felek közti viszonyok minőségéről,
azok szerkezetéről, illetve számosságáról, a kódoló és dekódoló eszközöknek
vagy épp maguknak az üzeneteknek a minőségéről, sajátosságairól. A kom-
munikációs eszközök történetét, mint az emberiség kultúrtörténetének egyik
fontos fejezetét, nem érthetjük meg anélkül, hogy ne vennénk figyelembe a
kommunikációs folyamatok minden összetevőjét. Nem kell elszakadnunk a
Shannon-modelltől, csak a hangsúlyokat olykor máshova kell helyeznünk,
és – a mérnöki gyakorlattal szemben, amely a jel, a kódolás, a csatorna és
a zaj jelenségeire fókuszál – sokkal inkább a kommunikáló felek, illetve az
üzenetek sajátosságaira kell figyelnünk.

A modell alapján le lehet írni az ember számára természetes módon adott,
legelemibb helyzetet, a közvetlen emberi kommunikáció szituációját, amikor
semmilyen technikai eszközt, segítséget nem használunk a kommunikáció

1 Meg kell jegyezzük, hogy a modell széleskörű elterjedtsége miatt egymástól némileg
eltérő terminológiák is használatban vannak. A kibocsátó szerepében felbukkannak olykor
a forrás, az adó vagy a küldő szavak, a címzett helyett előfordul a befogadó, a vevő vagy
a nyelő terminus, a kódoló eszközt olykor transzmitternek, a dekódoló eszközt recievernek
nevezik.
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hatékonyságának támogatására. Ez a helyzet persze érdektelen a mérnökök
számára, hiszen ebben nekik semmi szerepük sincs. Nem véletlen, hogy
számukra nem egyformán fontosak a shannoni modell elemei, azaz a teljes
láncból inkább csak az eszköztől eszközig tartó résszel foglalkoznak.

Ezáltal kimarad a kommunikációban résztvevő ágensek, az adó és vevő
szerepben levő kommunikátorok önmagában, illetve egymáshoz való vis-
zonyukban történő vizsgálata. Innen eredeztethető az a tartózkodó, hiányhe-
lyzetet teremtő hozzáállás is, hogy a mérnökök nem foglalkoznak igazán a
kommunikáció két másik fontos területével, a szemantikával és pragmatiká-
val. A kommunikáció vizsgálatának teljességéhez (még a shannoni modell
alapján is!) hozzátartozik a kommunikátori szerepek elemzése, ami a tár-
sadalomtudományok feladata. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a
mérnöki megközelítés nem (vagy csak nagyon keveset) foglalkozik az üzenet
vizsgálatával.

Az esetek igen nagy részében a kommunikáció szimmetrikus, és az üzenet-
váltással kapcsolatos adói és vevői szerepek folyamatosan felcserélődnek a
felek között, de a továbbiakban ettől eltekintünk, és mindig csak addig a
pontig vizsgáljuk a kommunikációs helyzeteket, ameddig az adó fél által
elindított kommunikációs aktus be nem fejeződik. A vevő fél által adott
válaszra, az „új” kommunikációs aktusra már nem figyelünk. Erre a lee-
gyszerűsítésre csak az elemzés miatt van szükség, mindez nem a kommu-
nikációs helyzet lényegi jellemzője. Ez a leegyszerűsítés elemzési aszim-
metriát,2 egyoldalúságot hoz létre, mely a kommunikáló felek közül az egyik
résztvevőt „passzív” szerepbe „kényszeríti”, de e szerepben nem is annyira
a passzivitás, mint inkább a kommunikációs szituációban elfoglalt hely a
meghatározó.

Akkor haladhatjuk meg azt a természetes elfogultságot, amit a kommu-
nikáció hatékonyságának elemzésekor, mérésekor tapasztalhatunk, ha a kom-
munikátorok valós elemzését is bevonjuk a kommunikációkutatás világába.
A hatékonyság vizsgálata ugyanis nem lehet független attól, hogy mit tek-
intünk a kommunikációs helyzetek céljainak. Erre a kérdésre a mérnöki el-
emzések egyértelműen (és elfogultan) az átvitel hatékonyságát adták meg
válaszként. Pedig létezik más válasz is, ami alapvetően attól függ, hogy mit
tartunk a kommunikáció céljának. Ez pedig megnyilvánul abban a kérdésben
is, hogy milyen metaforát rendelünk a kommunikáció egész jelenségéhez.

2 Azért csak elemzési aszimmetria, mert csak az elemzés során érvényesített aszimmetria,
nem pedig a kommunikációs helyzethez lényegileg hozzátartozó egyenetlenség.
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Ha a hagyományos mérnöki megközelítés mellett figyelembe veszünk tár-
sadalomtudományi szempontokat is, akkor több metaforát is alkalmazhatunk
a kommunikáció jelenségének leírására, ugyanakkor az általános kommu-
nikációs modellünket emiatt nem szükséges megváltoztatnunk (a kommu-
nikáció mérnöki modelljének társadalomtudományi értelmezéséről és kiter-
jesztéséről bővebben: [syi07]).

> > >

Amikor az emberek társadalmi kapcsolatba kerülnek egymással, akkor na-
gyon gyakran (bár nem mindig) valamilyen kommunikációs aktust is végre-
hajtanak egyben, vagyis megnyilatkozásokban fejezik ki magukat. Ezek a
megnyilatkozások legtöbbször szándékoltak, vagyis a megnyilatkozók aka-
ratát fejezik ki (bár vannak olyan megnyilatkozások is, amelyeket nem szándé-
koltaknak tarthatunk). A „szándékolt” akaratkifejeződések többféle érzéksz-
ervvel, többféle érzékszervre ható kommunikációs üzenetek formájában fe-
jezhetjük ki és fogadhatjuk be. Egy másik felosztás szerint ezek az üzenetek
lehetnek nyelvi vagy nem nyelvi megnyilvánulások. Mivel a nem nyelvi
megnyilvánulások – legalább bizonyos mértékig – visszavezethetők nyelvi
megnyilatkozásokra, vagy lagalább is nyelvi szinten interpretálhatóak, a továb-
biakban csak a nyelvi megnyilatkozásokkal foglalkozunk.

Mivel a különféle érzékszervi csatornákon keresztül kommunikálható –
most már nyelvi – üzeneteink valamilyen módon transzformálhatók egymás-
ba, a továbbiakban csak a beszéd (tehát a hangalapú) nyelvi megnyilatkozá-
sokat vesszük figyelembe, de fontosnak tartjuk jelezni, hogy bármely nyelvi
kommunikációs aktusra érvényesnek tartjuk a következőkben kifejtett gon-
dolatainkat: egy fejbiccentéssel, egy óriásplakáton olvasható felirattal, egy
közlekedési táblára festett ikonnal vagy egy braille-írásművel is ugyanolyan
tartalmú üzeneteket lehet közvetíteni mások felé, mint a beszéd segítségével.
Az elkövetkezőkben tehát a beszédalapú (auditív vagy fonikus) nyelvi meg-
nyilatkozásokat fogjuk elemezni, de mindeközben mondanivalónkat bármely
nyelvalapú megnyilatkozásra kiterjeszthetőnek és alkalmazhatónak gondo-
ljuk.

2.4.2. Elismerési igény és érvényességvizsgálat
„Most miért mondod ezt?”

A továbbiakban azokat a társadalmi cselekvéseket szeretnénk leírni egy for-
mális modellben, amelyek során az egyik cselekvő adott szándéka mentén
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megfogalmazott megnyilatkozására valamilyen válasz érkezik a társadalmi
kapcsolat másik szereplőjétől. A modell felállításával és alkalmazásával
azt kívánjuk elérni, hogy leírhassuk és jellemezhessük az ilyen társadalmi
cselekvések értelmét és tényleges lefolyását, kimenetét. Fontos hangsúly-
oznunk, hogy az elemzendő társadalmi cselekvésekben a résztvevők mind-
végig tudatában vannak annak, hogy társadalmi kapcsolatban állnak egymás-
sal, és éppen ezért egyéni cselekvéseiket egymásra vonatkoztatják, egymás-
hoz igazítják.

Mindenekelőtt érdemes egy értelmes szűkítést megtennünk, illetve a meg-
határozó szereplőtípusokat elkülönítenünk egymástól. A modell felépítésé-
hez elegendő, ha csak két társadalmi cselekvőt feltételezünk, hiszen a több-
szereplős helyzeteket valahogy mindig visszavezethetjük kétszereplős tár-
sadalmi kapcsolatokra. Két szereplő esetén a társadalmi kapcsolatot indító
személyt kibocsátónak (olykor kezdeményezőnek vagy megnyilatkozónak)
nevezzük, míg a kapcsolat másik szereplőjét címzettnek hívjuk majd.

A vizsgálandó helyzetek modellezésekor első lépésben el kell különíte-
nünk egymástól a megnyilatkozások két összetevőjét. Egyfelől feltételezhet-
jük, hogy a megnyilatkozó fél szándéka valamilyen módon leírható, és ezt a
szándékot mint kommunikációs tartalmat képesek lehetünk propozíciókban
kifejezni. A modellben azonban le kell tudnunk írni azt az összetevőt is,
hogy a társadalmi kapcsolatot kezdeményező szereplő valamilyen érvényes-
ségi igényt kapcsol saját megnyilatkozásához, és azt várja, hogy a másik fél
ismerje el ezt az érvényességi igényt: a megnyilatkozó személy igényt tarthat
arra, hogy a másik fél igaznak fogadja el a közlését, és ennek alapján változ-
tassa meg a véleményét valamely kérdésről, de a cselekvést indító személy
igényelheti azt is, hogy a kapcsolat másik szereplője hajtson végre egy, a
kezdeményező fél által elvárt, előírt cselekvést.

Az érvényességi igénynek több típusa lehet, és mivel az elismerési igé-
nyek alapján lehet egymástól elválasztani a társadalmi cselekvések külön-
böző típusait, ezért érdemes részletesen kifejteni ezt a problémakört (részben
Jürgen Habermas kommunikatív cselekvés elméletére támaszkodva [Hab85]).

A megnyilatkozások kibocsátása után tehát (pontosabban azzal együtt)
megfogalmazódik egy elismerési igény a megnyilatkozásban foglalt szándék
(tartalom) érvényességére vonatkozóan. A másik fél magát a megnyilatkozás
tartalmát, és a tartalom kritikáján keresztül az ahhoz kapcsolódó elismerési
igényt is vitathatja, vagyis egyfajta érvényességvizsgálatot tart a megny-
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ilatkozás egészével szemben. A társadalmi kapcsolatok, társadalmi cse-
lekvések tipizálásának az a legfontosabb kérdése, hogy:

milyen elismerési igényeket különíthetünk el egymástól a kezdeményező
oldalán, illetve

milyen érvényességvizsgálatokat és ezek alapján milyen elismeréseket
állapíthatunk meg a címzett oldalán.

A modellünkbe tehát fel kell vennünk a kezdeményező fél által kibocsátott
megnyilatkozást és az ahhoz kapcsolt elismerési igényt, illetve a címzett fél
által végzett érvényességvizsgálatot és a vizsgálat eredménye alapján kiboc-
sátott elismerési választ. Utóbbi, vagyis az elismerési válasz lehet tényleges
elismerés, de előfordulhat az is, hogy a címzett visszautasítja a kibocsátott
elismerési igényt, és ilyenkor a válasza az elismerés megtagadása, vagyis a
nem elismerés. A vizsgálandó társadalmi kapcsolatokban mindig meg kell
tudnunk találni és le kell tudnunk írni ezt a kétirányú és kétszeres kettősséget
(2.3. ábra).

címzettkibocsátó
megnyilatkozás elismerési válasz

elismerési igény érvényességvizsgálat

2.3. ábra. Az érvényességigények és -vizsgálatok kapcsolata

A következő lépésben tehát az érvényességigények és érvényességvizsgála-
tok, vagy röviden és összevonva: az érvényesség problémakörét kell megvizs-
gálnunk. Ha a megnyilatkozó szemszögéből tekintjük a társadalmi kapc-
solat lefolyását, akkor – kiindulásként – kétfajta szándékot és ehhez kapc-
solódóan kétfajta elismerési igényt tételezhetünk. Egy megnyilatkozás révén
ugyanis valaki vagy a másik fél véleményét, vagy a másik fél cselekvését
akarja befolyásolni. A ‘vélemény´ fogalmán itt a lehető legáltalánosabb tu-
dati viszonyt értjük, így ide soroljuk a cselekvők bármiféle tudását, hitét,
beállítódását a szubjektív, objektív vagy társadalmi világokhoz, a fizikai és
társadalmi tényekhez való személyes viszonyát. A címzett által elvégzendő
‘cselekvés´ fogalmáról azt kell hangsúlyoznunk, hogy az a megnyilatkozás-
tól teljesen elválasztható, „önálló” cselekvés, és nyilván az elismerési igény
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vizsgálatától függ, hogy a címzett végrehajtja-e vagy sem. Végül a ‘befolyá-
solási akarat´ fogalmával arra a szándékra utalunk, amellyel a társadalmi
kapcsolatot kezdeményező személy el akarja érni, hogy a másik fél vál-
toztassa meg vagy egészítse ki a véleményét a világról, vagy hajtsa végre
a megnyilatkozás tartalmában számára előírt cselekvést. Azt mondhatjuk
tehát, hogy a megnyilatkozó szándéka a partnerére irányuló vélemény- vagy
cselekvésbefolyásolás.

Ha a megnyilatkozás célja mások véleményének vagy cselekvésének be-
folyásolása, akkor a megnyilatkozó elismerési igényei is kétfélék lehetnek,
és amennyiben a kibocsátó fél az igényvizsgálat végeredményeként megkap-
ja az elismerést a címzettől, úgy van esély arra, hogy a címzett fél vagy
megváltoztassa, kiegészítse a véleményét, vagy végrehajtsa az elvárt cse-
lekvést. A címzettoldali érvényességvizsgálat nyilván a kibocsátóoldali vé-
lemény- vagy cselekvésbefolyásolási szándék elemzésére, értékelésére irányul.
Már előzetesen feltételezhetjük, hogy a kétfajta érvényességigény és – en-
nek megfelelően – a kétfajta érvényességvizsgálat teljesen eltér egymástól,
és a későbbiekben majd azt kell bemutatnunk, hogy ezek miért és miben
különböznek. Előtte azonban rá kell mutatnunk arra az elismerési igényre a
kezdeményezői oldalon, illetve érvényességvizsgálati lehetőségre a címzett
oldalán, amely mindkétfajta megnyilatkozástípus esetén létezik és vizsgál-
ható.

Jürgen Habermas vetette fel [Hab85], hogy a kommunikatív cselekvések
esetében mindig vizsgálható a cselekvők hitelessége, őszintesége, és ez a
lehetőség egyben az érvényességvizsgálatok egyik típusát is jelenti. A hétköz-
napi kommunikáció során előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a megny-
ilatkozó őszinteségét s ezzel a megnyilatkozás hitelességét vonják kétségbe a
résztvevők – a munkatársi kapcsolatoktól kezdve a családi, baráti, kortársc-
soporti viszonyokon át a hivatalos, államigazgatási eljárásokig. Ilyenkor a
megnyilatkozás egészét nem a tartalma miatt kritizálják, hanem a kommu-
nikált, vagyis a megnyilatkozásból kiolvasható szándék és a megnyilatkozó
– feltételezett – tényleges szándéka közti ellentmondásra utalva vitatják a
megnyilatkozás érvényességét.

Vegyük példaként az alábbi kijelentést:
(p1a) Tegnap este tízig a munkahelyemen dolgoztam.

Ha a (p1a) mondatot egy férj mondja a féltékeny feleségének, utóbbi vi-
tathatja a kijelentés igazságát s a férje őszinteségét (tehát a megnyilatkozás
érvényességét), megkérdezvén:
(p1b) Akkor miért van rúzsfolt az inged nyakán?
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Előfordulhat tehát, hogy azért nem fogadunk el érvényesnek egy megnyi-
latkozást, mert nem tartjuk a megnyilatkozót magát őszintének.

Habermas „három világ” elméletébe szépen illeszkedik a hitelességvizs-
gálat koncepciója. Szerinte a megnyilatkozások, illetve a szubjektív, objektív
és társadalmi világ közti viszony érvényességét háromféleképpen vizsgál-
hatjuk, melyek közül a megnyilatkozás és a szubjektív világ közti megfele-
lést (vagy eltérést) a hitelességvizsgálat révén állapíthatjuk meg. A hiteles-
ségvizsgálat során mindig a megnyilatkozó szubjektív tudásához, hitéhez
mérjük a megnyilatkozást magát, és nem a magunk vagy mások tudásához.
Azt vizsgáljuk, hogy tényleg úgy történt-e minden, ahogy a megnyilatkozó
állítja, és mindezt azért tesszük, hogy tudjuk, „komolyan lehet-e venni” a
megnyilatkozást. Bár a társadalmi kapcsolatok jelentős részében „komolyan”,
„szó szerint” értelmezzük a mondatainkat, azért előfordulnak olyan helyzetek
is, amelyekben másként viszonyulunk a cselekvők megnyilatkozásaihoz. Van
úgy, hogy nem hisszük el, hogy a másik őszinte lenne, vagyis valóban azt
gondolná, amit éppen mond, de ezt mégsem kérjük rajta számon: a színház,
a játék, a tanulás világából rengeteg példát hozhatunk.

Habermas nem foglalkozott az ilyen társadalmi helyzetekkel, mert ezek
– bizonyos szempontból – már nem tartoznak a kommunikatív cselekvés
fogalmának körébe. Fontos szerepet játszott viszont a „komolyság” prob-
lémája R. M. Hare munkásságában, aki több alkalommal is foglalkozott
azzal a kérdéssel, hogy a megnyilatkozásaink milyen összetevőkre bontva
írhatók le [Har52], [Har70], [Har89], és már az egyik korai könyvében [Har52]
is megállapította, hogy megnyilatkozásainkban mindig van egy olyan elem,
amely azt fejezi ki, hogy a megnyilatkozást „szó szerint” vagy „idézőjelesen”
kell-e értelmezni. Ezt az összetevőt Hare ‘neusztiának´ (neustics) nevezte
el.3 A fogalom pontos értelmezéséhez vegyünk egy példát! Tételezzük fel,
hogy valaki elkiáltja magát:

(p2) Tűz van, mindenki meneküljön!

A megnyilatkozás hatása attól függ, hogy milyen neusztiaértéket tulajdoní-
tunk a mondatnak abban a helyzetben, amelyben a mondatot meghalljuk. A
színházi előadáson például nem gondoljuk, hogy a (p2) felszólítás nekünk
szól, és nem fogunk kiszaladni az épületből, ha meghalljuk a kiáltást – lega-
lábbis addig, amíg ‘színházi előadás helyzetét´ érvényesek tartjuk. Ezzel
szemben ha olyankor kiabálnak nekünk, amikor nincs sem előadás, sem
próba (vagy nem is színházban vagyunk), akkor már komolyan vehetjük a

3 Hare gyakran használt szófordulata szerint a neusztia voltaképp azt mutatja, hogy a meg-
nyilatkozó „aláírja-e” saját megnyilatkozását vagy sem.
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dolgot, és menekülőre foghatjuk. Az első helyzetben idézőjelben értelmez-
zük a mondatot, a másodikban komolyan, szó szerint, tehát a neusztia-értéktől
függően gyökeresen eltérő módon reagálunk ugyanarra a megnyilatkozásra.

A megnyilatkozás neusztiaértéke viszont attól függ, hogy a megnyilatko-
zás milyen tágabb helyzetbe ágyazódik. A neusztiaértéket így mindig a meg-
nyilatkozás kontextusából olvashatjuk ki, amelynek ismerete nélkül meg-
nyilatkozásaink nem igazán értékelhetők (vagy legalábbis könnyen félreér-
thetők). A megnyilatkozást tehát csak a kontextusával együtt értelmezhetjük.

A megnyilatkozások kontextusa az esetek nagy részében valóban olyan,
hogy Habermas hitelességvizsgálata a megnyilatkozó őszinteségére kell, hogy
vonatkozzon, de nem mindig van ez így. A színházi előadásokban vagy az
iskolai tanítás során nem az őszinteség a hitelesség, az érvényesség minősí-
tője, hiszen ezekben a helyzetekben megnyilatkozásainkat nem „szó szerint
értjük”. Amikor egy szavalatot hallgatunk, és a vers sora elhangzik:
(p3) Akasszátok fel a királyokat!

akkor általában nem gondoljuk azt, hogy a színész valóban meg akarja tenni,
amiről éppen szaval, mégsem tartjuk őt hazugnak, sőt nem is tartjuk helyen-
valónak az őszinteségvizsgálatot vele szemben. A színházi kontextusban
máshoz mérjük a cselekvők megnyilatkozásait: ott az a helyzetnek nem
megfelelő magatartás (a nem „őszinte” megnyilvánulás), ha a színész „kiszól
a szerepből” a zajongó közönségnek:
(p4) Lenni vagy nem lenni, – Maradjanak már csendben, így nem lehet

előadást tartani. – Az itt a kérdés.

Ebben az esetben a színész valóban őszintén viselkedik, de ezt épp hogy
nem a színházi kontextusnak megfelelő módon teszi. Ehhez a kontextushoz
másfajta hitelességigény tartozik, mint a hétköznapi helyzetek többségéhez.

Érdemes még egy másik példát is megmutatnunk arra, hogy milyen más
hitelességi (vagyis kontextusmegfelelőségi, helyzetkonformitási) vizsgála-
tról lehet beszélnünk. Vegyük az alábbi piaci alkufolyamatot, amely egy
eladó és egy vásárló között zajlik le:
(p5a) – Mennyibe kerül ez a termék?

(p5b) – 100 forintért odaadom.

(p5c) – Rendben van. 120 forintért megveszem.

Bármennyire szokatlan is a helyzet, előfordulása nem teljesen kizárható, és
tényleges megvalósulása esetén az eladó nem az őszinteség dimenziója men-
tén ítélné meg a vásárló furcsa megnyilatkozását, mert a piaci alkumechaniz-
musokhoz nem a teljes őszinteség az adekvát „hiteles válasz”, hanem a mind-
két oldalon feltételezett önérdekkövetés (amit a fenti példa egyik résztvevője
nem valósít meg, és éppen ezért tűnik az egész helyzet szokatlannak).
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> > >
A következőkben azt elemezzük, hogy az elsődleges érvényességvizsgálat,
vagyis a hitelességvizsgálat, a kontextusmegfelelőség „elemzése” után mi-
lyen lépésekben, hogyan zajlik tovább az érvényességvizsgálat. Először
azt a helyzetet elemezzük, amikor a megnyilatkozó szándéka a másik fél
véleményének befolyásolása.

2.4.3. Véleménybefolyásolás

A kommunikáció elsődleges célja nagyon sokszor (bár nem mindig) a másik
fél véleményének befolyásolása. Korábban már említettük, hogy vélemé-
nyen a lehető legáltalánosabb tudati állapotot értjük, és ehhez most hoz-
zátesszük, hogy a ‘befolyásolás´ fogalmához is a legszélesebb értelmezést
rendeljük. Semmiképpen sem azt értjük itt a befolyásolás megvalósulásán,
hogy valaki megváltoztatja a véleményét egy másik ember megnyilatkozásá-
nak hatására. Akkor is véleménybefolyásolásról beszélünk, ha a címzett csak
tudomásul veszi a megnyilatkozásban foglaltakat, és a világról való tudása
ezzel az apró ténnyel (vagyis a kezdeményező fél megnyilatkozásának tu-
domásulvételével) bővül, és ebben az értelemben a véleménye csak annyiban
változik, hogy bővül.

Persze a megnyilatkozó a legtöbb esetben nem azt várja, hogy a másik fél
egyszerűen tudomásul vegye, amit mondanak neki (bár az expresszív jellegű
megnyilatkozások esetében olykor csak erről van szó). A kommunikáció
célja nagyon gyakran az, hogy a címzett fogadja el a megnyilatkozásban
foglalt tartalom, a világról szóló valamilyen állítás igazságát. Az ilyen es-
etekben pedig azt mondhatjuk, hogy a megnyilatkozással kapcsolatos érvé-
nyességi igény a megnyilatkozás tartalmának igazságértékére vonatkozik,
vagyis a megnyilatkozó azt igényli, hogy az általa mondottakat a címzett fo-
gadja el igaznak. A címzettoldali érvényességvizsgálat épp ezen igazságigény
vizsgálatára (elfogadására vagy elutasítására) irányul.

Ha pedig kijelentések igazságértékét kell elemezni, akkor nem tehetünk
mást, mint hogy megvizsgáljuk azt, hogy a kommunikáló felek hogyan al-
kalmazzák, pontosabban szólva, hogyan alkalmazhatják a logika szabályait.
Elegendő annak vizsgálata, hogy potenciálisan milyen logikai szabályokhoz
kell hogy alkalmazkodjanak, és nem érdekes most számunkra az, hogy a
kommunikáló felek ténylegesen mennyire tartják magukat ezekhez a szabá-
lyokhoz. Tehát nem kell túlzottan elmerülnünk s nagyon konkrétnak lennünk
a megnyilatkozások logikai szempontú elemzésében, elegendő csak azt vizs-
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gálnunk, hogy milyen kijelentéstípusokat használhatunk véleménybefolyá-
solási célokra. Az igazi kérdés itt az, hogy milyen típusú és milyen erősségű
igaz állításokat tehetünk a világról. Az ilyen kérdésekkel a modális logika
foglalkozik, amely tudásterületről nekünk csak a modális sémák értelmezé-
sére és alkalmazására van szükségünk.

Érveléseink során arra törekszünk, hogy igaz állításokat tegyünk. A mod-
ális logika szerint kijelentéseink kétféle módon lehetnek igazak: lehetnek
kontingens, illetve apodiktikus (esszenciális) státusú kijelentéseink. A kontin-
gens állítás az, amit aktuálisan éppen igaznak tekinthetünk, de előfordulhat
olyan helyzet (világállapot), amelyben már nem tarthatjuk igaznak, vagyis
nem minden helyzetben, a világ nem minden állapotában áll fent a kijelen-
tés igazsága. Ezzel szemben az apodiktikus kijelentés esetén azt feltételez-
zük, hogy az mindenféleképpen igaz, tehát nem lehet olyan állapotot (vilá-
got) elképzelni, amelyben ne kellene fenntartani az állítás igazságát. Ebben
az esetben azt is mondhatjuk, hogy az állítás szükségszerű. Kijelentéseink
nagyobb része nyilván kontingens, és ilyenkor ismereteink, tapasztalataink,
hiteink alapján vitatjuk vagy fogadjuk el egymás állításait. Természetesen
ilyen esetekben is mindig törekszünk arra, hogy minél több apodiktikus ál-
lításra hivatkozzunk véleményünk védelmezésekor, hiszen az effajta kijelen-
téseknek nagyobb magyarázóerőt tulajdonítunk, ami miatt jobban elfogadjuk
azokat az érveléseket, amelyek esszenciális kijelentésekre támaszkodnak.

A modális logikából azt is tudhatjuk, hogy különböző erősségű feltételek teljesülése es-
etén eltérő módon értelmezhetjük a szükségszerűség fogalmát. A logikában sémákat
állíthatunk össze, amelyek olyan formulákból állnak, hogy bármilyen konkrét állítást
helyettesítünk is be a formulákba, utóbbiakat mindig igaznak tarthatjuk – függetlenül a
behelyettesített állítások igazságától. A modális logika egymásra épülő modális sémái a
propozicionális logika három alapsémáját veszik alapul, és ahogy egyre erősebb feltételek
teljesülését jelentő állítások érvényességét jelentjük ki, úgy újabb és újabb modális séma
elkülönítésére lesz lehetőségünk. A modális sémákat (a K, D, T, B, S4 és S5 sémákról van
szó), illetve a meghatározásukhoz szükséges modális állításokat (a (K), (D), (T), (B), (4),
(5) állításokról van szó) táblázatba gyűjtve jól látható, hogy miként épülnek egymásra az
egymást követő modális sémák).

Számunkra most az S4 és az S5 modális sémák igazán érdekesek, melyeket az alábbi
formulákkal minősíthetünk (illetve az alábbi értelmezéssel szemléltethetünk):

(4) �A→��A
ha A szükségszerűen igaz, akkor szükségszerű, hogy A szükségszerűen igaz
legyen

(5) ♦A→�♦A
ha A lehetségesen igaz, akkor szükségszerű, hogy A lehetségesen igaz legyen
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séma PC K D T B S4 S5

(A1) A→ (B→ A) x x x x x x x

(A2) (A→ (B→C))→ ((A→ B)→ (A→C)) x x x x x x x

(A3) (¬A→¬B)→ (B→ A) x x x x x x x

(K) �(A→ B)→ (�A→�B) x x x x x x

(D) �A→ ♦A x x x x x

(T) �A→ A x x x x

(B) A→�♦A x x x

(4) �A→��A x x

(5) ♦A→�♦A x

A fenti modális sémák létrehozásának az az igazi haszna számunkra, hogy segítségükkel
értelmezni tudunk – a filozófiatörténetből jól ismert – kijelentéstípusokat, melyeket eltérő
magyarázóerővel használhatunk fel kijelentéseink vitatásakor.
Azokat a kijelentéseket, amelyek az S5 modális séma feltételeinek eleget tesznek, anal-
itikus állításoknak nevezzük, míg szintetikus állításoknak hívhatjuk azokat, amelyek az
S4 modális séma feltételeinek tesznek eleget. Amíg az analitikus állítások a nyelvi tudá-
sunkból származó, a nyelvi jelek definíciójából logikai szükségszerűséggel következő
állítások, addig a szintetikus állításokra azt mondhatjuk, hogy azok a világról szerzett,
tapasztalatainkra támaszkodó, a tudományos elemzések és vizsgálatok során ellenőrzött
tudás alapján megfogalmazható állítások. Az analitikus állításoknak nagyobb magyarázó-
erőt tulajdonítunk a szintetikus állításokhoz képest, de mindkét kijelentéstípust használ-
hatjuk megnyilatkozásaink igazságértékének megállapításához.

A véleménybefolyásolási szándékot megvalósító helyzetekre, a jellemző ér-
vényességvizsgálatokra a 2.4. ábrán látható modellt illeszthetjük. Amikor
mondataink tartalmának elfogadhatóságáról vitatkozunk, akkor az elismerési
igény (és az ebből fakadó érvényességvizsgálat) az igazságra vonatkozik,
és a megnyilatkozások elismerésének alapja a kijelentések igazságértékének
közös elfogadása, konszenzuális megállapítása. Amikor ilyen helyzet ál-
lapítható meg, az érvényességvizsgálat (a vita) során, bár mindvégig saját
tudásunkra, hitünkre, meggyőződésünkre támaszkodunk, de mindeközben –
a vita lényegét és a remélt végeredményét tekintve – folyamatosan inter-
szubjektív állítások közös elfogadására törekszünk. Az ilyen helyzetekben
az igazságvizsgálatok mellett ugyanúgy vitathatjuk a megnyilatkozó hite-
lességét is, ahogy ezt az előző fejezetben bemutattuk.

Természetesen nem minden esetben jutnak el a felek abba az állapotba,
amikor a megnyilatkozások az interszubjektivitás szintjére emelkednek, hiszen

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



48 2. Alapfogalmak
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2.4. ábra. a véleménybefolyásolás eseményszerkezete

könnyen előfordulhat, hogy az érvényességvizsgálat végeredményeként a
címzett nem ismeri el a megnyilatkozó igazságra vonatkozó igényét. Ilyenkor
annyit állapíthatunk meg, hogy a vitatkozó felek véleménye eltér egymástól
az adott kérdésben.

Vannak azonban olyan helyzetek is, amelyekben nem a megnyilatkozá-
sok igazságértékével kapcsolatos elismerési igény az elsődleges. Gyakran
ugyanis olyan megnyilatkozásokat bocsátunk ki, amelyek célja elsősorban
a másik fél cselekvésének befolyásolása. Erről a problémakörről azonban
nem tudunk addig megalapozottan beszélni, amíg meg nem ismerkedtünk
a norma, a hatalom, az uralom fogalmaival. Miután bemutattuk, hogy lehet
ezeket a fogalmakat értelmezni, vissza fogunk még térni a véleménybefolyá-
solás kérdéseire.

2.4.4. Kozmológia

Az érvényességvizsgálatok során meghatározó szerepe van annak a ténynek,
hogy milyen a szóbanforgó társadalmi helyzet számára aktuálisan adott világ-
kép minősége, tartalma. Minden korban, minden kultúrában vannak éppen
akkor végsőnek mondott elvek, tételek, axiómák, értékek, normák, ame-
lyek a kor emberei számára adott világmagyarázati, gondolkozási sémák
alapjait jelentik. Hogy egy adott kor, adott kultúra embere hogyan gondo-
lkozik a világról, társadalomról, azt a korra, a kultúrára jellemző kozmológia
határozza meg (legalább részben). Ahogy ezt az alábbi idézet is kifejezi:

„Az iráni kormány nem ismer el más tekintélyt vagy hatalmat, csak a
Mindenható Istenét, és semmiféle jogi hagyományt, csak az iszlám törvényét.
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Ilyen feltételek mellett az iráni delegáció újra megerősíti, hogy a nemzetközi
szervezetek iszlámmal ellentétes nyilatkozatainak, határozatainak vagy dön-
téseinek semmiféle érvényessége nincs az Iszlám Köztársaságban. Az ‘Em-
beri Jogok Egyetemes Nyilatkozata´, amely a zsidó-keresztény hagyomány
világi koncepcióját illusztrálja, nem alkalmazható a muzulmánok által, és
egyáltalán nem kapcsolódik az Iráni Iszlám Köztársaság által elismert érték-
rendhez; az Iráni Iszlám Köztársaság ezért nem habozhat e rendelkezések
megsértésekor, ha az ország isteni törvényének megsértése vagy a világi
egyezségokmányok megsértése között kell választania.” [Rou00, 276.o.]

Minden korban és kultúrában vannak olyan megnyilatkozások, olyan koz-
mológiai elemek, amelyeket a szentség minőségével látnak el az emberek,
ami azt is jelenti egyben, hogy ezek a megnyilatkozások, ezek az elemek
nem kritizálhatók és nem változtathatók meg. A szentség hatókörébe vont el-
emekkel szemben állnak azok, amelyek kritizálhatóak, megváltoztathatóak,
amelyeket a profán minősítéssel láthatunk el [Eli96].

„Amikor azt állítjuk róluk, hogy szentek, ezen azt értjük, hogy értékük
nem mérhető össze a többi értékkel. Szent az, amit elkülönítettek, aminek
nem lehet közös mértéke a profánnal.” [Dur78] 190.o.

A szent és profán minősítés fontos a társadalmi cselekvések motivácóinak
értékelése és az érvényességvizsgálatok lefolyása szempontjából is. Ami
profán, az mindig bevonható a racionális diskurzusba, a célok és eszközök
mérlegelésébe, azok szabad kiválasztásába, míg a szent dolgok sosem. Legfel-
jebb értékracionális cselekvések irányulhatnak rájuk, de gyakrabban érzelmi
vagy rutinszerű, tradicionális cselekvésekkel kapcsolódnak össze. A világkép-
bázisok, kozmológiák, ideológiák fenti szemponból vett minősége mindig
változott a történelemben, a szent és profán elemek egymáshoz való viszonya
sosem volt statikus és sosem lesz az. A kérdés minden helyzetben az, hogy
mi a szentség forrása? Az emberiség történelmileg leggyakoribb „válasza”
erre a kérdésre az volt, hogy valamilyen emberen túli, transzcendens létezőre
mutatott, ami – az érintettek hite szerint – valamilyen kinyilatkoztatás révén
hatalmazta fel az általa kiválasztott személyt vagy személyeket az uralom
gyakorlására.

Az emberiség történelmében nagyon sokáig az orgo-tudás, vagyis a világ
rendjéről szóló, univerzális érvényű tanítás volt a meghatározó, amelyben
a transzcendencia hangsúlyos szerepet kapott. Az uralmi igényeket, az au-
toritást is transzcendens alapon (vagyis az emberi tapasztalat fölé emelkedve,
azon túlmutatva, a társadalmi gyakorlaton kívülre hivatkozva) igazolják. Ebben
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az igazolási helyzetben mindig „szükség” van kiválaszott, a többiektől megkü-
lönböztetett személyekre, akik „közvetítenek” a társadalom tagjai és a transz-
cendencia között, ezáltal az emberek közti hierarchia tételezése, elfogadása,
fenntartása is elkerülhetetlenné válik.

A felvilágosodás időszaka hozott fordulatot a világmagyarázó sémák te-
rületén, amikortól kezdve az uralmi igények hivatkozásaikat már az emberek
akaratára vezették vissza, amikortól már nem transzcendens, hanem imma-
nens módon (vagyis a társadalomhoz képest külső behatások feltételezése
nélkül, az emberi tapasztalat síkján maradva) próbálták magyarázni a világ
rendjét.

„. . . a világot ‘a pápák szent tekintélye [auctoritas] és a királyi hatalom
[potestas]´ kormányozza. Ezzel az egyház megőrizte ugyan a tekintélyt, de
a politikai szférát egyúttal sajátos módon meg is fosztotta tőle: ettől kezdve
a politika állandóan rászorult a vallás támaszára. . . . a sors iróniája, hogy
amikor e harc a világi hatalom javára dőlt el, észrevétlenül a világi hatalom
lába alól is elkezdett kicsúszni a talaj: elapadt a tekintély forrása, emelyből
a politika új erőt meríthetett volna.”[GH02, 55-56.o.]

Az újkortól az autoritás igazolása megváltozik és a procedurális (eljárá-
sokon alapuló), diszkurzív (folyamatos párbeszéden, közös gondolkodáson
alapuló), deliberatív (minden lehetséges szempontot figyelembe venni igyek-
vő, mérlegelő) igazolás válik a dominánssá. A kozmológiákban az uralmi
igények, a legitimitásigények megalapozásában a régi transzcendens, hier-
archikus elvet felváltja az új immanens, nem-hierarchikus érvelés. Az új
legitimációs elv maga után vonja az ésszerűséget, vitathatóságot és az egyen-
lőséget, egalitarizmust. Innentől kezdve az autoritás uralmi igényét mindig
a szabadság, az önrendelkezés értékére hivatkozva lehet a legjobban megvé-
deni.

2.5. Egyéni tudat, kollektív tudat
Az emberi kommunikáció egyik célja a véleménybefolyásolás. Ennek során
a világról szóló tudásunkat közvetítjük egymás felé azzal a céllal, hogy a
másik véleményét befolyásoljuk, megváltoztassuk. Az ilyen nyelvi megny-
ilatkozások során egyfelől igazodnunk kell a logika, a logikus gondolkozás
szabályaihoz, másfelől konformnak kell lennünk a tapasztalatból származó
empirikus tudáshoz is. A tudás és a hit különbségét elvileg megragadhat-
nánk abban a mozzanatban, hogy a tudás olyan vélemény, amely megfelel
a logika szabályainak és nem mond ellent a tapasztalatból származó ko-
rábbi véleményeknek, míg a hit esetében valamelyik minőség hiányzik, de ez
az elkülönítés inkább mennyiségi, mint minőségi jellegű. Azt mondhatjuk,
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hogy minden vélemény elhelyezhető egy olyan skálán, amelynek végpon-
tjain a logikának és empíriának való erős vagy gyenge megfelelés értékei
vannak.

A magyar nyelvben a ‘hit´ terminusát alkalmazhatjuk a ‘vallásos hitet´, illetve a tudás
párjaként használt tudattípust, az ‘általában vett hitet´ leíró fogalmakra. Más nyelvek
két terminust használnak erre: az angol nyelv például a ‘belief´ és a ‘faith´ szavakkal
egyértelműen elkülöníti a két fogalmat.

A hit fogalmával – kimondva-kimondatlan – inkább az egyén szubjektív meggyőződésére
utalunk, míg a tudás fogalmával gyakran azt hangsúlyozzuk, hogy az adott tudattartalom
bárki által elfogadható (lenne), ennyiben szubjektivitástól mentes. Ez a minősítés azon-
ban nem vonja maga után automatikusan azt az állítást, hogy a tudást objektívnak kellene
tartanunk. Az objektivitás, az igazság nehéz és sokat vitatott problémáját kikerülhetjük
azzal, hogy elegendőnek tartjuk a interszubjektivitás lehetőségét hangoztatni, létrejöt-
tét megállapítani. A szociológia (az emberi cselekvés szabályszerűségeinek vizsgálata)
számára nincs szükség tisztázni, mit jelent a tudattartalmak (a tudás) igazsága, objektiv-
itása, a cselekvések szabályszerűségéhez elegendő annak megállapítása, hogy az emberek
interszubjektív módon birtokolhatnak valamely tudattartalmat (lásd erről a kollektív tudat
fogalmát e fejezet második részében).

Természetesen a dolgokat gyakorlati szempontból tekintve nagyon nagy különb-
ség van a tradíciók, mítoszok, hitrendszerek és a tudományos nézetek, elméletek
között, főleg azok hatékonyságát, használhatóságát illetően, de tudomány-
filozófiai nézőpontból minden véleményt ugyanazon a skálán helyezhetünk
el. A tudás és a hit igazi különbsége nem ebben a dimenzióban érhető tet-
ten, hanem sokkal inkább abban a kérdésben, hogy a véleménybefolyásolás,
a vita során milyen szabadságot tapasztalhatunk az érvelésben. Vannak-e
megkérdőjelezhetetlen állítások, kritizálhatatlan dogmák? Vagy másként:
vannak-e olyan kijelentések, amelyek támadhatatlanok, mert a szentség stá-
tusával rendelkeznek? Meddig terjed a kételkedés joga, van-e, ami az útjában
áll? A szent és a profán kettőssége a világról szóló tudásunk vitathatóságát,
átadhatóságát, elfogadhatóságát alapvetően befolyásolja.

A tudás és hit viszonyát azonban egy másik – nem kevésbé fontos – szem-
pont szerint is értékelhetjük. Ludwig Wittgenstein volt az a filozófus, aki
a nyelvhasználatot, a nyelvi megnyilatkozásaink jelentését a nyelvhasználó
közösség gyakorlatához kötötte [Wit98]. Wittgenstein szerint a jelentéstula-
jdonítás a nyelvi praxisban, a nyelv-játékokban konstruálódik, vagyis a meg-
nyilatkozásaink tényleges jelentése a használatban derül, derülhet ki igazán.
A szavaink, kifejezéseink jelentésrokonságban vannak, szócsaládokat alkot-
nak, és a tényleges használat során alakulnak ki, illetve teremtődnek folyam-
atosan újra. A családi hasonlóság elve magyarázza a jelentéstulajdonítás
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képességét. Nemcsak arról van szó, hogy a gyerek rámutatással tanulja meg
az első szavak jelentését (a szülei rámutatnak egy ugató, négylábú állatra és
azt mondják ‘kutya´), hanem ez a módszer általánosan érvényes, és a későb-
biek során is ugyanígy értelmezzük a világot, ugyanígy adjuk át és fogadjuk
be nyelvi megnyilatkozásaink jelentését. Ezen az alapon persze a nyelv és a
logika kapcsolatát is másként értelmezi Wittgenstein:

„. . . a logika nem a nyelvről – illetve a gondolkodásról – szól abban az
értelemben, ahogyan a természettudomány szól valamely természeti jelensé-
gről, s legfeljebb annyit mondhatunk, hogy ideális nyelveket konstruálunk.
De itt az ‘ideális´ szó félrevezető lehet, mert úgy hangzik, mintha ezek a
nyelvek jobbak, teljesebbek volnának, mint mindennapi nyelvünk; és mintha
logikusra lenne szükség ahhoz, hogy az emberek lássák, hogyan néz ki egy
helyes mondat.” [Wit98, 66.o.]

Azt is mondhatjuk erre, hogy a nyelv konvencionális, vagyis az adott
nyelvhasználó közösség által – önkényesen – teremtett (a normák tárgyalá-
sakor újra előkerül majd a konvenció fogalma, ott némiképp más jelentés
mentén). A nyelvek konvencionális jellegére, önkényességére vonatkozó ál-
lítás első hallásra talán meglepő lehet, de könnyen elfogadhatóvá válik, ha
arra gondolunk, hogy a világ ugyanazon jelenségét milyen sokféleképpen fe-
jezhetjük ki a különböző nyelveken (az ‘ugató, négylábú emlősállatra´ sok-
féle módon „mutathatunk rá”: ‘kutya´, ‘eb´, ‘dog´, ‘hund´).

Persze kommunikálhatnánk nyelvi jelek nélkül is (például valamiféle mu-
togatással), de nyelv nélkül kisebb sikerre számíthatnánk – ahogy azt az
alábbi történet mutatja:

„Egy cowboy és egy indián találkozik a prérin. Az indián mutatóuj-
ját a cowboyra szegezi. Az válaszul felemeli szétterpesztett mutatóujját és
középső ujját. Az indián az arca előtt összekulcsolja a kezét. Erre a cowboy
lazán int a jobb kezével. Mindketten továbblovagolnak.
A cowboy hazaér és meséli a feleségének: »Képzeld, találkoztam ma egy
rézbőrűvel. Megfenyegetett a mutatóujjával, hogy lelő. Akkor én a kezem-
mel azt jeleztem az indiánnak, hogy én kétszer lövöm le. És mivel nyomban
kegyelmet kért tőlem, értésére adtam, tűnjön el.«
Néhány mérfölddel nyugatabbra, a wigwamban, asszonyának azt meséli az
indián: »Képzeld, találkoztam ma egy sápadtarcúval. Megkérdeztem, ‘hogy
hívnak?´ Mire ő azt mondta: ‘Kecske.´ Erre megkérdeztem: ‘Hegyi kecske?´
ő pedig azt válaszolta: ‘Nem, folyami kecske.´«” [Csa07]

A mese – egyik – tanulsága: ne feledjük, hogy az emberi nyelv minden kon-
vencionalitása és önkényessége ellenére minden más kommunikációs tech-
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nikánál, lehetőségnél egyértelműbben és hatékonyabban képes az informá-
ciócserére, a véleménybefolyásolásra.

>>>

Ha nem foglalkozunk a világról szóló tudásaink, illetve hiteink minőségének
megkülönböztetésével, ha azokat egyneműen kezeljük és egységesen tudat-
ként hivatkozunk rájuk, akkor fontos megkülönböztetést tehetünk tudataink-
ra vonatkozóan. A társadalmi cselekvéseink során ugyanis nem pusztán
a világról alkotott tudattartalmaink (tudásaink, hiteink) befolyásolják saját
döntéseinket, de az is hat ránk, hogy mit hiszünk, mit gondolunk arról, hogy
a társadalmi kapcsolat másik résztvevőjének mi lehet a fejében, ő mit gondol,
mit hisz a világról. Ezt a kettősséget úgy ragadhatjuk meg, ha a különböző
szintű tudatainkat gondosan elkülönítjük egymástól. Az elsődleges tudataink
azok, amelyek a magunk fejében vannak, amit mi tudunk, hiszünk a világról.
A másodlagos tudataink – ezzel szemben – azok, amelyekről azt hisszük,
hogy a másik fél (Alter) tud, hisz a világról. Az első szinten az van, amit
hiszünk, a második szinten az, amit hiszünk, hogy a többiek hisznek. A sort
nyilván lehetne folytani a végtelenségig (a harmadlagos tudat lenne az, amit
ezzel a mondattal fejezhetnénk ki: ‘Ego azt hiszi, hogy Alter azt hiszi, hogy
Ego azt hiszi´), de itt nem fontos tovább mennünk ezen az úton.

A tudataink különböző szintjeinek fogalmi elkülönítése segíthet gyakor-
lati problémák értelmezésében (netán megoldásában), hiszen gyakran talál-
kozhatunk olyan helyzettel, amelyben félreértjük a másik helyzetértékelését,
világtudását („azt hittem, tudod, hogy . . . ”) és a hamis másodlagos tudataink
alapján döntünk – rosszul.

Az elsődleges, másodlagos, harmadlagos tudat kifejezések helyett szokták használni az
első-, másod-, harmadrendű tudat terminusait is. Tudni kell azonban, hogy ilyen ese-
tekben más értelemben használjuk a – tudatok szintjeire utaló – jelzőket, mint a könyv
más részein. Ez a jelentés nem a tudatok logikai minőségének, nem a logikai modal-
itás különbségeit (magasabb- vagy alacsonyabbrendűségét) fejezi ki, hanem a tudat „bi-
zonyosságára”, „közvetettségére” utal. Azt fejezhetjük ki vele, hogy ha az ember saját
tudattartalmának ismeretét elsődlegesnek, közvetlennek és megbízhatónak minősítjük (ez
nem mindig helytálló feltételezés, de ezzel most nem kell foglalkoznunk), akkor a tudat
mennyire „messze van” ettől az állapottól („biztos” tudástól), mennyire közvetett, áttéte-
les és – ebben az értelemben – mennyire megbízható.

Eddig a tudat fogalmát a cselekvő egyénhez rendeltük és egyéni tudatokról
beszéltünk. Cselekvéselméleti megközelítésből, a módszertani individualiz-
mus talaján állva nem is tehettünk másként. Most definiálunk egy olyan fo-
galmat, amelyről talán úgy tűnhet, „felpuhítja” könyvünk eddigiekben érvé-
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nyesített módszertani szemléletének konzisztenciáját. Mégis bevezetjük a
kollektív tudat fogalmát, amelynek modellbe emelése holisztikus megköze-
lítést sejtett, ám megpróbáljuk ezt az új fogalmat – a gyanakvó érzést remél-
hetőleg eloszlatva – a módszertani individualista szemlélet elvárásainak megfelelően
definiálni.

Ha feltételezzük, hogy az eddigiekben tárgyalt egyéni tudatok, érzések
nem teljesen függetlenek egymástól, és ezeknek létezik valamilyen közös
része, akkor azt érdemes megragadnunk (és ezt a minden egyénben meg-
található tudat- és érzéstartalmat nevezhetjük majd kollektív tudatnak). Néz-
zük meg előbb, mit írt erről Émile Durkheim, aki a fogalom megalkotta és
bevezette a szociológiába.

„A meggyőződéseknek és érzéseknek az az együttese, amely közös egy
adott társadalom átlagos tagjaiban, meghatározott rendszert alkot, melynek
saját élete van: ezt kollektív vagy közös tudatnak nevezhetjük. Kétségtelen,
hogy nem egyetlen szerv hordozza, szétoszlik az egész társadalomban; de
ettől még sajátos jellemzőkkel rendelkezik, amelyek elkülönült (distincte)
valósággá teszik. Független az egyes egyének sajátos létfeltételeitől: ezek
mulandók, az megmarad. Ugyanaz északon és délen, a nagy városokban és
a kicsikben, a különböző foglalkozásokban. Nemzedékről nemzedékre sem
változik, hanem összeköti a nemzedékeket. Egészen másmilyen tehát, mint
az egyéni tudatok, bár csak az egyénekben valósul meg.” [Dur01, 94.o.]

Úgy tűnhet, hogy Durkheim kollektív tudat fogalma módszertani kollekti-
vista szemléletmódot érvényesít, feltételez, de ez nem így van. Lehetséges
kizárólag cselekvéselméleti fogalmak segítségével értelmezni a fogalmat.
Ehhez annyi kell, hogy a közösség tagjainak elsődleges és másodlagos tu-
datainak „halmazában” valamiféle közös részt lehessen találni. A definíció
így a következő lehet:

KOLLEKTÍV TUDAT

adott közösségen belül a tagok elsődleges és másodlagos egyéni tudatainak
egymással kommunikált, közös része

A definíció lényegi mozzanata az, hogy nem elég az, ha az elsődleges tuda-
tok szintjén feltételezzük a közös tudattartalmak létezését. A kollektív tudat
kialakulásához, fentmaradásához, létezéséhez szükség van arra, hogy a má-
sodlagos tudatokban is legyen valami közös rész, vagyis azt a mindenkit
jellemző tudatot is feltételeznünk kell, hogy „mindenki tudja, hogy a töb-
biek tudják”. Ennek a hiányában nem jöhet létre a közösség létrejöttéhez
és fenntartásához nélkülözhetetlen „mi-tudat”. Ha ugyanis mindenki tudja
ugyanazt, de ennek az azonos tudásnak a közösség tagjai nincsenek a tu-
datában, akkor nem alakulhat ki közöttük a közösség és ezáltal a közös tudat
érzése. Rendelkezhetnek azonos tudással, de ha nem tudják ezt, akkor ez
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nem lesz közös tudás. A közös tudat az azonos tudat közös birtoklásának
felismerése, ami a tagok közötti kommunikáció során (és eredményeként)
alakul ki.

Fontos és valóban „létező” jelenség, amit Durkheim meg akart megragadni ezzel a fo-
galommal, de – hogy a ‘kollektivista szemléletmód alkalmazásának´ „gyanúját” elos-
zlathassuk – szükségünk van a fogalom jelentésének minél pontosabb tisztázásra. Ehhez
Csontos László megoldásának (explikációs kísérletének) logikáját követjük, noha más
jelölésrendszert alkalmazunk [Cso86].
Vezessük be a következő jelöléseket.
pi (i = 1 . . .n) – a közösség (társadalom) tagjai
ti j (i = 1 . . .n, j = 1 . . .m) – a lehetséges tudategységek (tudások, hiedelmek, érzések)
Ti (i = 1 . . .n) – az egyének „összesített” tudattartalmai
Ekkor a K közösséget, a K közösség pi tagjainak Ti egyéni tudattartalmát, illetve a KT
közös tudatot, vagyis a K közösség pi tagjainak Ti egyéni tudataiban általánosan (tehát
mindenkinél) megtalálható, közös részt a következőképpen képezhetjük (értelmezhetjük):

K = ∀i(
nS

i=1
pi) – közösség = az egyének uniója

∀i(Ti = ∀ j(
mS

j=1
ti j)) – egyéni tudat = a lehetséges tudattartalmak egyéni uniója

KT = ∀i∀ j(
nT

i=1
(

mS
j=1

ti j)) – közös tudat = az egyéni tudatok metszete

A KT közös tudat minden Ti egyéni tudatban benne van, vagyis a Ti egyéni tudatok tar-
talma mindig szélesebb vagy azonos terjedelmű, mint a KT közös tudat. Lehetséges (bár
nem valószínű), hogy a KT közös tudat megegyezik valamelyik pk személy Tk egyéni
tudattartalmával. Amennyiben nem ez a helyzet áll fent (és ez a valószínűbb kimenet),
akkor azt mondhatjuk, hogy KT közös tudat különbözik minden egyes Ti egyéni tudat-
tól. Ilyen esetben hiába van jelen KT kollektív tudat minden eleme az összes Tk egyéni
tudatban, mégis különbözik mindegyiktől, vagyis a kollektív tudat mindengyik egyéni
tudathoz képest más.
Az eddigi definicióink azonban „csak” arra elegendőek, hogy „rájuk támaszkodva” meg-
állapíthassuk azt, hogy az egyéni tudatokban vannak a többiekével azonos, mindenki
másnál is megtalálható tudategységek (egységnyi tudatok). Ilyen esetekben azonban még
nem beszélhetünk kollektív tudatról, csak annyit mondhatunk, hogy a tagok azonos tu-
dattal (tudatrésszel, résztudattal) rendelkeznek. A közös tudat meghatározásához azon-
ban ennél többre van szükség. A pontos definícióhoz az elsődleges tudattartalmak mel-
lett figyelembe kell vennünk a másodlagos tudattartalmakat is, amihez nyilván el kell
különítenünk a különböző szintű tudatokat egymástól. Az elkülönítéshez először vezes-
sük be a τ függvényt, ami egyszerűen összekapcsolja a pi egyéneket és a t j tudate-
gységeket. Ekkor igaz, hogy:
ti j = τ(pi, t j)
Feltételezhetjük, hogy ameddig nem állítunk mást, addig minden tudategység elsődleges.
A másodlagos tudat mások tudattartalmára vonatkozik, vagyis két ember közti viszonyt is
kezelnünk kell vele. A másodlagos tudat az a pk személy tudata a pi személy ti j tudatáról.
Ezt egy háromváltozós függvénnyel fejezhetjük ki:
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tki j = τ(pk, ti j) = τ(pk,τ(pi, t j))

A kollektív tudat, az azonos tudatok közös birtoklásának felismeréséhez szükség van a
másodlagos tudatok létezésének tételezésére. Ahhoz pedig, hogy a másodlagos tudatok
szintjén közös rész alakulhasson ki, a közösség tagjainak kommunikálniuk kell saját tu-
dattartalmaikat egymás felé (ezt a feltételt nem definiáljuk itt, csak jelöljük, hogy a kom-
munikációt is figyelembe kell vennünk). A fentiek alapján a kollektív tudat fogalmára
vonatkozóan az alábbi definíciót adhatjuk:

(i) KT 6= /0 – a kollektív tudat nem üres halmaz
(ii) ∀i∃ j(τ(pi, t j)) – mindenki azt hiszi, hogy t j
(iii) ∀k∀i∃ j(τ(pk,τ(pi, t j))∧ i 6= k) – mindenki azt hiszi, hogy mindenki más azt hiszi,
hogy t j
(iv) ∀i∃ j(comm(pi, p j)) – a közösség tagja kommunikálnak egymással

2.6. Képesség, gyakorlat, tárgyi környezet

A társadalmi praxis nemcsak a nyelvhasználat, a jelentéstulajdonítás szem-
pontjából fontos. Ha ugyanis megvizsgáljuk azt, hogy milyen tudásokat bir-
toklunk, akkor kiderül, hogy többféle tudástípussal rendelkezünk. Másként
kell minősítenünk azt a tudást, amit a véleménybefolyásolásaink során kom-
munikálunk egymásnak ahhoz a tudáshoz képest, amit bizonyos képességek,
készségek kialakításával birtokolhatunk. Ezeke diszpozícióknak is nevezhet-
jük, amely valamifajta cselekvési képesség birtoklását, valamilyen „készen-
léti állapot” fennállását jelenti.

Gilbert Ryle, angol filozófus volt az, aki először felvetette, hogy érdemes
egymástól elkülöníteni kétfajta tudástípust [Ryl74]. Azóta a ‘tudni mit´ és
a ‘tudni hogyan´ típusú tudás kettőssége a tudományos elemzések gyakran
hivatkozott fogalompárja. Azok a tudások, amelyekről eddig a vélemény-
befolyásolás kapcsán szó esett, a ‘tudni mit´ kategóriájába esnek. Emellett
azonban létezik egy másik tudástípus is, a ‘tudni hogyan´ kategóriája, amivel
Ryle a diszpozícióinkat akarta megjelölni. A ‘tudni mit´ tudás az, ha tudjuk,
hogy milyen az autó színe, mekkora a gyorsulása, a fogyasztása, a súlya,
hány személyes, mennyibe kerül. A ‘tudni hogyan´ tudás valamilyen cse-
lekvés végrehajtásának a képességét jelenti, azt, hogy tudjuk hogyan kell
valamit megcsinálni: például hogyan kell autót vezetni, olvasni, írni, ide-
gen nyelven beszélni, biciklizni, cípőfűzőt bekötni, gitározni, kottát olvasni,
főzni, festeni, esztergálni stb. A ‘tudni hogyan´ készséget, valamire való
képességet, diszpozíciót jelöl. Persze nem mindig lehet könnyen eldönteni,
hogy hol a határ a kétfajta tudástípus között, néha nehéz eldönteni, melyik
típusba kell sorolni valamely konkrét tudást, azon is vitakozni lehet, hogy
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vajon az egyik tudástípus visszavezethető-e a másikra vagy sem, de ezekkel
a kérdésekkel nem kell itt foglalkoznunk. Elegendő annak megállapítása,
hogy létezik ez a kétféle tudás.

A kétfajta tudástípus elkülönítése azért is fontos, mert a ‘tudni hogyan´
tudásnak a cselekvések, társadalmi cselekvések magyarázatában gyakran fon-
tos szerepet tulajdoníthatunk nekik. Az ilyenfajta tudások a társadalmi gyako-
rlatok, társadalmi praxisok egyik meghatározó mozzanatát jelentik. A tan-
ulás, aztán a munka világa jelentős részben „arról szól”, hogy sokféle készséget
elsajátítunk, és aztán azokat hasznosítjuk. Mindeközben állandóan változ-
tatjuk, „manipuláljuk” a környezetünket is, ami nem jelent mást, mint hogy
rengeteg artefaktumot létrehozunk. Az általunk teremtett és fenntartott anyagi
környezet elemeinek létrehozásához és használatához egyaránt nagyon sok-
féle készségre, tudni hogyan tudásra van szükség. Az emberiség tudásá-
nak igen jelentős része „megszilárdul”, tárgyiasul az anyagi környezet em-
ber által teremtett termékeiben, artefaktumaiban. És ha „elvész” valamely
„műtárgy” létrehozásához vagy használatához szükséges tudás, képesség,
akkor az a tárgy egészen mást jelent az emberek számára, teljesen megvál-
tozhat a hozzá való viszony.

Nagyon fontos hangsúlyozni tehát, hogy a ‘tudni hogyan´ típusú tudásra
azért lehet szükség a társadalmi cselekvések értelmezésekor, mert ezekre a
tudásokra támaszkodva voltunk és vagyunk képesek az általunk teremtett
környezetet felépíteni és folyamatosan fenntartani. A gépek, tárgyak, es-
zközök, építmények, a földművelés, általában a földrajzi, fizikai, anyagi-
dologi környezetünk művelése, manipulálása, folyamatos újrateremtése, újra-
termelése az életünkbe, személyiségünkbe, világmanipulációs képességrend-
szerünkbe beépült tudni hogyan típusú tudásainknak köszönhető. Ebben a
dimenzióban a tudás érvényességét a tapasztalat jelenti. A tudni hogyan
tudás érvényességnek alapkérdése mindig az, hogy valami működik-e vagy
sem.

2.7. Érzelem

Amikor a cselekvéselmélet alapkategóriái közé beemeljük az érzelem fo-
galmát, akkor ezt elsősorban azért tesszük meg, mert a társadalmi cselekvé-
seket sokszor lehetetlen megérteni a cselekvők érzelmeinek ismerete nélkül.
Nem kevés olyan társadalmi helyzet van, amikor a legfontosabb magyarázó-
erőt a cselekvők érzelmeinek tulajdoníthatjuk. A szerelmes, a gyűlölködő, az
irigységgel teli, a bosszúvágytól vezérelt cselekvőket csak azon az alapon ér-
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thetjük meg, hogy megállapítjuk, leírjuk az érzelmek befolyásának elsődleges
szerepét. Fontossága ellenére azonban nagyon keveset tudunk kezdeni az
érzelmekkel a cselekvéselméleti kereteken belül. Az érzelmek működési
mechanizmusainak vizsgálata kívül esik a cselekvéselmélet határain. A tu-
dományon belül sokkal inkább a pszichológia, a kognitív tudomány illetékes
ebben a kérdéskörben, bár az érzelmekről mindeddig az irodalom tudta a
legtöbbet és legérvényesebbeket elmondani.

Egy – közgazdász körökben gyakran idézett – mondás szerint:

„Azt nem tudjuk megmagyarázni, miért lesz valaki szerelmes, de azt már
igen, hogy miért válik el.”

Talán önálló fejezetben lenne érdemes tárgyalni az ösztön fogalmát, mi még-
sem tesszük ezt. Még kevesebbet tudunk ugyanis mondani a társadalmi cse-
lekvések és az ösztönök közti kapcsolatról. Azt nehezen lehetne tagadni,
hogy a bennünk dolgozó ösztönök valamilyen mértékig befolyásolják a cse-
lekvéseinket, de egyfelől nem gondoljuk azt, hogy ezek a hatások determin-
isztikusak lennének, másfelől újra csak meg kell állapítanunk, hogy – az
érzelmekhez hasonlóan – nagyon keveset tudunk e kapcsolatrendszer hatás-
mechanizmusairól.

Az ember is biológiai lény, vannak ösztönei. A biológia, az etológia
törvényszerűségeit az embere mint biológiai lényre érvényesnek tartjuk. De
ez nem jelenti azt, hogy elfogadnánk, érvényesnek tartanánk azokat a szo-
ciálbiológiai, etológiai elméleteket, megközelítéseket, amelyek „tisztán” em-
beri, társadalmi jelenségeket akarnák biológiai alapon, biológiai eszközökkel
megmagyarázni. Lehet beszélni állati társadalmakról, lehet az állati és em-
beri viselkedés közös vonásait keresni, de tudnunk kell azt, hogy éles határ-
vonal van az ember társadalmisága és minden más egyéb állati, biológiai
közösségiség, társadalmiság között. Mégha vannak is rá kísérletek, nem
hisszük, hogy sikeresek lehetnének például az olyan magyarázatok, amelyek
az erkölcs kifejlődését, létezését biológiai alapokon akarják megadni.

Az evolúció fogalma különösen sikeres a biológia területén. Az élet külön-
böző formáinak kialakulását, a fajok változását, a fejlődést magát sikere-
sen lehet evolóciós alapon vizsgálni, magyarázni. De nem hiszünk abban,
hogy az emberi társadalom működését is ilyen módon lehetne megragadni.
Az evolúciós magyarázatok determinisztikus szemlélete, logikája összee-
gyeztethetetlen a társadalom konstrukciók világával. Ennek ellenére azért
bizonyos területeken használhatónak tartjuk az evolúciós gondolatot. Az
evolúciós játékelmélet eredményeit például – legalább részben – elfogad-
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hatónak gondoljuk és beépíthetőnek tartjuk a társadalmi cselekvések bizonyos
kérdéseinek magyarázatába.

Bármennyire is fontosak az érzelmek, a szenvedélyek az életünkben, ed-
dig még nem nagyon sikerült ezt a témakört beemelni a tudományos el-
emzések világába. Kezdeményezések persze vannak, a sikeres első lépéseket
megtették [Hir95], de ezen a téren inkább csak annyit állapíthatunk meg,
hogy az irodalom, a bölcselet sokkal gazdagabb, sokkal érvényesebb mon-
danivalóval, sokkal több felhalmozott tudással rendelkezik, mint a tudomány
– igaz, a költők, írók, bölcselők, drámaírók más eszközökre támaszkodva
érték el ezeket az eredményeket az évezredek során.

A tudományos tevékenység eme nagy lemaradását talán azzal magyaráz-
hatjuk, hogy az érzelmek, érzelmi cselekvések legfontosabb minősége az,
hogy nincs szándékoltság, akaratlagosság, tudatosság bennük [Hel03], ez a
cselekvésfajta pedig – legalábbis eddig – kívül esett a tudósok érdeklődési
körén.

2.8. Szokás

A szabályszerű cselekvések különös típusa a szokás. A fogalom definí-
ciója egyszerű, ám önmagában nehezen értelmezhető. Igazából csak a többi
szabályszerűséghez való viszonyában lehet jól megérteni a fogalom jelen-
tését.

SZOKÁS (RUTINSZERŰ CSELEKVÉS)
olyan cselekvés, amely pusztán a fennállása, gyakorlása miatt mutat szabálysz-
erűséget [Web87, ?.o.].

Példaként hozhatjuk fel (legalább részben) a bal- vagy jobbkezesség sza-
bályszerűségét, azt a módot, azt a mozdulatsort, ahogy az ember nap, mint
nap megmosakszik, felöltözik, ahogy tartja a testét, de azt is ide sorolhatjuk,
hogy valaki forrón vagy langyosan szereti az ételét enni. A gyakran ismét-
lődő cselekvések rögzülhetnek ilyen módon, és a szabályszerűséget olykor
már a kialakult szokás reflektálatlan „követésével” magyarázhatjuk. Amikor
egy rádióműsorban arra figyelmeztetik az autósokat, hogy ne rutinból vezes-
senek, mert a környéken megváltozott a közlekedési rend, akkor ezt azért
teszik, mert az autóvezetők egy része megszokásból vezet. Már nem figyeli
a közlekedési táblákat, csak a korábbi tapasztalatai, cselekvései által rögzült,
rutinszerű mozdulatsorokat ismétli nap mint nap.

A szokás meghatározásában az a lényeges mozzanat, hogy az ilyen sz-
abályszerűségek fennállásának magyarázatakor nem hivatkozhatunk a cse-
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lekvésen, cselekvőkön kívüli, azon túli tényezőkre. A szokás másik lényegi
vonása még az, hogy amennyiben valaki mégsem a szokásnak megfelelően
cselekszik, azaz eltér a szokástól, akkor ennek nem lesz semmilyen tár-
sadalmi következménye, a szokás tartalmának „megsértését”, a „szokássértő”
magatartást semmilyen szankció nem követi (ebben a minőségében a szokás
élesen szembenáll például a normatív cselekvésekkel).

Weber a szokáshoz sorolja a szokáserkölcs és az érdekviszonyokhoz igazo-
dó szokás fogalmait. A szokáserkölcshöz igazodó cselekvésről akkor beszél-
hetünk, amikor az erkölcsi parancsok olyan mértékben beépültek a cselekvők
tudatába, hogy mindenféle reflexió nélkül valósulnak meg a cselekvéseik.
Szokatlan és nem is kicsit meglepő az a tény, hogy Weber a szokás kategóri-
áján belül helyezi el az érdekvezérelt cselekvések teljes világát. Ezt azonban
nem értékelhetjük addig, amíg nem foglalkoztunk az érdek, illetve érdekhez
igazódó cselekvés fogalmával.

Létezik másfajta értelmezése is a szokás fogalmának. Akkor, amikor tár-
sadalmi szokásokról beszélünk, sokkal inkább olyan szabályokra gondolunk,
amelyek valamely közösségen belül érvényesek (ebben a jelentésében a –
később tárgyalandó – konvenció fogalmához áll közelebb).

Amikor Weber a cselekvések tradicionális motivációiról ír, akkor mindig
a rutinszerű vagy megszokás, szokásszerű, szinte automatikus cselekvésekre
hivatkozik. Ezért szokásvezérelt, megszokott, szokásszerű cselekvéseket
mind a szokás, illetve a rutinszerű cselekvések szinonimájaként kezeljük.

2.9. Akarat, érdek, egoizmus, altruizmus

Platón az ‘Állam´ című művében kifejti [Pla84, 271.o.], hogy a „. . . lélekben
három hajlam van: gondolkodás, indulat, vágyakozás.” Bár a köznapi je-
lentésértelmezés más sugallna, hiszen mind az indulatot, mind a vágyat az
érzelmek, értékek világába sorolnánk, ám a Platón ezt másként értelmezi. Az
indulatot azon az alapon különíti el a vágytól, hogy sok esetben a vágyaink
ellenben cselekszünk, amikoris éppen az indulat az, amelyA három platóni
lélekrészhez sorra hozzárendelhetjük az ész, az akarat és a vágy fogalmait.

Az érdek fogalma talán a legtöbbet használt kategória a társadalmi cse-
lekvések magyarázata során. Nemcsak a gazdasági cselekvések világában,
de minden más társadalmi alrendszeren belül széles körben érvényesnek tart-
ják azt a tételt, hogy a cselekvők érdekeiknek megfelelően cselekszenek.
Nagyon sok szerzőnél az érdekekhez igazodó, az érdekvezérelt, önérdek-
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követő, utilitarista, haszonelvű, önző cselekvő és cselekvés a (gazdasági)
racionalitás alapja.

Bármennyire is széles körben használják az érdek fogalmát és bármennyi-
re is kiemelt fontosságot tulajdonítanak a fogalomnak, könyvünkben, ha
és ahol lehetséges, próbáljuk elkerülni a használatát. Annyira sokfélekép-
pen kezelik ezt a fogalmat, hogy az esetek legnagyobb részében nem lehet
egyértelműen értelmezni és használatba venni ezt a kategóriát, hogy – a
versengő értelmezési lehetőségek miatt – ne legyen állandó félreértések for-
rása a fogalom.

Feltehetjük magunknak a kérdést, mi az érdek, mit jelent az, ha azt mond-
juk, „valakinek érdekében áll valami”. Ilyenkor mindig olyasmit szoktunk
modani, hogy a cselekvőnek mindig az áll érdekében, tehát az az érdeke, ami
jó neki. De mi jó neki? Ha így tesszük fel a kérdést, azonnal láthatjuk, hogy
itt egy értékfogalomról van szó. A továbbiakban az érdek kategóriája helyett
inkább az akarat, a motiváció, illetve az érték, preferencia fogalmait fogjuk
használni.

A fogalommal kapcsolatos fenntartásaink ellenére – pont a fogalom el-
terjedtsége miatt – olykor mi sem tudjuk elkerülni a kategória használatát.
Amikor ezt tesszük, mindig megpróbáljuk a lehető legpontosabb jelentést
hozzárendelni a fogalomhoz.

Mégha szeretnénk is elkerülni az érdek fogalmát, azt azért jeleznünk kell,
hogy – ha olykor mégis használatba vesszük, akkor – nemcsak az egyéni cse-
lekvőkre, de a közösségre vonatkoztatva is lehet alkalmazni ezt a kategóriát.
Amikor viszont így teszünk, akkor kiemelten figyelnünk kell a társadalmi
csoportok, közösségek érdektagoltságának tényére. Nemcsak azt mondhatjuk
ugyanis, hogy az emberek saját érdekeiknek megfelelően cselekszenek, de
az azonos társadalmi helyzetek sokszor azonos érdekmegoszlást alakíthat-
nak ki emberek között, és a tipikusan azonos érdekekkel rendelkező egyének
között könnyen és hamar éles és egyértelmű elkülönültség, társadalmi tagolt-
ság alakulhat ki. A cselekvések során az egyik fontos kérdés, hogy a felek
miként veszik figyelembe a saját és a partnerük motivációit, mennyire figyel-
nek magukra és a másikra. A cselekvőknek a sajátmagukhoz, a másikhoz, il-
letve a kettejükhöz való viszonyulását különböző beállítódásokkal, tulajdon-
ságokkal jellemezhetjük. Ha a társadalmi cselekvéseket vizsgáljuk, tipikus
beállítódásokat, viszonyulásokat tapasztalhatunk az emberek között ezen a
téren. Elég nekünk a tipikus hozzáállások létezését megállapítanunk, és nem
kell itt a miértekkel foglalkoznunk. Azt látjuk, hogy vannak emberek, akik
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egoista, míg mások altruista módon viszonyulnak a partnereikhez. A cse-
lekvők motívumait, értékirányultságait, a cselekvő felek számára jelentkező
előnyöket figyelve a különböző, a mindennapi életből jólismert magatartás-
mintákat, beállítódásokat különíthetünk el. Ha két cselekvőt feltételezünk
(X-t és Y-t), akkor a dolgokat X szempontjából megítélve, és a valamelyikük
számára legelőnyösebb kimenetet ‘max´, míg a legelőnytelenebb kimenetet
‘min´ értékkel jelölve, az alábbi táblázatban mutatjuk meg a tipikus cse-
lekvési beállítódásokat:

elv X Y

egoizmus max(x)

önmegtagadás min(x)

altruizmus max(y)

agresszivitás min(y)

kooperáció max(x+y)

versengés max(x-y)

A különböző beállítódásokat nem ugyanazon szempontok alapján értelmez-
hetjük. Az önző arra figyel, mi lenne jó neki, az altruista arra, mi lenne jó a
másiknak, az aszkéta a saját, az agresszor a másik hasznát akarja minimal-
izálni. Mindegyik esetben egy emberre (vagy magukra vagy a másikra) kon-
centrálnak. Ezzel szemben a kooperáló azt nézi, hogy lehetne kettejüknek
együttes hasznát maximalizálni, míg a versengő arra törekszik, hogy a saját
és a partnere haszna közti különbség a legnagyobb legyen. Az ilyen es-
etekben a cselekvő mindkét fél érdekeit egyszerre próbálja meg figyelembe
venni.

Vannak olyan, tipikus beállítódásokat jelölő fogalmaink is, amelyeket a
fenti fogalmak segítségével definiálhatunk. A játékelméleti szakirodalom-
ban sokat foglalkoznak az olyan kategóriákkal (no, persze, a hátköznapi
életben is), mint a mártír, a potyautas, a balek, a vezér, a kizsákmányoló,
a hős. Ezek a „minősítések” mindig egy másik szereplővel összekapcsolva
értelmezhetők. Amikor egy altruista kerül szembe egy egoistával (egy a-
szimmetrikus játékon belül), akkor baleknek, illetve mártírnak nevezhetjük
a külső szemlélő szemszögéből megítélve (hiszen mindkét minősítés ugyan-
arra a társadalmi kapcsolatra és ugyanarra a beállítódásra, érzelmi állapotra
utal). Még egyszer: a kétféle jelző a külső szemlélőtől függ, attól, hogy a
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helyzetet értékelő személy mennyire tartja meghatározónak az önérdekkö-
vető magatartásmintát a cselekvések magyarázatában. A mártír/balek szerep
ellentettje a potyautas/kizsákmányoló viselkedés, amikor egy egoista egy al-
truistával kerül szembe és versengő magatartásával saját hasznát maximali-
zálja (megintcsak egy aszimmetrikus játék keretén belül). Itt is két terminust
használhatunk, mikor a potyautashoz képest a kizsákmányoló kategóriájához
negatívabb képzetek társulnak. Végül a hős és a vezér fogalmait olyan tár-
sadalmi kapcsolathoz rendelhetjük hozzá, amelyben a hős önzetlenül versen-
gő, míg a vezér önző módon versengő viselkedést mutat. Természetesen ezen
tulajdonságok leírására sok hasonló jelentésű szavunk van. Az egoizmus
helyett használhatjuk az önzés, önérdekkövetés, önérdek-maximalizálás, ha-
szonelvűség, utilitarizmus terminusait, az altruizmust helyettesíthetjük az
önfeláldozás, önzetlenség kategóriáival, az önmegtagadás szinonimája az
aszkétizmus stb. (érdekességként megjegyezzük, hogy az altruizmus termi-
nusát a szociológia egyik alapítója, Auguste Comte kreálta ‘mások javára
történő önfeláldozás´ jelentéssel).

Az önzés, önzetlenség, önfeláldozás és az összes többi emberi tulajdonság
valamilyen állapotot fejez ki. Ha valaki önző, akkor olyan állapotban van,
hogy csak a saját javát figyeli, az önzetlen ember másokra figyel. A normák
kapcsán már megemlítettük, hogy az állapotokra nem vonatkozhat norma
(legalábbis abban az értelemben, ahogy ezt a fogalmat használjuk, hiszen
az állapotideákat kizártuk a cselekvésnorma világából). Mondhatjuk persze
azt, és mondjuk is olykor valakinek, hogy ‘Légy önzetlen!´, de ez csak egy
kívánatos állapotra irányuló elvárás, mivel nem cselekvésre vonatkozik, nem
lehet norma. A megoldás persze egyszerű: előírhatunk olyan cselekvésnor-
mákat, maximákat, amelyek kiválthatják valamely állapot fennállását vagy
segíthetik annak fentmaradását.

Figyelembe vehetjük azt a tényt is, hogy adott tulajdonság, magatartás-
motívum feltételesnek vagy feltétel nélkülinek minősíthető-e értve ezalatt
azt, hogy a cselekvők figyelnek-e a másik magatartására és igazítják-e ahhoz
saját cselekvésüket vagy sem. Az eddig vizsgált motivációk mind feltétlenek
voltak. Később találkozunk majd feltételes magatartásmintákkal is.

A játékelméleti fejezetben sokszor szembeállítjuk majd az egoista és al-
truista beállítódást, viselkedésmódot. Azt is bemutatjuk majd, hogy nem
igaz az, hogy minden ember önző módon viselkedne, illetve vannak olyan
helyzetek, amelyekben az altruista magatartás racionálisabbnak, eredménye-
sebbnek minősíthető, mint az egoista hozzáállás. Mégis érdemes itt figyelem-
be vennünk a következő idézet állítását, ami módszertani szempontból ál-
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lapít meg egyfajta elsőbbségi helyzetet a két fogalom között – az „egoizmus
javára”.

„Bizonyos értelemben az önérdek mégis alapvetőbb, mint az altruiz-
mus. A természeti állapot – jóllehet gondolatkísérlet – logikailag koherens
helyzet. Olyan világot viszont nem tudunk logikailag koherensen elképzelni,
amelyben mindenkinek kizárólag altruista indítékai vannak. . . . Ha senkinek
sem lennének első fokú, önző örömei, senkinek sem lehetnének magasabb
rendű, altruista indítékai sem. . . . Ez tisztán logikai kérdés. Ahhoz, hogy
egyesek altruisták lehessenek, másoknak legalább időnként önzőnek kell
lenniük, de mindenki mindig lehetne önző. . . . De ebből – sem általában,
se bármely adott esetben – nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az
önzés a legelterjedtebb motiváció.” [Els97, 61.o.]

Az önzés-önzetlenség (egoizmus-altruizmus) dichotómiában tehát analitikus
értelemben elsődlegességet kell tulajdonítunk az önzésnek, ám ebből a logikai,
fogalmi szükségből nem következik semmi arra vonatkozóan, hogy a gyako-
rlatban mikor, melyik motiváció érvényesülését hogyan valószínűsíthetjük.

Garret Hardin az altruizmus fogalmát elemezve – és Elsterhez képest
egy másik vizsgálati szempontra figyelve – rámutatott [Har82], hogy sosem
beszélhetünk teljes vagy ‘tiszta´ altruizmusról, amely minden irányban, min-
den emberre vonatkoztva érvényesül. Hardin rövid gondolatkísérletében lev-
ezette, hogy a mutáció szükségszerű létezése miatt egy eredetileg tiszta altru-
ista egyedekből álló faj hamar háttérbe szorulna, mert azok a leszármazottak
(‘mutánsok´), akikben – a mutáció miatt – már lennének önző motívumok,
gyorsan háttérbe szorítanák, „kizsákmányolnák” teljesen önzetlen társaikat.
Ebből viszont nem következik – figyelmeztet Hardin –, hogy mindenki önzővé
válna. Ennek egyébként nincs is semmi jele, hiszen rengeteg példát talál-
hatunk altruista viselkedésre a társadalmi élet minden területén. Különösen
így van ez a környezeti erőforrások használatával kapcsolatban, amikor az
önszabályozó piaci logika nem érvényesül (a piaci csere nagyon sok eset-
ben képes kialakítani az egyéni és közösségi érdekek harmóniáját, miközben
a magyarázathoz elegendő az egoista egyén haszonmaximalizáló törekvéseit
feltételeznünk, de a környezetünk erőforrásainak önző használata a közösség,
és ezáltal az egyén számára is irracionális, kedvezőtlen végeredményekhez
vezet). Bár az ember környezethasználatát sokszor egoista beállítódások
jellemzik, legalább annyiszor találhatunk példát altruista cselekvésminták
érvényesülésére. Van tehát altruizmus a társadalomban. A kérdés csak az,
hogy miként jellemezhetjük és mivel magyarázhatjuk a létezését. Hardin
válasza erre az, hogy az önzetlenségnek csak szelektív módon van értelme,
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tehát csak diszkriminatív altruizmusról lehet beszélnünk, de Hardin érveit a
szolidaritás fogalmának tárgyalásakor mutatjuk be (2.13).

2.10. Érték, preferencia, hasznosság
„. . . az ‘igazságosság´ abszolút értéket jelent. . . . ez
– amint az emberi szellem története bizonyítja, mely
évezredek óta hiába fáradozik e probléma megoldásán
– egyáltalán nem érhető el racionális megismeréssel.
Mert az igazságosság, amit a pozitív jogtól külön-
böző, vele szemben felsőbb rendként kell elképzel-
nünk, a maga abszolút érvényességével éppen úgy
túl van minden tapasztalaton, mint ahogyan a PLÁTÓI
idea túl van a valóságon, transzcendens magánvaló
dolog a jelenségek világán.” [Kel01b, 7-8.o.]

Az értékítélet a megnyilatkozó szubjektív viszonyát fejezi ki a világ valami-
lyen dolga iránt. Mivel az értékmegnyilvánulás az egyik lényegi összetevője
az ember társadalmiságának, nem meglepő az a tény, hogy eddig sokan és
sokféleképpen próbálták meg megközelíteni az értékek témakörét. Mi itt
csak annyit szeretnénk megmutatni, hogy a tényítéletekhez (illetve a később
elemzendő normaállításokhoz) képest miben és mennyire tér el az értékek
kinyilvánítása, milyen módon lehet az értékeket fomális módon leírni.

Az értékítéletek mint kommunikációs megnyilatkozások sajátosságát –
megítélésünk szerint – talán Hare ragadta meg a legjobban [Har52], [Har70],
[Har77], [Har89], aki szerint vannak érték-szavak (mint jó, rossz, becsületes,
becstelen, szép, csúnya stb.) és vannak érték-mondatok, mint az alábbi:

(Pmet6) Ez az autó jó.

Az értékelő mondatnak – Hare szerint – mindig két összetevője van, egy leíró
és egy értékelő mozzanat. Utóbbit azonban Hare egyben előíró jellegűnek is
tartja, vagyis az értékállításokat is az előíró nyelvi megnyilatkozások közé
sorolja. Hare felosztását a következő ábrával szemléltethetjük:
Akárhová is sorolnánk az értékítéleteket, azokat mindenféleképp ugyanolyan
módon kell kezelnünk, mint bármely más beszédaktust. A kérdés inkább az,
hogy milyen speciális tulajdonságokat rendelhetünk ehhez a fogalomhoz.

Az érték fogalmának kibontásához először azt kell megvizsgálnunk, hogy
mit is jelent az értékelés, mit teszünk, amikor értékelünk. A ‘jó´ fogalmá-
nak elemzésekor Hare rámutat [Har52], hogy a jó tételezésekor mindig meg
kell tudnunk adni valamilyen leírást, egy szabványt, egy tulajdonságlistát,
döntési-választási elveket, amivel „magyarázni”, védeni, értelmezni tudjuk
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2.5. ábra. Hare megnyilatkozás-tipológiája

a jóság kritériumait az éppen adott kérdésben. A jóság állításával tehát
értéket választunk magunknak, hogy valamilyen kritériumok szerint dön-
téseket hozunk. A döntéseink pedig nem mások, mint a preferenciáink szer-
inti választások.

Az értékállításokat visszavezethetjük a preferenciarendezésekre, a preferenciák leírásához
pedig felhasználhatjuk a preferencialogika megállapításait. Georg Henrik von Wright
tette az első hatásos kísérletet arra, hogy az ÉRTÉK kategóriájához kapcsolódó olyan
fogalmakat, mint a JÓ, ROSSZ, PREFERENCIA, INDIFFERENCIA, ÉRTÉKEGYENLŐSÉG

formális logikai eszközökkel írja le [vW63b]. Von Wright logikai formalizmusának alap-
kategóriájául a PREFERENCIARELÁCIÓT választotta. A tárgyalási univerzumot azonban
von Wrigth több szempontból is leszűkíti, melyek közül számunkra most az a fontos,
hogy a preferenciákat világállapotokra vonatkoztatjuk. Von Wright szerint lehetne még
objektumokra, eszközökre, illetve cselekedetekre vonatkozó preferenciákról beszélni, de
ezek mind visszavezethetők a világállapotokra irányuló preferenciákra. Kijelenthetjük
továbbá, hogy egy adott preferenciakinyilatkoztatás adott személyre, adott alkalommal
érvényes, és elméletileg, illetve gyakorlatilag egyaránt előfordulhat, hogy más személy
ugyanazon alkalommal, illetve ugyanaz a személy más alkalommal eltérő preferenciákat
fogalmaz meg. Éppen ezért a preferenciareláció (PREF) formális leírásakor négy argu-
mentumot kell felvennünk. Az összekapcsolt négy relátum közül:

- kettő az összekapcsolt világállapotokra (a p és a q argumentum),
- egy a preferenciát kinyilvánító személyre (az a argumentum), míg
- egy a kinyilatkoztatás alkalmára (az o argumentum)

utal. Ezek alapján a preferenciarelációt az alábbi formában írhatjuk le:

(PvWa_a0) PREF(x,y,a,o)

Utóbbi kettő argumentumot azonban az egyszerűbb tárgyalásmód kedvéért a továbbiak-
ban elhagyjuk, így a preferenciarelációt a következőképpen jelöljük:

(PvWa_a0’) PREF(x,y)

A tárgyalási univerzum határainak tisztázása után, a következő lépésben meg kellene ad-
nunk a preferenciareláció tulajdonságait, azonban ezek formális meghatározásától itt el-
tekintünk (a kérdésről bővebben szól: [syi07]). Elég csak annyit rögzítenünk, hogy a
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preferenciareláció egy speciális rendezési reláció (ami miatt gyakran használjuk a prefer-
enciarendezés terminust is). A preferenciareláció tulajdonságai közé tartozik a teljesség,
reflexivitás, tranzitivitás, monotonitás, folytonosság (ezeket szokták megemlíteni a pref-
erenciákkal matematikai alapon foglalkozó szakirodalomban), de ezeken túl szükség van
még további logikai axiómák rögzítésére is, hogy a preferenciarelációt meg lehessen
különböztetni a többi rendezési relációtól (például a rész-egész viszonyokat leíró ún. par-
titív relációtól, amely egy másik fontos rendezésfogalom, lásd: [Sim87], [Sza05]).

A preferencia a közgazdaságtan egyik központi fogalma. A szűkös erőforrá-
sok mellett megoldandó termelési és elosztási feladatok egymással versengő
cselekvési lehetőségeket jelentenek, és az alternatívák közti (érték)választá-
sokat a cselekvők preferenciái irányítják. A közgazdaságtan a preferenciákat
próbálja valamilyen mérhető formára hozni. Azt, hogy egy termék, egy szol-
gáltatás iránt milyen kereslet van, vagyis mennyire tartják az emberek jónak,
értékesnek azokat, a közgazdaság-tudomány a hasznosság fogalmával fejezi
ki.

A gazdasági cselekvések alapvető kategóriája, a jószág (többesszámban a javak) fogalma
etimológiailag is utal a „gazdasági dolgok” jósággal való kapcsolatára, vagyis annak
értékvonzatára. Ez az angol nyelv esetében is így van, hiszen ott a javakat a ‘good´
terminussal jelölik. (El kell kerülnünk azt a csapdát, hogy a szavak etimológiai el-
emzésének túlzottan nagy magyarázóerőt tulajdonítsunk. Ezeket az összefüggéseket –
már ha léteznek – inkább csak szemléltetésként, érdekességképpen érdemes említeni.)

Bár a hasznosság fogalmát nagyon széles körben használják a közgaz-
daságtan világában, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a
preferenciák és a hasznosságfüggvények között nincs egyértelmű kapcsolat.
Vannak olyan preferenciák, amelyekhez nem rendelhetünk hasznosságérté-
ket. A különbségtétel azért különösen fontos számunkra, mert a kétfajta
preferenciatípus segítségével pontosabbá tehetjük a weberi cél- és értékra-
cionalitás fogalmak meghatározását.

Azokat a preferenciákat, amelyekhez hasznosságfüggvényt lehet rendelni,
archimédeszi preferenciáknak nevezzük, míg a hasznosságfüggvénnyel nem
reprezentálható preferenciákat lexikografikus preferenciáknak hívjuk. Az
előzőekre teljesül az ún. archimédeszi axióma, az utóbbiakra nem. Az
archimédeszi preferenciák legfontosabb tulajdonsága a jószágok egydimen-
ziós összehasonlítási lehetősége. Ez azt jelenti, hogy bármennyire is érté-
kesebbnek tart valaki egy adott jószágot egy másikkal szemben, a másik
jószágnak mindig van olyan mennyisége, amely mellett már megfordul a
preferenciareláció iránya. A dolgokat kissé leegyszerűsítve ezt fejezik ki az
olyan köznapi bölcsességek, mint a „mindennek van ára”, „minden megve-
hető”, „van az a pénz . . . ”. Az archimédeszi preferenciarendezések egyik
eleme általában a pénz, hiszen ezzel lehet a legkönnyebben és univerzális
módon kifejezni a dolgok, jószágok hasznosságát. Az archimédeszi prefer-
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encia az értékek között átjárhatóságot teremt/feltételez, ezért is mondják egy-
dimenziósnak. Ezzel szemben a lexikografikus preferencia valamely értékdi-
menziót kiemelten, kizárólagosan kezel a döntések során. A lexikografikus
preferenciák működési logikáját, hatásmechanizmusát segíthet megérteni az
alábbi idézet:

„A lexikografikus preferenciák olyan erkölcsi rendszerből származtatha-
tók, amely visszautasítja a környezet minősége (Q) és a pénz (M) közötti
átváltást. Az ilyen preferenciákkal rendelkező egyének a pénznél mindig
többre értékelik a környezet minőségét, vagyis minden esetben a jobb kör-
nyezet minőséget preferálják a jövedelemben bekövetkező bármely változás-
sal szemben. Ez azt is jelenti, hogy a Q és M közötti közömbösségi görbét
nem lehet meghatározni, valamint, hogy a környezetben bekövetkező vál-
tozásért (minőségromlásért) az egyén kompenzáció-elfogadó hajlandósága
végtelen (nincs olyan magas kompenzáció, amiért hajlandó elfogadni a minősé-
gromlást), míg a fizetési hajlandósága megegyezik teljes vagyonával.” [MS00]

A lexikografikus preferenciák a jószágok között értékhierarchiát teremtenek
és tartanak fent. A döntések során a kiemelt értékek dimenziójában szabad
csak mozogni, és a hierarchiában csak akkor szabad elmozdulni más dimen-
ziók irányába, ha az az elődleges dimentióban azonos módon preferált alter-
natívák léteznek („ha döntetlen van”).

Az archimédeszi preferencia meghatározásakor a preferenciarelációt fogyasztói kosarak-
ra (matematikailag vektorokra) alkalmazzák, tehát az összehasonlítást, értékkifejeződést
nem egyedi entitásokra, hanem entitások (mégpedig különböző típusú entitások) hal-
mazaira vonatkoztatva fejezik ki. Erre a „módosított” preferenciarelációra írják elő az
archimédeszi axióma érvényesülését, amelyet a következőképpen formalizálhatunk (az
archimédeszi tulajdonsággal rendelkező preferenciarelációt az ‘APREF’szimbólummal jelölve):

∀xi∀y j∃y(APREF((xi,yi),(x j,y j))→ APREF((x j,y),(xi,yi)))

A felhasználónak azonban lehetnek olyan preferenciái is, amelyekre nem teljesül az archi-
médeszi axióma. Ezek közül a legfontosabbak a lexikografikus preferenciák. Ha van
két termékünk (szolgáltatásunk, bármi, amire a preferenciarelációnkat alkalmazhatjuk),
akkor azok különböző mennyiségeivel jellemezhető konkrét előfordulásait egy-egy vek-
torral reprezentálhatjuk: (x1,x2, . . . ,xi), (y1,y2, . . . ,y j), ahol xi az X jószág csökkenő
nagyság szerinti preferenciasorrenbe állított i. előfordulása, míg y j az Y jószág j. példánya.
Ebben az esetben a lexikografikus preferencia fogalmának meghatározását a következőkép-
pen adhatjuk megformálisan:

∃i∀ j( j < i→ (PREF(x j,y j)∧ PREF(y j,x j)∧ PREF(xi,yi)))

A lexikografikus preferencia terminust N. Georgescu-Roegen vezette be [GR36], [GR54],
a fogalom elméleti alkalmazásáról, a vele kapcsolatos kísérleti eredményekről lásd: [Lav04],
[CS99], [Els79].

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



2.10. Érték, preferencia, hasznosság 69

Herbert A. Simon cselekvéselméletében sokat foglalkozott a racionalitás fogalmával. Egy-
felől felhívta a figyelmet, hogy a racionalitásnak kétféle értelmet adhatunk attól függően,
hogy a cselekvés, a döntés eredményére, „gondolkodási produktumra” vagy a cselekvési,
döntési folyamatra koncentrálunk-e inkább. Előbbi esetben esszenciális racionalitásról,
utóbbi esetben procedurális racionalitásról beszélhetünk. Másfelől bevezette a korlá-
tozott racionalitás fogalmát, amely viszont a lexikografikus preferencia fogalmára tá-
maszkodva érthető meg igazán. A döntésekről szóló fejezetben még foglalkozunk a kor-
látozott racionalitás fogalmával.

Elster szerint el kell választani egymástól a gazdasági és a racionális cse-
lekvést [Els79]. Előbbihez szorosan hozzátartozik az archimédeszi pref-
erencia fogalma, utóbbihoz nem, sőt vannak olyan racionális cselekvések,
amelyek nem-archimédesziek.

A kétfajta preferenciafogalom (az archimédeszi és a lexikografikus prefe-
rencia) segítségével újrafogalmazhatjuk az emberi cselekvések motivációi-
nak tárgyalásakor bevezetett kétfajta racionalitásfogalom, a célracionalitás
és az értékracionalitás definícióját is.

CÉLRACIONÁLIS CSELEKVÉS

olyan cselekvés, amelynek során a cselekvő archimédeszi preferenciákhoz iga-
zodik

ÉRTÉKRACIONÁLIS CSELEKVÉS

olyan cselekvés, amelynek során a cselekvő lexikografikus preferenciákhoz iga-
zodik

Az értékek (illetve az ezek kinyilvánítását megvalósító értékítéletek) mindig
az egyén elköteleződéseinek, valamire irányultságának kifejeződései. Egy
személy által követett értékek összefüggő rendszerét nevezhetjük értékrend-
nek. Az emberek által kinyilvánított és a ténylegesen követett értékek nem
feltétlen esnek egybe, de ezzel a problémával nem kell itt foglalkoznunk.
Fontos szociológiai tapasztalat az is, hogy az értékek legtöbbször közössé-
geken keresztüli hatások révén rögzülnek (változnak) az egyénekben, vagyis
az értéktulajdonítás, az értékrend kategóriáit közösségi szinten is használ-
hatjuk. Erről azonban csak akkor tudunk többet mondani, ha már a közösség
fogalmát is felvettük a tárgyalási univerzumunkba.

2.10.1. Tényítélet, értékítélet

A tudományos tevékenység végzése során szükségszerűen igaz állítások rend-
szerszerű építkezésére törekszünk. Eközben – különböző minőségű és erős-
ségű – állításokat fogalmazunk meg s közlünk másokkal azzal az igénnyel
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együtt, hogy a többiek ismerjék el ezen kijelentések igazságát. Mit is jelent
ez? Valaki (egy szubjektum) egy állítást fogalmaz meg a világról, amit má-
sok (más szubjektumok) vagy elfogadnak vagy vitatni kezdenek, s a ‘szub-
jektumok vitájából´ olykor kiformálódik egy konszenzusos állítás, amit – az
éppen adott feltételek között – már senki sem vitat. Ekkor azt mondhatjuk,
hogy mivel a tudományos közösség egésze elfogadta annak igazságát, a ki-
jelentés már a „szubjektumok szintje fölé emelkedett”, vagyis interszubjek-
tív lett. Ilyenkor beszélünk tényállításokról, melyek esetében mindig van
lehetőség az interszubjektivitás státusának elérésére.

Vannak azonban másfajta megnyilatkozási lehetőségeink is a tényállítá-
sok kibocsátása, megvitatása és elfogadása mellett. Gyakran van úgy, hogy
a megnyilatkozásainkat nem lehet „elszakítani” a szubjektivitás szintjétől,
mert lényegük szerint szubjektív állítások. Amikor azt mondjuk, hogy ‘ez az
autó piros, kicsi és kisfogyasztású´, akkor a megegyezés esélyével vitathatják
mások ezen állítás igazságát (például felhozhatják ellenünk, hogy nem piros,
hanem zöld a kocsi színe, s mi csak azért látjuk pirosnak, mert színtévesztők
vagyunk). De ha azt a kijelentést tesszük, hogy ‘ez az autó förtelmesen
csúnya´, akkor ezen nincs mit vitatni. Persze egymásnak lehet esni, s össze is
lehet rajta veszni, ha a többieknek pont ez az autó a kedvencük, de látni kell,
hogy az ilyen típusú megnyilvánulások, melyeket értékállításoknak nevezhe-
tünk, lényegük szerint mindig a szubjektivitás szintjén maradnak, sőt, szük-
ségképpen ott kell, hogy maradjanak, hiszen más fejeznek ki, mint a tényál-
lítások. Az értékállításokkal mindig a világ valamely jelenségével kapcso-
latos szubjektív viszonyunkat fejezzük ki mások számára. Ezek a megnyil-
vánulások az értékeinket, értékelköteleződéseinket vagy másként a prefe-
renciáinkat mutatják meg. A világnak nagyon sokféle lehetséges állapota
van, s amikor ezek közül mi valamelyiket – mint a leginkább kívánatost,
leginkább elérendőt – kiválasztjuk magunknak, akkor ezt a saját preferen-
ciáink, értékeink szerint tesszük meg. Az értékkifejezés tehát nem más, mint
egy preferenciarendezés, egyfajta választás a lehetséges alternatívák hal-
mazából. Gyakorlatilag ugyanezt fejezi ki a közgazdaságtan hasznosság fo-
galma is, amely a javak, termékek, szolgáltatások gazdasági értékére vonat-
kozik. Az oly gyakran használt érdek fogalma is szorosan kötődik az értékek
problémaköréhez, hiszen nem igazán tudjuk megmondani, kinek mi az érde-
ke, ha nem ismerjük az illető értékválasztásait. Ez utóbbit pedig nem lehet
megvitatni, nem lehet a szubjektum szintje fölé emelni s interszubjektívvé
tenni, hiszen az ilyen megnyilvánulás – lényege szerint – az egyénhez és
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csak az egyénhez köthető. Hogy valaki miért éppen úgy választott, ahogy
választott, miért ezt és nem azt a dolgot preferálja, miért érzi hasznosabbnak
az egyik terméket vagy szolgáltatást a másiknál, azon nincs mit érdemben
megvitatnunk. Ha mégis vitába kezdenénk, akkor előbb vagy utóbb eljut-
nánk arra a pontra, ahonnan már nincs hova tovább lépni, amikor a „végső
érv” így hangozhat: ‘csak´. Az értékállításoknak eltérő minőségük van a
tényállításokhoz képest, ami az állítások és a szubjektumok közti eltérő vi-
szonyban, az állítások megvitathatóságának különbségeiben nyilvánul meg.

Van azonban valami nagyon fontos közös vonás a tény- és értékítéletek-
ben, amit akkor vehetünk észre, amikor a megnyilatkozásaink harmadik tí-
pusával vetjük össze azokat. Előfordulnak ugyanis olyan társadalmi hely-
zetek is, amelyekben a megnyilatkozásaink célja nem az, hogy a világra
vonatkozó tényeket vagy értékválasztásokat közöljünk, hanem az, hogy má-
sok cselekvéseit direkt módon befolyásoljuk, előírjuk. Vagyis a megny-
ilatkozás célja ilyen esetekben nem a leírás, hanem az előírás. Amíg a
tény- és értékítéleteink leíró jellegűek, vagyis a jellemezni kívánt – objek-
tív vagy szubjektív – világról „akarnak” valamit elmondani, de nem „akar-
ják” megváltoztatni azt, addig a másik csoportba tartozó megnyilatkozásaink
előíró jellegűek, amikor is mindig az a célunk, hogy valamilyen változást ér-
jünk el a világban azáltal, hogy valakiket cselekvésre késztetünk. Az ilyen
megnyilvánulásoknak két – egymástól élesen eltérő – fajtája van. Az egyik
jelenséget a hatalom, a másikat az uralom fogalmával írhatjuk le (mindkét fo-
galmat a politikai cselekvések szabályszerűségeiről szóló fejezetben fogjuk
kibontani). Ami ide tartozik, az az, hogy a megnyilatkozásaink egy fontos
típusa a már említett normaállítás, amely valamilyen cselekvésre vonatkozó
előírást tartalmaz, de tapad hozzá még valami más is. A megnyilatkozást
tevő személy részéről ilyen esetekben mindig van egy elvárás arra nézve,
hogy a „címzettek” fogadják el jogosnak, legitimnek a megnyilatkozónak azt
az igényét, hogy az előírhat cselekvéseket a többiek számára. Az ilyen legit-
imitásigények ugyanúgy vitathatók, mint a tényítéletekre vonatkozó igazság-
igények, csak épp a vitatás alapjai, módszerei térnek el egymástól. Erről
azonban a normák tárgyalásakor kell beszélnünk. Az előíró megnyilvánulá-
sok másik típusából (tehát a hatalom jelenségéből) hiányzik az elismerési
igény, amikor a cselekvőket más motivumok mozgatják, s a cselekvések
létrejöttét hatalmi eszközök alkalmazásával, kényszerekkel magyarázhatjuk.

Összegezve az eddigieket megállapíthatjuk, hogy különböző típusú állítá-
sokat teszünk és ezekhez eltérő minőségű elismerési igényeket (és vitatási
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lehetőségeket) csatolunk. Módszertani szempontból nem jelentenek prob-
lémát az előíró megnyilatkozások, mert ezeket – pont e minőségük okán
– egyértelműen kizárhatjuk a tudományos tevékenységek köréből azzal az
érvvel, hogy a tudomány feladata leíró állítások konzisztens módon történő
rendszerbe szervezése. Ezzel szemben komoly módszertani nehézséget okoz
az értékítéletek szubjektív minősége. Az értékek ugyanis nem, vagy legaláb-
bis nem teljes mértékben szoríthatók ki a tudományos megnyilatkozások
világából, s létük – a szubjektivitásukból eredő – elfogultságot, egyoldalúsá-
got eredményez a tudományos magyarázatok világában. Ez igaz minden-
féle tudományos tevékenységre, de még inkább igaz és érzékelhető a tár-
sadalomtudományi magyarázatok területén, ahol az értékelköteleződéseknek
nagyobb (láthatóbb) a szerepük. Nem nagyon van más lehetőség e helyzet
kezelésére, mint hogy társadalomtudósként (ide értve a gazdaságtudomá-
nyokkal foglalkozó tudósokat is) igyekszünk a lehető legnagyobb mérték-
ben visszaszorítani a saját értékválasztásainkból eredő elfogultságainkat, s
minél inkább a tényítéletek világára koncentrálni a tevékenységünket, il-
letve mások számára minél pontosabban kinyilvánítani, egyértelművé tenni
értékeinket, választásainkat. Mindez nem jelenti a tudomány teljes rela-
tivizálását, nagyon nagy terepe marad még így is az interszubjektív státusra
szert tenni kívánó állítások kezelésének, de minél pontosabban látjuk és lát-
tatjuk a tények és értékek határvonalát, annál nagyobb esély van a konszen-
zus megtalálására, s ezzel a tudományos tevékenység továbbvitelére, elmé-
lyítésére.

Van azonban egy másik fontos módszertani következménye is a fent el-
mondottaknak. Ahol a tudomány erős, ott a legfontosabb állításait logikai
formulákba képes önteni. Utaltunk már rá, hogy egyfelől a tényítéletek for-
malizálásával az alethikus, illetve az episztemikus logika foglalkozik, más-
felől ezek az állítástípusok mindig a szükségszerűség valamely (erős) értelme-
zéséhez kapcsolódnak. A tudományos tételeinket tehát – valamilyen értelem-
ben – szükségszerűnek tartjuk, s a tudományos tevékenység céljának az adott
tudásterületre vonatkozó szükségszerűségek, törvényszerűségek keresését jelöl-
hetjük meg. Az értékek, hasznosságok, illetve a normák, hatalmi felszólítá-
sok formális leírására is vannak logikai apparátusok: az értékek világát a
preferencialogika, a normák világát a deontikus logika írja le. Utóbbiak
jellemzésekor meg kell állapítani egy fontos különbséget a tényítéleteket for-
malizáló logikákhoz képest. Korábban már említettük, hogy a normák eseté-
ben a szükségszerűség fogalmát úgy lehet értelmezni, hogy amit kötelezőnek
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(társadalmi értelemben szükségszerűnek) tartunk, az nem kell feltétlen meg-
valósuljon, csak a megvalósulás lehetőségét vehetjük biztosra. Más szavakkal:
a logika nem garantálja, hogy a kötelező előírások (normák) meg is valósul-
nak. Amiből tartalmilag az a fontos következmény fakad, hogy a normák
érvényesülését más eszközökkel, mégpedig társadalmi eszközkkel (hitekkel,
jutalmakkal, kényszerekkel stb.) kell biztosítani (erre a normák jelenségének
részletesebb kibontásakor még visszatérünk). Fel kell hívnunk a figyelmet
a tétel formai következményére is, miszerint a társadalmi cselekvések el-
emzésekor nem feltételezhetjük az – erős értelemben vett – törvényszerű-
ség érvényesülését, csak szabályszerűségek keresésére van lehetőségünk. A
‘szabályszerűség keresése és megállapítása´ a ‘törvényszerűség keresése és
megállapítása´ helyett kevesebbet jelent abban az értelemben, hogy a sza-
bályszerűség tételezése „megengedi”, hogy olykor kivételek is előfordul-
janak, a tétel érvényessége nem teljesen univerzális. Ez persze egyáltalán
nem jelenti azt, hogy a társadalmi cselekvések világáról ne tudnánk érvénye-
set, használhatót mondani, csak némiképp gyengébb minőségben vagyunk
erre képesek. Ez nem a társadalomtudomány, hanem a vizsgált társadalom
működéséből, az emberi cselekvés természetéből fakad.

2.11. Norma
„A legyen az . . . mindenekelőtt a cselekvésbeli tett
egyes aktusaira korlátozódik.” [Sch79, 284.o.]

Az ember társadalmiságának talán legfontosabb mozzanata, hogy cselekvé-
sei során nagyon gyakran társadalmi normákhoz igazodik. Amikor cselek-
szünk, sokféle motívum mozgat bennünket. Ezek között vannak olyan, néha
belülről, néha kívülről, mások felől érkező késztetések, amelyek valamit
előírnak a cselekvésünkre vonatkozóan. ‘Behajtani tilos!´ – áll egy közle-
kedési táblán, és az autósok nem kanyarodnak be az így jelzett utcába. Miért
engedelmeskednek az autósok a tábla által közvetített előírásnak? Azért,
mert a fejükben van valami elképzelés, ami az igazodás kényszerét váltja ki a
belőlük. Ezt az elképzelést nevezzük társadalmi normának, amit a következő-
képpen határozhatunk meg.

TÁRSADALMI NORMA

társadalmi cselekvésre vonatkozó kívánatos és kötelező előírás
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A társadalmi cselekvések szabályszerűségének talán leggyakoribb oka az,
hogy a cselekvők a társadalmi normákhoz igazodnak.

Weber a legitim rend képzetéhez igazodó cselekvésekről ír, de tartalmát tekintve ez ugyanaz,
mint a normához igazodó cselekvés.
A normák fennmaradása, társadalmi érvényessége szempontjából nem a norma tartalmá-
nak elfogadása a döntő mozzanat, hanem a normához történő igazodás ténye. Weber
gyakran idézett példája segíthet megvilágítani a különbséget: a tolvaj nem tartja be, mégis
igazodik a ‘ne lopj´ normájához, amit az bizonyít, hogy titokban akarja tartani a tettét.
Nem követi a normát (hiszen lop), de titkolja, ezáltal igazodik a normához. Ez persze azt
is jelenti egyben, hogy ezzel hozzájárul a norma fennmaradásához, fenntartásához.

A társadalmi norma definíciójának legfontosabb összetevője az a tény, hogy
a normákat cselekvésekre vonatkoztatjuk. Talán még fontosabb ennek az
összefüggésnek az ellentetje: a normák nem állapotokra irányulnak. Akár-
milyen gyakran mondjuk is egymásnak, nem tudunk mit kezdeni azzal a fel-
szólítással, hogy ‘legyél jó!´, mert nem cselekvésre, hanem állapotra vonat-
kozik. A cselekvések végrehajtását (vagy végre nem hajtását) az egyénhez
tudjuk kötni, akár számon is kérhetjük tőle azokat, de az állapotok változ-
tatása kívül esik az egyének hatókörén, azokkal – a cslekevéseink határain
belül – nem lehet igazán mit kezdeni.

Gyakran van úgy, hogy egy normaszerű előírással valamely kívánatos állapotot írunk elő.
Ebben nem egy elvégzendő cselekvésről van szó, hanem egy kívánatos, ideális állapot
megvalósulását, elérését öntjük valamely előírásba. A továbbiakban nevezzük ezeket a
cselekvéstartalom nélküli elvárásokat állapotnormáknak. A „dobd vissza kővel” vagy a
„ne lopj” erkölcsi parancsa cselekvésnorma, míg a „legyél jó”, „legyél szelíd”, „szeresd
felebarátodat” elvárása állapotnorma. Amíg szeretni, tisztelni, szelídnek, jónak, irgal-
masnak lenni annyit jelent, hogy valamilyen belső (érzelmi) állapotban vagyunk, addig
a cselekvés valamilyen változást idéz elő, vagy épp valamilyen változási folyamatot en-
ged megvalósulni a világ mások által is befogható, érzékelhető külvilág állapotában. A
kérdés az, hogyan tudjuk az állapotnormákat és a cselekvésnormákat megkülönböztetni
egymástól? Ezen a ponton kivételes segítséget nyújt a magyar nyelv azáltal, hogy az ige
fogalmához két jelentést rendel: a Biblia igét hirdet, vagyis normákat ír elő, és ezekben
a normákban cselekvéseket, állapotokat stb. kifejező igék vannak. Amikor tehát a Biblia
igéit vizsgáljuk, felhasználhatjuk mindazt, amit a magyar nyelv igéiről tudunk. Nézzük
meg, mit is mondhatunk az igékbe foglalt igékről! A jól ismert felosztást alkalmazva az
igék négyféle típusát, az állapotot, a történést, a cselekvést és a létezést kifejező igéket
különíthetjük el egymástól.
Szeretni, tisztelni, gyűlölni, haragudni, érezni állapotot kifejező igékkel lehet, míg a meg-
dobás, a visszadobás, a hamis tanúskodás, az ellopás, a megölés aktusait cselekvésigék
fejezik ki. Felmerül a kérdés: hogyan lehet egy előírt állapotot, idea-elvárást, állapotnor-
mát megvalósítani? Még pontosabban: hogy tudom én megítélni a másik ember belső
állapotát, azaz hogyan tudom ellenőrizni, hogy valóban betartja-e az állapotnormák tar-
talmát? A gyakorlati válasz nem lehet más, mint hogy mások belső állapotát csak a
tényleges cselekvésein keresztül tudjuk megítélni, tehát az állapotnorma csak a cselekvés-
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normákon keresztül, azaz cselekvésnormákba foglalt cselekvésaktusok végrehajtásának
vizsgálatával kontrollálható. Az idea-elvárások, az állapotnormák tehát nem önmaguk-
ban, hanem cselekvésnormák megvalósításán keresztül vizsgálhatók, ellenőrizhetők.

A normák definíciójába foglalt kívánatosság minősége miatt azt mondhatjuk,
hogy a norma tartalmának követését a cselekvők értékesnek tartják (hogy
kik, miért és hogyan, azt a későbbiekben tisztázzuk). A kötelezőség moz-
zanatában az a lényeg, hogy a cselekvők sokszor úgy érzik, valamely cse-
lekvést illetően nem mérlegelhetnek, végre kell hajtaniuk azt, amit a norma
előír számukra. Később még megvizsgáljuk, milyen tényezőkön alapul ez az
normakövetési hajlandóság.

A normákra szokták azt is mondani, hogy gyakorlati mondatok. Ezen az értik, hogy a
normák olyan nyelvi megnyilatkozások, amelyek az emberek cselekvéseire vonatkoznak,
amelyekkel befolyásolni akarják mások tevékenységeit, az emberek gyakorlatát.
A norma meghatározásában szereplő kötelezőség vagy ahogy még másképp szokták mon-
dani, a kellés minőségéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a normasértés esetén „életbe
lépő” szankcionálás mozzanata, amiről külön fejezetben szólunk majd.

A normák társadalmi konstrukciók, amelyek időről időre, helyről helyre,
kulturáról kultúrára mások lehetnek és folyamatosan változhatnak. Az értékek
különbözősége mellett a normák változatossága az emberi kultúra másik
meghatározó tulajdonsága. Az alábbi rövid hírből sok minden kiderül a világ
sokszínűségéről:

„Indonéziában a törvény szerint fejét veszik annak, aki maszturbál. Bahrein-
ben egy férfi orvos megvizsgálhatja egy nő nemi szervét, de csak tükörből
nézheti. Számos különös törvény csak a nőket sújtja. Például az egyesült ál-
lamokbeli Vermontban az asszony csak akkor hordhat műfogsort, ha megkapja
rá férje engedélyét. Ugyancsak kockázatos szingli nőknek Floridában ejtőer-
nyőzni. Aki közülük ebben az államban hódol e szenvedélyének, számíthat
arra, hogy tettenérés esetén fogdába kerül. Az azonban már mindkét nem-
béli állampolgárra érvényes, ami az alabamai btk-ban szerepel: tilos bekötött
szemmel vezetni, Ohióban pedig részegen pecázni. Mindezeken is túltesz az
a brit törvény, mely szerint tilos meghalni a parlament épületében.” [ind03]

A normák tartalmára vonatkozóan nem tudunk semmit érdemi megállapítást
tenni azon túl, hogy elvileg minden cselekvést normába lehet foglalni. Tet-
szőleges emberi cselekvésre vonatkozóan meg lehet fogalmazni normákat,
nem pusztán gyakorlatilag, de elméletileg sem lehetséges, hogy kizárjunk
bármilyen cselekvési lehetőséget, cselekvési tartományt a normák szabályo-
zása alól. A ‘mindenből lehet normát csinálni´ tétel alátámasztására talán
elég idéznünk a gyalogosdugók szabályozásával kapcsolatos következő hírt:
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„Mégsem számít büntetendő cselekménynek gyalogosdugó okozása á-
csorgás által – így döntött a New York-i Fellebbviteli Bíróság. A felmentő
ítélet három és fél évvel azután született, hogy egy férfi egy forgalmas man-
hattani utcán ácsorogva beszélgetett néhány barátjával, és emiatt a többi
gyalogosnak kerülgetnie kellett. A torlódást észlelték az arra járőröző rend-
őrök és továbbhaladásra szólították fel a brooklyni illetőt, aki azonban nem
engedelmeskedett. Erre őrizetbe vették és egy teljes éjszakára börtönbe
csukták. Az ügy ezek után hosszasan húzódott a bíróságokon, mígnem a
héten végleges ítéletet született.” [ind26]

A társadalmi normák tartalmával tehát – legalábbis egyelőre – nem érdemes
foglalkoznunk. Inkább azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen formális je-
gyekkel írhatjuk le a normához igazodó cselekvés, illetve a norma jelenségét.

2.11.1. A normák logikája
A normák formális leírásához a deontikus logika adhat segítséget nekünk. A
deontikus logika alapjait G. H. von Wright teremtette meg az 1950-es évek
elején. A deontikus logika, vagy ahogy szokták még mondani, a parancsok
logikája, a modális logika egyik ágaként értelmezhető. A lényege az, hogy a
cselekvésekre vonatkozóan különféle viszonyt fejezhetünk ki: megenged-
hetünk, tilthatunk, parancsolhatunk, illetve közömbösen kezelhetünk cse-
lekvéseket. Ezeket pedig úgy fejezhetjük ki, hogy ún. deontikus operá-
torokat illesztünk a cselekvéseket elíró logikai szimbolumokhoz.

A deontikus logika a deontikus modalitásokat, azaz a kötelezés módusait az elemi cse-
lekvésegységekre (vagy von Wright szavával: a cselekvésaktusokra) vonatkoztatja. Ilyen
aktusnak tekinthetjük a következő elemi cselekvéseket: „ellopni valamit”, „átmenni az
utcán a zebrán keresztül”, „becsukni az ablakot”, „lemásolni egy digitális állományt”,
„olvasni egy dokumentumot”, „írni egy levelet”, „dohányozni adott helyszínen”, „adott
sebességgel haladni az autópályán”, „beengedni valakit egy ajtón” stb. Megfelelő logikai
műveletek segítségével az elemi cselekvésegységekből összetett cselekvéseket is képez-
hetünk, ami által közelíthetünk a valós cselekvések világának összetettebb, bonyolultabb
szerkezete felé. Természetesen az összetett cselekvésekre vonatkozóan is ugyanúgy alka-
lmazhatjuk a deontikus operátorokat.

A deontikus modalitások a szociológia szemszögéből nézve különféle nor-
matív viszonynak látszanak. Az elemi vagy összetett cselekvésekkel kapc-
solatban négyféle normatív/deontikus viszonyt állapíthatunk meg. Egy cse-
lekvés lehet:
Ezek a deontikus modalitások, pontosabban az őket reprezentáló logikai op-
erátorok (P, F, O, N) lehetővé teszik, hogy miután a cselekvéseket leírjuk a
megfelelő logikai eszközökkel (ahogy ezt a társadalmi cselekvések elemzé-
sével foglalkozó fejezetben bemutattuk), a következő logikai rétegben kife-
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megengedett P (permitted)

tilos F (forbidden)

kötelező O (obligatory)

közömbös N (neutral)

jezhessük a társadalmi kapcsolat szereplőinek saját cselekvéseikre vonatkozó
normatív viszonyulásait. Ezáltal megteremtjük annak lehetőségét, hogy a
cselekvésekre vonatkozó előírásokat, vagyis a normákat a logikai formaliz-
musok szintjén is kezelni tudjuk.

A deontikus módusok (és persze a deontikus operátorok) nem teljesen függetlenek egy-
mástól. A cselekvésaktusokra tett deontikus modalitások (és a velük kifejezett deontikus
mondatok) közül egyeseket visszavezethetünk másokra. Egyetlen meghatározatlan, prim-
itív fogalomként bevezetve a megengedés fogalmát a többi deontikus módus kifejezhető
a megengedés modalitásértékre támaszkodva:

megengedett megengedett cselekedni

tilos nem megengedett cselekedni

kötelező nem megengedett nem cselekedni

közömbös nem tilos cselekedni
és nem kötelező cselekedni

Tudjuk már, hogy a normákra a D modális kalkulus sémái húzhatók rá, hogy négyféle
deontikus modust különíthetünk el egymástól, és hogy a normákat mindig cselekvésekre,
cselekvésaktusokra vonatkoztathatjuk. A norma fogalmának további explikációjához arra
van szükség, hogy meg tudjuk mondani, mit is jelent a cselekvés fogalma. Ezt már be-
mutattuk a könyv társadalmi cselekvésekről szóló fejezetében.
Von Wright – a ‘Norm and Action´ c. könyvében – a törvény fogalmának értelmezési
lehetőségeit sorba véve összehasonlítja a természettörvény, az állami törvény és a logikai
törvény típusait egymással megállapítva, hogy a természettörvény leíró (descriptive), az
államtörvény előíró (prescriptive), míg a logikai törvény determinisztikus. Ezt ma már
– a modális logika kalkulusairól szóló elméletre támaszkodva – úgy mondanánk, hogy a
fenti háromféle törvényértelmezés megfelel az S4, D és S5 kalkulusok főoperátorainak.

Mindeddig külön kezeltük a cselekvések leírására alkalmas formalizmust
(ami lehetővé teszi számunkra a kijelentések belső struktúrájának megra-
gadását), illetve a deontikus viszonyokat megragadó formulákat. Nem foglal-
koztunk a cselekvések és a deontikus modalitások viszonyával. Ha a kétféle
lehetséges cselekvéstípust (a tevést és a tartózkodást), illetve a cselekvésekre
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vonatkozó deontikus modalitásokat egymásra vetítjük, akkor megkapjuk a
különböző cselekvési lehetőségekre irányuló, elméletileg lehetséges normatív
viszonyokat:

megtenni
valamit

nem megtenni
valamit

hagyni
megtörténni
valamit

nem tartózkodni
valamitől

megen-
gedni

1) megenged-
ni megtenni
valamit

2) megengedni
nem megtenni
valamit

3) megengedni
hagyni
megtörténni
valamit

4) megengedni nem
hagyni megtörténni
valamit

megtil-
tani

5) megtiltani
megtenni
valamit

6) megtiltani
nem megtenni
valamit

7) megtiltani hag-
yni megtörténni
valamit

8) megtiltani nem
hagyni megtörténni
valamit

megpa-
ran-
csolni

9) megparan-
csolni
megtenni
valamit

10) megparan-
csolni nem
megtenni valamit

11) megparancsol-
ni hagyni megtör-
ténni valamit

12) megparancsol-
ni nem hagyni meg-
történni valamit

A szemléltetés és a pontos értelmezés kedvéért érdemes ezen a ponton az
elméletileg lehetséges normatív cselekvésekre egy-egy konkrét példát ad-
nunk (2.1. táblázat).

2.11.2. A normák formai összetevői

A norma jelenségének értelmezéséhez, pontosabb leírásához szükségünk van
arra, hogy összetevőire bontsuk a norma fogalmát. A társadalmi normákat
– a cselekvéselmélet talaján állva – az alábbi normaelemekre bonthatjuk
[vW63a]:

A norma jellegén (norm character) a cselekvésaktus deontikus módusát
értjük. Eszerint a norma jellegére mondhatjuk, hogy azt mindig valamely
jól ismert deontikus modalitásértékkel írhatjuk le, vagyis egy norma jellege
lehet megengedő (P), tiltó (F), kötelező (O) és közömbös (N).

A normatartalom írja le a normába foglalt konkrét cselekvést. Erre a
tevékenységre vonatkoznak a norma jellegében rögzített deontikus modal-
itásértékek, amelyek a norma kibocsátása (tehát a norma kibocsátója által
elvégzett cselekvés) eredményeként jönne létre. Ezt a normatartalmat lehet
leírni a változások, állapottranszformációk segítségével.
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1) megengedni
megtenni valamit

‘Dohányzásra kijelölt hely.´ (= szabad dohányozni)

2) megengedni nem
megtenni valamit

az anya megengedi a gyerekének, hogy ne menjen iskolába

3) megengedni
tartózkodni valamitől

4) megengedni nem
tartózkodni valamittől

5) megtiltani megtenni
valamit

‘Megállni tilos!´

6) megtiltani nem
megtenni valamit

= kötelezni megtenni valamit (9)

7) megtiltani
tartózkodni valamitől

8) megtiltani nem
tartózkodni valamitől

9) megparancsolni
megtenni valamit

‘Kötelező haladási irány.´ (a kijelölt irányban kell továbbmenni)

10) megparancsolni
nem megtenni valamit

11) megparancsolni
tartózkodni valamitől

12) megparancsolni
nem tartózkodni
valamitől

2.1. táblázat. a normatív cselekvések példái

a norma jellege

a norma tartalma

a norma feltétele

a norma kibocsátója

a norma címzettje

a norma alkalma
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A norma feltételével jelezhetjük azt, hogy valamilyen feltételhez van-e
kötve az előírás végrehajtása:
(Pnorm13) Ha esik az eső, csukd be az ablakot.

A cselekvés végrehajtásának feltételessége első értelmezésben még relatíve
egyszerűen kezelhető jelenségnek tűnik, de a probléma alaposabb elemzése
során hamar kiderül, hogy a feltételesség kérdésköre nem is olyan könnyen
megoldható feladat.

A norma kibocsátója, megfogalmazója, autoritása az az ágens (személy,
szervezet), aki a normát előírja mások számára. Korábban már rögzítettük,
hogy a cselekvéselmélet számára embereket fogadunk el cselekvést végre-
hajtó ágensként. Ezen a ponton azonban szükségünk lehet másfajta ágensfo-
galomra is. Az autoritás forrása nagyon gyakran lehet valamilyen közösség,
vagyis emberek valamilyen csoportja. Természetesen a közösség által ki-
bocsátott normákat, a közösségi döntéseket mindig vissza lehet, sőt, vis-
sza kell vezetni bizonyos emberek egyéni döntéseire, de mégiscsak fontos
megkülönböztetnünk egymástól itt az egyéni és közösségi normakibocsátás
aktusát. Fontos rögzítenünk itt azt a tényt is, hogy amikor a normakibocsátó
előír egy új normát, akkor azt is ugyanolyan cselekvésnek kell minősítenünk,
mint a norma tartalmában előírt cselekvéseket. A normakibocsátás aktusá-
nak azonban más minősége van a „normál” cselekvésekhez képest, ezért
ezt a cselekvésfajtát érdemes a „szabályozandó” cselekvésektől elkülönítve
kezelnünk.

Ha a normakibocsátó ágenset a normakomponensek közé soroljuk, akkor természete-
sen feltételeznünk kell a normakibocsátás aktusát is. Sőt, ha már norma kibocsátásáról
beszélünk, akkor érdemes a norma visszavonásának cselekvését is felvenni a vizsgálandó
fogalmak közé.
A normakibocsátó aktust von Wright normatív cselekvésnek hívja, de az ilyen leszűkítő
értelmezés ellentétes lenne a kifejezés széles körben elterjedt, mindennapi használatá-
val, ezért inkább a normakezelő cselekvés egyik típusának neveznénk. A normatív cse-
lekvés fogalma alá pedig besorolunk minden normához igazodó cselekvést (beleértve a
normakezelő cselekvéseket is).
A normakezelő tevékenységre vonatkozóan is elő lehet normákat írni, sőt, ahogy azt a
normák szakcionálásáról szóló fejezetben bővebben kifejtjük, a normákhoz hozzátartozik
még egy olyan normatív komponens is, amely a normakezelő tevékenységre irányul.

A norma címzettje(i) az(ok) a személy(ek), aki(k)nek igazodnia kell a nor-
mához. A címzettel kapcsolatban is érdemes kibővíteni az ágensek körét a
személyeken túlra, mert a norma címzettjei között gyakran tálhatunk közös-
ségeket, emberek valamilyen feltételek mentén behatárolt csoportjait. A
norma címzettjeinek kell végrehajtani a norma tartalmában előírt cselekvéseket.

A norma alkalmán, alkalmazási helyzetén vagy – ahogy Hans Kelsen írta
‘Tiszta jogtanában´ [Kel01b]– a norma térbeli és időbeli érvényességi körén
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azt az adott tér-idő feltételrendszert értjük, amely „körbeveszi” a normát,
amelyen belül egyáltalán értelmezhetővé válik a norma-alkalmazás, sőt az
egész normativitás kérdésköre (ha például nem vagyunk abban a szobában,
amelynek az ablakát kellene ki-becsukni a vonatkozó normák szerint, akkor
nem beszélhetünk a norma alkalmazhatóságáról). Ez nem azonos a norma
feltételességével, kondicionalitásával, mert utóbbi mindig adott alkalmat feltéte-
lezve, tehát az alkalomhoz képest írhat elő valamilyen – cselekvésre vonatkozó
– feltételességet. A feltételesség létezése nem szükségszerű, egy normának
nem mindig létezik feltétele. Ezzel szemben minden normatív szituációban
beszélhetünk a norma alkalmáról, ebben az értelemben utóbbi létezése szük-
ségszerű.

A normaösszetevők segítségével úgy írhatunk le egy konkrét normát, hogy az összetevőket
egy-egy változónak felfogva megadjuk az egyes komponensek (kibocsátó/authority, cím-
zett/subject, jelleg/character, tartalom/content, alkalom/occasion, feltétel/condition) konk-
rét normához tartozó konkrét értékeit. Az általános formuláját így felírhatjuk az következő
alakban:

norm(Author, Subject, character, content, condition, occasion)
∃x∃y∃z∃u∃v∃w(norm(x,y,z,u,v,w))

Mivel a fenti képletben csak az individuumváltozókra kell alkalmaznunk kvantorokat, ez
azt jelenti, hogy a normákat elsőrendű logikával írhatjuk le. Később látni fogjuk, hogy a
normakezelő cselekvések leírásához már másodrendű logikára lesz szükségünk. (Az első-
és másodrendű logika között az jelenti a különbséget, hogy a logikai formulákon belül
mire engedjük meg a logikai kvantorok – a ‘minden´ vagy a ‘van olyan/létezik´ operátor
– alkalmazását. Amíg az elsőrendű logika esetében csak individuumváltozókra vonatkoz-
tathatjuk, addig a másodrendű logikában már a predikátumokra is kiterjeszthetjük a két
logikai kvantor hatókörét.)
Az eddigi formális leírás nemcsak a társadalmi normára érvényes. Vannak olyan sz-
abályok, szabályszerűségek, amelyek az eddigiek alapján még hasonlítanak a társadalmi
normákhoz, valamiben mégis különböznek tőlük. Nem minden cselekvésszabály tár-
sadalmi norma. A technikai termékek használati utasításai, a különböző játékszabályok,
az ételek elkészítésére vonatkozó receptek leírására teljes mértékben alkalmazható az
itt kibontott formulánk, ezek mégis másként értékelhetők, értékelendők a normákhoz
képest. A különbség a társadalmi normák megsértése esetén kiróható szankciók nor-
mához kötésében van, amely mozzanat hiányzik a nem norma-jellegű szabályokból. E
kérdés tárgyalására a következő fejezetben térünk ki.
John Rawls volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályoknak két típusa létezik
[Raw81]. Rawls nem foglalkozott a két szabálytípus eredetével, Searle azonban Rawls
cikkére reflektálva már Kantig vezette vissza a regulatív szabály és a konstitutív szabály
elkülönítését [Sea81]. A társadalmi normákban érvényesülő szabályok konstitutívak.
A normák alaposabb tárgyalása során figyelni érdemes arra a különbségre, ami az „ál-
talános” és az „individuális” normák között létezik. A különbségtétel alapja az, hogy
a normában megfogalmazott előírás, „parancs” egyszeri, egyedi alkalomra szól vagy is-
métlődő helyzetekre.
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A normák komponenseinek formális leírása segíthet abban, hogy megért-
sük a normák hatásmechanizmusát, de a normaösszetevők önmagában vett
elemzése nem képes elégséges magyarázatot adni arra, miért is igazodnak
a társadalmi cselekvések szereplői a társadalmi normákhoz. Sőt, az eddig
számbavett összetevők alapján még azt sem tudjuk megmondani, hogy mi
lehet a különbség a társadalmi normák és a játékszabályok vagy a technikai
eszközök használati utasításai között. Hogy ezt megtehessük, szükség van
egy újabb tényező figyelembevételére a normák leírása során.

2.11.3. Társadalmi szankciók – a normák típusai

Bár a társadalmi normák fogalmát szeretnénk minél pontosabban meghatá-
rozni, a továbblépéshez először a normák egyik típusát, a jogot, pontosabban
a jog értelmezési lehetőségeit vizsgáljuk meg, hogy aztán a következő lépés-
ben kiterjeszthessük a jog esetében alkalmazott megoldást a norma általános
fogalmára.

Eddig azt mondtuk, hogy a társadalmi norma valamely cselekvésre vonat-
kozó előírás (nyelvi megnyilatkozás), melyenek hat összetevőjét különítet-
tük el egymástól. Utaltunk arra is, hogy a normát kibocsátó ágens mint nor-
makomponens létezése feltételezi a normakibocsátás eseményét is. A norma
tehát olyan – jövőbeni – cselekvések szabályozására irányuló előírás, amely
egy korábbi – normakibocsátó – cselekvés eredményeként jön létre. Minden
norma „mögött” szükségszerűen ott van ez a mozzanat. De nemcsak a nor-
makibocsátási cselekvés van a norma jelenségéhez kötve. A normák kezelé-
sével kapcsolatos másik cselekvési lehetőség a normák visszavonása. Ez a
normakibocsátás mint cselekvés „párja”. Ez a két cselekvés magára a nor-
mára vonatkozik, ezért ezeket normakezelési cselekvéseknek nevezzük. A
normakibocsátás és normavisszavonás tevékenységeivel még foglalkozunk
később, most egy harmadik normakezelési cselekvéstípust vizsgálunk meg.

Első körben leszűkítjük a vizsgálódásunk fókuszát a normák egyik tí-
pusára, a jogra (hogy a normáknak milyen más típusai vannak, arra még
ebben a fejezetben kitérünk). Hans Kelsen Tiszta Jogtanában a következőket
írja:

a Tiszta Jogtan „a jogi normát . . . olyan hipotetikus normának tekinti,
mely valamely feltételt képező tényállásnak egy a feltételtől függő következ-
ménnyel történő sajátos összekapcsolását fejezi ki.” [Kel01b, 12.o.]

A feltételtől függő következmény azt jelenti, hogy ha valaki nem a jogi
normában előírt cselekvést hajtja végre, vagyis megsérti a norma előírását,
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akkor ezt a normasértést a jog szerint valamilyen szankciónak kell követ-
nie. Kelsen szerint a jog és a jogsértést követő szankció elválaszthatatlanok
egymástól. Ezt a kapcsolatot Kelsen beszámításnak nevezi:

„Ahogyan a természettörvény bizonyos tényállást mint okot egy másik-
kal mint okozattal kapcsol össze, úgy a jogi törvény jogi feltételt kapcsol
jog- (vagyis ún. jogsértés-) következménnyel össze. A tényállások összekap-
csolásának módja az egyik esetben a kauzalitás, a másik esetben a beszámítás,
amit a Tiszta Jogtan a jog sajátos törvényszerűségének ismer fel.” [Kel01b,
12.o.]

A jogi norma meghatározásakor szükségszerűen figyelembe kell vennünk
a jog „önmagában vett” minőségét, illetve a jogsértés eseményéhez mint
feltételhez kapcsolt társadalmi szankció „beszámítását”. Utóbbi mozzanat
elhagyásával nem lehet kielégítően meghatározni a jog fogalmát.

„A társadalmi normáknak . . . három nélkülözhetetlen mozzanata van, a-
melyek azonban a norma nyelvi megfogalmazásában összeolvadnak, csak
logikai elemzés útján, analitikailag választhatók el egymástól. Ezek a követ-
kezők:
– a magatartás leírása, megfogalmazása;
– a magatartás normatív minősítése, vagyis tilossá, kötelezővé vagy megen-
gedetté nyilvánítása;
– a normasértés következményeinek előírása, vagyis a szankció.” [Szi06,
213.o.]

A jog és szankció fogalmainak ezt a szükségszerű összekapcsolását általá-
nosíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy ha a jog definiálása nem lehetséges
a hozzárendelt szankció nélkül, akkor ezt általában is kijelenthetjük állítva,
hogy a társadalmi norma fogalmának meghatározásába szükségszerűen be
kell vennünk a társadalmi szankció fogalmát.

Akármilyen társadalmi normáról is beszéljünk a továbbiakban, fel kell
tételeznünk, hogy a normába foglalt előíráshoz mindig hozzákapcsolnak vala-
milyen feltételes szankciót. A szankciót így a norma egy újabb kompo-
nenseként értelmezhetjük.

Tisztább lehet a kép, ha már ismerjük a lehetséges szankciótípusokat, mivel a társadalmi
normák típusait is azon az alapon fogjuk elkülöníteni egymástól, hogy milyen szankciók
vannak a normasértésekhez rendelve.
A normakezelési cselekvések közé kell sorolnunk a normakibocsátás, a normavissza-
vonás és a normasértés-szankcionálás tevékenységeit.
A társadalmi szankciókat a társadalmi ösztönzők egyik típusaként is felfoghatjuk mond-
ván, hogy a normakövető magatartás elősegítése érdekében különféle társadalmi ösztön-
zőket lehet alkalmazni, amelyek lehetnek pozitív vagy negatív ösztönzők. Előbbire példa
a társadalmi jutalmak, nyilvános elismerések (presztízs, nyilvános dicséret, gazdasági
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előny juttatása), utóbbira a társadalmi büntetések, szankciók (börtönbüntetés, nyilvános
kritika, gazdasági hátrány okozása). Elméletileg adná magát itt az a lehetőség, hogy
a szankció fogalmát általánosítva szélesebb keretrendszerbe ágyazzuk bele a társadalmi
ösztönzés különböző formáit, de itt nem élünk ezzel a lehetőséggel. A társadalmi norma
fogalmának definiálásához csak a szankció fogalmát kell igénybe vennünk.

Érdemes néhány példa segítségével megmutatni, hogy a szankciók nélküli
cselekvésszabályok mennyire más minőségűek a társadalmi normákhoz ké-
pest. Nézzük meg a technikai jellegű használati utasítások vagy a főzési
receptek utasításait. Ezek ugyanolyan előírásokat tartalmaznak, mint a társ-
dalmi normák: ‘Nyomja meg a start feliratú gombot!´, ‘Lassan kevergesse
a rántást két percen keresztül!´ Mégis jelentős különbséget tapasztalhatunk
köztük. Mégpedig mindig akkor, amikor valaki nem úgy cselekszik, ahogy
az egyfelől a társadalmi normákban, másfelől a használati utasításokban, re-
ceptekben elő van írva. Ha valaki nem nyomja meg a gombot egy tech-
nikai eszközön vagy nem keveri meg a rántást a tűzhelyen, akkor annak per-
sze lehetnek ilyen-olyan következményei, de az előírt cselekvés elmaradását
nem követi más emberek – valamilyen szankciót kifejező – reakciója. Ha
nem nyomjuk meg a start gombot, akkor nem fog működni a készülék, de
más következménnyel nem kell számolnunk. Ha nem úgy csináljuk az ételt,
ahogy a recept szól, akkor esetleg nem lesz finom az étel, ami önmagában
persze kiválthat érzelmeket emberekből, de amiatt mégsem elégedetlenked-
nek majd mások velünk, hogy nem igazodtunk a recept előírásaihoz. Ezzel
szemben bármely norma megsértése mindig valamilyen szankció alkalmazását
vonja maga után. Ha a gyerek nem köszön hangosan a szomszédnak, akkor
az anyja rászól ezért, ha valaki gyorsabban vezet a megengedett sebességnél,
akkor a rendőr pénzbüntetésre ítéli, ha valaki hazudott, később bevallhatja
ezt, ha erős lelkiismeret-furdalás gyötri emiatt. Nincs norma szankció nélkül.

>>>

A szankciót és a normát szorosan összekapcsolva adódik az a kérdés, hogy
milyen szankciótípusokat különíthetünk el egymástól. Ez azért különösen
fontos kérdés, mert az erre adott válasz alapján tudjuk majd a norma típusait
is meghatározni.

Amikor Max Weber a társadalmi cselekvések szabályszerűségeinek kere-
sését szabja meg a szociológia egyik fontos feladatául, akkor a szabályszerű
társadalmi cselekvések egyik fontos típusaként jelöli meg a rendhez, nor-
mához igazodó cselekvéseket. Érdemes itt idézni azt a passzust, amelyben
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Weber – a norma fogalma helyett még a rend kategóriáját alkalmazva – a
normatív cselekvések tipologizálásáról a következőket írta:

„6.§. Valamely rend legitimitása biztosítható:
I. tisztán belülről, mégpedig
1. tisztán indulati-érzelmi alapon: érzelmi átéléssel, belső odaadással;
2. értékracionálisan: a végső és kötelező értékek (erkölcsi, esztétikai vagy
bármely más értékek) kifejeződéseként fölfogott rend abszolút érvényessé-
gébe vetett hittel;
3. vallásos hittel: azzal a meggyőződéssel, hogy a rend betartásán keresztül
el lehet jutni az üdvözüléshez;
II. továbbá úgy is (vagy csak úgy), hogy sajátos külső következményekhez
kapcsolódnak bizonyos várakozások?
A rendet
a) konvenciónak nevezzük, ha érvényessége külsődlegesen, azáltal van biz-
tosítva, hogy az emberek megadható körén belül a rendtől való eltérés várha-
tóan (viszonylag) általános és gyakorlatilag érezhető helytelenítésbe ütközik;
b) jognak nevezzük, ha ugyancsak külsődlegesen, de azáltal van biztosítva,
hogy az emberek egy külön erre fölkészült csoportja várhatóan (fizikai vagy
pszichikai) kényszert alkalmaz a rend betartásának kikényszerítésére, illetve
megszegésének megtorlására.”4

Weber először elkülöníti azokat a normatív cselekvéseket egymástól, ame-
lyek során a cselekvők belső, illetve külső tényezők miatt igazodnak a nor-
mához. A belső normakövetéshez rendeli hozzá az erkölcs kategóriáját.
A külsődleges hatásokra történő normakövetés során a cselekvő társadalmi
környezete, a közösség valamilyen befolyása érvényesül. Az erkölcsi nor-
mát megsértő cselekvés belső folyamatokat indít el az emberben (önmarcan-
golás, lelkiismeret-furdalás). A konvenció és a jog megsértése külsődleges
büntetéssel jár. A konvenció esetében normasértéskor a helytelenítésen keresztül
közösségi nyomás nehezedik az egyénre (aminek legszélsőségesebb formá-
jaként a közösség kizárja saját soraiból a normát megsértő egyént), a jogsértés
pedig az adott közösség lelki vagy fizikai erőszakon alapuló szankcióit vonja
maga után. Utóbbi hétköznapi módon úgy valósul meg, hogy a közösség
vezetése a börtönbe záráshoz szükséges fizikai erőszak-alkalmazás lehetőségére
hivatkozik egy erre szakosodott apparátus segítségével, mely egyébként a
folyamat végén elvégzi az olykor valóban szükséges erőszak-alkalmazást is.

A normasértésekhez rendelhető szankciókat tehát két szempont figyelem-
bevételével írhatjuk le. Egyfelől azt kell tudnunk, hogy a normasértőre ki

4 [Weber 1987] 60-61.o.
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szabja ki a szankciót, másfelől azt kell számításba vennünk, hogy milyen
szankciót lehet kiszabni normasértés esetén. Az első dimenzió mentén beszél-
hetünk külső vagy belső szankcionálásról, a második szempont szerint pedig
az egyénben ébredő lelkiismeret-furdalás, vagy a normafenntartó közösség
által alkalmazott lelki, illetve fizikai kényszer (vagy az azzal való fenyegetés)
a büntetés. Ezek alapján megkapjuk Weber három alapvető normatípusát
[Web87]:

erkölcs (belső szankció: az egyén lelkiismeret-furdalása)

konvenció (külső szankció: a közösség helytelenítése, kritikája)

jog (külső szankció: az erőszak-alkalmazással való fenyegetés)

A három szankciótípus, és persze a három normatípus mindegyike vonatkoz-
hat ugyanarra a cselekvésre, ezért minden egyes konkrét társadalmi kapcso-
lat elemzésekor meg kell tudnunk mondani, hogy éppen akkor melyik nor-
matípus érvényesül a leginkább. Előfordulhat ugyanis, hogy egy társadalmi
helyzeten belül többféle normatípus fennállását, érvényesülését is megál-
lapíthatjuk. Vegyük a következő példát:

(a) Valaki nem megy át a piros lámpánál, mert minden körülmények között
betartja a közlekedési szabályokat – erkölcsi norma, erkölcsi igazodás

(b) Valaki nem megy át a piros lámpánál, mert nem akarja kiváltani a part-
nere rosszallását – konvencionális norma, konvencionális igazodás

(c) Valaki nem megy át a piros lámpánál, mert nem akarja, hogy a szemközt
álló rendőr megbüntetesse – jogi norma, jogi igazodás

Ha egy személyre érvényes a (a) állítás, akkor vélhetőleg igaznak tarthatjuk
rá a (b-c) állításokat is, vagyis mondhatjuk, hogy esetében mindhárom nor-
matípus érvényessége fennáll. Feltételezhetünk azonban olyan személyeket
is, akikre e kérdésben sem saját lelkiismeretük, sem valamely közösség kon-
vencionális nyomása nem hat, és csak akkor nem mennek át a piros lám-
pánál, ha a büntetés veszélyét valósnak tartják, amikor is csak a jogi norma
érvényességéről beszélhetünk.

Ha a kelseni jogdefiníció legfontosabb elemét felelevenítjük (és megfele-
lően általánosítjuk), akkor azt mondhatjuk, hogy a szankció elválaszthatatlan
hozzákötése a normához voltaképpen egy háttérnorma, egy szankcionálást
előíró norma, azaz egy szankciónorma tételezését jelenti.

Bár Weber explicit módon nem írja le, de a definíciós szándékából, illetve más szöveg-
részekből egyértelműen kibontható, hogy a fenti tipologizálás alapja az a kérdés: milyen
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szankciók követik a normasértés eseményét a különböző esetekben? A kérdésre adott
válasz pedig – szociológiai értelemben – egyben választ ad arra a kérdésre is, hogy miért
kell betartani a normák előírásait: azért, mert az emberek el akarják kerülni a lehetséges
szankciók alkalmazását.
Arra a kérdésre tehát, hogy a társadalom cselekvők adott társadalmi kapcsolaton belül
aktuálisan miért igazodnak a normákhoz, többféle válasz adható, és mindig a konkrét
helyzet konkrét elemzése során lehet csak megmondani, hogy ki, mikor, milyen motívu-
mok alapján teszi meg ezt, de a társadalmi méretű igazodás tényét a különféle szankciók
létezésével magyarázhatjuk. Ez persze azt is jelenti, hogy a normák társadalmi érvényes-
ségéhez, fennmaradásához nem szükséges feltétel, hogy mindenki érvényesnek és követendőnek
tartsa azokat.
A konvenció esetében a közösség által alkalmazott helytelenítő magatartást konvencioná-
lis nyomásnak is szokás nevezni.
A legjobb példa talán az lehet annak szemléltetésére, hogy a normák érvényességének
nem feltétele, hogy az adott társadalom, az adott közösség egésze vagy akár csak a több-
ségi része egyetértsen egy normával és magától kövesse annak előírását, a sebességkor-
látozásra vonatkozó közlekedési szabályok esete lehet, amikor előfordulhat, hogy akár az
érintettek többségére igaz, hogy olykor vagy gyakran megsértik a vonatkozó előírásokat,
ennek ellenére mégis érvényesnek kell tartanunk a szóbanforgó törvényeket.
Persze – a másik oldalról – azt is feltételeznünk kell, hogy a norma érvényességéhez
mindig szükség van olyan emberekre, akik „hisznek benne”, követendőnek tartják és –
akár a társadalom, a közösség többségi akaratának, véleményének, értékeinek ellenére –
kikényszerítik a többiek igazodását a norma előírásaihoz.
A jövőben megvalósítandó cselekvésekre vonatkozó kijelentéseink érvényességét (vagyis
igazságértékét) nem tudjuk nyelvi, kommunikációs síkon biztosítani, ezért társadalmi es-
zközökkel próbáljuk meg elérni ezt. Egyfajta társadalmi kényszert alkalmazunk, hogy
a mások cselekvéseire vonatkozó megnyilatkozásaink igazságát (kijelentéseink tartalmá-
nak megvalósulását) „szavatolni tudjuk”. Ezek az eszközök, társadalmi kényszerek a
normák megsértése esetén a normasértőkre kirótt szankciók.
A normák összetevőit eddig az alábbi képlettel fejeztük ki:

norm(Authority, Subject, character, content, condition, occasion)

Ebben fejezetben láthattuk, hogy a normasértő cselekvéshez rendelt szankciókat be kell
emelnünk a normák összetevői közé. Ha a normasértés esetére kirótt szankciót a ‘sanc-
tion´, míg a szankciót érvényesítő ágenst ‘sanc-Subject´, a szankciónáló normát ‘sanc-
norm´, a szankciónorma jellegét ‘O´, a szankciónorma tartalmát, az alkalmazandó szankciót
magát ‘sanction´, a normasértés tényállását mint a szankciónorma alkalmazási helyzetét
‘sanc-occasion´ és a szankciónorma feltételességét ‘hypothetical´ szimbólumokkal jelöljük,
akkor a szankciónorma formulája a következőképpen néz ki:

norm(Authority, Subject, character, content, condition, occasion) ∧ sanc-norm(Authority,
sanc-Subject, O, sanction, sanc-occasion, hypothetical)

Fontos tény, hogy mind a norma, mind a hozzákapcsolt szankciónorma kibocsátója ugyan-
az az ágens. Az, hogy ki a szankciónorma címzettje, vagyis kinek van előírva a szankció
alkalmazása normasértés esetén, a norma típusától függ.

A szankció „kirovása”, érvényesítése is cselekvés, amire a szankciónormák
vonatkoznak. Az ilyen normákat el kell különítenünk valahogyan az eddig
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tárgyalt normáktól. A különbséget abban a mozzanatban találhatjuk meg,
hogy a normák szankcionálási tevékenységére vonatkozó előírások (normák)
más szinten, logikai nyelven kifejezve: magasabb rendben vannak, mint
az egyszerű cselekvésekre vonatkozó normák. Ezért azt mondhatjuk, hogy
amíg a cselekvésre elsőrendű normák vonatkoznak, addig a szankcionálás-
hoz másodrendű normákat kapcsolhatunk.

Ez a kettősség teljesen analóg azzal a logikai felosztással, miszerint definiálhatunk el-
sőrendű és másodrendű logikát.

Természetesen olyan társadalmi helyzetek is előfordulhatnak, amelyekben a különböző
normatípusok eltérő s egymásnak ellentmondó előírásokat tartalmaznak. Hogy az ilyen
összeütközés (normakollízió) esetében melyik normatípus előírásainak engedelmesked-
nek inkább az emberek, arra vonatkozóan nehéz általános megállapításokat tenni (ha
lehetséges egyáltalán). Helyzetről helyzetre, személyről személyre változhat az, hogy
mikor melyik normatípus lesz az erősebb, érvényesebb a többiek rovására. Ennek vizs-
gálata azonban már nem tartozik szorosan tanulmányunk tárgyához.

A normatípusok weberi megközelítése némiképp eltér a megszokott, széles körben használt
értelmezéstől. Az erkölcs és a konvenció fogalmait – bár sokan sokféleképpen, de mégis –
gyakran másként határozzák meg. A (a) esetet például nem szokás az erkölcs kategóriájába
sorolni, és a konvenció és az erkölcs fogalmainak terjedelme közt a közgondolkodás sok-
szor nem húz egyértelmű határvonalat.

A konvenció terminusával egy másik fogalmat is jelölnek, amelynek a jelentése teljesen
eltér a weberi meghatározástól. A játékelméleten belül elterjedt értelmezés szerint a kon-
venció a koordinációs problémáknak az érintettek által önkényesen kialakított, normákba
épített, intézményesített megoldása.

Akármennyire eltér is a weberi interpretáció a közvélekedés normafelfogásától, érdemes
kitartani mellette, mert tisztán és egyértelműen képes elhatárolni egymástól a különböző
normatípusokat. Észre kell azonban venni, hogy a normatípusok meghatározásakor We-
ber két esetben nem követeli meg azt, hogy a címzettek feltétlenül érvényesnek s ezáltal
követendőnek tartsák a normákat magukra nézve. Ez a tény pedig felveti a kérdést, hogy
ha a normát úgy határoztuk meg, hogy az kötelező, de egyben kívánatos előírás, illetve ha
az uralmi helyzetek legitimitásvizsgálatai során az uralom megvalósulásának feltételévé
tettük a normák érvényességének elfogadását, akkor a konvenció és a jog mint normatípu-
sok esetében hol találhatjuk meg a definíció szerint elvárt érvényességet, kívánatosságot,
elfogadottságot, legitimitást.

Norma és szankció elválaszthatatlanok egymástól. Nem tudunk példát találni
a történelemben arra, hogy ne szankcionálták volna a norma megsértését. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy ne lett volna komoly és folyamatos változás
a normasértések szankcionálásának, a büntetés történetében. Ez a változási
folyamat természetesen a jog esetében volt a leglátványosabb és legnagy-
obb horderejű, hiszen a lelkiismeret-furdalás és a közösségi nyomás formája
és tartalma nem változott (nem változhatott) a történelem során. A fizikai és

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



2.11. Norma 89

lelki erőszak alkalmazásának az eszközei azonban hihetetlen változatosságot
mutattak az idők során.

>>>

A büntetés jelenségénél aligha találhatunk jobb példát annak szemléletésére,
hogy mit is jelent a társadalmi konstruáltság ténye. Bármennyire is egyértelműnek,
magától értetődőnek, megváltoztathatatlannak látják azok, akik adott kor-
ban, közösségben, kultúrában élve kiszabnak valamilyen büntetést valakire,
ha összehasonlítjuk a különböző korok, közöségek, kultúrák ítélkezési gyako-
rlatát, ugyanazon normasértések büntetése esetében elképesztő változatossá-
got tapasztalhatunk [Lyo05], [Fou90]. A társadalmi szankciók, azon belül
is különösen az állami kényszeralkalmazás, a büntetésvégrehajtás, és persze
a halálbüntetés története a kegyetlenség kreativitásának szomorú és nyugta-
lanító története is egyben.

Miközben a keresztény kultúrkörhöz tartozó országokban vitatkoznak a
halálbüntetés elfogadhatóságáról, igazolhatatlanságáról, sok helyen már el is
törölték ezt a büntetési nemet, más kultúrák, országok fenntartások nélkül al-
kalmazzák – nem egyszer meglehetősen kegyetlen formában. Az iráni iszlám
büntetőjog értelmében a házasságtörésben bűnösnek talált férfiakat derékig,
a nőket mellig földbe kell ásni a megkövezéshez. Az ehhez használt kövek
nem lehetnek olyan nagyok, hogy egy csapásra megöljék az elítéltet.

Előfordulhat az is, hogy a büntetés hatályát nemcsak a normasértőre, de
a sértettre is kiterjesztik. Emögött az a megfontolás játszhat szerepet, hogy
akivel rossz történik, az nem lehet véletlen, ezért azt a személyt ugyanúgy
meg kell büntetni, mint a normasértőket (az ‘aki a rosszak közé keveredik,
azt megeszik a disznók´ közmondásunk is ehhez hasonló elvet fejez ki).

„Az erőszakolók kettőtől kilenc évig terjedő börtönt kaptak, amiért megerősza-
koltak egy nőt, de hat havi börtönt és 200 ostorcsapást az áldozatra is kirót-
tak.” [ind14]

A társadalmi szankciókat – a cselekvéselméleti megközelítés logikájával összhang-
ban – a normasértő egyénekhez rendeljük. Előfordulhat azonban az is, hogy
az egyéni normasértést nem egyéni, hanem közösségi szinten büntetik. Bár-
mennyire érdekes és fontos a kollektív büntetés jelensége, itt mégsem ele-
mezzük (részben ezzel foglalkozik: [Hec88, 536.o.]).

>>>

A normák összetevőinek tárgyalásakor a logika, a formális elemzések világában
mozogtunk. Nem érdekelt minket az a kérdés, hogyan működnek a normák
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a tényleges társadalmi gyakorlatban. A deontikus logika egyáltalán nem
foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a cselekvő miért hajtja végre az adott
norma tartalmaként előírt cselekvést. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen
a szinten a norma fogalmába még nem tartozik bele a legitimitás problé-
maköre (mégha egyelőre nem is tudjuk, mit is jelent ez a fogalom). Részben
ebből következően von Wright (és az egész deontikus logika) érzéketlen
a hatalom és az uralom fogalmainak eltérő mivoltára, illetve a hatalmi és
uralmi helyzetek különbözőségeire. A „fizesse ki a vízüzemi díjat”, illetve
a „fizesse meg a védelmi pénzét” tartalmú felszólító mondatok a deontikus
logika számára egyaránt a kötelezés (az O-norma) kategóriájába sorolhatók
be, és minden egyes norma-összetevőben ugyanazon értékeket rendelhetjük
hozzájuk. Egy ‘X´ személynek fizetnie kell egy ‘Y´ személy számára. A
deontikus logika itt megáll, és nem figyel arra a különbségre, ami az uralmi
és hatalmi helyzetek között feszül, hogy ti. az uralmi helyzetekben definí-
ciószerűen adott egyfajta legitimitás teljesen hiányzik a hatalmi helyzetek-
ből, melyekhez viszont szükségszerűen hozzátartozik valamiféle erőszak-
alkalmazás, akarat-megtörés. Az uralmi helyzetek azok, melyekben valam-
iféle elfogadottság, kívánatosság létezik a norma kibocsátója és a címzettje
között a parancs-végrehajtására vonatkozóan. A normákhoz igazodó cse-
lekvések megértéséhez elengedhetetlen, sőt, bizonyos szempontból talán a
legfontosabb kérdés annak vizsgálata, hogy miért hajtja végre az egyik személy
a másik által kiadott parancsot, vagyis a legitimitás egész problémaköre.

2.11.4. Legitimitás – a normák érvényessége
„mottó.”

A normák összetevőinek tárgyalásakor bemutattuk, hogy minden normához
tartozik egy cselekvő, aki kibocsátotta a normát. Őt neveztük autoritás-
nak. A normák működésének talán legfontosabb kérdése az, hogy a norma
címzettje miért igazodik a norma tartalmához, miért hajtja végre azt, amit
az autoritás előzőleg a normába foglalt. A kommunikációs aktusok tár-
gyalásakor már jeleztük, hogy a nyelvi megnyilatkozásokat mindig valam-
ilyen érvényességi igénnyel együtt bocsátjuk ki, ami természetesen a nor-
matív megnyilatkozások esetén is igaz. A ‘miért igazodunk a normához´
kérdése így átfogalmazható a ‘mitől érvényes a norma´ formába. Mivel
többfajta érvényességigény létezik, vigyáznunk kell arra, hogy ne kever-
jük össze a különféle érvényességvizsgálatokat. Természetesen mindhárom
érvényességvizsgálat értelmes és elvégezhető a normákkal kapcsolatban, de
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a normákra vonatkozó speciális érvényesség a megnyilatkozás helyességére
vonatkozik, ami annyit jelent, hogy az érvényességvizsgálat során a kiboc-
sátás helyességét lehet vagy elfogadni vagy visszautasítani.

Amikor a normatív megnyilatkozásokkal kapcsolatban felvethető érvé-
nyességigény kérdését vetjük fel, akkor a rend, a norma legitimitásigényéről
beszélhetünk. Ekkor az érvényességvizsgálat a legitimitásigény vizsgálatát
jelenti. A legitimitás a rend, a norma minősége.

LEGITIMITÁS

legitimitásnak nevezzük a társadalmi norma helyességére vonatkozó érvényes-
ségigény elfogadását

A normatív megnyilatkozásokkal kapcsolatban mindhárom érvényességigényt lehet vi-
tatni. Lehet vizsgálni a norma igazságtartalmát. Ha egy utcában kiraknak egy olyan
közlekedési táblát, amely ellentmond egy másik, már régóta ott levő tábla előírásának (ha
például kitesznek egy utca közepén egy, az utca elején látható táblával ellentétes irányba
mutató ‘kötelező haladási irány´ táblát), akkor azt az igazságra, a gyakorlati megvalósítás
lehetetlenségre hivatkozva lehet vitatni. De ugyanebben az esetben az is elképzelhető,
hogy valaki a normakibocsátási aktus hitelességét, őszinteségét kérdőjelezi meg azzal,
hogy körbenéz, nem viccelődött-e vele valaki, nem került-e egy „kandikamerás helyzetbe”.
És természetesen vizsgálható, sőt, csak a normák esetében vizsgálható a helyesség kérdé-
se. Például úgy, hogy valaki azt mondja, hogy rá nem vonatkozik a tábla előírása (mond-
juk, mert gyalogosan közlekedik). Ha valaki a normatív megnyilatkozás helyességét vi-
tatja, akkor azt vizsgálja meg magában, hogy neki végre kell-e hajtani a norma előírásait
vagy sem.

Amikor valaki helyesnek tartja a másik fél által kinyilvánított és normába
foglalt előírás végrehajtását, akkor azt mondhatjuk, hogy a normakibocsátó-
nak, az autirotásnak tekintélye van a címzett szemében. A norma érvényes-
ségének vitatása így egyet jelent a tekintély meglétének vizsgálatával. A
tekintély fogalmát, történeti alakváltozásait Hannah Arendt elemezte egy
tanulmányában [Are95], amelyben – miközben Platon szerepéről írt – a következő
szemléletes (és nekünk itt nagyon fontos) megjegyzést tette:

„Valószínűleg már vizsgálódásai kezdetén felfedezte, hogy az igazság,
vagy inkább azok az igazságok, melyeket maguktól értetődőeknek nevezünk,
kényszerítő erővel hatnak az értelemre, s hogy ez a kényszerítés, bár ered-
ményességéhez nincs szükség erőszakra, erősebb, mint a meggyőzés és az
érvelés. Az ész kényszerítő erejével azonban az a baj, hogy csak a kevesek
ismerik el, s így felmerül annak problémája: hogyan lehet azt biztosítani,
hogy a többség, a politikai közösséget sokaságukkal alkotó emberek tömegei
ugyanannak az igazságnak engedelmeskedjenek.” [Are95, 116.o.]

Három „kényszerítési lehetőséget” képzelhetünk el (itt nagyon fontos a kény-
szerítés fogalmát idézőjelbe tenni, mert a három esetben egymástól nagyon

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



92 2. Alapfogalmak

eltérő minőségű kényszerről van szó). Először beszélhetünk a hatalom al-
kalmazásáról vagyis az erőszak kényszeréről. Ez a szó eredeti értelmében
kényszert jelent, vagyis ilyen esetekben mindig a szembenálló felek közül
valamelyikük akaratának megtöréséről kell beszélnünk. Másodszor lehet szó
az észérvekkel hatni próbáló meggyőzésről, érvelésről vagyis az ész kénysz-
erítő erejéről. Ebben a kontextusban nyilván metaforikusan érthetjük csak a
kényszerítés mozzanatát, hiszen itt a szembenálló vélemények, hitek és tudá-
sok „versenyében” a jobbik argumentum meggyőző erejéről, annak önkéntes
elfogadásáról van szó, nem pedig a szembenálló fél akaratának erőszakos
megtöréséről. Végül – harmadjára – feltételezhetjük a „magától értetődő
rendhez” történő igazodást vagyis a tekintély kényszerének létezését. Utóbbi
esetben azért igazodunk a rendhez, a normához, mert az autoritásnak tekin-
télye van előttünk, vagyis ez sem igazi kényszer, hiszen ez az igazodás –
bizonyos értelemben – „önkéntes”, nem a felek akaratával szembenálló.

A kérdés az, hogy mitől, miért lesz egy autoritásnak tekintélye mások
előtt. Ez a kérdés persze többszörösen összefonódik a norma érvényességére
vonatkozó kérdéssel. Van tehát két, egymással szoros kapcsolatban levő
kérdésünk, amelyek az autoritás tekintélyére, illetve az általa kibocsátott
norma érvényességére, vagy más terminussal: a rend, a norma legitimitására
kérdeznek rá. A választ, pontosabban a válaszokat a normák típusaihoz iga-
zodva lehet megtalálni, hiszen az erkölcs, a konvenció és a jog esetében más
és más magyarázatot adhatunk.

Nem igazán vagy csak erőltetetten illeszthető ebbe a sorba az erkölcsi tek-
intély kérdése (már abban az értelemben, ahogy mi használjuk a könyvünkben
az erkölcs kategóriáját), hiszen ebben az esetben a norma kibocsátója és
címzettje ugyanaz a személy. Ebben az összefüggésben talán értelmetlen
a tekintély vizsgálata. Ehelyett inkább azt kell megértenünk és leírnunk,
hogy miként alakulnak ki, maradnak fent és változnak az erkölcsi normák az
egyes emberekben. Ezt a kérdéskört a szocializáció, az értékrend kialakulása
és változása témakörön belül kell megvizsgálni.

A konvencióval más a helyzet. A konvenció autoritását a közösség jelenti.
Ebben az esetben már valóban értelmes feltenni a kérdést, vajon miért van
a közösségnek tekintélye a tagjai szemében. A válasz persze elég egyszerű.
Azért (és olyan mértékben), mert (és amennyire) az egyén a közösséghez
szeretne tartozni. Az emberek közösségbe tartozási vágya teremti meg a
közösség tekintélyét. Az már persze egy másik kérdés, hogy miként lehet
megtudni, mi is a közösség véleménye, és milyen mechanizmusok révén
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alakulnak ki a konvencionális normák. Ennek elemzését azonban csak később
tudjuk elvégezni, amikor már megismerkedtünk a kényszermentes egyéni és
közösségi cselekvések szabályszerűségeivel, az emergens normák kialakulásá-
nak értelmével, okaival.

Marad tehát egyelőre a jog érvényességének, legitimitásának, illetve a jogi
autoritás, jogi tekintély biztosításának kérdése. A jogi normák világát abból
(és csak abból) a szempontból fogjuk itt röviden elemezni, hogy milyen mó-
don lehet ezeket (a jog legitimitását és az autoritás tekintélyét) biztosítani.

Rögzítsük újra, mit mondtunk eddig a jogról. A jogot mindig követik
bizonyos személyek (az ex officio emberek), ám a társadalom többsége nem
feltétlen követi, csak igazodik hozzá. A jogsértés szankciójaként elvehetik
a delikvens (a jogsértő) egészségét, életét, javait, szabadságát, és mindezt
az erőszak-alkalmazásával vagy az azzal való fenyegetés révén érhetik el.
A jog tehát a szabályozott (és egyébként állami monopóliumra támaszkodó)
erőszak-alkalmazáson nyugszik:

„A jog olyan rend, amelyben az erőszak használata csupán deliktumként,
azaz feltételként tilalmazott; szankcióként, vagyis következményként azon-
ban már megengedett a használata.” [Kel01a, 197.o.]

A továbbiakban vizsgálandó kérdés az, miért, hogyan tartják érvényesnek
az ex officio emberek a jogi normát. Hans Kelsen válasza erre az, hogy
a norma érvényességét mindig egy másik norma képes megadni, ami per-
sze feltételezi, hogy végül is mindig eljutunk egy alapnormához, ami min-
den „későbbi”, „levezetett” jogi normának érvényességet biztosít. S persze
felmerül a kérdés, mi adja az alapnorma érvényességét, amikor „előtte” már
nincs más norma. Kelsen válasza erre az, hogy az alapnormára épülő alkot-
mány és az arra épülő jogendszer hatékonysága (igazodást kiváltó hatása),
ami az érvényességet biztosítani képes, amivel persze nem kevesen vitakozná-
nak.

Egy másik jelentős jogi szerző, H.L.A. Hart ugyanezzel a kérdéssel foglal-
kozva elsődleges és másodlagos jogszabályokról ír, amikor is elsődleges sz-
abályok az emberek cselekvéseire, míg a másodlagos jogszabályok az el-
sődleges szabályokra vonatkoznak, és az elsődleges szabályok érvényességét
visszavezeti a másodlagos szabályoknak való megfelelés tényére [Har95]. A
másodlagos jogszabályok típusai lehetnek elismerési, változtatási és ítélkezési
jogszabályok, melyek tehát azt a célt szolgálják, hogy „segítségükkel” lehessen
fenntartani, értelmezni, változtatni, megszüntetni, illetve a bírói gyakorlat-
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ban felhasználni az emberek cselekvéseit szabályozó jogi normákat úgy,
hogy azok érvényessége mindvégig megmaradjon.5

Ronald Dworkin a – fentiekben utalásszerűen kifejtett – jogpozitivizmus
kritikáját akarja megfogalmazni [Dwo78], amikor „összeírja” a jogpozitiviz-
mus csontvázát alkotó alapelveket:

Egy közösség joga a közösség tagjainak viselkedésére vonatkozó, közha-
talmi erőszak révén kikényszerített szabályok összessége. A jogszabá-
lyok azonosítását, illetve bármilyen más szabálytól való elkülönítését
nem tartalmi, hanem formai kritérium alapján lehet elvégezni. Ez a kritérium
a legális jogszabályok pedigréje, az a mód, ahogy a szabályt elfogadták
vagy továbbfejlesztették.

Amennyiben a bírói ítélkezés során adott jogi esetben nincsenek alka-
lmazható jogszabályok, akkor a bírói diszkréció hatáskörében és révén
kell az ügyeket eldönteni (és ezzel új jogszabályt létrehozni).

A legális kötelezettség valamely cselekedetnek a megtételét vagy valamely
cselekedettől való tartózkodást ír elő

Ezek után Dworkin úgy akarja kimutatni a jogpozitivizmus tarthatatlanság,
hogy rámutat arra, hogy a jog világában nem csak (jog)szabályok léteznek,
hanem elvek is, melyek minősége, státusa más a „hagyományos” jogsz-
abályokhoz viszonyítva. Dworkin tehát megkülönböztet egymástól két jo-
gelemet: a jogszabály (legális szabály) és a jogelv (legális elv) jogi szten-
derdjeit. Dworkin a szabályok és elvek megkülönböztetésére a következő
jellemzőket ajánlja:

a szabályok a „mindet vagy semmi” elve alapján működnek – kizáróla-
gos érvényességi szabály, az elvek különböző mértékben, fokozatokban
vehetők figyelembe

ha adott feltételek teljesülnek, akkor egy szabályt teljes mértékben alka-
lmazni kell, míg ha a feltételek nem adottak, akkor a szabály nem al-
kalmazható. Amennyiben a szabály alól vannak kivételek, akkor azokat
kivételként fel lehet sorolni, és akkor azok is a szabály részeivé tehetők,
ezáltal teljessé téve magát a szabályt

5 A szokásjog jelenségére hivatkozva Hart elismeri azt a jogképzési lehetőséget is, amikor
valamely előírás úgy válik jogszabállyá, hogy az emberek a praxisuk során egyszerűen gyako-
rolják. Ebben az esetben a jog érvényességét nem az elismerési szabálynak való megfelelés,
hanem az érintett közösség tényleges gyakorlata biztosítja.

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



2.12. Döntés 95

az elveket nem lehet kizárólagos módon érvényesíteni, nem lehet érvénye-
sülési és/vagy kivételkénti feltételüket felsorolni, sőt, egyszerre több el-
vet is figyelembe lehet venni, melyeket minden konkrét esetben adott, de
esetenként változó mértékben lehet elismerni

Mindezekre hivatkozva Dworkin tehát szembeszáll a jogpozitivizmussal, de
számunkra ez a vita már nem releváns. Számunkra éppen elég annak érzékel-
tetése, hogy a jogszabályok érvényessége valamilyen mechanizmus révén
képes kialakulni és fentmaradni egy adott társadalomban, ami már elégséges
feltétel ahhoz, hogy aztán már a hétköznapi cselekvések keretét adó normák
társadalmi értelemben érvényesek és tartósak lehessenek.

2.12. Döntés

A társadalmi cselekvéseink nem eleve meghatározottak. A legtöbb társadalmi
helyzetben több lehetőség, cselekvési alternatíva közül választhatunk. Ilyen
esetekben döntenünk kell, hogy a többféle cselekvési opció közül melyiket
válasszuk. A cselekvések és a döntések elválaszthatatlanul összekapcsolód-
nak egymással, ezért a döntésekre vonatkozó tudásnak, vagyis a döntéselmélet-
nek kiemelt szerepet kell tulajdonítanunk a társadalmi cselekvések mag-
yarázata során. A kérdés az, hogy milyen szabályszerűségei vannak a dön-
téseknek, döntési mechanizmusoknak.

Korábban rögzítettük, hogy a társadalmi cselekvések halmazát – a né-
gyféle lehetséges motiváció alapján – cél- és értékracionális, érzelmi és ruti-
nszerű cselekvések részhalmazaira bonthatjuk fel. A döntések elsődleges
tipizálását ezekre a motivációkra támaszkodva lehet elvégezni. A kétféle
racionalitásfogalmat egyelőre „összevonva” beszélhetünk rutinszerű, érzelmi
és racionális vagy mérlegelő döntésekről. Amilyen mértékben és ahol érvé-
nyesülnek a rutinszerű és az érzelmi cselekvések az életünkben, olyan mérték-
ben és azokban a társadalmi helyzetekben állapíthatjuk meg azt a tényt, hogy
a döntések vagy szokás- vagy érzelemvezéreltek. Akármekkora legyen is a
súlyuk és gyakoriságuk az ilyen társadalmi helyzeteknek, tehát a rutinszerű
vagy érzelmi döntéseknek, a döntéselméletek nem foglalkoznak ezekkel. A
döntések tudományos elemzése számára a racionális, mérlegelő hozzáállás a
kiindulópont.

A cselekvéselmélet számára először az egyéni döntéseket kell figyelembe venni. Ezek
után lehet bevonni az elemzésbe a közösségi döntések problémáit. Ezzel foglalkozik a
társadalmi választások elmélete.

Fontos megjegyezni, bár ennek jelentőségét és igazi értelmét csak később tudjuk meg-
mutatni, hogy a döntést mindig szabad, kényszermentes választásként kell felfognunk.
A hatalomgyakorlás ténye befolyásolhatja, sőt, sokszor önmagában eldöntheti azt, hogy
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a társadalmi kapcsolat valamelyik szereplője melyik cselekvési lehetőséget válassza, és
ilyen esetekben nem a saját akaratának megfelelően cselekszik.
A rutinszerű és az érzelmi döntések során nem vizsgáljuk meg tudatosan az éppen adott
társadalmi helyzetet, a lehetséges döntési alternatívákból nem kognitív munka, hanem a
megszokásaink vagy az éppen adott érzelmi állapotunk alapján választunk. Ezekből a
helyzetekből hiányzik a döntés kulcsmozzanata, a mérlegelés.

A továbbiakban racionálisan motivált, tehát a döntéseik során mérlegelő cse-
lekvőket feltételezve első lépésként azt kell megvizsgálnunk, hogy döntési
helyzeteket hogyan modellezhetjük, és a fogalmi modellt milyen összetevőkre
bonthatjuk fel. A hagyományos döntéselmélet az alábbi tényezőket különítette
el [HR98]:

1) a cselekvők számára mindig adott külvilág releváns tényállásainak hal-
maza, azok a lehetséges világállapotok, amelyeket figyelembe kell venni
a döntések során (s j);

2) a megvalósítható cselekvési alternatívák halmaza (ai);

3) a cselekvési lehetőségek és a lehetséges világállapotok összes kombiná-
ciójához rendelt következményfüggvény (ci j = c(ai(s j)))

4) a döntéshozó szubjektív vélekedése a lehetséges világállapotok bekövet-
kezési valószínűségeiről (p j = p(s j) valószínűségi függvény)

5) a döntéshozó rangsora a lehetséges következményekre vonatkozóan azok
szubjektív kívánatossága alapján (v(ci j) hasznossági függvény)

A kérdés az, hogy ezen elemek segítségével hogyan tudjuk meghatározni a
cselekvési alternatívákra vonatkozó rendezési sorrendet, vagyis a cselekvések
hasznosságát kifejező Ui =U(ai) függvényt. Ez a legfontosabb kérdés, hiszen
ez alapján fog a döntéshozó dönteni. A cselekvési lehetőségeket elrendező
preferenciák az alábbi képlettel számolhatóak ki:

Ui =
n
∑
j=1

p jv(ci j) (vagy másként: Ui =
n
∑
j=1

p(s j)v(c(ai(s j))))

A döntés ezek alapján úgy hozható meg, hogy a fenti szubjektív várható
hasznosságfüggvény minden egyes cselekvési lehetőségre ad valamilyen ér-
téket, amiket sorbarendezve a döntéshozó kiválasztja a legnagyobb értékű al-
ternatívát. Van azonban ennek a megoldásnak egy-két gyenge pontja. A leg-
nagyobb probléma az, hogy feltételezi a cselekvési alternatívák és a világál-
lapotok közti függetlenséget, ami sokszor természetesen igaz, hiszen nagyon
sok természeti tényállás független a cselekvéseinktől, de azért vannak olyan
helyzetek is, amikor a cselekvéseink és a lehetséges világállapotok között
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létezik valamilyen hatás, valamilyen kapcsolat [Jef83] [Huo03]. Az ilyen
összefüggéseket úgy tudjuk megragadni, ha a cselekvéseink következményeit
feltételes valószínűségekkel fejezzük ki, amikoris a feltételeket az egyes cse-
lekvési alternatívák jelentik (mivel a következmények (ci j) a cselekvések (ai)
és a világállapotok (s j) együttes függvényeként értelmeztük, a cselekvés-
hasznosság módosított képletében is a világállapotokat szerepeltetjük):

Ui =
n
∑
j=1

p(s j|ai)v(s j ∧ai)

Ezzel a modellel már kezelni tudjuk azokat a helyzeteket, amelyekben a dön-
téshozó nem pusztán a cselekvésének következményeit, de magukat a cse-
lekvési lehetőségeket is értékeli a mérlegelés során. Mindez azért különösen
fontos, mert ezáltal a modellben meg lehet a ragadni a normativitás jelen-
ségét is, hiszen a normák a cselekvési alternatívákra írnak elő valamilyen
elvárást, ami a valóságban sokszor befolyásolja a döntéshozókat (és ez a
hatás most már a modellünkben is megragadható).

A döntéselméleti modell rövid bemutatása után fel kell hívunk a figyelmet
arra, hogy a döntéselmélet semmit sem mond arról, hogy milyen és hogyan
alakul ki a döntséhozó preferenciarendezése a következményeken (illetve
cselekvési alternatívákon). Erről nem tud, de nem is célja, hogy mondjon
valamit. A döntések végeredményét tekintve elsődleges szerepet kell tulaj-
donítanunk a cselekvők preferenciáinak. A preferenciák, az értékválasztások
viszont nem a döntési helyzetekhez, hanem a cselekvőkhöz tartoznak, és cse-
lekvőről cselekvőre változhatnak. Ugyanazt a döntési helyzetet (ugyanazon
világállapotok, ugyanazon cselekvési alternatívák és ugyanazon következ-
mények mellett) teljesen más preferenciák mentén ítélheti meg két szerep-
lő, és emiatt különböző döntéseket hozhatnak. Éppen ezért sosem szabad
csak a társadalmi kapcsolatok, a döntési helyzetek tartalmát, szerkezetét
önmagában vizsgálnunk. Mindig figyelnünk kell arra, hogy a cselekvők
számára „objektíve” adott feltételrendszert milyen módon értékelik „szub-
jektíve”. A kettő szempont csak együtt képes adektvá módon leírni a konkrét
társadalmi, döntési helyzeteket.

>>>

A döntéseket többféle módon is tipizálhatjuk. Az egyik osztályozási lehető-
ség során arra a szempontra figyelhetünk, hogy a cselekvők, döntéshozók be-
folyásolhatják-e a világállapotokat vagy sem. Ha a cselekvőnek nincs módja
hatást gyakorolni a a cselekvési lehetőségek feltételeit jelentő világállapo-
tokra (úgy is mondják olykor: ha „természet elleni játszmát játszik”), akkor
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parametrikus döntésekről, parametikus helyzetekről beszélhetünk. Előfor-
dulhat azonban az is, hogy a cselekvések feltételeit más cselekvők lehet-
séges cselekvései jelentik. Ilyen esetekben stratégiai döntésekről, interak-
ciós helyzetekről beszélünk, amelyekben a döntések kölcsönösen függenek,
függhetnek egymástól. Ilyen esetekben a döntéshozónak mérlegelnie kell
egyfelől azt, hogy a másik cselekvő milyen döntéseket hozhat, hogyan cse-
lekedhet, másfelől figyelembe kell vennie azt is, vajon a másik cselekvő mit
gondol előzetesen az ő döntéseiről, és a másiknak ez a véleménye hogyan
befolyásolja az ő saját döntését (a stratégiai döntésekkel foglalkozik a játék-
elmélet, amit külön fejezetben tárgyalunk).

A döntések tipizálásának másik fontos szempontja az, hogy milyen a dön-
téshozók informáltsága, tökéletes, teljes vagy hiányos, korlátozott a cse-
lekvések feltételeit adó világállapotokra, illetve a cselekvések következmé-
nyeire vonatkozó információ. Mivel a teljes információs tér ismerete túl-
zottan ideális feltételezés, ezért ma már a legtöbben úgy gondolják, hogy
minden döntési helyzet jellemezhető valamilyen bizonytalansággal, bizony-
talansági szinttel, minden szituációban van valami kockázat.

Egy – olykor fontos – technikai szempont szerint elkülöníthetjük egymástól
a végső döntéseket és a tájékozódási döntéseket. Végsőnek mondjuk azokat
a döntéseket, amelyek során az egyének – ismereteik és tájékozatlanságaik
adott szintjén – kiválasztanak egyet a cselekvési lehetőségeik közül. A tájéko-
zódási döntések ezzel szemben arra vonatkoznak, hogy bizonytalan (információ-
hiányos) döntési helyzetekben a döntéshozók bővítsék-e ismereteiket a végső
döntés előtt (és ha igen, hogyan).

Egy másik technikai jellegű, adöntési szabályokra vonatkozó tipizálás a
mérlegelő döntéseket az alábbi típusokra bontja: konjunktív, diszjunktív,
eliminatív, lexikografikus, kompenzatorikus döntési szabályok (ebből ter-
mésztesen kimaradnak a nem mérlegelő döntések, vagyis a rutinszerű és az
érzelmi döntések).

kompenzatorikus döntési szabály
A döntési dimenziókat fontosságuk vagy hasznosságuk alapján súlyoz-
zák, és az alapján döntenek.

konjunktív döntési szabály
Minden dimenzióhoz tartozik egy minimális küszöbérték, és ha valamely
dimenzióban az alternatívák a küszöbérték alatt vannak, akkor azt a di-
menziót elvetik.
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diszjunktív döntési szabály
A döntési szempontokhoz szinteket rendelnek. Ha egy alternatíva értéke-
lése meghaladja a dimenzióhoz rendelt döntési szintet, akkor azt meg-
tartják.

lexikografikus döntési szabály
Az egyes dimenziók között sorrendet állítanak fel. Ha a legfontosabb
szempont szerint létezik legjobb alternatíva, akkor azt kiválasztják. Ha a
legfontosabb szempont szerint több alternatíva azonos értékelésű, akkor
megvizsgálják, van-e legjobb alternatíva a második legfontosabb szem-
pont szerint, és így mennek tovább egészen addig, amíg valamelyik szin-
ten valamelyik alternatíva megfelelőbb, mint a többi.

szekvenciális eliminációs döntési szabály
Ennek a döntési szabálynak van egy konjunktív összetevője. Minde-
gyik dimenzió kap egy küszöbértéket. Az elimináció úgy történik, hogy
egyszerre egy dimenzió kap figyelmet. Egy-egy dimenziót a súlyával
arányos valószínűség alapján választanak ki. Minden nem kielégítő értékű
opciót kiküszöbölnek.

különbségösszegző döntési szabály
Ez a döntési szabály lényegében páronkénti összehasonlítást jelent. Az
opciók közötti különbségeket azonos vagy különböző súlyozással össze-
adják.

2.12.1. A döntések, döntéselmélet korlátai

A döntési helyzetek szükségszerű bizonytalanságára, alulinformátságára hi-
vatkozva a kutatók egy része a döntések, a teljes racionalitás hiányossá-
gaival, korlátaival kezdett el foglalkozni. Herbert Simon híressé vált fo-
galma a korlátozott racionalitásról is ezt a szemléletmódot tükrözi [Sim82b].
Simon szerint az optimális döntések létezése csak elméleti fikció. Nem
feltételezhetjük, hogy minden információ elérhető a döntéshozó számára,
és az sem igaz mindig, hogy ami információ rendelkezésre áll, azt a dön-
téshozó megfelelően tudja értelmezni. Az optimális döntés meghozatalára
való törekvés túl nehéz feladat, túl ambíciózus cél, amiért a cselekvők legtöbb-
ször nem hajlandók vagy nem képesek a szükséges áldozatot meghozni. Si-
mon a következőképpen írt erről:

„Az volt tehát a feladat, hogy a klasszikus modellt egy olyan model-
lel helyettesítsük, amely azt írja le, hogyan lehet döntéseket hozni, (illetve
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ténylegesen hogyan hoznak döntéseket) akkor, ha keresési alternítívák közöt
kell választani, s ha az egyes alternatívák következményeit, korlátozott számí-
tástechnikai képességei és a külvilág bizonytalanságai miatt, senki sem is-
meri tökéletesen; és végül, ha a különböző természetű alternatívák összeha-
sonlítására nem áll rendelkezésre valamilyen általános és konzisztens hasznos-
sági függvény.” [Sim82b, 35.o.]

A korlátozott racionalitás elméletében nem az a tagadás az igazán lényeges,
amely a teljes informáltság lehetőségét utasítja el, bár a döntéshozatal gyako-
rlata szempontjából ez a tétel önmagában is lényegesnek mondható. Simon
elméletének igazán fontos hozadékának tarthatjuk azoknak a mechanizmu-
soknak a leírását, amelyek a korlátozott racionalitáson alapuló döntéseket
jellemzik.

„A racionalitás akkor korlátozott, ha nem beszélhetünk mindenre kiter-
jedő ismeretekről. Ez az eset pedig általában akkor áll fenn, ha nem ismer-
jük az összes alternatívát; bizonytalanok vagyunk fontos külső események
bekövetkeztét illetően, s nem tudjuk kiszámítani döntéseink minden következ-
ményét.” [Sim82b, 39.o.]

Ezekben a helyzetekben két mechanizmus segítheti a döntéshozót: a keresés
és a megelégedésre törekvés. „Ha a választható alternatívák nem eleve adot-
tak, akkora döntéshozónak meg kell keresnie őket.” Emellett a döntéshozó
már előzetesen kialakít magában aspirációkat, előzetes elvárási szinteket
arra vonatkozóan, hogy mikor fogad majd el egy cselekvési alternatívát, és
amint a keresés során olyan alternatívára bukkan, amely megfelel az aspirá-
ciós szintjének, abbahagyja a keresést, és a megtalált alterntívát váalsztja
(vagyis meghozza a döntését). Ezt a mechanizmust nevezhetjük megelége-
désre törekvésnek. Ebben az értelemben tehát a korlátozott racionalitás el-
mélete nem az optimális, hanem a már elfogadható döntések meghozataláról
szól.

Mivel a korlátozott racionalitás elméletében a keresésnek kiemelt jelen-
tősége van, ezért Simon leválasztott két jelentésréteget a racionalitás ál-
talános kategóriájáról, és bevezette a procedurális racionalitás és a szubsz-
tantív racionalitás fogalmát [Sim82a]. A procedurális racionalitás esetében
maga a döntési folyamat a fontos. Ekkor az a kérdés, vajon mennyire haté-
konyak a megoldáskeresés módszerei. A szubsztantív racionalitás során vis-
zont az eredményre koncentrálunk, és azt vizsgáljuk, mennyire helyesek a
választott megoldások.

A hasznosságfüggvény létezését feltételező döntéselmélet másik nyilván-
való korlátját a lexikografikus preferenciák dominanciájával jellemezhető
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helyzetek jelentik. A lexikografikus preferenciákkal nem tud mit kezdeni
a döntéselmélet, hiszen azokhoz nem rendelhetünk hasznosságfüggvényt.
Ezzel a problémakörrel az utóbbi időkben új hasznosságfogalmak kidolgo-
zása révén próbálnak megbirkózni.

A döntési helyzeteket vizsgáló empirikus kutatások kimutatták, hogy a
döntéshozatalt gyakran olyan „irracionális” tényezők is befolyásolják, mint a
status quo-hatás (vagyis a már létező állapot fenntartásának vágya), a veszte-
ségekkel szembeni ellenérzés, az akaratgyengeség vagy a dinamikus inkon-
zisztencia (amikor a preferenciáink akár adott pillanatban is, de még inkább
eltérő időpontokban ellentmondanak egymásnak).

A döntési helyzetek empirikus vizsgálatai alapján a – várható hasznosság
elvén alapuló – klasszikus döntéselmélettel szemben Daniel Kahneman és
Amos Tversky megalkotta saját kilátáselméletét [KT98]. Több okot is fel-
soroltak, miért van szükség alternatív modellre. A kísérletek meggyőzően
igazolták, hogy az emberek kockázatos helyzetekben nagyon gyakran alul-
becsülik a valószínű következményeket a bizonyos alternatívákhoz képest.
Ezt a jelenséget elnevezték bizonyossághatásnak. Ennek köszönhetően az
emberek kockázatkerülő magatartást tanúsítanak az olyan helyzetekben, ame-
lyekben biztos nyeremények is vannak (tehát a nagyobb várható nyeremén-
nyel szemben a kisebb, de biztos nyereményt ígérő alternatívát választják),
illetve könnyebben vállalnak kockázatokat biztosnak tűnő veszteségek es-
etén.

A döntési helyzetek másik tipikus „hibaforrása” az a tény, hogy a dön-
téshozók gyakran eltekintenek azoktól az összetevőktől, amelyek valamen-
nyi helyzetben (kilátásban) jelen vannak, ami miatt gyakran következetlen
preferenciamegoszlások alakulhatnak ki. Ezt a jelenséget Kahneman és Tver-
sky elszigeteléshatásnak nevezte el. Ennek a hatásnak köszönhetően az em-
berek másként döntenek, ha a tartalmilag ugyanazon választási lehetőségeket
más formában mutatják be nekik.

Tversky és Kahneman egyik kísérletében a kísérleti alanyokat két csoportba osztva két-
féle megfogalmazásban tették fel a tartalmilag teljesen azonos kérdéseket a résztvevők
számára. Az alaphelyzet szerint egy 600 fős populációt veszélyeztető, fertőző betegség
leküzdésére kétféle egészségügyi program közül lehetett választani. Ezt a kétfajta pro-
gramot (melyeket jelöljünk A-val és B-vel) eltérő tálalásban mutatták be a két csoport
számára:

- 1. csoport
[1.a)] ha az A programot valósítják meg, akkor 200 ember életét meg lehet

menteni
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[1.b)] ha a B program fogadják el, akkor egyharmadnyi eséllyel minden beteget
megmenthetnek, de kétharmadnyi az esélye annak, hogy mind a 600 ember meghal

- 2. csoport
[2.a)] ha az A programot fogadják el, akkor biztosan meghal 400 ember
[2.b)] ha a B programot fogadják el, akkor egyharmad az esélye annak, hogy

senki se hal meg, és kétharmadnyi esélye van annak, hogy mind a 600 ember meghal

A résztvevőknek választaniuk kellett az A vagy a B programok közül valamelyiket. A két
csoportnak bemutatott programok kimenetei (vagyis az 1.a) és a 2.a), illetve az 1.b) és a
2.b) pontok eredményei) megegyeztek egymással, csak a megfogalmazásmódjuk külön-
bözött. Ennek ellenére a kísérlet eredménye az volt, hogy az 1. csoportban a résztvevők
közül 72% az A programot, a 2. csoportban 78% a B programot válaszottta, vagyis az
eltérő tálalás gyökeresen más döntésre sarkallta a kísérleti alanyokat. A kísérlet tanulsága
az, hogy a nyereséges alternatívák esetében a döntéshozók inkább kockázatkerülők, míg
veszteséges alternatívák esetében inkább kockázatvállalók.

2.13. Társadalmi helyzetek
„A racionális megismerés álláspontjáról tekintve csak
érdekek és érdekösszeütközések vannak, melyek meg-
oldása az érdekek olyan rendje által következik be,
amely az egyik érdeket a másikkal szemben, annak
rovására elégíti ki, vagy pedig megegyezést, kom-
promisszumot hoz létre az ellentétes érdekek között.
Az azonban, hogy csak az egyik vagy a másik ilyen
rend lenne abszolút értékű, azaz ‘igazságos´, racionális
megismeréssel nem igazolható.” [Kel01b, 8.o.]

A társadalmi cselekvést végrehajtó emberek mindig valamilyen akarattal
mennek bele a társadalmi kapcsolatokba. Ezek az akaratok olykor egy irányba
mutathatnak, olykor semlegesek lehetnek egymással szemben, vagyis nem
egymás cselekvéseire vonatkoznak, és olykor egymással ellentétesek is lehet-
nek. Ha ugyanazt a házat akarja két ember megvenni, akkor ebben a tár-
sadalmi kapcsolatban ők akaratkonfliktusban vannak egymással, hiszen csak
az egyikük akarata teljesülhet. Ha viszont ez a két ember el akarja adni a
közös házukat, akkor nyilván mindketten a legmagasabb áron szeretnék azt
értékesíteni, tehát ebben akarategyezés van közöttük.

A társadalmi kapcsolatok tipizálásának egyik elsődleges szempontja ép-
pen az a kérdés, hogy vajon a résztvevő felek akaratai hogyan viszonyul-
nak egymáshoz. Ha kiindulásképpen a kétszereplős társadalmi kapcsola-
tokat vesszük csak figyelembe, akkor két tiszta esetet feltételezhetünk: vagy
egymással szembeáll a két ember akarata vagy nem, tehát vagy akaratkon-
fliktust, konfliktust vagy akarategyezést, akaratharmóniát, konszenzust tapasz-
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talhatunk (a „közömbös” akaratokkal jellemezhető társadalmi kapcsolatok
itt érdektelenek számunkra). A konfliktus áll tehát szemben a konszenzus-
sal. Azt feltételezhetnénk, hogy abban az esetben, ha a felek konszenzus
mentén, azaz akaratkonkfliktus nélkül mennek bele egy társadalmi kapcso-
latba, akkor nem lehet probléma a cselekvés céljának elérésével, a kapcsolat
értelmének megvalósításával. Később majd látni fogjuk, hogy ez sokszor
nem így van, akarategyezés esetén is komoly problémák, dilemmák állhat-
nak elő a társadalmi kapcsolatokban. De előtte nézzük meg, mit mondhatunk
az akaratkonfliktusos helyzetekről.

A cselekvők akaratainak szembenállása azt jelenti, hogy csak az egyikük
akarata valósulhat meg (vagy egyiküké sem, de ezt az esetet a továbbiakban
nem vesszük figyelembe). A társadalmi kapcsolatokat nagyon gyakran ez
az állapot jellemzi, amelynek leírására több kifejezést is szokás használni.
A konfliktus, versengés, verseny, konkurencia, dezertálás mind olyan fogal-
mak, amelyekben közös elem a felek azon szándéka, hogy saját akarataikat
érvényesítsék a többiek akaratával szemben. Ezt a mozzanatot Weber harc-
nak nevezte és az alábbi definíciót adta rá:

HARC

„Harcnak nevezünk egy társadalmi kapcsolatot, amennyiben a cselekvőt az a
szándék vezeti, hogy saját akaratát a másik vagy a többi féllel szemben keresztül-
vigye.” [Web87, 64.o.]

Fontos észrevennünk, hogy a harc fogalmának meghatározásakor Weber csak
a résztvevők szándékáról beszél, de nem tételezi az akaratok érvényesítésének
tényét. A saját akarat érvényesítésének szándéka a többiekkel szemben pedig
azt jelenti, hogy a társadalmi kapcsolatot akaratkonfliktus jellemzi. A harc-
nak sokféle formája, erőssége lehet a piaci versenytől kezdve a lovagi tornákon,
a sportversenyeken, a szerelmi rivalizálásokon és munkaversenyeken át a
véres háborúkig bezárólag. Ha eltekintünk a harc fogalmához tapadó negatív
érzéseinktől, a dolgokat tárgyilagosan vizsgálva beláthatjuk, hogy rengeteg
társadalmi helyzetben a harc mozzanata a közös.

Bármennyire is fontos jelenség a harc a társadalomban, azt azért tudjuk
jól, hogy az életünk nem csak örökös harcból áll. Van béke is, van szoli-
daritás, van kooperáció, sokszor méltányosak vagyunk a másikkal szemben,
önzetlenül ajándékokat adunk egymásnak, gyakran együttműködünk a töb-
biekkel. Meg kell tehát találnunk azt a fogalmat, amely harc fogalmával
szembe lehet állítani. Kicsit talán meglepő módon Max Weber a harc fo-
galmával a közösség fogalmát állította szembe, amit így definiált:
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KÖZÖSSÉG

„‘Közösségnek’ nevezünk a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést
. . . a résztvevők szubjektíve átérzett (érzelmi-indulati vagy tradicionális) össze-
tartozásán alapuló beállítódás jellemzi.” [Web87, 66.o.]

A közösség legjobb példája a család, bár nyilván hosszan lehetne sorolni
azokat a társadalmi jelenségeket, amelyek kielégítik a fenti meghatározás
feltételeit. Mielőtt azonban értelmeznénk kicsit ezt a definíciót, meg kell
néznünk, hogyan határozta meg Weber a közösség kategóriájához szorosan
kapcsolódó társulás fogalmát:

TÁRSULÁS

„‘Társulásnak’ nevezzük a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést
racionálisan (érték- vagy célracionálisan) motivált érdekkiegyenlítődésen vagy
ugyanígy motivált érdekkapcsolódáson alapuló beállítottság jellemzi.” [Web87,
66.o.]

A társulás fogalmára példaként hozhatjuk fel a vállalatokat vagy a hivat-
alokat, de ezen a ponton is sokáig lehetne sorolni a fogalom terjedelmébe
tartozó jelenségeket. Van tehát két fogalmunk, a közösség és a társulás,
amit a harc fogalmával szembe állítva kell értelmeznünk. Mind a közösség,
mind a társulás fogalmában a kapcsolatban résztvevő felek összetartozásá-
nak mozzanata a legfontosabb. A két fogalom közti különbség az összetar-
tozás érzésének motivációjában van. A rutinszerű vagy érzelmi motiváció az
egyik oldalon, illetve a kétféle racionalitás a másik oldalon jellemzi a két-
féle beállítódást. A kérdés tehát az, hogy miért is fontos a harc fogalmával
szembeállítható fogalompár közös magja, az összetartozás motívuma.

Definíció szerint a saját akarat érvényesítésének és ezáltal egy másik akarat
mellőzésének szándékával minősíthetjük a harc fogalmát. Az összetartozás
érzése ezen a ponton áll szemben a harc minőségével: a közösségbe vagy
társulásba tartozó személyekkel szemben (az adott kapcsolatot jellemző mó-
don és mértékig) a felek nem törekszenek az egyoldalú akaratérvényesítésre,
vagy másként: ilyen esetekben nem az önző, önérdekkövető, hanem – leg-
alább részben – az altruista beállítódás jellemzi a cselekvőket. Valamiféle
közösségérzés (ideértve most a közösség és a társulás fogalmát egyaránt)
mindig képes altruista beállítódást kiváltani a másikkal szemben.

A későbbiekben nem lesz mindig fontos számunkra, hogy megkülönböz-
tessük a közösség és a társulás fogalmait egymástól, ezért ezek általánosítá-
saként bevezetjük a kooperáció fogalmát.

A közösség fogalmában használt weberi tradicionális motívum helyett pontosabb lenne a
rutinszerű motiváció terminust használni
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A közösség és a társulás fogalmai között sokféle átmenet képzelhető el, a legtöbb tár-
sadalmi kapcsolatban egyaránt megjelenhet a kétféle motiváció, tehát a gyakorlatban a
közösségi és társulási jelleg keveredhet ugyanazon társadalmi kapcsolaton belül.
Ha a társulás definíciójában használt érdekkiegyenlítődés és érdekkapcsolódás kifejezések-
ben az érdek helyett az akarat terminusát használnánk, a definíció tartalma nem vál-
tozna, viszont megszabadulhatnánk az érdek fogalmától – annak minden homályosságá-
val együtt.
A közösség, tárulás, illetve a harc fogalmai sem zárják ki egymást teljes mértékben. Mind
a közösségeken, mind a társulásokon belül megtalálhatjuk a harc ilyen-olyan formáit,
kisebb-nagyobb mértékben. Gondoljunk csak a szülők vagy a testvérek közti, olykor
igencsak nagy intenzitású viszályokra (harcokra).
A harc fogalmához tartozó akaratérvényesítési szándék az önérdekkövető beállítódást je-
lenti egyben, vagyis „harci körülmények” között egoista cselekvőkre számíthatunk. A
kooperációban mindig van rá esély, hogy a résztvevők altruista beállítódással vegyenek
részt a társadalmi kapcsolatban.
Mivel a harc fogalmához elkerülhetetlenül hozzátapad valamiféle kellemetlen érzés, a
továbbiakban inkább használjuk helyette a versengés, verseny, – játékelméleti keretek
között – a dezertálás terminusokat.

Jeleztük, hogy a közösség fogalmának weberi értelmezése szokatlan (ab-
ban a minőségében mindenképpen, hogy a harc fogalmával van szembeál-
lítva). Weber társadalmi kapcsolatként értelmezi a közösséget. Ez – legalább
részben – eltér attól a széles körben elterjedt felfogástól, amely szerint a
közösség fogalma emberek valamiféle halmazát, csoportját jelenti. A két-
féle értelmezés között persze könnyen kapcsolat teremthető, hiszen az egyik
megközelítés a közösség tagjaira, mint a halmaz elemeire koncentrál szem-
ben a másik felfogással, amely a tagok közti kapcsolatra, relációra fókuszál.
A közösség jelenségének teljes megragadásához szükség van mindkettő né-
zőpont figyelembevételére.

A közösség fogalma már etimológiailag is utal arra (nemcsak magyarul,
de sok más nyelven is), hogy a közösség tagjaiban van valami közös vonás
vagy közösen birtokolnak valamit. Elméletileg bármi lehet a válasz arra a
kérdésre, hogy ‘mi a közös az adott közösségben?´. Sok esetben nagyon
erős összetartozást jelentő, a közösség tagjai és a külső megfigyelők számára
is egyértelműen azonosítható, felismerhető közös vonásokat találhatunk egy
közösségen belül, máskor szinte definiálhatatlan, nem vagy alig megragad-
ható jellemzőket tételezhetünk. A közösség fogalmához sokan és sokszor
pozitív képzeteket ragasztanak, és elkülönítik a társadalmi csoport általános-
abb fogalmától (Ferdinand Tönnies a ‘Közösség és társadalom´ című klasszi-
kus munkájának megjelenése óta mind a tudományos, mind a közéleti diskurzust
időről-időre áthatja ez a kettősség [Tön04]). A társadalom, a „társadalmi
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csoport” fogalma mint emberek valamilyen halmaza nagyon általános, sok-
félét jelenthet. Olyan fogalmakat foglalhat magába, mint csapat, közösség,
osztály, rend, szervezet, társulat, társulás, egyesület, mozgalom, párt, gyüle-
kezet stb. A közösség fogalmával szembeállítva hiányzik belőle a csoport
tagjainak összetartozása, „mi-tudata”.

Amikor a közösség mint társadalmi kapcsolat fogalmát definiáltuk, akkor
a fogalom lényegét a kapcsolat résztvevőinek összetartozás érzésének minő-
ségével ragadtuk meg. Az összetartozás-érzés, a mi-tudat létezését a szol-
idaritás fogalmával jelölhetjük. Amikor, amilyen mértékben szolidárisak
emberek egymással, akkor és olyan mértékben közösséget alkotnak. Bár
nem lehet definícióban rögzíteni, milyen tényező válthatja ki (és tarthatja
fent) ezt a közösségi érzést, a jelenség, a fogalom fontos, mert ez váltja
ki a mi-érzést, ez „biztosítja” az altruista motivációt. A szeretet, szerelem
nagyon erős szolidaritást képes teremteni emberek között, de szolidaritás-
ról beszélhetünk akkor is, amikor a társadalom széles rétegeiben támogatnak
egy olyan sztrájkot, amely egyébként komoly nehézséget, fennakadásokat
okoz a hétköznapi életükben.

Garret Hardin szerint az altruista motiváció többféle módon kialakulhat
(és tartósan fentmaradhat) az emberekben, de ez mindenképpen csak szelek-
tív módon valósulhat meg, vagyis az altruizmus csak diszkriminatív lehet
[Har82]. Hardin az egoizmus és a ‘promiszkuis altruizmus´ közé a diszrim-
inatív altruizmus öt típusát javasolja „elhelyezni (2.2. ábra). Hardin indi-

univerzalizmus („promiszkuis altruizmus”)

>

patriotizmus (hazafiság)

tribalizmus (törzsiség)

kronizmus („bajtársiság”)

familiarizmus („családiság”)

individualizmus („egyéni-ség”)

>

egoizmus

2.2. táblázat. a diszkriminatív altruizmus típusai

vidualizmuson itt azt érti, hogy valaki egy másik egyénnel szemben (tehát
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1:1-es viszonylatban) képes lehet altruista viselkedésre, amire a szerető, a
szerelmes ember példáját hozza fel. A familiarizmus fogalmával a csalá-
don belül létező önzetlenséget, míg a kronizmus kategóriájával a nem rokoni
kapcsolatban levő, de hosszabb időn át együtt elő, dolgozó, tanuló emberek
közt kialakuló bizalmat, segítőkészséget, bajtársiasságot ragadhatjuk meg
(utóbbi jelenségben a játszótársak, iskolatársak, katonatársak, munkatársak
egész életen át tartó, egymás iránti lojalitásáról van szó). A tribalizmus fo-
galmával tiszta formájában a törzsi társadalmakban megfigyelhető altruiz-
must jelölhetjük meg, amikor hosszú ideig egymás környezetében, egymás-
sal szoros és sűrű interakcióban élő emberek között alakulnak ki egymás
segítését előíró, megvalósító cselekvési mintázatok, de vannak szerzők (és
elméletek), akik (és amelyek) szerint a törzsiség vonásai a modern társadal-
makban is megfigyelhetők (például a szubkultúrák kialakulását, elkülönülését
sorolják ide). A patriotizmus egy adott területen sokáig együtt élő emberek,
általában egy nemzet, egymás iránt érzett segítőkészségét írja le, aminek
tartalma és intenzitása persze nemzetről-nemzetre, időről-időre, helyzetről-
helyezetre nagyon tág határok között változhat. Az univerzalizmust úgy
definiálja, hogy az az emberiség nagy álmát, a „mindenki testvériségét” je-
lenti, amikor az egész emberiség lehet az önzetlenség, önfeláldozás alanya,
de Hardin fenntartással él e fogalommal kapcsolatban. Már eleve nem sorolja
be a diszrkiminatív altruizmus fogalma alá, sőt, még csak megvalósíthatónak
sem tartja azzal érvelve ellene, hogy az emberiség egyetlen nagy közössége
fogalmilag-elméletileg sem, de gyakorlatilag sem tenné lehetővé a csoport-
szintű versenyt az altruista mintázatok kiválasztódásában, ami az altruista
motívumok sikeres fennmaradása ellenében hatna.

A hardini altruizmusfogalmak „egymásra épülése” összefügg a csoport
méretével, hisz a familiarizmus csoportlétszáma, vagyis a családtgjaink szá-
mossága általában kisebb, mint a „bajtársaink”, munkatársaink száma az
életünk során, de mindkettő nagyságrendekkel kisebb társat jelent a tribal-
izmus és – még inkább – a patriotizmus által egybefogott emberek számához
képest. Ennek kettős következménye van. Az egyik oldalról a csoportlét-
szám növekedésével nő a csoportban, csoporpt által kifejthető, működteth-
ető közösségi, politikai erő, a másik oldalról viszont egyre gyengül a csoport
tagjai közti lojalitás, szolidaritás érzése.

Max Weber mellett a szociológia másik nagy alakja, Émile Durkheim
szintén kiemelt fontosságot tulajdonított a szolidaritásnak, amely szerinte:
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„ . . . a társadalmi élet alapfeltétele. Valóban, egy olyan társadalom, ame-
lynek a tagjait nem kapcsolná egymáshoz valamilyen tartós és szilárd kötelék,
egy halom laza porhoz hasonlítana, amelyet a legkisebb szél is szétszórna a
négy égtáj felé.” idézi: [Ném96, 52.o.]

Durkheim úgy gondolta, hogy a társadalmi integráció alapja az emberek
közti szolidaritás, és ezt a kohéziót kell minden áron fenntartani. A közkeletű
elképzelésekkel szemben Durkheim másként értékelte a büntetés funkcióját
is:

„Nem vagy csak másodlagosan akarja megjavítani a bűnöst vagy elri-
asztani esetleges utánzóit; e szempontokból a hatékonysága éppenséggel
kétséges és mindenesetre mérsékelt. Igazi funkciója az, hogy a közös tu-
dat teljes vitalitásának megőrzése révén sértetlenül megőrizze a társadalmi
kohéziót.” [Dur01, 120.o.]

A kommunikáció jelenségének tárgyalásakor utaltunk arra, hogy a közösség,
a kommunikáció és a kötelezőség (normativitás) nagyon erősen összefüggő
fogalmak (2.1. ábra). Ezen a ponton azt a mozzanatot kell hangsúlyoznunk,
hogy a közösség létrejöttéhez és „fenntartásához” szükség van a folyam-
atos kommunikációra, amelynek talán legalapvetőbb funkciója a közösség
mi-tudatát megteremtő közös értékek, normák folyamatos cseréje, kommu-
nikálása.

>>>

Van két alapfogalmunk (a versengés és a kooperáció), amelyekkel egyfelől
megnevezhetjük a társadalmi kapcsolatok két fő típusát, másfelől ezekhez
tipikus magatartásmintákat, beállítódásokat is rendelhetünk (egoista és al-
truista magatartás).

Ezek mellett érdemes még röviden foglalkoznunk a kooperáció egyik külö-
nösen fontos fajtájával, a koordinációs helyzetekkel. Amikor a cselekvők
között nincs érdek- és akaratkonfliktus, amikor tehát nem versengenek egymás-
sal, hanem készek a kooperációra, akkor sokszor az a közös érdekük (és fela-
datuk), hogy valahogyan biztosítani tudják az egymáshoz igazodás feltételeit.
Ez koordinációs feladat, amit az jellemez, hogy (i) a felek készek a koop-
erációra, de (ii) többféle, gyakran egymással teljesen egyenértékűnek tekin-
tett kimenet közül kell választaniuk, és ehhez (iii) olyan mechanizmusokra
van szükségük, amelyek kialakítják, illetve fenntartják az együttműködés
feltételeit, vagyis segítséget adnak ahhoz, hogy a felek valemennyien ugyanazt
az alternatívát válasszák ki maguknak – ezáltal biztosítva valamennyiük érdekeinek
érvényesítését [Ort04]. Az ilyen társadalmi probléma gyakran úgy oldható
meg, hogy a résztvevők önkényes (és önkéntes) megállapodásokat, vagyis
konvenciókat teremtenek, és azokhoz igazodnak.
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A konvenció terminusát itt más értelemben használják a kérdéssel foglalkozó kutatók,
mint ahogy azt Max Weber a normák egyik típusaként definiálta (2.11.3). Sajnos nem
lehet kiküszöbölni ezt a terminológiailag zavaró homonimitási problémát, csak annyit
tehetünk, hogy ha a kontextusból nem derül ki egyértelműen, hogy melyik fogalomra,
melyik jelentésre vonatkozóan használjuk a terminust, akkor azt – az egyértelműség ked-
véért – jelöljük valahogyan.

Az egyik leggyakrabban hivatkozott konvenció az a közlekedés alapkérdésére
adott válasz, hogy az úttest melyik oldalán is közlekedjenek-e a járművek (a
jobb vagy a bal oldalán). Tudjuk, hogy mindegy, melyik megoldást választjuk,
tudjuk, hogy mindkét rendszer működőképes, mindkét megoldást válasz-
tották is világ különböző pontjain, a feladat csak annyi, hogy választani
kell valamelyik lehetőség közül. A döntés önkényes, hisz egyik alternatíva
választását sem lehet végső, cáfolhatatlan érvekkel megtámogatni, de a választás,
a döntés nélkül a közlekedés megbénulna. A pénzhasználat is ugyanígy
működik. Kicsit odébb megyünk a földrajzi térben és azt láthatjuk, hogy az
emberek különböző (dollár, euro, font, korona stb. feliratú) papírdarabokkal
fizetnek a boltokban. Hasonlókat mondhatunk a nyelvek sokszínűségéről, a
nyelvek mögötti konvenciók önkényességéről. Ha rámutatunk egy ugatós,
négylábú háziállatra, akkor azt sokféle szóval illethetjük (kutya, hund, dog,
eb), a lényeg, hogy az adott kontextuson belül a használt nyelvi jeleknek
egyértelmű legyen a jelentése, az éppen kommunikáló felek közül mindenki
ugyanarra gondoljon, amikor kimondja, leírja valamelyik ‘kutyát´ jelző szót.
Az is csak egy „előzetes döntés kérdése” és teljes mértékben önkényes, hogy
a távolságot ‘méter´-ben vagy ‘láb´-ban adjuk-e meg, a lényeg azon van,
hogy döntsünk valamelyik mérési lehetőség mellett, és utána mindenki ugyanazt
a módszert használja, értelmezze. Az időszámítás minden mozzanata ugyani-
lyen módon önkényes. Lehetne egy órányi időtartamot 100 percre felosz-
tani a most elterjedt 60 helyett, egy napot 24 óra helyett felszabhatnánk 10
vagy 100 egységre, lehet áttérni nyári és téli időszámításra, használhatjuk a
gregorián, a muszlim vagy a zsidó kalendáriumot – mindegyik időkezelési
megoldás működőképes. Választhatjuk bármelyiket, csak keverni nem sz-
abad őket (a koordinációs helyzetek feloldásaként alkalmazható konvenciók
elemztéséről lásd: [Sch80], [Lew69], [UM77], [Ort04]).

2.14. Kollektív cselekvés
A cselekvéselmélet kiindulópontja az a tétel, hogy a társadalmi jelenségeket
a cselekvő egyének szemszögéből kell megmagyarázni. Ez az alaptétel azon-
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ban nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kéne hagynunk azokat a társadalmi
jelenségeket, amelyekben közösségek, emberek valamilyen csoportja végez
olyan cselekvéseket, amelyekben a kollektivitás, a közösségiség, az egymástól
való függés mozzanata hangsúlyos. Az ilyen társadalmi helyzetekre jellemző
cselekvéseket nevezhetjük kollektív cselekvéseknek.

Sok és sokféle példát lehet felsorolni a kollektív cselekvés szemléltetésére. Az a moz-
zanat, hogy tengerek halállománya nem személyeké, nem országoké, hanem „minden-
kié”, nem lehet senkihez sem kötni őket, nem lehet senkit kizárni a halászatukból, azt
mutatja, hogy a halállomány halászatát kollektív fogyasztásnak kell tartanunk. Ha vi-
szont mindenki halászhat, akkor felmerül a kérdés, hogy miként lehet biztosítani a halál-
lomány biológiai reprodukciójának feltételeit, vagy másként: hogyan lehet megakadá-
lyozni azt, hogy egyesek annyit halásszanak, hogy ezáltal veszélybe sodorják a halál-
lomány egészét. A hagyományos tévéműsorok (a műsorsugárzási szolgáltatások) is ha-
sonló vonást mutatnak, hiszen senkit sem lehet megakadályozni abban, hogy nézze a mű-
sort a saját tévékészülékén, ezért a tévéműsorok fogyasztása kollektív tevékenységnek
minősül. Ebben az esetben az a nagy kérdés, hogy ha mindenki ingyen foghatja a köz-
szolgálati műsorokat, és senki sem fizet értük, akkor miből lehet fenntartani őket. A
tiszta ivóvíz, a levegő vagy a közterek használata is kollektív cselekvések közé sorolható.
A közterek tisztaságát csak kollektíven tudjuk fenntartani, ha senki sem szemetel (vagy
mindenki felszedi a szemetet a földről).

A kollektív cselekvések elemzése azért különösen fontos a szociológia (és
sok más társadalomtudomány) számára, mert ez a helyzet komoly társadalmi
konfliktusok, dilemmák forrása. Mancur Olson volt az első társadalomtudós,
aki elemezte a kollektív cselekvések logikáját [Ols97] és könyve bevezetőjében
megfogalmazta az ilyen helyzetek alapproblémáját:

„Sokan feltételezik, hogy a racionális, önérdekből fakadó cselekvés . . . ál-
talánosan elfogadott premisszájából logikailag következik: a csoportok cso-
portérdekeik realizálására törekszenek. . . . Valójában azonban nem igaz, hogy
az előbbi elképzelés, miszerint a csoportok érdekeik realizálására törek-
szenek, logikailag következik a racionális, önérdekből eredő viselkedés pre-
misszájából. . . . ha egy csoport meglehetősen nagy, s ha az egyéneket kényszer
vagy valamilyen más sajátos eszköz alkalmazásával nem késztetik közös
érdekeik megvalósítására, akkor a racionálisan, önérdekből cselekvő indi-
viduumok nem törekszenek arra, hogy realizálják közös vagy csoportérdeke-
iket.” [Ols97, 8.o.]

A kollektív cselekvéseket felfoghatjuk úgy is, hogy azok ember egy adott
csoportja által valamilyen közösségben, társulásban, szervezetben folyta-
tott, egymáshoz igazított cselekvések rendszere. A kollektív cselekvések
egész jelenségét könnyen át lehet forgatni a kollektív javak problématerébe:
a kollektív cselekvések értelmét nagyon gyakran (kellő absztrakció esetén:
mindig) valamilyen jószág előállításában vagy elosztásában találhatjuk meg.
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Az ilyen esetekben a kollektív javak termelési vagy elosztási kérdéseiről,
vagy még egyszerűbben a kollektív javak problémáiról beszélhetünk.

Ekkor viszont szükséges tudnunk, milyen típusait különíthetjük el a kol-
lektív javaknak [Kol98]. A típusok megalkotásához két dimenziót használ-
hatunk. Egyfelől figyelhetünk arra, hogy a javak fogyasztása versengő vagy
nem-versengő jellegű-e (a versengő fogyasztású javakat nevezik exkluzív javak-
nak, míg a nem-versengő javakat inkluzív javaknak). A nem-versengő fo-
gyasztás esetében az egyik személy fogyasztása nem csökkenti a többiek
hasznát, míg a versengő fogyasztásnál csökkenti. Ha például egy kiflit valaki
megevett, akkor azt más már fogyaszthatja el, vagyis itt az egyik ember
előnye a másik ember kárát jelenti. A kollektív javak kapcsán azt a kérdést
is mindig kell megfelelnünk, hogy lehet-e (érdemes-e, nem túl költséges-e)
kizárni valakit (a többieket) a jószág fogyasztásából. Ezek alapján a jószá-
gok négy lehetséges típusát definiálhatjuk (2.3. tábla).

nem versengő fogyasztás versengő fogyasztás

kizárható a fogyasztásból csoportjavak privát javak

nem zárható ki a fogyasztásból közjavak közös javak

2.3. táblázat. a javak típusai

A privát javak (vagy piaci javak) azok az áruk és szolgáltatások, amelyek
fogyasztásából egyrészt ki lehet zárni embereket, másrészt versengő módon
lehet őket fogyasztani. A ruhacikkektől az élelemen át a technikai beren-
dezésekig ide tartozik a javak döntő többsége. A csoportjavakat (melyeket
olykor klubjavaknak is neveznek) valamely csoport (egy klub) – exkluzív
módon, tehát másokat kizárva – birtokol. Példaként említhetjük a kábeltévét
használó közösséget, vagy egy társas lakóház kertjét. A kollektív javak fo-
gyasztásából nem zárható ki senki. Két típusa a közjószág (commons) és a
közös jószág (vagy nyilvános jószág – public good). A két típus közti különb-
ség a javak rivalizáló jellegén múlik. A közjavak fogyasztása versengő (ilyen
javak a hal- és vadállomány, a közlegelők, a közterek, bizonyos területeken
az ivóvíz), míg a közös javak fogyasztása nem-versengő (ide tartozik a lev-
egő, a nem-kódolt tévé- vagy rádióadás vagy egy ország légvédelme, határ-
őrizete, nem kevés állami szolgáltatás). Mindezek alapján a kollektív javak
két típusát már definiálhatjuk is.

KÖZJÓSZÁG
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olyan jószág, amelynek fogyasztásából nem zárható ki senki, és a jószág fo-
gyasztása nem csökkenti a többiek hasznát

KÖZÖS JÓSZÁG

olyan jószág, amelynek fogyasztásából nem zárható ki senki, de a jószág fo-
gyasztása csökkenti a többiek hasznát

Eddig összekapcsoltuk a kollektív cselekvések, a társadalmi dilemmák, il-
letve a kollektív javak fogalmait egymással. Ebben a viszonyrendszerben
már módunk van arra, hogy rámutassunk a kollektív cselekvésekkel kapcso-
latos társadalmi dilemmák két nagy típusára.

A társadalmi dilemmák két nagy típusát aszerint határolhatjuk el egymás-
tól, hogy a problémák a javak előállításával vagy fogyasztásával vannak-e
kapcsolatban. Beszélhetünk hozzájárulás-, illetve részesedés-dilemmáról.
A hozzájárulás-dilemma esetén az egyéneknek olyan jószág előállítási költ-
ségeihez kell hozzájárulniuk, amelyből aztán mindenki részesülhet. Ez a
helyzet sokakban erős késztetést vált(hat) ki a költséghozzájárulás elkerülésé-
re. A dilemma abból adódik, hogy ha mindenki így tesz (vagy sokan így
tesznek), akkor a jószág előállítása is meghiúsulhat, és ebben az esetben
mindenki rosszul jár (ez a dilemma a közös javak problémája egyben). A
részesedés-dilemmában a közösség által már előállított közjószágot min-
denki szabadon fogyaszthatja, ám amennyiben az egyének nem hajlandók
korlátozni saját fogyasztásukat, akkor hamar „túlfogyasztják” az adott jószá-
got, aminek a végeredménye hamar az adott jószág elpusztulása, megszűnése
lehet (ezt a dilemmát szokták még ‘közlegelők tragédiájának´ is nevezni, ami
a közjószágokkal van kapcsolatban).

A nagy kérdés itt az, hogy mitől függ a kollektív cselekvések (vagyis a
kollektív javak előállításának vagy fogyasztásának) várható kimenete, kik,
mikor, miért teszik meg, amit a kollektív cselekvés „kényszere” elvárna
tőlük, és kik próbálnak meg kibújni az effajta elvárások alól. A válasz egysz-
erű: „csak” azt kell figyelnünk, hogy „. . . a csoport egy vagy több tagjá-
nak cselekvése érezhetően befolyásolja-e a többiek cselekvését?” [Ols97,
50.o.]. Ez pedig nyilván kapcsolatban kell, hogy legyen a csoport nagyságá-
val. Kisebb csoportokban egyes szereplők (a „nagyok”) hozzájárulása ele-
gendő lehet a kollektív jószág előállításához vagy fenntartásához. Ilyenkor
a többiek (a „kicsik”) a nagyok „kizsákmányolására” törekszenek, amen-
nyiben a nagyoknak már elegendően nagy a várható egyéni haszna ahhoz,
hogy magukban, önérdeküket követve, biztosítsák a kollektív javak megsz-
erzésének vagy fenntartásának költségeit. Ám a csoport méretének növeke-
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désével folyamatosan apad a nagyok hozzájárulásának mértéke (és jelen-
tősége) a teljes költségigényhez képest, így egyre inkább csökken az az es-
ély, hogy a csoport egyes tagjai (a nagyok) magukban is képesek legyenek a
kollektív javak költségeinek előteremtésére.

A kollektív cselekvésekkel, kollektív javakkal kapcsolatos társadalmi di-
lemmák megoldására társadalmi ösztönzők alkalmazásával lehet próbálkozni.

„Csoportcselekvésre ilyen körülmények közepette csupán olyan ösztön-
zők révén kerülhet sor, amelyek – a kollektív javaktól eltérően – nem megkülön-
böztetés nélkül a csoport egészére, hanem szelektíve, a csoporthoz tartozó
egyes individuumokra hatnak. A szóban forgó ösztönzőknek ‘szelektív ösz-
tönzőknek´ kell lenniük, mivel csak így nyílik mód arra, hogy másként kezeljék
azokat, akik nem csatlakoznak a csoport érdekében tevékenykedő szervezethez,
vagy nem működnek közre más módon a csoportérdek realizálásában, mint
azokat, akik megteszik ezt.” [Ols97, 54-55.o.]

A szelektív ösztönzők lehetnek pozitívak vagy negatívak, vagyis jutalmak,
jutalmazások vagy büntetések, szankciók. A pozitív ösztönzőket nyilván
azok számára lehet juttatni, akik hozzájárultak a kollektív javak termelési
költségeihez vagy korlátozták magukat azok fogyasztásában, míg a negatív
ösztönzőkkel azokat lehet büntetni, akik ezt nem tették meg. Pozitív ösztön-
zésre hozhatjuk fel példaként a jótékony célra adományozók nevének fel-
sorolását egy újságban vagy a műalkotások beszerzéséhez nyújtott támogatás
tényét rögzítő névtábla elhelyezését múzeumokban, képtárakban a műtár-
gyak mellett. Kisebb közösségekben az egyszerű szóbeli dicséret is sokszor
ösztönzőleg hat. A negatív ösztönzőkből is többféle van. Minél kisebb a
közösség, minél jobban ismerik egymást az emberek, annál erősebb hatással
bírhat az egyszerű szóbeli helytelenítés, a „kötelességmulasztó magatartás”
szóvá tétele. De előfordulhat olyan eset is (a sztrájkok történetében könnyen
lehet példákat találni rá), amikor a „nem-közösségi” hozzáállást (a sztrájk-
törő magatartást például) fizikai erőszakkal való fenyegetéssel próbálják meg
átformálni. Persze negatív ösztönző lehet az egyszerű pénzbírság is.

A kétféle ösztönző alkalmazásának más és más következményei lehetnek.
Pamela Oliver kimutatta [Oli80], hogy a kollektív cselekvések kimenetét
befolyásolhatják a szelektív ösztönzők és racionálissá tehetik az egyének
számára a kollektív javakhoz való hozzájárulást (és ezáltal persze magát a
kollektív cselekvést is), de a ösztönzők típusának nincs érdemi befolyása
a végeredményre. Ez annyit jelent, hogy csak a szelektív ösztönzők alka-
lmazásának a ténye a fontos. A szelektív ösztönzők különbségei máshogy,
mert máshol hatnak.
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A szelektív ösztönzők igénybevétele azt jelenti, hogy a kollektív cse-
lekvésben résztvevők hozzáállását, motivációját valaki valamilyen ösztön-
zésre alkamas privát jószág felhasználásával akarja megváltoztatni. Veg-
yük a legegyszerűbb szelektív ösztönzőt, valamely – dicsérő vagy elítélő –
vélemény szóbeli kifejtését. Ezt végrehajtani ugyanúgy cselekvésnek minősül,
mint az éppen adott kollektív cselekvési helyzetben elvárt tevékenységet
megtenni vagy elmulasztani. Az ösztönző cselekvés azonban más szinten
van az eredeti cselekvéshez képest. Az előző az utóbbira vonatkozik, amit
úgy is mondhatjuk, hogy a kollektív cselekvési helyzetben mindenkitől elvárt
adott cselekvés elsőrendű cselekvés, az ennek ösztönzésére irányuló cse-
lekvés pedig másodrendű cselekvés. A szelektív ösztönzők alkalmazásának
mindenképpen van valamilyen forrásigénye, költsége, amit az ösztönző fél-
nek kell viselnie. Megdicsérni valakit, már az sem megy mindig könnyen,
hát még rászólni valakire. Az ösztönzésnek olyan ”pszichológiai költsége”
van, amit nem vállal fel mindenki. Sokan látják, de csak kevesen szólnak
arra az emberre, aki egy köztéren eldob egy csikket.

A pozitív ösztönzők költségei olykor szinte elhanyagolhatóak, könnyen lehet adni belőlük.
Amikor autóval közlekedünk, sokszor csak valamilyen kooperatív magatartással lehet egy
konfliktusos helyzetből kikerülni, és ilyenkor illik megdicsérni a kooperatív felet. Ha a
kereszteződésben az egyik autós elengedi a másikat vagy beengedi a sorba maga elé a
másikat, akkor a „kedvezményezett” részéről egy köszönést jelző biccentés, karlendítés
vagy lámpavillogás köszönetnek és egyben pozitív ösztönzésnek minősül. Ugyanakkor a
könnyen osztható, ezért könnyen is megszerezhető pozitív ösztönzők elmaradását gyakran
„büntetésként” élik meg az érintettek. Az előző példánál maradva: ha a biccentés, a
megköszönés aktusa elmarad, akkor a kooperátor könnyen ingerültté válik, szóvá teszi az
elmaradt gesztus.
A pozitív ösztönzőket a kooperálók, a negatív ösztönzőket a dezertálók kapják. Ha min-
denki kooperál, akkor nincs szükség negatív ösztönzőkre, illetve mindenkinek pozitív
ösztönzőt kell adni, ha mindenki dezertálna, akkor minden fordítva lenne az ösztönzőkkel.
A pozitív ösztönzők alkalmazásának költségeit együtt nőnek a kooperálók számával, míg
a negatívak ösztönzők összköltsége csökken a kooperálási hajlandóság emelkedésével.
Azokban a társadalmi helyzetekben, amelyekben a kollektív javak biztosításához elég
pár embernek a hozzájárulása, ott megéri a pozitív ösztönzők alkalmazása. Ilyen helyzet
lehet például a jótékony célú adományozás, a lobbizás, egy kisvárosi újság megjelenés-
nek anyagi támogatása. Ha egy kisváros nagyvállalkozója ki tudja járni, hogy állami
pénzekből épüljön bekötőút az országos főúttól a város szélén álló gyárához, akkor az
az egész városnak előnyös lesz, és ezt a tevékenységét el lehet ismerni díszpolgári cím
odaítélésével (pozitív ösztönző adásával). Vannak azonban olyan társadalmi szituációk
is, amelyekben a kollektív cselekvés csak abban az esetben lehet sikeres, ha mindenki
(vagy közel mindenki) megteszi a maga hozzájárulását. Ilyenek lehetnek például azok
a sztrájkhelyzetek, amikor kevés sztrájktörő is keresztül húzhatja a többiek szándékát.
Amikor „egyöntetű”, „egyhangú” cselekvésre van szükség (és a dezertálók vannak kisebb-
ségben), akkor a negatív ösztönzők lehetnek igazán hatásosak. A negatív ösztönzők al-
kalmazásának azonban kellemetlen mellékhatásai is lehetnek. A dezertálók egy része
ugyanis nem tudja, nem akarja elfogadni, hogy büntetéseket alkalmazzanak velük szem-
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ben, így a negatív ösztönzők használata könnyen feszültségekhez vezethet a csoporton
belül. Ez pedig lerombolhatja a kollektív cselekvésekhez szükséges közösségi pozitív
beállítódást, csökkentheti a szolidaritást. Ezért fordul elő gyakran az, hogy nagylétszámú,
egyöntetű cselekvést megkívánó kollektív cselekvési helyzetekben a csoport tagjai között
megjelennek – a csoportra, a kollektív javakra, a kollektív cselekvésre vonatkozó – ide-
ológiák, amelyek célja, funkciója a csoportszolidaritás érzésének felkeltése, illetve fen-
ntartása, és ezzel a kollektív cselekvés feltételeinek biztosítása [Oli80].

Az ösztönzési szinthez köthető – másodrendű – cselekvések célja az alapsz-
intű – elsőrendű – kollektív cselekvések befolyásolása, aminek végrehajtását
ugyanúgy el lehet várni a közösség minden tagjától, mint az eredeti kollektív
cselekvés végrehajtását (az elsőrendű cselekvések szintjén). Ez azt jelenti,
hogy a második cselekvési szinten is egy kollektív cselekvési helyzettel ál-
lunk szemben, amikor ugyanúgy kérdéses, hogy a cselekvők megteszik-e
azt, amit elvárnak tőlük (hogy ti. dicsérjék, illetve kritizálják a többieket,
ha azok végrehajtják, illetve elmulasztják megtenni a kollektív cselekvési
helyzetben tőlük elvárt cselekvéseket). A másodrendű kollektív cselekvések
kérdéseire a későbbiekben még visszatérünk.

2.15. Társadalmi szerep

A társadalmi cselekvések során a résztvevők kölcsönös elvárásokkal van-
nak egymás iránt. Ezeket az elvárásokat, illetve ezt a kölcsönösséget sok
esetben olyan társadalmi normák szabályozzák, amelyek elválaszthatatlanul
összekapcsolnak két cselekvő személyt úgy, hogy az egyik félnek (Egonak) a
másik (Alter) cselekvésével kapcsolatos jogokat, míg a másiknak (Alternek)
fordított irányú (az Ego irányába mutató) kötelezettségeket írnak elő. Ezt
a kapcsolatot, ezt a különös komplementaritást, ami az egymást feltételező,
egymást kiegészítő jogokat és kötelességeket fonja össze, már David Ross
erkölcsfilozófus is leírta és jellemezte [Ros30, 48-56.o.]. E komplementer
viszony szemléltetésére a legegyszerűbb áruházi szituációt hozhatjuk fel pél-
daként. Ha a boltban a vevő leteszi a kosarát az eladó elé, akkor mindkettejük
fejében ott a másik cselekvésére vonatkozó – egymást kiegészítő – elvárás,
miszerint az eladónak joga van igényt tartani arra, hogy a vevőtől elvárja az
áru ellenértékének kifizetését, és a vevő kötelezőnek érzi ezt megtenni.

A szociológiai elméletbe Talcott Parsons emelte be ezt a kategóriát, amikor
cselekvéselméletének egyik kulcsfogalmává tette a komplementaritás fogalmát
[PS51, 15.o., 190-91.o.]. A kölcsönös elvárások komplementaritásának tételezése
nem azt jelenti, hogy ezek az elvárások teljesen azonosak, megegyeznek
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egymással, csupán csak a kölcsönösség, az egymásra vonatkoztatás moz-
zanata a fontos. Ha ez fennáll, akkor társadalmi cselekvésekről beszél-
hetünk, amelyen belül persze gyakran előfordulhat, hogy ezek az elvárások
valóban megegyeznek egymással.

A komplementaritás fogalma azért fontos, mert az azonos elvárásokkal
megerősített, a normákkal intézményesített társadalmi szerepek, státusok fo-
galmát lehet vele megalapozni. Parsons ugyanis azt a kérdést akarta megválas-
zolni (többek között), hogy miért stabilak a társadalmi rendszerek, mi in-
tegrálja őket, miért tapasztalhatunk szabályszerűségeket a társadalmi cse-
lekvések világában. Válasza az volt, hogy a kölcsönös várakozások mentén
társadalmi szerepek alakulnak ki, amelyek egyértelműen és tartósan képesek
lehetnek a cselekvések szabályozására. Mégpedig pont a komplementaritás
miatt, hiszen az egymásra vonatkoztatott jogok és kötelezettségek kölcsönös
elfogadása teremti meg (és tartja fent) azt a helyzetet, amelyben mindkét
fél önként, saját akaratából hajtja végre a tőle elvárt cselekvést. Ebből a
szempontból tekintve a társadalmi rendszer (társadalmi struktúra) nem jelent
mást, mint egymással összefüggő társadalmi szerepek, az ezekre vonatkozó
kölcsönös várakozások – adott térben, időben, adott módon összefüggő (kon-
struált), hol szoros, hol laza – struktúráját.

Nagyon sokfajta társadalmi szerep létezik, és ezekből valamennyien sok-
félét betöltünk, „eljátszunk” életünk során. A családban a gyerek-szülő vis-
zonyt ezerszeresen átszövik a kölcsönös kötelezettségek és jogosultságok,
és persze ugyanez igaz a testvérek, illetve a szülők, sőt, a tágabb rokon-
sági szerepek, a nagybácsi, nagymama, sógor, unokaönővér egymás közti
kapcsolataira is (a gyereknek „szót kell fogadnia” a szüleinek, a házastársak-
nak hűségesnek kell lenniük egymáshoz, a testvéreknek meg kell osztaniuk
egymás közt a kapott ajándékot, a nagybácsit magázni kell, de ő tegezheti az
unokáit). A háztartás – bár történelmileg változó módon – sokféle szerepet
formált ki, amelyek persze nem függetlenek a családi, rokonsági szerepektől
(a nők „dolga” a főzés, mosás, takarítás, a férfiaké a nehéz kerti munka, a
favágás, a háztartási gépek javítása). Az iskolában a tanár-diák – komple-
menter – viszony szerepelvárásainak kell megfelelnünk, persze úgy, hogy az
egymást váltó iskolatípusokban kisebb-nagyobb mértékben változik a kölc-
sönös elvárások rendszere (általános iskolában még sok helyen jelenteni kell
a tanárnak, olykor kötelező viseletet írnak elő a gyerekek számára, megsz-
abják a jelentkezés formáját, míg az egyetemeken az ilyen elvárások már
furcsán hatnának, vagyis nem érvényesülnek). A munkahelyeken a főnöki
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és beosztotti szerepeket kell megtanulnunk és gyakorolnunk, vagyis azt kell
elsajátítanunk, hogy – a munkamegosztás elvárásaihoz igazodva – miként
lehet a feladatokat, a felelősségeket, az erőforrásokat stb. úgy elhatárolni
egymástól és különböző – munkamegosztási – szerepekhez rendelni, hogy
azok integrálhatóak legyenek egymáshoz, és együttesen hatékonyabbak legyenek,
mint a külön végzett munkák mechanikus összegzése (a főnök mondja meg,
hogy adott napon mit kell elvégeznie a beosztottnak, ezt a jogát a beosztott is
elismeri, a pénzügyesnek kell a havi pénzügyi jelentést elkészíteni, a portás-
nak egyszerre joga és kötelessége az, hogy ellenőrizze, ki lép be a vállalat
telephelyére, és kölcsönösen elvárják egymástól, hogy mindenki megtegye
azt, amit a szerepe szerint el kell végeznie). A szórakozás, közügyek vitele,
a közlekedés, a közös társadalmi terekben való megjelenés mind kialakítja a
maga „adekvát” viselkedési mintáit (a színházban kölcsönös elvárások men-
tén cselekszik a színész, a néző, a jegyszedő, a büfés, a hivatalban elkérik a
hivatalos papírjainkat, mi odaadjuk, pénzt kérnek tőlünk és mi be is fizetjük
azt különböző hivatalos ügyekben). Az utcán tudjuk, hogy mit tehet meg
velünk a rendőr (megállíthat, megszondázhat, elkérheti a hivatalos okmányainkat),
és tudjuk, hogy a rendőrrel találkozva nekünk milyen kötelezettségeink van-
nak, illetve milyenek nincsenek (meg kell állnunk, meg kell mutatnunk a
papírjainkat, de nem kiszállnunk a kocsiból, nem kell odaadnunk végleg az
iratainkat, nem kell pénzt adnunk nekik). Vég nélkül folytathatnánk a sort.

Társadalmi cselekvéseinket úgy is értelmezhetjük, mintha folyamatosan
különféle társadalmi szerepeket játszanánk az „élet színpadán” (gyakran egysz-
erre többet is), de sosem monodrámát adunk elő. Ezek a szerepek nem
magukban állnak, mindig megtalálhatjuk az őket kiegészítő szerepeket is.
A komplementaritás együtt jár a társadalmi szerepekkel.

A társadalomtudósok (szociológusok, antropológusok) azonban azt is ko-
rán észrevették, hogy a társadalmi jelenségek között vannak olyan szabály-
szerűségek is, amelyek hasonlítanak ugyan a társadalmi szerepek, illetve
komplementaritás fogalmával leírható jelenégekhez, de mégsem azonosak
velük. Példaként a falusi társadalomban tapasztalható kaláka jelenségére hi-
vatkozhatunk, aminek lényege az, hogy ha valaki segít közeli ismerőseinek,
rokonainak egyszer (házépítésben, betakarítási munkában, szüretelésben stb.),
akkor ezért a cselekedetéért nem pénzt vagy bármi más, azonnali ellenszol-
gáltatást kap (vár el), hanem egyfajta kötelezettséget ébreszt a megsegített
félben arra vonatkozóan, hogy a jövőben valamikor valamilyen formában
visszaadja majd neki a segítséget. A viszonzásnak nem feltétlen kell ugyan-
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abban a formában, ugyanakkora mennyiségben megtörténnie, lehet másfajta
tevékenységgel is „fizetni” (például a másik gyerekének felügyeletével vagy
szobafestéssel).

A reciprocitás fogalma olyan társadalmi kapcsolatokat ír le, amelyekben
a cselekvők várakozással vannak egymás cselekvései iránt, de ezek eltérő
minőségűek a komplementaritás esetében tapasztalható várakozásokhoz képest.
Ezt a fajta minőséget Kant úgy fogalmazta meg, hogy „vannak olyan mások
iránti kötelességek, amelyeknek teljesítésével egyszersmind őket is kötelez-
zük . . . ” [Kan91, 566.o.]. A reciprocitás fogalmában van valami kölc-
sönösség, valamiféle viszonzás, amit a komplementaritás fogalmában nem
tapasztalhatunk. És persze van valami nagyon fontos különbség is a két-
féle cselekvéstípus „belső szerkezetében”. „logikájában”. Hogy mi is ez a
különbség, és hogyan jellemezhető a reciprocitás jelensége, arra a következő
fejezetben térünk ki kicsit alaposabban.

2.16. Reciprocitás
„Kapj meg engem
Adj oda engem
Ha odaadsz, újból megkapsz.” [Mau04, 303.o.]

A reciprocitás terminusát még nem használva, de a jelenség lényegét már
pontosan megragadva David Hume igen régen észrevette és leírta, hogy a
reciprocitás sok helyen tetten érhető a mindennapok világában:

„De azáltal, hogy az embereknek . . . az önérdeken alapuló érintkezése
kezd kialakulni és elterjedni a társadalomban, nem szűnik meg teljesen az
érintkezésnek ama nemesebb formája sem, mely abban áll, hogy az emberek
baráti szívességet tesznek egymásnak. Változatlanul szolgálatára lehetek
azoknak, akiket szeretek vagy közelebbről ismerek, noha nem remélek semmi
előnyt a magam számára; és ők is hasonlóképpen viszonozhatják ezt, min-
den hátsó gondolat nélkül, csupán azért, hogy meghálálják múltbeli szol-
gálataimat.” [Hum76, 707.o.]

Magát a reciprocitás fogalmát csak jóval később, Hume után többszáz évvel
kezdték el használni. Szociológusok és antropológusok ismerték fel a re-
ciprocitással kapcsolatos társadalmi jelenségek igazi jelentőségét. Richard
Thurnwald antropológus volt az, aki először alkalmazta ezt a fogalmat tár-
sadalomtudományi környezetben, majd utána Bronislaw Malinowski, Marcel
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Mauss, Marshall David Sahlins és még sokan mások (köztük már közgazdá-
szok is) kiemelten foglalkoztak a reciprocitás jelenségével. Az antropológu-
sok hamar észrevették, hogy az általuk vizsgált „primitív” társadalmakban
fontos szerepe van a reciprocitáson alapuló jelenségeknek, mechanizmusok-
nak, hogy a kölcsönösségnek, a szimmetrikus társadalmi viszonyoknak, az
ajándékozásnak társadalomszervező jelentőséget lehet tulajdonítani.

Bronislaw Malinowski a Trobriand-szigeten élő törzsi társadalmak életét
vizsgálva meggyőzően dokumentálta a szimmetrikusan szerveződő rokon-
sági rendszer és a reciprocitáson alapuló kula-kereskedelem (kula-gyűrű) je-
lenségei között tapasztalható szoros összefüggést [Mal72]. A kula-gyűrű
működését megérthetjük az alábbi idézetből:

„Ennek az útvonalnak mentén kétfajta árucikk – és csakis ez a két fajta
– utazik folytonosan, egymással ellentétes irányban. Az óramutató járásá-
val megegyezően vonul az egyik: a szoulavának nevezett, vörös kagylókból
készített hosszú nyakláncok. A másik árucikk – a mwali, azaz fehér kagyló-
karperec – az ellenkező irányban mozog. Mindkét áru – a zárt körvonalon
saját irányában utazva – útja során találkozik a másikkal és állandóan elcse-
rélődik. A kula-cikkek minden mozgását, a kereskedelmi ügyletek minden
egyes részletét egy sor hagyományos jogszokás és megegyezés rögzíti és
szabályozza, a kula egyes műveleteihez pedig bonyolult mágikus rituálé és
nyilvános szertartások kapcsolódnak.” [Mal72, 49.o.]

‘De mire is szolgál ez a kölcsönösségen, szimmetrián alapuló csererendszer?
’ – tehetjük fel a kérdést. Legfőképpen a társadalmi integrációt, hiszen a
kula-rendszer a rengeteg, párosával összekötött egyén között hosszú távon
érvényes viszonyrendszert alakít ki és tart fent, amely különféle kölcsönös
előjogokat és kötelezettségeket foglal magában, amivel nemcsak az egyének,
de a nemzettségek, törzsek közötti viszonyt is szabályozza. A kula-rendszer
működtetésének elsősorban nem gazdasági céljai vannak:

„A kula egyik résztvevője sem őriz soha tovább egy cikket, mint talán
egy vagy két esztendeig. Már ezzel is kiteszi magát annak, hogy szemére
vetik zsugoriságát. Némely területeknek kimondottan rossz a hírük a kulában
való ‘lassúságok´ és ‘fukarságuk´ miatt. Egyébként azonban élete folyamán
mindenkinek a kezén óriási tömegű árucikk folyik át, amelynek ideiglenes
birtoklását élvezi, és amelynek egy ideig gondját viseli. Ez a birtokjog so-
hasem készteti arra, hogy használja is a javakat, és kötelessége hamarosan
továbbadni valamelyik partnerének. Az ideiglenes tulajdonjog azonban lehe-
tővé teszi számára, hogy jelentős hírnevet szerezzen, közszemlére bocsáthassa
árucikkét, elbeszélje, hogyan jutott hozzá, és tervet készítsen arról, kihez
megy majd, hogy továbbadja. Mindez egyik kedvenc témája a törzsbeliek
társalgásának és pletykálkodásának.” [Mal72, 59-60.o.]
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A kula jelentőségét csak akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy a Trobriand
szigetek őslakosai között kétfajta csere létezett. A kula-gyűrű tranzakciói
nemes cserének számítanak, de emellett van profán csere is, ez a gimwali.
Ez olyan csere, mely az egyéneknek közvetlen haszonnal jár, tehát érdemes
(és szabad is) érte alkudozni, az ilyen áruk megszerzése „csak” önmagáért
van. Vesz valaki zöldséget, húst, tojást, fizet érte az eladónak, de ezen túl
nem alakul ki semmi más kapcsolat köztük. Ehhez képest a nemes cserében
mindig van valami többlet, valami társadalmi mozzanat. A kula nemcsak
javak cseréjéről szól, mert az ajándékok kapcsolatokat teremtenek a felek
között: szövetséget, társulást, a béke lehetőségét, társadalmi presztízst stb.
Ezt a gondolatot fejtette ki részletesen Marcel Mauss is, amikor a reciprocitás
jelenségéről írt.

Marcel Mauss egyik leghíresebb tanulmányát az ajándékozás jelenségének
szentelte [Mau04, 195-342.o.]. Azt a kérdést akarta megválaszolni, hogy
„. . . milyen erő rejlik az odaajándékozott dologban, ami a megajándékozot-
tat arra készteti, hogy viszonozza?” [Mau04, 198.o.]. A tereptanulmányai
során szerzett tapasztalatait összegezve Mauss bevezette a potlecs fogalmát,
ami alatt a „totális szolgáltatások rendszerét”, az adás, elfogadás és vis-
zonzás kötelező aktusainak sokszálú egymásba fonódását értette (a ‘potlecs´
szó eredeti jelentése egyébként ‘táplálni´, ‘fogyasztani´):

„Az élet szüntelen ‘adok-kapok´. Át- meg átjárja a kötelezően és érdek-
ből, nagylelkűségből és szolgáltattételként, kihívásként vagy zálogként adott,
kapott, viszonzott ajándékok folyamatos és minden irányú áramlása.”[Mau04,
241.o.]

A potlecs három kötelezettséget ír elő a résztvevők számára: adni, kapni és
viszonozni. Az első, alapvető „művelet”, az adás aktusa, valaminek (ter-
ménynek, élelemnek, embernek, ékszernek, csónaknak) az odaajándékozása
a másiknak vagy ugyanezek közös elfogyasztása. Hogy miért is olyan fontos
az adás aktusa, kiderül alábbi idézetből.

„Az adás kötelezettsége a potlecs lényege. Egy főnöknek potlecseket
kell adnia saját magáért, a fiáért, vejéért vagy lányáért, a halottaiért. Törzse
és faluja, sőt családja előtt csak akkor őrzi meg tekintélyét – országosan és
nemzetközi szinten –, ha bizonyítja, hogy a szellemek és a vagyon üldözik
és kedvelik, s hogy a vagyon megszállta, ő pedig birtokolja, ezt pedig csak
úgy bizonyíthatja, ha elkölti, szétosztja, neve árnyékába szorítva’ megalázza
a többieket.” [Mau04, 259-60.o.]

Az adás kötelezővé tétele azonban még nem elegendő. A potlecs azt is
előírja, hogy ha valakinek adnak, akkor azt el is kell fogadnia. Nem lehet
– következmények nélkül – visszautasítani a másik fél gesztusát, ajándékát.
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Az elfogadás kötelezőségét támogató „érv” logikája ugyanaz, mint az adás
esetében volt:

„Az elfogadás kötelezettsége nem kevésbé kényszerítő. Az embernek
nincs joga visszautasítani egy ajándékot visszautasítani a potlecset. Aki így
viselkedik, kimutatja, hogy fél a viszonzástól, fél, hogy ‘lelapított´ marad,
míg nem viszonzott. Valójában ezzel már le is van ‘lapítva´. Ezzel elvesztette
nevének ‘súlyát´ . . . ” [Mau04, 264.o.]

Aki elfogadja az ajándékot, az pontosan tudja, hogy ezzel elkötelezte magát
arra, hogy valamikor viszonoznia kell azt. A potlecs „logikai képletének”
harmadik eleme a viszonzás mozzanata. Amit kap az ember, azt vissza kell
adnia valamikor, mégpedig kamatostul. Aki ezen a téren ront, elvesztheti a
jóhírét, elvesztheti az arcát.

„Az ember a ‘hátára kapja az ajándékot´. Nem csupán részesült egy
dologban, egy ünnepségben, hanem elfogadott egy kihívást; s azért fogad-
hatta el, mert biztos volt abban, hogy viszonozni tudja, bizonyítani tudja,
hogy nem egyenlőtlen . . . A méltó viszonzás parancsoló kötelezettség. Aki
nem viszonoz, vagy nem semmisít meg egyenértékű javakat, egyszer s min-
denkorra elveszíti az ‘arcát´.” [Mau04, 265-6.o.]

A potlecs fenti három parancsa befonja, összeköti a potlecs társadalom min-
den tagját, minden csoportját, minden cselekvését. Felmerül a kérdés, va-
jon miért is alakulhatott ki, illetve miért is maradhatott fent ez a rendszer.
Mauss erre többféle magyarázatot is ad, ami abban az értelemben helyénvaló,
hogy a potlecs résztvevőinek viselkedését nem vezethetjük vissza egyetlen
motívum érvényesülésére.

„Az ajándékok jelentősége és természete abból a rendkvüli versengés-
ből fakad, amely az érkező expedícióhoz tartozó lehetséges partnerek között
uralkodik. Keresik a lehető legjobb partnert a szembenálló törzsből. Ennek
nyomós oka van: a létrehozni kívánt társulás ugyanis egyfajta nemzettséget
teremt a partnerek között. A választáshoz tehát szédíteni, elkápráztatni kell.
A rangsorról sem megfeledkezve, a többiek előtt vagy náluk jobban kell cél-
hoz érni, kiprovokálva a legértékesebb dolgok legbőségesebb cseréjét, amik
természetesen a leggazdagabb emberek tulajdonában vannak. Konkurencia,
vetélkedés, kérkedés, a nagyság és az érdekek hajhászása, ezek a különféle
indítóokok lapulnak a cselekedetek mögött.”[Mau04, 239.o.]

A gyakran pazarló ajándékozás, a javak olykor féktelen, pusztító közös fo-
gyasztása a külső megfigyelő számára értelmetlennek tűnhet, pedig racioná-
lis megfontolások (is) vannak a hátterében.

„. . . az az indián, aki minden barátját és szomszédját egy nagy potlecsre,
látszólag elpocsékolva hosszú évek munkájának minden felhalmozott ered-
ményét, két dolgot akar, amelyeket csak nemesnek és dicséretre méltónak

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



122 2. Alapfogalmak

ismerhetünk el. Első célja kifizetni az adósságait. Ez nyilvánosan történik,
rengeteg szertartással, s úgy, mint egy közjegyzői aktus. A második célja
úgy befektetni munkája gyümölcseit, hogy saját maga és gyermekei számára
a lehető legnagyobb hasznot húzza belőlük. Akik ezen az ünnepen ajándékot
kapnak, kölcsönként kapják, s azt pillanatnyi vállalkozásaikban fölhasznál-
hatják, de néhány éven belül vissza kell fizetniük az adományozónak vagy
örökösének. Így az indiánok a potlecset végül is úgy tekintik, mint eszközt
gyermekeik jólétének biztosítására, ha netán fiatalon árván maradnának . . . ”
[Mau04, 251.o.225.lábjegyzet]

A folyamatokat egy másik szempont szerint tekintve észrevehetjük azt is,
hogy az ajándékozás, a „tulajdonháború”, az esztelen költekezés a dicsőség,
a rang megszerzésére (is) irányul. Ezzel pedig a résztvevők önkéntelenül is
hozzájárulnak a társadalmi struktúra kialakításához, fenntartásához.

„Az ajándékoknak és őrjöngő fogyasztásnak, a javak őrült elvesztege-
tésének és elpusztításának indoka azonban, főként a potlecses társadalmak-
ban, semmilyen szinten nem önzetlen. Főnökök és hűbéresek, hűbéresek és
alattvalók között ezeknek az ajándékoknak a révén a hierarchia születik meg.
Adni annyit jelent: kinyilvánítani a felsőbbrendűséget, többnek lenni, föl-
jebb lenni, magisternek lenni; viszonzás vagy még többel viszonzás nélkül
elfogadni pedig azt jelenti, hogy az ember alárendeli magát, alattvalóbá,
szolgálóvá válik, kisebbé lesz, lejjebb áll a rangsorban (minister).” [Mau04,
328.o.]

Láthattuk tehát, hogy a potlecs egyrészt hozzájárul a gazdasági biztonság
megteremtéséhez és fenntartásához, másrészt kialakítja és újratermeli a tár-
sadalmi státusok hierarchikus rendszerét. A potlecsnek azonban mindezeken
túl van egy harmadik – és véleményünk szerint a legfontosabbnak minősí-
thető – funkciója is. Az adás-eélfogadás-viszonzás hármasságán alapuló
totális szolgáltatások rendszere ugyanis képes hozzájárulni a társadalmi szol-
idaritás, a kooperáció fenntartásához és ezzel a harc, a káros túlzó versengés
kiiktatásához.

„A társadalmak abban a mértékben fejlődtek, amennyiben ők maguk,
egyes alcsoportjaik és végül egyedeik meg tudták szilárdítani kapcsolataikat,
megtanultak adni, kapni és végül viszonozni. Ahhoz, hogy kereskedjenek,
először is le kellett tenni a dárdát. Ekkor sikerült a javakat és embereket
cserélgetni, már nemcsak nemzetségről nemzetségre, de törzsről törzsre,
nemzetről nemzetre, és – főleg – egyénről egyénre. Az emberek csak ezután
tanulták meg létrehozni és kölcsönösen kielégíteni az érdekeket, végül pedig
ezeket anélkül is megvédeni, hogy fegyverhez kéne nyúlniuk. Így tanult
meg a nemzetség, a törzs, a nép . . . egymás gyilkolása nélkül szemben állni,
s önmaguk feláldozása nélkül adni egymásnak. Ez bölcsességük és szolidar-
itásuk egyik tartós titka.” [Mau04, 337.o.]
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Az antropológusok tőlünk távoli, primitív társadalmak vizsgálata alapján
fedezték fel és írták le a reciprocitás jelenségét, pedig annak számos for-
mája megtalálható a közelmúltunkban, sőt, a jelenünkben is. A minden-
napi életünk reciprok elemei közé tartoznak az ajándékozás, a munkacsere
vagy a szolgáltatáscsere jelenségei. Az ajándékozás ugyanolyan formában
jelen van a rokoni kapcsolatrendszerünkben, mint a primitív társadalmak-
ban, persze közel sem olyan kiterjedt módon és már nem is olyan totális jel-
leggel. De azért a viszonzás, a túlköltekezés, a státusjelzés, a köteléképítés
és a reciprocitás többi jellemzője mind továbbél a mi világunkban is. A re-
ciprok termékcsere is megfigyelhető közeli ismerősök, rokonok között. A
munkacserére a már említett kaláka jelensége a legjobb példa. A szolgál-
tatáscsere a pártállami rendszerben, a tervgazdaságban is volt, de a piaci
körülmények között is létezik. A pártállam funkcionáriusai vagy a piacgaz-
daság menedzserei kölcsönös szívességek révén tudtak, tudnak sok minden
elintézni (a tervgazdaság idején a gyárigazgató kölcsönadta az üzemi buszt
a városi pártbizottság vezetőjének, aki később ezért azzal fizetett, hogy be-
segítette a gyárigazgató fiát az egyetemre, de a piaci körülmények között
is előfordul az ugyanilyen – időben eltolt és a tevékenységben tartalmában
eltérő – viszonzás a különböző vállalatok menedzserei között, amikor infor-
mációért számítógépes kapacitással vagy üdülési lehetőséggel „fizetnek”).
Az új média, a hálózati kommunikáció elterjedésével pedig a termékek, szol-
gáltatások, szaktudások, szabadidők cseréjének olan újfajta lehetősége je-
lent meg, amelyhez hasonlóra még nem volt példa a történelemben (aminek
leírására a ‘szivárványgazdaság´ terminusát kezdték el használni).

A reciprocitás fogalmát nem csak szociológusok, antropológusok vették
használatba. A fogalmat érdemben Polányi Károly emelte be a közgazdasági
elméletbe. Polányi a gazdasági folyamatok, gazdasági cselekvések inte-
grálásának formáiként, típusaiként elkülönítette egymástól a reciprocitás, a
redisztribúció és az árucsere mechanizmusait [Pol76, 241.o.]. Észrevette,
hogy bármenyire is széleskörben terjedt (és terjed) a piac mint a gazdasági
cselekvések legmegfelelőbbnek tűnő integrációs formája, a múltban, de a
jelenben, sőt, a belátható jövőben is, megfigyelhetjük, illetve elvárhatjuk a
másik kettő lehetséges integrációs mechanizmus (tehát a redisztribúció és
a reciprocitás) létezését, befolyását. A reciprocitásról a következőket írta
Polányi:

„Arisztotelész azt tanította, hogy minden közösséghez (koinonia) hoz-
zátartozik tagjainak kölcsönös vonzalma (philia), ami a reciprocitásban (an-
tipeponthosz) nyer kifejezést. Ez egyaránt igaz volt mind a szilárdabb közös-
ségekre, amilyenek a családok, törzsek vagy városállamok, mind a kevésbé
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szilárdakra nézve, amelyek részei lehetnek és alárendelődhetnek az előb-
bieknek. A mi fogalmainkban ez a nagyobb közösségeknek azt a tenden-
ciáját implikálja, hogy sokszoros szimmetriát fejlesszenek ki, amelynek vonatkozásá-
ban kialakulhat az alárendelt közösségeken belül a reciprok viselkedés. Minél
közelebb érzik magukat egymáshoz az átfogó közösség tagjai, annál ál-
talánosabb lesz a tendencia köztük, hogy térben, időben vagy másképpen ko-
rlátozott, specifikus viszonyok vonatkozásában is reciprokatív magatartás-
módokat alakítsanak ki.” [Pol76, 245.o.]

Marshall Sahlins – Polányi integrációs elméletét ismerve – pontosította, „alá-
bontotta” a reciprocitás fogalmát és annak három fajtáját különítette el egymástól,
az általánosított reciprocitás, a kiegyensúlyozott reciprocitás (vagy szim-
metrikus reciprocitás) és a negatív reciprocitás típusait:

„A reciprocitás nem minden esetben jelent egy az egyhez jellegű cserét.
A csere közvetlensége és egyértelműsége tekintetében szinte folyamatos ská-
láját talájuk a tranzakciók típusának. . . . A skála egyik végén a kötetlen
segítségnyújtás van ‘a mindennapi rokoni, baráti és szomszédsági kapcso-
latok aprópénze´ (Malinowski terminológiájával: a ‘tiszta ajándék´), amivel
kapcsolatban a viszonzás elvárása éppoly elképzelhetetlen, mint amilyen tár-
sadalomellenes. . . . A kontinuum közepe táján helyezkednek el a kiegyen-
súlyozott cserék, amelyek során a tisztes és közvetlen viszonzás a helyes
viselkedési norma – például távolról érkező rokonokkal, akik élelmiszert
keresnek és ajándékot hoznak. A skála legtávolabbi végén az önző szerzés
példáit találjuk, eltulajdonítást csűrés-csavarás és erőszak révén, amit csak
azonos erejű ellenreakció egyensúlyoz ki, a lex talionis – vagy ahogy Gould-
ner nevezi: a ‘negatív reciprocitás´ – elve alapján.” [Sah73, 264.o.]

Láthatjuk tehát, hogy egyre több tudományterületen egyre nagyobb fontossá-
got tulajdonítottak a reciprocitás fogalmának. Könyvünk harmadik részében
pedig megmutatjuk azt is, hogy a legújabb játékelméleti kutatások középpon-
tjában is ott áll ez a fogalom. A jelenség alaposabb bemutatása után meg-
nézhetjük azt is, hogy miként tudjuk definiálni a reciprocitás fogalmát (úgy,
hogy mindeközben pontosan elkülönítjük a komplementaritás fogalmától).

Alvin W. Gouldner volt az, aki a reciprocitás jelenségének elemzésekor –
David Rossra hivatkozva – pontosan elhatárolta egymástól a komplementa-
ritás és a reciprocitás fogalmait [Gou60]. Gouldner szerint, bár mindkét
fogalom a jogokkal (right) és kötelességekkel (duty) kapcsolatos és valam-
ilyen cselekvésre vonatkozik, mégis van különbség a két fogalom között.
Jelöljük a szóban forgó cselekvést a-val. A társadalmi szerepekben, a nor-
matív viszonyokban a parancsadó és a parancsvégrehajtó között van valami
egymásra utaltság, valamilyen kiegészítő jelleg, egyfajta komplementaritás.
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Mindkét fél abban a meggyőződésben vesz részt a társadalmi kapcsolatban,
hogy az a cselekvésre vonatkozóan az egyiknek joga, a másiknak kötelessége
van. Amikor a tanár felszólítja a diákot, hogy ‘vegyen elő papírt és írás-
ban feleljen a feltett kérdésekre´, akkor mindkettejük fejében ott a tudat,
hogy egyfelől a tanárnak joga van ilyen parancsot megfogalmaznia (vagyis
a diák cselekvését előírni), másfelől viszont a diáknak kötelessége a tanár
utasítását végrehajtania. A tanár és a diák – komplementer – szerepét az
ilyen közös háttértudások kötik össze. A jogok és kötelességek komplemen-
taritása teszi tartóssá és szabályszerűvé a cselekvéseket az oktatási szituá-
ciókon belül. Kényszerek nélkül, szabad akaratukból vesznek részt az adott
társadalmi kapcsolatban, és önként hatják végre a szerepeik által rájuk kirótt
kötelezettségeket. Ez az önkéntesség teszi szilárddá, tartóssá a köztük levő
viszonyrendszert, az a társadalmi cselekvések szabályszerűségének, stabili-
tásának az alapja.

A komplementaritás esetében az a lényeges, hogy csak egyetlen cselekvés-
ről beszélhetünk (a tanár-diák példában a diák írásbeli felelése az a cse-
lekvés, amelyet a tanárnak joga van előírni, a diáknak pedig kötelessége
ezt megtenni). Ezzel szemben a reciprocitás fogalmához két cselekvést kell
feltételeznünk (ezeket jelöljük a-val és b-vel), és a jogok és kötelességek
erre a két cselekvésre vonatkoznak. Amikor Alternek joga, Egonak pedig
kötelessége van arra, hogy Ego az a cselekedet végrehajtsa, akkor Alter b
cselekvésére nézve Egonak joga, Alternak kötelessége keletkezik arra, hogy
b-t a jövőben megtegye. Ha a szomszédunk segít nekünk az elkorhadt fa
kivágásában (a cselekvés), akkor mi kötelességünknek érezzük azt, hogy a
következő hétvégén átmenjünk hozzá, ha a garázsa betonozásához kér tőlünk
segítséget (b cselekvés).

A normák esetében bemutatott módszert alkalmazva (norm(Authority, Subject, character,
content, condition, occasion), lásd 2.11.2) a komplementaritás és reciprocitás különb-
ségét a következőképpen formalizálhatjuk ([Gou60]). A komplementaritás esetében azt
mondhatjuk, hogy adott cselekvésre vonatkozóan Ego joga és Alter kötelezettsége csak a
deontikus modalitásukban tér el egymástól:
right(Ego, a)= norm(Authority, Ego, P, a, hypothetical:x, occasion)
duty(Alter, a)=norm(Authority, Alter, O, a, hypothetical:x, occasion)
Ezzel szemben a reciprocitásra kétszeres összefüggést írhatunk fel:
right(Ego, a)= norm(Authority, Ego, P, a, hypothetical:x, occasion1)
duty(Alter, a)=norm(Authority, Alter, O, a, hypothetical:x, occasion1)
right(Alter, b)= norm(Authority, Alter, P, b, hypothetical:a, occasion2)
duty(Ego, b)=norm(Authority, Ego, O, b, hypothetical:a, occasion2)
Amennyiben Alter végrehajtja a kötelességét, vagyis az a cselekvés megvalósul, akkor
ezzel teljesül egy másik norma feltétele: Alter ezáltal „teremt” egy másik jogosultságot
magának és egy kötelezettséget Ego számára a b cselekvésre vonatkozóan.
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Mivel a reciprocitás fogalmában két cselekvés egymáshoz való viszonyát
ragadjuk meg úgy, hogy az egyik cselekvést a másik feltételeként minősí-
thetjük, ezáltal egy további lényeges mozzanatot észre kell vennünk a foga-
lomban. A reciprocitásban van (pontosabban: kell legyen) időbeli eltolódás
a két cselekvés között. Ez a momentum egyébként már a potlecs jelen-
ségében is feltűnik: az ajándék fogalma elkerülhetetlenül maga után vonja a
határidő, illetve a hitel fogalmát. A határidő szükségszerű megjelenése az
ajándék viszonzásának időbeli eltolódásából adódik. Nem lehet a végtelen-
ségig húzni a viszonzás aktusát, tehát valamilyen határidőre szükség van a
kölcsönösségérzet fenntartásához. Mindez azt is jelenti egyben, hogy a hi-
tel – modernnek tűnő – fogalmát már használnunk kell az ajándékgazdaság
leírásakor is.

„. . . az ajándék viszont szükségképpen magával vonja a hitel fogalmát. A
fejlődés nem úgy zajlott, hogy a gazdasági jog áttért a cserekereskedelemről
az eladásra, ez utóbbinál pedig a készpénzről a hitelre. Az adott és határidőre
viszonzott ajándékok rendszerén épült ki egy felől – egyszerűsítés, a koráb-
ban különálló pillanatok egymáshoz közelítése révén – a cserekereskedelem,
másfelől pedig a vétel és az eladás, ez utóbbi határidőre vagy készpénzért,
továbbá a kölcsön is.” [Mau04, 253.o.]

Van tehát eltolódás a cselekvésidőben. A következő fontos kérdés, hogy
vajon van-e eltolódás a cselekvésértékben is. Hogy mit jelent ez utóbbi el-
tolódás? Az egyenlőség fogalmának, a tevékenységek egyenlőségére vonat-
kozó elvárásások elemzése során Gouldner elkülönítette egymástól a recipro-
ciás két formáját aszerint, hogy az időben eltolt cserében lehet-e másfa-
jta tevékenységgel viszonozni a partner megelőző gesztusát vagy nem. Ha
egymástól különböző tartalmú tevékenységekkel lehet a kölcsönösséget fen-
ntartani, akkor Gouldner a ‘tit for tat´ kifejezést ajánlotta, ha csak azonos
fajtájú cselekedetekkel lehet ‘fizetni´, akkor a ‘tat for tat´ minősítést java-
solta használni [Gou60].

A ‘tit for tat´ vagy röviden TFT kifejezés széles körben elterjedt az angol nyelvű szakiro-
dalomban, amit magyarra a ‘szemet szemért´ vagy a ‘jótett helyébe jót várj´ kifejezésként
egyaránt lefordíthatnánk, ám mindkét fordításnak nem kívánatos (vagy túl negatív vagy
túl pozitív) konnotációja lenne. A legkifejezőbb (bár közel sem a leghasználhatóbb)
megoldás az lenne, ha az ‘amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten´ ismert mondást
használnánk fordításként. Mivel egyik kifejezést sem tartjuk megfelelőnek, ezért inkább
maradunk az angol kifejezést használatánál.
A ‘tit for tat´ kifejezés később „nagy karriert futott be” – különösen a társadalmi koop-
eráció lehetőségeit vizsgáló tudósok körében.

A fent kifejtettek alapján a reciprocitás fogalmára a következő meghatáro-
zást adhatjuk.

RECIPROCITÁS
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a társadalmi kapcsolat szereplői által végrehajtott cselekvésekre vonatkozó jo-
gok és kötelezettségek egymásra hivatkozó, kölcsönösségen alapuló, időben
elhúzódó viszonzási rendszere (????????)

A reciprocitásról eddig mint egy jelenséget leíró fogalomról tárgyaltunk.
Van azonban egy másik megközelítési, tárgyalási mód is. Beszélhetünk a re-
ciprocitás normájáról is. Gouldner szerint univerzálisnak lehet tételezni a re-
ciprocitás normáját. Érdemes történelmi kitekintést tennünk arra vonatkozó-
an, hogy a reciprocitás normájával hol, hogyan találkozhatunk az emberiség
történelmében.

2.16.1. A reciprocitás normái
„Nincs út a békéhez. A béke maga az út.” (A.J.
Muste)

A normák tárgyalásakor bemutattuk, hogy a normához elválaszthatatlanul
hozzátartozik a szankció fogalma, a normasértés aktusához a szankcionálás
cselekménye. A normasértés (és nyilván a normakövetés), illetve a szankcionálás
egyaránt cselekvésnek minősíthető. A normatív cselekvések elemzésekor
mindig megvizsgálhatjuk, hogy milyen a normasértés és a szancionálás össze-
kötésének módja, milyen elvárásokat, előírásokat, „metanormákat” érvényesítenek
ebben a relációban. Nem a büntetés módja, története érdekel itt minket
(erről olvasni lehet: [Lyo05], [Fou90]), hanem csak azok az elvek, ame-
lyekre támaszkodva összekapcsolták a normasértés és a szankcionálás aktu-
sait egymással.

A számunkra legfontosabb ilyen elv a lex talionis elve. Ez a latin ‘lex´
(törvény) és a görög ‘tal´, (‘lemérni, súlyt mérlegelni´) szavak összekapc-
solásából született és a ‘a megtorlás törvényeként´ szokták magyarra fordí-
tani:

„ . . . amely többször is megjelenik az Ószövetségben (vö. Kiv 20,14;
Lev 24,20; MTörv 19,21), és amelynek lényege: a bántalmazónak ugyanazt
a kárt kell elszenvednie, mint amit embertársának okozott. Hangsúlyoznunk
kell, hogy a parancsot az Ószövetségben nem egyéni alkalmazásra szánták,
vagyis nem a sértett félnek kellett végrehajtani. A törvény a bírósági dön-
tésekhez szolgált normaként. Célja éppen az volt, hogy megakadályozza
a féktelen bosszút, amelyre Lámech énekében (Ter 4,23) találunk példát:
«Leütöttem egy embert sebemért, egy ifjút sebhelyemért.» Így a visszafizetés
törvénye, amely az ókori kelet más törvénygyűjteményeiben is (például Ham-
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murabi kódexe) megtalálható, az erőszak megfékezésére vagy legalábbis
‘mederben tartására´ szolgált.” [Koc07]

Ha arra gondolunk, hogy lex talionis elv érvényesülését megelőző korokban
sokkal durvább megtorlásokat alkalmaztak (jóval kisebb vétségekért, sokkal
könnyebben öltek meg embereket), akkor a lex talionis „bevezetése” az igazsá-
gosság fele tett lépésként is értékelhető. De fontosabb észrevennünk azt,
hogy ez az elv a reciprocitás elveként is felfogható (pontosabban a reciproc-
itás negatív megfogalmazásaként). Ha viszont ez így van, akkor lehet keresni
az elv pozitív megfogalmazásait is. A reciprocitás elveként (vagy a reciproc-
itás normájaként) olyan előírásokat, erkölcsi parancsokat, maximákat kell
keresnünk a történelemben, amelyek arra próbálják megadni – a lehető legál-
talánosabb – útmutatást, hogy miként kell a másik velünk kapcsolatos cse-
lekvésére reagálnunk, vagyis hogyan lehet Ego és Alter egymásra „felelő”
cselekvéseit összekapcsolni.

A maxima fogalmát kanti értelemben használjuk, és egy olyan normát értünk alatta, amely
a cselekvés általánosított fogalmára vonatkozik. A cselekvések formalizálásakor használ-
tuk a cselekvés, a tevés és a tartózkodás általános fogalmait. Amikor egy a világállapotok
transzformációira irányló cselekvések megvalósulnak, akkor azokat mindig kifejezhetjük
valamilyen nyelvi egységgel (szóval, kifejezéssel). A konkrét normákat mindig valami-
lyen konkrét cselekvést leíró konkrét nyelvi egységgel írjuk le (például a bezárt ablak ny-
itott állapotba történő transzformációját az ablaknyitás cselekvésével ragadhatjuk meg).
Ha maradunk az cselekvések általános szintjén, vagyis cselekvéspredikátumokat írunk le,
akkor az általános cselekvésekre vonatkozóan speciális nomákat, cselekvési maximákat
fogalmazhatunk meg.

A történelem leghíresebb ilyen maximája az ősidők óta ismert aranyszabály,
amelyet valamilyen formában minden világvallásban megtalálhatunk. Az
európai-keresztény kultúrán belül jólismert a Jézusnak tulajdonított mondás:

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!”
[Máté 7.12]; [Lukács 6.31]

Ez az elv már Jézus előtt megfogalmazódott Indiában, csak éppen negatív,
tiltó (nem pedig pozitív, parancsoló) formában:

„Ne tedd azt, amit nem szeretnél, hogy mások tegyék veled.”

Nem teljesen egyezik meg a két előírás, noha elég sok helyzetben teljesen
azonos kimenetet eredményeznek. Az árnyalatnyi különbség miatt olykor
elkülönítik az aranyszabálytól és ezüstszabálynak nevezik ezt az elvet. Mivel
az alapjátékainkban (vagyis a kétszereplős, kétalternatívás játékokban) a két
maxima teljesen azonos eredményre vezet, mi nem nagyon foglalkozunk
külön elvként velük. A Bibliában természetesen szerepel a negatív formájú
maxima is:

„Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd!” [Tób 4.15]
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Az aranyszabály volt az alapja a Móhandász Karamcsand Gandhi által In-
diában, Martin Luther King által Amerikában meghirdetett erőszakmentes
polgári engedetlenségi mozgalmaknak, amelyek történelmileg nagyon fontos
és meggyőző eredményeket értek el, bizonyítva a maxima valóságos tár-
sadalmi hatóerejét, hatásosságát. Az elv hatásmechanizmusát az alábbi két
idézet segíthet megérttetni. Gandhi ezt az elvet saját feleségének maga-
tartásában „fedezte fel”:

„I learnt the lesson on nonviolence from my wife, when I tried to bend
her to my will. Her determined resistance to my will on the one hand, and
her quit submission to the suffering of my stupidity involved on the other,
ultimately made me ashamed of myself and cured me of my stupidity in
thinking that I was born to rule over her.” [Sag00]

Bibó István az európai társadalomfejlődés értelméről írott tanulmányában
ugyancsak a szelídség lefegyverző gesztusát tartja „forradalminak” Jézus
példamutatásában, amit egy kicsikét hosszabban idézünk:

„A legjelentősebbek azonban azok a felismerései, amelyek a szelídség
hatalmára vonatkoznak, és itt megint elég nagy félreértés támadt ezek körül.
Az ő gesztusai: aki megütött az egyik arcodon, fordítsd felé a másikat is,
egyáltalán nem egy ügyefogyott embernek a gesztusai, ellenkezőleg, beletar-
toznak azok közé a lefegyverző gesztusok közé, amelyek előtt az értelmetlen
agresszió egyszerre rájön a saját értelmetlenségére. És itt van egy érdekes
momentum, tisztára feltevés ugyan, de van okunk arra következtetni, hogy
Jézus számára a szelídség hatalmának a megtapasztalása személyes élmény
volt abban az értelemben, hogy alaptermészete vagy indulótermészete sz-
erint indulatos, heves kitörésekre hajló, sőt agresszióra hajló személyiség
volt, aki saját maga jött rá a szelídség mindenek fölött való hatalmára, és
aki a szelídség felismerése után sem lett gyámoltalan emberré, hanem a
szelídség erejével lett képes nagyobb dolgokra, mint amiket agresszióval
el tudott volna érni. Olyan megnyilvánulások, mint a kufárok megkorbác-
solása, a fügefa megátkozása és egyéb hirtelen reagálások arra engednek
következtetni, hogy amikor ő a szelídség hatalmáról beszél, és arról, hogy
álljunk ellen a gonosznak, akkor ezzel a saját magában már legyőzött in-
dulatosságnak a hiábavalóságát adja át tanulságul az egész emberiségnek.”
[Bib86]

Persze amióta az aranyszabály (illetve ezüstszabály) megjelent a nagy világ-
vallások és kultúrák világában, azóta folyamatosan hallhatók azok a kri-
tikai hangok is, amelyek egyfelől az aranyszabály széleskörű elterjedésének
valószínűtlenségét (lehetetlenségét) fogalmazzák meg, másfelől felemlítik
az elv fonákját, ahogy azt például G.B. Shaw is teszi:
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„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ne tegyétek ti is
velük. Lehet, hogy az ő ízlésük más.” (G.B. Shaw)

Az aranyszabály maximájának ironikus újraformálásával kifejezett kritikát
persze „ki lehet védeni” úgy, hogy kicsit átalakítjuk a szabály tartalmát.
Ha ezt megtesszük, akkor persze új maximát kapunk (amit rézszabálynak
is neveznek).

„Tedd azt, amit mások szeretnék tőled, hogy velük tedd meg.” [Hua05]

Az eddigi cselekvési maximák a legfontosabb vonásaikban megegyeztek.
Előszöris mind feltétel nélküliek voltak abban az értelemben, hogy nem az-
zal foglalkoztak, hogy mit tett a cselekvővel szembeálló ember korábban,
hanem azzal, hogy mi lenne jó a partner számára. Mindegyik elv a kooperá-
ciót, a másik fél preferenciáinak figyelembevételét akarta valahogyan előírni
a cselekvőknek (játékosnak). A szabályok mindegyike a feltétlen kooperá-
ció (allC) parancsát valósította meg (aminek értelmében a legelső cselekvés-
nek is kooperatívnak kellett lennie). A feltétel nélküli maximák mellett
azonban mindvégig jelen volt a történelemben az az elv is, amelyet feltéte-
lesség jellemzett, amely mentén a cselekvő mindig igazodott a partnere cse-
lekvéséhez. Ezt az elvet bronzszabálynak nevezték el. A tartalma egyszerű
(és ismerős):

„Tedd azt másokkal, amit ők tesznek veled.”

Ezt fejezte ki Confucius is, amikor a következő útmutatást adta:

„Repay kindness with kindness, but evil with justice.”

De szerepel ez az elv a Bibliában is, igaz, az Ószövetségben, és az evangéli-
umokban pont ezt az elvet kritizálja és akarja meghaladni Jézus. Az Ószövet-
ség híres passzusa az alábbi:

„Szemet szemért, fogat fogért.”

Ez a maxima feltételes, hiszen mindig azt a cselekvést írja elő, amit előző-
leg a partner tett meg. Azt is mondhatjuk erre, hogy az elv nem megboc-
sátó (vagy másként: „bosszúálló”), hiszen a rosszra sosem felel jóval. Nem
„tisztázza” viszont ez az elv, mi legyen a cselekvő ember első lépése, ha a
partner nem csinált még semmit. Bármennyire is általános és elterjedt ez a
cselekvési maxima a történelemben és az össze kultúrában, mindig is tudni
lehetett azt, mi a legnagyobb problémája. Ez az elv végtelen vendettához,
az örökös bosszúálláshoz vezet. Mondhatjuk: a történelem eddigi tapaszta-
latai alapján az erőszak erőszakot szül. Pedig a bronzszabályban ott lapul a
kooperáció lehetősége is, hiszen a jóra jóval lehet (kell) felelni:

„Jótett helyébe jót várj.”
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A bronzszabály feltételesen tartalmazza a kooperáció lehetőségét, és ezzel
legalább esélyt az emberi együttműködésnek. Nem így van a vasszabály
esetében. Ennek lényege a következő:

„Tedd azt másokkal, amit szeretnél, mielőtt mások megteszik veled, amit
ők szeretnének.”

Ez az a cselekvési elv az egoizmus, amely szerint az egyén csak a saját
hasznára figyeli. Ez a hatalmasok vagy még inkább az önző, haszonelvű em-
berek maximája. A szabály feltétel nélküli, hiszen semmilyen formában nem
veszi figyelembe sem a másik ember preferenciáit, sem a cselekvéseit. A
feltételesség eddig az jelentette, hogy az egyén cselekvéseit a másik tettétől
tette függővé. Van azonban egy másik feltételképzési lehetőség is, amikor
az ember másként viselkedik a – valamilyen szempontból – fölötte, illetve
alatta elhelyezkedőkkel szemben:

„Tedd azt, amit szeretnél, hogy azok tegyék veled, akik fölötted vannak,
és tedd azt, ami szeretnél, mielőtt mások megteszik azokkal, akik alattad
vannak.”

Nevezzük ezt bádogszabálynak. Azért így, mert két szabály furcsa ötvöze-
teként értelmezhető: fölfelé az aranyszabályt, lefelé vasszabályt érvényesíti.
A bádogszabály a hétköznapi életben igen elterjedt viselkedési forma.

Az állatvilágban és így az azt modellező evolúciós játékelméletben igen
fontos szerepet tulajdonítanak a rokonsági kiválasztás (kin selection) elvének.
Ez az elv felbukkan az emberi társadalomban is, ott nepotizmusnak nevezik.
A lényege:

„A rokonoknak tedd azt, amit szeretnék, hogy megtedd velük, idegeneknek
tedd azt, amit magad szeretnél megtenni velük.”

Ez a maxima az aranyszabályt alkalmazza a rokonokkal szemben és a vassz-
abály az idegenekkel szemben.

Az egyes maximák lényegét akkor érthetjük meg igazán, ha egy táblázatba
rendezve egyszerre tüntetjük fel a legfontosabb jellemzőiket – figyelembe
véve az alábbi vonásokat: (i) milyen deontikus modalitása van az előírás-
nak (O/F: parancs vagy tiltás); (ii) kinek a preferenciáját kell figyelembe
venni (P/Q/Ø: a cselekvő vagy a partner preferenciája, valamint a partner
előző cselekvése); (iii) ki a címzett; (iv) megbocsátó-e a maxima; (v) szab-e
feltételt a maxima a cselekvésre; (vi) szab-e feltételt a maxima a partnerre;
(vii) milyen az első lépés? A 2.4. táblázatban összefoglaljuk, hogyan jelle-
mezhetjük a bemutatott maximákat a fenti szempontok alapján.

>>>
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2.4. táblázat. a cselekvési maximák áttekintő táblázata

A reciprocitás fogalmával kölcsönösség, a viszonzás aktusát ragadhatjuk
meg az egymásra következő cselekvésekben. Kérdés, vajon mi van akkor, ha
nem érvényesül ez a kölcsönösség, ez a szimmetricitás, és ha nem érvényesül,
akkor miért nem.

Előfordulhat, hogy valaki, bár nem érzi a kötelezettséget magában adott
cselekvés végrehajtására, mégis megteszi azt, mert mások erre kényszerítik.
Ezt a jelenséget hatalomnak hívjuk és a későbbiekben részletesen elemezni
fogjuk.

Az is lehetséges, hogy valaki nem viszonozza megfelelőképpen a másik
cselekvését (vagy épp sehogy sem viszonozza azt). Ilyen esetekben beszél-
hetünk a kizsákmányolás jelenségéről, ahogy tette azt a marxi tradíció. marx

2.17. Kultúra

A kultúra fogalmát is ezerféleképpen lehet definiálni. Meg is tették ezt
az idők során a különböző felkészültségű, különböző szakmai kompeten-
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ciával, meghatározott érdeklődéssel, célokkal, elemzési szempontokkal ren-
delkező kutatók. Mint minden túlhasznált fogalom esetében, itt sem látszik
esély arra, hogy széleskörű konszenzus alakuljon ki a fogalom jelentésére
vonatkozóan. A kultúra fogalmának meghatározásakor talán a legtöbbször
hivatkozott szerzőpáros A.L. Kroeber és C. Kluckhohn. A két amerikai kul-
turantropológus már az ötvenes évek elején is száznál több kultúradefiníciót
vett számba, ami alapján olyan meghatározást adtak, amit azóta sokan elfo-
gadnak (és persze legalább annyian vitatnak):

„A kultúra olyan viselkedési és viselkedést szabályozó, explicit és im-
plicit mintákból áll, amelyeket az emberek szimbólumok használata útján
sajátítanak el és közölnek egymással. A kulturális minták az emberek cso-
portjainak sajátos teljesítményét, valamint e teljesítmények tárgyakban való
megtestesüléseit hozzák létre. A kultúra lényegi magja tradicionális (törté-
netileg származtatott és szelektált) gondolatokból és különlegesen a hoz-
zájuk rendelt értékekből áll. A kulturális rendszerek felfoghatók úgy is, mint
cselekvések termékei, de úgy is, mint a további cselekvések alapjai.” idézi
[Vör94, 258.o.]

Az definíció az ember szimbólumteremtő képességét, illetve szimbólum-
használó gyakorlatát teszi a középpontba, ami alapján a kultúrát mint a tár-
sadalmi konstrukciók rendszerszerű összességét értelmezhetjük, amely egy-
szerre jelenti a társadalmi cselekvések eredményét is, feltételét is.

A társadalmi konstrukciók közé soroljuk (i) a szimbólumokat, szimbó-
lumrendszereket (alapvetően ‘tudni mit´ jellegű tudásokat), amelyeket az
emberi kommunikáció során tudunk egymásnak átadni, átörökíteni (ide tar-
toznak az olyan jelenségek, mint értékek, normák, hitek, tudások, elvek, je-
lentések, világmagyarázó sémák, világképbázisok, társadalmi szerepek, stá-
tusok, szimbolikus készségek, technikák); (ii) a társadalmi gyakorlat során
elsajátított praktikus (alapvetően ‘tudni hogyan´ jellegű) tudásokat, ame-
lyeket a cselekvéseink során az anyagi világgal való kölcsönhatásban hasz-
nosítunk (készségeket, módszereket, cselekvéstechnikákat, cselekvési mintá-
zatokat, sémákat); (iii) a társadalmi praxisban létrejövő artefaktumokat, a
fizikai környezetünk azon részeit, amelyeket az emberek teremtettek az idők
során, és amelyek a társadalmi cselekvések nélkül nem jöttek volna létre.
A kultúra meghatározásakor figyelembe kell még vennünk azt az összefüg-
gést, miszerint (iv) minden kultúra valamilyen közösséghez van hozzákötve
(a társadalmi konstrukciók létezése ezt fogalmilag előfeltételezi), illetve a
definícióhoz hozzá kell vennünk azt a mozzanatot is, hogy (v) a kultúra ele-
meit az adott közösségnek nem pusztán létrehoznia kell, de fenn is kell tarta-
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nia, vagyis a kultúra fennmaradása megköveteli saját összetevőinek folyam-
atosan újratermelését, átörökítését. A fentiek alapján a kultúra fogalmára a
következő meghatározást adhatjuk:

KULTÚRA

a szimbolikus társadalmi konstrukcióknak, az anyagi világgal való érintkezés
technológiáinak és a társadalmilag konstruált artefaktumoknak adott térben és
időben, adott közösség számára érvényes, egyedi módon egybeszerveződött,
fenntartott és átörökített rendszere

Sok más fogalomhoz hasonlóan a kultúra fogalmával kapcsolatban is a leg-
fontosabb állítások közé kell sorolnunk azt, amely szerint adott közösségre
jellemző kultúra egységet teremt a közösség tagjai között, úgy hoz létre szük-
ségszerűen egy másik tagoltságot más közösségek, más kultúrák között.

A kultúra összetevői között lehetnek összetett, egymáshoz szorosabban,
állandósult módon kapcsolódó részrendszerek, amelyeket társadalmi intéz-
ményeknek nevezhetünk. Ezek kialakulásával, működésével, típusaival itt
nem foglalkozunk.

Nem szokták mindig kellő súllyal, a dolgok igazi jelentősége szerint kezel-
ni sem a tudni hogyan típusú tudások (2.6), sem az épített, teremtett környezetünk
kultúrateremtő és kultúrafenntartó funkcóját. Pedig egyfelől a kultúra fo-
galom eredeti jelentése a földműveléshez kapcsolódott, a növénytermesztés
módjait írták le vele, vagyis a kezdetekben valamilyen tevékenység mikén-
tjét, a hogyant, a technológiát, a módszert jelölték ezzel a fogalommal, más-
felől valamely kultúrkör minőségéről nagyon sokat elárul anyagi környezetének,
artefaktumainak állapota.
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Kényszer és cselekvés

A cselekvéselméleti alapfogalmak tárgyalása során addig jutottunk, hogy a
társadalmi kapcsolatokba a cselekvők különféle várakozásokkal, akaratokkal
lépnek be. Ilyenkor előfordulhat az, hogy a felek egymásnak ellentmondó
szándékkal akarnak cselekedni, és emiatt valamelyiküknek nem teljesül az
akarata. Egy ember siet hazafelé az utcán, amikor egyszercsak nem megy
tovább, mert egy rendőr megállítja és igazoltatja őt. Az ilyen helyzetekben
azt láthatjuk (és várhatjuk), hogy tipikus módon megállnak az emberek (bár-
mennyire sietnének) és odaadják az igazolványukat. Az effajta esetekre al-
kalmazhatjuk az uralom fogalmát. De másfajta ellentétet is tapasztalhatunk
cselekvők között. Amikor például a rabló elveszi áldozata pénzét, akkor nyil-
vánvaló, hogy pénz odaadására vonatkozóan mást gondol a társadalmi kapc-
solat két szereplője, de a rabló fegyverét használva képes lehet megtörni a
másik akaratát. Ha sikeres az akaratérvényesítésben, akkor olyan társadalmi
kapcsolatról beszélhetünk, amelyet a hatalom fogalmával ragadhatunk meg.

Vannak tehát olyan társadalmi helyzetek, amelyekben egymással szem-
benálló akaratokat, tehát akaratkonfliktusokat tapasztalhatunk. Ezeket a tár-
sadalmi jelenségeket a hatalom és az uralom fogalmaival írhatjuk le. A
cselekvéselmélet két alapvető fogalmáról van szó, amelyek explikálására
már csak azért is nagy szükség van, mert – fontosságuk miatt – rengeteg
értelmezési lehetőség, emiatt gyakran félreértés, félreértelmezés tapasztal-
ható a két fogalom használatában. A két fogalom jelentése több szempont-
ból hasonlít egymáshoz, de vannak köztük lényegi különbségek is, emiatt
úgy érdemes e fogalmi kettőst használatba venni, hogy minél pontosabban

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



136 3. Kényszer és cselekvés

kifejtjük és rögzítjük egymáshoz való viszonyukat, terjedelmük, jelentésük
határait.

Ha azt látjuk, hogy valaki saját szabad akaratával szemben tesz meg valamit,
akkor ott feltételeznünk kell azt, hogy – ha nem a saját, akkor – valaki
más akaratának megfelelően cselekszik. Ehhez viszont a másik félnek olyan
megnyilatkozásokat kell tulajdonítanunk, amelyek cselekvésbefolyásolási szándékkal
születtek.

3.1. Cselekvésbefolyásolás

Amikor mások cselekvését akarjuk befolyásolni, akkor is kommunikációs
aktusokon keresztül cselekszünk, mint a véleménybefolyásolás esetén. A
két helyzet közti különbség abban nyilvánul meg, hogy a cselekvésbefolyá-
solás során nem pusztán véleményének megváltoztatására, hanem valami-
lyen cselekvés végrehajtására akarjuk rávenni a másik felet. Nem akarjuk
azt mondani, hogy a véleménybefolyásolás, illetve véleményváltoztatás ne
lenne cselekvés, sőt éppen azt állítjuk, hogy minden kommunikációs aktus
társadalmi cselekvésnek is minősíthető egyben, ezért ezen az alapon nem
tudunk különbséget tenni a kétfajta helyzet között, tehát máshol kell keres-
nünk a köztük levő eltérést.

Azt a mozzanatot kell megragadnunk, hogy a cselekvésbefolyásolás es-
etében a megnyilatkozást (vagyis a szándék kifejezését) és a címzett-oldali
érvényességvizsgálatot mindig követi a címzett valamilyen cselekvése (amit
a megnyilatkozó elvárt a címzettől). Mindez persze csak akkor történik meg,
ha a megnyilatkozó meg tudja támogatni valamivel saját cselekvésbefolyá-
solási szándékát. Ha ez így van, akkor a címzett oldalán két cselekvésről
beszélhetünk. Először megvizsgálja a vele szemben kibocsátott megnyi-
latkozás érvényességét, majd ha a megnyilatkozó érvényességigényét elfo-
gadta, utána végrehajtja a megnyilatkozásban tőle elvárt cselekvést.

A cselekmény-, illetve véleménybefolyásolási szándékkal kibocsátott megnyilatkozások
minősége, logikai státusa eltér egymástól, és általában különbözik a nyelvi formájuk is.
A véleménybefolyásolási megnyilatkozásokat – tipikus módon, bár nem kizárólagosan
– kijelentő mondatokban, míg a cselekménybefolyásolási megnyilatkozásokat – tipikus
módon, bár nem kizárólagosan – felszólító mondatokban fejezzük ki, bár ezt nem sz-
abad lényegi eltérésnek minősítenünk. A legfontosabb logikai különbség abban van,
hogy a cselekménybefolyásolási szándékkal született megnyilatkozások olyan jövőbeni
eseményekre vonatkoznak, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy megvalósulnak. Ebből
következően nem tudunk (mert nem lehet) ugyanolyan minőségű és erősségű állításokat
megfogalmazni velük kapcsolatban, mint a véleménybefolyásolási szándékkal kibocsá-
tott mondataink esetében.

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



3.1. Cselekvésbefolyásolás 137

Az ilyen megnyilatkozások logikai reprezentálására a D modális séma alkalmas, ame-
lynek az a (D) modális formula a minősítő feltétele, amelyet az alábbi módon írhatunk
le:

(D) �A→ ♦A
ha A szükségszerű, akkor A lehetséges.

Mivel a fenti (D) formula és ezáltal a D modális séma egy állítás szükségszerűségéből
csak az állítás lehetséges igazságát, nem pedig az állítás igazságát mondja ki, ezért jó-
val gyengébbnek kell minősítenünk a többi modális formulánál (és sémánál). Viszont
épp ez a vonása teszi alkalmassá arra, hogy vele reprezentálhassuk a cselekvésbefolyá-
solási szándékkal tett megnyilatkozásokat, hiszen az ilyen esetekben is egy jövőbeni
lehetőséget, nem pedig valamely tényt foglal magába a megnyilatkozás tartalma. Ehhez
persze arra van szükség, hogy némiképp átértelmezzük a modális logika modális ‘szük-
ségszerű´ és ‘lehetséges´ operátorainak jelentését. Ehhez annyit kell tennünk, hogy ‘szük-
ségszerű´ helyett ‘kötelezőről´, ‘lehetséges´ helyett pedig ‘megengedettről´ beszéljünk
tovább, vagyis a fenti (D) modális formula tartalmi interpretációját módosítsuk az aláb-
biak szerint (D’):

(D’) �A→ ♦A
ha A kötelező, akkor A megengedett.

Ez az értelmezés teljesen egybevág a – normák leírására alkalmas – deontikus logika op-
erátorainak jelentésével, és éppen ezért jelölik ezt a formulát (D) szimbólummal a modális
logika rendszerében (ezzel utalva a deontikus logikai kapcsolódásra).
A (D) modális formula tehát a cselekvésbefolyásolási szándékkal tett megnyilatkozások
leírására alkalmas, hiszen logikai jelentését tekintve teljesen adekvát az ilyen társadalmi
kapcsolatok szerkezetével. A (D) formula szerkezetének ismertében azonban fel kell
tenni a kérdést, hogy ha a modális formulának megfelelően nem lehet garantálni a szük-
ségszerűséget/kötelezőséget, akkor van-e más eszköz arra, hogy biztosítani lehessen az A
esemény megvalósulását.
A választ nyilván a logikán kívül kell keresnünk, hisz a (D) formula csak az A igazságá-
nak lehetőségét, nem pedig annak tényleges fennállását biztosítja. Az egyetlen lehetőség
az marad, ha valamilyen társadalmi eszköz alkalmazásával érjük el az A megnyilatkozás-
ban előírt esemény létrejöttét (vagyis az A igazságának teljesülését). A kérdés már csak
az, hogy mik lehetnek azok a társadalmi eszközök, amelyek a lehetőséget tényleges meg-
valósulásra képesek változtatni.

Ha valaki egy másik embert arra akar rábírni, hogy hajtson végre valamely
cselekvést, akkor először egy megnyilatkozásban ki kell fejeznie ezt a szándékát,
amelyhez csatolnia kell azt az elismerési igényét, hogy a címzett engedelmesked-
jen a megnyilatkozó felszólításának, majd – másodszor – valamilyen ‘elis-
merési érvet´ kell „szállítania” annak érdekében, hogy a címzett valóban vé-
gre is hajtsa a tőle elvárt cselekedetet.

A kérdés az, hogy mit kell értenünk az elismerési érv jelentésén. Mielőtt kifejtenénk,
hogy miként értelmezhetjük ezt a fogalmat, egy új összetevőt még be kell emelnünk a
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címzettkibocsátó megnyilatkozás elismerési válasz

elismerési igény érvényességvizsgálat

cselekvéselismerési érv

modellünkbe, hogy pontosabbá tehessük megnyilatkozásaink formális leírását. A feladat
az, hogy bontsuk összetevőkre megnyilatkozásainkat. Egyes erkölcsfilozófusok [Har70],
[Har89], nyelvészek [Fer00], a beszédaktus-elmélet [Sea00]; [Sea01a]; [Sea01b], a kom-
munikatív cselekvés elmélete [Hab85]; [Hab01] olykor más szavakkal ugyan, de hasonló
módon írták le a megnyilatkozásaink belső szerkezetét, amit nekünk is érdemes követ-
nünk (a kérdésről bővebben írunk máshol: [syi07]).
Mivel a különböző megnyilatkozásaink gyakran ugyanazzal a tartalommal írhatók le, csak
a tartalomhoz kapcsolt cselekvési módban térnek el egymástól, ezért érdemes ezt a ket-
tősséget megragadni és leírni minden megnyilatkozásra vonatkozóan. Először vegyünk
néhány példát.

(pm1) Kérlek, add ide a pénzt. kérés
(pm2) Felszólítom, hogy fizesse be az adóhátralékát! legitim uralmi parancs
(pm3) Add ide a pénzt, különben lelőlek! hatalomgyakorlás
(pm4) Ideadhatod a pénzt. megengedés
(pm5) Ideadtad a pénzt. megállapítás
(pm6) Bárcsak ideadnád a pénzt! óhajtás
(pm7) Tanácsolom, hogy add ide a pénzt. tanács
(pm8) Javaslom, hogy add ide a pénzt. javaslat
(pm9) Ideadod a pénzt? kérdés
(pm10) Add vissza a pénzt, amit kölcsönkértél! számonkérés
(pm11) Ígérem, hogy odaadom a pénzt. ígéret
(pm12) Kibocsátom ezt a pénzt. deklaráció

Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy ezek a megnyilatkozások mind ugyanazzal a
tartalommal írhatók le, vagy másként: a megnyilatkozásoknak ugyanaz a propozicionális
tartalmuk. Nevezzük ez utóbbit dictumnak (bővebb kifejtést lásd: [syi07]). Példamon-
dataink közös dictumát az alábbiakban foglalhatjuk össze:

(pm0) A címzett odaadja a pénzt a megnyilatkozónak.

A (pm1–12) mondatokban a dictum tehát megegyezik, a megnyilatkozások közti különb-
ség cselekvésértékükben, a cselekvés módozatában érhető tetten, hiszen ugyanazt a tartal-
mat egyszer kérik, másszor óhajtják, parancsolják vagy épp ígérik. A megnyilatkozások
cselekvésértékét, módját a továbbiakban nevezzük modusnak (a beszédaktus-elméletben
ezt nevezik illokúciós erőnek). Példáink szépen mutatják, hogy az eltérő módban meg-
jelenő tartalmat, a dictumot egységesen, a modustól függetlenül kezelhetjük. Az eltérő
típusú megnyilatkozások tartalma olykor teljesen megegyezhet, de a hozzájuk csatolt elis-
merési igények a megnyilatkozások modusától függően eltérhetnek. Ez azt is jelenti,

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



3.2. Hatalom 139

hogy a megnyilatkozásokat a tartalmuk alapján nem lehet, vagy legalábbis számunkra
most nem érdemes osztályozni, a típusformálási lehetőséget inkább a megnyilatkozások
módjának, modusának különbségei teremtik meg. Az elismerési igényeket is a modus-
ban megjelenő szándékhoz kell igazítani, ezért ez a mozzanat most különösen fontos
számunkra.
Lehetnek tehát teljesen azonos dictummal, de eltérő modussal rendelkező megnyilatkozá-
sok, amelyek közül némelyek a véleménybefolyásolási, mások a cselekvésbefolyásolási
szándékokhoz kötődnek szorosabban. Számunkra itt az utóbbiak a fontosak, vagyis azok
a modusok, amelyek a címzett adott tartalmú cselekvésével kapcsolatos viszonyt fejeznek
ki: kérést, óhajtást, javaslatot, tanácsot, parancsot stb. Ezek között a modusok között van-
nak olyanok, amelyek „nem tudnak” semmilyen addicionális érvet felhozni önmagukon
túl: a kérést, óhajtást, javaslatot, tanácsot kifejezó modusok ilyenek. Ezekben az esetek-
ben azt mondhatjuk, hogy a modellünkben szereplő elismerési érv üres. Ha valaki kér,
óhajt, javasol, tanácsol valamit valakinek, akkor a megnyilatkozás kibocsátásán túl nincs
semmi eszköze arra, hogy a címzett személy az elvárt (kért, óhajtott, javasolt, tanácsolt)
cselekvést valóban végrehajtsa.

Vannak olyan társadalmi helyzetek, amikor a megnyilatkozó képes valam-
ilyen eszközt, valamilyen érvet alkalmazni elismerési igényének alátámasztására.
Két, egymástól lényegesen eltérő társadalmi eszközről, jelenségről van szó.
A különbség aszerint mutatható ki köztük, hogy a társadalmi kapcsolatba
került, eltérő akaratokkal rendelkező emberek között hogyan kezelik az el-
lentétet, vagyis miként próbálják feloldani a köztük levő akaratkonfliktust.

3.2. Hatalom
„Hogy királyok filozofáljanak, vagy pedig filozófu-
sok királyok legyenek, azt nem várhatjuk, de nem is
kívánhatjuk: mert a hatalom birtoka az ész szabad
ítéletét kikerülhetetlenül megrontja.” [Kan85, 51.o.]

Kezdjük azzal a helyzettel, amelyben a megnyilatkozó nem veszi figyelembe
a másik fél akaratát, az akaratkonfliktust valamilyen kényszer alkalmazásá-
val próbálja feloldani, vagyis saját akaratát egyoldalúan érvényesíti a másik
fél ellenkezése, ellentétes akarata ellenére. Ezt a helyzetet Max Weber a
hatalom fogalmával írta le:

HATALOM

„Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton
belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvi-
gye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély.” [Web87, 77.o.]

Ez a definíció egy, a társadalmi cselekvők között létező, egyenlőtlen, aszim-
metrikus viszonyra vonatkozik. Nem teljesen kibontva ugyan, de tartalmazza
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az akaratkonfliktus létezését a felek között és valamilyen kényszer alka-
lmazásának feltételezését. Aszimmetrikus helyzetet ír le, mert az a cselekvő,
aki engedelmeskedik, alávetett helyzetben van a domináns féllel szemben,
aki a hatalmat gyakorlja. Mivel az ilyen cselekvések nem konszenzusosak,
nem sorolhatjuk őket a kommunikatív cselekvések körébe.

A hatalom fogalmának értelmezéséhez először azt kell tisztázni, mit jelent az, hogy valaki
saját akaratát keresztülviszi mások ellenszegülése ellenére, hogy a társadalmi kapcsolaton
belül ellentétes akaratok vannak jelen, mire vonatkozhatnak itt az akaratok. Mivel ebben
a könyvben cselekvéselméletet fejtünk ki, ezért nem kell különösebben indokulnunk, ha
rögzítjük, hogy az akaratok itt cselekvésekre vonatkoznak. Első körben és elméletileg
mindkét cselekvő cselekvésére. Ha tehát a társadalmi kapcsolat két szereplője, P és Q
akar valamit, akkor ezek az akaratok vagy P vagy Q cselekvésére irányulhatnak. Mindkét
cselekvés esetében lehet azt akarni, hogy P vagy Q végrehajtsa az adott cselekvést vagy
ne. Ezen akaratok egymásra vetítéséből a következő lehetőségek adódnak:

Q akarja, hogy
P tegye

Q nem akarja,
hogy P tegye

Q akarja, hogy
Q tegye

Q nem akarja,
hogy Q tegye

P akarja, hogy
P tegye

1) egyet akar-
nak, konszen-
zus van

2) mást akar-
nak, konfliktus
van

3) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

4) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

P nem akarja,
hogy P tegye

5) mást akar-
nak, konfliktus
van

6) egyet akar-
nak, konszen-
zus van

7) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

8) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

P akarja, hogy
Q tegye

9) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

10) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

11) egyet
akarnak,
konszerzus
van

12) mást akar-
nak, konfliktus
van

P nem akarja,
hogy Q tegye

13) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

14) mást akar-
nak, nincs
kapcsolat

15) mást akar-
nak, konfliktus
van

16) egyet
akarnak,
konszerzus
van

A 3-4), 7-8), 9-10) és 13-14) helyzetekben a két szereplő nem ugyanarra a cselekvésekre
vonatkoztatja az akaratát, vagyis nincs társadalmi kapcsolat közöttük, ezért az akarataik
nem is kerülhetnek konfliktusba egymással. Ezek az esetek érdektelenek számunkra. Az
1), 6), 11) és 16) helyzetekben már van kapcsolat a felek között, azonban mivel mindkét
szereplő ugyanazt akarja valamelyikük cselekvésére vonatkozóan, vagyis egyetértés van
köztük, nem beszélhetünk tehát konfliktusról (és így hatalomról sem). Marad a 2), 5), 12)
és 15) helyzet, amelyekben a felek eltérő akaratokkal lépnek bele a társadalmi kapcsolatba
(a 2) és 5) esetben P, a 12) és 15) esetben Q cselekvésére vonatkozóan). A kérdés az,
hogy érvényesül-e valamelyikük akarata. Ha igen, akkor hatalomról beszélhetünk, ha
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nem, akkor csak annyit mondhatunk, hogy egyik félnek sincs hatalma a másik felett (mint
ahogy az összes többi konfliktusmentes esetben sincs). Ha P-nek van hatalma Q fölött,
akkor a 12) és a 15) eset valamelyike állhat fent, ha Q képes az akaratérvényesítésre P-vel
szemben, akkor ezt a 2) és az 5) esetek írhatják le.
Ha csak az egyik szereplő szemszögéből tekintjük a társadalmi kapcsolatokat, akkor
kétféle hatalmi helyzetről beszélhetünk. Ha az egyik fél nem akar megtenni valamit,
miközben a másik fél azt akarja, hogy megtegye, és erre valamilyen eszközzel kénysz-
eríteni tudja, akkor pozitív hatalomról beszélhetünk. A másik esetben pedig, amikor
valaki meg akarna tenni valamit, de a másik fél ezt képes megakadályozni, akkor ezt
negatív hatalomnak minősíthetjük. Tovább pontosíthatjuk a hatalmi helyzetek leírását, ha
a társadalmi cselekvések kétfajta típusát, a tevékenység (megcsinálás), illetve tartózkodás
fogalomkettősét is használatba vesszük. Ha ugyanis az egyik fél nem akarja azt, hogy a
másik megcsináljon valamit, akkor ez egyet jelent azzal, hogy azt akarja, hogy a másik
tartózkodjon a megcsinálástól, illetve fordítva, tehát az alábbi összefüggések miatt egysz-
erűsíthetünk kicsit a hatalom modelljén:

P akarja, hogy Q megcsinálja = P nem akarja, hogy Q tartózkodjon

P nem akarja, hogy Q megcsinálja = P akarja, hogy Q tartózkodjon

P akarja, hogy Q tartózkodjon = P nem akarja, hogy Q megcsinálja

P nem akarja, hogy Q tartózkodjon = P akarja, hogy Q megcsinálja

A fenti kapcsolatok miatt a pozitív és negatív hatalmi helyzeteket a hatalmat gyakorló fél
szemszögéből tekinthetjük úgy is, mint hogy képesek a másik felet rábírni arra, hogy vagy
megtegyen valami vagy tartózkodjon valamitől. Ezt a következő táblázattal reprezentál-
hatjuk (azt feltételezve, hogy P-nek van hatalma Q felett):

Q meg akarja csinálni Q tartózkodni akar

P akarja, hogy Q megcsinálja i) nincs konfliktus ii) tevőleges hatalom

P akarja, hogy Q tartózkodjon iii) korlátozó hatalom iv) nincs konfliktus

A pozitív/tevőleges hatalom példájaként hivatkozhatunk minden olyan helyzetre, amikor
erőszakot alkalmaznak, amikor az egyik fél (például a rabló vagy az erősebb gyerek)
erővel arra kényszeríti a másik felet (az áldozatot vagy a gyengébb gyereket), hogy
olyat tegyen meg, amit nem akarna magától (a pénzét vagy a játékát odaadni a másik-
nak). Negatív/korlátozó hatalmat gyakorol valaki, amikor erővel tart vissza valakit attól,
hogy menjen, ahova akar (például az emberrabló az áldozatát vagy az erősebb gyerek a
gyengébbet).

Amikor hatalmi helyzetet vizsgálunk, akkor a pontos értelmezéshez fel kell
tárni azt is, hogy miért, hogyan lehetett képes az egyik fél a másik akaratá-
nak megtörésére, milyen erőforrásra, milyen hatalomforrásra támaszkodott
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az akaratát érvényesíteni tudó fél. Noha a hatalom fogalma amorf, nehezen
vagy még inkább sokféleképpen megragadható, hiszen sokféle hatalmi helyzetet
és sokféle hatalomforrást elképzelhetünk, a hatalomforrás kategóriájára építkezve
van esély arra, hogy valamiféle hatalomtipológiát építsünk fel.

A rablónak a puszta testi, fizikai erőfölény elég lehet ahhoz, hogy elv-
egye a pénzünket. Amikor az egyik személy kompromittáló fényképekkel
zsarol valaki mást, akkor az akaratérvényesítési képessége az információra
mint hatalomforrásra támaszkodik. A tudás/információ visszatartásával, ny-
ilvánosságra hozásával történő fenyegetés gyakran támogathat, támogat hatalmi
igényeket. A gazdasági cselekvések világában kiemelt szerepe van a pénznek
mint hatalomforrásnak. Hatalmi helyzetek adódhatnak a privát emberi kapc-
solatokban is, amikor az egyik fél (például a fiatal feleség az öreg, gazdag
férjével szemben vagy épp fordítva) érzelmi zsarolással éri el célját. Fontos
hatalomforrás a szervezetek világában az uralmi pozíciók jogosítványaival
történő hatalmi visszaélés (erről később, az uralom fogalmának tárgyalása
után, még bővebben szót ejtünk).

A hatalmi helyzetekben a ‘hatalmi igény´ megvalósításának alapja mindig
valamilyen hatalomforrás, amelyre támaszkodva a másik fél akaratát figyel-
men kívül lehet hagyni, és olyan cselekvés végrehajtására lehet őt kénysz-
eríteni, amelyet önszántából nem végezne el. Látnunk kell azonban, hogy
még a hatalmi helyzetekben is lehet – bizonyos korlátok között – a dom-
ináns fél által „bejelentett” hatalmi igényt vitatni. A címzett mindig meg-
próbálkozhat a megnyilatkozás hitelességének, illetve igazságtartalmának
kritizálásával.

A hatalmi helyzetek érvényességének vitatása során a hitelesség, őszinteség vizsgálata
– bizonyos szempontból – a „normális” kontextusokban szokásossal ellentétes irányú.
A „normális”, nem hatalmi helyzetekben ugyanis azt várjuk el, és azt reméljük, hogy a
másik fél őszinte, míg a hatalmi helyzetben először azt vizsgáljuk (és reméljük), hogy
a megnyilatkozás nem őszinte, „csak vicc, játék, nem komoly az egész”. Ha a hite-
lességvizsgálat azt hozza ki, hogy a megnyilatkozás nem őszinte, akkor az derül ki egy-
ben, hogy nem „igazi” hatalmi igényről van szó. Ez a másság természetesen nem változ-
tatja meg sem a hitelességvizsgálat lehetőségét, sem annak a hatalmi helyzet eseménysz-
erkezetén belül elfoglalt helyét. A hitelességvizsgálat mellett lehetséges még a hatalmi
igények igazságvizsgálata is. Bizonyos esetekben vissza lehet utasítani a hatalmi igényt
azon az alapon, hogy fizikai, biológiai vagy más okok miatt lehetetlen megcsinálni azt,
amit a hatalmi megnyilatkozásban követelnek a címzettől (gondoljunk csak az időzáras
védelemre való hivatkozás „ellenérvére” a bankrablás során). Ilyen esetekben – bár a
hatalmi igényt továbbra is komolynak kell tartani – „objektív okok” miatt nem valósulhat
meg a címzettől megkívánt cselekvés.
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3.1. ábra. a hatalmi helyzet eseményszerkezete

Ha a hatalmi igény kinyilatkoztatása után következő érvényességvizsgálat mind a hite-
lesség, mind az igazság szempontjából elfogadja a hatalmi igény létjogosultságát (vagyis
hogy komoly hatalmi igényről van szó, illetve megvalósítható cselekedetet várnak el a
címzettől), akkor már „csak” egy akadályt kell legyőzni ahhoz, hogy a címzett elvégezze
azt a cselekvést, amelyet a megnyilatkozó elvár tőle. Mivel azt feltételeztük, hogy olyan
társadalmi kapcsolatokról beszélünk, amelyekben a felek ellentétes akaratokkal vesznek
részt, ebből következik, hogy a címzettnek az akaratával ellentétes cselekedetet kell vé-
grehajtania. Ezt pedig csak akkor teszi meg, ha valamilyen kényszert alkalmaznak vele
szemben. És épp ez a mozzanat a hatalmi helyzetek minősítő vonása: a kezdeményező
fél saját akaratának érvényesítésére valamilyen kényszert alkalmaz. Sok esetben persze a
kényszer alkalmazása helyett elegendő a kényszerrel való fenyegetés is, de ez a hatalmi
helyzet eseményszerkezetén, „működési logikáján” nem változtat.

A társadalmi cselekvések nem elhanyagolható része sorolható be a hatalmi cselekvések
kategóriájába, azonban az ilyen helyzetek semmiféle társadalmi helyeslésre nem számíthat-
nak, hanem épp ellenkezőleg, a kényszer alkalmazását – legalább tendenciaszerűen – min-
den társadalmi formációban igyekeznek kirekeszteni a társadalmi kapcsolatok világából.

Terminológiai szempontból egy kicsit furcsa ‘elismerési érvnek´ nevezni a kényszer al-
kalmazását, de nem igazán találtunk ennél jobb kifejezést a jelenség megnevezésére.
Lehetséges lenne még az ‘elismerési indok´ vagy az ‘elismeréstámogatás´ kifejezések
használata, de ezekkel sem lehet jól kifejezni a hatalmi jelenségben megbúvó, az akarat-
megtöréshez tapadó, negatív minősítést.
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A hatalmi helyzetekben gyakran nem alkalmaznak ténylegesen erőszakot, kényszert, hiszen
a legtöbb esetben elég a kényszerrel való hihető fenyegetés, hogy a másik embert saját
akaratával ellentés cselekvésre lehessen rábírni.

A hatalmi helyzetek megnyilatkozásai tipikus módon felszólító mondatokban, imper-
atívuszokban valósulnak meg, bár ezt az összefüggést nem lehet sem kizárólagosnak,
sem szükségszerűnek tekinteni.

Noha a hatalmi helyzetekben is szerepe van, szerepe lehet a hitelessé-
gre, illetve igazságra vonatkozó érvényességvizsgálatnak, az ilyen helyzetek
sajátos minősége abban az érvényességvizsgálatokat követő mozzanatban
van. Miután kiderül ugyanis, hogy a domináns fél hiteles („nem viccel”),
és amit kér, a rséztvevők tudása szerint megvalósítható, utána merül fel a
kérdés, hogy milyen hatalomforrást hoz fel saját akarata érvényesítésére.

A hatalom fogalmának meghatározásakor az akaratérvényesítés mozzanatára
tettük a hangsúlyt. A hatalom jelenségek talán legnyilvánvalóbb terepe a
politika világa, ahol a hatalmi jelenségeket elsődlegesen a politikai dön-
téshozatal területén találhatjuk meg. Ebben az esetben az a kérdés, hogy a
politikai szereplők hogyan oldják meg a politikai konfliktusokat. Az ilyen
helyzetekben azt tapasztalhatjuk, hogy a vitázó, szembenálló felek közül
egyesek érvényesíteni képesek saját akaratukat másokéval szemben. Elő-
fordulhatnak azonban olyan társadalmi helyzetek is, amikor valami másról
van szó, mégis hatalomról beszélhetünk. Ha alaposabban meg akarjuk érteni
a politika világát, akkor finomítani kell a korábban adott meghatározáson
(pontosabban annak értelmezésén). Meg kell keresnünk a hatalom külön-
böző típusait vagy – ahogy a szakirodalomban gyakran mondják – el kell
különítenünk egymástól a hatalom különböző arcait.

Bár a hatalom fogalma a politikai jelenségekkel foglalkozó szakirodalom-
ban nyilvánvalóan mindig fontos szerepet játszott, különösen éles hangsúlyt
akkor kapott a fogalom, amikor C. Wright Millsnek az amerikai ‘uralkodó
elitről´ szóló könyve kapcsán éles vita bontakozott ki [Mil72]. C. Wright
Mills azt állította, hogy az amerikai társadalomban a hatalom eloszlása rend-
kívül egyenlőtlen, és egy kicsiny uralkodó/hatalmi elit kezében összponto-
sul a hatalom jelentős része. Az amerikai társadalom már nem plurális tár-
sadalom többé – hangzott az erőteljes állítás Mills részéről.

C.W. Mills nézeteit egy rövid cikkben bírálta meg először [Dah58], aztán
egy kisváros hatalmi szerkezetét leíró – azóta klasszikussá vált – esettanul-
mányában is vitatkozott a mills-i nézetekkel [Dah65]. A hatalom definíciósz-
erű megfogalmazását egy 1957-es tanulmányban adta meg [Dah57]:
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„A-nak olyan mértékben van hatalma B felett, amilyen mértékben rá
tudja venni B-t, hogy olyat tegyen, amelyet egyébként nem tenne meg.”

A hatalmi elit létezéséről szóló mills-i állítással kapcsolatban az volt a kérdés
Dahl számára, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerrel lehet megál-
lapítani azt, vajon egy társadalmi csoportnak van-e hatalma a többi csoport
felett? A válasz egyszerű: meg kell vizsgálni az adott közösség, esetleg az
egész társadalom döntéshozatali mechanizmusát és elemezni kell a konkrét
döntések kimenetét, végeredményét [Dah58].

„Ha így teszünk – mondja Dahl –, akkor megláthatjuk, hogy az amerikai
társadalomban (az általa vizsgált kisvárosban) nem lehet olyan csoportot
találni, amelynek minden vizsgált kérdésben (értsd: közösségi döntésben)
teljesült volna az akarata. Az amerikai társadalom tehát plurális.”

A hatalom egyik formája az, amikor valakit olyan cselekedetre bírunk, amit a
hatalmi helyzeten kívül nem tenne meg. A politika világába konvertálva ezt a
problémát olyan döntési helyzetekhez jutunk, amikor emberek akaratkonflik-
tussal kerülnek társadalmi kapcsolatba, azaz akarataik eltérnek, egymással
szemben állnak. Ha valaki a döntésekben érvényesíti saját akaratát, akkor a
hatalom első arcának megnyilvánulásáról beszélhetünk.

Az elitista szociológusok (mint pl. C.W. Mill) és a pluralista politoló-
gusok (mint pl. Robert Dahl) hatalomfelfogását egyaránt kritizálva Peter
Bachrach és Morton S. Baratz egy szemléletes metaforát emelt át a köznyelvből
a tudományos diskurzusba [BB85]. A dahli hatalomértelmezés által leírt je-
lenségeket a hatalom ‘első´ arcaként fogva fel Bachrach és Baratz rámuta-
tott a hatalom ‘második´ arcára. Szerintük Dahl csak azokat a jelenségeket
vette figyelembe, amelyek során az egymással döntési szituációba kerülő
emberek gyakorolnak befolyást a másikra. A döntésekre (amelyek lehet-
nek kezdeményezések és lehetnek vétók) koncentrálva viszont Dahl nem
veszi észre azt a hatalmi jelenséget (a hatalom másik arcát), amelynek az
a lényege, hogy bizonyos emberek megakadályozzák a számukra veszélyes,
hátrányos ügyek, kérdések napirendre, azaz döntési helyzetbe történő kerülését.
Mivel minden egyéni cselekvő, minden közösség, minden politikai szere-
plő értékválasztásai és érdekviszonyai mentén elfogult, ezért a lehetséges
konfliktusos kérdésekből, témákból, helyzetekből a maga beállítódásainak
megfelelően válogat, kiemel lényegesnek tartott kérdéseket, háttérbe szorít
kevéssé fontosnak (saját érdekeivel, értékeivel szemben állónak) ítélt témákat.
Ez minden politikai szereplőre igaz, a kérdés az, vajon az egymással versengő,
lehetséges témák nagy halmazából hogyan alakul ki a politika által kezelni
kívánt, fontosnak tartott döntések köre. Ha azt tapasztaljuk, hogy bizonyos
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politikai szereplők a saját elfogultságaiknak megfelelően tudják alakítani a
politika napirendjét, akkor már a hatalom egy másik formájáról, a hatalom
második arcáról beszélhetünk. Amikor a politikai elemzők azt fejtegetik,
hogy adott politikai helyzetben melyik párt, melyik politikus hogyan, mivel
tematizálta a politika napirendjét, akkor a hatalomnak épp erről a megny-
ilvánulási formájáról beszélnek. Bachrach és Baratz összegzése: a döntés
mellett hatalom lehet a nem-döntés is.

A hatalom első és második arcának kifejtése után Steven Lukes volt az,
aki a hatalom egy újabb, a harmadik formáját, dimenzióját különítette el
[Luk74]. A döntésben és a nem-döntésben nem csak az a közös, hogy mind-
kettő mögött ott lehet a hatalom, hanem az is, hogy mindkettő nyílt kon-
fliktust „feltételező” esemény. Márpedig a hatalom megnyilvánulhat a nem-
eseményben is – állítja Lukes –, és a hatalom talán legfontosabb, leghatékonyabb
formája az, amikor valaki képes megakadályozni a másikat abban, hogy
utóbbi egyáltalán kifejezhesse a sérelmeit, érdekeit, kifejezhesse, felismer-
hesse, s ezáltal konfiktusossá, tehát – legalább elvileg – vitathatóvá, változ-
tathatóvá tegye hátrányos helyzetét. Sokszor van úgy, hogy a társadalom
tagjai között feszülő ellentétek, s ezáltal az egymással szemben álló akara-
tok nem válnak igazán tudatossá. Bizonyos kérdésekben gyakran kialakul
egyfajta felszíni konszenzus emberek, társadalmi csoportok között, holott a
felszíni egyetértés mögött, azok alatt súlyos érdek- és értékkonfliktusok fes-
zülnek. A társadalmi normákba, intézményekbe, struktúrákba rejtett konflik-
tusok ezáltal hatalmi helyzeteket tartanak fent és konzerválnak hosszú időre.
Gyakran hivatkoznak példaként a nők vagy más elnyomott kisebbségek sz-
erepére, melyet a nők maguk vagy a kisebbség tagjai is sokáig és sok helyütt
elfogadnak. A hamis konszenzusban megnyilvánuló hatalom eltakarhatja a
helyzetben benne rejlő – esetleges – alternativitást. Az ilyen helyzetekre
húzzák rá a hatalom harmadik arca kifejezést.

Ez az értelmezés azonban nem helytálló – a weberi hatalomértelmezés
fényében. Ha a társadalmi kapcsolat résztvevői között „nem találjuk” az
ellentétes akaratokat, akkor nem beszélhetünk hatalomról. Az alávetettek
által elfogadott aszimmetrikus helyzeteket az uralom fogalma alá sorolhatjuk
be. Nézzük meg, hogyan!

3.3. Uralom
A hatalmi helyzet lényege a címzett személytől elvárt cselekvés végreha-
jtásának kikényszerítése (akarata ellenében). Ilyen esetben mindig valam-
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ilyen hatalomforrást használnak elismerési érvként. Vannak azonban olyan
társadalmi kapcsolatok, amelyekben a megkívánt cselekvés elvégzése érdekében
másfajta elismerési érvre hivatkoznak az érvényességvizsgálatok során. Mielőtt
alaposabban elemeznénk az ilyen eseteket, nézzünk meg néhány példát. Ve-
gyük az alábbi felszólításokat:
(pn1) Kérem, adja át a személyi igazolványát, jogosítványát, forgalmi en-

gedélyét!
(pn2) Tisztelt kollégák, hagyják abba a beszélgetést!
(pn3) Fizessen 20 forintot az elfogyasztott zsömléért!
(pn4) [Ezen a helyen] Tilos a dohányzás!

Ezek a példamondatok olyan helyzeteket jellemeznek, amelyekben a tár-
sadalmi kapcsolat domináns résztvevői kiadnak valamilyen parancsot, amit
a címzettek jó eséllyel végre is hajtanak. E társadalmi kapcsolat fontos
minősége az a tény, hogy mindkét cselekvő fejében van egy elképzelés, egy
rend, egy érvényes társadalmi norma arra vonatkozóan, hogy egyfelől a meg-
nyilatkozónak „joga” volt kiadni az adott megnyilatkozásba foglalt paranc-
sot a címzett számára, másfelől az utóbbinak engedelmeskednie kell a ki-
adott parancs tartalmának, vagyis végre kell hajtania az elvárt cselekvést.
Az ilyen társadalmi szituációkat – Max Weber után – uralmi helyzeteknek
nevezhetjük, amelyek különös minőségét a parancsadás (és parancsvégreha-
jtás) mozzanata mellett a társadalmi normák központi szerepe adja. Nézzük
meg, hogyan definiálhatjuk az uralom fogalmát [Web87, 77.o. és 221.o.]:

URALOM

„Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú paranc-
snak megadható személyek engedelmeskedni fognak.”

Az uralom jelenségéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik egyfajta engedelmeskedni
akarás. Uralomról beszélhetünk például akkor, amikor az utcán leállít minket
a rendőr, és elkéri tőlünk az iratainkat. Az esetek túlnyomó többségében ezt
meg is tesszük, vagyis végrehajtjuk a nekünk szegezett parancsot. Ez nem
annyira magától értetődő dolog, amit akkor és úgy tapasztalhatnánk meg, ha
mi is megpróbálnánk ugyanezt végrehajtani ismerőseinkkel szemben, vagyis
megpróbálnák másoktól elkérni az irataikat, ahogy azt a rendőr teszi. Vél-
hetőleg semmilyen engedelmeskedni akarást nem tapasztalnánk. Az uralmi
viszonyok ezer szálon átszövik az életünket, még ha ez nem is igazán tudato-
sul bennünk. Ez a kapcsolattípus jellemzi a tanár-diák, a főnök-beosztott, a
szülő-gyerek, a rendőr-sofőr, a politikus-állampolgár, mester-tanítvány vagy
az elöljáró-közlegény viszonyt.

Az uralmi helyzetek megnyilatkozásait nevezhetjük parancsoknak, amelyeket azzal külön-
böztethetünk meg a hatalmi helyzetek – grammatikailag ugyanolyan minőségű – fel-
szólításaitól, hogy a parancsok hátterében mindig kell találnunk (vagy másként: elvárunk)
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valamilyen azokat támogató normát. Ezeket uralmi normák nevezhetjük.

Az uralom is a cselekvésbefolyásolási helyzetek közé sorolható (a hat-
alommal egyetemben). Az uralom és a hatalom eltérő minősége az elis-
merési igények és elismerési érvek különbözőségeiben rejlik. Az uralom
esetében is van (lehet) hitelesség-, illetve igazságvizsgálat (csakúgy, mint
a hatalom esetében), de ezeken túl van még valami más is. A parancsadó
ugyanis a kiadott parancsával párhuzamosan igényt tart arra is, hogy a saját
parancsadási jogosultságára vonatkozó uralmi normát ismerje el a társadalmi
kapcsolat másik szereplője. Mivel a normák jogosultságának leírására koráb-
ban a legitimitás fogalmát alkalmaztuk, ennek segítségével azt mondhatjuk,
hogy a parancs végrehajtása azon múlik, hogy a parancsot kibocsátó személy
által bejelentett legitimitásigényt elfogadja-e a címzet személy. Mindezek
alapján az uralmi helyzetek modelljét a következőképpen adhatjuk meg:
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Az uralom jelenség specifikuma a legitimitásigény megfogalmazása, amely
az érvényességi igények egy különös fajtája, és amely mozzanat teljesen
hiányzik a hatalom jelenségéból.

Az uralmi helyzetekben is lehetséges hitelességvizsgálat, hiszen ekkor is ugyanúgy meg
kell győződni arról, vajon a kiadott parancsot komolyan gondolja-e a megnyilatkozó,
mint ahogy megtesszük minden más társadalmi kapcsolaton belül is. Lehetséges azon-
ban egy teljesen másfajta értelemben is vizsgálni a megnyilatkozó hitelességét az uralmi
helyzeteken belül. Ekkor ugyanis a parancsadás jogát – az éppen érvényes, „használat-
ban levő” normák részeként – személyekhez vagy társadalmi szerepekhez rögzítik, és
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utóbbi esetekben mindig ellenőrizni (s olykor vitatni) lehet, hogy vajon a megnyilatkozót
ténylegesen megilletik-e a parancsadási jogosultságok vagy sem.
A kiadott parancsokra vonatkozóan megint csak ugyanúgy lehetséges az igazságvizsgálat,
mint bármely más társadalmi kapcsolatban, és ahogy a hatalmi kapcsolatokban, úgy az
uralmi igények esetén is vissza lehet utasítani a parancs végrehajtását azzal, hogy az
valamilyen – objektív – ok miatt az nem lehetséges.
A hitelességgel és az igazsággal kapcsolatos igények és az ezekre irányuló vizsgála-
tok mindegyik társadalmi kapcsolattípusban előfordulnak, előfordulhatnak. Az uralmi
helyzetek különlegességét az az érvényességvizsgálati lehetőség adja, amelyet Habermas
a helyességre vonatkozó igénynek, illetve vizsgálatnak nevez, és amelyre mi a továbbiak-
ban legitimitásigényként, illetve legitimitásvizsgálatként fogunk hivatkozni.

„. . . célszerű az uralom fajtáit a rájuk jellemző legitimitásigény szerint megkülön-
böztetni.” [Web87, 222.o.]

Mielőtt e pontról tovább lépnénk, jeleznünk kell valamit, aminek segítségével könnyen
tisztázhatunk egy meglehetősen általános félreértést. A fenti tipizálási szempont meghatározásában
ugyanis van egy olyan mozzanat, amely – megítélésünk szerint – nem kevés Weber-
interpretációban elsikkadt. Weber az uralom tipizálását az igényelt legitimitás szerint
végezte el, amiből az igény mozzanatát akarjuk kiemelni, ahogy ezt tette egyébként maga
Weber is:

„Itt az a mérvadó, hogy maga az uralom milyen fajta legitimitásra tart igényt, és
saját legitimitásigénye releváns mértékben érvényesül-e . . . ” [Web87, 222.o.]

Miért fontos ez? Az uralmat – Weber szerint – a ‘parancsolni akaró´ személy(ek) felől
kell (és lehet) magyarázni, nem pedig fordítva, az engedelmeskedők felől. Az olyan le-
gitimitásértelmezések tehát, melyek az ‘alávetettek´, a ‘társadalom tagjai´ elismerésére, a
rend(szer) elismerésreméltóságára hivatkoznak, – megítélésünk szerint – nem tekinthetők
korrekt Weber-interpretációnak. Ha viszont az uralom megszilárdulásában az ‘úr´ (azaz
a parancsot kiadó személy) által támasztott legitimitásigény érvényesülése a döntő moz-
zanat, akkor legitim uralmi rend(szer)ről (kicsit szűkítve: egy politikai uralmi rendszer
legitimitásáról) beszélhetünk akkor is, ha az adott rendet egy kisebbség erőlteti rá a több-
ségre:

„Előfordulhat továbbá – és a gyakorlatban sokszor elő is fordul –, hogy az úr-
nak és az igazgatási csoportnak (testőrségnek, praetoriánusnak, illetve ‘vörös´
vagy ‘fehér´ gárdáknak) az alávetettekkel szembeni feltűnő érdekközössége, és az
utóbbiaknak védtelensége folytán olyan abszolút mértékben biztosított az uralma,
hogy nem is támaszt igényt ‘legitimitásra’. De ekkor még mindig nagyon külön-
böző jellegű lehet az uralom legitimitása az úr és az ügyeit igazgató csoport kapc-
solatában, attól függően, hogy milyen alapjai vannak az úr autoritásának, és ez
. . . nagymértékben mérvadó lehet az uralom struktúrájára nézve.” [Web87, 223.o.
3.megjegyzés]

Csak akkor lehetünk képesek megmagyarázni, hogy a kommunista uralmi rend miként
alakult ki és aztán hogyan működött több, mint 40 éven át Magyarországon, ha látjuk,
hogy ez az uralom pontosan a fenti idézetben leírt helyzetet valósította meg.
A megnyilatkozásban foglalt parancs érvényességvizsgálata során ugyanis a címzett meg-
győződhet arról, hogy a megnyilatkozó komolyan gondolta-e a parancsot, illetve valóban
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jogosult-e a parancs kiadására. A címzett kritizálhatja, visszautasíthatja az uralmi igényt
azon az alapon is, hogy a kiadott parancs objektív okok miatt nem hajtható végre. De
mindezen túl a parancs visszautasítható azzal is, hogy a felek között nincs olyan – az
adott társadalmi kapcsolatra vonatkozó – érvényes norma, amely legitim módon szabá-
lyozná a résztvevők közti parancsadási és engedelmességi viszonyokat. Amikor ugyanis
a megnyilatkozó kiadja a parancsát, azzal együtt kinyilvánít egy, a parancsot támogató
normára irányuló legitimitásigényt is, vagyis – általában – azzal a hittel megy bele a
társadalmi kapcsolatba, hogy parancsát a címzett végre fogja hajtani, mert elfogadja a
kiadott parancs „mögötti” norma érvényességét. Amennyiben a címzett sikeresen vissza-
utasítja ezt a legitimitásigényt, akkor, túl azon, hogy nem jön létre az elvárt viselkedés,
nem beszélhetünk tényleges uralmi helyzetről sem.

A hatalom és uralom fogalmai közel vannak egymáshoz, de mégsem ugyanazt
írja le a két kategória. A hasonlóság abban áll, hogy mindkét esetben a dom-
ináns (a hatalmat vagy uralmat gyakorló) fél akarata érvényesül a társadalmi
kapcsolatban. Ez a mozzanat nagyon hasonlóvá teszi a két jelenséget, a
hatalmi és uralmi cselekvés konkrét tartalma sok esetben teljes mértékben
megegyezhet. Amikor a rabló elveszi a pénzünket, illetve az adóhivatalnak
befizetjük az adónkat, akkor – az események kimenetét tekintve – mindkét
esetben ugyanaz történik: a pénzünk egy részét (esetleg egészét) odaadjuk
valaki másnak. A példából azt is érezzük, hogy jelentős különbségnek is
kell lenni a két eset között, amit bizonyíthat az a puszta tény is, hogy más
lehet a reakciónk a két hivatkozott eset után. A rablás után ugyanis futunk
a rendőrségre, hogy panaszt tegyünk, míg a csekk feladása után általában
elhagyjuk az ilyen feljelentéseket (mégha olykor erős késztetés is lenne ben-
nünk ilyesmi megtételére).

A két fogalom közi különbség az, hogy az uralom esetében mindig van
egy társadalmi norma, amely támogatja a „feljebbvaló” parancsadási jogo-
sultságát, ami hiányzik a hatalomgyakorlás esetében. Amikor odaadjuk a
rendőrnek az iratainkat, akkor magunkban érvényesnek tartjuk azt az igényét,
hogy felszólíthasson minket erre. Mindkettőnk fejében ott a norma, amely
ezt szabályozza. Ha egy tanár szólítana fel egy diákot arra, hogy adja át a
jogosítványát s a forgalmi engedélyét, mielőtt vizsgázni kezdene, vélhetőleg
mosolyt, esetleg megdöbbenést csalna a diák arcára. A felszólítást nem tá-
mogatná semmilyen norma, s nem is követné engedelmeskedés. A hatalmi
helyzetekből viszont teljesen hiányzik a normára való hivatkozás mozzanata,
sőt, ott még a szándék sincs jelen, nem találunk semmiféle elismerési igényt.
Valamilyen hatalomforrásra támaszkodva figyelmen kívül hagyják az „alávetet-
tek” akaratát, s a hatalmat gyakorlók akaratuk érvényesítéséhez sosem kérik
a másik, a többiek elismerését. Az uralom kapcsán az igazi kérdés mindig az,
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hogy miként alakulnak ki és maradnak fent azok a helyzetek, melyekben a
domináns fél sikerrel igényelheti magának az „alávetettek” engedelmeskedését,
miért tartják érvényesnek (szakszóval élve: legitimnek) a kapcsolatban résztvevők
az uralmi normákat, az uralmat gyakorlók milyen legitimitásigényekkel lép-
nek fel az uralmi helyzetekben. Az uralom típusait is ezen az alapon adhatjuk
meg.

3.3.1. Az uralom típusai

Az uralom típusainak meghatározásához azt kell megvizsgálni, hogy az ural-
mat gyakorló személyek hogyan próbálják megvédeni, indokolni saját paranc-
saik végrehajtására vonatkozó igényeiket. Weber az uralom típusait a hoz-
zájuk tartozó eltérő legitimitásigények alapján különíti el. Ha mi egy fo-
gadáson odalépnénk egy miniszter elé, és azt mondanánk neki: – ‘Az elmúlt
napokban történtek miatt Ön mától fogva nem bírja bizalmunkat, felmentjük
a miniszteri tisztségéből.´ –, kis esélye lenne annak, hogy ez a felszólítás en-
gedelmességre találjon. A tényleges miniszterelnök sikeres lehetne egy ilyen
helyzetben, ugyanis hivatkozhatna a jogszabályokban rögzített jogosítványaira,
míg mi nem tehetnénk meg ezt. Egy modernkori pártpolitikus vagy egy ókori
próféta esetében más igényeket ismerhetünk fel. Ők nem hivatkoznak jogsz-
abályokra, követőik engedelmeskedése a személyük iránti elköteleződésből
származik. Valamiért hisznek bennük az emberek, és ezen a személyes hiten
alapul az engedelmeskedés, a parancsok végrehajtása. A modern politikai
pártok vezéreit is azért követik a párt hívei, mert a vezérek személyében
hisznek. Megint más az uralmi viszony két ember között akkor, amikor a
tradicionális családban a feleség engedelmeskedik a férje parancsainak. Egy
anakronisztikus „miért teszi?” kérdésre nem kaphatnánk más választ, mint
hogy „mindig is ez volt a rend, ami öröklődött generációról generációra” (azt
csak halkan jegyezzük meg, hogy a családban a gyerek engedelmeskedése is
ilyen alapon működik a mai napig).

Akárhogy is van ez az engedelmeskedés, a sikeres uralmi igények egyik
közös vonása, hogy az érintett felek közös világértelmezésekre, azonos világ-
magyarázó sémákra támaszkodnak. Ezekben a sémákban mindig van olyan
elem, amely a parancsadási jogosultságot bizonyos személyekhez rendeli
– minden korban, minden helyzetben, csak eltérő módokon. Kétféle hi-
vatkozási séma lehetséges. Egyfelől hivatkozhatunk az érintett közösség
egészét alkotó emberek akaratára. Ekkor mindig az a kérdés, hogy mi-
lyen módon lehet kideríteni, mi is a közösség akarata? Másfelől viszont
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hivatkozni lehet valamilyen szempont szerint kiválasztott emberek, tehát egy
kisebbség akaratára is. Mivel ilyen esetekben kevesek akaratára hivatkoznak,
és ezt a tényt csak az emberek egymás közti viszonyából nehezen lehetne lev-
ezetni, a kiválasztottság tényét valamilyen földöntúli erőre való hivatkozás-
sal indokolják.

Ha az érintett közösség a legitimitásigény forrása, akkor az érvelés lényege
az, hogy közös szabályokban kell megegyezni ahhoz, hogy intézni lehessen
a közös ügyek vitelét. Ennek megvalósításához szükség van arra, hogy –
a közösen lefektetett, vagyis a tételezett szabályok alapján – uralmi pozí-
ciókat hozzunk létre, és az ilyen pozíciókhoz rendelt személyek paranc-
sait a többség végrehajtsa. Ekkor nem a személyeknek, hanem az általuk
betöltött szerepeknek, illetve a szerepeket kiformáló szabályoknak, normák-
nak engedelmeskedünk. Mind az uralmat gyakorló személyek, mind az
uralmi szabályok folyamatosan változhatnak, hiszen ha a jelenlegi szabá-
lyokat emberek tételezték a múltban, akkor azokat a jelenben (és a jövőben)
is ugyanúgy meg lehet változtatni. éppen ezért ez a helyzet feltételezi a
folyamatos és racionális diskurzust, melyben a tételezett szabályokat folyam-
atosan bírálni, vitatni, javítani, változtatni lehet. Ha a legitimitásigény nem a
közösségre, hanem földöntúli erőkre hivatkozik, akkor nincs helye a szabá-
lyok vitatásának és változtatásának, hiszen ha a szabályok forrása valamely
földöntúli, transzcendens lény, akkor az ilyen szabályokról azt lehet (kell)
feltételezni, hogy azok örökérvényűek. Másrészt, ha a szabály nem emberi
akaratból ered, akkor nem is változtatható emberi akarat által. A próféták,
hadvezérek, királyok legitimitásigényét legelőször még bizonyítani kell (megfelelő
születéssel, a kiválasztottság tényét igazoló tettekkel), de ha elfogadták, később
már nem lehet vitatni semmilyen formában, mert a legitimitásigény elis-
merése a transzcendenciához köthető, nem a szabályokhoz vagy a szemé-
lyekhez. Az igazi kérdés így az, hogy milyen kozmológia, milyen világkép-
bázis dominál az elismerési igények és érvelések háttérben.

A világértelmezési sémákat használhatjuk arra is, hogy velük meghatároz-
zuk, milyen típusú uralmakat különíthetünk el egymástól. Ha a népszuv-
erenitás elvére hivatkozó racionális világképbázison fogalmazzák meg a le-
gitimitásigényt, akkor azt racionális uralomnak lehet nevezni. Racionális
azért, mert a parancsnak történő engedelmeskedés, az uralmi szabályok ki-
formálása mindig az érintettek megegyezésén, az általuk tételezett szabá-
lyokon múlik, amely szabályok folyamatosan vitathatóak, változtathatóak.

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



3.3. Uralom 153

Amikor a világképbázis szakrális, a legitimitásigényeket transzcendens
szentségek létével indokolják, akkor az uralom kétféle lehet. Beszélhetünk
karizmatikus és tradicionális uralomról. Ami közös bennük, az a transzcen-
dens hivatkozási alap, amiben különböznek, az a fennálló uralmi rendhez,
uralmi pozíciókat betöltő személyekhez való viszony.

Gyakran előfordul, hogy a közösség engedelmeskedő tagjai földöntúli
(kegyelmi ajándékként kapott) képességeket tulajdoníthatnak a közülük szár-
mazó, kiválasztott, karizmatikus személyeknek (karizma = kegyelmi ajándék).
Ebben az esetben karizmatikus uralomról beszélhetünk. Ha az emberek
hisznek valaki karizmájában (kiválasztottságában), akkor a karizmatikus vezér
parancsainak engedelmeskednek, és közben azt hiszik, hogy ezzel a földön-
túli lény akaratát hajtják végre. Mivel az engedelmesség itt egyetlen – a
kiválasztott – személyhez kapcsolódik, ebben a helyzetben a karizmával ren-
delkező vezért nem köti semmi a fennálló, a régi uralmi rendhez, ezért ez az
uralmi forma mindig lehetőséget ad a változtatásokra. Ez a vonás testesül
meg szimbolikus formában a jólismert ‘írva vagyon, de én mondom néktek´
szófordulatban.

Olyan uralmi helyzeteket is gyakran találhatunk a történelemben, amikor
az uralmi igénnyel fellépő személyek visszamutatnak a távoli múltba, ahol
egy korabeli kinyilatkoztatás eredményeként rögzültek azok a szabályok,
jogosítványok, szerepek, melyek – mint tradíciók – meghatározzák az en-
gedelmességet a jelenben. A törzsi társadalmak sámánjai, törzsfőnökei, a
fáraók és királyok, a vallási elöljárók legtöbbször a tradíciókra hivatkozva
gyakorolták uralmukat. Ilyen esetekben tradicionális uralomról beszélhetünk.
A legitimitás forrása itt is a transzcendencia, ám az uralmi rend itt nem a je-
lenben formálódik ki, hanem a múltból ered, ami régtől fogva adott, s a tradí-
cióból olvasható ki. Az új rendhez karizmatikus vezérek kellenek, a tradíció
fenntartásához hagyományőrzők szükségesek. A képlet itt egyszerű: minden
meg van írva a tradíciókban, a szent iratokban, tehát azok szerint kell élni.
Az uralmi rend változtatása ilyen körülmények között nyilván nehezebb, de
nem lehetetlen. Ha az élet úgy kívánja, és a befolyásos szereplők közül
néhányan úgy gondolják, akkor lehetséges változtatni a tradíció előírásain
azzal a „trükkel”, hogy azt mondják, ‘elődeink eddig félreértették az írást,
de mi most felismertük, hogyan kell helyesen értelmezni a szent iratokat´.
Van mód arra, hogy változtatni lehessen a tradicionális uralom szabályain,
ám ezt az uralmi formát sokkal inkább a változatlanság jellemzi, mint az
előzőekben tárgyalt másik két típust.
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A kép teljessé tétele érdekében meg kell jegyeznünk, hogy a modern kor-
ban is beszélhetünk karizmatikus uralomról, hiszen a pártvezérek ugyanúgy
kiválasztottak az őket követők szemében, mint a korabeli karizmatikus uralkodók,
vallásalapítók. A jelenben a pártvezéreknek már a követőik sem igazán tu-
lajdonítanak emberfeletti képességeket és transzcendens felhatalmazást. A
személyes elköteleződés és alárendelődés persze megmarad, de a transzcen-
dens kiválasztottság hite elpárolog, ezért ezt a létező uralomtípust érdemes
átértelmezett karizmatikus uralomnak nevezni. Ez az uralmi forma is racionális
világképbázisra támaszkodik, mint a racionális uralom, de itt nem az uralmi
szabályokon, hanem az uralmat gyakorló személyeken van a hangsúly. Ez
az uralomtípus ugyanúgy „kiegészíti” a racionális uralmat, ahogy a kariz-
matikus uralom is párt alkot a tradicionális uralommal.

A klasszikus weberi uralomtipológiát a negyedik, fent bemutatott elem-
mel kiegészítve az alábi meghatározásokat adhatjuk az uralom különböző
típusaira [Web87, 224.o.]:

RACIONÁLIS (LEGÁLIS) URALOM

elsődlegesen a legalitásba – a tételes rendnek és a tételes rend által az uralom
gyakorlására kijelölt személyek utasítási jogának legális voltába – vetett hiten
alapul

TRADICIONÁLIS URALOM

elsődlegesen az emberemlékezet óta érvényes tradíciók szentségébe és a tradí-
ciók által autoritással felruházott személyek uralmának legitim voltába vetett
mindennapi hiten alapul

KARIZMATIKUS URALOM

elsődlegesen nem mindennapi odaadáson alapul egy szent, hősies vagy pél-
damutató személy, illetve az általa kinyilatkoztatott vagy megteremtett rend iránt

ÁTÉRTELMEZETT KARIZMATIKUS URALOM

elsődlegesen odaadáson alapul egy példamutató személy, illetve az általa java-
solt, ígért rend iránt ?????

Ha a bemutatott – weberi – uralomtípusokat együttesen szeretnénk jelle-
mezni, akkor két dimenzió mentén osztályozhatjuk azokat. Egyfelől figyel-
hetünk arra, hogy milyen világképbázison alapul az uralom, amit azzal is
jellemezhetünk egyben, hogy a legitimitásigény megfogalmazásakor milyen
(földöntúli, transzcendens vagy földi, emberi) akaratra hivatkoznak. Más-
felől aszerint is elkülöníthetjük az egyes típusokat egymástól, hogy milyen
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módon lehet az uralom addigi menetén (a szabályokon és személyeken) vál-
toztatni. A két dimenzió alapján az alábbi módon rendezhetjük el a tárgyalt
uralomtípusainkat:

mire hivatkozik milyen az uralmi szabályok változtatásának módja?
a legitimitásigény? szabálycserélő személycserélő

transzcendens akaratra tradicionális uralom karizmatikus uralom

emberi akaratra racionális uralom átértelmezett karizmatikus uralom

A különböző korokban, kultúrákban az eltérő világmagyarázó sémákra
támaszkodva más és más uralmak jellemzőek. Azok az uralmak, melyek
hosszabb távon fenn tudtak maradni, mindig legitimnek tekinthetőek. Ezért
– ebből a szempontból – értelmetlen azt kérdezni, vajon van-e valamilyen
egyenes vonalú fejlődés az uralmak történetében. A modern európai kultúrkör
polgáraiként bármennyire is elfogadhatatlannak érezzük más korok és kultúrák
– önkényesnek, zsarnokinak tűnő – uralmi helyzeteit, nem gondolhatjuk,
hogy ezek érvénytelenek, illegitimek lennének. A tartósságot az elfogadottság
elég pontos jelzőjének tarthatjuk.

Bár eddig még nem definiáltuk, mit jelent a politika fogalma, mégis érdemes
felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak politikai uralom létezik. Az élet
minden területén beszélhetünk uralomról, hiszen ahol emberek szervezetbe
tömörülnek saját dolgaik, közös cselekvéseik hatékonyabbá tétele érdekében,
ott a közös, összhangolt munka irányításához mindig szükség van vezetőkre,
ami parancsadási lehetőséget és annak való engedelmességet kíván meg és
feltételez. Minden szervezet belső rendje egyfajta uralmi rendnek is felfogható.
Éppen ezért beszélhetünk gazdasági uralomról, amikor gazdasági szervezeteken
belül adnak ki parancsot egymásnak az emberek, s minden munkahely, min-
den vállalat, ahol többen dolgoznak valamiféle munkamegosztásban és aláren-
deltségben, az ilyen uralomtípus példájaként fogható fel.

3.4. Szervezet, fegyelem, ideológia, társadalmi változás

Az uralom fogalmának ismeretében már könnyen meg lehet adni a szervezet
fogalmának meghatározását is (a célunk itt nem egy alaposan kibontott, hagy-
ományos szervezetszociológia felvázolása, csak a szervezeti jelenség lényegének
érzékleltetése). A szervezet mindig valamilyen uralmi tevékenységhez kapc-
solódik, valamiféle társulásként foghatjuk fel (2.13).
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Nagyon sok esetben azért hozunk létre szervezeteket, mert az emberek
közötti munkamegosztást csak így lehet megteremteni, és csak így lehet
a munkamegosztás előnyeit hatékonyan kihasználni. A munkamegosztás
érdekében létrehozott szervezetek lényege a közös, „egyirányú” cselekvések
vezérlési lehetőségeinek biztosítása.

SZERVEZET

„Szervezetnek nevezünk egy kifelé szabályokkal korlátozott vagy zárt társadalmi
kapcsolatot akkor, ha a kapcsolat rendjének betartását az biztosítja, hogy bi-
zonyos emberek – egy vezető, esetleg az igazgatásban résztvevők csoportja,
s az utóbbiaknak normális körülmények között esetleg képviseleti hatalmuk is
van – arra specializálták a viselkedésüket, hogy érvényt szerezzenek a rend-
nek.” [Web87, 72-73.o.]

A meghatározásból kiderül, hogy a szervezetet nem elégséges úgy elképzel-
nünk, amelyben a szervezet tagjai „egységesen”, „egy irányban”, a szervezet
rendjének megfelelően cselekszenek, szükséges a szervezeti rend érvényesítésének
mozzanatát is a definícióba foglalni. Ez pedig szükségképpen magával hozza
a vezetés fogalmának idekötését.

A szervezet lényege szerint uralmi jelenség, de természetesen a hatalom
jelensége (és fogalma) is szorosan kapcsolódik hozzá. A szervezeten belüli
uralom jelensége a szervezeti pozíciókhoz rendelt parancsadási jogosítványokon
alapul, amelyek sok esetben hatalomforrásként is használhatók, amelyekre
támaszkodva az adott szervezet uralmi normái által biztosított, legitim akaratérvényesítési
lehetőségeken túl sokféle – normával már nem támogatott – lehetőség adódik
a magasabb beosztású emberek számára saját akaratuk keresztülvitelére, vagyis
puszta hatalomgyakorlásra.

A szervezetek között különösen fontosak az ún. igazgatási szervezetek,
és ezek közül is a legfontosabb ilyen szervezet az állam, amely a joghoz és
az erőszak-alkalmazáshoz elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik. A fogalom
meghatározása egyszerű.

ÁLLAM

a legitim erőszak-alkalmazás monopóliumával rendelkező igazgatási szervezet

Ahogy a jogot a normasértéshez rendelt erőszak-alkalmazás szankciójával
definiáltuk 2.11.3, úgy az állam fogalmának meghatározásában is fontos sz-
erepet kap ez a minőség, ami önmagában jelzi a három fogalom (az állam, a
jog és az erőszak-alkalmazás) szoros kapcsolatát. Negyedikként ide vehetjük
még a politika fogalmát is, amelyet azonban nem elemzünk részletesebben.
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Elégnek tartjuk itt annyit jelezni, hogy a politikai cselekvések valahogyan
mindig összeköthetők az állami eszközök használatával.

>>>

Amikor Lukes a hatalom harmadik arcáról beszélt, akkor arra gondolt, hogy
az emberek közti hatalmi egyenlőtlenségeket arra használták ki a külön-
féle hatalomforrásokat birtokló személyek, társadalmi csoportok, hogy olyan
– hosszútávon érvényesülő – uralmi normákat alakítsanak ki és fogadtas-
sanak el az alárendeltekkel, amelyek „eltüntetik”, „elrejtik” a puszta hat-
alomgyakorlás kényszerjellegét. Michel Foucault életműve jelentős részben
arról szól, hogy a legkülönfélébb társadalmi intézményekben hogyan, hol
érhető tetten a hatalom effajta intézményesedése, „normalizálódása”, azaz
az egyenlőtlenségek normákká és ezáltal társadalmilag elfogadottá válása.
A szexualitás, a büntetés, a betegségek, az elmebaj kezelésének története, a
börtönök, a klinikai orvoslás, a társadalmi fegyelmezés különféle intézményeinek
története mind olyan témák, amelyeket megvizsgálva Foucault mindig azt
igyekezett kimutatni (sikerrel), hogy ezekben a társadalmi jelenségekben hol
és miként érhetők tetten korábbi hatalmi helyzetek nyomai, korábbi elny-
omások, korábbi kényszerek, illetve hogyan képesek ezek az intézmények
hosszú időn keresztül fenntartani, újratermelni a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Foucault szerint ha a fennálló társadalmi intézmények mind társadalmi
konstrukciók – a hozzájuk kapcsolódó tudás-, hit-, érték- és normarendsz-
erekkel, készségekkel, társadalmi gyakorlatokkal együtt –, amit nem kell
(nem szabad) elfogadni, akkor a társadalomtudós nem tehet mást, mint hogy
felfejtni, rámutat e konstrukciókban megbúvó társadalmi egyenlőtlenségekre,
feltárja azok kiváltó okait, vagyis dekonstruálja (újrateremti) a vizsgált tár-
sadalmi kapcsolatrendszerhez, az adott társadalmi intézményhez rendelhető
értelmet.

Mivel a társadalmi normákba épített hatalmi egyenlőtlenségeket a történelem-
ben mindig ideológiákkal próbáltak megtámogatni, védelmezni, ezért ez a
dekonstrukciós tevékenység szimbolikus mezőben folyó harcot is jelent egy-
ben. Ebben a szimbolikus harcban lehet értelmezni az ún. kritikai elméleteket,
illetve azokat a szerzőket és elméleteket, akik és amelyek a legkülönfélébb
társadalmi egyenlőtlenségeket fenntartó helyzetek dekonstruálását végezték,
végzik el. Az ilyen dekonstrukciók mindig valamilyen fennálló helyzet kri-
tikájaként értelmezhetőek, ezért ezek mindig az éppen fennálló rendet védő
ideológiát támadják. Ezt a szimbolikus harcot persze más szerzők is fontosnak
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tartották (Foucault koránál jóval korábban), ahogy ez az alábbi idézetből
kiderül:

„Mert a tudománynak mint megismerésnek az az immanens törekvése,
hogy tárgyát leleplezze. Az ideológia azonban elleplezi a valóságot, mivel
a megtartás és oltalmazás szándékával eszményíti, vagy a megtámadás, el-
pusztítás és mással törtéénő helyettesítés szándékával eltorzítja. Minden ide-
ológia az akaratban gyökerezik, nem a megismerésben; bizonyos érdekek-
ből fakad, vagy – helyesebben – más érdekekből, mint az igazság érdeke –
amivel persze semmit sem mondottunk ezen más érdekek értéke, méltósága
felől.” [Kel01b, 9-10.o.]

>>>

Az a tény, hogy a társadalmi életünk, a kultúránk lényegét tekintve kon-
struált, teremtett, azt is jelenti, hogy a a társadalom, a kultúra folyamatos vál-
tozásban van (lehet). A konstruáltság ténye miatt a társadalmi változásokat
nem szabad „objektívnek” tartanunk, és mindig meg kell engedni, el kell fo-
gadni azt is, hogy valamely társadalmi, kulturális jelenség nem egyenes von-
alú változást mutat, és társadalmi változások értékelésében, értelmezésében
az objektivitás helyett sokkal inkább a szubjektív szempontok a meghatározóak:

„ . . . a társadalmi változás a várakozások beteljesületlensége. A társadalmi
változást a szubjektív meglepetés, nem pedig az objektív újdonság fémjelzi.”
[Els97] A kultúrák, szubkultúrák folyamatosan fenntartják adott közösség
kulturális mintázatát, a társadalmi, kulturális konstrukciókat. Ezekben a
konstrukciókban természetesen mindig vannak eltérések, a kultúrák eltérnek
egymástól. Azok a minták, konstrukciók, amelyek adott feltételrendszer
mentén sikeresebben járulnak hozzá a közössség gazdasági, kulturális re-
produkciójához, előnyösebbnek mondhatók. Ez azonban nem jelent maga-
sabb fejlettségi szintet, a kultúrákat nem tudjuk, nem lehet teljes egészük-
ben egyetlen fejlődési vonalba rendezni. Bizonyos szempontok szerint ter-
mészetesen egyes kultúrák sikeresebben adaptálódhatnak a külső feltételekhez,
mint mások. Ebben az értelemben a társadalmi változásokat felfoghatjuk
társadalmi fejlődésnek, akár evolúciónak is. Persze, ez az evolúciófogalom
teljesen eltér a biológia evolúcióértelmezésétől. A biológiai felfogás deter-
minizmusa ugyanis teljesen hiányzik a kulturális változások tételezéséből.
Ez utóbbiak meghatározó mozzanata, kiváltó oka a tanulás, az imitálás, a
teremtett konstrukciókhoz történő igazodás szándéka.
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II
Racionális döntések





„A skorpió arra kéri a békát, vigye át a vizen.
– Hogyisne, majd a hátamba marsz.
– Dehogy marok. Akkor mindketten elsüllyednénk.
Elindulnak. Félúton a skorpió belemar a békába.
– Ugye mondtam?
– Bocsánat, de van valami, ami erősebb nálam. Nem
tehetek róla, ilyen a természetem.” (angol mese)

A társadalmi cselekvők sosem cselekszenek teljesen szabad belátásuk sze-
rint. Legalább kétfajta kényszerhez kell igazodniuk. Egyfelől a résztvevők
fejében rengeteg társadalmi norma van, amelyek befolyásolják a cselekvők
magatartását. Hogy miért teszik ezt, az azoktól a társadalmi kényszerektől,
szankcióktól függ, amelyek akkor lépnek működésbe, amikor a társadalmi
normákban foglalt előírásokat megsértik a cselekvők. Másfelől a társadalmi
kapcsolatba került személyek saját akarataikat olykor a többiekre tudják eről-
tetni, vagyis hatalmat gyakorolhatnak mások felett, ami az alárendelt felek
számára saját akaratuk feladását (megtörését) jelenti. Ezektől a kényszerek-
től azonban e fejezet döntő részében eltekintünk, és azt feltételezzük, hogy
a cselekvő felek akaratát ilyen külső kényszerek nem korlátozzák. A cse-
lekvők akaratának megvalósulását egyetlen tényező korlátozhatja csak: a
társadalmi kapcsolat másik résztvevője.

A társadalmi cselekvések szereplői mindig valamilyen szándékkal (akarat-
tal, intencióval) lépnek kapcsolatba egymással. Előfordulhatnak olyan tár-
sadalmi kapcsolatok, amelyekben a szereplők konfliktusba kerülnek egymás-
sal, de léteznek konfliktusmentes társadalmi szituációk is. Olyan eset is
elképzelhető, amikor nincs igazi konfliktus a felek között, de a cselekvők
közti bizalomhiány mégis zavart okozhat az ilyen problémamentesnek tűnő
helyzetekben.

A kényszermentes társadalmi helyzetekben a cselekvők saját akaratuknak
megfelelően döntenek. Az ilyen helyzetek leírására a játékelmélet tűnik a
legalkalmasabb elméletnek. Ez az elmélet a haszonmaximalizálásra törekvő
ember paradigmáján alapul (korábban már jeleztük, hogy próbáljuk elkerülni
az érdek fogalmának alkalmazását, itt is ezt tettük, de azért az jeleznénk,
hogy mondhatnánk azt is, hogy a játékelmélet a – kényszermentes – érdekve-
zérelt cselekvések leíró elmélete). A haszonmaximalizálás, az érdekkövetés,
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az önzés fogalma egyfelől, a racionalitás fogalma másfelől jelentik azokat a
cövekeket, amelyekhez az elméletet többi fogalmát hozzá lehet kötni.

A játékelmélet nagyon sikeres. Egyre több tudományterületen (a szoci-
ológiában, az antropológiában, a biológiában, de, persze, mindenekelőtt a
közgazdaságtanban) alkalmazzák a játékelmélet fogalmait, módszereit, meg-
közelítésmódját. Beszélnek a közgazdaságtan (s benne a játékelmélet) im-
perializmusáról is, arról a jelenségről, hogy a közgazdaságtan sikereségének
köszönhetően a közgazdaságtan módszertanának, fogalmainak, alapvetései-
nek egyre nagyobb részét viszik és veszik át más tudományterületek elméle-
teibe. Azzal, hogy a társadalmi kapcsolatok játékelméleti elemzésének külön
fejezetet szentelnünk, azzal elismerjük az elmélet értékét, sokszor kiváló
magyarázó erejét, ám az sem véletlen, hogy ezt a fejezetet két másik előzi
meg, amelyekben a játékelmélet környezetét adó feltételrendszert mutatjuk
be. A játékelmélet önmagában nem elégséges a társadalmi cselekvések mag-
yarázatára, de megfelelő kontextusba ágyazva kiváló eszköz a kényszermen-
tes cselekvések leírására.

Meg kell még említenünk egy másik elméletet is, amely részben átfedés-
ben van a játékelmélettel, de ennek ellenére önálló elméletnek tekinthető. A
racionális döntések elmélete a racionalitás, a racionális cselekvő ember fo-
galmát teszi a társadalmi cselekvések magyarázatának középpontjába. Hogy
a racionális döntések elmélete mennyire tekinthető a társadalmi cselekvések
legáltalánosabb leíró elméletének – erre a kérdésre csak akkor próbálhatunk
meg válaszolni, ha tisztáztuk, mit jelent a racionalitás fogalma (erre még
ebben a fejezetben sort kerítünk).
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Alapjátékok

A játékelméletnek nem minden ágát és nem minden fontos fogalmát mu-
tatjuk be. A társadalmi cselekvések szabályszerűségeinek elemzése a célunk,
és a játékelméleti megközelítést leginkább arra szeretnénk használni, hogy
bemutathassuk, miként lehet ezen a platformon állva értelmezni fontos tár-
sadalmi helyzeteket, társadalmi dilemmákat. Ehhez először az egyszer ját-
szott, kétszereplős, kétalternatívás játékokat vesszük sorba. Az ilyen hely-
zetek a maguk ideáltipikus minőségében nem túl gyakran fordulnak elő a
tényleges társadalmi gyakorlatban, ám az ilyen helyzetek elemzése nem ke-
vés tanulsággal szolgálhat a társadalmi cselekvések szabályszerűségeinek
értelmezésében. Miután számba vettük az elméletileg legfontosabb hely-
zeteket (játékokat), több lépésben kiterjesztjük az alapmodelünket, és egyre
inkább próbáljuk megközelíteni a tényleges társadalmi gyakorlat helyzeteit.
Megvizsgáljuk, mi történik akkor, ha több szereplős helyzeteket feltételezünk,
vagy ha megengedjük, hogy bizonyos társadalmi helyzetek ismétlődjenek, és
ezáltal a szereplők emlékezhessenek partnereik és a maguk múltbeli dönté-
seire, tanulhassanak ezekből a múlbeli eseményekből, tanulhassanak egymástól,
és igazodhassanak ahhoz az elképzeléshez is, hogy a jelen döntéseinek lehet-
nek következményei a jövőbeni játékokban is.

Az általánosítás irányába tett lépések során olyan fogalmakat tudunk majd
levezetni (és így felvenni a modellünkbe), amelyek a szociológia tudománya
számára mindig is kiemelten fontosak voltak (reciprocitás, reputáció, szoli-
daritás, ideológia, norma, szankcionálás stb.).
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A játékelmélet olyan társadalmi szituációkat elemez, amelyekben a részt-
vevő felek különböző döntési lehetőségek közül kell kiválasztani egyet úgy,
hogy figyelembe veszik (vehetik) a többi szereplő lehetséges döntéseit és
a mindezek (vagyis a saját és a többi szereplő döntéseinek) eredményeként
előálló következményeket. Ez egy döntési szituáció, amelynek során mér-
legelni kell a lehetséges alternatívákat, amelynek elemzésére a döntéselmélet
alkalmas. E hasonlóság ellenére a játékelméletet mégsem tekintik a klasszi-
kus döntéselmélet részének. Ennek legfőbb oka az, hogy a játékelmélet
olyan döntési helyzeteket feltételez és elemez, amelyekben nem a „természet
által adott” világállapotokat, hanem emberek számára adott döntési alter-
natívákat kell a döntéshozónak mérlegelnie saját döntése külső feltételrend-
szereként. Ezek stratégiai döntéseket követel meg a döntéshozóktól, és az
ilyen szituációkat interakciós helyzeteknek nevezzük. Ilyenkor nem elegendő
a világról, a természetről való tudásunk, mert ezek mellett a döntéseinket
legalább olyan erős mértékben meghatározzák a társadalmi kapcsolat többi
szereplőjének tudásai, értékei, döntései, más emberek akaratai.

4.1. Az alapmodell

Mielőtt végigmennénk a játékelmélet számunkra fontos állításain és ele-
meznénk a legfontosabb játéktípusokat, érdemes röviden számba venni az
elmélet alapfogalmait. De mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk egy példát,
amely segítségével szemléltethetjük és értelmezhetjük a játékelmélet megkö-
zelítésmódját, alkalmazott módszereit, bemutathatjuk az elmélet terminoló-
giáját. Nézzük meg egy egyszerű játékot, amelyben két játékosnak tesznek
ajánlatot [Kol98]:
dollár a zsebbe

Két – egymást nem ismerő – embernek az a választási lehetősége, hogy
miután egy harmadik féltől (a játékvezetőtől) kaptak 1-1 dollárt, tegyék
a dollárjukat vagy egy boritékba vagy a zsebükbe. Ezután a játékvezető
mindkét borítékba annyi pénzt tesz bele, amennyit a játékosok beleraktak
korábban, és a borítékot a másik játékos kapja meg.

A kérdés, vajon a játékosok a borítékba vagy a saját zsebükbe teszik-e a
pénzüket. Ha a borítékba teszik, akkor ezzel a másik személynek adják azt,
ha a zsebükbe, akkor maguknak tartják meg a pénzt. Első ránézésre nincs
semmi különös a játékban, hiszen úgy tűnhet, a játékosoknak megéri maguk-
nak tartani a pénzt. Ha így tesznek, akkor mindketten 1-1 dollárt nyertek
a játékban. Ám észre kell vennünk azt, hogy van egy másik lehetőség is,
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amelyben jobban járhatnának. Ha ugyanis mindketten a borítékba tennék a
pénzüket, ahhoz a játékvezető adna még 1-1 dollárt, és a játékosok a part-
nerük borítékjából már 2-2 dollárhoz juthatnának. Ez az opció nyilván kívá-
natosabb mindegyik résztvevő számára, a kérdés csak az, miért nem lehetünk
biztosak abban, hogy e logika szerint döntenek a szereplők.

A válaszhoz elég csak belegondolnunk abba, mit, hogyan vennének fon-
tolóra a játékosok ebben a helyzetben. Bármennyire is nyilvánvaló lehet a
felek számára, hogy ha mindketten a borítékba tennék a pénzüket, akkor
mindketten kétszer annyi pénzhez jutnának, a másik iránti bizalmatlanság
könnyen megakadályozhatná őket abban, hogy így tegyenek. Attól félhet-
nének ugyanis, hogy a partnerük mégsem borítékolná a pénzt, mert ha így
tenne, akkor megtarthatná a saját 1 dollárját, ráadásul megkapná tőlük (a
döntéshozótól) is a borítékban levő 2 dollárt, vagyis összességében 3 dollár
lenne ez övé (a partneré). Ezzel szemben az, aki betette a pénzt a borítékba,
mindent elvesztene, pénz nélkül maradna. A másik iránti bizalom hiánya te-
hát arra sarkall(hat)ja a résztvevőket, hogy inkább a biztosabb, bár kevesebb
előnnyel járó megoldást válasszák. Ha ezt a társadalmi helyzetet, ezt a
játékot le akarjuk valahogy írni, akkor először egy döntési táblát (kimenet-
mátrixot) kell elkészítenünk, amelyben rögzítjük a cselekvési lehetőségeket
és döntések várható következményeit (a játék lehetséges kimeneteit).

Alter borítékba teszi a pénzt Alter zsebre teszi a pénzt

Ego borítékba
teszi a pénzt

Ego 2 dollárt, Alter 2 dollárt
kap

Ego 0 dollárt, Alter 3 dollárt
kap

Ego zsebre
teszi a pénzt

Ego 3 dollárt, Alter 0 dollárt
kap

Ego 1 dollárt, Alter 1 dollárt
kap

4.1. táblázat. a dollár a zsebbe játék kimenetmátrixa

A játékosok két lehetőség közül választhatnak, és aszerint kell dönteniük,
hogy a döntéseik együttes következményeit (a kimeneteket) hogyan pre-
ferálják. A döntések előrejelzéséhez hiányzik még egy másik táblázat is,
amelyből megtudhatjuk, hogy a résztvevők hogyan rangsorolják a lehetséges
következményeit. Ezt egy preferenciamátrix segítségével rögzíthetjük.

A preferenciák kifejezése egy rendezési művelet, a preferenciarendezés
révén valósítható meg, amit többféle alakban is felírhatunk. Egyrészt a sor-
barendezést kifejezhetjük az 1, 2, 3, 4 számsor segítségével, ahol a legma-
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gasabb preferenciaérték (itt a 4) a legjobban vágyott következményt jelenti,
míg a legkisebb számmal (itt az 1-gyel) a legkevésbé kívánatos helyzetet il-
lethetjük. Ekkor a két játékos preferenciarendezését az egyes kimenetekre
vonatkozó számok egymás mellé írásával fejezhetjük ki. Elől a vizsgált
játékos (Ego), utána a partnerjátékos (Alter) preferenciáit tüntetjük fel.

3,3 1,4

4,1 2,2

Ez a preferenciamátrix azt mutatja, hogy a két játékos hogyan rangsorolja a
lehetséges kimeneteket. A táblázat jobb-felső sarkában levő (1,4) számpár
azt jelzi, hogy a döntéshozó (Ego) játékos a legkevésbé pártolja azt a kime-
netet, amely szerint ő semmit sem kap, viszont a partnere 3 dollárhoz jut,
ezzel szemben a partnere (Alter) éppen ezt a lehetőséget szeretné legjobban
megvalósulni látni. A táblázat bal-alsó cellája a fordított helyzet kölcsönös
értékelését mutatja, míg a bal-felső, valamint a jobb-alsó sarkok értékpárjai
– (3,3), illetve (2,2) – azt mutatják, hogy mindketten a második legjobb alter-
natívának tartanák, ha egyszerre mindketten borítékba tennék a pénzüket, és
csak ezután rangsorolnák azt a kimenetet, amikor mindketten saját zsebükbe
raknák el a pénzt.

A játékosok preferenciáit kifejezhetjük úgy is, hogy a preferenciaértékek jelzésére az
alábbi számokat adjuk meg: -2, -1, 1, 2. Ennek a megoldásnak az lehet az előnye,
hogy a negatív számokkal érzékeltethetjük azt a tényt, hogy egyes állapotokat a játékosok
veszteségként élhetnek meg. Ekkor a preferenciamátrix az alábbi módon néz ki:

1,1 -2,2

2,-2 -1,-1

Gyakran használják még azt a hamadik reprezentációs rendszert, amikor a preferenciákat
0,1,2,3 értékekkel fejezik ki:

2,2 0,3

3,0 1,1

A preferenciák fenti háromféle reprezentálási lehetősége teljesen ekvivalens egymással.
Mivel igen széles körben használják mindegyik megoldást, és mi egyiket sem akarnánk
kiválasztani, ezentúl inkább mindhárom jelzési rendszer szerint feltüntetjük a játékosok
preferenciaértékeit (mint a 4.2. táblázatban).
A preferenciák jelzésére használt értékek csak az alternatívák ordinális elrendezését mu-
tatják, de nem fejeznek ki semmilyen mértéket, tehát nem mondhatjuk, hogy a legjob-
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3,3 1,4 1,1 -2,2 2,2 0,3

4,1 2,2 2,-2 -1,-1 3,0 1,1

4.2. táblázat. a preferenciamátrix általánosított formátuma

ban preferált következmény (4) annyival jobb az utána következő kimenetnél (3), mint
amennyi különbség van a (3) és a (2), vagy a (2) és az (1) alternatívák között. Ezt úgy
is mondhatjuk, hogy a preferenciáinknak általában nem tulajdonítunk kardinális értéket.
Ha a későbbiekben – kivételes esetekben – mégis ezt tesszük, akkor azt mindig jelezni
fogjuk.

A preferenciamátrix értékeinek ismeretében már számszerűen is alátámaszt-
hatjuk azt a – korábban már bemutatott – értelmezést, hogyan milyen logika
mentén döntenek a játékosok. Példánkban az Ego játékos a következőt gon-
dolhatja. Ha a másik fél (Alter) a borítékba teszi a pénzt, az azt jelenti,
hogy a táblázat bal oszlopának értékeit vehetjük figyelembe. Ilyenkor a Ego
játékos számára adott két lehetőség közül az alsó sorban szereplő alternatíva
(a zsebretétel) a magasabb preferenciaértékű (4 a 3-mal szemben), tehát ezt
az opciót fogja választani. Amennyiben az Alter játékos is úgy döntene,
hogy zsebre teszi a pénzt (vagyis a Ego játékosnak a táblázat jobb oldali
oszlopának két celláját kell figyelembe vennie), akkor Egonak megintcsak
az alsó sorban levő cella, vagyis a zsebretétel alternatívája kínál magasabb
hozadékot (2 az 1 ellenében). Tehát az Ego játékosnak a másik (Alter)
döntésétől függetlenül mindenképpen a zsebretétel lehetősége tűnik kívá-
natosabbnak. A játék preferenciamegoszlása szimmetrikus, ami annyit je-
lent, hogy Ego és Alter a maga szemszögéből tekintve a másikkal teljesen
azonos módon látja a helyzetet. Ebből következően Alter döntése is ugyanaz
lehet (a fent bemutatott megfontolások mentén), mint Ego döntése volt. A
játék preferencimátrixa alapján tehát már érteni és értelmezni lehet, hogy a
játékosok miért hozzák ki ezt a – számukra nem a legkedvezőbb – döntést
ebből a játékból.

Az egyéni szinten ez a döntés racionálisnak tűnhet, de láthatjuk, hogy
„közösségi szinten” van ennél jobb megoldás: amikor mindketten borítékol-
nának, hiszen akkor a 2 preferenciaérték helyett mindketten 3-t kaphatná-
nak. Az egyéni szinten racionálisnak tűnő döntést tehát összességét tekintve
mégiscsak irracionálisnak kell ítélnünk. Azt mondhatjuk erre, hogy ez egy
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társadalmi dilemma, mert az egyéni döntéshozatal szintjén nem lehet az op-
timális döntést meghozni.

A bemutatott játék még csak egyetlen példaként szemléltette, amit a későb-
biekben sok más eset bemutatásával fogunk bizonyítani, hogy a társadalmi
gyakorlatunkban nagyon gyakran és széles körben előfordulnak ilyen es-
etek. Persze vannak olyan társadalmi helyzetek is, amelyekben másfajta
problémákkal szembesülhetünk. Azért, hogy a különféle társadalmi konf-
liktusokat egységes módon tudjuk értelmezni, fel kell állítanunk egy olyan
értelmezési keretrendszert, amelyben a legfontosabb társadalmi helyzeteket,
játékokat egységesen lehet leírni, megmagyarázni.

A kétszereplős játékok legfontosabb eleme a két játékos (ezeket a továb-
biakban is Ego és Alter terminusokkal jelöljük). Ezen a ponton mindig azt
feltételezzük, hogy a játékosok (a játék, a társadalmi kapcsolat résztvevői,
szereplői) előtt mindig tényleges döntési lehetőségek, alternatívák léteznek.
Mivel a kétalternatívás játékokat minősítettük alapjátékoknak, ezért mind-
két játékos számára két-két döntési lehetőséggel számolhatunk. A játékban
a szereplőknek döntést kell hozniuk, vagyis mindkettejüknek ki kell válasz-
tania egyet a számukra adott, két lehetséges alternatívából. A két játékos
két-két döntési lehetőségét „egymásra vetítve” négyféle kimenet lehetséges.
A két szereplő döntési alternatívái által meghatározott kimeneteket a dön-
téselmélet bemutatásakor következményeknek neveztük (a továbbiakban mind-
két terminust használni fogjuk). A játékok leírásakor először mindig a dön-
tési alternatívákat és a belőlük származtatható következményeket kell rögzí-
tenünk. Ehhez minden esetben az alábbi táblázat celláit kell konkrét értékekkel
feltölteni:

Alter egyik döntési
alternatívája

Alter másik döntési
alternatívája

Ego egyik döntési
alternatívája

a.) következmény b.) következmény

Ego másik döntési
alternatívája

c.) következmény d.) következmény

4.3. táblázat. az alapjátékok modellje

Attól azonban, hogy ismerjük a játékok lehetséges alternatíváit, kimeneteit,
még nem tudjuk megmondani, hogy a játékosok milyen lépésekre szánják
magukat. Szükség van még arra a tudásra is, hogy a játékosok hogyan
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értékelik saját lehetőségeiket. Amikor a játékosok a számukra adott dön-
tési lehetőségek közül választanak, akkor azt mondjuk, hogy az értékeiknek
megfelelően döntenek, vagy másként: a preferenciáik szerint sorba állítják
a lehetséges kimeneteket a kívánatosságuk mértékében (még tudományo-
sabban: preferenciarendezést hajtanak végre a lehetséges következmények
halmazán). Amikor a játékosok döntenek, akkor a döntéseik eredőjeként a
játék végeredménye valamelyik következmény lesz. A kérdés itt az, hogy mi
határozza meg ezt a végeredményt.

Nagyon fontos látnunk azt, hogy a játékok szereplői számára mindig adott
egy kimenetmátrix, amely a különböző együttes döntések következményeit
mutatják, és ezekből nem következik semmi sem egyértelműen a játékosok
preferenciarendezéseire, a játék preferenciamátrixára vonatkozóan. Az a
tény, hogy az eredménymátrixból milyen preferenciértékek állnak elő, az
mindig a két adott szereplő cselekvési maximáitól függ. Ez azt is jelenti egy-
ben, hogy ugyanazon eredménymátrixból, tehát a világ ugyanazon állapotait
feltételezve, különböző szereplők eltérő preferencirendezéseket hajthatnak
létre, és ezáltal ezek a játékok eltérő preferenciatáblákkal reprezentálhatók.
Az egyes játékokat tehát alapvetően nem az eredmények, a világállapotok
különbségei, hanem a preferenciarendezések eltérő szubjektív mintázatai ha-
tározzák meg [Kol98]. A tény- és értékítéletek kétféle minősége érhető tetten
ebben a kettősségben (erről szól a könyv 2.10.1 fejezete).

A játékosok preferenciamegoszlásainak ismeretében már elemezni, értel-
mezni lehet, milyen végeredménye várható a játéknak. A játékosok – saját
preferenciáiknak megfelelő stratégiát követve – döntenek (a szakirodalom-
ban ezt úgy is mondják: lépnek), és a két döntés (lépés) eredőjeként valame-
lyik lehetséges kimenet a játék tényleges végeredményévé válik. A külön-
böző döntési lehetőségekre mondhatjuk azt, hogy azok egyensúlyi helyzetet
jelentenek, vagy állíthatjuk az ellenkezőjét, a végeredményt minősíthetjük
optimálisnak vagy épp, hogy nem-optimálisnak (szuboptimálisnak), megál-
lapíthatjuk, hogy a végeredmény irracionális volt, és egy adott játékhelyzet
társadalmi dilemmákat hordoz magában. Ám azt, hogy ezek a fogalmak
(stratégia, egyensúly, optimális, dilemma) mit jelenteenk pontosan, később
fejtjük ki, miután már áttekintettük a legfontosabb helyzeteket.

A fentebb bemutatott fogalmak nélkülözhetetlenek a játékok leírásához.
A továbbiakban azt nézzük meg, hogy hányfajta és milyen játékokat különí-
thetünk el egymástól. Kétszereplős, kétalternatívás helyzetekben négyféle
kimenet létezik. Mivel a játékok „logikáját”, végeredményét a játékosok
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egymásra vetített preferenciarendezései határozzák meg, ezért azt kell fi-
gyelembe vennünk, hogy hányfajta, egymástól lényegileg különböző prefer-
enciaeloszlás létezhet. Rövid számolás alapján levezethető, hogy 78 külön-
böző játék létezik, melyek közül 12 szimmetrikus. Bár a későbbiekben
megvizsgálunk néhány fontosabb aszimmetrikus játékot is, de a vizsgálódás
fókuszát először a szimmetrikus játékokra irányítjuk, mert ezekkel gyakran
előforduló társadalmi helyzeteket, fontos társadalmi dilemmákat lehet mod-
ellezni.

A kétszemélyes, kétalternatívás játékokat úgy írhatjuk le, hogy egy táblázatban megad-
juk a két játékos preferenciarendezését. Az egyszerűség kedvéért nem engedjük meg,
hogy a játékosok két kimenetet ugyanúgy preferáljanak (vagyis teljes preferenciaren-
dezést követelünk meg). Az ilyen játékokból összesen: 4!×4! = 576 különböző mintázat
lehetséges. Ezek között persze vannak olyan játékok, amelyek tartalmilag, funkcionálisan
teljesen azonosnak mondhatók, ami annyit jelent, hogy képezhetünk köztük ekvivalencia-
osztályokat. A példa kedvéért vegyük az alábbi játékot:

3,4 1,2

2,3 4,1

Ezzel a játékkal tartalmilag megegyeznek azok, amelyek táblázatában csak a sorok, os-
zlopok sorrendje más:

2,3 4,1 1,2 3,4 4,1 2,3

3,4 1,2 4,1 2,3 1,2 3,4

Sőt, akkor is ugyanazt a játékot kapjuk, ha a játékosok preferenciaértékeinek sorrendjét
cseréljük fel. Ekkor a következő négy – újra csak, az eredetivel ekvivalens – játékleírást
kapjuk:

4,3 3,2 2,1 1,4 3,2 4,3 1,4 2,1

2,1 1,4 4,3 3,2 1,4 2,1 3,2 4,3

A bemutatott példa azt szemlélteti, hogy vannak olyan játékok, amelyeket nyolcféle,
egymással ekvivalens formában írhatunk fel. Ez alól csak a szimmetrikus játszmák je-
lentenek kivételt, amelyekből csak négy-négy felirati forma tartozik egy ekvivalencia-
osztályba (szimmetrikus az a játék, amelyben egymással teljesen megegyező preferencia-
rendezést lehet a játékosokhoz rendelni). Rövid számolás után kideríthető [RG66], hogy
78 tartalmilag különböző játék létezik, amelyből 66 aszimmetrikus és 12 szimmetrikus.
Ezeket érdemes elemezni.
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A szimmetrikus játékok azért fontosak, mert nincs kitüntetett szereplő bennük, nincsenek
minőségi különbségek a társadalmi kapcsolat szereplőinek helyzetében, az ilyen játékok
„érzéketlenek” a szereplők kapcsolaton belül betöltött szerepével szemben. Ilyen esetek-
ben a két játékos helyzete felcserélhető egymással, mindketten teljesen azonos preferen-
ciaeloszlás mentén „élik meg” saját helyzetüket.

A szimmetrikus játékokat alapjátékoknak fogjuk nevezni. A szimmetrikus
preferenciamátrixoknak sajátos szerkezetük van. A szimmetricitás követel-
ménye miatt a bal-felső és a jobb-alsó cellában azonos számoknak kell szere-
pelniük mindkét játékos esetében, és csak a másik két cella értékei térhetnek
el egymástól. A 12 szimmetrikus játék preferenciamátrixa az alábbi módon
néz ki:

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

4,4 2,3 4,4 1,3 4,4 1,2 3,3 1,4 3,3 2,4 2,2 3,4

3,2 1,1 3,1 2,2 2,1 3,3 4,1 2,2 4,2 1,1 4,3 1,1

7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.)

4,4 3,2 4,4 3,1 4,4 2,1 3,3 4,1 3,3 4,2 2,2 4,3

2,3 1,1 1,3 2,2 1,2 3,3 1,4 2,2 2,4 1,1 3,4 1,1

4.4. táblázat. az alapjátékok preferenciamátrixainak áttekintő táblázata, 1

A 12 szimmetrikus játékot úgy rendeztük két sorba, hogy könnyen felfedez-
hessünk egy fontos kapcsolatot közöttük. Az egymás alatt levő játékokat
párba rendezhetjük azon az alapon, hogy csak egyetlen mozzanatban térnek
el a mintázataik. Az összetartozó játékokban a jobb-felső és a bal-alsó cel-
lákban levő preferenciaértékek megegyeznek, csak épp fordítva vannak a
játékosokhoz rendelve.

Nézzük meg a 4. játék példáját, amelynek a preferenciamátrixát már is-
merjük, és hasonlítsuk össze azt a 10. játék értékeivel. A jobb-felső sarokban
a 4. játékban (1,4), a 10. játékban (4,1), míg a bal-alsó cellában pont az
ellenkezője – (4,1) és (1,4) – szerepel. Mintha a két játék csak annyiban
különbözne egymástól, hogy a játékosok saját preferenciáikat úgy alakítanák
át, hogy a partnerük rangsorát fogadnák el és vennék át maguk számára. A
preferenciáknak ez az irányváltása nem is annyira ritka, mint ahogy azt sokan
gondolják. A közösség és a társulás fogalmainak korábban megadott definí-
ciói értelmében (2.13) vannak olyan társadalmi kapcsolatok, amelyekben a
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résztvevő felek a másik elvárásainak, akaratának, értékeinek megfelelően,
vagyis – legalább bizonyos fokig – altruista módon cselekszenek. Ha a
‘dollár a zsebbe´ játékban azt feltételezzük, hogy anya és fia a két szerep-
lő, akkor könnyen elképzelhetjük azt az eset, amikor az anya úgy „alakítja
át” saját preferenciáit, hogy a játék következményei a fiának legyenek ked-
vezőek (ezzel persze megváltoztatja a játék prefereciamegoszlását és ezzel
magát az egész játékot is, de ez itt most lényegtelen számunkra).

Később látni fogjuk, hogy bizonyos játékoknál valóban helyénvaló, élet-
szerű lehet ez az értelmezés. A nevezetes fogolydilemma, amely az itteni 4.
játéknak felel meg, átértelmezhető azáltal, hogy nem egoista, hanem altruista
játékosokat feltételezünk, akik a másik játékos számára kedvező preferen-
ciarendezést fogadják el a magukénak, amelynek a preferenciamátrixa a 10.
játék táblázatával egyezik meg. De a ‘nemek harca: hős´, illetve a ‘nemek
harca: vezér´ elnevezésű játékok esetében is életszerűnek minősítjük majd
ezt a fajta kapcsolatot (ezeket a táblázatunkban a 6. és a 12. játékok jelzik).

Az ilyen módon összetartozó játékokat egymás tükörképének, komple-
menterének tekinthetjük. Amikor majd bemutatjuk, milyen tényleges tár-
sadalmi helyzeteket írnak le a különböző szimmetrikus játékok, akkor külön
kitérünk arra a kérdésre, vajon milyen értelmezést lehet adni a komplementer
módon összetartozó játékok közti kapcsolatnak.

>>>

Bár egyes játékok esetében nem lehet majd értelmesen alkalmazni, a játékok
magyarázatai során mégis érdemes lesz mindvégig figyelembe vennünk azt
az általánosítási lehetőséget, amit a játékosok viselkedésére vonatkozóan
tehetünk meg. Akármi legyen is a játék tartalma, a benne foglalt kétfajta cse-
lekvési lehetőséget általánosíthatjuk úgy, hogy az egyik cselekvés a koope-
rálás, együttműködés (cooperation, C), a másik a versengés, dezertálás (de-
fection, D) lehet. Mivel a két játékos vagy kooperál (C) vagy dezertál (D),
bármelyik játéknak négyfajta általánosított kimenete lehetséges:

C D

C CC CD

D DC DD

A négyféle általánosított kimenetnek a játékok értelmezése szempontjából
kiemelt jelentősége van, ezért a szakirodalomban már régóta önálló névvel il-
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letik ezeket. A továbbiakban ezeket a fogalmakat az angol szakirodalomban
elterjedt rövidítésekkel jelöljük (4.5. táblázat). Az általánosított kimenet-

R CC jutalmazás Reward

S CD szívás Sucker

T DC kísértés Temptation

P DD büntetés Punishment

4.5. táblázat. az általánosított kimenetek megnevezései

mátrixunk négy cellájának megnevezése sok szemponból találó, bár olykor
félrevezető értelmezéseket is sugallhatnak. A kölcsönös kooperációhoz kap-
csolt jutalmazás, illetve a kölcsönös dezertáláshoz rendelt büntetés minden
játék esetében konzisztens értelmezésre ad lehetőséget, hiszen minden játék
esetében magasabbak a jutalmazás, mint a büntetés preferenciaértékei. A
kooperáció és a jutalmazás kategóriái pedig kicsit azt sugallják, hogy minden
társadalmi kapcsolaton belül ezt az állapotot lenne jó elérni, ami nem min-
den esetben igaz. Vannak olyan társadalmi helyzetek, amelyekben a koope?-
ráció nem-kívánatosnak minősítjük: például a versenyjogi szabályokkal az
oligopol megegyezések, kartellalkuk létrejöttét, vagyis a résztvevők koope-
rációját szeretnénk megakadályozni (és ebben az esetben a dezertálás, a ver-
sengés a játékok kívántosabb végeredménye). De az általánosított kimenetek
másik két esetével (a ‘kísértés´ és a ‘szívás´ állapotaival) is lehetnek értel-
mezési problémák. A mártírdilemmában (azaz a 10. játékban) kicsit furcsán
hangzik, amikor a ‘kísértés´ esetét tartja valaki a legkevésbé kívánatosnak, és
fordítva, a ‘szívás´ lehetőségét akarja a leginkább (az általánosított kimene-
tek döntési táblában elfoglalt helyét mutatja a 4.6. táblázat – az Ego játékos
szemszögéből tekintve).

Alter kooperál Alter nem kooperál

Ego kooperál jutalmazás szívás

Ego nem koooperál kísértés büntetés

4.6. táblázat. általánosított kimenetmátrix

Az általánosított kimenetmátrix szintjén az alapjátékok abban különböznek
egymástól, hogy más és más lehet a négyfajta általánosított kimenet (az R,T,
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S, P esetek) sorba rendezése (újra csak emlékeztetünk rá, hogy mivel az alap-
játékokban szimmetrikus helyzetekről van szó, a négyfajta kimenetet mind-
két játékos számára ugyanolyan módon rendezett).

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

4,4 2,3 4,4 1,3 4,4 1,2 3,3 1,4 3,3 2,4 2,2 3,4

3,2 1,1 3,1 2,2 2,1 3,3 4,1 2,2 4,2 1,1 4,3 1,1

R>T>S>P R>T>P>S R>P>T>S T>R>P>S T>R>S>P T>S>R>P

7.) 8.) 9.) 10.) 11.) 12.)

4,4 3,2 4,4 3,1 4,4 2,1 3,3 4,1 3,3 4,2 2,2 4,3

2,3 1,1 1,3 2,2 1,2 3,3 1,4 2,2 2,4 1,1 3,4 1,1

R>S>T>P R>S>P>T R>P>S>T S>R>P>T S>R>T>P S>T>R>P

4.7. táblázat. az alapjátékok preferenciamátrixainak áttekintő táblázata, 2

Az általánosított kimenetek rendezésére vonatkozóan megfogalmazhatunk
bizonyos feltételeket, amelyekkel egyes játékokat, illetve a velük modellez-
hető társadalmi dilemmákat jellemezhetünk. Az egyik ilyenfeltevés lehet,
hogy ha az egyik játékos kooperál, akkor rosszabbnak tartja, ha a másik
dezertál kooperálás helyett. Ezt az alábbi feltétel fejezi ki: R>S. Ennek
párja lehet az a tétel, miszerint ha az egyik játékos dezertál, akkor rossz-
abbnak tartja, ha a másik dezertál kooperálás helyett, amit az alábbi ren-
dezés ír le: T>D. E két feltétel érvényesítése megjelöl (vagy épp kizár) bi-
zonyos játékokat. Ezen feltételek mellett még további elvárásokat is meg-
fogalmazhatunk (például a következőket: T>R vagy D>S, sőt, később majd
látni fogjuk, a fogolydilemma esetében ezeknél „bonyolultabb” feltevésekkel
is élhetünk), de ezeket már csak az egyes játékok elemzése során fogjuk be-
mutatni, értelmezni.

>>>

A játékosok a döntési alternatívák, illetve saját preferenciáik ismeretében
döntenek. A döntés

A stratégia fogalmát is nagyon gyakran és, sajnos, többféle jelentés mentén alkalmazzák a
játékelméleten belül. A fogalom túlhasználtságán nem tudunk segíteni, itt csak felhívjuk
a figyelmet a problémára. Egyszeres játékban döntés van, többszörös játékban döntés-
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sorozat. Mindkét esetben szokás a játékosok döntéseit stratégiának nevezni. Jelezzük
még, hogy a ‘döntés´ helyett gyakran használják a ‘lépés´ terminusát is.

A játékosok A maximin stratégia a játékelmélet legismertebb stratégiája.
Lényegét a sütiszeletelés példáján keresztül mutathatjuk be a legszemlélete-
sebben. Ha egy testvérpárnak egy szelet sütit kell elfeleznie egymással,
akkor úgy is megoldhatják a feladatot, hogy az egyik felezi el a sütit, és a
másik választja ki, hogy a két sütidarabból melyiket kéri magának. Ha a
„felező” testvér egy kisebb és egy nagyobb darabra vágja fel a sütit, akkor
a „választó” testvér a nagyobbat fogja magának kérni, tehát a felezőnek
a kisebb rész marad. A maximin elv azt jelenti, hogy a vágást úgy kell
megoldani, hogy minél nagyobb legyen az a kisebb rész, ami a vágást végző
testvérnek marad, vagyis maximalizálni kell a kisebbik darabot, a minimu-
mot.

Létezik minimax, maximax stratégia is.
In terms of Game Theory, Kant’s categorical imperative can be restated

as follows: "Choose only a strategy which, if you could will it to be cho-
sen by all the players, would yield a better outcome from you point of view
than any other". This statement, then, becomes a solution to the Prisoner’s
Dilemma. That is, according to Kant’s categorical imperative, only a coop-
erative choice can result. This is because the personal choice of defecting, if
made universal, is in contradiction to one’s personal interest (similar to the
above example).

Az eddigiekben olyan stratégiákról volt szó, amelyek mindig biztos ál-
lításokat tettünk. Ezeket tiszta stratégiáknak nevezik. Elképzelhető azonban
olyan stratégia is, amely az egyes lehetséges lépésekből különböző valószí-
nűségek szerint választva többféle stratégiát ötvöz egybe (például a gyáva
nyúl játékban fele-fele valószínűséggel tartja egyenesben a kocsit, illetve
rántja el a kormányt). Ezek a kevert stratégiák.

A játékok leírásában fontos szerepe van még a kimenetek minősítésének
is. A játékosok döntéseinek eredményeként előáll valamilyen kimenet. Ezt
a tényleges végeredményt össze lehet hasonlítani a játékosok preferenciáival
és eszerint lehet értékelni a játékot. Ilyen esetekben olyanokat mondhatunk,
hogy a játék egyensúlyi állapotba került vagy nem, hogy a játék stabil, hogy
a játékosoknak van domináns stratégiája stb. Az ilyen értékelésekhez szük-
ségünk van néhány fogalomra.

A Nash-egyensúly a játéknak az a kimenete, amelyhez képest minden más
kimenet rosszabb lenne valamelyik játékos számára, ami miatt a játékosok

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



176 4. Alapjátékok

nincsenek arra ösztönözve, hogy egyoldalúan eltérjenek az egyensúlyi ál-
lapottól. A Pareto-optimum (Pareto-egyensúly) a játéknak az a kimenete,
amelyhez képest nincs más olyan kimenet, amely mindenkinek legalább olyan
jó, és van egy játékos, akinek jobb. A Pareto-javítás (Pareto-javulás, Pareto-
optimalizálás) olyan lépés, amely után senkinek sem lett rosszabb, de legalább
egy játékosnak javult a helyzete. A Pareto-optimum vagy Pareto-hatékony
helyzet az, amelyből már nem lehet Pareto-javulást elérni. A Pareto-optimumhoz
képest bárki helyzete csak valaki más kárára javítható tovább.

A Pareto-hatékonyság fogalmával szemben komoly fenntartásokat fogalmaztak meg. Az
a fogalom definíciójában szereplő kitétel, miszerint az adott kimenetből elmozdulva nem
lehet senkinek sem rosszabb a helyzete, az a status quo, a létező állapot fenntartásának
kedvez – a helyzetben esetleg éppen adott egyenlőtlenségekkel, „igazságtalanságokkal”
együtt. A klasszikus példa erre az a helyzet, amelyben egy torta úgy van felosztva három
ember között, hogy kettő személynek van fél-fél tortája, a harmadiknak semmije sincs.
Ez Pareto-optimális állapot, mert az ettől való bármilyen elmozdulás valamelyik „feles
tulajdonos” ellenében lenne csak lehetséges, amikoris az ő helyzete romlana.

„A status quo védelmezői ugyan megnyugvást és igazolást találhatnak az util-
itárius kalkulus valamelyik változatában, ám ez az igazolás védhetetlen, ha az
egyéni szabadságot valóban társadalmi elkötelezettségnek tekintjük.”[Sen90, 35.o.]

A fenti idézet Amartya Sen, Nobel-díjas közgazdásztól, a Pareto-optimum fogalmának
egyik fő kritikusától származik.

A Pareto-egyensúlyi állapot mellett előfordulhatnak nem stabil, elégtelen,
deficiens egyensúlyi állapotok is, amelyekben a játékosok késztetést érezhet-
nek az onnan való elmozdulásra. Gyakran használt fogalom még a domináns
alternatíva, amely alatt azt a lépést értik, amely egy játékos számára minden
más lépésnél jobb attól függetlenül, hogy a többi (másik) játékos hogyan
dönt.

>>>

A következő fejezetekben egyenként bemutatjuk a különböző alapjátékokat,
a tényleges társadalmi gyakorlatok világából származó példákat mutatunk
be, röviden elemezzük a játékokkal modellezhető társadalmi dilemmákat.

4.2. Az egoizmus irracionalitása: fogolydilemma játék

A játékelmélet legismertebb (sokak szerint a legfontosabb) játéka a fogoly-
dilemma. Ez a szimmetrikus játszma elsősorban arra szolgál például, hogy
az egyéni szintű haszonkövető magatartás, mondhatni, az egyéni racional-
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itás olykor irracionális végeredményt képes produkálni. Az eredeti fogoly-
dilemma játék tartalma röviden a következő:

fogolydilemma

Egy bankrablás két gyanúsítottját egymástól elkülönítve tartva mindket-
tőnek azt ajánlja a vizsgálótiszt, hogy vallják be, ők követték el a bűnc-
selekményt. Amennyiben az egyik gyanúsított „beszél”, és a másik nem,
akkor a vallomást tevő fél szabadon távozhat, míg a társát 10 évre lec-
sukják. Ha mindketten vallanak, akkor 5-5 évre ítélik őket, végül, ha
egyikük sem mond semmit, akkor egy mondvacsinált ügy miatt kapnak
1-1 évet.

A fogolydilemma játék leírható egy olyan táblázatban, amely a két szereplő
(Ego és Alter) számára adott döntési lehetőségeket, döntési alternatívákat, il-
letve a két fél egyéni döntései eredőjeként létrejövő kimeneteket tartalmazza.
A fogolydilemma kifizetési mátrixa így néz ki:

Alter hallgat Alter vall

Ego hallgat
Ego 1 évet kap, Alter 1 évet

kap
Ego 10 évet kap, Altert

felmentik

Ego vall
Egot felmentik, Alter 10 évet

kap
Ego 5 évet kap, Alter 5 évet

kap

4.8. táblázat. az eredeti fogolydilemma kimenetmátrixa

A fogolydilemma preferenciamátrixa a következő értékeket tartalmazza:

3,3 1,4 1,1 -2,2 2,2 0,3

4,1 2,2 2,-2 -1,-1 3,0 1,1

A fenti példánkban azt feltételeztük, hogy a mindkét fél a saját kimenetét
akarja maximalizálni, ezért adódott a fenti preferenciaérték-eloszlás (később
majd látni fogjuk, hogy lehetséges másfajta rendezés is ezeken a kimeneteken).
A klasszikus fogolydilemma játék értékeléséhez azt kell elvégeznünk, hogy
milyen logika mentén, milyen kimeneteket választanak, választhatnak maguk-
nak a résztvevő felek (Ego és Alter). Ha az Ego helyzetébe képzeljük ma-
gunkat, akkor azt kell végiggondolnunk, hogy Ego vajon melyiket választ-
hatja a két döntési lehetőségből (vagyis a hallgatás vagy a vallomástétel
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közül). Ehhez azt kell megnézni, vajon mi történhet akkor, ha a másik játékos
(az Alter) a számára adott két lehetőségből választja valamelyiket magának.

Jelen helyzetben: ha Alter a hallgatást választaná, akkor az Egonak a pref-
erenciamátrix első oszlopának két értékei alapján a hallgatást kellene válasz-
tania, hiszen az ő rangsorában ennek van nagyobb értéke (4). Ha az Alter
játékosról azt kellene feltételezni, hogy beszél, akkor az Ego számára a má-
sodik oszlop preferenciaértékei a mérvadóak, amikor újra csak a hallgatás
alternatívája lenne számára fontosabb (2). Bármelyik döntést is hozza meg
az Alter, az Ego számára mindkét esetben a hallgatás a kifizetődőbb, tehát ezt
az alternatívát kell választania. Ugyanez a gondolatmenet az Alter játékos
esetében is elvégezhető lenne, levonhatjuk a következtetést a játék egésézre
vonatkozóan: a fogolydilemma játékban mindkét szereplő számára a hall-
gatás a kívánatos alternatíva (amiért 5-5 év büntetést kapnak). Igen ám, de
a preferenciatáblázatból azt is láthatjuk, hogy a játékosok elérhettek volna
ennél jobb eredményt is abban az esetben, ha mindketten hallgatnak, hiszen
akkor csak 1-1 év börtönt szabtak volna ki rájuk. Ha tehát nem a saját egyéni
érdekeik alapján döntöttek volna a felek (ahogy az előbb ezt bemutattuk),
akkor mindketten jobban jártak volna. Ez az ellentmondás adja a fogoly-
dilemma lényegét, és ezért nevezik ezt a helyzetet társadalmi dilemmának.

Meg kell itt értenünk azt, hogy a fogolydilemma szereplői miért nem
választják a számukra jobb alternatívát, vagyis a játék egésze miért ad ir-
racionális végeredményt? Ezen a ponton válik fontossá az a feltétel, misze-
rint a két játékos nem kommunikálhat egymással, tehát nincs esélyük meg-
egyezni a közös hallgatási stratégiában. Ennek hiányában viszont bárme-
lyiküknek kockázatos egyedül a hallgatást választania, mert mindketten at-
tól félhetnek, hogy ha a másik mégis beszél, akkor a vallomást tevő azon-
nal szabadulhat, viszont a partnere, aki hallgatott, a legkomolyabb büntetést
kaphatja. A szituáció legfontosabb kérdése tehát az, hogy bíznak-e annyira
egymásban a játékosok, hogy ha az egyik hallgat, a másik nem fogja-e el-
árulni őt a vallomásával, vagyis mindketten választani merjék a kölcsönös
hallgatást, a játék kooperatív megoldását.

Van-e bizalom és lesz-e kooperáció – ez a fogolydilemma fő kérdése. Ez
a kérdés független a fogolydilemma konkrét tartalmától. Ha már tudjuk,
mit kell keresnünk a fogolydilemmához hasonló szituációkban (a bizalom,
a kooperálás lehetőségét), akkor vegyünk szemügyre pár olyan társadalmi
helyzetet, amelyben a konfliktus megegyezik a fogolydilemmáéval.
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A gazdaság területén a legegyszerűbb (meg az egyik legfontosabb) jelen-
ség az azonos terméket, szolgáltatást kínáló piaci szereplők közti árverseny,
ami teljesen analóg a fogolydilemma helyzetével.

csökkenő árspirál

Két eladó van egy adott termék piacán. Ha csak az egyikük csökkentené
a termék árát, akkor tőle többet vennének a vásárlók, ebben az esetben
járna a legjobban (míg a másik nyilván a legrosszabbul). Viszont, ha
mindketten csökkentik az árat, vagyis versengő magatartást követnek, ár-
versenybe kezdenek, akkor egy csökkenő árspirálba kerülnek, amely egyre
kisebb profitot eredményez mindkettejük számára, aminél jobb kimenet
lehet, ha mégsem kezdik el csökkenteni az áraikat (kölcsönös kooperá-
ció).

Az árverseny preferenciamátrixa ugyanaz, mint az eredeti fogolydilemma
esetében volt, de a szereplők döntési és kifizetési lehetőségei természetesen
mások:

Alter nem csökkent árat Alter árat csökkent

Ego nem csökkent árat
Ego és Alter megmarad a

piacon
Ego gyorsan tönkre megy,

Alter prosperál

Ego árat csökkent
Ego prosperál, Alter
gyorsan tönkre megy

Ego és Alter lassan tönkre
megy

4.9. táblázat. csökkenő árspirál

Az árverseny belső logikája ugyanúgy a kölcsönös versengésre késztetheti a
szereplőket, mint fogolydilemma esetében, bár talán itt nagyobb késztetést
lehet feltételezni az együtműködésre, vagyis a mohó árversenytől való tar-
tózkodásra.

Még mindig a gazdaság területén maradva megvizsgálhatunk egy olyan
társadalmi helyzetet, amelyben a kölcsönös versengés okozta károk talán
még „látványosabbak” az eddigieknél:

légszennyező cégek

Egy városban két – egymással versengő – gyár üzemel. Mindketten szen-
nyező anyagokat bocsátanak ki. A termelés növekedésével egyre közelít
a légszenyezettség értéke a kritikus, nem megengedett mértékhez, tehát
szükség lenne légszűrő berendezés felszerelésére. Ha az egyik gyárban
felszerelik, akkor javul a helyzet, akkor is, ha a másikban nem végzik el
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ezt a költséges műveletet. A dezertáló fél számára nyilván ez a legjobb
alternatíva, míg a másik fél ez a legrosszabb, hiszen nagy költségei voltak
(míg a vetélytársának ez elmaradt). A saját érdekeit követte tehát egyikük
sem ruház be, ami miatt viszont nagyon megnő a légszennyezettség. En-
nél kedvezőbb lenne, ha mindketten kooperálnának, vagyis mindegyikük
beszerelné a szűrőberendezést.

A preferenciamárix megegyezik az eredetivel, a döntési tábla pedig a követ-
kező:

Alter felszereli a szűrőt Alter nem szereli fel a szűrőt

Ego felszereli a
szűrőt

Egonak is, Alternek is költségei
lesznek, de tiszta marad a levegő

Egonak költségei lesznek, a
levegő szennyezettebb lesz

Ego nem szereli
fel a szűrőt

Alternek költségei lesznek, a
levegő szennyezettebb lesz

egyiküknek sem lesznek költségei,
a levegő nagyon szennyezett lesz

4.10. táblázat. légszennyező cégek versenye

A fenti környezetszennyezési példánkat könnyen általánosíthatjuk, és en-
nek mintájára nagyon sok hasonló logikájú, hasonló következményekkel járó
példát találhatunk a gazdasági cselekvések világában.

a fogolydilemma kooperatív kimenetének két előfeltétele van: 1. mindkét
fél megbízzon a másik játékosban 2. mindkét fél tudja, hogy a másik meg-
bízik benne. ez a két feltétel gyakran nem teljesül, ezért is marad fenn és
annyira elterjedt ez a társadalmi dilemma.

a fogolydilemma két feltétele: DC > CC > DD > CD CC > (CD+DC)/2
vagy másként: T > R > P > S R > (S+T)/2

Az itt bemutatott jelenséget, az önérdekkövető egyéni racionalitás közösségi,
társadalmi szintű irracionalitását – majd a többszereplős játékok elemzése
során – a közjavak tragédiájának fogjuk nevezni. Persze, hogy addig eljuthas-
sunk, még át kell tekintenünk a többi kétszereplős játékot is.

4.3. Az erős altruizmus racionalitása: mártírjáték

Heckathorn altruistadilemmának nevezte el
[Hec91]
Tudjuk már, hogy a fogolydilemma preferenciamátrixának komplemente-

rével új játékot írhatunk le. Kell azonban találnunk olyan valós társadalmi
helyzetet is, amelynek reprezentálására alkalmas lehet az adott preferenci-
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amintázat. Nos, több ilyen is van, de ezek „tartalmilag” meglepő különb-
ségeket mutatnak. Az egyik lehetőség a fogolydilemma sajátos átértelmezése
(lásd: [Mér96]), a másik a patthelyzet (deadlock) néven ismert játék ([Pou92]).
Vegyük előbb a fogolydilemma átértelmezését!
szerelmes bankrablók

Ha a fogolydilemma helyzetében két olyan játékos van, aki nem a maga,
hanem a másik javát akarja. Például amikor a két bankrabló szerelme-
spár, és fel akarják áldozni magukat a másik helyett. Ebben a játékban
ugyanaz a kifizetésmátrix, mint a fogolydilemma esetben, de a preferen-
ciamátrix értékei megváltoznak, hiszen a játékosok nem a saját, hanem a
másik fél számára jobb kimeneteket helyezik előbbre a preferenciaskálá-
jukon.

Nagyon fontos rögzítenünk, hogy ennek a társadalmi helyzetnek ugyanaz a
kimenetmátrixa, mint a fogolydilemmának!

Alter hallgat Alter vall

Ego hallgat
Ego 1 évet kap, Alter 1 évet

kap
Ego 10 évet kap, Altert

felmentik

Ego vall
Egot felmentik, Alter 10 évet

kap
Ego 5 évet kap, Alter 5 évet

kap

4.11. táblázat. a komplementer fogolydilemma kimenetmátrixa

A különbség – ahogy azt már jeleztük – a két játék preferenciamátrixában
van. Idézzük fel itt újra az új játék preferenciaértékeit:

3,3 4,1 1,1 2,-2 2,2 3,0

1,4 2,2 -2,2 -1,-1 0,3 1,1

Ha értékeljük a játékosok lehetséges döntéseit, stratégiáit, akkor láthatjuk,
hogy a játék konfliktusmentes és erősen stabil egyensúlya van. Ezt a kom-
plementer játékpárt tehát úgy is lehet értelmezni, hogy ugyanazt a társadalmi
helyzetet más maximához igazodó preferenciák mentén értékelik a szere-
plők, és ebből fakadóan lesz más a játék végeredménye is. A játék mintázata:
S > R > P > T

A vizsgált preferenciamintázatra azonban van egy másik értelmezési lehe-
tőség is. Nézzük meg az alábbi történetet:
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leszerelési tárgyalások

Két állam tárgyalásán egyik sem igazán akarja aláírni a leszerelési egyez-
ményt. Mindkét fél számára az lenne a legjobb kimenet, ha csak a másik
fél kötelezné el magát a leszerelés mellett, és nyilván ebben az esetben az
elköteleződő fél a számára legrosszabb állapotba kerülne. Ha egyikük sem
írja alá az egyezményt, az mindkettejük számára kívánatosabb kimenet,
mint ha kölcsönösen aláírják azt. [SD77]

A játék kimenetmátrixa az alábbi módon írható le:

Alter nem írja alá Alter aláírja

Ego nem írja alá
Ego sem, Alter sem szerel le

(patthelyzet)
Ego nem szerel le, Alter leszerel

(Ego fenyegetheti Altert)

Ego aláírja
Ego leszerel, Alter nem szerel

le (Alter fenyegetheti Egot)
Ego is, Alter is leszerel

(patthelyzet)

4.12. táblázat. a patthelyzet kimenetmátrixa

Ebben a társadalmi kapcsolatban is van egyensúlyi helyzet (egyik fél sem írja alá
az egyezményt), amit ebben a játékban a kölcsönös dezertálásnak minősíthetünk.
Mindenestre a szereplők preferenciái szerint itt a kölcsönös dezertálás jobb ered-
ményt ad, mint a kölcsönös kooperálás esetén várható kimenet (amikor mindketten
aláírnak). Ez pont fordítva van, mint szerelmes bankrablók játék esetében volt. Ott
is van egyensúlyi helyzet (a kölcsönös kooperálás), ami jobb eredményt ad, mint
a kölcsönös dezertálás kimenete. Ez a különbség rávilágít arra a feladatra, hogy
a kooperálás-dezertálás minősítéseit megfontoltan kezeljük, és semmiképpen se ra-
gasszuk egyértelműen a preferenciamátrixokhoz azokat.

4.4. Csak egy maradhat: gyáva nyúl játék
A fogolydilemma játék (illetve annak komplementer párja) rövid elemzése után
sorba vehetjük, hogyan értelmezhetjük a többi szimemtrikus játékot.

A gyakran elemzett játékok között ott van a gyáva nyúl játék, amit olykor csi-
befutamnak is neveznek, és amihez hasonló társadalmi helyzeteknek minősítik a
héja-galamb vagy a kizsákmányoló játékokat. A gyáva nyúl példameséje egy híres
amerikai filmre utal vissza (Rebel Without a Cause, 1955), ahol a fiatalok az alábbi
játékot játszották:

ki a gyáva nyúl?

Két játékos egymással szemben vezeti az autóját, és az a kérdés, hogy
ki fogja előbb elrántani a kormányt, ki fog előbb kitérni? Aki ezt teszi,
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az lesz a gyáva nyúl, míg a másik a bátor, a fenegyerek. A legrossz-
abb kimenet persze az, amikor egyikük sem rántja el a kormányt, mert
ekkor összeütköznek. Ennél nyilván kívánatosabb az, ha egyszerre (kölc-
sönösen) kitérnek egymás elől, mert akkor életben maradnak, és egyikükre
sem lehet igazán a gyáva nyúl jelzőt aggatni.

A játék döntési alternatívái és lehetséges kimenetei az alábbiak (amikor a fene-
gyerek minősítés megszerzéséért, illetve a gyáva nyúl címke elkerüléséért folyik
a verseny):

Alter kitér Alter nem tér ki

Ego kitér
nem ütköznek össze, egyikük

sem gyáva nyúl
nem ütköznek össze, Ego a

gyáva nyúl, Alter a fenegyerek

Ego nem tér ki
nem ütköznek össze, Alter a

gyáva nyúl, Ego a fenegyerek
összeütköznek, egyik sem

gyáva nyúl

4.13. táblázat. a gyáva nyúl játék kimenetmátrixa

Amikor a gyáva nyúl kitér a fenegyerek elől, akkor utóbbi a legtöbbet nyeri ki a
játékból, ami miatt Rapoport kizsákmányolónak is nevezi ezt a szerepet. A játék
preferenciamátrixa a következőképpen néz ki:

3,3 2,4 1,1 -1,2 2,2 1,3

4,2 1,1 2,-1 -2,-2 3,1 0,0

Ez a társadalmi kapcsolat nyilvánvalóan konfliktusos, hiszen a legnagyobb nyere-
séget a másik rovására érhetik el a szereplők. A játéknak két egyensúlyi állapota
van, és a nagy kérdés az, hogy ki lesz a gyáva nyúl, vagy a másik irányból nézve,
ki lesz a kizsákmányoló, aki mindent visz úgy, hogy a másiktól minél többet elvesz
közben (bár nem a legtöbbet). Arra a játék keretein belül nincs megoldás, hogy mi-
lyen előstratégiákkal lehet annak esélyét megnövelni, hogy a másik fél előbb rántsa
félre a kormányt. Akkor érthetjük meg igazán, hogy mit lehet erre mondani, ha már
a konfliktusok feloldásának lehetőségeivel, az alkudozás mechanizmusaival megis-
merkedtünk. Akkor még visszatérünk erre a kérdésre. Itt csak annyit jelzünk, hogy
olyasféle technikákkal lehet sikeresen szerepelni egy ilyen helyzetben, mint a blöff,
a végleges elköteleződés látszatának kialakítása, fenntartása (például kiszerelni és
látványosan eldobni a kormányt a kocsiból). Ezek a technikák sok esetben a blöff,
a látszatteremtés, a hazugság társadalmilag hasznos funkcióját szemléltetik, mert
segítségükkel társadalmi konfliktusokat lehet feloldani.
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Jobban megérthetjük ezt a szempontot, ha megnézzünk egy másik olyan tár-
sadalmi helyzetet, amelynek ugyanaz a preferenciamátrixa, mint a gyáva nyúl játék
preferenciaeloszlása. Vegyük először a történetet:

kölcsönös elrettentés politikája

Két ország fegyverkezési versenybe kezd és folyamatosan a háború megin-
dításával fenyegetik a másikat. Amelyik fél fenyegetése hatásosabb, aki
tovább kitart, az nyeri meg a versenyt, míg a másik szimbolikus vereséget
szenved. A legrosszabb kimenet nyilván az, ha háborúba kezdenek, mert
mindketten megsemmisülhetnek, míg ha nem is kezdenének bele a fegyver-
kezési és fenyegetési versenybe, akkor nem merítenék ki olyan mértékben
a gazdasági erőforrásaikat.

Alter visszalép a
fenyegetéstől

Alter katonai csapással
fenyeget

Ego visszalép a
fenyegetéstől

Ego is, Alter is visszalép a
fenyegetéstől (enyhülés)

Ego behódol, Alter
fölénybe kerül

Ego katonai
csapással fenyeget

Ego fölénybe kerül, Alter
behódol

Ego és Alter háborúba
kezd

4.14. táblázat. a kölcsönös elrettentés politikája játék kimenetmátrixa

A játék preferenciamátrixa megegyezik a gyáva nyúl játékéval. Azért is érdekes ez
a példamese, mert a gyáva nyúl játék lehetőségét Bertrand Russel pont a fegyverke-
zési verseny elemzése során vetette föl először [Pou92]. A fegyverkezési versenyek
történetét, logikáját ismerve már jobban lehet érteni a konfliktus feloldásának lehe-
tőségét támogató technikák értelmét, logikáját. Pontosabb lenne fegyverkezési ver-
seny helyett fenyegetési versenynek nevezni ezt a játékot. A kölcsönös elretten-
tés politikájának az a lényege, hogy a felhalmozott fegyerpotenciál használatának
fenyegetésével el kell menni a végletekig, egészen addig a pontig, amíg a másikat
meghátrálásra nem lehet kényszeríteni (vagyis ameddig gyáva nyúlat nem lehet
az ellenfélből csinálni). Ahogy fentebb ezt már jeleztük, ez nem döntési straté-
gia, hanem előzetes stratégiaformálás, amely az alkujátszmák logikája szerint foly-
tatható.

Azt is érdemes itt megjegyeznünk, hogy a „fenyegetés folyamatos” fenntartása
hosszabb távon kimerítheti a szereplőket, és ezt a folyamatot külön meg is nevezik,
és elkopási, elhasználódási harcként (war of attrition) hivatkoznak rá. Ez persze
nem csak a fegyverkezési versenyre húzható rá, hiszen a sport világából származó
példa szerint a boxolók számára is ugyanilyen döntéseket kell nap mint nap hoznia,
amikor arról dönt, hogy megy tovább a végső bajnoki cím megszerzéséért, újra és
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újra kockáztatva egészségét, teste teljes elhasználódását, vagy egy ponton kiszáll az
egészből.

A gyáva nyúl játékhoz nemcsak a kölcsönös elrettentés politikája hasonlít, de
találhatunk analógiát a evolúciós játékelmélet vidékéről is. Ez az agresszivitás
játékaként is minősített hája-galamb harc. Lássuk először, hogy szól a történet:

héja-galamb harc

A galamb ténylegesen nem harcol, csak fenyegető pózt vesz fel, ha egy
másik madárral kell harcolnia az élelemért. A héja azonban addig támad
a másik madárra, amíg el nem kergeti. Ha két galamb kerül egymással
szembe, akkor nem lesz harc, csak kölcsönös fenyegetés, viszont az élelmet
sem tudják megszerezni. Két héja viszont életre-halálra menő harcot vív
egymással (a legrosszabb kimenetet produkálva ezzel). Ha a héja galamb-
bal kerül szembe, akkor a héja pillanatok alatt elkergeti a galambot, és
övé lesz az élelem, tehát ő jár a legjobban, a galambnak ugyan nem jut
élelem, de legalább életben marad.

A későbbiekben még visszatérünk a gyáva nyúl játék többszereplős változatára, amit
az önkéntes dilemmájának neveztek el. Ennek a játéknak hasonló a logikája, mint
a kétszereplős játékoké. Az önkéntesek dilemmájára adott példák azonban másfajta
társadalmi helyzeteket mutatnak be az eddigiekhez képest. A kollektív cselekvések
bemutatásakor (2.14) jeleztük, hogy a kollektív javak előállításával kapcsolatban
gyakran szembesülünk a hozzájárulás dilemmával. Ha egy közjószág előállításához
két ember közül elegendő csak az egyik hozzájárulása, akkor a másiknak az az
érdeke, hogy ne járuljon hozzá a közjószág előállítási költségeihez, ebben az esetben
ugyanis ingyen hozzájut a jószághoz. Ha mindketten hozzájárulnak a költségekhez,
akkor kevesebb lesz az egy főre jutó teher, de több, mint a semmi. Viszont ha
egyikük sem járul hozzá a költségekhez, akkor nem lesz meg a jószág.

Az ilyen helyzetek sok esetben a gyáva nyúl játék logikáját tükrözik. Nézzük
meg a következő példát.

ki kapcsolja fel a villanyt?

Két ember olvas egy szobában, amikor beesteledik. Valamelyiküknek fel
kéne kapcsolnia a villanyt, hogy tovább olvashassanak. Ha mindket-
ten felállnak, akkor a világosban folytathatják az olvasást. Ha csak az
egyikük megy oda a kapcsolóhoz, akkor neki ezzel munkája van, ráadásul
míg másiknak

A gyáva nyúl játék mintázata: T > R > S > P
a három altruista komplementer játékba a hólapátolás példáját betenni, de ösztön-

zők, költségek miatt más és más preferenciákkal
heckathorn altruista játékát kritizálni, dicsérni a cikkét
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Alter visszalép a
fenyegetéstől

Alter katonai csapással
fenyeget

Ego visszalép a
fenyegetéstől

Ego is, Alter is visszalép a
fenyegetéstől (enyhülés)

Ego behódol, Alter
fölénybe kerül

Ego katonai
csapással fenyeget

Ego fölénybe kerül, Alter
behódol

Ego és Alter háborúba
kezd

4.15. táblázat. a ‘ki kapcsolja fel a villanyt´ játék kimenetmátrixa

4.5. A gyenge altruizmus racionalitása: önkéntesjáték
A gyáva nyúl játék komplementerével önmagában nem nagyon foglalkoztak a ku-
tatók, de amikor a gyáva nyúl játék sokszereplős kiterjesztéséből „adódó” társadalmi
problémát az ‘önkéntesek dilemmájának´ nevezték el, önkéntelenül is „útmutatást”
adtak arra vonatkozóan, hogyan lehetne ezt a játékot értelmezni (és megnevezni). A
kétszemélyes gyáva nyúl játék komplementerét ezért elnevezzük önkéntesjátékának.

ki kapcsolja fel a villanyt? - 2.

Két ember olvas egy szobában, amikor beesteledik. Valamelyiküknek fel
kéne kapcsolnia a villanyt, hogy tovább olvashassanak. Ha mindket-
ten felállnak, akkor a világosban folytathatják az olvasást. Ha csak az
egyikük megy oda a kapcsolóhoz, akkor neki ezzel munkája van, ráadásul
míg másiknak

Alter visszalép a
fenyegetéstől

Alter katonai csapással
fenyeget

Ego visszalép a
fenyegetéstől

Ego is, Alter is visszalép a
fenyegetéstől (enyhülés)

Ego behódol, Alter
fölénybe kerül

Ego katonai
csapással fenyeget

Ego fölénybe kerül, Alter
behódol

Ego és Alter háborúba
kezd

4.16. táblázat. a ‘ki kapcsolja fel a villanyt´ játék kimenetmátrixa

A játék preferenciamátrixa a gyáva nyúl játék komplementere, az alábbi módon néz
ki:

3,3 4,2 1,1 2,-1 2,2 3,1

2,4 1,1 -1,2 -2,-2 1,3 0,0
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A játék mintázata: S > R > T > P

4.6. A könnyű altruizmus: nemek harca, hősjáték
A játékelmélet következő, gyakran hivatkozott helyzettípusa a nemek harca játék.
Olykor a ‘ki legyen a hős?´ játékként is hivatkoznak erre a társadalmi szituációra.
Mi pedig még arra is rámutatunk majd, hogy az a játszma, amit a ‘ki legyen a
vezér´ néven külön szoktak elemezni, voltaképpen a nemek harca játék komple-
menter párja. A nemek harca játék lényege a következő mesével szemléltethető.

hova menjünk este?

Egy házaspár együtt szeretné tölteni az estét. A nő színházba, a férfi
sportmérkőzésre szeretne menni. Amikor reggel elválnak egymástól, nem
egyeztek meg, így magukban kell eldönteniük, hová menjenek. Ha mind-
ketten oda mennek, ahová maguk szeretnének (versengés), vagy oda, ahová
a másik szeretne menni (kooperálás), akkor nem találkoznak egymással.
Ez a két legrosszabb alternatíva, bár az egy fokkal jobb, ha úgy vannak
külön, hogy közben azt nézhetik, amit szeretnek. Csak akkor tölthetik
egymással az estét, ha valamelyikük verseng, míg a másik kooperál, azaz
az egyikük odamegy, amit szeret, a másik pedig oda, amit nem szeret. E
két eset közül nyilván az a jobb, amelyik a kedvenc tevékenység színhelyén
valósul meg.

A játék kimeneti mátrixa:

Alter meccsre megy (ezt
szereti)

Alter színházba megy

Ego színházba megy
(ezt szereti)

mindketten külön nézik azt,
amit szeretnek

azt nézik meg együtt,
amit Ego szeret

Ego meccsre megy
azt nézik meg együtt, amit

Alter szeret
mindketten külön nézik
azt, amit nem szeretnek

4.17. táblázat. a nemek harca játék kimenetmátrixa

A játék preferenciamátrixa:

2,2 4,3 -1,-1 2,1 1,1 3,2

3,4 1,1 1,2 -2,-2 2,3 0,0

A játéknak két – teljesen egyenrangú – egyensúlyi helyzete van, ezért koordinációs
játéknak is minősíthetjük. Fontosabb azonban a szituáció azon vonása, hogy csak
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úgy lehet valamelyik egyensúlyi kimenetet elérni, ha valamelyik szereplő képes „ki-
mozdítani” ebből a kettős egyensúlyi helyzetből a feleket. Ebből a célból valamelyik
játékosnak megelőzéses stratégiát kell folytania. A most vizsgált játékban a kérdés
az, hogy ki áldozza fel magát a másikért, vagyis ki lesz a hős. Azért nevezhetjük
hősnek azt a játékost, aki felvállalja azt a döntést, amelynek kimenete olyan, hogy
mindkét játékosnak előnyös ugyan, de a hős partnerének több haszonnal jár, mint
a hősnek magának. Ezt az állapotot a hős valamilyen megelőzéses gesztus kinyil-
vánításával érheti el, ami alapján a felek már egyértelműen kiválaszthatják a mind-
kettejük számára kedvező (bár nem egyenrangú) kimenetet.

4.7. A dominancia íze: nemek harca, vezérjáték
A nemek harca játék bemutatásakor már jeleztük, hogy van egy másik ismert tár-
sadalmi helyzet, épp a most elemzendő vezérjáték, amely a preferenciamátrixaikat
tekintve a nemek harca játék komplementerének tekinthető. Ezt a játékot szokták
még ‘vezérürü´, ‘apológia´, a ‘ki legyen a vezér´ vagy a ‘miért éppen én´ névvel
is illetni. Mi a történet tartalma alapján a ‘ki lép be elsőnek´ címet adjuk ennek a
játszmának. A történet röviden:

ki lép be elsőnek?

„két ‘szuperjólnevelt´ ember egymást tessékeli előre egy ajtóban. Ebben
a helyzetben a versengés az a stratégia, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy
a másik menjen ki először. Kooperál az, aki – vállalva annak az ódi-
umát, hogy a másik megveti – hajlandó előremenni. A legrosszabb eset a
kölcsönös versengés, mert akkor ott halnak éhen az ajtó előtt. Ennél egy
fokkal jobb, ha mindketten kooperálnak, és összeütköznek az ajtóban, de
legalább némi gyűrődés árán átjutnak. Ha az egyik játékos verseng, és a
másik kooperál, akkor mindketten simán átjutnak, de a versengő játékos
valamivel jobban jár, mert plusz nyereségként – amellett, hogy viszony-
lag gyorsan kijutott – még meg is vetheti a partnerét a neveletlenségéért.”
[Mér96]

A történet kimeneti mátrixát az alábbi formában írhatjuk fel:

Alter előre engedi a másikat Alter elsőnek akar bemenni

Ego előre engedi a
másikat

sosem jutnak be, vég nélkül
udvariaskodnak egymással

Alter megy be előbb, de Ego
megveti őt a tolakodásért

Ego elsőnek akar
bemenni

Ego megy be előbb, de Alter
megveti őt tolakodásért

egyszerre mennek be,
átpréselődnek az ajtón

4.18. táblázat. ki lép be elsőnek? – a vezérürü játék kimenetmátrixa
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A játék preferenciamátrixa:

2,2 3,4 -1,-1 1,2 1,1 2,3

4,3 1,1 2,1 -2,-2 3,2 0,0

Ez a játék is olyan koordinációs játék, amelynek két egyensúlya van, és a játék
kérdése, hogy – egy megelőzéses stratégia alkalmazása révén – kiderüljön, ki lehet
a vezér a játszmában. Azért nevezik vezérjátéknak vagy vezérürü játéknak, mert az
a személy, aki képes feloldani a konfliktust, aki koordinálni tudja a játékot, az azt
úgy teszi meg, hogy a másik fél is jobban jár, mintha a koordinálatlan kimeneteket
választanák, de persze a vezér magának a másiknál is több előnyt hoz ki a szituá-
cióból (övé lesz a legnagyobb nyeremény). A játéknak lehetne példája a nemek
harca történet is, csak a megelőzéses szerep tartalmában különbözik a két játék
egymástól (természetesen a preferenciaeloszlásuk eltér, mégha a kimeneti mátrixuk
meg is egyezik).

4.8. A bizalmatlanság kára: bizalmi játék
A fogolydilemma elemzése során már kiderült, hogy ha bizalmat éreznek a cselekvő
felek egymás iránt, akkor a kölcsönös kooperálás esetén mindkettejük számára jobb
végeredmény érhető el. A fogolydilema helyzetében a másik iránti bizalmatlanságot
alapvetően azzal magyaráztuk meg, hogy rámutattunk arra a tényre, miszerint a
szembenálló felek ellenérdekeltek voltak: az egyénileg legjobb eredményt a másik
rovására tudták csak elérni. A bizalomra ott azért volt szükség, mert a kölcsönös
bizalmatlanság esetén rosszabb eredményt érhettek el, mintha mindketten bíztak
volna egymásban.

Vannak azonban olyan társadalmi helyzetek, amelyekben nem, hogy ellenérde-
keltség, hanem épp teljes érdekazonosság van, mégis felmerülhet a bizalom hiányá-
nak kérdése a felek között. Jean-Jacques Rousseau adta meg a játék első ismert
leírását.

„Ha például szarvast akartak ejteni, valamennyien jól tudták, hogy híven
ki kell tartaniuk a leshelyükön. De ha egy nyúl haladt el valamelyikük
közelében, semmi kétség, tétovázás nélkül a nyomába szegődött, s ha zsák-
mányát megszerezte, nemigen törődött vele, hogy társai őmiatta elszalaszot-
ták a magukét.” [Rou78, 135.o.]

Nevezzük ezentúl ezt a helyzetet bizalmi játéknak, és a fenti idézetet írjuk át a tár-
sadalmi játékok szokásos formájába.

szarvasvadászat

Kétféle állatra lehet vadászni, szarvasra és nyúlra. Szarvast lőni csak
két vadász együttműködésével lehet, nyulat egyedül is el lehet ejteni. A
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legértékesebb kimenet mindkét fél részére a szarvas elejtése, de ez csak
kooperációval lehetséges, ami többletköltséggel és némi kockázattal jár.
A nyúlvadászat nem kockázatos, egyedül is lehet végezni. Előnyösebb,
ha úgy lehet nyúlra vadászni, hogy közben a másik szarvasra megy, mert
egyedül könnyebben lehet nyulat fogni (nem zavar a másik vadász, miköz-
ben ő is nyulat akar elejteni). Ebben az esetben természetesen a szarvasra
vadászó játékos nem ejt el semmit, tehát neki ez a legrosszabb kimenet.
Ennél egy fokkal jobb, ha mindketten nyulat akarnak fogni, bár ez egy
kicsit nehezebb, mivel külön-külön, de ketten vannak ugyanazon a terepen.

A játék döntési mátrixa a következő:

Alter szarvasra vadászik Alter nyúlra vadászik

Ego szarvasra vadászik
Ego és Alter együtt

szarvast ejt
Ego semmit sem ejt,

Alter nyulat ejt

Ego nyúlra vadászik
Ego nyulat ejt, Alter

semmit sem ejt
Ego és Alter külön
egy-egy nyulat ejt

4.19. táblázat. a szarvasvadászat játék kimenetmátrixa

A szarvasvadászat történeti példa – egyrészt a tartalma miatt, másrészt a forrása
miatt. A bizalmi játék problémaköre azonban ezer és ezer társadalmi színtéren
újratermelődik, melyek közül bemutatunk párat, hogy érzékeltethessük velük, mi-
lyen széles körben jelenhetnek meg az ehhez hasonló társadalmi dilemmák. Kezd-
jük a középiskolai diákélet – talán nem annyira lényeges, de jellemző – eseményével.

bolondballagás

A bolondballagás előtt ketten elhatározzák, hogy mindketten vörösre fes-
tik a hajukat. Ha reggelre mindketten valóban meg is teszik, akkor kellő
sikert érnek el, ez tehát a közösen legkívánatosabb kimenet. Ha viszont
csak az egyikük festi be a haját, akkor őt mindenki kiröhögi, még a dez-
ertáló is, ami a kooperáló számára nyilván kellemetlen élmény, tehát neki
ez a legrosszabb alternatíva. Ha egyikük sem tesz semmit (kölcsönös dez-
ertálás), akkor nincs se pozítív, se negatív élmény.

A játék preferenciamátrixa:
Ebben a társadalmi szituációban nincs mélység, nincs igazi konfliktus, de életsze-
rűsége vitathatatlan. De találhatunk olyan helyzeteket is, amelyek már komolyab-
baknak, konfliktusosabbaknak minősíthetők. A munkahelyek világa számtalanszor
szolgáltat olyan helyzeteket, amelyekben a vezetővel szemben az alárendelt em-
berek közös kooperációjával lehetne a legnagyobb sikert elérni, ám ez nem mindig
sikerül. Ennek paradigmatikus példája a matrózlázadás szereplőinek dilemmája.
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Alter befesti a haját Alter nem festi be a haját

Ego befesti a haját
mindketten befestik a hajukat,

jó buli
Ego befesti a haját, mindenki

kiröhögi, kínos neki

Ego nem festi be a
haját

Alter befesti a haját,
mindenki kiröhögi, kínos neki

nem festik be a hajukat, nincs
buli, de nem is kínos nekik

4.20. táblázat. a bolondballagás játék kimenetmátrixa

4,4 1,3 2,2 -2,1 3,3 0,2

3,1 2,2 1,-2 -1,-1 2,0 1,1

matrózlázadás

Egy hajón a matrózok elégedetlenek a kapitányukkal, és titokban lázadást
szerveznek ellene. Ha mindenki lázad, az mindenkinek a legjobb kimenet
lehet, mert akkor el tudják kergetni a kaptányt. Ha senki sem lázad,
akkor minden marad a régiben, de legalább senkinek sem lesz rosszabb a
helyzete. Ha az egyik matróz lázad, a másik nem, akkor a lázadó büntetést
kap, a másik nem, a kapitány és az uralmi rend nem változik.

A matrózlázadások szokásos koreográfiáját leíró történet döntési lehetőségeit írjuk
le úgy, hogy elfogadjuk azt az életszerűtlen feltételt, hogy csak két matróz van a ha-
jón. Ekkor a játék kimeneti mátrixa az alábbi formában írhatjuk föl: A legkedvezőbb

Alter lázad Alter nem lázad

Ego lázad sikeres lesz a lázadás
sikertelen lesz a lázadás, Ego

büntetést kap, Alter nem

Ego nem lázad
sikertelen lesz a lázadás,

Alter büntetést kap, Ego nem
nem lesz lázadás

4.21. táblázat. a matrózlázadás kimenetmátrixa

kimenet kölcsönös kooperációval elérhető, amihez semmi más nem kell, mint hogy
a játékosok bízzanak egymásban. Ennek hiányában mindketten csak rosszabb ered-
ményt érhetnek el.

Végezetül nézzünk meg egy, a politikai élet területéről származó példát. A
parlamentek munkájában olykor előfordul, hogy képviselők szeretnének valamely
törvényt megszavazni, mégis haboznak a döntésükkel, mert nem akarnak a vesztes
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kisebbséghez tartozni, ezért csak akkor szavaznak saját meggyőződésük szerint, ha
biztosak lehetnek a szavazás számukra kedvező kimenetében.

nyílt szavazás

Az amerikai szenátusban „1989-ben Bush elnök alkotmánymódosítást kért
arra vonatkozóan, hogy bűnténynek nyilvánítsák az amerikai zászló elé-
getését. A tervezet ellenzői azzal érveltek, hogy ez sértené a szólássz-
abadság elvét. Ugyanakkor féltek attól, hogy ha a törvénytervezet ellen
szavaznának, és azt a szenátus mégis elfogadná, politikai ellenfeleik a
következő kampány során felhasználnák ellenük a ‘hazafiatlanság´ vagy
‘a zászlóégetés támogatója´ vádját. Joseph R. Biden, Jr. szenátor, a ter-
vezet ellenzője tette azt az becslést, hogy több, mint 45 szenátor szavazott
volna nemmel, ha tudták volna, hogy övék a döntő szavazat.” [Pou92,
220.o.]

A valós történet megintcsak a felek közti bizalomról szól: a játékosok csak akkor
merik vállalni sajátmaguk meggyőződését, ha bíznak abban, hogy a többiek is ezt
teszik. Ebben az esetben megszerezhetik a szavazattöbbséget (vagyis elérhetik a
számukra legkedvezőbb kimenetet). Amennyiben azonban nincs meg a kellő biza-
lom a többiek irányában, akkor könnyen belesodródhatnak egy sokkal kedvezőt-
lenebb megoldásba, amikor a törvény ellenzői mind „lapítanak” és nem a meg-
győződésük szerint szavaznak (de legalább nem vádolhatják őket ellenfeleik), vagy
amikor lesznek ugyan páran, akik „lelkiismeretük” szerint nyilvánítanak véleményt
(miközben persze bíznak a többiekben is), de lesznek olyanok is, akik meghátrálnak.

A bizalmi játék komplementerére nehéz életszerű példát találni, nem is elemez-
zük itt önállóan.

4.9. Két út van előttem: koordinációs játék
A fogolydilemma helyzetében a felek közt ellenérdekeltség van, hiszen az egyéni-
leg legjobb végeredményt a másik rovására érhetik csak el. A második legjobb
kimenet a kölcsönös kooperáció biztosíthatná, de ezt könnyen megakadályozhatja a
köztük levő bizalom hiánya. A bizalmi játékban bár a résztvevők érdekei azonosak,
amikor a mindkét fél számára legjobb kimenet egyéni és játékszinten egyaránt a
kölcsönös kooperációval lenne elérhető, mégis előállhat bizalomhiányos állapot,
aminek következtében a felek nem képesek produkálni a mindkettejük számára
legjobb végeredményt. Vannak azonban olyan társadalmi helyzetek is, amelyek-
ben nem igazán a bizalom, hanem sokkal inkább a szükséges információ hiánya ne-
hezíti meg a legjobb eredmény elérését. Előfordulhat ugyanis, hogy a felek számára
több, teljesen azonos vagy közel azonos kimenet választható, amikor szinte min-
degy, hogy melyik kimenet valósul meg, csak az a lényeg, hogy az egyenlő vagy
közel egyenlő mértékben kívánatos alternatívák közül válasszanak a felek egyet.
Mivel ebben a játékban az a legfontosabb feladat, hogy az azonos érdekű felek dön-
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4.9. Két út van előttem: koordinációs játék 193

téseit a kölcsönösen jó állapotok, egyensúlyi helyzetek felé irányítsuk, ezt a játék-
típust koordinációs játéknak is szokás nevezni. A koordinációs problematikát jól
érzékeltethetjük az alábbi helyzetleírással.

hol találkozzunk?

Két ember együtt szeretne moziba menni. Két helyen is játszák azt a
filmet, amit meg akarnak nézni. Nem egyeztek meg előzetesen, melyik
moziba menjenek és egyedül kell dönteni mindkettőjüknek. Kicsivel job-
ban szeretik az egyik mozit, de ennél fontosabb, hogy együtt legyenek. A
legjobb alternatíva, ha mindketten a kedvenc mozijukba mennek, de majd-
nem olyan jó, ha a másikba. Nem kívánatos a másik két kimenet (mindket-
ten a másik moziba mennek), de ha már elkerülik egymást, akkor nyilván
annak jobb, aki a kedvenc mozijukba ment.

A helyzetet jellemző kifizetési mátrix a következő módon írható fel (azt feltételezve,
hogy mindketten az N mozit szeretik jobban):

Alter az M moziba megy Alter az N moziba megy

Ego az M moziba
megy

Ego és Alter együtt vannak a
kedvenc mozijukban

Ego és Alter külön vannak,
Ego a kedvenc mozijában,

Alter nem

Ego az N moziba
megy

Ego és Alter külön vannak,
Alter a kedvenc mozijában,

Ego nem

Ego és Alter együtt vannak, de
nem a kedvenc mozijukban

4.22. táblázat. a koordinációs játék kimenetmátrixa

A játék preferenciaértékei:

4,4 1,2 2,2 -2,-1 3,3 0,1

2,1 3,3 -1,-2 1,1 1,0 2,2

Azért, hogy igazodjunk ahhoz a kiinduló feltételünkhöz, miszerint a választható
állapotokat egyértelműen sorba állítják a játékosok (vagyis mindegyikük preferen-
ciarendezése teljes rendezés), a fenti példánkban minden kimenethez tartozó pref-
erenciaérték különbözött egymástól. Ezáltal viszont igazából csak egy „gyenge
koordinációs helyzetet” ragadhattunk meg. Az igazi koordinációs helyzetekben a
kívánatos alternatívák teljesen azonos értékkel bírnak a felek számára, amit úgy fe-
jezhetünk ki, hogy ezeket az állapotokat a játékosok azonos mértékben preferálják.
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A koordinációs játékok klasszikus példájaként a közlekedés legalapvetőbb prob-
lémáját hozhatjuk fel, mert itt két, teljesen egyenrangú választható állapot van az
irányválasztás kérdését tekintve.

melyik oldalon közlekedjünk?

Két autós indulna el egymással szemben egy úton. Mindketten mehet-
nek az út bal, illetve jobb oldalán. Ha mindketten ugyanazt az oldalt
választják, akkor nem kerülnek egymás útjába, ha ellentétes döntést hoz-
nak, akkor összeütközhetnek. A feladat: eldönteni, melyik oldalon men-
jenek a két irányban az autók.

A tiszta koordinációs helyzetekben több tiszta Nash-egyensúly létezik, amelyek kö-
zül valamelyiket a játékosoknak közösen ki kell választani. A koordinációs prob-
lémáknak kétszereplős, kétalternatívás játékokban mindig kettő egyensúlyi állapota
lehetséges. Mivel az alternatívák teljesen egyenrangúak, egyenértékűek, azonos
mértékben kívánatosak a játékosok számára, egyrészt azt mondhatjuk, hogy az ilyen
játékok konfliktusmentesek, hiszen a felek értékei és érdekei teljesen egybeesnek,
másrészt pont azért, mert az egyensúlyi alternatívák egyenrangúak, mindig kell
valami – a játékhoz képest – külső információ, külső segítség, külső motívum,
amely alapján a játékosok mégiscsak dönteni tudnak. A játék mintázata: R > P
> T > S.

A koordinációs játékok megoldását gyakran valamilyen megállapodás, valami-
lyen konvenció kiformálása és elfogadása teremtheti meg. Mivel a koordinációs
helyzetek egynsúlyi kimeneteit egymással azonos értékűnek tekintik, nem a választás
tartalma, mint inkább a választás mechanizmusa az igazán lényeges. Mindegy,
melyik alternatíát választják, csak egyértelmű legyen a döntés valamelyik állapot
mellett.

koordinációs problémák anti-koordinációs diszkoordinációs

>>>

A komplementer koordinációs játék voltaképpen ugyanarról a társadalmi helyzetről
„szól”, mint maga a koordinációs játék, hiszen csak a két nem-egyensúlyi helyzet
(T és S) preferenciaértékei vannak felcserélve, de a két legkívánatosabb alternatíva
továbbra is a két egymással konform viselkedés, amikor a két szereplő ugyanazt
teszi, mint a másik (R és P).

4,4 2,1 2,2 -1,-2 3,3 1,0

1,2 3,3 -2,-1 1,1 0,1 2,2

A játék mintázata: R > P > S > T. A társadalmi helyzet alapproblémája ugyanaz,
mint ami az „eredeti” koordinációs játékban volt, ami miatt ez a két társadalmi
helyzet voltaképpen egyetlen koordinációs játékként értelmezhető.
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4.10. Miénk itt az út: privilégiumjáték
Mancur Olson a kollektív cselekvés és a csoportok méretei közti kapcsolat elemzé-
sekor vezette be a ‘privilegizált csoport´ fogalmát, ami alatt olyan csoportokat értett,
„amelyekben legalább néhány csoporttagnak még akkor is érdeke fűződik a kollek-
tív jószág biztosításához, ha neki magának kell viselnie az ezzel járó terheket.”
[Ols97, 53.o.] Ebben a privilegizált csoportban – hacsak nem dezertálnak egysz-
erre valamennyien – mindenki jól jár. Olson nyomán Douglas D. Heckathorn ezért
nevezte el privilégiumjátéknak ezt a társadalmi helyzetet [Hec96]. Először is nézzük
meg egy példát rá.

ki tisztítja a járdát?

Egy társasház előtti járdát meg kell tisztítani a hótól. Ha mindkét játékos
letakarítja a saját részét, akkor a munkát megosztják egymás közt, és meg
is dicsérik egymást. Ha valamelyikük nem menne ki reggel havat lapá-
tolni, akkor a másik elvégzi a munkát helyette, tehát a járda ugyanúgy
tiszta lesz, de ezután a kooperáló fél éles kritikával illeti a másikat, ami
részben átalakítja az alternatívák preferenciarendezését. Ha egyikük sem
menne ki takarítani, akkor a járda havas, csúszós marad, ami balesetet
okozhat, ráadásul még meg is büntethetik őket emiatt.

A játék kimenetmátrixát az alábbi formában írhatjuk fel:

Alter letakarítja a járdát Alter nem takarítja le a járdát

Ego letakarítja a
járdát

a járda tiszta, Ego és Alter
megdicséri egymást

a járda tiszta, Ego megszólja
Altert

Ego nem takarítja
le a járdát

a járda tiszta, Alter
megszólja Egot

a járda havas marad

4.23. táblázat. a privilégiumjáték kimenetmátrixa

A játék belső logikája szerint mindegyik félnek a kölcsönös kooperálás a leginkább
kívánatos alternatíva. Azért lehet ez így, mert a hozzájárulás költsége kisebb, mint
a dezertálóra kiszabott büntetés nagysága, így bár a dezertáló megspórolja a hoz-
zájárulás költségeit, de a negatív ösztönzők okozta kára miatt a haszna kisebb lesz,
mint a kölcsönös kooperálás esetén (vagyis R > T). A másik oldalon pedig, mivel
a kooperáló félnek a partnere dezertálása miatt egyrészt megnövekednek a hoz-
zájárulás költségei (hiszen neki kell a másik játékos helyett is elvégeznie a munkát),
másrészt a szankcionálás költsége is csökkenti a hasznát, ezért ez az alternatíva
már kisebb haszonnal járhat, mint a kísértés helyzete (tehát T> S). Ha egyikük sem
végezné el a szükséges munkát, akkor nem jutnának hozzá a kollektív jószághoz,
ami nyilván a legkevésbé kívánatos alternatíva mindkettejük számára. A játék pref-
erenciaértékei így az alábbiak:
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4,4 2,3 2,2 -1,1 3,3 1,2

3,2 1,1 1,-1 -2,-2 2,1 0,0

A preferenciamegoszlás különlegessége az, hogy minden a kölcsönös kooperálás
irányába tolja a szereplőket. Az egyéni és a csoport szinten is ez a kívánatos
kimenet. A játék mintázata: R > T > S > P.

A bemutatott játék természetesen másként is értelmezhető lenne, ha a koop-
erálás (hólapátolás), illetve az ösztönzők által okozott károk és az ösztönzők alka-
lmazási költségei másként viszonyulnak egymáshoz. Ez a preferenciamintázat erős
kohézióval rendelkező csoportokban fordulhat elő. Ebben a hétköznapi helyzetben
azonban nehezen észrevehető a privilegizáltság mozzanata, ami alapján könnyebben
értelmezhető lenne az ilyen mintázatú szituáció. Ezért bemutatunk egy olyan történe-
tet is, amelyben a nagyhatalmi pozíció privilegizált minőségére utalva könnyebben
tudjuk megmagyarázni a cselekvők preferenciáit.

nagyhatalmi vétó

Két nagyhatalomnak szavaznia kell egy olyan javaslatról, ami egyiküknek
sem áll érdekében (mondjuk a hadierő önkényes alkalmazhatóságának
tiltásáról más államok területén). A legkívánatosabb mindkét fél számára
az, ha együttesen utasítanák el az előterjesztést. Ekkor ugyan presztízs-
veszteséget szenvednének, de az együttes fellépésükkel deklarálnák azt
is, hogy képesek megvédeni nagyhatalmi érdekeiket. Ha valamelyik fél
mégsem vétózná meg a javaslatot, a másik nagyhatalom ellenszavazata
miatt az előterjesztés elbukna. Még mindig az érdeküknek megfelelő dön-
tés születne, de ez a kimenet kevesebb haszonnal járna mindkettejük szá-
mára. A dezertáló félnek az egyik oldalon ugyan még nőne is a haszna
a presztízsveszteség elmaradásával, de jelentősen csökkentené e kimenet
értékét az a lehetőség, hogy emiatt a másik nagyhatalommal fagyossá vál-
hatna a viszony. Ennél is többet „veszítene” ezzel a kimenettel a koop-
eráló fél, mert a presztízse sokat romlana az „egyedül meghozott” dön-
téssel. A legrosszabb mégis az lenne mindkettejük számára, ha egyikük
sem vállalná a vétót, mert akkor érdekeikkel szembenálló döntés születne.

Ez a példa szemlélteti azt is, hogy privilegizált helyzetben levők sok esetben képe-
sek kooperációra, mégha a helyzetek nagy részében egyébként inkább ellenfelei
egymásnak.

>>>

A privilégiumjáték komplementerét nem kezelik külön játékként. A játék preferen-
ciaeloszlása csak annyiban tér el az eredeti privilégiumjátéktól, hogy a kísértés (T)
és a szívás (S) értékei fel vannak cserélve.
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4,4 3,2 2,2 1,-1 3,3 2,1

2,3 1,1 -1,1 -2,-2 1,2 0,0

Ezt a helyzetet értelmezhetjük ugyanúgy, mint az „eredeti” privilégiumjátékot, csak
azt kell feltételeznünk, hogy a negatív ösztönzők alkalmazása másként rendezi a
döntési alternatívákat. Mondhatjuk, hogy a dezertáló magatartás elítélése nem emészt
fel túl sok erőforrást az „ösztönző” oldalán, viszont a címzettnek nagyon sok pszi-
chológiai terhet jelent, ami miatt a kooperálónak még akkor is több haszna szár-
mazik saját kooperálásából, ha a másik fél dezertál, mintha ez fordítva lenne. A
dezertáló fél pedig érezheti úgy, hogy bár a dezertálással megspórolhatja a hoz-
zájárulás költségeit, de a partnere őt elítélő gesztusa olyan pszichológiai költséget
jelent számára, hogy ez a T-kimenet értékét a S-érték alá viszi. A előző nagyhatalmi
példája ebben az esetben is alkalmazható tehát, csak azt kell feltételezzük, hogy
a presztízsveszteség kára kisebb, mint a másik nagyhatalom haragja által okozott
haszoncsökkenés. A játék mintázata: R > S > T > P
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5
A modell kiterjesztése

5.1. A játékok jellemzése
Korábban rögzítettük, hogy a játékokat milyen dimenziókban, milyen ismertetője-
gyek alapján lehet osztályozni. Az előző fejezetben az alapjátékokkal foglalkoz-
tunk. Ezek a játékok többféle társadalmi helyzet leírására alkalmasak, de persze
nem lehet az összes fontos társadalmi problémát modellezni velük. Abból a cél-
ból, hogy további társadalmi helyzetekre is alkalmazhassuk a játékelmélet fogalmi
apparátusát, módosítani kell az alapjátékok esetében kikötött feltételeken.

A játékok egyik ismertetőjegye a döntéshozók számosságát írja le (lehetnek két-,
illetve többszemélyes játékok). Az alapjátékokat kétszereplős játszmákként minősí-
tettük. Sok olyan helyzet van, amikor igaz az az állítás, hogy azért nem érdemes a
többszemélyes játékokkal foglalkozni, mert vissza lehet vezetni őket a kétszereplős
játékokra, de vannak olyan esetek, amikor ez nem áll. Ezért a következő fejezetben
megmutatjuk, hogy bizonyos társadalmi helyzetekben az a tény, hogy a játéknak sok
szereplője van, a kollektív cselekvésekkel, a közös javakkal kapcsolatban társadalmi
dilemmákhoz vezethet. Az ilyen helyzeteket éppen ezért illetik a közjavak vagy
közlegelők tragédiája megnevezéssel.

A játékok másik fontos jellemzője az, hogy milyen számosságú a döntési tér,
vagyis hány döntési alternatíva áll a játékosok előtt. Ebben a dimenzióban két-,
illetve többalternatívás játékokról beszélhetünk. Az alapjátékokat kétalternatívás
játékokként kezeltük, és azt mondtuk, hogy nem foglalkozunk a többalternatívás
játékokkal, mert visszavezethetőek a kétalternatívás játékokra. Ezen a feltételen a
továbbiakban sem változtatunk.

További fontos kérdés a játékokkkal kapcsolatban, hogy hányszor játszák. E
szempont szerint lehet egyszeri játék (egyszer játszott, diszkrét játék), illetve is-
mételt játék (ismétlődő, többször játszott, folyamatos játék). Az egyszer játszott
játékokban a szereplőknek nincs előzetes tapasztalata, tudása, emlékezete a másik
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játékosról, míg az ismételt játékokban már feltételezhetünk emlékezetet is. A jövőt
tekintve is van különbség a kétfajta játék között: ismételt játék esetében a játékosok
igazodhatnak a többiek várható jövőbeni lépéséihez, illetve figyelhetnek arra is,
hogy mások mit gondolnak majd a következő játékban róluk, ha így vagy úgy dön-
tenek az éppen aktuális játékban.

Az egyszeri játékokat olykor szimultán játéknak is nevezik, ami nem szerencsés szóhasz-
nálat, mert a szimultán játékokat – egy másik szempont szerint – szembe szokás állítani a
szekvenciális játékokkal is, amikor a szimultán játékon azt értik, hogy a felek egyszerre, a
másik döntését nem ismerve választanak a döntési alternatíváik közül, míg a szekvenciális
(vagy alternáló) játékokban egymás után döntenek. Ez a kettős értelmezés zavaró, ezért
nagyon kell figyelni arra, hogy mindig a megfelelő jelentés mentén használjuk ezeket a
fogalmakat.
További osztályzási lehetőség az a szempont, hogy a játék során van-e lehetőség koop-
erációra vagy sem. A kooperáció fogalmán ilyenkor azt a lehetőséget értik, hogy a felek
tárgyalhatnak-e (és esetleg megegyezhetnek-e előzetesen) egymással. Ez az értelmezés
teljesen eltér a játékosok ‘nem-versengő´ jelentésű kooperáció fogalmának értelmezésétől.
Ebben a dimenzióban lehet kooperatív vagy nem-kooperatív játékokról beszélni.
A játékok elemzése (osztályozása) során sokszor fontos lehet az a kérdés, hogy men-
nyire informáltak a játékosok. A társasjátékok példáin keresztül szemléltethetjük ezt a
problémát. Póker vagy ulti játszása közben minden játékos ismeri a saját lapjait, de nem
ismeri a többiekét, ezért az ilyen helyzetet nem teljes információs játéknak nevezik. Ezzel
szembe állítható a teljes információs játékok klasszikus példája, a sakk, amikor mindenk-
inek minden információ rendelkezésére áll (hiszen a sakkozók látják az összes bábut, és
tudják, milyen lépéseket lehetségesek).
A játékokat minősíthetjük aszerint is, hogy a játékosok, illetve a döntési lehetőségek
száma véges vagy végtelen-e. Ha mind a játékosok, mind a döntési alternatívák száma
véges, akkor véges játékokról, ellenkező esetben végtelen játékokról beszélhetünk.
A játékelméletben legtöbbször adottnak veszik azt, hogy a játékok szabályai nem vál-
toznak. A valós társadalmi gyakorlatban azonban könnyen előfordulhat, hogy egyes
szereplők megpróbálják módosítani az adott szabályokat – nyilván a saját érdekeiknek,
értékeiknek leginkább megfelelő (vagy leginkább megfelelőnek tűnő) módon.
Bár ezek az elemzési szempontok bizonyos társadalmi helyzetek leírásakor kiemelten
fontossá válhatnak, e dimenziókat ebben a könyvben mégsem veszük figyelembe.

Az alapjátékokat leszűkítettük a szimmetrikus játszmákra. A továbblépés során
ezen a feltevésen is érdemes enyhíteni, hiszen a lehetséges 78 játékból eddig csak
12-t vizsgáltunk meg, és feltételezhető, hogy az aszimmetrikus játékok között is
találhatunk olyanokat, amelyekkel fontos, érdekes társadalmi helyzeteket modellez-
hetünk.

Az eddigi elemzéseinket a következő feltevések mentén végeztük: az alapjátékaink
mind nem kooperatív, egyszer játszott, kétszereplős, kétalternatívás, szimmetrikus
játékok voltak. A társadalmi helyzetek jellemzésére azonban további lehetőségeink
is vannak. Osztályozhatjuk a játékokat a szereplők döntéseit, a játékok kimenetét,
döntési helyzet mintázatát figyelve [RG66].
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Mindig fontos kérdés, vajon a játék konfliktusmentes vagy konfliktusos jellegű
(vannak, akik a játék fogalmát úgy definiálják, hogy az mindig konfliktushelyzet
rejt magában, amivel persze mi nem értünk egyet). A konfliktusmentes játékok közé
tartoznak a koordinációs problémák. Ilyen esetekben vagy több, egymással azonos
(vagy közel azonos) értékű cselekvési lehetőség közül kell választani, vagy adott
egy természetes kimenet, amit mindkét fél által egyszerre és egyértelműen preferál.
A konfliktusos játékokban előfordulhat több egyensúlyi helyzet is, sőt az is lehet-
séges, hogy a természetes kimenet nem elégséges, nem optimális végeredményt hoz
(lásd fogolydilemma).

A játékosok közti konfliktusok természete különféle játékokat eredményezhet.
Ha a játék kifizetései olyanok, hogy amit az egyik fél nyer, azt a másik elveszíti,
akkor zérus-összegű játékról beszélhetünk. A sakk, a kártyajátékok zöme ilyen.
Ez azonban nincs mindig így. A konstans-összegű játékokban valamely – előre
meghatározott – nyereményt oszthatnak fel egymás között a játékosok (még az is
elképzelhető, hogy mindenki nyereséggel száll ki a játékból), vagy, ha a „nyere-
mény” negatív, akkor mindenki egyaránt vesztessé válik (a negatív-összegű játé-
kokban). De olyan társadalmi helyzetek is előfordulhatnak, amelyben a nyeremény
nagyságát befolyásolja a játékosok viselkedése.

A döntéselméletből származó dominancia fogalmával azt jelezhetjük, hogy a
játékosok stratégiái között van olyan, amely jobb a többinél – a másik játékos dön-
tésétől függetlenül. Ezt a szempontot szem előtt tartva a kétszereplős, kétszemélyes
játékokat három osztályba sorolhatjuk.

mindkét játékosnak van domináns stratégiája

csak egy játékosnak van domináns stratégiája

egyik játékosnak sincs domináns stratégiája

A társadalmi helyzeteket – többnyire a most bemutatott vonások alapján – azzal
is jellemezhetjük, hogy társadalmi dilemmáknak minősülnek-e, ha igen, milyen
társadalmi problémákat okozhatnak (kooperációhiány, túlkooperálás, koordinációs
vagy bizalmi problémák), illetve milyen további cselekvésre van szükség a kon-
fliktusok feloldására (blöff, alku, szankcionálás). Mindezek alapján a szimmetrikus
játékok jellemzőit összefoglaljuk a 5.1. táblában. A táblázatban feltüntettük azokat
a sorszámokat (zárójelben), amelyekkel Rapoport jelölte meg a 78 különböző játék-
típust a játékok osztályozásáról szóló cikkében [RG66].

>>>

A társadalmi kapcsolatok játékelméleti modellezése folytatható, ha túllépünk az
alapjátékok körén. Ehhez az alapjátékok esetben rögzített feltételeken kell változ-
tatnunk. Meg lehet nézni, mit kezdhetünk – továbbra is két szereplőt és két döntési
alternatívát feltételezve – az aszimmetrikus játékokkal. De enyhíthetünk a szereplők
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202 5. A modell kiterjesztése

számára vonatkozó feltételünkön is, és megvizsgálhatjuk a többszerepős társadalmi
helyzeteket is.

5.2. Normák és magasabbrendű játékok
A játékok eddigi leírásakor nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy a társadalmi
kapcsolatok kimenetét nemcsak a cselekvők értékein, érdekein, érzelmein alapuló
motivációk, ezekből származtatható, magyarázható intenciók, hanem sokszor a –
cselekvők számára „külsőleg adott” – társadalmi normák is befolyásolják. Egyelőre
nem mélyedünk el a játékok és a normák kapcsolatrendszerében (nem foglalko-
zunk például a normák keletkezési mechanizmusaival, amelyek tárgyalására a ké-
sőbbiekben külön fejezetben kitérünk), de más fogalmak (például a reciprocitás,
reputáció) megalapozásához szükségünk van arra, hogy a modellünket bővítsük a
norma fogalmának beemelésével.

A normákról bővebben szót ejtettünk a könyv első részében (2.11). Ebben a fe-
jezetben csak arra jelenségre akarunk rávilágítani, amely minden társadalmi dilem-
mát reprezentáló játékban előbb-utóbb felbukkan, hogy ti. a dilemmát okozó cse-
lekvések szabályozására gyakran normákat teremtenek a résztvevők, a cselekvések
környezetét adó közösségek. Ezek a normák azokat a cselekvésmintákat írják elő,
amelyekhez igazodva el lehet kerülni a társadalmi csapdákat. Ha ennyit tudunk
(feltételezünk), akkor már két szempont szerint értékelhetjük a cselekvők maga-
tartását, motivációit.

Természetesen értékelési szempontként mindig adott az eredeti játékelméleti meg-
közelítés, azaz a preferenciaeloszlások és az ebből levezethető cselekvési/döntési
beállítódások figyelembe vétele. Emellett azonban figyelembe vehetjük azokat a –
normatív – elvárásokat is, amelyek a játékosok cselekvési lehetőségeire irányulnak.
A fogolydilemma példájában a következőket mondhatjuk. A játékosok számára
adott a kétféle cselekvési lehetőség, vagy kooperálnak (C) vagy dezertálnak (D).
Emellett mindketten azt várnák el a másik féltől, hogy ő feltétlen kooperáljon. A
kooperációra vonatkozó elvárást meg lehet fogalmazni egy normában, amit a felek
vagy betartanak vagy nem. Tehát még mindig ugyanott vagyunk, mint eddig. Mind-
egy, hogy miért teszik (érdekből vagy normakövetésből), így is, úgy is két lehetőség
van a játékosok előtt: vagy kooperálnak vagy versengenek.

A normativitás beemelése a modellünkbe azzal változtatja meg érdemben az
elemzési lehetőségeinket, hogy a cselekvőknek mód nyílik egy újfajta cselekvés
végrehajtására: a normasértés szankcionálására. Korábban bemutattuk, hogy a
normasértést különféle szankcionálással lehet büntetni (2.11.3). Itt konvencionális
helyzetről, konvencionális normáról beszélhetünk, amely esetben a szankció mindig
a normasértő viselkedés helytelenítése, elítélése.

A játékosok előtt álló cselekvési alternatívákat így két szinten írhatjuk le. Az
első szinten az adott játék „logikája” szerint viselkedhetnek. Ezeket a játékokat
nevezhetjük elsőrendű (elsőfokú, elsőfajú, elsőszintű) játékoknak. Az egyik játékos
normasértése esetén a másik számára új döntési/cselekvési helyzet áll elő, amelyben
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5.2. Normák és magasabbrendű játékok 203

a normasértés szankcionálására különféle lehetőségek közül lehet választani. Ezt
hívhatjuk másodrendű (másodfokú, másodfajú, másodszintű) játéknak (a játékok
különböző rendű minősítéséhez hasonlóan beszélhetünk első- és másodrendű prob-
lémákról, dilemmákról, helyzetekről is). A másodrendű cselekvési szinten a koop-
eráló fél „fő kérdése” az első szinten dezertáló felé az, hogy ‘Miért nem koop-
erálsz?´. A két szint cselekvési alternatíváit természetesen teljesen el kell választa-
nunk egymástól.

A másodrendű játékok kérdése hasonlít a kollektív cselekvések elemzésekor bemutatott
másodrendű kollektív cselekvések, az ösztönzések problémájára (2.11.3), sőt lényegét
tekintve a két probléma megegyezik. A különbség köztük csak annyi, amennyi különb-
ség van a cselekvés és kollektív cselekvés fogalma között. Ez a különbség pedig nem
más, mint a nem-kollektív cselekvések világa. A normák ezekre is érvényesek, tehát a
másodrendű (azaz a normasértést szankcionáló) cselekvések ezekre is vonatkozhatnak.

A másodrendű játékokban adott cselekvési lehetőségeket többféleképpen értelmez-
hetjük. Az első megközelítés szerint ugyanúgy két alternatívát különíthetünk el,
mint első szinten (lásd például: [PB04]). Azt mondhatjuk, hogy a játékosok vagy
szankcionálnak (azaz elvégzik a második szintnek megfelelő kooperációs tevékeny-
séget), vagy nem szankcionálnak (azaz a második szinten dezertálnak). A másod-
fajú dezertálásnak az lehet az oka, hogy a szankcionálás olyan pszichológiai költ-
ségekkel jár, amelyet sokan nem szívesen vállalnak (ez egyébként valóban sokszor
így is van). A cselekvők egy adott játékban mindkét cselekvési/elemzési szinten
kooperálhatnak vagy dezertálhatnak.

Egy másik megközelítés szerint a másodrendű játékban több cselekvési lehetőség
is létezik a játékosok számára [Hec96], [Axe86]. A cselekvési alternatívák szám-
bavételéhez érdemes figyelembe venni az első szinten végrehajtott cselekvéseket.
Tudjuk: ezek vagy kooperációt (C) vagy versengést (D) jelenthetnek. A második
szinten, azaz a szelektív ösztönzők alkalmazásának szintjén a cselekvők újra csak
kooperálhatnak (vagyis ösztönözhetik az első szint dezertőreit) vagy dezertálhatnak
(vagyis nem szankcionálják az első szint dezertálóit). Ekkor már – a két cselekvési
szint egymásra vetítéséből – négyféle lehetséges magatartás jön ki. A privát koop-
erálás ‘privát´ jelzőjével arra utalhatunk, hogy a cselekvő kooperál ugyan, de csak
magára figyel, nem törődik mások cselekvésével, ami a másodrendű játékban dez-
ertálásnak felel meg. A teljes kooperálás és a teljes dezertálás azt jelenti, hogy a
felek mindkét szinten vagy együttműködnek vagy versengenek egymással, míg a
hipokrita kooperáció fogalma annak a személynek a magatartására utal, aki „vizet
prédikál, de bort iszik”, vagyis aki az alapjátékban ugyan dezertál, ennek ellenére –
a második cselekvési szinten – másokat ösztönözni próbál a „helyes” viselkedésre,
vagyis ezen a szinten kooperál.

Ezzel azonban még nem mutattuk meg a magasabbrendű játékok összes cse-
lekvési lehetőségét. Két okból sem. Egyrészt azért nem, mert a másodrendű játékok
szintjén figyelembe kell vennünk még egy új dimenziót, amely mentén különféle –
eddig még nem tárgyalt – cselekvésekre van mód. A másodrendű játékban ugyanis
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magát a megfogalmazott normatív igényt nem kell feltétlen elfogadni, azt meg lehet
támadni és ezen új dimenzió figyelembe vételével ki kell bővítenünk a cselekvési
alternatívák halmazát. Másrészt a normák hosszútávú fennmaradása, fenntartása
céljából szükség van arra, hogy a cselekvők olykor azzal is foglalkozzanak, hogy
ki dezertál a másodrendű játékban, vagyis ki nem ösztönzi, ki nem fegyelmezi az
első szinten dezertálókat. Ez pedig már egy harmadrendű helyzetnek, harmadrendű
játéknak felel meg. A harmadrendű játék szintjén a másodrendű játék dezertálójá-
val szemben az a „fő kérdés”, hogy ‘Miért nem szóltál rá az első szinten dezertáló
személyre, miért nem szankcionáltál?´. Később majd látni fogjuk, hogy a harmad-
rendű cselekvések hiányában nehezen lehet tartósan fenntartani a normákat egy cso-
porton belül.

Nézzük meg először, mivel, miért, hogyan kell kiegészítenünk a másodrendű
játékok modelljét [Hec91]. Az első szinten vannak az elsődleges, elemi belső kész-
tetések, amelyek a különböző játékokban más és más preferenciamintázatot ad-
nak ki. Minden játékban felmerülhetnek regulációs késztetések a játékosokban,
amelyek a „kívánatos” cselekvések betartására késztetnék a többieket – különféle
ösztönzők segítségével. Ebben az esetben már másodrendű cselekvésekről beszél-
hetünk. Ezen a szinten akkor kooperál valaki, ha valahogyan ösztönzi próbálja a
másik felet valamely cselekvés megtételére. Ezt az elvárását kifejezve azonban
kinyilvánítja azt az igényét is egyben, hogy a megcímzett fél ismerje el a regu-
latív szándék helyességét is. Ez az érvényeségigény azonban vitatható. Egy ilyen
igény bejelentésével a többiekben ki lehet váltani olyan oppozícós késztetéseket,
amelyek nem az elvárt cselekvést magát, hanem a regulációs igényt utasítják vis-
sza. A második cselekvési szinten az ösztönző személyben felmerült cselekvésbe-
folyásolási szándékkal összekapcsolt elismerési igényt mindig lehet vitatni (ezzel
az érvényességvizsgálati problémával alaposabban foglalkoztunk a 3.1 fejezetben).

A másodrendű játékokban ott van az oppozíció (opponálás, oppozíciós cselekvés)
lehetősége. Ha valaki nem helyesli, opponálja a társadalmi ösztönzők alkalmazását
az adott helyzetben, akkor azt O-val jelöljük. Ez az oppozíció csak a regulációs
késztetések, a normatív igények helyességével áll szemben, és nem vonatkozik az
első szint cselekvési alternatíváira. Az opponáló személy ugyanúgy kooperálhat
vagy dezertálhat az elsőrendű játék szintjén. Ezért a másodrendű játékok szintjén
még további két cselekvési mintát elkülöníthetünk: a szolgálatkész oppozíciót (CO),
amikor első szinten kooperál, a másodikon opponál valaki, illetve a teljes oppozíciót
(DO), amikor első szinten dezertálnak, a másodikon opponálnak a játékosok.

Az eddigiek alapján már hatféle cselekvési stratégiát lehet követni. A máso-
drendű játékok cselekvési alternatíváit ezzel már mindet bemutattuk, ám a szük-
ségünk van arra, hogy még egy elemzési szintet beépítsünk a modellünkbe, mert
csak a harmadrendű cselekvések lehetőségek figyelembe vételével érthetjük meg a
regulatív késztetéseket is magába foglaló társadalmi helyzetek belső logikáját.
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A regulációs késztetések elfogadása, fennmaradása, megszilárdulása a normák
szituáción belüli megjelenését jelenti. Robert Axelrod a normák keletkezéséről szóló
cikkében három cselekvési szintet különít el [Axe86]:

1.) az eredeti társadalmi cselekvések szintje, ahol az elsőrendű cselekvések zajla-
nak, ahol vagy kooperálnak vagy versengenek a játékosok;

2.) az elsőszintű dezertálást megtorló cselekvések szintje, ami egy másodrendű cse-
lekvésnek felel meg, ahol a dezertálásnak a büntetés elmaradását tekinthetjük,
míg kooperálásnak a büntetés végrehajtását;

3.) a másodszintű dezertálást büntető, vagyis a megtorló cselekvések elhagyását
megtorló cselekvések szintje, amit harmadrendű cselekvésnek minősíthetünk.

A fenti cselekvési modell alapján aztán Axelrod olyan számítógépes programot
készített, amellyel szimulálni lehetett, hogy egy fogolydilemmaszerű helyzetben
milyen feltételek között, milyen eséllyel alakulnak ki és maradnak fent a normák
(normakövető magatartás) a csoporton belül. A szimuláció eredménye az volt, hogy
minél biztosabban tették szóvá (torolták meg) a harmadik szintű cselekvések révén
a normasértés szankcionálását elmulasztó másodszintű dezertálásokat a játékban,
annál biztosabban intézményesedtek a normák. A normák fennmaradásához tehát
az szükséges, hogy elegendő számban legyenek olyanok a közösségen belül, akik
szankcionálják a dezertálók normasértő viselkedését, ezt a helyzetet viszont csak
azáltal lehet elérni és fenntartani, ha elegendően vannak a csoporton belül azok az
„őrzők”, akik a szankcionálók tevékenységét figyelik és ha kell, büntetik.

A cselekvéseket tehát három szinten vizsgálhatjuk. A könnyebb áttekintés ked-
véért az 5.1. ábrán bemutatjuk a három szint cselekvéseinek egymáshoz való vi-
szonyát. Az ábrán az adott játék (társadalmi helyzet) számokkal jelölt szereplői
(a játékosok) mindhárom cselekvési szinten részt vehetnek. Az első két szinten
értelmes kooperálásról és dezertálásról beszélni, a harmadik szinten már nem követ-
jük ezt a mintát, ott már csak azt tüntetjük fel, hogy ezen a szinten vannak, akik a
második szintű dezertálást szankcionálják. A második szinten szankcionálják (vagy
nem) az első szintű dezertálásokat, illetve lehetnek olyan cselekvők, akik ehelyett
inkább a szankcionálási szándékokat, cselekvéseket, a regulációs igényeket ellenzik
(opponálják).

>>>

Az eddig bemutatott magatartásminták, stratégiák mind feltétel nélküliek voltak,
amelyek nem vesznek figyelembe külső tényezőket (például azt, hogy a partnerük
mit lépett az előző játékban). Tudni kell azonban, hogy a feltétel-nélküli stratégiák
mellett vannak feltételes stratégiák, amelyek a partner korábbi viselkedéséhez kötik
az aktuális döntést. A későbbiekben több ilyen stratégiát tárgyalni fogunk.
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5.1. ábra. a cselekvések modellje

5.3. Az elemzési apparátus bővítése
Az evolúciós játékelmélet a biológiai evolúció mintájára vizsgálja a társadalmi hely-
zeteket, a kooperáció kialakulásásnak, fentmaradásának lehetőségeit. Tisztázni kell
azt a kérdést, elfogadhatnak tartjuk-e ezt a megközelítést, ezt a módszertani appará-
tust, és ha nem, miért nem, ha igen, miért igen. Először azt kell rögzítenünk, mi is e
módszertan lényege.

számítógépes szimuláció kiválasztódás mint tanulás generációk öröklés mutáció
egyének, csoportok közti evrseny, kiválasztódás, szelekció valószínűségszámítás,
sztochasztikus szemlélet
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megfelelő modellek alapján megírt programok segítségével sokszor lejátszatni
ismételt játékok sorozatát, és az eredmények Elfogadhatónak tartjuk az evolúciós
játékelmélet, evolúciós dinamika módszertanát azon értelmezés mentén, hogy a
vizsgált magatartásminták, stratégiák kiválaszódása nem determinisztikus, hanem
csak tendenciaszerű. És nem a teljesen meghatározott, pontosabban csak a véletlen
által generált mutációkon át változó egyedek kiválasztódását modellezzük ezzel
a szimulációs technológiával, hanem sokkal inkább az egyedek (esetleg csopor-
tok, kultúrák) egymás mellettiségéből, egymásra hatásából, vagy másként: a tan-
ulásb, a kulturális reprodukcióból köetkező társadalmi változásokat érthetjük, mag-
yarázhatjuk meg.

Az ESS fogalma és imterpretácja evolúciós értelemben stabil stratégia (ESS –
evolutionary stabil strategy) azt jelenti, hogy adott közösségen belül valamely straté-
gia (magatartásminta) más stratégiákkal törénő folyamatos összehasonlításokban
„győztesként” kerül ki, azaz a játéksorozatban idővel a legtöbb cselekvő (esetleg
mindenki) ezt a mintát választja.

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



208 5. A modell kiterjesztése

1.) privilégium 2.) bizalmi 3.) koordinációs

4,4 2,3 4,4 1,3 4,4 1,2
3,2 1,1 3,1 2,2 2,1 3,3

R > T > S > P R > T > P > S R > P > T > S
(6) (5) (63)

nincs konfliktus nincs konfliktus nincs konfliktus
két domináns stratégia két domináns stratégia nincs domináns stratégia

? koordináció, bizalom koordináció

4.) fogolydilemma 5.) gyáva nyúl 6.) vezér

3,3 1,4 3,3 2,4 2,2 3,4
4,1 2,2 4,2 1,1 4,3 1,1

T > R > P > S T > R > S > P T > S > R > P
(12) (66) (68)

erősen stabil elégtelen
egyensúly

két egyensúly, nincs
egyensúlyi kimenet

two-equilibria game with
non-equilibrium outcome

két domináns stratégia nincs domináns stratégia nincs domináns stratégia
alulkooperálás, bizalom alku, blöff nem dilemma

7.) kompl. privilégium 8.) komplementer bizalmi 9.) kompl. koordinációs

4,4 3,2 4,4 3,1 4,4 2,1
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R > S > T > P R > S >P > T R > P > S > T
(3) (61) (60)

nincs konfliktus nincs konfliktus nincs konfliktus
nincs domináns stratégia nincs domináns stratégia nincs domináns stratégia

? ? koordináció

10.) mártír 11.) önkéntes 12.) hős

3,3 4,1 3,3 4,2 2,2 4,3
1,4 2,2 2,4 1,1 3,4 1,1

S > R > P > T S > R > T > P S > T > R > P
(9) (7) (69)

erősen stabil egyensúly erősen stabil egyensúly két egyensúly, nincs
egyensúlyi kimenet

két domináns stratégia két domináns stratégia nincs domináns stratégia
túlkooperálás ? nem dilemma

5.1. táblázat. az alapjátékok preferenciamátrixainak áttekintő táblázata, 3
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másodrendű kooperálás (C) másodrendű dezertálás (D)

elsőrendű kooperálás (C) teljes kooperálás (CC) privát kooperálás (CD)

elsőrendű dezertálás (D) hipokrita kooperálás (DC) teljes dezertálás (DD)

teljes kooperáció CC

privát kooperáció CD

hipokrita kooperáció DC

teljes dezertálás DD

szolgálatkész opozíció CO

teljes oppozíció DO
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6
További játékok

6.1. Aszimmetrikus játékok
A szimmetrikus játékok azért különösen hasznosak a társadalmi kapcsolatok el-
emzésekor, mert mindkét résztvevő ugyanúgy viszonyul a másikhoz, a döntési hely-
zethez, nincs kitüntetett szereplő. Láthattuk, hogy nagyon fontos társadalmi kapc-
solatok jól modellezhetőek a szimmetrikus játékok valamelyikével. Természete-
sen vannak olyan szituációk, amelyek aszimmetrikus preferenciaeloszlással jelle-
mezhetők (sőt, ahogy azt korábban jeleztük, hogy sokkal több ilyen viszonyrendszer
létezik, hiszen a 78 különféle játéktípusból csak 12 szimmetrikus). Nem tudjuk itt
(talán nem is szükséges) az összes aszimmetrikus játékot elemezni, de párat közülük
érdemes megvizsgálnunk.

A fogolydilemma és az mártírdilemma (altruistadilemma) játékok egymás kom-
plementerei voltak, de mindkét játékban a játékosok azonos preferenciamegoszlás
mentén cselekedtek (vagyis mindkét játék szimmetrikus volt). Érdemes megnézni,
mi történik akkor, ha csak a két szereplő egyikének cseréljük ki a preferenciaértékeit,
vagyis amikor az egyik fél a fogolydilemma, a másik fél az altruistajáték mintázata
szerint játszik. Ezt példázhatja a fogolydilemma történetének alábbi módosítása:

anya és fia, a két bankrabló

Ha azt feltételezzük, hogy a fogolydilemma két bankrablója egy anya és a
fia, akkor teljesen új helyzettel állhatunk szemben. Feltételezhetjük ugya-
nis azt (mégha nem is minden esetben), hogy az anya azt szeretné elérni,
hogy mielőbb szabaduljon a fia, még azon az áron is, hogy ő a legsúlyos-
abb büntetést kapja.

Ennek a társadalmi helyzetnek a döntési mátrixa teljesen megegyezik a fogoly-
dilemmáéval, a preferenciamátrixaik azonban már eltérnek egymástól.
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212 6. További játékok

3,3 4,4 1,1 2,2 2,2 3,3

1,1 2,2 -2,-2 -1,-1 0,0 1,1

A preferenciaértékek alapján látható, hogy a játéknak van egyensúlyi kimenete,
hiszen mindkét játékos a jobb-felső cellába írt kimenetet preferálja leginkább. Az
altruista személy itt „hagyja magát kizsákmányolni” a másik cselekvő által.

Az aszimmetrikus játékok másik tanulágos példájaként Salamon király jólismert
történetét idézhetjük fel.

ki az igazi anya?

A bibliai bölcs Salamon királynak egyszer olyan helyzetben kellett dön-
tenie, amelyben két nő is azt állította magáról, hogy egy gyereknek ő az
anyja. Az egyik az igazi anya, a másik csaló volt. Salamon király felemelte
a kardját, és közölte, hogy igazságosan elosztja a gyereket a két nő között:
kettévágja. Az egyik nő erre azonnal lemondott az igényéről, azt mondta,
hogy nem ő a gyerek anyja. Salamon király neki ítélte a gyereket.

A mesebeli helyzetben a két anya előtt azonos döntési alternatívák vannak, csak a
helyzetet másként élik meg. A döntési lehetőségeiket a 6.1. táblázat mutatja.

Alter lemond az anyaságról Alter nem mond le az anyaságról

Ego lemond az
anyaságról

egyiküké sem lesz a gyerek Alteré lesz a gyerek

Ego nem mond le
az anyaságról

Egoé lesz a gyerek a gyerek meghal

6.1. táblázat. a Salamon király és a két anya játék kimenetmátrixa, 1

A történetet többféleképpen is lehet értelmezni, de mindegyik interpretációban közös
mozzanat az, hogy a két szereplő – eltérő stratégiával – más játékot játszik (aminek
azonban semmi köze sincs a híres salamoni döntéshez). Mindegyik értelmezésben
közös, hogy az Alter (a csaló anya) a fogolydilemmának „megfelelően” viselkedik,
ám az Ego (az igazi anya) preferenciaeloszlása egyszer a komplementer gyáva nyúl
játéknak, másszor a komplementer privilégiumjátéknak felel meg. A preferenciáik
emiatt – értelemszerűen – nem azonos mintázatúak, tehát kétféle játékról kell beszél-
nünk.

Az első interpretációs lehetőség szerint az igazi anyának mindig el kell kerülnie a
legrosszabb kimenetel bekövetkeztét, amikoris a gyereke meghalna (itt egy lexiko-
grafikus preferenciáról van szó). Ebből következik, hogy ő sosem választhatja a
versengést (vagyis nem állíthatja, hogy ő az igazi anya), mert – ha a csaló anya is
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verseng – az a gyerek halálához vezetne. Az igazi anya ezt semmilyen körülmények
között sem kockáztathatja, ezért minden áron a kooperálást kell választania, mert
csak ezzel kerülheti el biztosan a gyereke halálát. Ettől még persze – elméletben –
rendezheti a versengő magatartáshoz tartozó két kimenetet: ekkor Egonak nyilván a
gyerek halála lenne a legrosszabb, aminél számára sokkal jobb lenne, ha Alter mon-
dana le az anyaságról, és ő (Ego) kapná meg a gyereket (de újra csak hangsúlyozzuk:
a versengő magatartást Egonak nem nem szabad választania). A két kooperációs
kimenetet azonban kétféleképpen rendezheti az igazi anya (ami a körülményektől,
Ego egyéb értékeitől függ). Ha Ego úgy gondolja, hogy jobb, ha anyához kerül a
gyerek ahelyett, hogy árván nevelkedjék tovább, akkor inkább preferálja azt, hogy
Alter kapja meg a gyekeket. Ebben az esetben Ego preferenciaeloszlása a komple-
menter gyáva nyúl játék mintázatának felel meg. A csaló anya viszont a legrosszabb
kimenetelnek azt tartja, ha az igazi anya kapja meg a gyereket, amit – a fogoly-
dilemma logikájának megfelelően – mindenképpen el akar kerülni, ezért verseng.
Ezt megteheti, hiszen számára nem a gyerek életben maradása, hanem annak meg-
szerzése a legfontosabb cél.

3,3 4,4 1,1 2,2 2,2 3,3

2,1 1,2 -1,-2 -2,-1 1,0 0,1

Az alternatív interpretáció szerint az igazi anya értékelheti úgy a helyzetet, hogy
Alter a versengő hozzáállásával biztosan nem lehet jó anya, ezért inkább a bizonyta-
lanabb, de némi reményt még meghagyó első alternatívát teszi az első helyre (hátha
taláni lehet jobb nevelőszülőt a gyerekének). Ekkor Ego preferenciái a komple-
menter privilégiumjáték eloszlásával egyeznek meg, míg a csaló anya mintázata
ugyanúgy a fogolydilemmáét követi. Ebben az esetben a játék preferenciamátrixa a
következő:

4,3 3,4 2,1 1,2 3,2 2,3

2,1 1,2 -1,-2 -2,-1 1,0 0,1

A mese (játék) mindkét interpretációjában eltérő mintázatú a két szereplő preferen-
ciaeloszlása, a játék mindkétszer aszimmetrikus. (Ezt a mesét más szerzők másként
értelmezik – véleményünk szerint tévesen [Pou92], [Mér96].)

>>>
Mivel a későbbiekben még hivatkozni fogunk rájuk, ezért röviden bemutatjuk még
az ultimátumjátékot és a diktátorjátékot. Mindkettő az aszimmetrikus játékok közé
sorolható.

[ALM03] ultimátumjáték
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214 6. További játékok

. . .

[?] diktátorjáték

. . .

Az ultimátum- és diktátorjátékokra a reciprocitás és méltányosság fogalmainak el-
emzésekor még visszatérünk.

6.2. Többszereplős játékok, dilemmák, átmenetek
A társadalmi helyzetek jelentős részében nem kettő, hanem több szereplő kerül
kapcsolatba egymással. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a kétszemélyes játé-
kok tapasztalatait átemeljük a többszereplős játszmák leírásába és magyarázatába.
Ez azonban közel sem annyira magától értetődő feladat, mint ahogy azt feltételezni
lehetne. A kétszemélyes fogolydilemma, illetve a többi társadalmi dilemmát leíró
kétszereplős játék nem általánosítható könnyen és közvetlenül a sokszereplős tár-
sadalmi helyzetekre. Ha sok szereplő van társadalmi kapcsolatban egymással, akkor
már nem teljesül az a feltevés, miszerint a cselekvők ismerik egymást, illetve min-
denkiről tudják, mit tett (vagy nem tett). Továbbá: a sokszereplős játékokban a
nem-kooperatív magatartás költségeinek terhei is másként érzékelhetők a kétszere-
plős helyzetekhez képest. Két személy esetében az egyik fél biztosan megérzi a
másik dezertálását, míg többszereplős helyzetekben – minél nagyobb létszámról
van szó, annál inkább – a dezertálásból fakadó többletterhek a kooperáló cselekvők
között szétosztva nem feltétlenül válnak észlelhetővé. A többszereplős helyzetek-
ben voltaképp „nem is látszik” másik fél, nem érzékelhető úgy, ahogy a kétszemé-
lyes játékokban. Utóbbi helyzetekben mindig lehet tudni, kivel áll szemben a cse-
lekvő, és azt is tudni lehet, milyen hatással lehet a másikra az ilyen vagy olyan
döntés meghozatala. Többszereplős környezetben ez az előrelátási, tájékozódási
lehetőség nem adott. Mindezek miatt azt várhatjuk a többszereplős játékok el-
emzésétől, hogy segítségükkel képesek lehetünk meghaladni a kétszereplős játékok
elméletének hatókörét, magyarázóerejét.

Ezt persze már David Hume is felismerte – ahogy ez az alábbi idézetből kiderül:

„Nincs még egy tulajdonsága az emberi természetnek, amelyik végzete-
sebb következményeket von maga után, mint az, hogy a jelenlevő dolgokat
mindig előnyben részesítjük a távoliakkal szemben, s nem valóságos bec-
sük, hanem helyzetük szerint tartjuk kívánatosnak a tárgyakat. Két szom-
széd könyen megegyezik, hogy együtt kiszárítsanak egy zsombékos rétet,
amely közös tulajdonuk, hiszen jól ismerik egymás szándékait, s minde-
gyik kénytelen belátni, hogy az egész vállalkozás meghiúsulását jelentené,
ha nem tenné meg a maga részét. Ám igen nehéz dolog, sőt, egyenesen
lehetetlen, hogy ezer ember egyezzék meg valami hasonlóban; már az is
nehézséget okoz, hogy egységes tervet alakítsanak ki ilyen bonyolult ügyek-
ben, s még nehezebb megvalósítaniok a tervet; minden résztvevő valamilyen
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ürügyet keres, hogy megszabaduljon a fáradságtól és költségektől, s az egész
terhet a többiekre hárítaná.” [Hum76, 728-9.o.]

Az előző fejezetben tárgyalt alapjátékaink mind kétszemélyesek voltak. A követke-
zőkben megmutatjuk, hogy miként nő a modellünk leíró és magyarázó ereje, ha
a társadalmi jelenségek leírásakor a játékainkat többszereplősre bővítjük. Min-
denekelőtt azonban látnunk kell azt, hogy jelentős különbségek vannak a két- és
többszereplős játékok között [Daw80]. (i) A sokszereplős helyzetekben az egyén
könnyen „elrejtőzködhet”, anonim maradhat, láthatatlanná válhat a többiek szemében,
míg a kétszemélyes helyzetekben erre nincs mód. Az anonimitás lehetősége meg-
növelheti a dezertálási hajlandóságot. (ii) A kétszereplős helyzetekben a másik fél
cselekedete, hozzájárulása látszik, megtapasztalható, „mérhető”, és ha a kooperáció
elmarad, azt közvetlenül és azonnal érezni lehet. Sokszereplős helyzetekben ez nem
így van. Ha sok ember hozzájárulása szükséges a közjószág előállításához, akkor
egy szereplő dezertálása elhanyagolhatónak tűnik, gyakran nem észrevehető a töb-
biek számára. Ez a mozzanat újra csak a dezertálásra való hajlam valószínűségét
növeli. (iii) Végül a többszereplős helyzetekből hiányzik az a partnerre irányuló
direkt befolyásolási lehetőség, ami a kétszereplős helyzetek közvetlenségében még
megvan.

A fenti különbségek még inkább felnagyítják azokat a problémákat, azokat az
egyéni és kollektív racionalitás közt feszülő ellentmondásokat, amelyek a kétszere-
plős játékokban rejlő konfliktusok feloldásának nehézségeiből fakadnak. Ezeket az
ellentmondásokat társadalmi dilemmának (olykor társdalmi csapdáknak) nevezik,
és ezek elemzésével sokan és sokat foglalkoztak [Més05]. A következőkben be-
mutatjuk a társadalmi dilemmák két fontos típusát. Először elemezzük a ‘közjavak
tragédiájának´ nevezett jelenséget, amely a fogolydilemma játék kiterjesztéseként
is értelmezhető, majd ezután a gyáva nyúlból játékból „levezetjük” az ‘önkéntesek
dilemmáját´ (vagy másként: a ‘közös javak dilemmáját´). A kollektív cselekvés,
illetve a kollektív javak meghatározását megadtuk a könyv első részében (2.14).
Akkor a közjószág definícióját még nem kapcsoltuk össze valamelyik játéktípus-
sal, hiszen a könyv elején nem foglalkoztunk a játékelmélettel. Most azonban már
megtehetjük ezt.

A kollektív javakkal kapcsolatban bemutattuk, hogy kétfajta társadalmi dilem-
mma keletkezhet. A hozzájárulás-dilemmában (a közös javak tragédiája) a cse-
lekvők azonnal szembesülnek a költségekkel és próbálják elkerülni a fizetést, vagyis
igyekeznek kibújni a kollektív javak előállítási költségeinek fedezésére vonatkozó
kötelezettségek alól. Más a részesedés-dilemma (a közjavak tragédiája) logikája,
amelyben a cselekvők a kollektív jószág fogyasztásával azonnal nyereséghez jutnak,
de mivel a teljes költséget a teljes közösség kell állnia, ebben az esetben mindig az
a kérdés, hogy miként lehet biztosítani a kollektív jószág fennmaradását (vagyis a
további fogyaszthatóság feltételeit). A két társadalmi dilemmának megfeleltethető
egy-egy sokszereplős játék. A közjavak tragédiája a sokszereplős fogolydilemma
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helyzettel hozható kapcsolatba, míg a közös javak tragédiáját a gyáva nyúl játék
sokszereplős változatával „köthetjük össze”.

Garrett Hardin 1968-ban megjelent, híressé vált cikkének címe átkerült a köz-
tudatba [Har68], és azóta önálló életet él a ‘közjavak tragédiája´ (‘tragedy of com-
mons´) szlogen (gyakran és nem túl szerencsés módon, a ‘közlegelő´ terminussal
fordítják magyarra az angol ‘commons´ kifejezést). G. Hardin a közjavak tragédiájáról
szóló példameséje valóban a közlegelőkről szól. Lássuk, hogyan!
közlegelők tragédiája

Ha egy falu közlegelőjére 10 gazda kiereszti egy-egy tehenét, akkor mind-
egyik jószág talál magának elegendő eleséget, és a tehenek esti fejése után
mindegyik gazdának adott (és tegyük fel: a többiekével egyenlő) haszna
lesz a közös legelőből. Ebben a helyzetben csábító a gondolat, hogyha egy
gazda kiengedi kettő vagy több tehenét legelni, akkor kétszer többször an-
nyi haszna lehet. Igen ám, de mindegyik gazda gondolhatja ugyanezt, és
nyilvánvaló, hogy minél több tehén lesz kint a legelőn, annál kevesebb
takarmányt találhatnak maguknak, egyre kevesebbet legelhetnek, egyre
kevesebb tejet fognak adni este, tehát egyre kisebb lesz a gazdák haszna
egy tehén után. A legelőre kieresztett tehenek számának emelkedésével
pedig eljöhet egy pont, amikor a tehenek már annyira lelegelik a füvet,
hogy a legelő – legalábbis időlegesen – tönkremegy.

Ha a fenti helyzet kétszereplősre redukálnánk, és felírnánk rá a játék kiment- és
preferenciamátrixát, mindenki számára azonnal láthatóvá válna, hogy ez a szituáció
valóban a fogolydilemma helyzetével analóg. Adott egy közjószág (példánkban a
közlegelő), amelynek használatából senkit sem lehet kizárni, viszont versengő fo-
gyasztású (hiszen ha a legelő egy részét lelegeli valamelyik gazda tehene, akkor
más jószága már nem „fogyaszthatja” azt egy darabig. Viszont ha a gazdák „túlfo-
gyasztják a terméket”, akkor az hamar tönkre mehet, amivel mindenki rosszul jár.
Ez a közjavak tipikus problémája.

Rengeteg ehhez hasonló példát lehet találni a – mindenki számára rendelkezésre
álló – környezeti erőforrások pazarló, rövidtávú, kizsákmányoló jellegű használatára
vonatkozóan. A légszennyezés, az esőerdők pusztítása, a globális felmelegedés, az
állandóvá vált közlekedési dugók esetei mind példái lehetnek a közjavak dilemmájá-
nak.

A többszereplős játékok másik gyakran idézett példája az önkéntesek dilemmá-
jaként ismertté vált helyzet, ami a gyáva nyúl játék többszereplős kiterjesztése. A
helyzetet leíró példaként gyakran szokták idézni a következő – nem annyira életsz-
erű, de a helyzet lényegét jól érzékeltető – történetet.
önkéntesek dilemmája

Három embert tartanak elkülönítve három egymástól elzárt szobában. A
játékosok semmilyen módon nem tudnak egymással kommunikálni. Min-
degyik szobában van egy gomb, amit ha megnyomnak, akkor azonnali
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6.2. Többszereplős játékok, dilemmák, átmenetek 217

halált okozó mérges gáz áramlik be a szobába, és a játékos azonnal meghal.
Ugyanakkor a másik két szobában levő gomb deaktiválódik, így az ott
levő emberek életben maradnak. A három játékos kap egy órát arra, hogy
valamelyikük nyomja meg a gombot. Ha egyikük sem áldozza fel magát,
egy óra múltán mindegyik szobába beáramlik a gáz, és mindhárom játékos
meghal.

Ez a drámai történet jól érzékelteti a játék logikáját, ám nem igazán életszerű. Kön-
nyen találhatnunk azonban példát erre a játékra a hétköznapok világából is. Nézzük
meg a következő történetet.

ki telefonál?

Áramkimaradás van egy városrészben. Elég egyetlen telefon, hogy a szol-
gáltató értesüljön a problémáról és kijavítsa a hibát, miután a környék
minden lakója egyaránt részesül abból a haszonból, hogy újra van vil-
lanyáram. A kérdés az, ki fogja felhívni a szolgáltatót, hogy jelezze a
problémát, ki lesz az önkéntes, akinek – és egyedül neki – költségei lesznek
ezzel.

A történet sokszereplős, de a játék preferenciamátrixát ugyanolyan belső mintázat
jellemzi, mint a gyáva nyúl játék preferenciamegoszlását. És ez a történet valóban
ismerős lehet mindenki számára, hiszen a többek számára is hasznos, de kevesek
által is elvégezhető munkát mindenki szeretné a másikra áttolni. A játék többszörös
egyensúlyából pedig csak akkor lehet elmozdulni, ha valaki felvállalja az önkéntes
kooperáló szerepét. A szolgáltatónak menő telefonálás aktusát nyugodtan ki lehetne
cserélni más tevékenységre, és a társadalmi dilemmák igen széles körét modellezni
lehetne ezzel az egyetlen játékkal. Ki viszi le a szemetet, ki takarítja ki a közös
szobát, ki lapátolja el a havat a járdáról, ki szedi fel a kutyakakit az utcán, ki támo-
gatja a helyi újságot, ki fizet a tömegközlekedési eszközökért, a nyilvános sugárzású
tévé- és rádióadásokért, ki fizeti be az adóját, amivel az állami közszolgáltatást fi-
nanszírozza – hosszan sorolhatnánk azokat az ismerős társadalmi helyzeteket, ame-
lyekben mindig az a kérdés, ki fog kooperálni, ki lesz az önkéntes szereplő, ki fog
hozzájárulni a kollektív jószág előállítási költségeihez (esetleg ki fogja a teljes költ-
séget magára vállalni).

Miután megállapítottuk, hogy léteznek társadalmi dilemmák, amelyek nem a
legjobb, legkívánatosabb végeredményeket produkálják, az egyéni szintű racional-
itás nem jár együtt a kollektív racionalitás megjelenésével, adódik a kérdés, va-
jon mit tehetünk azért, hogy a társadalmi dilemmákat megszüntessük vagy legalább
csökkentsük nem kívánt hatásaikat. Peter Kollock sorba vette a lehetőségeket [Kol98].
Három szempontot vett figyelembe, amikor sorban bemutatta, hogy a motivációs, a
stratégiai és a strukturális tényezők hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi dilem-
mák feloldásához.

>>>

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



218 6. További játékok

A bemutatott többszerelős játékok különböző társadalmi dilemmákat reprezentáltak.
Az egyes társadalmi helyzetek, az őket leíró játékok mind különböztek egymástól,
de a társadalmi jelenségek csak nagyon ritkán olyan „tiszták”, egyneműek, hogy
az ideáltípusokként leírt fogalmakat pontosan rájuk lehessen húzni. Így van ez
az eddig vizsgált játékok esetében is. Az egyes játékosztályok, illetve a mögöt-
tük levő társadalmi helyzetek gyakran egymásba csúsznak, valamiféle folytonos
átmenet figyelhető meg köztük. A társadalmi helyzetek, a kollektív cselekvések
közti átalakulások lefolyását, dinamikáját próbálta megragadni és értelmezni Dou-
glas D. Heckathorn [Hec96]. A kollektív cselekvéseket és a társadalmi dilemmákat
egyaránt jellemző játékok közül kiemelt ötöt, és megvizsgálta a köztük lehetséges
kapcsolódásokat, átmeneteket.

A kollektív cselekvési helyzetekben részvevők (hozzájárulók) számát, illetve a
kollektív javak relatív hasznosságát figyelembe véve Heckathorn egy olyan elemzési
teret állított fel, amelyben vizsgálhatók maguk a kollektív helyeztek, majd bemu-
tatta, hogy öt ismert játékkal kimerítően le lehet fedni a kollektív cselekvések prob-
lématerét. Heckathorn elemzéséből kiderül, hogy ahogy változnak a cselekvők szá-
mosságára, a javak értékelésére vonatkozó változók értékei, úgy lehet egyik vagy
másik játékkal leírni az éppen adott helyzetet. Ez azt is jelenti, hogy a kollektív
cselekvéseket jellemző játékok dinamikusan átalakulhatnak egymásba. Az alábbi öt
játékról van szó (az altruistajátékra ebben a könyvben mártírjátékként hivatkozunk):

privilégiumjáték

bizalmi játék

gyáva nyúl játék

fogolydilemma játék

altruistajáték

A kollektív cselekvési helyzetek egymásba alakulásának dinamikáját jól szemlélte-
thetjük a már megismert játékjellemzőkkel, az általánosított kimenetek fogalmainak
(T, R, S, P) használatával (ezekre vonatkozóan Heckathorn öt olyan egyenlőséget
definiál, amelyek meghatározzák, hogy egy társadalmi kapcsolatot mikor tekinthe-
tünk kollektív cselekvési helyzetnek). Az általánosított kimenetek értékeit meghatáro-
zott képletek segítségével lehet kiszámolni.

Különböző kollektív cselekvési helyzetek vannak, és a különbségeket jól jellemezhetjük
az ún. termelési függvények alakjainak eltéréseivel. A termelési függvény azt jelzi,
hogy miként befolyásolja a kollektív javak előállítását a hozzájárulók számának (pon-
tosabban arányának) alakulása. Ha kezdetben nagyon meredeken emelkedő a függvény
alakja, majd szép lassan lecsökken a meredeksége, az azt jelenti, hogy a hozzájárulók
első csoportja (mondjuk az első tíz százalék) nagyon sokat tesz a kollektív jószág előál-
lításáért, míg az utolsók hozzájárulása gyakorlatilag már semmit sem számít (ezt jelzi az
F=10 értékkel megjelölt görbe a 6.1. ábrán). Ebben az esetben kevesek is előállíthatják
a kollektív jószágot. Másfajta logikájú kollektív cselekvési szituációt jellemez az a ter-

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00
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6.1. ábra. a termelési függvény típusai

melési függvény, amely laposan indul és csak a hozzájárulók magas arányánál kezd el
emelkedni, vagyis csak későn valósul meg a kollektív jószág előállítása (ezt az F=0.1
címkéjű görbe mutatja). Ilyenkor az a kérdés, hogyan lehet az összes résztvevőt rábírni a
hozzájárulásra, hiszen csak ebben az esetben jöhet létre a kollektív jószág.

Az elemzés középpontjában a fogolydilemma helyzet áll, amelyre vonatkozóan két
tételben megfogalmazható, a kollektív cselekvési helyzetek közül milyen feltételek
teljesülése esetén beszélhetünk fogolydilemmáról, illetve milyen feltételek men-
tén nem lehet egy szituációt fogolydilemmának tartani. A fogolydilemma játék
mintázata: T > R > P > S.

Heckathorn gondolatmenetében itt használja a termelési függvény fogalmát. A fogoly-
dilemma minősítésnek első feltétele szerint a termelési függvény meredekségének nem
szabad nagyobbnak lenni adott értéknél, amely érték persze függ a résztvevők számától
(kétszereplős játékok esetében ez 1,58 körül van). A második feltétel azt mondja ki, hogy
fogolydilemma csak akkor áll fent, ha (i) a kollektív javak előállítási költsége kisebb, mint
a javak relatív hasznossága, illetve (ii) ez utóbbi nem lehet több az előző kétszeresénél
(vagyis nem lehet túlzottan értékes a kollektív jószág, mert akkor a játék már „kikerül” a
fogolydilemma helyzetek tartományából).

Amikor a kollektív cselekvési helyzet úgy változik, hogy a kollektív jószág előál-
lításához egyre kevesebb kooperátor hozzájárulása elegendő, akkor az azt jelenti,
hogy egy pont után a kooperálás többet hoz a kooperáló számára, mint a dezertálás
még akkor is, ha a partnere dezertál. Ez az átmenet akkor következik be, ha tel-
jesül az S>P egyenlőtlenség. Ekkor a szituáció minősítése megváltozik, és a fo-
golydilemma helyett már a gyáva nyúl játékkal jellemezhetjük a helyzetet, amit a
következő egyenlőtlenségsor jellemez: T > R > S > P.
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220 6. További játékok

Ezt a „helyzetváltást” azzal a változással szemléltethetjük, hogy a termelési függvény
egyre meredekebb emelkedéssel kezd, ami annyit jelent, hogy egyre kevesebb hozzájáruló
szükséges a kollektív jószág előállításához.

A fogolydilemmából a változók ellentétes irányú módosításával a bizalmi játékok
világába lehet „átkerülni”. Ez akkor történhet meg, ha a kollektív javak előál-
lításához egyre több szereplő hozzájárulására van szükség. Az ilyen esetekben egyre
kisebb a kísértés (a T értéke), hiszen ha a kollektív jószág eléréséhez nagyon sokak
kellenek, akkor egyetlen ember dezetálása sem érhet sokat, viszont megnő a kölc-
sönös kooperálás (R) relatív értéke. A két változás eredményeként a R>T egyen-
lőtlenség válhat érvényessé, amikor a helyzet már a bizalmi játék vonásait mutatja:
R > T > P > S.

Ebben a változási irányban a termelési függvények egyre laposabban indulnak és egyre
később váltanak át nagy meredekségű növekedésbe, ami azt jelenti, hogy nagyon sok hoz-
zájáruló relatíve keveset tud hozzátenni a kollektív jószág előállításához, aztán a végén az
„utolsó kevesek” csatlakozásával gyorsan biztosítani lehet a kollektív jószág létrejöttét.

Másként befolyásolja a kollektív cselekvési helyzetek dinamikáját az a tény, hogy a
kollektív jószág relatív értékét változtatjuk. Ha ez a kollektív jószág értéke növek-
szik (vagy az előállítási költségei csökkenek), ez a változás egyszercsak eljuttathatja
a résztvevőket egy olyan állapotba, amikor már megszűnik a konfliktus közöttük,
mert a dezertálás okozta nettó veszteség meghaladja a kollektív jószág hozzájárulásá-
nak költségeit. Ekkor a dezertálás hátrányossá válik, tehát mindenki a kooperálás-
ban lesz érdekelt. Ez a helyzet a privilégiumjáték belső logikájának felel meg: R >
T > S > P. Heckathorn szerint ez azt mutatja, hogy a privilégiumjáték bár kollektív
cselekvési helyzet, de nem társadalmi dilemma, hisz nincs konfliktus a felek között
(vagyis nem minden kollektív cselekvési helyzet rejt magában társadalmi dilem-
mát).

Ha a kollektív jószág relatív értéke lecsökken egy kritikus mérték alá, akkor a
fogolydilemmából eljuthatunk abba a helyzetbe, amit Heckathorn altruistadilem-
mának nevezett el (amit könyvünkben mártírjátéknak hívtunk, és Heckathorn in-
terpretációjához képest némiképp másként értelmeztünk). Az ilyen helyzet akkor
áll elő, amikor a kollektív jószág előállítási költsége meghaladja a jószág elfo-
gyasztásából eredő hasznot. Az altruistajáték (mártírjáték) mintázata: S > R > P
> T.

6.3. Kooperáció, altruizmus, reciprocitás
A játékelmélet, a racionális döntések elmélete, sőt, a mikroökonómia képviselői
nagyon sokszor (bár közel sem mindig) abból a feltevésből indulnak ki, hogy a tár-
sadalmi cselekvők önzőek (és racionálisak, de ez most nem lényeges számunkra). A
társadalmi gyakorlat azonban számtalan olyan jelenséget mutat, amely arról tanúskodik,
hogy gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben a szereplők önzetlen, al-
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truista magatartást követnek [Hám99]. Az altruizmus fogalmát korábban már el-
emeztük (2.9). Itt azokat az elméleteket tekintjük át röviden, amelyek az altru-
izmus különböző megnyilvánulási formáit próbálták leírni, az altruista magatartás
kialakulását, fennmaradását akarták megmagyarázni. A továbbiakban foglalkozunk
az önző altruizmus, a rokoni altruizmus, a reciprok altruizmus és a tiszta altruizmus
kategóriáival.

Az önző altruizmus fogalmát azok a közgazdászok vezették be, akik mindent az
önző és racionális egyén paradigmájából akartak levezetni. Ezen álláspont szerint
az altruizmus csak látszat, ami valójában visszavezethető az egyéni önzésre.

„. . . a mások iránt érzett minden jóindulatunk, együttérzésünk, segítő-
készségünk, önfeláldozásunk kizárólag azt a célt szolgálja, hogy mi magunk
jól érezzük magunkat. Nem létezik más motiváció, mint az egoizmus. Az
altruista érzületek és cselekedetek mindegyikének az a forrása, hogy nekünk
jó legyen, vagyis az egoizmus.” [Ort]

Ez az értelmezés azért nehezen elfogadható, mert önkényesen összemossa, egy-
neműnek tekinti azt a kétféle motivációt, az önzetlenséget és az önzést, amit a tár-
sadalmi tapasztalat, a intuíció nagyon különbözőnek tart. Bármennyire is széles
körben próbálják meg használni, mégsem gondoljuk tartalmas fogalomnak (nem
véletlenül nevezi Orthmayr Imre ezt a megközelítést ‘tautologikus altruizmusnak´
[Ort]). Az altuizmus fogalmának értelmezése csak akkor lehet sikeres, ha el tudjuk
választani az egoizmus kategóriájától.

A rokoni altruizmus vagy rokonsági altruizmus fogalmát Hamilton dolgozta ki
[Ham63], [Ham64a], [Ham64b], és a rokonok közti önzetlenség jelenségét akarta
megragadni vele. A rokonok közti altruizmus jelenségre biológiai, evolúciós mag-
yarázat adott, amikor bemutatta, hogyan lehet a rokoni önzetlenséget a gének átörö-
kítésének egyik módjaként értelmezni. A magyarázat lényege: az evolúció folya-
mata a gének, nem pedig az egyedek túlélését jelenti. Az egyedek génjei közül azok
maradnak fenn, melyek több előnyt képesek biztosítani önmaguk túlélése számára.
A gének versenyében a saját magát jobban terjeszteni képes gén – a rokoni altruiz-
mus révén – óriási előnybe kerülhet az erre nem képes génekkel szemben. Egysz-
erűen azért, mert ezek a gének nem csak az egyedekben, hanem a leszármazottakban
is jelen vannak, sőt, nemcsak a közvetlen leszármazottakban, tehát a gyerekekben
(ott 50 százalékban), hanem a távolabbi rokonokban is (a példa kedvéért: a testvérek
gyermekeiben 25, az unokatestvéreiben 12,5 százalékban). Azok a gének pedig ny-
ilvánvalóan könnyebben maradhatnak fenn, melyek képesek úgy befolyásolni az
egyed viselkedését, hogy az segítse rokonai túlélését. Ezzel ugyanis „áttételesen” a
gén fennmaradását, elterjedését támogatja.

Az állatok altruista viselkedésének tehát a gének „önző” viselkedése az oka (ami
nem jelenti azt, hogy az egyének szintjén is önzésről kellene beszélnünk, tehát ez
a magyarázat már elfogadható, mivel a rokoni altruizmus jelenségét képes „ön-
magában” – nem pedig az egoizmus fogalmára visszavezetve – megmagyarázni).
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A biológiai lények világában érvényesülő rokoni altruizmus jelenségét tehát meg
lehet magyarázni evolúciós alapon. A következő bekezdésekben azonban majd látni
fogjuk, hogy a további altruizmusfogalmak értelmezéséhez már nem lesz minden
esetben sikeresen alkalmazható ez az elmélet.

A legérdekesebb és messze a legfontosabb fogalom a reciprok altruizmus. Az
idegenek, azaz a nem-rokonok közti kölcsönösség jelenségére több magyarázó elmélet
és rengeteg példa létezik – a biológia, az evolúciós játékelmélet, a kísérleti pszi-
chológia, etológia területéről. Ezen a területen a legtöbbet hivatkozott forrás Robert
L. Trivers cikke [Tri71]. Trivers három területen mutatja be a reciprok altruiz-
mus érvényesülését (Trivers röviden altruizmusról beszél, ami helyett inkább a re-
ciprocitást használnánk). Az állatvilágból bizonyos (egyébként különböző fajokhoz
tartozó) halak között megfigyelhető tisztítási szimbiózis, illetve egyes madarfajok
által gyakorolt vészjelzés jelenségeit hozza fel példaként, és természetesen kitér
az emberek közt megfigyelhető reciprok altruizmus jelenségeire is. Trivers olyan
modellt állít fel e jelenségek leírására, amely a természetes szelekció segítségével
magyarázza meg a reciprocitás létrejöttét azon az alapon, hogy bár rövidtávon az
egyedeknek veszteséget okozhat az ilyen viselkedés, de hosszútávon mégis jobban
járnak a kölcsönös segítségnyújtás gyakorlatával.

A tisztítási szimbiózis lényege, hogy bizonyos kishalak megtisztítanak egyes nagyhalakat
a bennük levő káros baktériumoktól akár még úgy is, hogy eközben a nagyhalak szájába
is beúsznak, miközben a nagyhalak nem eszik meg őket. Mindkét halfajta egymásra van
utalva, a nagyhal megtisztulhat, és ezért az előnyért cserében nem eszi meg a kishalat,
mert megterhelő, kockázatos lenne neki folyamatosan új és új tisztító partner után nézni.
A vészjelzés önzetlensége abban nyilvánul meg, hogy bizonyos madarak veszély es-
etén hangjelzéssel figyelmeztetik egymást, miközben ezzel saját magukat veszélyeztetik,
hiszen a többieknek szóló jelzésükkel egyben „felhívják az ellenség figyelmét” magukra.
Mégis megteszik ezt, mégpedig azért, mert később hasznuk származhat abból, hogy
valamelyik társuk fogja az egész csapatot (és így persze őket is) figyelmeztetni a veszé-
lyre.

Hogy az ember képes altruista viselkedésre, arra Trivers azt hozza fel igazolásul,
hogy vannak, akik a saját életük kockáztatásával is kimentik a fuldoklót a folyóból.
Ez evolucionista nézőpontból magyarázatra szorul, hiszen ilyen esetekben az egyén
más javára tett meg olyat, ami nem hogy közvetlen hasznot nem hozott számára, de
veszteséget, költséget okozott.

Evolucionista nézőpontból a reciprok altruizmus feltételeként fogalmazhatjuk
meg, hogy a segítséget nyújtó egyed költsége jóval kisebb legyen, mint a megsegített
egyed haszna. A fenti példákban is ez volt a helyzet. Veszélyjelzést adni a töb-
bieknek jóval kisebb kockázattal (vagyis kevesebb költséggel) jár, mint amennyit
hasznot jelent a többiek életben maradása, ugyanezt mondhatjuk a vizimentés es-
etéről is.

A tiszta altruizmus is létezik, mégha nem is olyan gyakori társadalmi jelen-
ség, mint a recirpok altruizmus. A tiszta altruizmus példája – amit az önző em-
ber paradigmáját valló nézetek ellenében mindig fel szokás mutatni – a névtelen
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adományozó személye, akinek tényleges létezését aligha lehetne tagadni (az adomány-
ozás ténye önmagában még nem lenne elég az altruizmus minősítéséhez, mert a „ny-
ilvános” altruizmus valóban sok esetben csak önző célokat takar, valójában presztízs
vagy ismertség megszerzésének szándékát találhatjuk az ilyen cselekvések háttér-
ben). Hogy miért követik bizonyos emberek az önzetlen altruizmus parancsát, nem
tudjuk megmagyarázni a cselekvéselméleti modellünk eddig használt fogalmaival.
A normák interiorizálásának, beépítésének, belsővé tételének mechanizmusainak is-
meretében érthetnénk meg az ilyen motivációk működési logikáját. Ez a probléma
az egyéni szocializáció témaköre alá sorolható be.

Stephens Stephens Stephens
???

>>>

A reciprocitás fogalma két szereplőt feltételez. Az egyik a donor, aki valamilyen
előnyben részesíti a másikat, aki valamilyen „áldozatot” hoz. A másik szerepben a
recipiens van, aki a kedvezményezett, aki a másik által biztosított előnyt élvezi. A
kérdés az, hogy miként lehetne modellezni játékelméleti keretek között ezt a kölc-
sönösségi viszonyt. A válaszhoz több lépésen keresztül juthatunk el. Először azt
mutatjuk meg, hogyan lehet eljutni a direkt reciprocitás, valamint az ehhez kapcsol-
ható különféle stratégiák fogalmaihoz, majd elemezzük az indirekt reciprocitás és a
reputáció fogalmait, illetve a hozzájuk köthető játékokat.

6.4. Direkt reciprocitás
Az alapjátékok „egyszeres” játékok voltak, amikor is azzal a feltételezéssel éltünk,
hogy a játék nem ismételhető, vagyis a játékosok csak az adott helyzetet értékelik,
nem foglalkoznak sem a múlttal, sem a jövővel. Ez annyit jelent, hogy a mod-
ellünkből kizártuk a játékosok emlékezetét és a jövőbeni kilátásait. Vannak tár-
sadalmi kapcsolatok, amelyekben ez a feltételezés helyénvaló. A piac nagyszámú,
egymást nem ismerő szereplői gyakran találkozhatnak ismeretlenekkel, és azt is
gyakran feltételezhetik, hogy a másik féllel soha többé nem fogják látni egymást,
tehát az ilyen esetekben a szereplők valóban viselkedhetnek úgy, mintha sosem lát-
ták volna egymást és a jövőben sem fognak többször találkozni. De nem mindig
ez a helyzet, sőt, sok esetben igenis figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a
cselekvők figyelni tudnak, figyelni akarnak mind a múltra, mind a jövőre. Ezt úgy
modellezhetjük, ha ismételt játékokat engedünk meg.

Az ismételt játékok új helyzetet teremtenek a játékosok számára. Döntéseiket
már nem csak az éppen játszott játszma kimeneteinek értékelése szabja meg. A dön-
tés során a játékosok számításba veszik a másik játékos múltbeli viselkedését, illetve
várható jövőbeni reakcióit. Az éppen meghozandó döntést, egy cselekvést kötik
össze valahogyan a másik fél múltbeli cselekedetével, illetve a jövőben várható
viselkedésével. Egy szép metaforával élve: döntéseinket gyakran befolyásolja a
jövő árnyéka, vagyis az a tudat, hogy a mai döntéseink befolyással lehetnek mások
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jövőben hozott döntéseire, aminek majd komoly következményei lehetnek miránk
nézve is, amit érdemes figyelembe venni akkor, amikor döntéseinket meghozzuk
[AH81].

E helyzet leírására a reciprocitás fogalma alkalmas. Azt társadalmi dilemmák
nagy része ugyanis abból fakad, hogy az egyéni szinten a versengő magatartás a
racionális, ami közösségi szinten könnyen irracionális végeredményhez vezethet, és
az ebből „kivezető utat” a kooperatív magatartás követése jelentheti. A reciprocitás-
ban pedig érezhetően valahogy benne van a kooperáció mozzanata (vagy legalábbis
annak lehetősége).

A kooperáció elméletének talán legtöbbet hivatkozott szerzője Robert Axelrod,
aki a nyolcvanas években egy – azóta nagyon híressé vált – kísérletet (egy szimulá-
ciós játékot) hirdetett meg és vezényelt le (majd ír egy könyvet a tapasztalatok
alapján [Axe84]). A fogolydilemma helyzetét alapul véve arra kérte a kísérletre
jelentkezőket, hogy olyan számítógépes programokat írjanak, amelyek az általuk
legjobbnak tartott stratégiát valósítják meg egy olyan ismétlődő játékhelyzetben,
amelyben a programokat nagyon sok alkalommal játszatták egymás ellen. A straté-
giákat szimuláló programok a fogolydilemmának megfelelő preferenciamátrix szer-
inti ismételt döntési helyzetben (kooperálás vagy dezertálás közt) történő választás
logikáját valósították meg. Minden egyes játék után azt az értéket kapták meg a pro-
gramok, amelyet az egymás elleni játék konkrét kimenete eredményezett (az alábbi
nyereménymátrix alapján: R=3, T=5, S=0, P=1), és a tornát az a stratégia nyerte
meg, amelyik a legtöbb pontot tudta összegyűjteni.

Az volt a kísérlet fő kérdése, hogy melyik stratégia lesz a nyertes a játéksorozat
végén. Minden stratégia (program) játszott minden más stratégiával (programmal)
szemben. Sokféle stratégiával neveztek a versenyzők, nem kevés volt köztük valam-
ilyen egoista magatartást szimuláló program. Mindenki meglepetésére a ‘tit for tat´
(TFT) névre keresztelt, Anatol Rapoport, neves szociálpszichológus és a játékelmélet-
ben is otthonos szakember által beküldött stratégia lett a torna nyertese (az érdekesség
kedvéért megjegyezzük, hogy a később meghirdetett második fordulóban, amikor
már a korábbi tapasztalatok birtokában lehetett benevezni, és persze akár új pro-
grammal elindulni, megintcsak a tit for tat stratégia nyert).

A TFT mellett bonyolultabb, az ellenfelek lépéseit különféle módokon figyelem-
bevevő stratégiákat is szimuláltak, de játszott pár egyszerű, feltétel-nélküli straté-
gia is. A tiszta egoizmus magatartását a minden lépésben dezertáltáló programmal
(allD) lehetett megvalósítani. Ennek „ellentettje” volt a tiszta altruizmust leképező,
minden lépésben feltéltel nélkül kooperáló stratégia (allC).

Azok a szimulációs kísérletek, amelyek számítógépes programok segítségével úgy próbálják
meg elemezni a játékelméleti helyzeteket, hogy a vizsgált stratégiákat (reprezentáló pro-
gramokat) egymással versenyeztetve a játékokat rengetegszer lefuttatják, és az ilyen számítá-
sok végeredményei alapján értékelik a stratégiák sikerességét, az evolúviós játékelmélet
területére tartoznak.
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Fontos tisztáznunk, hogyan minősíthetjük magukat az ilyen számítógépes szimulációs
kísérleteket módszertani szempontból. A nagy kérdés itt az, hogy a különböző stratégiák
számítógépe szimulációja, majd a programok sokszoros egymás elleni futtatása megfelelő
eszköz lehet-e az emberi viselkedések elemzésére. Elfogadható-e ez az evolúciós sz-
imulációs módszer a társadalmi cselekvések magyarázata során? A válaszunk az, hogy
igen, és az indoklást Douglas D. Heckathorn gondolatai alapján építjük fel [Hec96].
A racionális döntések elméletén alapuló modellben a döntés mindig előrenéző (forward-
looking). A döntéshozó a várható hasznosságot maximalizálva, tehát a jövőbe nézve
választ a lehetséges alternatívákból. Ezzel szemben a kísérleti pszichológia tanulási mod-
elljei hátranéző döntéseket feltételeznek, amelyek során az egyének a mindenkori dön-
téseket a múltbeli játékok eredményei alapján hozzák meg. A felmérések tanulságai sz-
erint sok esetben a kétfajta döntési módszer ugyanazokat az eredményeket hozta, vagyis
a múltbeli tapasztalatok előrevetítésével is el lehet érni ugyanazt az eredményt, amit a
racionális mérlegelésen alapuló döntésekkel lehet produkálni.
Van azonban egy harmadik lehetőség is, amely ugyan az evolúciós játékelmélettől kölc-
sönzi az alkalmazott technikát, ám máshogy értelmezi az eredményeket, ezért megsz-
abadulhat az evolúciós elméletek – társadalomtudományok számára elfogadhatatlan – de-
terminizmusától. Az ismételt játékok sokszoros lefuttatása során az egymás ellen játszó
stratégiákat lehet úgy is értelmezni, hogy azokat más cselekvők követik, és a különböző
stratgiák eredményességét értékelve lehet tanulni a többiektől. A tanulás pedig ebben az
esetben azt jelenti, hogy a sikeres stratégiák egyre gyakoribbá válnak, mert a játszmák
számának előrehaladtával egyre többen választják azokat. Ezt a helyzetet (pontosabban
ezt a helyzetértékelést) Heckathorn elnevezte megfigyelő tanulásnak, míg az ilyen mó-
don értelmezett döntésekre bevezette a oldalranéző (sideways-looking) döntés fogalmát.
Ez az interpretáció az emberi tanulás (a mások cselekvéseiből történő tanulás) jelenségét
ragadja meg, nincs már benne a dolgok teljes meghatározottsága, mentes a determiniz-
mustól.
A három döntési modell közül az első kettő az egyénen belüli döntésekkel fogalkozik
csak, míg az utóbb bemutatott modell mások döntéseit is „be tudja húzni” a modellbe. Az
oldalranéző döntésnek megvan az az előnye a másik kettővel szemben, hogy itt egyetlen
ember okos döntése, „felfedezése” sokak javára szolgálhat, hiszen sikeressége esetén a
többiek is követni fogják azt a stratégiát.

A tit for tat stratégia nagyon egyszerű szerkezetű, amit egy hihetetlenül rövid pro-
grammal meg lehet valósítani. A stratégia lényege az, hogy az első lépésben koop-
erál, aztán mindig a partner előző lépését ismétli, vagyis kooperálásra kooperálással,
dezertálásra dezertálással válaszol. Ez a „vonása” a reciprocitás jelenségéhez teszi
hasonlatossá.

Mindenkit meglepett Axelrod szimulációs kísérletének végeredménye. Pedig
Axelrod a könyvében olyan társadalmi, történelmi példákat is bemutatott, amelyek
a kooperatív viselkedés létezésére, „megvalósíthatóságára” utaltak. Ezek közül a
legtanulságosabb az első világháború lövészárkaiban egymással farkasszemet néző,
ellenséges csapatokhoz tartozó katonák közti kooperáció létrejöttét írta le [Axe84,
73-87.]. A történelmi dokumentumok minden kétséget kizáróan rögzítették az ilyen
eseményeket. A lövészárkokban egymással szemben álló „mezei” katonák között
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olyan kooperatív magatartást alakult ki és maradt fent sok esetben (a parancsnokaik
mindenféle tiltó, büntető rendelkezései ellenére), amely a fogolydilemmaszerű hely-
zetben csak azzal volt magyarázható, hogy a naponta ismétlődő „játék” a tit for tat
stratégiához hasonló, reciprok hozzáállást alakított ki az érintettekben. Érdemes volt
kooperálásra (vagyis abban a helyzetben a nem lövésre) kooperálással (vagyis nem
lövéssel) válaszolni, viszont ha valaki mégis tüzelni kezdett, akkor azt azonnal meg
kellett torolni (vagyis viszonozni kellett a fegyvertüzet), hogy lássák a túloldalon,
nem „gyengeségből” nem lőttek korábban (amikor kooperáltak).

A TFT a szigorú reciprocitás maximája. Előnye, hogy nehéz kizsákmányolni,
mert a dezertálást azonnal bünteti (ebben az értelemben erősen bosszúálló vagy
megtorló jellegű). Ennek az azonnali visszhangnak, ennek az azonnali megtorlás-
nak van egy nagy hátránya: könnyen kialakít és fenntart dezertálási köröket, vagyis
túlzottan bosszúálló, megtorló jellegű magatartásnak kell ítélnünk (ez a stratégia
egyetlen dezertáló lépés után kialakítja a kölcsönös visszavágások, a végtelen bosszú,
állandósult megtorlások ciklusát). A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nagyon
sok olyan társadalmi helyzet van, amelyben ennél megbocsátóbbak az emberek.
Előfordulhat, hogy az egyik fél a kapcsolat elején még megpróbálkozik a dez-
ertálással, noha általában el van szánva a kooperációra, vagy az is lehet, hogy
valamilyen hiba folytán dezertál (rossz gombot nyom meg, téved valamiben), vagy
külső körülmények akadályozhatják meg a kooperálásban (baleset, akadályoztatás),
lehet, hogy nem rendelkezik valaki a kooperációhoz szükséges erőforrásokkal, és
az is elképzelhető, hogy a kooperatív magatartást egyszerűen félreérti, rosszul in-
terpretálja a másik fél. És egy-egy ilyen „hiba” után a TFT már véglegesítheti a
bosszú, a megtorlás végtelen ciklusát.

Márpedig a tényleges társadalmi gyakorlatban előfordulnak hibázások, balesetek,
félreértések. Mégha más helyzetre is alkalmazta, Reinhard Selten szép metaforáját
itt is alkalmazhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy a „reszkető kéz” olykor mellényúl.
Az ilyen hibázási lehetőségeket érdemes a stratégiákban is figyelembe venni, leke-
zelni valahogy. Axelrod szimulációs kísérletei számítógépes, mondhatni, steril kör-
nyezetben valósultak meg, amelyekben nem fordulhatott elő hiba, tévedés, zavar a
játékosok (programok) viselkedésében. A TFT stratégia társadalmilag steril kör-
nyezetben működik igazán jól, de a valós társadalmi helyzetek „piszkosak”. Ha
ezekre általánosan azt mondjuk, hogy a társadalmi kapcsolat során zavaró tényezők
(mérnöki terminussal: zajok) befolyásolják a felek kommunikációját, akkor a TFT-
ben megtestesülő szigorú reciprocitás káros lehet. Szépen mutatja ezt az a szimulá-
ció, amely már nagyon alacsony (egy százalékos) hibalehetőséget megengedő játék-
sorozatban csak TFT-stratégiákat engedett meg egymás ellen, és a TFT stratégia
még e kicsi hibázási ráta mellett is nagy arányban (25%-ban) fordult át megtorlási
spirálba [Axe84].

Sokféle stratégiát kipróbáltak az idők során „zajos környezetben” szimulált játé-
kokban, és sok esetben (bár nem mindig) a TFT-nél „nagylelkűbb”, „megbocsátóbb”
stratégiák eredményesebbnek bizonyultak [Kol93b], [Kol93a].
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A nagylelkűséget zajmentes környezetben is szimulálni lehet. A tit for two tat (TF2T)
stratégia zajmentes (tehát determinisztikus) és nagylelkű, mivel a partner egyszeri dez-
ertálására is még kooperálással válaszol, és csak ezek után (vagyis két egymást követő
dezertálást követően) vált át a megtorló magatartásra [Axe84]. Ez a stratégia nem azon-
nal, nem olyan gyorsan büntet, mint a többi, megtorláson alapuló, stratégia, de azért
még reaktív, ami annyit jelent, hogy mindig a partner viselkedésre reagál, nem tesz mást,
mint a másik. Természetesen a TF2T stratégia zajmentes környezetben még inkább ered-
ményes lehet [Kol93a].

Másként megbocsátó stratégia a TAT+x [Kol93a]. Ez olyan játékokban alkalmazható,
amelyekben a kooperálás vagy dezertálás értékét pontokban (számokban) lehet kifejezni
(ha például egy játékos dezertál, akkor 0 pontot, ha pedig kooperál, akkor 10 pontot kap
a partnere). A TAT+x stratégia kooperálással kezd, majd a partner dezertálására mindig x
ponttal többet ad vissza a partnerének, míg a kooperálásra kooperálással válaszol (Peter
Kollock x=2 és x=1 értékekkel végzett empirikus kísérleteket [Kol93a]). Ez a stratégia
szintén nagylelkűnek mondható, hiszen a dezertálást nem ugyanolyan erővel torolja meg.
A stratégia proaktívnak mondható, azaz másfajta mintát kooperációs mutat a partner felé,
hiszen a partner dezertálása ellenére legalább részleges kooperációs hozzáállást tanúsít,
amivel bátoríthatja a másik felet is a kooperációs magatartás követésére.

A TFT stratégiát a „másik irányban” is meg lehet változtatni. A TAT-1 módszer segít-
ségével a „körmönfont csaló” viselkedést szimulálhatjuk [Kol93a]. A dezertálni ugya-
nis nemcsak úgy lehet, hogy teljesen visszautasítja valaki a kooperációs cselekvési al-
ternatívát. Az is előforduhat, hogy valaki „észrevétlenül, kis lépésekben” próbál meg
dezertálni, például kicsivel kevesebbet valósít meg a kooperációs viselkedésből. Ezt a
magatartást úgy lehet modellezni, ha (i) feltételezzük, hogy a cselekvési lehetőségeket
pontokkal is ki lehet fejezni, illetve (ii) a cselekvő személy a partner kooperációjára koop-
erálással válaszol, de ezt alacsonyabb szinten teszi meg (amit azzal modellezhetünk, hogy
kevesebb pontot rendelünk a „csökkentett szintű kooperációhoz”).

Az Axelrod utáni szimulációs kísérletek már mind abból a tudásból indultak ki,
hogy a TFT eredményes stratégia lehet hibátlan, zajmentes környezetben. A konzisz-
tencia, a hibátlanság feltételezése azonban nehezen tűnt tarthatónak a társadalmi
gyakorlat ismeretében, ezért a további elemzések már azokat a modellezési lehető-
ségeket keresték, amelyek révén pontosabban leírhatjuk a zajokkal, hibákkal, félre-
értelmezésekkel teli társadalmi gyakorlat játszmáit. A mindennapok világában nem
mindig egyezik a szándékolt és a ténylegesen megvalósuló cselekedetek tartalma.
Megígérjük, hogy elküldünk egy emailt valakinek, de egy rossz címzés vagy a
hálózat hibája miatt a partnerünk nem kapja meg az üzenetet. Adott időpontra nem
érünk oda egy találkozóra, mert közlekedési dugóba kerülünk. Félreértjük, amit
mond nekünk valaki, és megsértődünk rá. Kölcsön kérünk valakitől, de a határidő
előtt egy nappal ellopják a pénztárcánkat, ezért nem tudjuk visszaadni a pénzt.
Sokáig folytathatnánk a példák sorát. A tényleges társadalmi gyakorlatban téves
értelmezések, nem igazán szándékolt cselekedetek vagy a kooperációt megakadály-
ozó külső hatások miatt könnyen előfordulhatnak ‘társadalmi hibák´ [Kol93b].
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A zajosságot vagyis a hibázás, a nem-szándékolt kimenet, az akadályoztatás,
a másként értelmezés, a félreértés lehetőségét azzal lehet a legegyszerűbben sz-
imulálni, hogy a válaszlépések egyértelműségét, bizonyosságát feloldjuk, vagy más-
ként szólva, fellazítjuk a stratégiák szigorú szabályhoz kötöttségét. Ezt azáltal
tehetjük meg, hogy a válaszlépéseket valószínűségekhez kötjük. Ha egy stratégiában
valamely lépésben kooperálás (dezertálás) van előírva, akkor zajmentes környezetet
feltételezve a kooperációra még biztosan kooperálással (dezertálásra biztosan dez-
ertálással) kell válaszolni. A ‘biztosan´ itt azt jelenti, hogy p=1 (q=1) valószínű-
séggel történik meg az elvárt esemény. Ám zajos környezetben a másik fél koop-
erálására (dezertálására) nem a biztos kooperálás (dezertálás) lesz a válasz, hanem
p valószínűséggel fog kooperálni és 1-p valószínűséggel fog dezertálni a ‘zajkezelő
stratégiát´ alkalmazó játékos. A p értékének változtatásával lehet igazodni a zajok,
hibák, félreértések valószínűségére vonatkozó becslésekhez.

Sokféle stratégiát megfogalmaztak már, melyeket – a hibázás lehetőségét is a
modellben építve – számítógépes szimulációs játékok segítségével lehetett egymás-
sal öszehasonlítani. Ezek közé tartozik – többek között – a nagylelkű TFT (gener-
ous TFT – GTFT), a gyanakvó TFT (suspicious TFT – STFT), amelyek a tit for tat
stratégia módosított változatai, de akad olyan stratégia is, amely nem a reciprocitás
logikáján alapul, mint például a Pavlov-módszer (vagy másként: win-stay, lose-shift
stratégia) vagy a zordraváltó stratégia (grim trigger).

A nagylelkű tit for tat (generous TFT – GTFT) stratégia sztochasztikus. Az első lépésben
kooperál, aztán a partner kooperációra még biztosan (tehát p=1 valószínűséggel) koop-
erálással válaszol, ám a másik fél dezertálására nem a biztos dezertálás lesz a válasz,
hanem q valószínűséggel fog kooperálni és 1-q valószínűséggel fog dezertálni. Számító-
gépes szimulációkkal azt az eredményt hozták ki, hogy q = 1/3 esetén a GTFT sikeresebb
tudott lenni a többi stratégiánál [NS92].
A gyanakvó tit for tat (suspicious TFT – STFT) stratégia csak annyiban tér el az ere-
deti TFT-től [Kol93a], hogy az első lépésben dezertálással kezd (utána pedig mindig az
ellenfele lépéseit ismétli). Magyarra talán még jobb lenne bizalmatlan TFT-nek fordítani.
A zordraváltó stratégia (grim trigger vagy csak grim vagy csak trigger stratégia) egyetlen
feltétellel „fellazított” determinisztikus szabályrendszer. A lényege: kooperálással kezd,
amit a partner első dezertálásig folytat, majd attól kezdve örökös dezertálásra tér át [Bin92].
A stratégia bár barátságosan, altruista módon indít, kíméletlenül megtorló, amely a dez-
ertálásba váltás után már feltétel-nélkülinek mondható. Ezt a stratégiát többszereplős
játékokban úgy alkalmazzák, hogy a felek addig folytatják a kooperációt, amíg mindenki
ezt teszi, és amint valaki dezertál, mindenki abbahagyja a kooperálást [Kol93b].
A Pavlov stratégia nem racionális, nem előrelátó módszer, hanem a kooperálás és dez-
ertálás valószínűségét folyamatosan változató, tanuló algoritmus [KK89], [KK93]. A
ismételt fogolydilemma játékban a Pavlov stratégia akkor működhet értelmes módon, ha
vannak alternatív stratégiák, amelyektől a Pavlo stratégia tanulhat (ilyen más stratégia
lehet például a teljes kooperáció, a teljes dezertálás vagy a TFT). A Pavlov stratégia a
legelső lépését véletlenszerűen választja ki. A következő lépésekben azonban mindig
módosítja azt a valószínűséget, amit a kooperálás vagy a dezertálás opcióhoz rendel asz-
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erint, hogy a saját előző lépésével milyen eredményhez jutott a játékban. Ezt a viselkedést
tanulásként is értelmezhetjük. A Pavlov stratégia úgy működik, hogy a kooperálásért
kapott jutalom és a dezertálásért kiosztott büntetés megnöveli a kooperálás és csökkenti
a dezertálás valószínűségét, míg a kooperálásért kapott büntetés és a dezertálásért kapott
dicséret csökkenti a kooperálás és növeli a dezertálás valószínűségét a következő lépés-
ben. Utóbbi két esetre jó példa a fogolydilemma kísértési (T), illetve szívási (S) kimenete:
kísértés esetén a játékos dezertál, mégis a legnagyobb jutalmat kapja, míg a szívás esetén
a kooperáció esetén a legnagyobb a vesztesége.
A Pavlov-módszertan sok területen alkalmazható – főleg, ahol az ismétlődő helyzetek-
ben tanulás befolyásolja a döntéseket. A stratégiára épppen ezért ráhúzták még a ‘ha
győzöl, maradj, ha vesztesz, lépj´ (win-stay, lose-shift – WSLS) elnevezést is [NS93],
amit a hétköznapi nyelv a ‘győztes csapaton ne változtass´ elv megfogalmazásával fe-
jez ki (amibe beleérthetjük azt a kitételt is, hogy a ‘vesztes csapaton változtatni kell´).
A számítógépes szimulációk szerint a Pavlov/WSLS stratégia sikeresebb tud lenni, mint
a nagylelkű TFT, mert egyrészt ez is korrigálni tudja a véletlenszerű hibákat, másrészt
viszont képes kizsákmányolni a feltétlen kooperálókat és ezzel megakadályozni azok el-
terjedését, ami azért fontos, mert a feltétlen kooperálók arányának növekedése mindig
maga után vonja a feltétlen dezertálók megjelenését, ami viszont aláaknázhatja az összes
többi magatartásminta fennmaradási esélyeit [NS93].

A számítógépes szimulációk alapján a zajos környezetben a leginkább sikeresnek
mondható stratégia a Pavlov-módszer, amely a hibák kezelésének képességén túl
még arra is képes, hogy kihasználja a feltétlen kooperációs mintát követő játékosok
dezertálási hullámot kiváltó negatív hatásait [NS93].

A soklépéses stratégiák kiformálásának és alkalmazásának legtöbbször és legin-
kább az a célja, hogy el lehessen érni valahogyan, hogy a többiek kooperáljanak.
Egy stratégiát persze nem feltétlen kell a kooperálás-dezertálás dichotómiára alapozni.
Elképzelhetőek másfajta korrekciós mechanizmusok, a stratégia lépéseinek „hang-
olásán” túl akad más lehetőség is a kooperációs minta „kikényszerítésére”, fen-
ntartására.

Azt is meg lehet tenni, hogy nem a saját lépésein hangol a játékos azért, hogy a
másik felet minél inkább a kooperációra bírja, hanem a partnere dezertálása esetén
egyszerűen kizárja őt a játékból (ezért out for tat stratégiának is nevezik). Ez a
stratégia egyszerű: kooperációval kell kezdeni, és mindaddig kooperálni kell, amíg
a partner is azt teszi, de amint a másik dezertál, ott kell hagyni őt [Kol93a, 197.o.].

Kollock a kooperáció-dezertálás dichotómia helyett bevezeti a fokozatos koop-
erálás lehetőségét [Kol93b], [Kol93a].

>>>

Az eddig bemutatott játékok mind szimultán jellegűek voltak, vagyis a játékosok
egyszerre döntöttek. Ebben az a lényeg, hogy a játékosok úgy hozzák meg a dön-
téseiket, hogy közben nem tudják, hogyan választ a másik fél a döntési alternatívák
közül. Sok esetben azonban másként döntünk. Vannak társadalmi helyzetek, ame-
lyekben a másik fél döntéseinek ismeretében választhatunk a lehetőségeink közül.
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Az ilyen helyzeteket a szekvenciális vagy alternáló játékokkal modellezhetjük (5.1).
E helyzet fontos vonása, hogy a szereplők döntései között – rövidebb-hosszabb, de
számottevő – idő telik el. Ezért ismerik a játékosok egymás döntéseit.

Az a tény, hogy a szekvenciális játékokban egymást váltják a döntések, ko-
moly változásokat indukál a játékok lezajlásában, végeredményében (ennek szem-
léltetésre lentebb összehasonlítunk két példajátékot). A szekvenciális játékok azért
fontosak számunkra, mert velük modellezni lehet a viszonzások időbeli eltolódásá-
nak jelenségét, ami a reciprok magatartás elválaszthatatlan velejárója.

Az időbeni eltolódás jelenségét bemutattuk a reciprocitás fogalmának tárgyalásakor (2.16).
Ez a vonás azonban már az állatvilágban megfigyelt reciprok altruizmus jelenségében is
tetten érhető. A fiatalabb baboon majmok között például mindig akadnak olyanok, akik
veszekedésbe kezdenek a nőstényeket birtokló vezérhímmel, míg társaik az így „szabaddá
váló” nőstényekkel foglalkozhatnak. A kockázatot vállaló egyed aztán a következő ilyen
alkalommal már a „haszonélvezők” között lesz, ami annyit jelent, hogy időben eltolva
kapja meg korábbi költségeinek ellenértékét [Tri85]. A dél-afrikai vámpírdenevérek is
átadják az éjszakai portyázásaik során „begyűjtött” marhavér-tartalékaikat az erre rás-
zoruló társaiknak [NS94].
Könnyen szemléltethetjük a szimultán és a szekvenciális játékok végeredményt módosító
hatását, ha úgy hasonlíthatjuk össze őket, hogy a két játékban ugyanazt a stratégiát játszák
a játékosok (a TFT-t) – és természetesen mindkét játékba beépítjük a hibázás lehetőségét
(a véletlen hibákat C-vel, illetve D-vel jelöljük – ekkor a TFT-stratégia épp az ellenkezőjét
írná elő, csak a hiba miatt következik be az így megjelölt lépés).

szimultán játék

1 2 3 4 5 6 7 8 . . . 22 23 24 25 . . . 51 52 53 . . . 94 95 96 97 . . .

Ego C C C D C D C D . . . D D D D . . . D C D . . . D C C C . . .
Alter C C C C D C D C . . . C D D D . . . D D C . . . C C C C . . .

A szimultán játékban a kezdeti kooperációs hullámot a 4. lépés hibája folytán a dez-
ertálást és kooperálást váltogató sorozat váltja, amit a 23. forduló újabb hibája kettős
dezertálásba fordít át. Ez tart az 51. fordulóig, amikor a következő (52.) lépés vis-
szaállítja a „váltogató” mintát. Végül a 95. forduló a kölcsönös kooperálás állapotába
billenti át a folyamatot. A szimultán játékokban a két „egynemű állapotot” (vagyis a ket-
tős kooperálást és a kettős dezertálást) mindig egy vegyes mintázatú lépéssor köti össze
(a kooperálás és a dezertálás egymást váltó sorozata).

szekvenciális játék

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Ego C C D D D D . . . D C C C C . . .
Alter C C D D D D . . . D C C C C . . .

A szekvenciális játék kölcsönös kooperációval indul, ám az 5. fordulóban egy véletlen
dezertálással azonnal átfordul a játék a kettős dezertálásba, amit viszont egy újabb hiba
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(a 36. lépés kooperációja) megintcsak egyből kölcsönös kooperációra vált. Ebben a
játékban így a teljes kooperáció és a teljes dezertálás váltja egymást (és nincs „egymást
váltó, vegyes állapot”).

A számítógépes szimulációk szerint a szekvenciális játékokban legtöbbször a nagy-
lelkű TFT stratégia egy változata bizonyul a leginkább sikeresnek [NS94].

6.5. Indirekt reciprocitás, reputáció
A direkt reciprocitás fogalma szépen értelmezhető a szimulált ismételt játékok segít-
ségével. Van azonban egy komoly hátránya ennek a megoldásnak. Eddig ugyanis
– kimondva-kimondatlan is – azt feltételeztük, hogy a játékosok ismerik egymást,
ismerik egymás múltbeli magatartását, valamint számítanak arra, hogy a jövőben
is találkozni fognak, és a jövőbeni döntéseiket befolyásolják majd a korábbi cse-
lekedeteik. „Én segítek neked most, és te segítsz engem a jövőben.” – így szól a
direkt reciprocitás „maximája”.

A társadalmi gyakorlatban valóban nagyon sok esetben tapasztalhatjuk a direkt
reciprocitás működését, de közel sem mindig. Sokszor nem állnak fent a direkt
reciprocitás létéhez szükséges feltételek. Ennek ellenére a reciprocitás jelenségét
ilyen esetekben is megfigyelhetjük a mindennapi életben. Rengeteg olyan példa
van, amikor a kölcsönösség nem kettő, hanem több ember között érvényesül, amikor
személyesen nem feltétlen (vagy egyáltalán nem) ismerik egymást a cselekvők,
mégis tetten érhetők közöttük a reciprocitás mechanizmusai. Ekkor más maxima
„dolgozik” a cselekvők fejében: „én most segítek neked, és valaki más segít en-
gem a jövőben”. Erre a jelenségre alkalmazhatjuk az indirekt reciprocitás fogalmát
(amit Richard D. Alexander vezetett be [Ale87]. A kérdés az, hogy miként lehet
modellezni ezt a jelenséget.

A direkt reciprocitás esetében a két szereplő ismeri egymást, tudják a másikról,
hogy miként viselkedett a korábbi fordulóban (fordulókban), és az a kölcsönös tudás
kialakíthatja és fenntarthatja bennük a reciprok beállítódást, reciprok viselkedést.
Az egymást ismerő társadalmi szereplőket erősen motiválja a múltbeli cselekede-
teikről szóló tudás. Az indirekt reciprocitás jelenségét másként kell modelleznünk.
Nem feltételezhetjük azt, hogy az egymással kapcsolatba kerő személyek ismerik
egymást (sőt, a legtöbb modellezési kísérlet során inkább az ellenkezőjét tételezik,
vagyis kizárják azt, hogy a szereplők több alkalommal is kapcsolatba kerülhessenek
egymással).

Kétfajta indirekt reciprocitásról beszélhetünk attól függően, hogy a jelenség létrejöttéhez
fogalmilag szükséges három szereplő között milyen viszonyokat feltételezhetünk [NS05].
A 6.2. ábrán a direkt reciprocitást és az indirekt reciprocitás két fajtáját mutatjuk be. A
direkt reciprocitás a partnerek közvetlen kapcsolatán, az így kialakuló kölcsönösségen
alapul. Az indirekt reciprocitás megértéséhez kétféle viszonyt kell figyelembe venni.
Könnyebb megérteni azt a helyzetet, amikor valakinek segítettek (ábránkon a B-nek), és
ezután ő is segítséget nyújt egy harmadik személynek (C-nek), mert itt „könnyebben”
találhatunk motivációt B esetében (ezt nevezik upstream reciprocitásnak). „Nehezebben”
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A B

C

A B A B

C

1. lépés: A segít B-nek

2. lépés: B segít A-nak

1. lépés: A segít B-nek

j. lépés: B segít C-nek

1. lépés: A segít B-nek

i. lépés: C segít A-nak

direkt reciprocitás indirekt reciprocitás
upstream downstream

6.2. ábra. a reciprocitás típusai

lehet magyarázni azt, hogy miként ér körbe a „reciprocitási gyűrű”, vagyis a C személy
hogyan és miért adja vissza A-nak a segítséget (amit downstream reciprocitásnak hívnak).

A reciprocitás fő kérdése az, hogy mikor melyik cselekvési lehetőséget válassza
a döntéshozó a két választható alternatívából, a kooperálásból és a dezertálásból.
A direkt reciprocitás esetében vagy feltétel-nélküli cselekvési maximák (feltétlen
kooperálás vagy feltétlen dezertálás) vagy a másik cselekvéséhez igazodó, feltéte-
les stratégiák (pl. TFT) szabják meg a döntéseket. A feltétel nélküli stratégiák
működőképesek az indirekt reciprocitás világában is, hiszen ezek alkalmazásához
nincs szükség a másik fél ismeretére. A feltételes stratégiákhoz azonban nem áll
rendelkezésre közvetlen információ a másikról, ha nem ismerik, nem ismerhetik
egymást a felek. Ekkor a valamilyen jelzésre, valamilyen társadalmi címkére van
szükség, amely a személyekhez van ragasztva, és amelyre támaszkodva már feltéte-
les stratégiákat lehet követni. Ezek a címkék segítik a cselekvőket abban, hogy a
másikat értékelni tudják, ami alapján saját preferenciarendezésüket ki tudják alakí-
tani. A kulcskérdés itt a másik értékelése, magát a jelenséget pedig a reputá-
ció fogalmával írhatjuk le. Ha a direkt reciprocitást a direkt árucserével állítjuk
párhuzamba, akkor az indirekt reciprocitás jelenségét a pénz alapú cseréhez hason-
líthatjuk, ahol a pénz szerepét a reputáció tölti be [Now06].

Az indirekt reciprocitás jelenségét elemezve pár új fogalmat, illetve néhány új
elnevezést kell bevezetnünk. Ebben a kontextusban a játékelmélet szereplői közül
(akiket eddig Alternak és Egonak neveztünk) a vizsgált döntéshozót (Altert) donor-
nak, míg a partnerét (akikel kapcsolatban a döntést meghozzák), recipiensnek nevez-
zük. Az indirekt reciprocitás helyzetéből fakadó dilemma szemlétetésére általában
a fogolydilemma játékot szokták választani. Amikor a donor kooperál, az előnyös
lehet a recipiensnek (ezért beszélnek az indirekt reciprocitás kapcsán mindig segít-
ségnyújtásról), de költségekkel jár a donor számára. Mivel a dezertálás esetén
ez a költség nem jelentkezik, rövid távon nem érné meg az altruista viselkedés
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a donor szempontjából, hiszen a segítségnyújtásból nem látszik semmi közvetlen
előny számára. A kérdés azonban az, hogy egy későbbi játékban vajon kap-e,
kaphat-e támogatást valaki más, egy harmadik személy részéről a mostani donor
(aki akkor a recipiens szerepében lesz). Erre gondolva a donor haszna a támogatás-
ból az lehet a „jelenben”, hogy a segítségnyújtásával növelheti annak valószínűségét,
hogy ő is támogatást kaphasson másoktól később, a jövőben”. Ehhez az kell, hogy
a jövőben az a harmadik személy tudhasson a donor jelenbeni segítségnyújtásáról.
Ennek jelzésére van szükség a jövőben felhasználható címkéket kiosztani, megsz-
erezni, ami egyfajta beruházás a jövőbe. Ezt nevezhetjük imidzsnek, imázsnak,
jóhírnek, hírnévnek, rangnak, presztízsnek, reputációnak, tekintélynek. Az igazán
fontos kérdés az, hogy milyen mechanizmusok révén lehet az indirekt reciprocitás
jelenségének kialakulását, fennmaradását biztosítani. A különféle modellek, for-
malizálási, megoldási javaslatok leginkább abban térnek el egymástól, hogy milyen
értékelési rendszert alkalmaznak.

Az indirekt racionalitás fogalmát Martin A. Nowak és Karl Sigmund formal-
izálta először [NS98b], [NS98a]. Javasoltak egy nagyon egyszerű – fekete-fehér
világképen alapuló – értékelési rendszert, amelyben a reputáció értéke vagy jó (G –
good) vagy rossz (B – bad). Ennek alapján a játékosok is ezzel a bináris jellemzővel
írhatók le, vagyis azt mondhatjuk, hogy a játékos vagy Jó vagy Rossz (a nagy kezdő-
betűvel ezentúl mindig a játékost jelöljük). A donor nagyon egyszerű cselekvési sz-
abály szerint viselkedik: minden Jóval szemben kooperál, minden rosszal szemben
dezertál.

A donor viselkedésére vonatkozó értékelési rendszer működése, amit Nowak-
Sigmund szerzőpár imidzspontozásnak (image score, scoring módszernek) nevezett
el, egyszerű logikán alapul. Mindenki ‘jó´ minősítéssel indul a játékban. Minden
egyes döntés után a donor imidzse aszerint változik, hogy segítette-e a recipienst
vagy nem. Ha a donor kooperált, vagyis segített, akkor megmaradt Jónak, dezertálás
esetén, vagyis amikor nem segített, ‘rossz´ minősítést kapott. Nowak és Sigmund
számítógépes szimuláció segítségével szemléltették azt is, hogy a ’scoring’ stratégia
stabilan fenntarthatja a reciprocitás jelenségét adott közösségen belül.

Az evolúciósan stabil stratégia minősítés eléréséhez néhány feltétel teljesülésére van szük-
ség, de ezek részletezésére itt nem térünk ki. Fontosnak tartjuk viszont kiemelni azt a
tényt, hogy amikor az ilyen számítógépes szimulációkban azt vizsgálják, hogy kialakul-
e, fentmarad-e valamelyik altruista (reciprok) stratégia, akkor ezt a kérdést mindig a
feltétlen dezertáló, haszonmaximalizáló (allD) viselkedéssel való összehasonlítás révén
próbálják megválaszolni. Mindig az az érdekes, hogy a játéksorozat végére a dezertáló
vagy valamelyik altruista stratégia (esetleg több stratégia keveréke) marad-e meg.

A Nowak-Sigmund szerzőpár által felállított elméleti modellt sokan elfogadták és
átvették. Nagyon hamar kiderült azonban, hogy az általuk javasolt scoring straté-
gia mégsem annyira jó. Más kutatók megvizsgálták azt, mi történik akkor, ha
a modellbe beépítik a hibázás lehetőségét (vagyis azt, hogy a szereplők olykor
másként cselekedjenek, mint ahogy tipikusan szoktak vagy szerettek volna). A hi-
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bázás lehetőségének figyelembe vétele „lerontotta” a scoring stratégia hatékonysá-
gát. A szimulációs, gyakorlati gondok miatt keresni kezdtek más stratégiákat. Az
új stratégiák keresésének azonban voltak elméleti mozgatórugói is.

A scoring stratégia elméletileg is támadható azon az alapon, hogy a benne meg-
valósuló értékelés helyességét vitatható. Azzal ugyanis, hogy a scoring stratégia
előírja a donornak, hogy a Rosszakat büntetnie kell, vagyis nem szabad őket tá-
mogatnia, ugyanakkor a scoring a segítségnyújtás elmaradását, a dezertálást min-
denképpen ‘rossz´ minősítéssel látja el, arra kényszeríti a donort, hogy amikor Rosszal
kerül szembe, akkor – a stratégiát követve – saját cselekvésével lerontsa saját imi-
dzsét. A scoring stratégia eme vonását sokan támadták mondván, hogy érdemes
lenne megkülönböztetni a segítségnyújtás elmaradásának megítélését aszerint, hogy
milyen reputációjú emberekről van szó. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a bün-
tetések (vagy altalában a cselekvések) értékelésekor diszkriminálni kell, és másként
kell (lehet) megítélni a Jó vagy a Rossz megbüntetését. Ez a donor szerepét más
minőségűvé teszi, hiszen a megkülönböztető jellegű büntetés „megteremti” a disz-
kriminátor szerepét, illetve a diszkriminatív altruizmus lehetőségét [Har82]. A scor-
ing megjelenését „követő” stratégiák kidolgozásakor már mindig figyelembe vették
ezt a diszkriminációs mozzanatot. A scoring módszert követő, különféle értékelési
szabályok értelmezéséhez szükség van arra, hogy a modellünket egy újabb dimenz-
ióval egészítsük ki.

A reputáció jelenségétől elválaszthatatlan kérdés, hogy a donor milyen informá-
ciót vesz figyelembe a döntése során. Ebben az összefüggésben a döntések érté-
keléseknek tekinthetők, hiszen a donornak értékelnie kell a „dolgokat”. Háromféle
szempont szerint teheti ezt meg, ezért háromféle értékelést, értékelési szintet külö-
níthetünk el egymástól [BS05]. Az elsőrendű értékelés csak a donor tényleges cse-
lekedetét veszi figyelembe, vagyis az alapján értékel, hogy az illető segítséget nyújt-
e a másiknak vagy sem (a donor cselekvése kooperáció vagy dezertálás, C vagy D).
A másodrendű értékelés során már számít a partner, a recipiens minősítése, reputá-
ciója is (ami vagy jó vagy rossz lehet, azaz G vagy B). A harmadrendű értékelés sz-
erint – az előzőeken túl – még a donor reputációját is figyelembe kell venni a döntési
folyamat során (ami újra csak jó vagy rossz lehet, azaz G vagy B). Ezek alapján ter-
mészetesen eltérő értékelési/döntési módszereket, szabályokat lehet érvényesíteni,
amelyek más és más eredményeket hoznak, hozhatnak ki egy-egy játéksorozatból.

A stratégia fogalma alatt eddig a résztvevők preferenciái alapján kialakított dön-
tési-választási-cselekvési mintázatot, szabályt értettünk. A reputáció fogalmának
modellbe emelése miatt tágítanunk kell ezen az értelmezésen. A stratégiákat ezen
túl két részre bontva elemezzük: cselekvési és értékelési szabályokat különítünk el
egymástól. A cselekvési szabály azt írja le, hogy a különböző feltételek mentén
milyen lépéseket tesz a játékos. Az értékelési szabály a reputációs mechanizmus
tartalmát rögzíti, azt, hogy mitől hogyan függ a donor minősítése.

Az új elemként megjelenő értékelési szabályokat úgy jeleníthetjük meg, hogy egy táblázat-
ban feltüntetjük, hogy a donor új értékelése hogyan függ saját lépéseitől, illetve a donor
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és a recipiens aktuális minősítésétől. Az elsőrendű értékelések során csak a donor reputá-
ciójának változását csak saját cselekvéséhez kötjük, amit nem nehéz ábrázolni. Ilyen
stratégia a már ismert scoring módszer.
A másodrendű értékelésekben a recipiens minősítését (G vagy B) és a donor cselekvési al-
ternatíváit (C vagy D) egymásra vetítve rögzíthetjük, hogy a különböző kimenetek esetén
milyen új minősítést lehet a donorhoz rendelni (G vagy B). A példa kedvéért a scoring,
illetve egy másik (a ‘simple standing´) stratégiát a következőképpen írhatjuk le:

C D

G G B B

G G B G

A táblázat első sora azt mutatja, hogy a scoring stratégia Jónak (G) minősíti a donort, ha
segít a recipiensnek, tehát kooperál (C), és a donor Rosszá válik, ha nem segít, dezertál
(D) – függetlenül attól, hogy milyen a recipiens reputációja. Ezzel szemben a standing
stratégia jónak értékeli azt, ha a donor nem segít a Rossz recipiensen (a stratégiát jellemző
sor negyedik értéke G).
A harmadrendű értékeléseket ugyanúgy kezelhetjük, mint a másodrendűeket, csak itt már
mindkét játékos reputációját figyelembe kell venni, amit úgy tehetünk meg, hogy egymás-
sal összekapcsolva tüntetjük fel a két minősítést (elsőként a donor, másodikként a recipi-
ens értékét jelezve). Ekkor e A táblázatban feltüntettük a scoring, a simple-standing és a

C D

G G G G B B B B

G G G G B G B G

G G G G B G B B

standing módszer mintázatát. A stratégiák bemutatására, értékelésére még visszatérünk.

Mielőtt a stratégiák „kimerítő” tárgyalásába kezdenénk, érdemes összefoglalni az
indirekt reciprocitásról eddig leírtakat. Az indirekt reciprocitás egész jelensége ar-
ról szól, hogy miként lehet egymást nem feltétlen ismerő emberek között is kialakí-
tani és fenntartani a kooperációs cselekvési mintákat. Az igazi kérdés tehát az, hogy
miként lehet biztosítani a kooperációt az elsőrendű cselekvések szintjén. Kiderült,
hogy a megoldás társadalmi ösztönzők, különösképpen szankciók alkalmazása a
dezertálókkal szemben. A büntetés nem ugyanazon a szinten értékelhető, mint a
társadalmi kapcsolat értelmét adó cselekvés, ezért a büntetéseket másodrendű cse-
lekvésnek kell minősítenünk. A dezertálók büntetése költségekkel jár, amit nem
mindenki vállal magára, ezért a másodrendű cselekvések szintjén is társadalmi dilem-
mához jutunk, ahol a kérdés az, hogy ki vállalja magára a költséges büntetés (costly
punishment) terheit [SBH06], [FG02], [BGBR03].

Ezek a megállapítások teljesen egybevágnak Axelrod normákról szóló fejtegetéseivel
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(??), noha ebben fejezetben még nem használtuk a norma fogalmát.

Az indirekt reciprocitás fő kérdése az, hogy a dezertálók büntetését elvállaló szerep-
lők milyen helyzetekben, hogyan tudják a kooperációs mintákat általánossá tenni. A
büntetésnek azonban sokfajta módja lehet (ezeket nevezhetjük stratégiáknak), ame-
lyeket érdemes egy kicsit alaposabban megvizsgálni. A büntetés során azonban
olyan erkölcsi kérdések merülnek fel, melyekre különböző válaszok adhatók – a cse-
lekvők eltérő értékválasztásaiból, eltérő kultúrájából adódóan. Ezek pedig nyilván
befolyásolják az egyes stratégiák tartalmát. A büntetés „célja” általában a dezertáló,
a nem-segítőkész magatartás szankcionálása. Igen ám, de a büntetés maga nem-
segítés, tehát dezertálás! Ezt az „ellentmondást” többféleképpen lehet értékelni.
Ha mindenekfölött álló értéknek tartjuk a segítést, a kooperálást, akkor nem szabad
büntetni senkit, mert az nem kooperatív hozzáállás. De amennyiben nem büntetünk,
akkor ezzel „jóváhagyjuk” mások dezertálását, helytelen magatartását, ami a koop-
eráció fenntartása, a közösség egésze szempontjából nem előnyös. Ha ez utóbbi
érvre hivatkozva mégiscsak büntetünk, akkor árnyalni kell a büntetést végrehajtó
személy megítélését, hiszen ebből a szempontból mondhatjuk, hogy a büntetés lehet
„jogos” és lehet „jogtalan”. Ez pedig megkívánja, hogy beemeljük a modellünk
a diszkrimináció jelenségét (és fogalmát), hiszen különböző irányban, különböző
megítélésű szereplőkkel szemben másként kell alkalmazni a büntetés eszközét (a
diszkrimináció fogalmának itt nincs negatív felhangja, egyszerűen csak annyit lehet
vele kifejezni, hogy a büntetés alkalmazásának szempontja nem homogén).

Elméletileg nagyon sokfajta stratégia elképzelhető (több, mint négyezer [OI04]),
de ezek közül csak nagyon kevésnek van gyakorlati jelentősége. A legtöbbet e-
lemzett stratégiák közé tartozik az imidzsformáló (image scoring vagy scoring),
a hírnévgyűjtő (standing), az egyszerű hírnévgyűjtő (vagy simple standing), az
ítélkező (vagy judging), a szigorúan ítélkező vagy hajlíthatatlan (stern-judging)
és a elkerülő (shunning, shunner vagy strict-discriminator) módszer.

Az imidzsformáló (image scoring vagy scoring) stratégiát már bemutattuk. Az feltétel-
nélküli tiszta stratégiák (allC és allD) mellett ez az egyetlen elsőrendű értékelésen alapuló
stratégia. Ha az első lépés kérdésétől eltekintünk, akkor ez a módszer ekvivalens a TFT
stratégiával [NS98b], [NS98a].

A hírnévgyűjtő (standing) vagy más szerzőknél a bűnbánó tit for tat (contrite TFT –
CTFT) stratégia harmadrendű értékelésen alapul és „tartalmilag” a társadalmi hibából
adódó, egyszeri dezertálás megbocsátását „valósítja meg”. A stratégia a játékosok minősí-
tésére a hírnév kategóriáját használja: egy résztvevő vagy jóhírű (good standing) vagy
nem-jóhírű, rosszhírű lehet [Sug86, 116.o.], [Boy89], [PB03]. Az induláskor (az első
körben) mindkét játékos jóhírű. Egy résztvevő jóhírű marad, ha kooperál akkor, mikor
a stratégia kooperációt ír elő. Ha valaki rosszhírű, akkor úgy válhat jóhírűvé, hogy a
következő fordulóban kooperál. A stratégia szerint kooperálni kell, (i) ha valaki ép-
pen rosszhírű vagy (ii) ha a partnere jóhírű, (iii) minden más esetben dezertálást ír elő
a stratégia. A stratégia szemléltetésére képzeljük el, hogy egy kétszemélyes játék mind-
két résztvevője (Donor és Recipiens) a standing szabályt követi és mindketten jóhírűek.
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Ha valamelyik t fordulóban Donor hibázik és dezertál, akkor ő rosszhírűvé válik. A
t+1 lépésben tehát Donor rosszhírű, Recipiens jóhírű. Ekkor a stratégia szerint Donor-
nak kooperálni kell (ii), Recipiensnek pedig dezertálni (iii). Donor a kooperálás miatt a
következő t+2 fordulóra jóhírűvé válik, de Recipiens is jóhírű marad, mert neki a straté-
gia írta elő a dezertálást, és ezért nem kell „bűnhődnie”. A stratégia így képes arra, hogy
egy hibás lépést korrigáljon, megbocsásson. A hibakorrekció lehetősége nagyon fontos
vonása ennek a módszernek, ami miatt evolúciós értelemben stabil stratégiának tarthatjuk
[PB03]. A stratégia harmadrendű értékelési szabályt alkalmaz.

Az egyszerű hírnévgyűjtő stratégia a standing metódus másodrendű változata [OI04],
[OI06], [OI07]. A különbség köztük abban van, hogy ez az egyszerűsített változat Jó-
nak minősíti a Rossz személy visszautasítását akkor is, ha a donor maga előtte Rossz volt
(az eredeti hírnévgyűjtő stratégia ezt a diszkriminációt csak a Jó donorokkal szemben al-
kalmazta). Ez annyit jelent, hogy ez a szabály jónak tartja azt is, ha a hipokrita játékos
bünteti a Rosszat. Az egyszerűsítés „célja” az értékelési feladat egyszerűsítése, hiszen
ebben az esetben kevesebb információt kell beszerezni, felhasználni.

Az ítélkező (vagy judging) stratégia (i) növeli a reputációt, ha a donor segíti a Jót, de
visszautasítja a Rosszat, illetve (ii) lerontja a donor minősítését, ha nem segít, kivéve ha
egy Jó személy egy Rosszat utasít vissza [NS05], [OI04], [OI06]. Ez utóbbi mozzanat
harmadrendűvé teszi az értékelést.

A szigorúan ítélkező vagy hajlíthatatlan (stern-judging) stratégia [PSC06] teljesen meg-
egyezik egy jóval korábban megfogalmazott elképzeléssel, amit kandori módszernek
neveztek [Kan92]. A stratégia két szabályból áll: (i) nő a donor reputációja, ha segíti
a Jót és nem segíti a Rosszat, illetve (ii) csökken a donor reputációja, ha segíti a Rosszat
és visszautasítja a Jó támogatását. A stratégia másodrendű értékelésen alapul, és csak
annyiban tér el a hasonló, harmadrendű ítélkező stratégiától, hogy azt is jutalmazza, ha
Rossz büntet Rosszat, ami annyit jelent, hogy a hipokrita magatartást is jónak ítéli. Min-
degy, ki büntet (Jó vagy Rossz), csak büntesse meg a Rosszat. Ez az egyszerű metódus –
a szimulációs kísérletek szerint – nagyon jól támogatja a kooperáció kialakulását.

Érdekes az elkerülő (shunner, shunning vagy strict-discriminator) stratégia logikája [PB04],
[TM03], [OI07]. A stratégia ugyanis (i) mindig bünteti a dezertálást, és (ii) minden es-
etben bünteti a donort, ha az Rossz személlyel kerül kapcsolatba – még akkor is, ha
egyébként a donor segíti a recipienst. A módszer névválasztásával azt akarták kifejezni,
hogy a stratégia a Rosszak kizárására, elkerülésére ösztönözhet, mivel a velük kapcsolatos
bármilyen érintkezés „káros” lehet a donor számára. A stratégia másodrendű értékelést
használ és a szimulációs kísérletek eredményei szerint hatékonyan hozzájárul a kooperá-
ciós minta elterjedéséhez. Ez a stratégia kicsit arra a közlkeletű mondásra emlékeztet,
amely szerint „aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók”, vagyis a rosszak közé
kerülve rosszá válik az ember. Első hallásra talán meglepő, nehezebben értelmezhető,
elfogadható ez az értékelési módszer, pedig a rosszakkal való érintkezés büntetése előfor-
dult a történelemben is, amire utaltunk a büntetés történelmének vázlatos bemutatásakor
(2.11.3).

A legismertebb stratégiák cselekvési és értékelési szabályait bemutatjuk a 6.2. táblázat-
ban. A bemutatott szabályok mellett természetesen további stratégiák is elképzelhetőek.
Hisashi Ohtsuki és Yoh Iwasa megvizsgálta az összes (4096), elméletileg lehetséges stra-
tégiát, és nyolc olyan cselekvési mintát (normát) azonosított, amely a kooperációs ma-
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C D

GG GB BG BB GG GB BG BB

allC (1) G G G G G G G G

allD (1) B B B B B B B B

scoring (1) G G G G B B B B

standing (3) G G G G B G B B

simple-standing (2) G G G G B G B G

judging (3) G B G B B G B B

stern-judging (2) G B G B B G B G

shunning (2) G B G B B B B B

gatartás elősegítésre képes és evolúciós értelemben stabil stratégiának számít [OI04],
[OI06], [OI07]. Ezeket elnevezték ‘nyolc vezérnek´ (leading eight), melyek között négy
szerepel az eddig elemzett szabályok közül (standing, simple standing, judging, stern-
judging), de nem került be a „legjobbak” közé a scoring és a shunning stratégia

C D

GG GB BG BB GG GB BG BB

1. simple-standing (2) G G G G B G B G

2. standing (3) G G G G B G B B

3. (3) G G G B B G B G

4. (3) G G G B B G B B

5. (3) G B G G B G B G

6. (3) G B G G B G B B

7. stern-judging (2) G B G B B G B G

8. judging (3) G B G B B G B B

Ohtsuki és Iwasa szerint a nyolc kooperációs normának vannak közös jellemzői [OI06].
Ezeket a következők:
(i) a kooperáció fenntartása: a közösségben (populációban) nagy arányban kell lennie a
kooperatív magatartásnak, amit a következő két feltétel kielégítése biztosít:
(1a) p(GG) = C
(1b) d(GG,C) = G
Az (1a) feltétel azt írja elő, hogy a Jónak a Jóval szemben kooperálnia kell, míg a (1b)
feltétel szerint ha az valaki az (1a) szerint cselekszik, akkor megmarad a Jó minősítése.
(ii) a dezertáló beazonosítása: a dezertáló felismerése, azonosítása után azonnal meg kell
tagadni a segítséget tőle. Ezt fejezi a következő két feltétel:

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



6.5. Indirekt reciprocitás, reputáció 239

(2a) d(GG,D) = B, illetve
(2b) d(BG,D) = B
A két feltétel azt írja elő, hogy aki egy Jótól megtagadja a segítséget, azt át kell minősíteni
Rossznak – mindegy, hogy egyébként előtte milyen volt a minősítése.
(iii) a büntetés szükségessége és a büntetés igazolása: a Jónak feltétlen meg kell büntetnie
a Rosszat. Ennek feltétele:
(3a) p(GB) = D
A Rossz büntetése azonban még nem elég, a büntetést igazolni is kell. Ez azt jelenti, hogy
nem szabad visszaminősíteni azt a Jót, aki megbüntetett egy Rosszat (mégha visszautasí-
totta a segítséget valakitől, akkor sem), vagyis ilyen esetben a Jó reputációját nem szabad
megváltoztatni Rosszra:
(3b) d(GB,D) = G
(iv) a megbánás és megbocsátás lehetősége: ha valaki valamiért dezertál és emiatt Rossz
minősítést kap, biztosítani kell a megbánás lehetőségét, azt, hogy ha a következő alka-
lommal kooperál, akkor visszakaphassa a Jó címkét. Ehhez a következő feltételeknek
kell megfelelni:
(4a) p(BG) = C
(4b) d(BG,C) = G
A (4a) feltétel a megbánás, a (4b) feltétel a megbocsátás aktusát emeli be a modellbe.

Az indirekt reciprocitáshoz vezető stratégiák elemzése során meglepő, ám
nagyon fontos megállapításra jutottak a kutatók azzal kapcsolatban, hogy a
társadalmi kapcsolatokban való részvétel kötelező vagy önkéntes jellege mi-
ként befolyásolja az önkéntes büntetés dilemmájának megoldását, a kooperá-
ciós minták terjedését [Fow05], [HTB+07], [BM07]. A nem várt állítás az,
hogy egy társadalmi helyzeten belül – nem mindig, de sok esetben – nagyobb
az esélye a kooperáció kialakulásának, ha a részvétel nem kötelező jellegű,
azaz lehet úgy dönteni, hogy valaki nem vesz részt a „játékban”. A kívülál-
lók jelenléte (pontosabban a kiszállás lehetősége) sokkal jobb esélyeket ad
az önkéntes büntetést terhét magukra vállaló szereplőknek a dezertálókkal
szemben, hogy stabil kooperációs viszonyokat alakítsanak ki a közösségen
belül.

Az eddig bemutatott stratégiákhoz sokszor hozzáköthetjük az őket legin-
kább jellemző szerepeket. A különböző szerepekből nem kevés van: résztve-
vő (participant), kívülálló (non-participant), donor (donor), recipiens (recipi-
ent) kooperátor (cooperator), feltétlen kooperátor (unconditonal cooperator),
hozzájáruló (contributor), büntető (punisher), diszkriminátor (discrimator),
elkerülő (shunner), dezertőr (defector), feltétlen dezertőr (unconditional de-
fector). Az egyértelmű értelmezés kedvéért érdemes megmutatni a külön-
böző szerepek egymáshoz való viszonyát (sajnos a ‘kooperátor´ terminust a
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különböző szerzők kétféle jelentéssel is használják, amit el kell választanunk
egymástól, ezt index segítségével oldjuk meg; 6.2. tábla).

résztvevő kívülálló

donor recipiens

hozzájáruló (kooperátor1) dezertáló

büntető kooperátor2

diszkriminátor

elkerülő stb.

A legelső megkülönböztetést aszerint lehet megtennünk, hogy beszáll-e va-
laki a játékba vagy kívül marad (‘résztvevő´ vagy ‘kívülálló´). A két sz-
erep „egyenrangú”, ami azt jelenti, hogy az ilyen játékok elemzésekor nem
tekinthetünk el a kívülállói szerep létezésétől (az előzőekben bemutattuk,
hogy a kívülállóknak is van vagy lehet hatása a résztvevők cselekvésére).
A résztvevőket először a „klasszikus” játékelméleti megközelítés szerint os-
zthatjuk fel ‘Ego´ és ‘Alter´ szerepű játékosokra. Ebben a kontextusban az
Egot ‘donornak´, az Altert ‘recipiensnek´ nevezzük. Az indirekt reciproc-
itás jelenségének elemzésekor a donor szerepe van fókuszban. A recipi-
ens szerepére pedig annyi mondható, hogy akkor veszik figyelembe, amikor
a reputációképzés mechanizmusaiban be kell számítani a recipiens reputá-
ciójának értékeit (akkor sem mindig). A donor számára (mint mindig) két
eset lehetséges: vagy kooperál vagy dezertál. E kettősség mentén különíthet-
jük el a ‘kooperáló´ és a ‘dezertáló´ „donori” szerepeket egymástól. Sokan
azonban a ‘kooperáló´ helyett inkább a ‘hozzájáruló´ terminust használják
azért, hogy a következő elemzési szinten ki lehessen választani a többiek
közül azokat, akik az első szinten is kooperatívak és a második szinten, a
normasértések büntetéséből is kiveszik a részüket. Ezeket nevezhetjük ‘bün-
tetőknek´, akik mindkét szinten kooperálnak szemben azokkal, akik csak az
első szinten teszik ezt meg. Utóbbiakat sokan ‘kooperálónak´ nevezik, ezért
az egyértelműsítés végett érdemes itt indexeket használni, és ez utóbbi koop-
erációs szerepet a ‘kooperátor2´, míg a tágabb jelentésű fogalmat a ‘kooperá-
tor1´ terminusokkal jelölni. A büntető szerepeket még tovább lehet pontosí-
tani aszerint, hogy milyen értékelési stratégiát valósítanak meg, és ez alapján
lehet ‘elkerülőkről´, ‘hajlíthatatlanokról´ stb. beszélni.

>>>
Az indirekt reciprocitás jelenségében rendkívül fontos mozzanat az a vonás,
hogy a reciprok, altruista cselekedet nem kívánja meg a másik személy köz-
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vetlen ismeretét, elég, ha információval rendelkezünk a másik (a többiek)
reputációjáról. Ez származhat a direkt megfigyelésből, de hatékonyabb lehe-
tőséget biztosít a nyelv, amelynek segítségével sokkal több emberről sz-
erezhetünk (persze sosem objektív) információt. Ezen a ponton pedig a
pletyka jelenségének is komoly funkciót tulajdoníthatunk, hiszen – legalább
részben – a pletykának köszönhető a cselekvők reputációjára vonatkozó in-
formációk szétterjedése [NS05].

Voltak olyan szimulációs kísérletek, amelyekben azt vizsgálták, hogy milyen hatással
van a reputáció alakulására az a tény, hogy a közösségen belül nem rendelkezik min-
denki mindenkiről információval, viszont vannak olyanok, akik rálátnak a vizsgált sz-
ereplők (a donorok) cselekvéseire, így ismerik azok reputációját. Ezeket a szereplőket
elnevezték rálátóknak (onlooker-eknek). Azáltal, hogy a rálátók csoportjának tagjait min-
den fordulóban véletlenszerűen válogatták ki, adott donor reputációjának értéke a rálátók
véleményének függvényévé vált (vagyis a donor megítélése függött az értékelő személy
tapasztalataitól is). Ezzel a kísérlettel szimulálni tudták azt a tényleges társadalmi gyako-
rlatot, miszerint a cselekvések megítélése, a cselekvők reputációja nem egyértelmű, vál-
tozhat emberről emberre, csoportról csoportra.

Az értékelések szintjén ugyanúgy előfordulhatnak hibák, mint a cselekvések szintjén,
amiket figyelembe lehet venni a szimulációs kísérletek során. Az értékelési hibákat per-
cepciós, ítélkezési hibáknak nevezhetjük.

Az értékelések, a reputáció kiformálása, változtatása, frissítése közösségi te-
vékenység ugyan, de nem egyformán vesznek részt benne a közösség tagjai.
Érdemes elkülöníteni egymástól a megfigyelőket, akik közvetlenül értékel-
hetik a donorokat, mert rálátnak azok cselekvéseire, illetve a csak közvetve
értékelőket, akik másodlagos, mások által közvetített információk alapján
értékelnek (6.2. ábra). Számszerű adatot persze nem igazán lehet adni, de
annyi azért kijelenthető, hogy a reputációképzéshez szükséges információt
nagyobb részben (vélhetőleg jóval nagyobb részben) a pletykák útján szerzik
be a közösség tagjai (az értékelők, ítélkezők).

6.6. Reciprocitás, méltányosság

Az előző fejezetekben a reciprocitás jelenségét a társadalmi cselekvések sz-
intjén vizsgáltuk, amikor az elemzés fókusza a társadalmi kapcsolat, a cse-
lekvők közti viszonyok értelmezésén volt. A reciprocitás jelenségét azon-
ban más szempontból is vizsgálhatjuk. Fontos és vizsgálható kérdés az is,
hogy a cselekvő egyének miként éreznek, hogyan viselkednek azokban a
helyzetekben, amelyekben értelmes lehet reciprocitásról beszélnünk. Nem
a résztvevők kapcsolatát vizsgáljuk ilyenkor, hanem a résztvevőknek azon
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belső motivációit, érzéseit, amelyek a reciprok viselkedést – különböző erősséggel
persze – kiváltják belőlük.

erős reciprocitás (strong reciprocity), illetve a pozitív és negatív reciproc-
itás fogalmait

pozitív és negatív reciprocitás
Reciprocity is fundamentally different from cooperative or retaliatory be-

havior in repeated interactions. These behaviors arise because actors expect
future material benefits from their actions; in the case of reciprocity, the ac-
tor is responding to friendly or hostile actions even if no material gains can
be expected. Reciprocity is also fundamentally different from altruism. Al-
truism is a form of unconditional kindness; that is, altruism given does not
emerge as a response to altruism received. Again, reciprocity is an in-kind
response to beneficial or harmful acts.

a negatív reciprocitás kísérleti eredményei
ultimátum játék kísérleti eredményei szerint a résztvevők nagyan magas

aránya már visszautasította azt az ajánlatot, amely 30 százaléknál kisebb
részesedést kínált. [FG00]161.

a pozitív reciprocitás létezésének kísérleti bizonyítékai:
bizalmi játék (trust game)
adnak A-nak x pénzt, amiből bármennyit adhat B-nek. Amennyit B kapott

(y), azt megháromszorozzák a kísérletvezetők, és B visszaadhat bármennyit
(3y-ból) A-nak. A kísérlet tanulsága szerint mindkét irányban adtak egymás-
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nak az emberek, sőt, pozitív korreláció volt a két „adomány” nagysága között,
vagyis ha A többet adott B-nek, ajkkor B is többet adott vissza A-nak.[FG00,
162.o.]

méltányosság (fairness), igazságosság kétféle méltányosság: elosztásra
vonatkozó méltányosság bánásmódra vonatkozó méltányosság ultimátumjáték,
diktátorjáték: méltányosság és egyéni racionalitás dilemmája, ellentmondása

kire vonatkozhat az elosztás méltányossága? - Ego számára (egyén) -
Alter számára (mások) - kisközösség (mi: Ego és Alter) számára - mindenki
számára

a méltányosság és az ultimátumjáték [ALM03] [?]

6.7. Bizalom

a bizalom fogalma
Szociológiai Szemle 2001/1. 22-41. Csabina Zoltán-Kopasz Marianna-

Leveleki Magdolna A SZERZ?DÉSES BIZALOM A HAZAI FELDOLGO-
ZÓIPARI VÁLLALATOK ÜZLETI KAPCSOLATAIBAN http://www.mtapti.hu/mszt/20011/csabina.htm

miben lehet bízni? a másik kompetenciájában, a másik jóindulatában/altruizmusában,
a másik érdekfelismerési képességében, kitartásában, integritásában (szarvas-
vadászat), a másik erkölcsösségében (megtartja a szavát) tudttartamban: hit-
ben, értékben, értékrendben (ekkor a hit-tel szinoním a jelentés)

kicsit a reciprocitás kiegészítő fogalma, bár nem mindig
példák: szomszédok, szerelmesek, üzlettársak, gyémántkereskedők, zárt

közösségek
formula [?] p annak a valószínűsége, hogy L veszteség (loss) G nyereség

(gain)
p/p−1L/G

6.8. Emergens normák

kollektív szankciók és a PD kapcsolata (heckathorn-cikk)
Skyrm
Axelrod a metanormák, a harmadrendű szankcionálásnak tulajdonítja a

normák megszilárdulását Yamagishi és Takahashi a harmadik cselekvési szint
bevonása nélkül is megmagyarázhatónak véli a normák kialakulását. A megoldás
az első és második szint cselekvési lehetőségeinek összekapcsolása [YT94].

Axelrod szerint a normák kialakulását, fennmaradását elősegítő tényezők,
mechanizmusok a következők [Axe86]: metanormák alkalmazása (Axelrod
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metanorma fogalma az általunk használt másodrendű normáknak felel meg)
dominancia a normák tartalmának interiorizálása, belsővé tétele, beépítése
elrettentés társadalmi minta, társadalmi bizonyíték (social proof) csoport-
tagság jog reputáció

Orthmayr Imre a társadalmi normák döntéselméleti és evolúciós mag-
yarázata [Ort04]

utánzásos tanuláson alapuló szelektív evolúció
A „. . . több darabból összetett és különböző mesterek által készített művek

gyakran nem olyan tökéletesek, mint az olyanok, amelyeken egyetlen em-
ber dolgozott. Így azt látjuk, hogy azok az épületek, amelyeket egyetlen
építőmester tervezett és fejezett be, többnyire szebbek, jobban elrendezettek,
mint azok, amelyeken többen javítgattak, akik régi, más célokból épített
falakat is felhasználtak. Így azok a régi városok, amelyek eleinte kicsiny
mezővárosok voltak és csak az idők folyamán lettek nagy városokká, rendsz-
erint rosszul elrendezettek azokhoz a szabályos helyekhez képest, amelyeket
valamely mérnök a saját elképzelése szerint kimér egy síkságban. Pedig ha
amazoknak házait külön-külön nézzük, gyakran éppannyi vagy még több
művészetet találhatunk bennük, mint emezekében. De ha azt látjuk, hogyan
vannak ezek a házak elhelyezve, hogy itt nagy ház áll, ott meg kicsiny, s
milyen görbékké és egyenetlenekké teszik az utcákat, azt hihetnők, hogy
inkább a véletlen helyezte el őket így, mintsem ésszel bíró emberek akarata.”
[Des37, 173.o.]

Descartes a törvényhozás, a vallási tanítások és a tudományos eredmények
esetében is az egyetlen elméb?l fakadó ésszer? ítéletet tartja magasabbrendűnek.
Ez annak a ?raci- onalista konstruktivizmusnak? a klasszikus megfogal-
mazása, amit Hayek elutasít. Descartes ugyanolyan egyoldalúan eltúlozza a
racionális kalkuláció fölényét, mint Hayek a spontán igazodásét. orthmayr,
6.o.

„A mértékletesség nem érzelem, hanem képesség, vagyis erény.”[CS05,
57.o.]

a koordinációs problémák feloldását a dominancia, hatalmi, uralmi vis-
zonyok is befolyásolhatják, meghatározhatják

ha nincs kommunikációs lehetőség, akkor más megoldásokat kell keresni,
találni, hogy a kölcsönös várakozások rendszerében egyensúlyi megoldást
találhassanak a felek

valamilyen támpontot, fókuszpontot kínál a cselekvőknek arra vonatkozóan,
hogy mit gondolhat a másik [Sch80, 57]
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itt a fókuszpont kijelölésének, szembeszökőség mozzanatának van jelen-
tősége

a koordinációs problémák feloldásának másik lehetséges módja lehet a
korábban már sikeresnek bizonyult megoldások kipróbálása, vagyis a prece-
densekhez történő igazodás. Mindegy, hogy miért volt sikeres korábban
a hasonló koordinációs probléma megoldása (kommunikáció, megegyezés,
szembeszökőség, de akár a szerencse miatt), a lényeg, hogy a korábbi siker-
esség elég indokot jelent arra vonatkozóan, hogy követni lehessen a mintát.

persze sok esetben nincsenek koordinációs problémák feloldását támo-
gató fókuszpontok, precedensek, vagy épp fordítva, van úgy, hogy több egyen-
rangú is van belőlük.

koordinációs helyzetek, konvencionális normák
Edna Ullmann-Margalit [UM98], [UM77]
Thomas Schelling [Sch80]
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Társadalmi technikák

előfeltételezések a cselekvési alternatívák szabadok, nincs rájuk vonatkozó
norma nincs összefüggés a cselekvési alternatívák között

7.1. Alkuelmélet

Thomas Schelling

7.2. Koalícióelmélet

csoporttalakzatok
kapcsolathálózat-elemzés
Tardos Róbert KAPCSOLATHÁLÓZATI MEGKÖZELÍTÉS: ÚJ PARADIGMA?
triádok, Simmel [Sim73]
Caplow
[Cap56]
[Cap59]

7.3. Társadalmiválasztás-elmélet

közösségi döntési helyzetek
A közösségi döntési helyzetek különös sajátossága az a tény, hogy a dön-

tést nem egyetlen, hanem több ember hozza meg. Egy döntésről van szó,
döntési eljárások, mechanizmusok ? választás/szavazás, kompromisszum,

konszenzus, vétó ? társadalmi választások elmélete ? választási eljárások,
választási rendszerek
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az egyén esetében furcsának tartanánk a preferenciák esetében a tranzitív
kört, de ez könnyen előfordulhat, szinte természetes a közösségi döntések
esetében

ezért sem szabad közöségi akaratról, népakaratról beszélni
közösségi döntési helyzet döntési elvek diktatúra kompromisszum elve

szavazás elve
hatalomtechnikák hatalomkorlátozó technikák hatalmi ágak elválasztásá-

nak elve testületi elv kompromisszumtestületek szavazótestületek
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Társadalmi intézmények





a társadalmi konstrukciók elméleteit és a RDE-t ötvözni
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Konstrukciók, kényszerek, játékok

8.1. Normatív támogatás

a társadalmi normák emergens kialakulásának magarázatai döntéselméleti,
evolúciós alapon [Ort04]

a jog, az intézmények funkciói:
lehetőséget teremtő jogszabályok (Elster, 152.) korlátozó jogszabályok
morális preferenciák

8.2. Hatalmi megoldás
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Társadalmi terek

9.1. Állam, jog, politika

? a politika definíciója ? hatalomkoncentráció, zsarnokságok ? demokrácia
? hatalomkorlátozási, hatalommegosztási technikák ? európai társadalom-
fejlődés értelme ? állam, igazgatási szervezet, állami erőszakmonopólium
? pártok, politikusok, ideológiák, hatalomtechnikák ? bürokráciaelmélet ?
társadalmi szervezetek ? civil társadalom ? nyilvánosság, sajtó

politikai elvek
közvetlen demokrácia referendum, iniciatíva, petíció (Körösényi cikk)
képviseleti, közvetett demokráca parlamentáris demokrácia

9.2. Média

? kommunikáció és média ? nyilvánosság, világképváltás, procedurális le-
gitmitás, egyenlőség,

9.3. Társadalmi intézmények

társadalmi munkamegosztás ajándékgazdaság társadalmi szolidaritás

9.3.1. család, szocializáció

9.3.2. társadalmi csoport

? munkamegosztás, erőforrásmegosztás ? társadalmi rétegződés
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256 9. Társadalmi terek

9.3.3. kulturális reprodukció: iskola

? kulturális reprodukció, szocializáció,

9.3.4. világmagyarázat, ideológia, vallás

?

9.3.5. szubkultúra

? gender ? kisebbségek tömegkultúra
szimbolikus rendszerek
kép, művészet

9.3.6. tér és társadalom

társadalmi tagoltság a térben, szegregáció

9.4. Társadalmi struktúra

szolidaritás, egyenlőtlenség, hatalomalkalmazás uralmi-fegyelmi normákba
merevítés
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10
Jelölések

a cselekvés acting
B Rossz Bad
C kooperáció, kooperálás cooperation
CTFT bűnbánó tit for tat contrite tit for tat
d tevés doing
D versengés, dezertálás defection
D D kalkulus D calculus
f tartózkodás forbearing
F(a) tiltott forbidden
G Jó Good
K K kalkulus K calculus
n norma norm
N(a) semleges neutral
O(a) kötelező obligatory
O oppozíció, opponálás opposition
OFT out for tat out for tat
p világállapot state of affairs
P büntetés punishment
P(a) megengedett permitted
R jutalom reward
S balekség sucker
S4 S4 kalkulus S4 calculus
S5 S5 kalkulus S5 calculus
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258 10. Jelölések

STFT gyanakvó tit fot tat suspicious tit for tat
T kísértés temptation
T T kalkulus T calculus
T transzformáció transformation
TFT tit fot tat tit for tat
TF2T tit for two tat tit for two tat
X ego, cselekvő fél ego
Y alter, másik cselekvő fél alter
∧ diszjunkció operátor disjunction operator
∨ konjunkció operátor conjunction operator
→ kondicionális operátor conditional operator
↔ operátor operátor biconditional operator
¬ negáció funktor negation operator
∀ univerzális kvantor universal quantifier
∃ egzisztenciális kvantor existential quantifier
� ‘szükségszerű, hogy’ modális operátor ‘necessity’ modal operator
♦ ‘lehetséges, hogy’ modális operátor ‘possibility’ modal operator
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Kiadó, Budapest, 2005.
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Mária Lónyai, editor, Tények és értékek. A modern angolszász
etika irodalmából, pages 564–589. Gondolat, Budapest, 1981.

[Sea00] J. R. Searle. Elme, nyelv, társadalom. A való világ filozófiája.
Vince Kiadó, Budapest, 2000.

[Sea01a] J. R. Searle. Az illokúciós aktusok szerkezete. In T. Terestyéni
Cs. Pléh, I. Síklaki, editor, Nyelv – kommunikáció – cselekvés.
Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

[Sea01b] J. R. Searle. Közvetett beszédaktusok. In T Terestyéni Cs. Pléh,
I. Síklaki, editor, Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Ki-
adó, Budapest, 2001.

[Sen90] Amartya Sen. Az egyéni szabadság mint társadalmi
elkötelezettség. In József Kindler and László Zsolnai, editors,
Etika a gazdaságban. Keraban Kiadó, Budapest, 1990.

[Sim73] George Simmel. Válogatott társadalomelméleti tanulmányok.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.

[Sim82a] Herbert Simon. A racionalitás mint folyamat és gondolkodási
produktum, pages 59–86. KJK, Budapest, 1982.

[Sim82b] Herbert Simon. Racionális döntés gazdasági szervezetekben,
pages 33–40. KJK, Budapest, 1982.

[Sim87] Peter Simons. Parts: A Study in Ontology. Oxford University
Press, 2000 (1987).

[Sug86] Robert Sugden. The Economics of Rights, Co-operation and Welfare.
Palgrave MacMillan, 2004 (1986).

[SW86] Claude Shannon and Eric Weawer. A kommunikáció
matematikai modellje. OMIKK, Budapest, 1986.

[syi07] syi. Egyben az egész. Typotex, 2007.

[Sza05] István Szakadát. Réteges struktúra, alaprelációk. In
Lilla Csendes and Zoltán Alexin, editors, III. Számítógépes
nyelvészeti konferencia, Szeged, 2005. SZTE.

K O R R E K T Ú R A 2008/03/12:92:00



Irodalom 269

[Szi06] Péter Szilágyi. Jogi alaptan. Osiris, Budapest, 2006.

[Szá99] Zoltán Szántó. A társadalmi cselekvés mechanizmusai. Aula,
Budapest, 1999.

[TM03] N. Takahashi and R. Mashima. The emergence of indirect reci-
procity: Is the standing strategy the answer?, Aug 2003. Paper
presented at the annual meeting of the American Sociological
Association, Atlanta Hilton Hotel, Atlanta, GA Online <.PDF>
Retrieved 2006-10-05.

[Tri71] Robert L. Trivers. The evolution of reciprocal altruism. The
Quarterly Review of Biology, 46(1):35–57, 1971.

[Tri85] Robert L. Trivers. Social Evolution. The Benjamin/Cummings
Publishing Company, 1985.

[Tön04] Ferdinand Tönnies. Közösség és társadalom. Gondolat Kiadó,
Budapest, 2004.

[UM77] E. Ullmann-Margalit. The Emergence of Norms. Clarendon
Press, Oxford, 1977.

[UM98] E. Ullmann-Margalit. Koordinációs normák. Osiris Kiadó –
Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998.

[vW63a] Georg Henrik von Wright. Norm and Action. Routledge and
Kegan Paul, London, 1963.

[vW63b] Georg Henrik von Wright. The Logic of Preference. Edinburgh
University Press, Edinburgh, 1963.

[Vör94] Miklós Vörös. Határesetek. Replika, (14-15):239–266, 1994.

[Web87] Max Weber. Gazdaság és társadalom I. A megértő szociológia
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