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helyzeteket. Ezek a döntési helyzetek lehetnek 
parametrikusak vagy interaktívak. Az előbbi 
esetben a döntéshozó tudja, hogy a környezet 
nem reagál az ő viselkedésére, míg az utóbbi 
esetben igen. A szerző Anatol Rapoport és 
Mel vin Guyer munkássága alapján egy rövid, 
de teljes áttekintést ad az ún. 2×2-es játékok-
ról (vagyis az egylépéses, egyidejű, teljes in-
formációjú, kétszereplős és kétstratégiás in-
terakciókról). 

A következő négy fejezet a szakirodalom-
ból is jól ismert nevesített dilemmákat tekin-
ti át a teljesség igényére törekedve, lényegében 
a fenti logikát követve. Először a koordináci-
ós játékok családját tárgyalja, ahova amúgy 
is több interakció tartozik (jobbra hajts, szar-
vasvadászat, családi vita stb.) Minden esetben 
megvizsgálja, hogy az interakciót és különö-
sen valamilyen szabály spontán kialakulásá-
nak lehetőségét hogyan módosítja az a tény, 
hogy egy interakcióra többször sor kerül 
(többszöri lejátszás), illetve ha az interakció-
ban részt vevők száma százra emelkedik (tár-
sadalmi interakció).  A 7. fejezet a többi híres 
szimmetrikus és aszimmetrikus interakciót, 
beleértve az ultimátumjátékot, a Newcomb-
paradoxont és a kemény blokkot szemlélteti; 
ez utóbbi Hankiss munkásságára támaszkod-
va a korrupciót modellezi.

A 8. fejezet a kooperatív játékelmélet ke-
retében vizsgálja a különböző dilemmákat. A 
kooperatív játékelmélet lehetőséget ad arra, 
hogy a játékosok között kötelező megállapodá-
sok alakuljanak ki. Természetesen a korábban 
vizsgált nemkooperatív játékelméletben is 
eljuthatnak a játékosok az együttműködés 
gyakorlatához, ám ezekben a helyzetekben a 
kölcsönös együttműködést nem támasztja alá 
egy kötelező érvényű megállapodás. Ezért ez 
a „spontán” együttműködés mindig bizony-
talan, amelyre csak viszonylag kevés (két–

három) személy interakciójában van reális 
esély. A játékosok számának növekedésével a 

„spontán együttműködés esélye meredeken 
csökken. 

Ezzel szemben a kooperatív játékelmélet 
feltételezi, hogy a játékosok olyan kötelező 
erejű megállapodást kötnek, amelyben ha 
egyszer megállapodtak, akkor azt a játékosok-
nak mindenképpen követniük kell, a kialku-
dott szabályokat nem lehet megszegniük. A 
kooperatív játékelmélet nem foglalkozik azzal 
a kérdéssel, hogy a „kötelező megállapodások” 
miért kötelezőek, egyszerűen csak tételezi, 
hogy léteznek ilyen kötelezettségek. Játékelmé-
leti szempontból az a kérdés, hogy egy játé-
kosnak milyen koalícióba érdemes belépnie 
és milyenbe nem. A szerző tárgyalja azt a tár-
sadalomfilozófiai szempontból izgalmas 
kérdést is, hogy milyen társadalmi erők bizto-
sítják egy koalíció működőképességét, vagyis 
a kötelező megállapodások érvényesülését.   

A könyv érdeme, hogy mind az alapfo-
galmakat mind a tárgyalt interakciókat pél-
dákon keresztül mutatja be. Szinte minden 
esetben megadja az adott terminus technikus 
angol megfelelőjét, s így az érdeklődő olvasó 
a szakirodalomban is könnyebben tud tájé-
kozódni.  Megjegyzem ugyanakkor, hogy a 
játékelméleti dilemma terminus az angolban 
nem olyan elterjedt, mint a magyarban. 
Ezzel szemben ott inkább használják a ’games 
in game theory’ vagy  a ’social dilemmas’ fogal-
mát. Az előbbi mindazon játékokra utal, 
ame lyek valamilyen ok miatt nevesítettek, ez 
azonban egy szélesebb halmaz, mint amire a 
magyar játékelméleti dilemma kifejezés utal. 
Például ide tartozik a kő-papír-olló vagy az 
érmepárosítás (matching pennies) nevű inter-
akciók, amelyek a könyv meghatározása 
szerint nem tekinthetők dilemmának. Az 
utóbbi fogalom viszont csak a fogolydilem-
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A Balázs Ervin, Dudits Dénes és Sági László 
szerkesztésében megjelent összefoglaló mun-
ka lebilincselően érdekes és szakavatott össze-
foglalását adja napjaink egyik legtöbbet vita-
tott – támogatókat és ellenzőket egyaránt 
sorompóba állító – témaköréről.

Az egyik legalapvetőbb emberi jog a biz-
tonságos élelmiszer-ellátáshoz kötődő jog. 
Aligha vitatható, hogy a mezőgazdaság a 
történelem kezdetei óta az adott korszakban 
minden tudományterület eredményét hasz-
nosította annak érdekében, hogy az adott 
kultúrát létrehozó emberek élelmiszer-ellátá-
sát képes legyen folyamatosan biztosítani. Így 
általánosan ismert, hogy a csillagászat, a 
mérnöki tudományok, a biológiai ismeretek 
és sok egyéb ismeret és know how komplex 
hasznosításával lehetett csak a célokat elérni, 
gondoljunk csak a mezopotámiai, az egyipto-
mi vagy az indián kultúrákra. Nincs ez nap-
jainkban sem másként, hiszen aligha vitatha-
tó, hogy a korszerű mezőgazdaság mai szín-
vonalának kialakulásában szinte minden 
tudományterület eredményének komplex 
hasz  nosítása érvényesül a mezőgazdasági 
gyakorlatban, az űrkutatástól az elektronikán 
keresztül a mérnöki tudományok széles ská-
láján át a biológiai tudományok, sőt a társa-
dalomtudományok legszélesebb köréig bezá-
rólag. Ha ez nem így történt volna, akkor már 

nagy valószínűség szerint beteljesült volna 
Robert Malthus jóslata, és az emberiség gyors 
ütemű szaporodása 1950–2010 között kétmil-
liárdról majd hétmilliárdra, már súlyos éhín-
séghez vezetett volna. Hála a „zöld forradalom-
nak”, melynek eredményeképpen a mezőgaz-
dasági termelés és termelékenység sokszorta 
nagyobb mértékben növekedett az elmúlt 
hetven évben, mint az azt megelőző hatezer 
év alatt tette.

A vitathatatlan és korábban szinte elkép-
zelhetetlen fejlődés ellenére mégis ott tartunk, 
hogy napjainkban újból egymilliárdnál is több 
azok száma, akik alapvető emberi jogukkal, 
az élelmiszerbiztonsághoz való joggal nem 
tudnak élni. A népesség növekedése mellett 
a rohamosan növekvő kihívások a növény-
termesztéssel szemben abból is következnek, 
hogy a világ jelentős részén gyorsan növekvő 
életszínvonal folyamatosan emelkedő állati-
termék-fogyasztáshoz vezet, ami a vegetárius 
táplálkozáshoz képest az állati takarmány-
szükséglet növekedése révén négyszer–nyolc-
szor több növényi biomassza termelését teszi 
szükségessé, ahhoz képest, mintha az embe-
rek csak növényi vagy döntően növényi ere-
detű táplálékot fogyasztanának.

Illúzió azt hinni, hogy a folyamatosan 
gazdagodó népesség a fejlődő országokban 
le fog mondani növekvő hús-, tejtermék, 
tojás- és halfogyasztási igényéről. Új konku-
rensként jelent meg az üzemanyagipar is, 
amely,  legalábbis a mai technológiai szinten, 
nagyrészt emberi fogyasztásra alkalmas és 
állati takarmányként is kiemelkedően fontos 

mával kapcsolatos alkalmazásokra utal, s így 
egy szűkebb halmazt jelent, mint amire a 
’játékelméleti dilemmák’ halmaza utal.  A 
könyvben való gyors tájékozódást segíti a 
részletes tartalomjegyzék mellett az ábrajegy-

zék, illetve a név- és tárgymutató is. (Tóth I. 
Já nos: Játékelméleti dilemmák társadalomfilozó-
fiai alkalmazásokkal. Szeged: JatePress, 2010)

Kádár Zoltán
   doktorandusz
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növényeket használ fel etanol és biodízel 
előállítására. Számolni kell azzal is, hogy a 
tengeri halállomány túlhalászása csökkenő 
halfogásokkal jár, és a hiányzó és nagymérték-
ben növekvő kereslettel jellemezhető halhús-
igényt mesterségesen tenyésztett állományok-
kal kell pótolni, amelyek előállítása újabb és 
jelentős mennyiségű jó minőségű, fehérjében 
gazdag takarmányt igényel.

A mezőgazdasági alapanyag-termeléssel 
szemben tehát minden korábbit meg haladó 
kihívásokat támaszt az emberiség.

Az előző, korábbi nagyhatású „zöld forra-
dalom” tartalékai kimerülőfélben vannak, és 
egyértelműen romlanak a mezőgazdasági 
ter melés peremfeltételei is. Elég, ha e vonat-
kozásban számításba vesszük az értékes me-
zőgazdasági területek csökkenését (urbanizá-
ció, infrastruktúra-fejlesztések) és a kevésbé 
termékeny területek gyors degradációját is 
rész ben a sivatagosodás, részben az okszerűt-
len növénytermesztési gyakorlat, részben 
pedig a túllegeltetés következtében. Az inten-
zív öntözéses növénytermesztési rendszerek 
is mind jobban közelítenek a fenntarthatat-
lanság kritikus határához azáltal, hogy azokon 
a területeken, ahol a talajvízkészleteket hasz-
nálják öntözővízként (és városok vízellátására 
is), ott rohamos gyorsasággal csökken a talaj-
vízszint, amely csak nagyon hosszú idő alatt 
pótlódhat, ha pótlódik egyáltalán. A növény-
termesztés peremfeltételeinek romló kondí-
cióit még hosszan lehetne sorolni (például 
klí maváltozás). Az emberiségnek nincs más 
választása, minthogy a mainál jóval több 
élelmiszert termeljen, kisebb mezőgazdasági 
földterületen, fajlagosan kevesebb víz és ener-
gia felhasználásával. Mindemellett a környe-
zet megóvására is nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni, mint korábban. Ebben a helyzetben 
nem mondhatunk le a nagy termelőképessé-

gű állat- és növényfajtákról, sőt a körülmé-
nyek arra késztetnek minket, hogy mind 
növény-, mind állatfajtáinkat úgy nemesítsük 
tovább, hogy azok még kevesebb tápláló-
anyag, víz és egyéb ráfordítás ellenében állít-
sanak elő egységnyi mennyiségű és jó minő-
ségű terméket.

Ahhoz, hogy a növekvő és mind nagyobb 
vásárlóerővel rendelkező népesség számára 
elegendő élelmiszer álljon rendelkezésre a vi-
lágban, nagyon jelentős pótlólagos befekteté-
sekre lesz szükség valamennyi rendelkezésre 
álló tudományterület ismeretanyagának és 
technológiájának kombinálásával. Egy me-
rőben új „zöld forradalom” nélkül nincs re-
mény tartós sikerre.

A biotechnológia korunk egyik leggyor-
sabban fejlődő, sok irányba elágazó tudomá-
nya és technológiák komplex rendszere, amely 
a gyógyszergyártás, a fermentáció különböző 
területei, az orvostudományok, az állatorvo-
si tudományok, az állattenyésztés és növény-
termesztés szinte minden területére kiterjed. 
A fejlődés hihetetlenül gyors, és úgy tűnik, 
még tovább gyorsul attól függetlenül, hogy 
egyes országokban vagy régiókban bizonyos 
részterületek fejlesztését vagy a gyakorlati al-
kalmazásokat erősebben vagy mérsékelteb-
ben szabályozzák, illetve korlátozzák.

Magam nem vagyok biotechnológus, de 
ismerem, vagy legalábbis érintőlegesen nyo-
mon követem az új eredményeket Kanadától 
Új-Zélandon át Szingapúrig, Kínáig, és meg-
győződésem, hogy a jövő mezőgazdasága nem 
tudja majd nélkülözni a biotechnológiai mód-
szerek által kínált lehetőségek alkalmazását, 
legyenek azok állattenyésztési vagy növény-
termesztési jellegűek.

A Magyar Fehér Könyv 110 oldalon foglal-
ja össze a témakör fontos területeit nagyon 
jól érthetően, a tudományos objektivitás 

szigorú szabályaihoz alkalmazkodva. A könyv 
főbb fejezetei: A géntechnológia helye a geneti-
kai beavatkozások között (Venetianer Pál), A 
genetikailag módosított szervezetek előállításá-
nak módszerei (Sági László, Gócza Elen és 
Kovács Kornél), A géntechnológiai kutatások 
integrálása a növénynemesítésbe (Marton I. 
Csaba és Bedő Zoltán), A géntechnológiával 
nemesített (GM) növények nemzedékeinek je-
lenlegi és jövőbeli szerepe Magyarországon (Du-
dits Dénes), A génmódosított háziállatok jele-
ne és perspektívái (Bősze zsuzsanna és Hiripi 
László), Genetikailag módosított takarmány-
növények (Gundel János), A GM-technika 
lehetséges szerepe a jövő biomassza-növényeinek 
előállításában, szaporításában és feldolgozásá-
ban (Márton László és Fári Miklós Gábor), 
Biopeszticidek és biotrágyák (Hornok László 
és Posta Katalin), A GM-mikrobák szerepe a 
fermentációs technológiában (Kovács Kornél), 
GMO-k mint gyógyszeralapanyagok és funkci-
onális élelmiszerek (Tamás László és Oszvald 
Mária), A GM-növények gazdasági hatásainak 
áttekintése (Popp József és Potori Norbert), A 
géntechnológiával módosított élő szervezetek és 
a környezet (Balázs Ervin és Sági László), A 
géntechnológiai szabályozás menete (Balázs 
Ervin), GM-növények – média – közönség (Gi-
mes Júlia), Genetikailag módosított haszonnö-
vények: a Kezdet vagy a Vég? (Somfai Béla).

A könyvhöz az ajánlást Ingo Potrikus 
jegyzi, az MTA tiszteleti és a Pápai Tudomá-
nyos Akadémia tagja, aki a következőket írja 
többek között: „A magyar tudományos kö-
zösség GMO-val foglalkozó kutatói szakmai-
lag ellenőrzött anyagot, puszta tényeket állí-
tottak össze az európai politika egyik ellent-
mondásos kérdéséről. Az itt közölt tanulmá-
nyok összhangban vannak a következtetések-
kel, melyeket egy nemzetközi szak értői csoport 
állapított meg a legutóbbi vatikáni konferen-

cián, amelyet a Pápai Tudományos Akadémia 
(Pontifical Academy of Sciences) kezdeménye-
zett, a GMO-tudományok jelenlegi helyze-
tének elemzésére egy előadói hét keretében. 
A szakértők által közölt „állásfoglalás” teljes 
mértékben támogatja a magyar GMO Fehér 
Könyv megállapításait, ugyanakkor szöges 
ellentétben áll a GMO-kérdést övező széles 
körű negatív európai hozzáállással.”

A kötet ismerteti az MTA Agrártudomá-
nyok Osztályának állásfoglalását is a geneti-
kailag módosított élőlényekkel kapcsolatban, 
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztálya 2010. május 26-
iki ülésén fogadott el, és amelynek összefog-
laló megállapításai az alábbiak:

A világ tudományos és gazdasági eredmé-
nyeinek tanúsága szerint a géntechnológia 
egyre inkább meghatározó szerepet játszik az 
agrárinnovációban és az új technológiák 
megalapozásában.

A magyar agrárium és így a növényneme-
sítés jövőbeni versenyképessége a géntechno-
lógia és a genomika eszközeivel hatékonyab-
ban biztosítható.

A környezetbarát agrotechnológiák sze-
repe növelhető a biotechnológia, és ezen 
belül a géntechnológia alkalmazásával.

Tudományos eszközökkel, nemzetközileg 
elfogadott szabványok szerint kell garantálni 
az új géntechnológiai termékek egészségügyi, 
környezet- és talajvédelmi biztonságát, vala-
mint a hosszú távú gazdasági szempontok 
érvényesülését.

A géntechnológiával nemesített (GM) 
növények körüli társadalmi vitában kapjanak 
meghatározó szerepet a tudományos tények.

A magyar törvényhozás és állami vezetés 
géntechnológiával kapcsolatos döntéseit az 
új tudományos eredmények fényében java-
solt időről időre felülvizsgálni.
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álló tudományterület ismeretanyagának és 
technológiájának kombinálásával. Egy me-
rőben új „zöld forradalom” nélkül nincs re-
mény tartós sikerre.

A biotechnológia korunk egyik leggyor-
sabban fejlődő, sok irányba elágazó tudomá-
nya és technológiák komplex rendszere, amely 
a gyógyszergyártás, a fermentáció különböző 
területei, az orvostudományok, az állatorvo-
si tudományok, az állattenyésztés és növény-
termesztés szinte minden területére kiterjed. 
A fejlődés hihetetlenül gyors, és úgy tűnik, 
még tovább gyorsul attól függetlenül, hogy 
egyes országokban vagy régiókban bizonyos 
részterületek fejlesztését vagy a gyakorlati al-
kalmazásokat erősebben vagy mérsékelteb-
ben szabályozzák, illetve korlátozzák.

Magam nem vagyok biotechnológus, de 
ismerem, vagy legalábbis érintőlegesen nyo-
mon követem az új eredményeket Kanadától 
Új-Zélandon át Szingapúrig, Kínáig, és meg-
győződésem, hogy a jövő mezőgazdasága nem 
tudja majd nélkülözni a biotechnológiai mód-
szerek által kínált lehetőségek alkalmazását, 
legyenek azok állattenyésztési vagy növény-
termesztési jellegűek.

A Magyar Fehér Könyv 110 oldalon foglal-
ja össze a témakör fontos területeit nagyon 
jól érthetően, a tudományos objektivitás 

szigorú szabályaihoz alkalmazkodva. A könyv 
főbb fejezetei: A géntechnológia helye a geneti-
kai beavatkozások között (Venetianer Pál), A 
genetikailag módosított szervezetek előállításá-
nak módszerei (Sági László, Gócza Elen és 
Kovács Kornél), A géntechnológiai kutatások 
integrálása a növénynemesítésbe (Marton I. 
Csaba és Bedő Zoltán), A géntechnológiával 
nemesített (GM) növények nemzedékeinek je-
lenlegi és jövőbeli szerepe Magyarországon (Du-
dits Dénes), A génmódosított háziállatok jele-
ne és perspektívái (Bősze zsuzsanna és Hiripi 
László), Genetikailag módosított takarmány-
növények (Gundel János), A GM-technika 
lehetséges szerepe a jövő biomassza-növényeinek 
előállításában, szaporításában és feldolgozásá-
ban (Márton László és Fári Miklós Gábor), 
Biopeszticidek és biotrágyák (Hornok László 
és Posta Katalin), A GM-mikrobák szerepe a 
fermentációs technológiában (Kovács Kornél), 
GMO-k mint gyógyszeralapanyagok és funkci-
onális élelmiszerek (Tamás László és Oszvald 
Mária), A GM-növények gazdasági hatásainak 
áttekintése (Popp József és Potori Norbert), A 
géntechnológiával módosított élő szervezetek és 
a környezet (Balázs Ervin és Sági László), A 
géntechnológiai szabályozás menete (Balázs 
Ervin), GM-növények – média – közönség (Gi-
mes Júlia), Genetikailag módosított haszonnö-
vények: a Kezdet vagy a Vég? (Somfai Béla).

A könyvhöz az ajánlást Ingo Potrikus 
jegyzi, az MTA tiszteleti és a Pápai Tudomá-
nyos Akadémia tagja, aki a következőket írja 
többek között: „A magyar tudományos kö-
zösség GMO-val foglalkozó kutatói szakmai-
lag ellenőrzött anyagot, puszta tényeket állí-
tottak össze az európai politika egyik ellent-
mondásos kérdéséről. Az itt közölt tanulmá-
nyok összhangban vannak a következtetések-
kel, melyeket egy nemzetközi szak értői csoport 
állapított meg a legutóbbi vatikáni konferen-

cián, amelyet a Pápai Tudományos Akadémia 
(Pontifical Academy of Sciences) kezdeménye-
zett, a GMO-tudományok jelenlegi helyze-
tének elemzésére egy előadói hét keretében. 
A szakértők által közölt „állásfoglalás” teljes 
mértékben támogatja a magyar GMO Fehér 
Könyv megállapításait, ugyanakkor szöges 
ellentétben áll a GMO-kérdést övező széles 
körű negatív európai hozzáállással.”

A kötet ismerteti az MTA Agrártudomá-
nyok Osztályának állásfoglalását is a geneti-
kailag módosított élőlényekkel kapcsolatban, 
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztálya 2010. május 26-
iki ülésén fogadott el, és amelynek összefog-
laló megállapításai az alábbiak:

A világ tudományos és gazdasági eredmé-
nyeinek tanúsága szerint a géntechnológia 
egyre inkább meghatározó szerepet játszik az 
agrárinnovációban és az új technológiák 
megalapozásában.

A magyar agrárium és így a növényneme-
sítés jövőbeni versenyképessége a géntechno-
lógia és a genomika eszközeivel hatékonyab-
ban biztosítható.

A környezetbarát agrotechnológiák sze-
repe növelhető a biotechnológia, és ezen 
belül a géntechnológia alkalmazásával.

Tudományos eszközökkel, nemzetközileg 
elfogadott szabványok szerint kell garantálni 
az új géntechnológiai termékek egészségügyi, 
környezet- és talajvédelmi biztonságát, vala-
mint a hosszú távú gazdasági szempontok 
érvényesülését.

A géntechnológiával nemesített (GM) 
növények körüli társadalmi vitában kapjanak 
meghatározó szerepet a tudományos tények.

A magyar törvényhozás és állami vezetés 
géntechnológiával kapcsolatos döntéseit az 
új tudományos eredmények fényében java-
solt időről időre felülvizsgálni.
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A magyar agrárium versenyképességét az 
szolgálja, ha a szabályozás biztosítja az esély-
egyenlőséget a növénynemesítők és a gazdák 
szabad technológiaválasztásában.

Az agrárinnováció érdekében növelni kell 
az agrár-biotechnológiai oktatás és kutatás 
kapacitásait, finanszírozását és versenyképes-
ségét.

Tudományos ismeretterjesztéssel kell elő-
se gíteni a géntechnológia társadalmi elfoga-
dottságát.

A Magyar Fehér Könyvet szívből ajánlom 
mindenkinek, akiket a genetikailag módosí-
tott szervezetek kérdésköre közvetlenül vagy 
közvetetten érdekel, mert hibáinkat legtöbb-
ször akkor követjük el, ha nem vagyunk elég 
tájékozottak. Őszinte elismerés illeti a szerkesz-

tőket és minden szerzőt azért a nemes erőfe-
szítésért és elismerésre méltó szakmai teljesít-
ményért, hogy ily közérthe tően, jól áttekint-
hetően és szélesre tárt szakmai spektrumban 
foglalták össze a leg fontosabb ismereteket, 
nemcsak a szorosan vett biológiai-biotechno-
lógiai kérdésköröket illetően, de közgazdasá-
gi, sőt bioetikai, vallásfilozófiai vonatkozása-
it is, utóbbiakat lebilincselően foglalta össze 
Somfai Béla. Elismerés és köszönet illeti a 
Barabás zoltán Biotechnológiai Egyesületet 
és a Pannon Növény Biotechnológiai Egye-
sületet a könyv megjelentetéséért, és a Tisza 
Press Nyomdát az igényes kivitelezésért.

Horn Péter
az MTA rendes tagja
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