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Az evolúciós változásokról, és matematikai leírásukról 

1. Krízisek típusai 

Meg kell különböztetni a válságok típusait, mert bár sok a hasonlóság közöttük, de épp a 

kezelésükben lelhetünk különbségeket. 

Én két lényegesen eltérő válságtípust különböztetnék meg,  

 Az egyik az, amely valamilyen hibából, hibás választásból adódik, és a hibák 

halmozódásából egy bonyolult rendszer krízise alakul ki. Itt a rendszert vissza kell 

állítani az eredeti állapotába, tehát a változás irányát – a hibás működést – sürgősen 

meg kell szüntetni. Ez az a típus, ahol van értelme, sőt ajánlott a hiba okának, tehát a 

krízis-helyzet kiváltójának megkeresése, mert a hiba ennek ismeretében nagyobb 

valószínűséggel orvosolható. Én ide sorolom az un. megszaladási jelenségeket, és 

azokat a tulajdonság-rögzüléseket is, amelyek később egy bonyolult rendszer 

túlélésének akadályai lesznek. 

 A másik válság-típus pedig az, amely egy bonyolult rendszer normális evolúciójában 

időről időre bekövetkező un. minőségi változás szakasza, amelyet pusztítva teremtő 

természeténél fogva válságként él meg az elszenvedője. Minden minőségi ugrás 

tekinthető egyfajta születési folyamatnak, és ezek a krízisek jó irányba visznek, csak túl 

kell élni őket.  Ez az a típus, amelynél az ok-keresés nem vezet megoldásra, hiszen egy 

természetes folyamatról van szó, amely ugyan veszélyes változási szakasz, sok minden 

pusztulhat vele, de nem megakadályozni, kijavítani kell a változást, hanem képletesen 

szólva „úszni kell az áradattal, és a víz felett kell maradni”. 

A továbbiakban ez utóbbi változásokról lesz szó. 

2. Pusztítva teremtés 

Gondolkodóba ejtett néhány tény: 

 A földrengések, és a vulkánok teszik élővé, lakhatóvá a Földet. Nélkülük idővel a Föld 

egy Mars-szerű, légkör nélküli, halott bolygóvá válna. 

 A kis erdőtüzek „védik meg” az erdőt a hatalmas kiterjedésű pusztító erdőtüzektől 

azáltal, hogy időről időre elégetik az erdő száraz-foltjait, éghető anyagait. 

A fentiekből arra gondoltam, hogy lehet; a társadalmakat is a társadalmi rengések tartják 

életben. Mindent, ami fejlődik: gazdaságot, tudományt, az embert egyénileg, minden 

evolúciós folyamatot kisebb nagyobb rombolás, veszedelmes lépés visz előre. 

Az életben maradáshoz miért van szükség pusztító, veszélyes folyamatokra?
1
 Azt hiszem, 

hogy a bonyolultságok változásával, az entrópia-törvényekkel modellezhető a válasz. A 

végleges, halálos egyensúlyi állapot elkerülése csak mozgásban, dinamikus egyensúlyi 

állapotokon és evolúción keresztül valósulhat meg. Az evolúció alatt azt értem, hogy a 

komplexitás folyamatosan növekszik. Ezt a megközelítést sokan vitatják, pl. Karl Popper, 

aki így fogalmaz: „… nem mondom azt, hogy a komplexitás rossz, vagy bármi ilyesmi. De 

szerintem önmagában nem jelent előnyt.”
2
 Több példát hoz fel erre, legjobb ezek közül 

szerintem a komplex rendszerekkel együtt létező, tehát „túlélő” egyszerű rendszerek léte. 

Amit Karl Popper már nem élt meg, az a hálózatok matematikájának kiteljesedése. A sok 

                                                 
1
  Miért van ekkora szükségünk Sívára? 

2
  Karl Popper, Test és elme, 80. oldal. 
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egyszerű rendszer fennmaradása és a néhány kiemelkedően bonyolult rendszer kialakulása 

megfelel a hálózatok matematikája szerinti működésnek, konkrétan a hatványfüggvény 

szerinti eloszlásnak, amely épp a dinamikusan fejlődő rendszerek jellemzője. 

3. Bonyolultság növekedése 

A bonyolultság növekedése mennyiségi gyarapodás, majd minőségi
3
 változások sorozatát 

jelenti. A veszélyes lépés, a rombolva teremtés a minőségi ugrásnál következik be. Az 

entrópiához kapcsolódása triviális: a mennyiségi halmozódás után az új minőség 

megjelenése az elemek átrendezését is jelenti, sőt azt jelenti elsősorban. Ez az átrendeződés 

egy viszonylag gyors, sok energiát/információt felszabadító, és elnyelő folyamat. Példák
4
: 

 Rizs-, vagy homok-halom növekedése rápotyogó szemekből. Ha a halom egész 

felületén nem egyenletesen elosztva potyognak a szemek, hanem csak egy adott felületi 

pontra esnek, akkor egy ideig a halomra, vagy egymásra rakódnak az új szemek, a 

régiek elmozdulása nélkül. Egy kritikus magasságnál omlás következik be; a régi 

szemek egy része is megmozdul, és a halom átrendeződik. 

 Földrengésnél a lassan csúszó kéreglemezek mozgása kezdetben csak feszültség-

növekedést okoz a szomszédos lemezekben, végül itt is a mennyiségi változás 

minőségi változásba csap át, azaz a réteg-elemek nagy számban megmozdulnak, és 

földrengések formájában átrendeződnek. 

 A társadalmi változásokban is hasonló a folyamat: egy külső forrásból származó 

mennyiségi változás-sorozat társadalmi feszültségeket teremt, amelyeket a társadalom 

vagy megszüntet, vagy elfojt. Ez utóbbi esetben azonban a feszültség tovább 

növekszik, és egy kritikus ponton gyors, és erőszakos forradalmi változások 

következnek be, amit egy társadalmi átrendeződés követ. 

 Az ember tudásában is jól nyomon követhető a folyamat. Az információ növekedése 

kezdetben nem okozza a régi információk átrendezését, átértékelését. Egy kritikus 

ponton viszont elkerülhetetlen, hogy a régi „rend” helyére a tudás egy új elrendezése 

kerüljön. Ezzel egy új tudás-állapot, egy minőségileg új rendszer jelenik meg.  

A minőségi ugrásoknak is léteznek általános törvényszerűségei. Ezek az általános 

törvényszerűségek a következők lehetnek: 

 A kiváltó ok: valamely rendszerelem mennyiségi növekedése külső forrásból, és ennek 

hatására fellépő belső feszültség, vagy ellentmondás. (Egyensúlyfelbomlás.) 

 A mennyiségi növekedési szakasz a környezettel való csere-szakasz; „táplálkozás”, de 

ez a rendszer elemeit nem egyformán érinti. Ez a fejlődési időszak az, amikor – épp az 

egyenlőtlen növekedés miatt – a rendszer bonyolultsága is növekszik, azaz a rendszer 

elemei lényeges mértékben kezdenek különbözni egymástól
5
, egyensúlyuk felbomlik.

6
 

 A minőségi ugrás szakaszában viszont majdnem zárt rendszerként működik az egész, a 

növekményekkel együtt a régi elemek egy jelentős részének a gyors átrendezése 

következik be. Ebben a szakaszban a zártsághoz közeli állapot azt jelenti, hogy a fizika 

                                                 
3
   A mennyiségi és minőségi változások alatt általában egy rendszer olyan tulajdonság-változását értik, amely 

számszerűen mérhető (mennyiségi változás) illetve amely számszerűen nem mérhető. A definíció tovább gondolásra 

szorul, mert a minőségi változás is is egy adott tulajdonság mennyiségi változásának következménye, csak nem az 

adott tulajdonság növekményeként jelenik meg, hanem egy új tulajdonság megjelenéseként.   
4
  A példákat Mark Buchanan „Itt és mindenütt” című könyvéből vettem. 

5
 A Bose-Einstein statisztika nem alkalmazható. 

6
  Tulajdonképpen a hálózatok matematikájával leírható esetek ezek a nem egyensúlyi állapotok. 
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entrópia törvénye alkalmazható, e törvény – és a valóságban tapasztaltak – szerint is a 

folyamat végállapota egy kevésbé bonyolult állapot lesz. 

 A kicsi minőségi ugrásokat időnként nagy minőségi ugrás követ. Ez olyan, mintha a 

nagy minőségi ugrás a kicsik egy kritikus mennyisége után következne be. Tehát a 

nagy ugrás a kicsik mennyiségi növekedésének minőségi változása.  

 A kicsi minőségi ugrások, vagy átrendeződések elnyomása, lefojtása katasztrofális 

nagy „rengéseket”, minőségi változásokat eredményezhet. 

A rend, vagy a rendezetlenség mértékeként szokták definiálni az entrópiát, én viszont 

szívesebben nevezem a bonyolultság-változás
7
 mértékének. A bonyolultság felől 

megközelítve egyszerűbb megérteni azt a látszólagos paradoxont, hogy a fizika által leírt 

folyamatokban mindig növekszik az entrópia (azaz csökken a bonyolultság), ugyanakkor a 

fenti dinamikus rendszerekben – kiugró mértékben a társadalmi, emberi példában – az 

entrópia csökken, azaz nő a bonyolultság. A fizikai példákban egy zárt rendszeren 

végrehajtott gyors változtatás után az új egyensúlyi állapot entrópiáját hasonlítják össze a 

változás előtti rendszer entrópiájával. A fenti dinamikus, vagy inkább evolúciós 

rendszerekben a minőségi ugrással hozható összefüggésbe az entrópia növekedés, azaz a 

bonyolultság csökkenése. Paradoxonnak tűnhet, hogy épp az új elem megjelenése, azaz a 

minőségi ugrás járna entrópia növekedéssel (bonyolultság csökkenéssel). Ez a lépcső azt 

jelenti, hogy egy „táplálkozással” együtt járó feszültség-növekedési ütem után egy gyors 

változással ezek a feszültségek (különbségek) megszűnnek, és egy új egyensúlyi állapot 

jön létre. Ez az új egyensúly nagyobb rendet, de kisebb bonyolultságot jelent az előtte 

lévő feszültségekkel (különbségekkel) teli állapothoz képest. Bár az új rend megjelenését 

jelentő minőségi ugrások az izgalmas, veszélyes szakaszok, de a bonyolultság növekedése 

a mennyiségi növekedési szakaszban következik be. Ezek azok a folyamatok, amikor a 

fizikai entrópia-törvénynek ellentmondó változások zajlanak: az entrópia csökken, a 

bonyolultság nő. Mi az oka ennek a „törvényellenes” változásnak? Ha a fenti példákat 

megnézzük, akkor látjuk, hogy az egyenlőtlen növekedéssel együtt járó feszültség-

növekedés, azaz valamifajta mennyiségi növekedésnek külső oka van; az evolúciós 

rendszerek meghatározó, lényegi tulajdonsága, hogy nyílt rendszerek, és a környezetükkel 

– nevezzük így – input-output kapcsolatban állnak. 

Ez a gondolatmenet egyben megmutatja azt is, hogy mennyire kétértelműen használjuk a 

rend fogalmát. Entrópia növekedésnél a rend növekszik, és a bonyolultság csökken, 

entrópia csökkenésnél pedig a rend csökken, és a bonyolultság növekszik. Tehát a rend, és 

a bonyolultság bizonyos szempontból ellentétes fogalmak.
8
 Az új rend megjelenése ugyan 

a bonyolultság csökkenését jelenti a közvetlenül megelőző állapotokhoz képest, de az 

azt megelőző minőség-váltáshoz képest nem, ahhoz képest növekedett a bonyolultság. 
Ez addig folyik, míg egy nagyságrendileg nagyobb minőségi váltás be nem következik, erre 

viszont megint igazak az előzőek, csak a hozzá hasonló nagyságrendű minőség-váltáshoz, 

                                                 
7
 A bonyolultság használata azért is jobb az evolúciós rendszereknél, mert a rendezettség egy statikus, nem 

változó elemszámú halmazt, rendszert feltételez. Az entrópia kiszámítását is módosítani kell, ha változik a rendszer 

mérete, tömege. A bonyolultság viszont függ a rendszer méretétől, így biztos, hogy jobban lehet vele jellemezni egy 

méretében is változó rendszer rendezettséggel összefüggő állapotát. 
8
 Barabási, és sokan mások megközelítésében a „rend” szó a „véletlenszerű” ellentéte, azaz inkább 

használnám helyette a „törvényszerűség” szót, ami persze valamifajta rendet is jelent tulajdonképpen. A verbális 

nyelv itt már inkább akadályozza, mint segíti a gondolkodásunkat.  Az entrópiára matematikai definíciót szoktak 

adni – és ezekben is sokszínű a választék, bár a lényegi hasonlóság nyilvánvaló – de ezek verbális fordításaiban 

keverednek, és sokszor ellentétes értelemben használatosak a rend-bonyolultság-véletlenszerűség fogalmai. 
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rend-váltáshoz kell hasonlítanunk. Tehát mindenképpen egy globális
9
 bonyolultság-

növekedés az eredmény az evolúciós rendszereknél, amely folyamatot időről időre 

megszakít a bonyolultság-csökkentő, újrarendező szakasz. 

Nézzük meg az entrópia-csökkentő külső okokat a fenti példáknál: 

 Rizs-, vagy homok-halom növekedése rápotyogó szemekből. Ez a legegyszerűbb eset: 

„kívülről” kerülnek a halomba az új és újabb szemek. 

 Földrengésnél a lassan csúszó kéreglemezek mozgásának külső oka a földi magma 

mozgása, mely kezdetben csak a feszültségeket növeli a kéreglemezekben. 

 A társadalmi változásokban a természetből, azaz a környezetünkből vesszük el azt, ami 

– pl. vagyon – növekedést, és ezáltal feszültség-növekedést generál a társadalmi 

rendszerben.
10

 

 Az ember tudásának változásában az információ-szerzésből következik be a 

növekedés.
11

 

A harmadik és a negyedik példában maga az élő rendszer gondoskodik a folyamat 

fenntartásáról, de az élettelen rendszereknél is kialakulnak evolúciós rendszerek. A fizikai 

környezetünkben igen sok példa van az igen hosszú, „csillagászi” ideig fennmaradó 

bonyolult dinamikus rendszerekre, pl. csillagok, naprendszerek, a földkéreg stb. 

Mindenképpen egy általános, az élőre és az élettelen rendszerekre egységesen érvényes 

törvényszerűséggel kell leírni ezeknek a nyílt evolúciós rendszereknek a változását. 

Ezt egy általános fizikai bonyolultság, azaz információ-növekedési törvénnyel magyarázni 

lehetne. Ez azért nem mondana ellent a termodinamika második főtételének, mert a 

főtétel szigorúan zárt rendszerekre vonatkozik. Az evolúciós rendszereknél hangsúlyosan 

nyílt rendszerekről van szó. Segíthet egy globális, „fizikai” információ-elmélet, ami nyílt 

rendszerekre van megfogalmazva. Gondolok most az információ, és információs 

folyamatok következő – eddig élő rendszereknél megismert – jellemző tulajdonságaira: 

                                                 
9
  Ez a globális bonyolultság-növekedés nem egyértelmű. Ugyanis minden rendszernek van egy életideje, 

ami után vagy megsemmisül, vagy olyan mérvű minőségi változáson megy át, aminek eredménye már hasonlónak 

sem nevezhető az eredeti rendszerhez képest, nemhogy azonosnak. A rendszernek olyan általános definícióját kell 

elsőként megadni, amibe pl. egy állatfaj, mint rendszer, és az állatfajnak egyetlen egyede, mint rendszer is belefér. 

Ez a metarendszer-rendszer-alrendszer kapcsolatának leírásával talán megy is, a metarendszer alatt a rendszer 

környezetét értem, az alrendszere alatt pedig az elemeit, melyek általában szintén bonyolult rendszerek. És mit 

nevezünk hálózatnak? Első ötlet a definícióra: a rendszerelemek topológiáját, vagy kapcsolatrendszerét nevezzük 

hálózatnak. 
10

  Érdekes különbség a korábbi példákhoz képest: itt maga a rendszer vagy egy eleme az aktív tényező, ő az, 

aki elvesz valamit a környezetéből. Nem véletlenül hívjuk ezeket élő rendszereknek. Itt jelenik meg az okozatiság 

mellett a célirányosság. Új az is, hogy a rendszer elemei már „egymástól is vehetnek el javakat”, hiszen minden 

rendszer-elem számára a másik rendszer-elem „külső forrás”. Ez tulajdonképpen kis mértékben már a fizikai 

rendszerekben is megvalósul, de legjellemzőbben az élő rendszerekre igaz. Természetesen egy adott rendszer 

„küzd” a saját elemeiért, így ezek egymás elleni „harcát” igyekszik megakadályozni, vagy legalábbis szabályozni. 

Ez az adott rendszer önfenntartó mechanizmusának lényeges eleme. Megjegyzem, ezért veszélyes társadalmi szinten 

a szabadverseny, hiszen szentesíti a társadalom alrendszereinek egymás elleni küzdelmét. Véleményem szerint a 

szabadverseny hosszú távon nem tartható fenn, mert a társadalom ekkor már „önmagát éli fel, önmagát emészti”.  

Az biztosnak látszik, hogy valami fajta versenynek mindig lennie kell, de vajon milyen versenynek. (Az is 

megemlítendő, hogy a jelenlegi szabadversenyek is törvényileg szabályozottak már bizonyos mértékig.) 
11

  L. az előző lábjegyzetet.  Az információ-változásnak azonban van egy igen nagy pozitívuma a tárgyi, 

vagyis az energia-változáshoz képest. Amikor az egyik rendszer-elem egy másik rendszer-elemtől információt vesz 

el, akkor ez a másik rendszer-elemnél is megmarad. Ilyen értelemben az információ-szerzés nem veszélyezteti a 

rendszert, nincs „önemésztés”, csak globális gyarapodás. 
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 A makroszintű információ általában anélkül másolható, hogy az eredeti törlődne, 

vagy módosulna, tehát majdnem nyom nélkül. Itt az „általában” és a „majdnem” szó 

nagyon fontos: 

 Makroszintű információ is törlődhet, és jellemző módon törlődik is a minőségi ugrás 

szakaszban. Ekkor az egyszerűsödéssel információ-csökkenés jár együtt. Ez olyan 

mértékű lehet, hogy a rendszernek bizonyos elemei – vagy bizonyos elemei közötti 

kapcsolatok – is törlődhetnek. 

Például: 

 A társadalom forradalmi változásánál az esetleges harcok során emberek halhatnak 

meg. 

 Földrengés során nem csak átrendeződnek a Föld kéreglemezei, de fel is 

morzsolódhatnak, vagy alásüllyednek a magmába, és így semmisülnek meg. 

 A tudományban egy-egy új paradigma a régi tudás több elemét teszi feleslegessé, 

melyek idővel feledésbe mennek.
12

 

 Mikro szinten az információnak
13

 a valószínűségét a valószínűségi amplitúdóval 

írják le. (Ezt makro-szinten is hasonlóan kell majd leírni. Minél többször kapom meg 

ugyanazt az információt, annál nagyobb lesz bizonyos szempontból a valószínűség. 

Tehát a valószínűségszámítás eddigi konvenciójával ellentétben, a tartalmában azonos 

– azaz nem új – információnak is van hatása; növeli a valószínűséget. A 

valószínűségszámításban is a kételemű számokat kell használni
14

.) Egy információt 

átadó rendszer energiát is veszít, hiszen nincs tisztán informatikai folyamat. 

Kvantumos kicsiségű információnál ez az információ törlését jelenti. 

 Minden információ megállíthatatlanul terjed, titkot megőrizni csak ideig-óráig lehet15. 

Ez egyrészt nem teljesen igaz, másrészt jelentős következményei vannak: 

 Nem igaz teljesen, hiszen minden időpillanatban léteznek elkülönült komplex 

rendszerek, és ezeknek van rejtett információ-tartalmuk, különben nem lennének 

egyediek. Itt a kulcs-szó az ideig-óráig, azaz véges időintervallumon belül egy 

adott információ vagy megsemmisül, vagy publikussá válik. 

                                                 
12

  Nagyon érdekes, hogy Kuhn eléggé lekicsinylően szól a paradigma utáni kutatásokról, holott ez a szakasz 

az, amikor a tulajdonképpeni folyamatos információ-növekedés zajlik. Amint írtam már róla, az új paradigma 

megjelenése, azaz a minőségi ugrás információ-törlést is jelent az előzőleg felhalmozott információ-tömegben. 

Kuhn, és sokak szemléletében az igazi információs nyereség a minőségi ugrás, az új paradigma megjelenése. Pedig 

nem erről van szó. Az új paradigma a régi paradigmához képest jelent információs nyereséget, de nem a két 

paradigma közti időszakban felhalmozott tudáshoz képest. A félreértésnek két oka van: 

  Az új paradigma megítélése általában a létrehozó tudós közösségen kívül történik. Részben a 

közreműködő tudósok is, de főleg a kívülállók nem látják a rendszerben végbement teljes gyarapodást, és 

az új szemlélet-módot információgyarapodásként élik meg. Ami természetesen igaz is, de csak az előző 

paradigmához képest. Viszont igen sok, időközben elvégzett aprólékos munka válik hiábavalóvá, és ezáltal 

rengeteg információ megy veszendőbe egy új eszme megjelenésekor.  

  Az információelmélet jelenlegi állapota még nagyon kezdetleges. A klasszikus valószínűségszámí-

tás szerint egy régi információ megerősítése nem növeli az információ mennyiségét, csak az újdonság. Ez 

nem így van. A makro-világ információelméletében is a kvantumfizikában már felfedezett valószínűségi 

amplitúdókat kellene alkalmazni. 
13

 Pontosabban a kvantum-állapotnak, ez azonban nem más, mint a részecske állapotáról szóló információ. 
14

  A jelenlegi makro-szintű valószínűségszámításban is csak a valószínűségek abszolút-értékével számolnak. 

Ennek használhatóságából következik is egyben, hogy milyen típusú kételemű számokat kell itt használni, és miért 

nincs szükség komplex számokra. 
15

  A tudás közkinccsé válására jó példa az Internet. 
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 Azt a súlyos következtetést vonhatnánk le a fentiek alapján, hogy minden komplex 

rendszer élet-ideje véges. Ez szerencsére nincs így, hiszen a véges életidő nem 

feltétlenül jelent megsemmisülést, az életidő vége egy minőségi ugrás is lehet. 

Különben nem lenne annyi komplex rendszer, mint amennyit ismerünk. 

 Az információ információt szül; nincs megmaradási törvény az információra. Nagyon 

jó példát ad erre Karl Popper állásfoglalása az interakció védelmében
16

: 

„Az önkifejezés elmélete szerint az általunk végzett munka minősége csak attól függ, 

mennyire vagyunk jók. Csak a tehetségünkön múlik, pszichológiai és – talán 

fiziológiai – állapotunkon. Én ezt téves, ártalmas, és nyomasztó elméletnek tartom. A 

3. világ elmélete szerint nem létezik ilyen egyszerű kapcsolat. Ezzel szemben egy 

adok-kapok kölcsönhatás működik egy adott személy és a munkája között. Lehetséges 

egy munka elvégzése által, annak révén fejlődni, hogy még jobb munkát végezzünk – 

és hogy annak a jobb munkának a révén megint fejlődjünk, és így tovább.”
17

 

Közönséges megfogalmazásban azt mondja Karl Popper, hogy egy műalkotás mindig 

több információt tartalmaz annál, mint amit alkotója beletett. Ezek az információk már 

az alkotás folyamatában is megjelennek, és visszahatva az alkotóra tovább gyarapítják 

az alkotó, és általa a mű információtartalmát. 

Komplex rendszerekben folyamatosan információ keletkezik, így matematikai 

leírásuknál az információ forrásegyenlete nem egyenlő nullával.
18

 

 Az információ alapvetően nem hatalmat, hanem cselekvési szabadságot ad.
19

 

A fentiek alapján egy kellően bonyolult makro-szintű rendszerben az idő múlása 

információs gyarapodást eredményez a külvilággal fennálló input-output kapcsolatban. 

Információ-leadásnál
20

 nem veszít információt lényeges mértékben
21

, – mert az eredeti 

nem törlődik teljesen – ugyanakkor folyamatosan új információhoz jut a környezetéből. 

Természetesen ennek a folyamatnak feltételei is vannak, egyelőre csak példaként: 

 Információ-, azaz inger-gazdag környezet, 

 Túlélni a szűk és a tág környezet, valamint a saját rendszerben bekövetkező 

minőségi ugrásokkal együtt járó „pusztításokat”. 

A környezeti hatásnak való kitettség csökkenthető a környezet változtatásával. Tehát 

tulajdonképpen jó úton indult el az emberiség, amikor a természet átalakításába kezdett
22

. 

Keserves tapasztalatokat szereztünk arról, hogy ez milyen veszélyes játék. A probléma 

szerintem az, hogy a környezetet mindig az épp aktuális igényeinknek megfelelőre 

                                                 
16

  Ide kell még másik példa is, pl. az információvá váló pénz sokszorozódási képessége. Ez nagyon időszerű, 

hiszen a gazdasági válságok valódi oka ez. 
17

  Sic itur ad astra! Nagyon tetszik. 
18

   Martinás Katalin fizikus gazdasági folyamatokat leíró modelljében ez volt az egyik komoly tévedés: a pénz 

forrásegyenletét 0-val tette egyenlővé. Anno komoly kísértést éreztem, hogy ezt megírjam neki. Persze fizikusként 

ezt nem kellett feltétlenül tudnia. (Ha jól emlékszem a szerzőkre, és a címre: "Economic Growth and Change in 

material World", Robert U. Ayres and Katalin Martinas, Edward Elgar, London (Forthcoming 2005)) Szerencsére a 

banki tanulmányok és munka sokat segítettek nekem ennek megértésében. Nagyon érdekes, hogy ebben a 

jelenségben tulajdonképpen a pénz  információvá válása mutatkozik meg.  
19

  Itt majd hivatkozni kell a szabadságról szóló cikkre. Előzetesen annyit, hogy az evolúciós folyamatban a 

bonyolultság növekedése több választási lehetőséget jelent, következésképpen nagyobb szabadságot. 
20

  A legnagyobb információ leadás a minőségi ugrás szakaszában következik be. Ezt majd részletesebben 

taglalni kell. 
21

  Kis mennyiségű Információt még akkor is veszít, ha információt vesz fel, ezt is részletezni kell.. 
22

  Jó úton, de a ez az út rögzült, és minden rögzült tulajdonság veszélyes, ahogy Karl Popper is ír erről. Tehát 

nem csak a beszéd rögzült az embernél, de a környezet-átalakítás is! Ez nagyon fontos!   
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alakítottuk, ami aztán később, vagy másutt visszaütött, azaz önmagunkat veszélyeztette az 

átalakítás, csak térben és/vagy időben másutt. A környezet módosítása tehát csak térben és 

időben globális hatásokat figyelembe véve végezhető. 

Visszatérek Karl Popper fent idézett vonakodására a komplexitás szükségességének 

elfogadásában. A túléléshez a komplexitáson kívül szükséges még valami, nevezzük 

kooperatív környezetnek, ami alatt azt értem, hogy elegendő információt nyújt, és 

változásai „túlélhetők”. 

Ezt jobban meg kellene gondolni, hiszen 

 Egy bizonyos bonyolultsági szinttől kezdve az információt én szerzem be, és egyre 

függetlenebb leszek a környezet nyújtotta információtól. 

 A fejlettségtől – azaz komplexitástól – függően az előre-látás képessége 

megmenthet a környezet és a saját rendszerem „gyilkos” változásaitól. 

Tehát a környezetnek való kiszolgáltatottságban is a komplexitás növekedése a 

megoldás. Ez azt jelentheti, hogy a komplexitás mégis önmagában jelent előnyt? Nem 

egészen. A szükséges és elegendő komplexitás kialakulását el kell érni, meg kell élni. Tehát 

mégis szükséges az oltalmazó környezet minden szinten.
23

 Csak a bonyolultság különböző 

szintjein más- és más oltalom szükséges.
24

 

Igaz, hogy idővel csökken a környezet oltalmazásától és, mint táplálótól való függésem, de 

– most úgy tűnik számomra, hogy – valamilyen szinten mindig megmarad.
25

 Ez fontos 

lehet a különböző bonyolultsági szintek kapcsolatának leírásában. 

Akár az inger-gazdagságról, akár a változások túlélhetőségéről van szó, van egy nagy 

tanulsága a környezetünktől való függésnek, amit én úgy nevezek, hogy „csak együtt lehet 

mindent”.
 26

 Ez azt jelenti, hogy nemcsak én vagyok része egy nagyobb egésznek, de ez a 

nagyobb egész valami módon az én részem is egyben. Csak a környezetemmel együtt 

lehetek túlélő és fejlődő. Nyilván a rendszer nyitottsága az oka ennek, pontosabban a 

szoros kapcsolódások, a hálózatszerű szerveződés a többi rendszerrel. Kétségtelenül 

szükséges az információ-leadás, azaz információnyújtás a környezet számára, mert egy 

adott rendszer csak a környezetével együtt fejlődhet, illetve csak akkor kap segítséget, ha – 

Popper szavaival – kinyilatkoztatja önmagát. Izgalmas, hogy épp ez a kinyilatkoztatás 

szerepel Popper nyelvi elemei között elsőnek. 

Minden rendszer annál életképesebb, minél pontosabb képe van a környezetéről, a 

világról. Mondhatnám azt, hogy ez szükséges, de nem elégséges feltétele az 

életrevalóságnak. A kép azonban annál pontosabb, minél több képpont, és kép-logika van a 

rendszerben. A kép-logika pontos definícióját nem fejtem ki, jelentse egyelőre az egyes 

képpontok között létrehozható kapcsolatokat. A kép tehát annál tökéletesebb, minél 

bonyolultabb médián jön létre. Karl Popper úgy fogalmazott, hogy „… nem mondom azt, 

                                                 
23

  Érdekes: a földi evolúcióban minél komplexebb egy élőlény, annál hosszabb az utódok „óvodás” kora. 

Mintha az evolúcióban is csak azok a komplex lények tudnának kifejlődni, amely számára az óvó környezet is 

biztosított. Minél bonyolultabb egy szervezet, annál hosszabb a reprodukció ideje, és ez alatt az idő alatt védelemre 

van szüksége. Egyre több információ tanulással, és nem örökléssel épül be az utódba. Ez tovább növeli a 

reprodukció idejét. 
24

  Mondhatnánk azt, hogy a komplexitás egy bizonytalansági tényező erejéig szükséges. Mint a 

kvantumfizika határozatlanság elve. Érdekes. Lehet, hogy a határozatlanság elv ott is a környezeti változásoknak 

való kitettséget jelenti? Hogy nincs tökéletesen zárt rendszer? Akármennyire próbálok „steril” körülményeket 

teremteni, a részecskékkel történhet valami útközben két vizsgált állapotuk között?  
25

 Tehát Karl Poppernek részben igaza van a komplexitással kapcsolatban. 
26

 És érdekes lehet a „transzcendens oltalom és táplálék” megértésében! 
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hogy a komplexitás rossz, vagy bármi ilyesmi. De szerintem önmagában nem jelent 

előnyt.” Most már pontosíthatunk ezen a megfogalmazáson, és azt mondhatjuk, hogy egy 

rendszer komplexitása önmagában nem elégséges feltétele a túlélésnek, de szükségszerű. 

Az elégséges feltételhez a komplex környezet is hozzátartozik. 

Karl Popper egyik legfontosabb ellenérve a komplexitás szükségességére az egyszerű 

élőlények léte. Mivel a táplálkozási hierarchia felépülése, és folyamatos léte 

elképzelhetetlen az alsóbb, tehát egyszerűbb élőlények nélkül, ezért most már nem érzem 

Popper érvét találónak. A táplálkozási hierarchia csúcsára való feljutás szükségessége a 

nagy komplexitás. Ez már bátran kijelenthető. A földi élet jelenlegi stádiumában az ember 

került a csúcsra, és a számunkra igazán izgalmas kérdések ezzel az állapottal kapcsolatban 

merülnek fel. 

4. A hálózatok matematikája 

A komplex hálózatok egy része skálafüggetlenséget mutat
27

, ami a legegyszerűbben úgy 

fogalmazható meg, hogy nincs tipikus pontja a hálózatnak, nagyon sok olyan pont van, 

aminek kevés kapcsolódása van, de van néhány, aminek rendkívül sok kapcsolata van. Így 

a szokásos haranggörbe helyett egy hatványfüggvény eloszlást
28

 kapunk, ami egy 

folytonosan csökkenő görbe. 

A skálafüggetlen hálózatokra az egyik legszemléletesebb példa az internet. Ezen jól 

érzékelhető a skálafüggetlen hálózatok jellemző tulajdonságai: 

1. A hálózaton vannak csomópontok, sok kicsi és néhány igazán nagy. 

2. A hálózatok dinamikusak, folytonosan tűnnek el és alakulnak új 

csomópontok, kapcsolatok. 

3. A hálózatok dinamizmusára egyértelműen a növekedés jellemző. 

4. A hálózaton „harc” folyik a kapcsolatokért, és a gazdag egyre gazdagabb 

lesz. 

5. Ezen hálózatoknak nagy a hibatűrésük, pontjaik közül véletlenszerűen 

eltávolítható a pontok jelentős hányada anélkül, hogy a hálózat maradék része 

működésképtelenné válna. Ez azt jelenti, hogy a hálózati elemek, és 

kapcsolataik véletlenszerű meghibásodásai nem tudnak kárt tenni benne. 

6. Tudatosan kiválasztott néhány igen nagy csomópont eltávolítására viszont 

széthullik a hálózat, azaz céltudatos támadás ellen védtelen.
29

 

7. Bizonyos hálózatokon végül egy olyan állapot alakul ki, hogy a „győztes 

mindent visz”.
30

 Ezzel persze a skálafüggetlen topológia meg is szűnik, és 

egy csillagtopológia alakul ki. 

                                                 
27

  Ez minden önszerveződő hálózatra igaz. Tehát az önszerveződő hálózatok kivétel nélkül skálafüggetlen 

topológiát mutatnak. 
28

 Log-log görbe. 
29

  Az internet-példát követve: néhány okos hacker célirányos munkával el tudná érni, hogy a hálózat 

darabjaira essen szét. Fölmerül a kérdés, hogy miért nem teszik. A legvalószínűbb válasz az, hogy nem akarják 

tönkretenni a „játszóterüket”, vagy még inkább az információforrásukat. A legnagyobb veszélyt a terrorizmus 

jelentheti. Ha a hacker egyben fanatikus terrorista is lenne, akkor már nehezebb megválaszolni, miért ne tenné 

tönkre az egész hálózatot. Valószínűleg itt is az lehet a visszatartó erő, hogy ma már a terror-szervezetek 

hálózatának működtetéséhez is szükséges az internet. 
30

 A földi élet evolúciójában az emberi faj lett az, aki „mindent visz”. 
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A hatványfüggvény jellemzően az adott komplex rendszer önszerveződését jelenti. 

Egyértelmű a kapcsolat a változásokról előzőekben leírtak, és a hatványfüggvénnyel 

jellemezhető rendszerek között. A hatványfüggvénnyel leírható eloszlások a növekedési 

szakaszra jellemzők, a csillagtopológia kialakulása pedig a minőségi ugrás szakasza. Ez 

utóbbi a fizikai folyamatokban a fázisátalakulások pillanata. A kapcsolat felismerése után a 

hálózatokról való tudás is gyarapodik, hiszen az evolúciós rendszereknél egy fontos 

felismerés, hogy a folyamat alapja a rendszer nyitottsága. Tehát csak nyitott rendszerek 

tudnak fejlődni, önszerveződést mutatni. Ez a fizikai rendszerek fázisátalakulását megelőző 

szakaszra is jellemző, hiszen a fázisátalakulás is valamely külső tényező hatására megy 

végbe. Hozzávehetjük tehát 8. jellemzőnek a fenti felsoroláshoz a hálózat nyitottságát: 

8. A skálafüggetlen hálózatok egyértelműen nyílt rendszerek, a környezetükből 

„táplálkoznak”. 

Az evolúciós folyamatok tekintetében még egy lényeges jellemző, hogy élettartamuk van, 

azaz egy idő után vagy elpusztulnak, vagy minőségi változáson esnek át. Ez utóbbinak a 

hálózati megfelelője a csillagtopológia kialakulása. Megfogalmazható tehát egy 9. pont is a 

jellemzők felsorolásában:  

9. Minden önszerveződő hálózat meghatározott élettartammal rendelkezik, 

amely azt jelenti, hogy egy idő után vagy szétesik, azaz megszűnik, vagy 

szükségszerűen kialakul a csillagtopológia
31

. 

Nagyon fontos kérdés, hogy a csillagtopológia un. rendje – a rend, mint a véletlenszerű 

ellentéte – milyen bonyolultsági szinten megy végbe, azaz a rendszer, vagyis a hálózat 

szétesését jelenti-e, vagy egy új minőség megjelenését. A csillagtopológia azt is érzékelteti, 

hogy a minőségi ugrásnál egyszerűsödés megy végbe a megelőző „vad” növekedési 

szakaszhoz képest. 

Továbbgondolásra 

 

 

 Nagyon hiányzik egy „fizikai” információelmélet. Az információ másolóképesség, 

azaz kép-képzés jellege is azt a gondolatot erősíti meg, hogy szerkezeti energiával van 

dolgunk. A kép, vagy modell a képpontok elhelyezkedésében, rendezettségében, 

mozgásában tükrözik a tárgypontokat. Lényegtelen a képpontok milyensége – a média 

–, csak az egymáshoz való kapcsolódásuk, viszonyuk számít. Természetesen idővel 

fontos lehet a képpontok médiája, ha a világot intenzív értelemben is végtelennek 

képzelem el (és én annak gondolom). Tehát a képpontoknak az idő múlásával, a távoli 

jövőben is ugyanúgy kellene viselkedniük, mint az általuk tükrözött tárgypontoknak. 

Ha a tárgypontoknak van evolúciójuk, akkor a képpontoknak ugyanazt az evolúciót 

kellene mutatniuk. Így aztán nem mindegy a média. 

 A fentiek alapján az információ nemcsak a kötési energia, nemcsak a puszta 

kapcsolatrendszer, hanem a tudáspontok is, azaz minden energia-pont!
32

 Persze, ha az 

intenzív végtelenbe hiszek, akkor ez logikus is: kiterjedés nélküli pont csak idealizáció 

                                                 
31

  A csillagtopológia középpontja nem feltétlenül valódi pont, lehet ez a projektív geometriából ismert ideális 

pont is. Ezzel jellemezhető egy fém mágnesezetté válásakor az atomok egy adott iránya. Ez jobb megfelelője a 

paradigmaváltásoknál bekövetkező új szemlélet, azaz itt is egy új irány megjelenésének. 
32

  Igaza lesz Héjjas István megfogalmazásában Tom Stoniernek „energia egyenlő összesűrített információ”? 
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az elméletben is, mint a valóságban, minden pontszerű valami tovább osztható 

„összetettség”.  

 A tudományban egy nagy minőségi átalakulás után a tudás elemszáma növekszik: a 

minőségi ugrás során feltárt új kapcsolatrendszerben a kapcsolatok vonalai mentén 

növekszenek a tudáspontok. Ez a tudás mennyiségi növekedését jelenti. A tudáspontok 

növekedésével új kapcsolat-vonalak is megjelennek, illetve felsejlenek. Az új minőség 

akkor jelenik meg, amikor elégséges tudáspont van ahhoz, hogy a régi vonalrendszert 

egy pontosabb, új rajzolatra cseréljük, amiben a kutatott világ, vagy világrész egy új, 

egységes, pontosabb képe jelenik meg. A minőségi ugrás tehát elsősorban és 

alapvetően „vonal-bekötés”, és ennek során törlődnek – pontosabban felejtésbe 

merülnek – az új rajzolathoz szükségtelen, vagy elhibázottnak vélt tudáspontok.  

Végig kellene gondolni, hogy a változásoknál felhozott másik három példánál hogyan 

lehet leírni valamilyen, a fentihez hasonló folyamatot. 

További gondolatok: 

 Mennyiségi növekedés során „pontosítok”, azaz a tudás-pontok száma 

növekszik. 

 Minőségi ugrásnál átrajzolom, átrendezem a tudáspontjaimat, azaz a 

kapcsolatrendszerüket módosítom. Új paradigma ≡ új elmélet ≡ új 

hitrendszer. (Csillagtopológia!) 

 

 

 


