
Nyíri Tamás

VÉLETLEN, EMELKEDÖ VALÓSZÍNŰSÉG"FEJLÖDÉ8

A világ nem üvegbőlés betonból készült üvegpalota. Nem az óra
pontosságával működő preciziós mű, Világunk konkrét folyamatait nem.
lehet levezetni a természettudományok elvont törvényéből. A fizikai tör
vény áll akkor is, ha az előadóteremben nem sikerült a kísérlet. Joggal
érdekelheti azonban a hallgatókat, hogy hányszor sikerül a kísérlet? A
naprendszer törvényei semmit sem mondanak a rendszer kialakulásáról
vagy fennmaradásáról, pedig ezek Stem érdektelen kérdéseik. A konkrét
valósághan míndíg fellelhető nem rendszeres összetevővel a statisztika.
foglalkozik. A statisztíkus módszer alapfogalmaihoz tartozik a véleUen
és a valószínű.*

A váratlan eseményt mondjuk véletlennek. Amire nem számítottunk,
amit nem véltünk. Akkor emlegetjük a véletlent, ha váratlanul összeesik
két vagy több történés.

Véletlenül fejemre esik egy cserép, ha történetesen éppen akkor me
gyek az utcán, amikor a meglazult cserép leesik a háztetőről. Egyik tör
ténés sem véletlen abban az értelemben, mintha nem lenne elegendő oka
külön-külön mindegyik történésnek. Megeshet azonban, hogy két törté
nés térben-időben találkozik. Történetesen ugyanott és ugyanakkor megy
végbe mindkettő. A történések pusztán tér-időbeli összeesésének követ
kezményét mondjuk véletlen eseménynek.

A véletlen esemény ellentéte a rendszeres előfordulás. Rendszert
gyanítunk. ha véletlennek tűnő események ismétlődnek. Szabályosan is
métlődőeseményeksorozatát pedig semmiképpen sem mondhatjuk többé
véletlennek. Az írógépen játszó majom véletlenülleüthet egy-két értel
mes szót, Nem lehetetlen, hogy két vagy három betű történetesen t úgy
kerüljön egymás mellé, hogy értelmes szót alkosson. Senki sem mondaná.
azonban véletlennek, ha Arany János egyik verse állna a papíron, A
költemény ugyanis a betűk értelmes sorozata. A betűk értelmes soro
zata pedig szabályos rendet árul tel a betűk rendszertelen, vagyis vélet
len eloszlásával szemben.

Természetesen egészen máSférctés, hogy egyáltalán elvárható-é egy
költemény a betűk játékos kopogtatása esetén?

Világosabbá válik a dolog, ha tisztázzuk a valószínűség fogalmát is.
A véletlen ugyanis úgy tartozik a valószínűséghez, mint árnyék a fényhez.

A kísérlet valószínűsége iránt érdeklődik az a diák, aki azt kérdi,
hogy hányszor sikerül akisérlet? Az események gyakoriságát érteti meg
a valószínűség nem rendszeres történések bizonyos csoportján belüL
Legegyszerűbb példa erre a szerenesejáték. Vegyük azt a határesetet;
amikor csak két lehetőség van. Mi a valószínűsége annak, hogy fejet do
bok ? Ideális valószínűsége 1/2, mert elvileg egyenlő esélye van a fejnek
és az írásnak. Egyes dobások eredménye a kiindulási állapottól, a dobás
erejétől és irányától, valamint attól függ, hogy az érme hogyan
áll meg. Ez a játék nyilvánvalóan nem olyan rendszeres folyamat, mint
például a bolygók keringése. Ha azonban elég hosszú sorozatot dobok..
akkor körülbelül a dobások felénél fej jön ki. Ha pedig több sorozatot

• Felsőfokú matematikai képzettséggel rendelkezők elnézését kell kérnem, ha termi-
nológíám - előttem is ismert módon - eltér az általuk megszokottól. Ennek oka abban
rejlik, hogy a kérdést nem a matematika szemszögéböl vizsgálom.
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dobok, akkor mindenegyes s-orozaton Jlelül más és más arányban jön ki
a fej. Az így kapott számok azonban csak kis eltéréssel ingadoznak az
ideális 1(2 valószínűség körül. A valószínűség azt mondja meg tehát, hogy
körülbelül milyen arányban várható bizonyos események előfordulása. A
kis ingadozás a véletlen, mert ebben az ingadozásban már semmiféle
rendszert sem állapíthatunk meg. Azért kell rá számítanunk, mert gya
korlatilag lehetetlen úgy befolyásolni a dobást, hogy többször kapjunk
fejet vagy írást. Ha tetemesen növekednék a fej gyakorisága, oa felsorolt
tényezökön kívül egy újabb okot keresnénk, s minden bizonnyal meg is
'találnók, például az érme egyenlőtlen súlyelosztásában. Ebben az eset
ben azonban nem beszélhetünk többé véletlen eltérésröl, mert ez az új-abb
tényező a fej valószínűséget növelte az írással szemben.

A feltételezett valószínűségtől való rendszeres eltérés esetéri min
dig egy újabb tényezőre kell gondolnunk. Ez a fontos' belátás hozzásegít
a véletlen és valószínű közöttí különbség mélyebb megértéséhez.

,.A valószínű nem véletlen

Válasz nélkül hagytuk azt a kérdést, hogy elvárható-e egy költemény
.a betűk játékos kopogtatásaeset,én. Erre a kérdésre most akarunk vá
laszolni.

Egészen világos, hogy egy versnek nincs egyenlő esélye az értel
metlen betűalakzatokkal. Legyen a versben előforduló betűk száma s.
Ra az abc-t 26 betűből állónak vesszük, akkor 268 sorozat lehet
séges. A különböző sorozatok egyike alkotja a kívánt verset. Arariv Já
nm "Csalf,a sugár" címú verse 179 betűből áll. Ez a 179 betű 26179 kü

lönböző sorozatot alkothat, amelyek közül egy a megfelelő. Ezt a tény
állást kifejezhetjük a Ikövetkező törttel is: 1/1927. JOZ5\). Pusztán mate
marikailag a vers valószínűségének tekinthetjü!k ezt a törtet.

Nézetünk szeririt azonban ez oa szóhasználat megtévesztő, még akkor
is, ha rögtön hozzátennők, hogy ez a valószínűség oly kicsi, hogy gy:a
Korlatilag sohasem valósulhat meg. Joggal vethetjük fel ugy.anisazt a
kérdést, hogy gyakorlatilag míért nem vánható a vers? Az időre való
hivatkozás, hogy egy majomnak nem volna elég ideje la próbálkozásra,
csak elodázná a választ. Mert hiába játszik valaki évekig a lottón, tíz
év után sincs nagyobb valószínűsége, hogy a következő héten ötös talá
lata legyen, mint a legelső alkalommal. Véleményünk szer-int ez a tört
nem több egy elméleti eshetőségnél, ami játékos kopogtatás esedén soha
sem válik konkrét valószínűséggé.*

A billentyúk játékos kopogtatása esetében azért nincs a versnek va
lószínűsége, rncrf a nem-értelmes sorozatoknak van valószinűségük. A
nem-értelmes sorozatoknak van ~tt olyan esélyük, m1nt a fejnek vagy
írásnak a pénzdobálásnál. Ez pedig annyit jelent, hogy az értelmetlen
betűalakzatok közül itt-ott előfordulhat ugyan egy-egy értelmes szó, de
csak ritkán és elszórtan, mert az értelmes szó a véletlen itt. Nem egy
versnek, még mondatokneík sincs itt valószínűségük.

A vers rendszeres eltérés a játékos gépelés esetéri várható valószínű

ségtől. A rendszeres eltérés pedig nem véletlen. Akkor valósulhat csak

• A 265 logar-itmusa a negentrópia meghatározására való. L. BrlUouin (Science and In
formation-Theory, New York 1956.) nyomán kezd terjedni ez a fogalom. Segitségével ki

-számítható, hogy a vers értelmes Iegépelése mítyen arányban növeli a termo dynamikus
-eritróptát. V. ö. W. Büchel, Entrople und Finalititt-sinnfreie undsinntragende Un-

'wahrscheinlichkeU. Seholastik 38 (1963), 361-377.
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meg, ha valami újabb ok kezd műkődní a játékos gépelésen kívül. Sze
.rencsejátéknál csalásna gondolnánk, a majomnál pedig ídomításra, Amíg
azonham nem működik ilyesféle ok, addig nem lehet szó a vers valószí"
nűségéről,

De nem elvont eszme csupán ez a sokat emlegetett rend? Vagy ami
ezzel az ellenvetésselegyremegy, nem merő szubjektivízmus értelmes so
rozatokról beszélni, hiszen annak, aki nem tud magyarul, Arany János.
verse is értelmetlen betűsorozat osupán? Az ellenvetés annyiban állja
meg a helyét, hogy értelmes tartalmak közlésénél mindig szükséges bi
zonyos konvenció. Gondoljunk azonban a vers helyett egy páncélszék
vény betűkombinációszárjára, s akkor nyilvánvaló, hogy nem merő szub
jektivizmus értelmes sorozatról beszélni. Pénzükre szeretnek és tudnak
ie vi.gyázni az emberek. Amint a pénz nem elvont eszme, a betűkombiná

aió sem szubjektív biztonságot nyújt csupán. Még világosabb a dolog egy
rádiókészülék összeállításánál. Csak akkor szólal meg a rádió, ha az alkat
részeket nem véletlen összevísszasággal, hanem megadott terv szerint
szerelik össze. Ezt a szerelesi tervet semmiképpen sem mondhatjuk el
vont eszmének, mert nagyon is konkrét rend valósul meg benne.

Az abc betűiből természetesen összeállítható Arany János verse.
Különben ő sem írhatta volna meg. Ez a lehetőség nem azonos a konk
rét valószínűséggel. Konkrét megfigyelések és belátások, helyesen meg
vállasztott reprezentatív mirita alapján dönthető csak el, hogy az elvont
lehetőségek közül melyík rendelkezik konkrét valószínűséggel: A való
színűség fogalma arra mutat rá, hogy az igen sok lehetőség közül jóval
kevesebb a valószínű, s ezek közül is csak egyik-másik válik valóra.

Kedvezu események kiválasztása

Mielőtt továbbmennénk, foglaljuk össze az eddigieket. A véletlen a
valószínűség mellékterméke, Véletlennek mondtuk az ideális valószínű

ségtől való nem-rendszeres eltérést. A valószínűség pedig .annaik belátása,
hogy riern működik további ok, ami rendszerezné az ideális valószínűség

ikörüli véletlen ingadozást.
A világ halad s közben valamivé válik. Találunk benne szabályosan

visszatérő rend:szereket, például naprendszert. de ezek sem voltak rnin
dig. Idők folyamán alakultak kL Az egyik rendszer gyakran átadja he
lyét a másiknak. A kevésbé tökéletest felváltja a tökéletesebb. A világ
fejlődik. A fejlődés nem jelenti azt, hogya világban nincs katasztrófa,
letörés, vagy zsákutca, Ugyanúgy nem zárja ki mindezt a fejlődés, amint
a valószínűség nem zárja ki a véletlerit. De mégis fejlődés jellemzi a vi
lágot és nem pusztulás. Emelkedő valószínűség és nem véletlen. Mit je
lent ez az ujabb fogalom?

Minthogy rninden megismerés tapasztalással kezdődik, végezzük el
gondolatban a köv-etkező kísérletet. Az ábc betűit kell kihúzni egy tasak- .
ból. Az lenne .a kedvező eset, ha megfelelő sorrendben húznők ki Buda
pest betűit, Lehetőség van rá. Valószínűsége azonban nincs a feladatnak.
Akkor beszélhetnénk csak valószínűségről. ha a betűk rendszertelen,
vagyis véletlen kihúzásához még valami egyéb ok is járulna,

Legyen ez az úJa!bb ok oa kedvező betű megőrzése. Ha nem veszít
jüik el túl korán tűrelmünket. elóbb vagy utóbb sikerül kihúzni a b be-
tűt, mert egyenlő eshetősége van mind a 26 betűnek. Ha rsikerült ki
húzni, tegyük félre. A következő u betűt már hallarább húzzuk ki. Ha
félretesszük és megőrizzük a kedvező betűket, akkor egyre növekvő gyor"
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sasággal jön ki a B-u-d-a-p-e-s-t betűkombináció. Minden kedvező betű

kiválasztása növeli a következő betű esélyét. Amit ebben a kísérletben
Ibeláttunk, emelkedő valószínűségnek nevezzük.

Ne tevesszük össze a véletlen eshetőséggel. Ez a kísérlet alapvetőerr

különbözik a játékos gépeléstől. Miért? Mert a kedvező betűket ikivá
Iasztottuk, félretettük és megőriztük. E kiválasztás és megőrzés az az új
tényező, ami hozzájárul a betűk véletlen húzogatásához.

Az emelkedő valószínűség ezek szerint a kedvező események kivá
lasztása és megőrzése. A kedvező események álLandósulnak és szabályo
san ismétlődnek. Már nem véletlenül fordulnak elő, hanem rendszeresen.
A rendszeres előfordulást egy újabb tényezőnek köszönhetjük, ami hoz
zájárult az egyébként nem vendszeres történésekhez. A valószínűség min-
dig valami újabb ok hatására emelkedik. .

Nézzünk most egy példát a világot jellemző emelkedő valószínűségre.

A húsevő állatok nem élhetnek meg kizárólag húsevő állatokból. A húsevő

állatok feltételezik a növényevőket. A növények általában nem állatok
ból élnek. A növények táplálkozása viszont kémiai folyamatokat igényel.
A kémiai folyamatok nem függetlenek a fizikai folyamatoktól. Fizikai
folyamatok kémiai folyamatok nélkül is végbernehetnek. Ebből követ
kezik, hogyahúsevőkvalószínűsége addig a legkisebb, amíg csak fizikai
és kémiai folyamatok mennek végbe a világon. Növekedik azonban va
lóezínűségük, ha megjelennek a növények, és nagyot lép előre, arndkor
kifejlődnek a növényevő állatok. Mindehhez tér, idő és nagy számok
kellenek.

Fontos következmények

Az emelkedő valószínűség megérteti a világ méreteit. Megmagyarázza
a térbeli koncentrációt is. A későbbi rendszer ott válik csak lehetővé, ahol
már működik egy korábbi. Az elemi rendszerek, mondjuk az atomok, a
legelsők. Alkotórészeik kezdeti eloszlasán belül bárhol előfordulhatnak

még. A második lépés azonban föltételezi az elsőt. A molekulák csak ott
valósulhatnak meg, ahol már kialakultak az atomok. Élő sejteiket pedig
csak ott várhatunk, ahol már létrejöttek az atomok és molekulák. A
valószínűség elvei szerínt azonban nem várható, hogyakésőibibi rend
szerek kiaknázzák az összes kezdeti lehetőséget. Ennélfogva elemi rend
szerekből sem lesz annyi, mint amennyi önmagában véve lehetséges
volna. Ezzel összeszűkül a következő színt alapja, Minéí magasabbra
emelkedünk, annál kisebb térre szorítkoznak a magasabb és bonyolul
tabb rendszerek, Az emelkedő valószínűség alapján feltételezhető tehát,
hogy más égitesteken is élnek vegetatív és szenzítív élőlények, de ezek
nek az égitesteknek a száma elenyészően csekély az égitestek abszolut
számához mérten,

Az emelkedő valószínűség megérteti a nagy számokat is. Az igen nagy
számok pótolják a magasabb és bonyolultabb rendszerek kis valószínű

ségét. Ami egymillió eset közül egyszer várható csak, milliószor millió
esetben már egymilliószor fordul elő. Minél bonyolultabb egy rendszer,
annál kisebb a valószínűsége. A bonyolultabb rendszerek azonban
később jelennek meg, mert feltételezik az egyszerűbb rendszereket.
Tehát minél későbbi egy rendszer, annál kisebb a valószínűsége.

Ez az állítás nincs ellentétben az emelkedő valószínűséggel. Hiszem ez
utóbbi éppen azt érteti meg, hogyan valósulhatnak meg azok a rendsze
rek, amelyeknek igen kicsiny a valószínüségük. Azért oly nagy az elemi
rendszerek száma, hogy igen kicsiny valószínűségük ellenére is megvaló-
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sulhassanak 'a bonyolultabb vrendszerek. A világegyetem nagysága for
dítva arányos tehát a végső rendszerek valószínűségével.

Az emelkedő valószínűség rávilágít az idő' szerepére is. Bármekkora
rnéretek is jellemezzék a vílágegyetemet, bármilyen nagy számban fol""
duljanak is elő az elemi rendszerek, előbb vagy utóbb elvész a nagy szá
mok kezdeti jótéteménye. Egyre szűkebb térre korlátozódnak a maga
sabb rendszerek. Ezen a ponton lép be az idő. Míllíószor millió lehetőség

egymillió valószínűséget jelenthet. De ha összeszükült közben a tér, ak
Ikor e sok lehetőség nem fér el egymásrnellett. A térbeli egymásrnelletti
Béget pótolhatja az időbeli egymásutániság. Igen hosszú idők pótolhat
ják az összeszükült teret, A míllíószor millíó lehetőségre alkalom nyílik
időben, ha nem fér el térben.

Beszélhetünk a fennmaradás valószínűségéről is. Későbbi rendszerek
működése korábbi rendszerektől függ. Ezek felbomlása maga után vonja
a későbbi rendszerek megszűnését is. A háború után kiirtották Korzika
szigetén a szúnyogokat. A szúnyogok kiirtása míatt elmaradtak az ének
Iömadarak, mert nem tudták mivel táplálni a tojásból kikelt fiókákat. A
madarak távollétében viszont elszaporodtak a hernyókés a szíget egész
növényzetét veszélyeztették, Nem maradt más megoldás. mínt a szúnyogok
sürgős visszatelepítése.

A fennmaradás valószínűsége, sajnos, állandó összeütközést jelent a
fejlődés valószínűségével. Mint mondottuk, a korábbi rendszerek kis
valószínűsége miatt könnyen felbomlanak a későbbi rendszerek is. Ha
viszont a korábbi rendszerek fennmaradásának valószínűsége túl nagy,
akkor a rendszerek állandósága nehezíti meg a későbbi rendszerek ki
emelkedését, Szílárdan kialakult rutin nehezen engedi át a terepet újabb
rendszereknek.

A valószínűségemelkedése nem jelenti, hogy mindig a legvalószínűbb

valósul meg, hanem Iéi valószínű lehetőségek egyike. És nem is mindíg
a legjobb. De a valószínű kiemelkedése mindig értelmes megoldást nyújt.

Rend a véletlenek játékában

Az emelkedő valószínűség megérteti a fajok természetes vendszerét is.
A fejlődés gondolata nem más, mint az emelkedő valószínűség alkalma-
zása az élők világáJra. • '

A fejlődéselmélet megérteti a fajok különbözőségét és hasonlóságát,
tér-időbeli eloszlásukat, a fajolk számát, a fajokon belüli számok növe
kedését, állandóságát, vagy csökkenését. Darwin elmélete a világ egyik
Iegtermékenyebb tudományos gondolata. Arra a belátáera épül, hogy a
körűlmények megváltozása megváltoztatja a magasabb rendszerek fel
tételeit, s ez új faj kialakulását eredményezi. A lovak ősei moesárban
éltek, talpon jártak. A mocsarak kiszáradása után alkalmazkodtak a pusz"
tai élethez: jól futó állatokká lettek.

Darwin szerint minden új faj véletlen változások ősszegeződése, Igen
sok kis változás halmozódik fel új fajjá. Nézetünk itt tér el Darwinétól.
Mert a. véletlen elszigetelt és magábanálló esemény, A fejlődés szem
pontjábtll viszont nem az elszigetelt változások jelentősek, hanem e vál
tozások kombinációja. A biológia e kombinációk valószínűségét kutatja,
s nem a véletlen eltéréseket. Véletlennel és nem..rendszeressel ugyanis
.semmire sem megy a tudomány. '

A biológiai faj értelmes megoldás. Az életfeladat egyik lehetséges
értelmes megoldása több lehetséges megoldás közül, Még pedig az éle~

feladat adott körűlmények közöttí értelmes megoldása. Új faj az életfel-
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adat új értelmes megoldása új körűlmények között, és nem véletlen vál
tozások halmaza. A véletlen a statisztika általános elvei alapján nem
rendszeres eltérés, A. nem-rendszeres éltérésre azonban míért mondanók,
hogy új faj? Mílyen alapon sorolhatnők be a fajok természetes rend
szerébe, ha nem-rendszeres eltéréseket észlelnénk csupán? Ezért gondol-o
juk, hogy ezen a ponton már nem oszthatjuk Darwin nézetét.

A fejlődés gondolata megérteti a fajok természetes rendszerét, de
nem ez a gondolat hozza létre a fajokat. A fejlődés gondolata megma
gyarázza azt, ami érthető a faj okban, de nem a magyarázat alakította ki
a fajokat. A fejlődés gondolata a fajok érthető komponense, az életfo
lyamatok belső érthetősége. Mínt a kerékben érthető a kör, a szaba
doneső testekben Newton törvénye, a fajok rendszerében érthető a fej-

. lődés gondolata.
A fejlődés azt mondja, hogy a világ folyamataiban rendszer van. Rá

mutat arra, hogy milyen ez a rendszer, milyenek a szabályai és törvé
nyei. Megmagyarázza, hogy a rendszeresség mellett hogyan fér meg a
nem-rendszeres, a véletlen, a letörés és a zsákutca. De nem a fejlődés

gondolata alakítja ki a fajokat.
A fejlődés tényét sem a fejlődés gondolata hozta létre. I:Ia a fajok az

emelkedő valószínűség szerint alakultak ki, akkor jogosan tesszük fel a
kérdést, hogy mi teremtett rendet a véletlenek játékában? Milyen oknak
köszönhető az a magasabb rend, ami megvalósult az alacsonyabb szint
egyébként már nem 'rendszeres történéseiben ? Milyen tényezőnek kö
szönhető a kedvező esetek kiválasztása és fönnmaradása? Mílyen ok
működésére emelkedik ki a valószínűség az alacsonyabb színt pusztán
térben-időben összeeső eseményhalmazaiból ?

Az elemek periódikus rendszere az a magasabb rend, ami hozzájá
rul az elemi részecskék merő tér-időbeli halmazához és létrejönnek az
atómok. Az atomok halmazához járuló rendnek köszönhetjük a mole'ku
lákat és kristályokat. A vegyületek biológiai minta szerint történő elren:
deződése hozza létre a sej teket. Több sejt halmazához adja hozzá a nö
vekedés, táplálkozás és szaporodás fiziológiai rendjét a többsejtű növény.
A ezervezetekhez járuló pszichés rend (az érzékek kifejlődése és műkö

dése) nyomán alakulnak ki az állatok. Az embert jellemző magasabb
rend pedig-értelmi műkődésünk.

A megértés több mint az érzékelés. Amint a megértés többlete nem
vezethető vissza érzékelésre, a magasabb rend többlete sem vezethető

vissza az alacsonyabb színtre, Amint a megértés nem azonos az érzéke
léssel, a rend sem azonos azzal, amit elrendez. A rend szembenáll a vé
letlennel. halmazzal, tér-időbeli összeesésekkel, a pusztán és merőben

érzékelhetővel. A rend az érthető, ami hozzájárul az érzékelhetőhöz.

belső forma, ami hozzájárul a· véletlenhez és anyagihoz. Szorosan össze
tartozik a kettő, de egyik nem a másik. Az érzékelhető nem az érthető,

az anyagi nem a forma, a vélet1en nem a rendszeres. Amint a liliom
nem azonos a szeméttel, még akkor sem, ha szemétdombon nőtt, és az
ember nem azonos az állattal, még akkor sem, ha teste van és fejlődött;

a rend sem azonos a véletlennel, halmazzal, anyagival.

*
A világ folyamataiban jelentkező emelkedő valószínűség nem vezet

hető vissza a véletlenre. Aki véletlenre hivatkozik, eleve lemond a rend
ről és okról. Ha helyesen értelmezzük a valószínűség fogalmat, akkor a.
világot jellemző emelkedő valószínűség értelmes Alkotóra utal.
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