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Jó néhány évtizede folyik a vita arról, hogy a humántudományok természettudományos 
mintáját kell-e követniük, vagy inkább önálló ismeretelméleti alapokra kell építkezniük. A 
pozitívizmus az elQbbi utat járja be, míg a historicizmus inkább az utóbbit. Szerintük a társa-
dalomtudományok önállóak, s megismerési módjuk sajátosan történeti.

Popper (1989) tagadja, hogy a történelemnek vannak kauzális törvényei. Szerinte a társa-
dalmi események egzakt és részletes lajstromának gondolata önellentmondásos, s ezért állító-
lag lehetetlen egzakt és részletes tudományos társadalmi elQrejelzéseket tenni. Ha ezt vesszük 
alapul, akkor a modern fizikában is találunk példát, mégpedig a Heisenberg-féle határozatlan-
sági relációt, ahol minden a megfigyelés és a megfigyelQ közötti energiacserén alapul, és ez 
eredményezi a fizikai rendszer határozatlanságát, míg a társadalomtudományokban bonyolult 
kölcsönhatásokkal állunk szemben.

Popper – és a historicisták – véleményével ellentétben Kelemen (1988) a racionális ész 
történetiségére hivatkozva a racionalizmust fogadja el, ami elutasítja az egzakt tudományokat 
mellQzQ historicizmust és a pozitívizmust helyezi elQtérbe.

A következQkben – hasonlóan a pozitivistákkal – megpróbálkoznék a magyar történelem 
egyik kiemelkedQ eseményének (1956. október 23.) a természettudományos leírásával. A 
történet leírásában három matematikai és fizikai törvényszer_séget alkalmaztam, amelyek 
a történelmi háttér ismeretében közelítQ eredményt adnak matematikai és fizikai aspek-
tusban. Természetesen a numerikusan kapott eredmények csak közelítQ értékek, hiszen az 
emberi pszichológiai történések nem írhatók le pontosan egzakt módon.

(Társadalmi törvényszer_ségek) A történelem folyamán számos olyan eset volt, amikor az 
uralkodó elit intézkedései a nép nemtetszését váltották ki. Gondoljunk csak bele, amikor 
az angolok katonai erQvel szerezték meg Skócia földjét, az a helyi lakosság nemtetszését 
váltotta ki, és fegyveres ellenállásba kezdett. Vagy gondoljunk a francia forradalomra, 
amikor is XVI. Lajos és a nemesek tékozlása, valamint a lakosság elnyomása miatt for-
radalom tört ki. Az egyetemes történelemben nemcsak e két eset történt, hanem számos 
ehhez hasonló, gondoljunk csak az írországi éhezésre. A magyar történelemben is voltak 
hasonló események, például a Habsburgok által a magyarokra mért elnyomó törvények 
az 1848–49-es szabadságharcot követQen, vagy az 1956-os magyar forradalom a kommu-
nista rezsim ellen.

Mind az angol, mind a francia és mind a Habsburg hatalmak meg akarták változtatni 
a társadalomra jellemzQ szerkezetet, az ún. preferenciát. A preferenciák az osztályok és 
intézmények hierarchiájában körvonalozódnak, vagyis a társadalom egy szervezett társa-
dalmi rendszert, szerkezetet alkot (Málik 2006). Mivel a társadalom és a természet együtt 
a világot, mint zárt rendszert alkotják, így érvényesül a termodinamika második fQtéte-
lébQl adódóan a társadalmi entrópia törvénye. EbbQl következQen a társadalmi struktúra 
fenntartása világunkban csak akkor QrizhetQ meg, ha a rendszertelenség a világ többi 
részén még jobban nQ.
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(Az entrópia törvénye) Nézzük meg mit is jelent a fizikában a termodinamika második 
fQtétele. Egy jól szigetelt tartály, amely két részre van osztva egy kis ajtóval, tele van 
ugyanolyan kezdeti hQmérséklet_ gázzal. Az ilyen rendszer, ha zárt (kívülrQl nem kap 
energiát) maximális entrópiával rendelkezik. Ha a két részben lévQ gáz hQmérséklete eltér 
egymástól, az egész rendszer szervezettségi foka magasabb, s ennek megfelelQen entrópi-
ája alacsonyabb lenne. A fQtétel szerint a két részben uralkodó hQmérséklet kiegyenlítQ-
dik. A hQmérsékletet a doboz egyik részében növelni, a másik részében csökkenteni lehet, 
ha a két rekesz közti ajtót a megfelelQ idQben nyitjuk, vagy zárjuk.

John Clarck Maxwell 1871-ben – de már az 1867-ben Peter Taitnak írott levelében is1 – 
azt a paradoxont vetette fel, hogy egy (Maxwell-)démon a magasabb szervezettségi fokra 
való jutásért cserébe szétválogatja a molekulákat. Ez a folyamat ellentmond a termodina-
mika második fQtételének, ugyanis a szétválogatással belülrQl (energia befektetés nélkül) 
úgy szabályozza azt, hogy nagyobb szervezettségi fokot ér el. A gyorsabb molekulákat 
tartalmazó térrész felmelegszik, a lassabbakat tartalmazó leh_l.

Ez a gondolatkísérlet sokáig megdönthetetlen volt, amikor is 1922-ben Szilárd Leó 
doktori disszertációjában leleplezte a Maxwell-démont (Szilárd, L. 1929). Szilárd szerint 
a démoni szabályozás nem történhet a semmibQl, mivel a molekulák sebességérQl a dé-
monnak információt kell szereznie. Mivel a rendszer zárt, így a tartályba még fény sem 
jut be, így a démonnak információszerzés céljából saját energiát kell felhasználnia (pl. 
gyertya). Ha gyertyával világítjuk meg, az a gyertya elhasználásával jár együtt. A rendszer 
így kialakult szervezettségi foka tehát csak lokális jelleg_, és a helyi entrópia csökkenése 
a gyertya entrópianövekedése árán lehetséges.

1. ábra. Szilárd Leo 1922-es értelmezésében a Maxwell-démon megvilágítja a mole-
kulákat, és így válogatja szét.
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A globális, zárt rendszer (gáz + démon + gyertya) rendezetlenségi mértéke tehát együt-
tesen növekszik.

A fizikaival ellentétben a társadalmi entrópia törvénye azt mondja ki, hogy a szervezett 
döntési rendszerek „szennyezik” a környezetüket. Társadalmi különbségeket gerjesztenek 
az olyan szabályok, mint a tulajdonjog és a koordinációs szabályok, amelyek „morális 
kockázatokat” okoznak. A morális kockázat olyan cselekvésként határozható meg, amely-
ben a cselekvés néhány szereplQje maximalizálja a saját hasznosságát, ami másoknak kárt 
okoz, ha a haszonélvezQk nem vállalják a cselekvés összes következményét. Az ilyen 
helyzetek tipikusan instabilak. Minél több a szabályozás a társadalomban, az annál na-
gyobb instabilitást (csökkenQ szervezettséget) indukál a világban, mivel mindig lesznek 
olyan egyének, akik nem értenek egyet a szabályozással, fQképp, ha azok döntési sza-
badságukat befolyásolják. Azonban a szabályozók funkcionálisan Maxwell-démonként 
m_ködnek, amelyek képesek szervezni, a saját entrópiájuk növekedése árán. Ezért a társa-
dalmi döntések folyamatos kiigazítást igényelnek. Ezt a növekvQ egyenlQtlenséget fogjuk 
megvizsgálni a magyar történelemben.

A II. világháborút követQen hazánk a Szövetséges EllenQrzQ Bizottság (SZEB) meg-
szállása alá került, egészen pontosan szovjet megszállás alá. Ennek következtében 
Magyarországon csak a kommunisták érvényesülhettek. Ennek ellenére az 1945-ben 
rendezett demokratikus választásokon a Függetlenkisgazdák nyertek. A Rákosi-vezette 
kommunisták ezt nehezen fogadták, és rájöttek, hogy ami nem megy demokratikus úton, 
az majd megy erQszakos úton. Az FKgP titkárát, Kovács Bélát koholt vádak alapján a 
Gulagra szám_zték, míg Nagy Ferencet gyermekei életével zsarolták meg. Ennek kö-
szönhetQen az 1947-es választást már megnyerte az MKP, de abszolút többségre nem 
tudott szert tenni, így folytatta erQszakos politikáját. Felszámolták a többi pártot, így a 
Szociáldemokratákkal létrehozott Magyar Dolgozók Pártja (MDP) egyedüli indulóként 
megnyerte az 1949-es választást.

A gyQzelemnek köszönhetQen Rákosi korlátlan hatalmat épített ki. Ellenfelei ellen kon-
cepciós pereket kreált, a parasztságot tsz-be kényszerítette. A padlásokat kisöpörtette, a 
nehézipart fejlesztette, valamint korlátozta a kiutazási lehetQséget.

Összefoglalva, a kommunista párt szabályai Maxwell-démonként hatottak a társada-
lom nagy részére. Az állami alkalmazottak növekedése morális kockázatot jelentett, így 
elkerülhetetlen volt az entrópia növekedése, amely tetQpontját 1956. október 23-án érte el.

(A politikai szegregáció) A társadalom nem homogén, ebbQl az következik, hogy külön-
bözQ csoportok alakulnak ki. A csoportok közötti választóvonalak lehetnek faji, etnikai, 
vallási és gazdasági alapokon történQ elkülönülések. Mint a fejezet elején említettem, a 
társadalom nem homogén, ebbQl következQen a csoport sem minden esetben homogén, 
így a csoporton belül is alakulhatnak ki részcsoportok, esetleg a csoport érdekein is túllé-
pQ, vagy azzal nem egyet értQ egyének felt_nése a csoporton belül.

1979-ben Thomas Schelling, amerikai politológus megvizsgálta a faji elkülönülést. 
Vizsgálatából az derült ki, hogy egyszer_ faji intolerancia alakult ki a különbözQ emberi 
fajok között. Megpróbált különféle csoportokat, illetve egyes tagjait véletlenszer_en elhe-
lyezni egy környéken. Az idQ múlásával azonban érzékeltette hatásait a faji intolerancia, 
így ismét kialakult a környéken a faji elkülönülés.

Matematikusok kutatásaikkal arra jöttek rá, hogy a virtuális társadalmakban a legap-
róbb kiegyensúlyazatlanság is szegregációhoz vezet. Gyakorlatban ez úgy m_ködik, hogy 
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ha öt házból három szomszédja különbözQ csoporthoz tartozik, akkor elköltözik a család 
onnan. Azonban ha öt házból csak egyben, akkor marad.

Virtuálisan szemléltetve úgy néz ki, hogy kétféle család (piros és kék) véletlenszer_ 
keveredése során fokozatosan átalakul a kevésbé polarizáltság irányában, míg végül kü-
lönválik egy teljesen kék és egy teljesen piros csoportra, köztük üres (pl. sárga szín_) köz-
bülsQ területekkel. Azt figyelték még meg a matematikusok, hogy ahol több piros lakik, 
onnan elköltöznek a kékek, egy olyan területre, ahol hasonló szín_ek laknak. Ezzel átlag 
fölé emelik egyik helyen a kékeket, így az ott lévQ pirosak költöznek el onnan. Továbbá 
a határvidékek problémásak, mert egy-egy elköltözQ is megrendíti a kialakult egyensúlyi 
helyzetet. A rendszer stabilitása miatt célszer_ semleges zónákat létrehozni.

A Schelling-féle modellbQl az következik, hogy a makroviselkedést mikroindítékok 
alakítják, amelyek nem feltétlenül valamilyen szervezett rendtQl erednek (Schelling 1978).

Az 1956. október 23-i magyar tüntetés idején is megfigyelhetünk ilyen szegregációt. 
Legyenek az elégedetlenkedQk kék színnel jelölve, míg az átlagos életet élQk a piros szín-
nel jelöltek, míg a köztes területek (semleges zónák) sárgával vannak jelölve. A 2. ábra ezt 
szemlélteti, hogy a nap végére (1956. október 23.), mekkora méreteket öltött a tüntetés:

2. ábra. A forradalomárok (kék [fekete] szín) növekedése és szegregációja három 
idQponthoz (10.00, 15.00, 21.00) kötve.

A Schelling-féle modell alkalmazása lehetQséget teremtett a magyar forradalom elsQ 
napjának a társadalmi szegregációra.

(A kaotikus folyamat) Azonban azt is megjegyezhetjük, hogy ez a folyamat (pontosabban 
az a folyamat, amikor a rádiószékház ostrománál résztvevQkre rálQttek az ávósok, és azok 
a tüzet 2-3 perc múlva viszonozták) hasonló a – determinisztikus rendszereknél használt 
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– kaotikus viselkedéshez. Ha azt nézzük, hogy a kaotikus folyamat csak determinisztikus 
rendszereknél alkalmazható, akkor kijelenthetjük, hogy az emberiség történelme alapve-
tQen – erQs képzelQerQvel – determinisztikus, hiszen törvények által szabályozott (Maródi 
M. 2002). Ezen belül a kommunizmus fQtörvénye volt, a valódi demokrácia sárba tiprása, 
és egy látszólagos demokrácia fenntartása. Ezt a determinisztikus rendszert igyekezett 
fenntartani bármi áron, akár katonai erQszak bevetésével a kommunista hatalom. Ennek a 
rendszernek igyekeztek véget vetni a tüntetések. A tüntetések és a rádiószékház ostroma 
során egy ember által – amelyhez késQbb többen is csatlakoztak – viszonzott lövöldözé-
sek felírhatók a Schelling-féle szegregációs módszerrel.

3. ábra. A Szabad Rádió 1956. október 23-án.

Azonban meglátásom szerint ez a folyamat felírható kaotikus viselkedési formában 
is. Miért is? Mert ez a történet (vagyis a rádiószékház ostroma során tömegbe lövQ 
ávósok) egy kevés változóval – egészen pontosan négy lehetQséggel, vagy elmenekül, 
vagy meghal, vagy feladja magát, esetleg elbújik, amelyek közül a klasszikus valószí-
n_ség-számítással 25% lehetQsége volt2, 1,11-es szórással – felírható folyamat, idQben 
elQrejelezhetetlen volt, hiszen a cél nem az volt, hogy vért ontsanak, hanem a valós 
demokrácia visszaállítása. A másik oldal (kommunisták) pedig azt remélte, hogy a lá-
zongók elvonulnak.

A kaotikus viselkedésnek van egy kritériuma, vagyis, hogy a folyamat nem ismétli 
önmagát, részben nem felel meg, hiszen a teljes forradalom (ha egy teljes rendszer) során 
számos eset volt, hogy a párth_ katonák belelQttek a tömegbe. Azonban, ha csak október 
23-ra koncentrálunk, és e napot egy teljes rendszernek tekintjük, akkor teljesül az, hogy 
a visszalövés folyamata nem ismételte önmagát.

A káosznak létezik még egy tulajdonsága, mégpedig az, hogy idQben szabálytalan. 
Ebben az esetben is október 23-át egy teljes rendszernek kell tekintenünk, amelyben 
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számos alkalom nyílt arra, hogy lQfegyverrel vívják ki a forradalom gyQzelmét, de csak 
éjszaka – a rádió ostrománál – alkalmaztak lQfegyvert.

Vegyük észre, hogy némi képzelQerQvel, és merQben filozófiai értelemben 1956. ok-
tóber 23-ra, egészen pontosan a rádiószékház ostrománál felírható a kaotikus viselkedés. 
Azonban, ha az október 23-i leírást, mint kaotikus folyamatot nem is fogadják el sokan, 
akkor is ott van még a Schelling-féle szegregációs modell, ami szerint egy egyén, aki nem 
ért egyet a csoport érdekeivel, hogy vér nélküli legyen a forradalom, visszalQ és kezdetét 
veszi a véres forradalom.

(Összegzés) A cikk elején már említettem, hogy elég nehézkes a két tudományágat (ter-
mészettudomány és társadalomtudomány) összeegyeztetni, azonban bízom benne, hogy 
viszonylag sikeresen képes voltam egzakt módon választ adni a magyar történelem egyik 
jeles idQpontjára. Igyekeztem minél kevesebb matematikai és fizikai törvényt belezsúfol-
ni a tanulmányba, hogy még a laikusok számára is érthetQ maradjon.

Más kutatók (Málik J. Z. 2006) által alkalmazott társadalmi entrópia törvényszer_sé-
geit alkalmaztam a kommunista rezsimek által uralt országok közhangulatára. A bemuta-
tottakból részben észrevehetQ, hogy az erQs tiltó törvények miatt elégedetlenség alakult 
ki az országokban, amelyekben ez elQbb vagy utóbb biztosan forradalmak kirobbantását 
vonta volna maga után.

Azonban nem minden ember volt elégedetlen a rezsimmel, s ez maga után vonta 
a Schelling-féle szegregációt (Schelling, T. 1971). E tagolódást a legjobban az 56-os 
Budapesten figyelhettük meg. A követelések beolvasása után még csekély volt az elége-
detlenkedQk száma, azonban, ahogy haladtak a fQváros utcáin, egyre jobban duzzadt a 
tömeg, és elért egy tízezres számot.

Természetesen az entrópia és a szegregáció nem vonta közvetlenül maga után a fegy-
veres forradalmat, ehhez szükséges volt egy puskalövésre, amelyik átalakította a forra-
dalmat, szabadságharccá. Ehhez a folyamathoz szükség volt egy kaotikus folyamatra a 
törvények által determinisztikus rendszerre (Maródi M. 2002). Ez a kaotikus esemény 
volt egy válaszpuskalövés a rádióház ostroma elQtt. Ha engedünk a kaotikus rendszerek 
fQbb törvényszer_ségeinek, vagyis, hogy ez a folyamat idQben elQrejelezhetetlen volt, 
nem ismétli önmagát, és egy idQben szabálytalan folyamatot jelöl, akkor elviekben az 
1956. október 23-i események megfelelnek e kritériumoknak.

Ismételten hangsúlyozom, a cikkben bemutatott egzakt tudományok természetesen 
csupán közelítQ értéket adnak a magyar forradalom elsQ napjáról, hiszen az emberek 
pszichológiája teljesen pontosan nem írható le egzakt módon. Érzésem szerint a bemu-
tatott három numerikus aspektus nélkülözi az önkényességet, hiszen a kettQt már sike-
resen alkalmazták (társadalmi entrópia, szegregáció) egyéb történeti probléma esetében. 
A kaotikus folyamatokat is alkalmazták, azonban Shermer (1997) tézisei, „az esetleges-
szükségszer_ […] események összetalálkozása, amely meghatározó jelleg_ elQfeltételek 
révén kikényszerít egy bizonyos eseménysort”, hibásnak bizonyultak. E cikkben megpró-
bálkoztam a természettudományokból megismert kaotikus követelményeket felsorolni, 
amelyekhez sikerült megfelelQ paraméterrel ellátott területet találni.

A dolgozatban megfogalmaztam téziseket, miszerint a történés specifikus részei meg-
fogalmazhatók természettudományos megközelítéssel is, ugyanakkor látható, hogy a 
játékelméleten kívül további – bizonyos módosításokkal – egzakt tudományágakkal (tár-
sadalmi entrópia, szegregáció, kaotikus folyamat) is leírható egy-egy történelmi esemény, 
persze csupán közelítQ értékekkel.
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2 A székház ostroma során megközelítQleg (~) 11 
ember vett részt (persze többen vettek részt, de 
a számolás érdekében igyekeztem kisebb szá-
mokat használni). Az ávósok lövése után 1 em-
ber visszalQtt. Mivel várható volt, hogy többen 
(そ>0) visszalQnek, akkor つ eloszlását そ paraméter_ 
Poisson-eloszlást eredményez. Mivel 0,25 valószí-

n_séggel lQnek vissza a fennmaradt 10 emberbQl, 
így n = 10, p = 0,25, ahol alkalmazzuk az そ = np 
összefüggést, és így kapjuk a 2,5 paramétert. 

 A Poisson-eloszláshoz (つ) felhasználjuk a 

  az xk = k (k = 0, 1, 2, 3), ahol az ér-
tékeket a következQ valószín_séggel veszi fel. 
EbbQl következQen több ember visszalövése 0,028 
Poisson-eloszlású (つ), ahol ennek a valószín_ségi 
változó értéke (そ) 2,5 és a szórása ( ) ~ 1,58.


