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Gondolatébresztő sorok 

Most, hogy íróasztalomhoz ültem megírni rövid eszmefuttatásomat a fizika aktuális 
problémáiról, szemembe ötlött az American Physical Societynek falra függesztett kb. 
1 méteres plakátja a 2005-ös év ünnepléséről.  

 A képen látható Albert Einstein bozontos feje, amely rá van helyezve 
egy hatalmas órára, mellette az E=mc2 mindenki által ismert egyenlete, 
összekapcsolva a kozmosz-kutatás néhány releváns képével. 

Valószínűleg még ma is, majdnem 100 évvel a speciális relativitás 
elmélet felfedezése után ez a legnépszerűbb rekláma a fizikának a többi 
nagyjelentőségű felfedezés között.  

Valóban sokat lehetne írni és tárgyalni az einsteini elméletekről, különösen a kevés-
bé ismert általános relativitáselméletéről, de nekem most más jut az eszembe.  

Vajon miért éppen Einstein tűnik ma is a legismertebb fizikusnak, holott szép szám-
mal vannak mások is a porondon, akik talán többet adtak az emberiségnek elméletben és 
főleg gyakorlatban. Tévedés ne essék, én mélyen tisztelem, értékelem és szeretem Albert 
Einsteint a tudóst, a fizikust és az Embert. Könyvet és számos cikket írtam munkáiról, a 
doktori disszertációm is az általános relativitáselmélet egyik eredményéről szólt. Mégis úgy 
érzem, hogy a mai, fiatalabb generációt jó lenne tudatni arról, hogy mi a legfőbb kritérium 
a tudományt művelők értékelésében és érdembeni sorrendbe állításában.  

Kezdjem ott, hogy itt nincsenek abszolút kritériumok, egyetlen témakörben sem állítha-
tunk fel ilyen követelményeket. Ennek bizonyításához később egy alapvető érvet fogok meg-
említeni. Talán elsősorban arra szeretném felhívni olvasóim figyelmét, hogy az elméleteket, 
technikai felfedezéseket és azok értékelését nem lehet az adott korszakból és a megfelelő
körülményekből kiemelni és abszolút piedesztálra emelni. Igaz, hogy Isaac Newtont óriásnak 
tartjuk, de ne felejtsük el, hogy elméletének alkalmazása ma már csak a klasszikus fizika vilá-
gában érvényes. Ha nagy sebességekkel és kozmikus méretekkel kell számolnunk, akkor az 
einsteini elméletet kell alkalmaznunk, ami az idő és a mértékek relatív voltát hozza előtérbe. 

A mikrovilág pedig új meglepetéseket tár elénk. A 20-ik század közepe táján Werner 
Heisenberg (Nobel-díj 1932), Ervin Schrödinger (Nobel-díj 1933) és Paul A.M. Dirac 
(Nobel-díj 1933) munkássága nyomán megszületik a mikrorészecskék fizikája, a kvan-
tummechanika. Igaz, az einsteini Nobel-díj (1921) is a mikro-világot dicséri (a fotonok 
és elektronok kölcsönhatásáért kapta), de csak azért, mert a bizottság szégyellte magát, 
hogy a relativitáselméletéért nem adott neki elismerést. A jelenkor mérnöke nem is 
gondol arra, hogy minden tervezése a newtoni fizikán alapszik, de ha véletlenül a Boe-
ing hiperszonikus rakétájának tervezésén dolgozik, Einsteinhoz kell fordulnia. Az aszt-
rofizikusok, akik a kozmosz titkait kutatják (a fekete lyukakat, vagy az ősrobbanás jelen-
ségét), a NASA szakemberei, akik a Naprendszeren túli űrutazásokat tervezik, meg sem 
tudnának mozdulni az általános relativitás alapegyenletének újabb megoldásai nélkül 
(ahol módosítani kell az Einstein által értelmezett időállandót).  

De maradjunk csak itt a Földön, a mindennapi életünket egyre inkább betöltő szá-
mítógépeknél, digitális-óráknál-és fényképezőgépeknél, vagy az orvosi diagnosztika 
„csodával határos” gépeinél (MRI – mágneses magrezonancia tomográf és a többi új-
donság) ahol a mikrovilág elemi részecskéinek a törvényei érvényesülnek. No és most 
közeledünk eszmefuttatásom lényegéhez. Ez a világ már nem csupán Newton, Einstein 
és követői világa, hanem a kvantum statisztika heisenbergi bizonytalansági-relációján 
alapuló új világ, amelyben a mérhető mennyiségek csak valószínűségi értékek. A ma 
végző fizikust és mérnököt még ennél is ezotérikusabb elméletek és gyakorlati megoldá-
sok érdeklik. Kezdjük 1985-el, amikor is Smalley, Curc és Croto felfedezik a szén újabb 
kristály modosulatát (C60-C70), a különböző fulleréneket (1996-os Nobel-díj), amelyek 
a nanotechnológia alapját képezik. Ezen az alapon olyan új anyagokat fedeznek fel nap-
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mint nap, amelyek erősebbek a legjobb acélnál és könnyebbek mint az alumínium. 
Persze itt sincs megállás és, sohasem lesz semmilyen területen! Tehát melyik fizikus, 
vegyész, biológus vagy mérnök érdemli ki a mai fiatal tanár, kutató, vagy egyszerűen 
érdeklődő ember értékelését, mint a tudománytörténet legfontosabb, legtöbbet adó, 
legérdemlegesebb kutatója? A fentebb megemlített pár neves ember közül melyik, vagy 
mindegyik? Számos kiemelkedő tudós és nagyjelentőségű felfedező neve kimaradt a 
felsorolásból. Vagy hogyan lehet őket sorrendbe állítani, valamilyen értékrendszer alap-
ján? Vagy nem is lehet őket rangsorolni, és hol maradnak a ,,törpék az óriások világá-
ban’’, akik szintén odatesznek egy-egy értékesebb téglácskát a nagy építményhez? Vagy 
maga a kritérium hibás? 

Az 1980-as években egyre inkább előtérbe került mind a fizika, mind a matematika te-
rületén a problemák ,,nem lineáris’’ megközelítése. A kettőnél több ismeretlennel rendel-
kező nemlineáris differenciális egyenletek kaotikus megoldásokhoz vezetnek, mivel a 
kezdeti feltételeket sohasem lehet kellő pontossággal meghatározni. Az ilyen nemlineáris 
rendszerek megoldásai ún. atraktor struktúrához vezetnek, amelyek a kaotikus rendszerek 
jellemzői. Benoit Mandelbrot nevéhez fűződik talán a legérdekesebb (és ma úgy tűnik), a 
legjelentősebb elméleti fölfedezés, amely hidat képez a klasszikus és a kvantum statisztikák 
között, ez a FRACTAL-ok bevezetése és ennek során a, KÁOSZ-elmélet kibontakozása. 
Heisenberg óta tudjuk, hogy a körülöttünk levő világ nem determinisztikusan, hanem 
statisztikusan rendezett. Kérem higgyék el, hogy e kijelentés nem tévedés és nem is hibás, 
amint ez mindjárt kiderül. Hogy pontosabb legyek a rend és rendezetlenség (order-
disorder) mély összefüggéséről van itt szó. Ez a káosz elmélet lényege. Körülöttünk min-
den (de valóban minden) egyszerre kaotikus is és rendezett is.  

Klasszikusan szemlélt és tárgyalt események, tárgyak és tények, valamint a kvantum 
elmélet alapján vizsgált események, tárgyak és tények egyaránt alávetik magukat ennek a 
törvénynek. Az egyidejig rendezetlen (kaotikus) események az A.N. Lorenz (meteoroló-
gus) féle atraktor jelenléte miatt előbb utóbb rendezetté válnak és az order-disorder ciklu-
sa újból és újból felfedezhető és az egész folyamat újból és újból ismétlődik. Hogy ez a 
ciklus menyi ideig tart és menyi idő múlva ismétlődik, azt ma még nem lehet tudni, mert 
minden esemény, folyamat és tárgy esetében mások és mások a körülmények, feltételek, és 
kölcsönhatások. De tessék csak körülnézni. A történelem, politika, irodalom, művészet és 
tudomány, valamint a technika minden területén ez így megy végbe és a létezése sok eset-
ben nyomon követhető (hogy a családi perpatvarokról ne is beszéljek), akár a makro vi-
lágban nézünk körül (pl. a kozmikus folyamatokat figyeljük), akár a mikro- és 
szubmikroszkópikus események világát vizsgáljuk. Minden kaotikus körülöttünk, és ami itt 
és most , ma vagy tegnap még rendezettnek tűnik, holnapra rendezetlené válhat, majd újra 
rendeződik itt és most, vagy másutt és valamikor a jövőben. A káoszelmélet adja ma a 
legvilágosabb képet a statisztikus világunkról, mindenütt és mindenkor. Ezt tekinthetjük 
tehát (legalább is szerintem) az egyetlen követhető kritériumként életünk minden területén 
a tények, tárgyak, elméletek és emberek megítélésében. Visszatérve eredeti kérdésünkhöz, 
egyetlen lehetséges konklúzió jut eszembe. Nincs és nem is lehet univerzális kritériumot 
felállítani mindenütt és mindenkor , függetlenül az adott kortól, és körülményektől, azzal 
kapcsolatban, hogy megítéljük a tudomány vagy technika bármely területén kit tartunk a 
legnagyobbnak, ki adta a legtöbbet, és kit illik legjobban tisztelnünk. Ha erről mélyebben 
elgondolkodunk, rájövünk, hogy maga a gondolkodás teszi az embert Emberré.  
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