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Barangolás a modern fizikában 

I. rész 
 
Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 

 
A modern fizika a köznapi ember számára csupa paradoxont jelent, a személyes ta-

pasztalattal ellentétes dolgot. Az érzékszerveinkkel tapasztaltak sokszor nem azonosak a 
végső valósággal. A modern fizika felismeréseit csak a beavatottak értik, a kívülállók 
számára bonyolultnak tűnhetnek.  

 

Mi a fizika? 
Klasszikus értelemben a fizika az élettelen természet jelenségeit kutatja, amit a ma-

tematika modelljei írnak le. A modellek helyességét kísérletekkel ellenőrzik. A klasszikus 
fizikában felállított törvényekkel előre meg lehet jósolni, hogy a jelenségek megadott fel-
tételek közepette hogyan fognak lefolyni. Egy általánosabb meghatározása szerint a fizi-
ka az energiaformákkal és az energiaátalakulásokkal kapcsolatos jelenségekkel foglalko-
zó természettudomány. 

A fizika mint természettudomány az egzakt tudományokhoz tartozik. A fizika is a 
természettudományos kutatások speciális szabályait, követelményeit követi, szigorú sza-
bályok érvényesülnek az esetében is. Akárcsak a többi természettudomány, a fizika is ál-
landóan fejlődik. 

 

A megismerés útja a fizikában 
A megismerés folyamatát különböző modellekkel szemléltethetjük. Az egyik ilyen a 

gömb-modell. Ahogy gyarapodnak az ismeretek, és növekedik a gömb térfogata, vele 
egyidejűleg növekedik a gömb felülete, a gömbön kívüli, ismeretlen dolgokkal kapcsola-
tos kérdések száma is. Newton ugyanezt a folyamatot tenger partján kagylókat gyűjtöge-
tő gyermek példájával illusztrálta. 
A mellékelt ábrán nyomon követhetjük a fizikai megismerés útját (Schneider, Zimmer, 
1987).  

A tudomány 
A tudomány, legfőképpen a természettudomány soha nem azonos semmiféle filozó-

fiával, ideológiával, világnézettel, vallási tannal, de érveket és ellenérveket egyaránt szol-
gáltathat a fentiek bármelyikéhez. Ezért aztán nem beszélhetünk egy egységes termé-
szettudományos világkép létezéséről. A tudomány fejlődését az ideológiai alárendeltség 
gátolja (lásd inkvizíció, hidegháború). Megfigyelt tény, hogy általában az egyszerű elmé-
letek a jobbak. Ezt a követelményt fejezi ki Ockham borotvája: „Ne szaporítsuk fölös-
legesen a létezők számát.” 
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A modern fizika elméletei 
A modern fizikai szemlélet behatolt a többi tudomány területére, határtudományok 

egész sora jelent meg (kvantumbiológia, kvantumpszichológia). Ennek alapján a jelen-
ségek előre megjóslása nem mindig lehetséges. A kvantumfizika valószínűségi hullám-
függvénye (Schrödinger) a mikrorészecske tartózkodási valószínűségére utal, a 
Heisenberg-féle határozatlansági tétel pedig behatárolja bizonyos mennyiségek egyidejű, 
pontos meghatározhatóságát. És ráadásul a jelenségek nem mindig megismételhetők. A 
kozmogóniai elméletek sorában előtérbe került az ősrobbanás hipotézise. 

A modern fizika két nagy elmélete, amelyek némelykor egymást kiegészítik: a relativi-
táselmélet (amit az idő-dilatáció, a fényelhajlás, a fekete lyukak, a Világegyetem tágulása, az 
atomenergia területe igazol) és a kvantumelmélet (ami az elektronikai technológia, a tran-
zisztor, a számítógép, a mobiltelefon, a TV-készülék, az elektronikus gyújtás, a mosógép 
vezérlése területén nyer alkalmazást), de előfordul, hogy együtt nem alkalmazhatók (gravi-
táció elmélete). 

A modern fizika eredményei azt látszanak igazolni, hogy a világ talán mégsem a mi 
spekulatív emberi logikánk szerint működik. A jelenségek csupán a valóság felszínét al-
kotják, amelyek mögött mélyebb valóság rejtőzik. A Világegyetemben minden minden-
nel összefügg (pl. egy távoli galaxis megszűnése is fatális következményekkel járhat a 
földi életre). Felmerülhet az a kérdés is, hogy létezik-e a tudatunktól független valóság? 
Erre a tudomány még nem képes választ adni. *** 
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Kovács Zoltán 

*** 
Szerkesztői megjegyzés: ennek a kérdésnek a megválaszolása, nem a fizika, hanem a filozófia 

területére vezet. A fizika csak számszerűsíthető, mérhető mennyiségekkel foglalkozik. 


