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TUDAT ES REALIS KULSO ViLAG
Az emberi gondolkodás történetében dogmatikus és kritikus korsza

kok váltják fel egymást. Az első hajlamos minden örökségképen kapott
tételt végleges. megdönthetetlen igazságnak tartani. az utóbbi előtt vi
szont semmi sem szent: évszázadok rendíthetetlen meggyözödése sem
tartja vissza a maró krítikától. Ez a kritíka elsősorban a vallás elfoga
dott igazságai ellen szekott fordulni. de azután nincs számára megállás,
szkepszíse más területre is átcsap. Az utolsó évtizedek ilyen túlzott
kritikai törekvéseire mutat rá Planck. a híres német fizikus, a kvantum
elmélet megalapítója...Amint a vallásban és művészetben már régóta
- mondja -. ép úgy most már a tudományban is alig van olyan alap
tétet amelyet valakí kétségbe ne vont volna. alig van olyan értelmet
lenség, amelyet valaki ne hitt volna. Feltámad a kérdés, vajjon egy
általán van-e még olyan igazság. amelyet általánosan megingathatatlan
nak tekintenek, és amely szílárd támaszpontot képes nyujtani a szkep
szís míndent elözönlő huliámaíval szemben."

Ezeket a sorokat 1930-ban írta Planck. amikor szembeszállt a
pozítívrsta felfogással. amely szerint mi semmit sem tudunk egy tő

lünk függetlenűl létező reális külső világról, csak élményeink összessége
jelenti a ..víláqot" .

Vegyünk egy egyszerű példát: megállapítom. hogy előttem áll egy
asztal Mit jelent ez a kijelentés? Látom az asztal alakját,_ színét, meg
is tapínthatom, hogy síma. emelgetéssel meggyőződöm róla.rhoqy nehéz,
esetleg a könyökömet is beleütöm. stb. Mindezek az érzetek azonban
énbennem, az én tudatomban jelentkeznek és én nem tudok kilépni ma
gambó/, hogy közvétlenül hozzáférjek az asztalhoz. Ugy látszik tehát,
hogy semmit sem tudhatok meg arról. ami kívül van a tudatomon. Ví
szont az igaz. hogy ha ma ott hagyom az asztalt egy bezárt szobában,
amelyhez csak nekem van kulcsom és másnap vísszameqyek, egészen
bizonyos vagyok benne. hogy ujra meglesz róla a látási. tapintási stb.
benyc.másom, tehát az asztal akkor is állandóan létezík, amikor nem lá
tom. A~ így szerzett bizonyosság természetesen nem abszolút. hanem
csak nagyfokú valószínűség. ..De ha vonakodnánk attól - mondja
[cans -. hogy valószínű meggondolásokat is elfogadjunk. akkor mind
nyájunknak szolipszistáknak. kellene lennünk. (A szolipszista azt gon
dolja.i.hoqy senki és semmi sem létezik a világon. csak ő egyedül. lati
nul: solus ipse.] A valóságban azonban az összes igazi szolípszísták, ha
ugyan vannak ilyenek. affelől lehetnek bizonyosak. hogy a bolondok
házába csukják őket."

A pozitívisták egy kissé kacérkednak ezzel a veszéllyel. ök nem
jutnak túl az érzéki élményen. s szerintük nincs semmi értelme arról
beszélni, vitázni. hogy a közvetlen élményen túl van-e. vagy nincs-e
törunk függetlenül létező reális külsö világ. Ennek a felfogásnak egyik
fő képviselője Jordan. a német atomfizikus. aki a következőképen be-
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szél: "Nagyon elterjedt félreértés, hogy a pozitivista felfogás tagadja a
reális k űlső világ létezését. Egy értelmetlen állítás tagadása ujra ér
telmcuen állítást adna. Az az állítás, hogy "nincs reális kűlsö világ",
nem ertelmesebb. mínt az, hogy "van". Az egyik is, meg a másik is,
sem .nem igaz. sem nem téves, hanem értelmetlen, ha csak magyaráza
tokkal és definiciókkal megegyezés szerinti értelmet nem adunk neki,
mint valami szímbolíkus állításnak. Tehát nem lehet mondaní "pozitiv
felfugás szerint az egész világ csak képzelet világom, amelynek nincs
sernrui objektív realitása". Hanem pozitivista felfogás szerint azt kell
mondanom: "semmiféle kisérlet nem képzelhető el, amely által ilyen ki
jelentés igazolható, vagy cáfolható. Az ilyen kijelentéseket tehát - van-e,
vagy nincs-e reális világ - mint értelmetleneket ki kell zárnunk a tu
dományos rendszerből."

Ezzel a felfogással élesen szembehelyezkedik a dialektikus mate
rializmus. Egyik illusztris magyarázója így ir: "Ellentétben az idealizmus
sal _. a pozitivizmus is ennek egyik fajtája '-, amely kétségbevonja, hogy
a világot és törvényszerűséqeit megismerhetjük, amely nem hisz isme
rereínk mcqbízhatósáqában, nem ismer el objektív igazságot és azt tart
ja, hogy a világ teli van "magukban álló dolgokkal", amiket a tudomány
meg nem ismerhet -- a marxizmus filozófiai materializmusa abból in
dul ki, hogy a világ és törvényszerűségei igen is megismerhetők - (hoz
zátesszük: a keresztény filozófia is ezt vallja) -, hogy a természet tör
vényeiről való ismereteink, a tapasztalat, éi gyakorlat ellenőrzése mel
lett. megbizható ismeretek, amelyek objektív igazság jelentőségével bir
nak,hogy meg nem ismerhető dolgok a világon nincsenek, legfeljebb
olyanok, amelyeket eddig még nem ismertünk meg, de a tudomány
és a gyakorlat segitségével a jövőben ezeket is fel fogjuk deriteni és
meg fogjuk ismerni."

A két ismertetett felfogás között némileg középúrori van a konzer
vatív fizikusok Planck által képviselt nézete. Ennek főtételei: van reális
kűlső világ, de ez közvétlenül nem ismerhető meg: közvetlen tudományos
vizsgálat számára hozzáférhetetlen. Minden tudás forrása, ezért nlinden
tudomány eredete a személyes élmény. Ez a közvetlenül adott. Ezek
nek az élményeknek összessége adja az érzékelt világot. Ebben azonban
sok a szubjektiv elem, ezektől meg .kell tisztítani, ha az objektív való
.sáqhoz, a reális külsö világhoz akarunk eljutni. Erre a célra szolgál a
fizikai világkép. Ez már bizonyos önkényes gondolatkonstrukció, modell,

'amelynek megalkotásához a fizikusnak szaktudáson kivül teremtő fan
táziára is van szüksége.

A sokféle felfogás láttára felmerül a, kérdés: mit tartsunk a reális
külsö világ létezéséről és annak felísmerhetöséqéröl? Hallgassuk meg.
mit mend Poíncaré, a nagy francia matematikus és filozófus. "Ennek a
világnak - mond]a -, amelyben élünk, objektív létezése mellett az
kezeskedík, hogy e világ számunkra közös a más gondolkozó lények szá
mára létezővel. Más emberekkel való érintkezésünk útján kész követ
keztetéseket veszünk át tőlük; tudjuk, hogy e következtetések nem
tőlünk származnak, de egyszersmind felismerjük bennük a hozzánk há-



sonló gondolkodó lények munkáját. Mivel pedig ezek az okoskodások
a mi érzéki világunkra is alkalmazhatónak látszanak, joggal következ
tethetjük, hogy ezek az értelmes lények is ugyanazt látják, amit mi; ép
pen ebből tudjuk, hogy nem álmot látunk."

Egy másik érvre hivatkozik Engels, amikor a pozitivista felfogást
kritiz álja: "Ez mindenesetre .olyan felfogásmód -- mondja -, amelyet
úqylátszik nehéz merő érveléssel megcáfolni. De az' emberek mielőtt

okoskodtak volna, cselekedtek. .Kczdetben volt a tett'. Ez az emberi
tett már sokkal előbb megoldotta a nehézséqeket, semmint az emberi
okoskodás azt feltalálta. A pudding próbája az, hogy megeszik'. Abban
a pillanatban. amikor ezeket a dolgokat a rajtuk észlelt tulajdonságok
nak megfelelően a saját céljainkra felhasználjuk. abban a pillanatban
érzéki észleleteink helyesséqét vagy helytelenséqét márís csalhatatlan
bírálatnak vetjük alá." Ehhez hasonló. tudatos, vagy nem tudatos mó
don szerzi a legtöbb ember a meggyőződést a külsö világ létezéséről.

l,z ;,1)' szerzett bizonyság persze még jóval nagyobb lenne, ha még senki
se.n «vett volna álmában puddínqot.

A gy<.ilwrlatban kétségtelenül mindenki a külsö világ reáils létezését
\2l',a. Lléh~t valaki pozitivista, hirdetheti, hogy csak a tudaton belül le
je:',có"óJö élménynek' van reális jelentöséqe, azért mégis kitér az autó elől,

neOn Eieg; neki a falnak, ha éhes, táplálékot keres magának, stb. Minden
csctre érdekes, hogy mig Isten létezését sikerült olyan elméleti érveléssel
iga2oini, amel yet legalább is nagyon sok ember rneqqyözönek érez, ad
cHg it külső világ léte mellett csak gyakorlati érveink vannak. De ha a
\1yc,1.:cldi érvek alapján el is fogadjuk a reális, tudatunkon kívül lé
tc:ö kübő világot, még mindig eldöntésre vár a kérdés, hogy a tapasz
talat közvetlen ismeretet ad-e erről a világról, vagypedig Planckkal
együtt azt kell vallanunk, hogy él reális külsö világ közvetlenűl meg nem
ismerhető.

Szoktak a tapasztalatot túlsájosan értékelő realizmussal szemben
az optikai csalódásokra hivatkozni. A vízbemártott bot, ha ferdén né
zünk rá, megtörtnek látszik, pedig a valóságban nem az stb. Ilyenkor
azonban legfeljebb azt mondhatnók, hogy a szemünk csal meg bennünket,
dc nem a tapasztalás, mert hiszen mégis csak cl tapasztalat tanít meg
bcr.nünket. hogy ilyenkor a bot a látszat ellenere. nincs eltörve. Ko
!"~:">jbb nehézség származik azonban a következő meqqondolásból:

Tapasztalatainkat emberi méretű jelenségeken szerezzűk, a túlságo
san nagy és a túlságosan kicsi kiesik tapasztalásunkból. Emberi méretü
tapasztalatok vezettek bennünket, amikor például kialakítottuk geo
mctnánkat. Ebben beszélünk egyenlő oldalú hárornszöqröl, amelynek
míndcn szöge 60°. Ennek ismeretében tudjuk, hogy ha egy háromszögben
Két oldal 19yenlő s köztük a szög 60°, akkor a harmadik oldal is ugyan
akkora. Gondoljuk el most, hogy két csillagról jön hozzánk fénysugár
é~ c ~,ugarak a szememben éppen 600 -os szöget alkotnak. Tudjuk azt
is, il0gy mindegyik csillagról éppen egy millíó év alatt ér hozzánk a
fény. Van-e jogom azt állítani. hogy szemern és a két csillag egyenlő

oldalú háromszöget alkot s igya két csillag éppen egy millió fényévre
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van egymástól? Nyilván semmi kilátásom sincs rá, hogy ezt a tételt
valaha is tapasztalatilag igazoljam.

Hasonló a helyzet a túl kicsinyek világában is. Határozott isme
reteink vannak például arról, hogy diónagyságú golyók hogyan ütköznek
össze egymással, milyen köztük a kölcsönhatás stb. Az így nyert mecha
nikai törvényszerűségeket általános érvényűeknek tartjuk, pedig valójában
semmi sem jogosít fel bennünket, hogy atomagyságú golyók ütközése
kor hasonló törvényszerüségről beszéljünk. Gondoljunk például egy
edénybe zárt gázra, amely sok trillió gyorsan mozgó molekulából áll. Ha
ezeket rugalmas golyóknak tekintjük, s a közönséges ütközési törvé
nyeket alkalmazzuk rájuk, akkor kikövetkeztethetjük a Boyle-Martette
törvényt, amely szerint a gáz nyomása kétszer akkora lesz, ha a tér
fogatát felére nyomjuk össze. Ezt a törvényt a tapasztalat igazolja, így
látszólag - legalább közvetve - a molekulák rugalmas ütközését is
igazoltuk. A számítás azonban azt mutatja, hogy ha a molekulák közül
egy núlliómásfajta törvény szerint ütközne, vagy csak úgy vaktában
össze-vissza mozogna, akkor is a Boyle-Mariotte törvényt kapnánk ered
ményül. Ennek érvényesülése csak azt mutatja, hogy a molekulák á t I a g
rugalmas golyók módjára ütköznek, de egyenként semmi biztosat sem
mondhatunk róluk. Mai tudomásunk szerint a testek atomokból tevőd

nek össze, és a sok trillió atom együttes hatásából adódik az a jelen
ség, amit közvetlenül megtapasztalhatunk. Igy az emberméretú tapasztalás
csak a tényleges valóságot jelentő atomvilág á t l a g o s viselkedését
mutatja, de nem az egyes atomok pontos törvényeit. Amint éppen az
atomok világában néha meglepően más törvények je1entkeznek, mint
amilyeneket az emberméretü világban szerzett tapasztalásaink alapján
természetesnek találnánk.

A külsö világ tapasztalati megismerésében a másik nehézség, hogy
nagyon sok nem tapasztalati elem van látszólag tapasztalat útján szer
zett ismereteinkben is. Ez különösen a tudományos Ismeretszérzésben
mutatkozik meg. A tudományos kutatás nemcsak abban különbözik a
közönséges, . mindennapi tapasztalástól. hogy finomabb műszerek segit
ségével történik, hanem abban is, hogy igen sok elméleti elqondolás van
belerejtve. Vegyük egyszerű példaképpen a fény sebességét. Hogy mit
.értünk a gyalogló ember sebesséqén, vagy a puskagolyóén, az mindenki
előtt világos. Megmérjük a megtett utat, az ehhez szükséges időt, utána
az utat elosztjuk az idővel s megkapjuk, hogya gyalogos ember sebes
sége másfél méter másodpercenként, a puskagolyóé nyolcszáz méter.
Érthető előttünk, hogyapuskagolyónál nagy sebessége míatt már kü
lönleqes berendezések és finom műszerek kellenek a mérés elvéqzésé
hez. A fény még sokkal gyorsabban megy, mint a puskagolyó, igy nyil
vánvaló, hogy sebességének megméréséhez még tökéletesebb berendez
kedes kell. De nemcsak a méröeszközök tökéletességében van a kűlönb

ség. Az utolsó évtizedek pontos vizsgálatai megmutatták, hogy először

azt kell tisztáznunk. mít is értünk a fény terjedési sebességén. Ha azt
mondom, hogy a fény sebessége a vizben csak háromnegyed része a le
vegőben való sebességnek. mí ennek a kijelentésnek az értelme? Leqköz-
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vetlenebbnek látszik a következő elgondolás. Rövidebb vagy hosszabb
ideig tartó fény jelet adok. s megállapítom. hogy ennek a fénykílövelés
nek az eleje mílyen gyorsan ér e! egy távolabbi ponthoz. ha a levegőben

mehet s milyen gyorsan. ha vízben halad. Ha ezt tényleg meg lehetne
állapítani - a valóságban nem megy -, azt kapnánk eredményül, hogy
a fényjel eleje a levegőben is, meg. a vízben is egyforma gyorsan halad.
De akkor hogyan·kapott Foucault kísérleteiben a vizben jóval kisebb
értéket a fény sebességére? Csak a fény terjedésének alaposabb mate
matikai feldolgozása. a fény hullámtermészetének figyelembe vetele se
gít bennünket annak felismerésében, hogy mit is mérünk, amikor kisér
leteinkben a fény sebességét rnérjük. Ezek nélkül az elméleti meggon
dolások nélkül a kisérleti eredmények egészen téves nézeteket keltené
nek bennünk.

És ugyanígy van más tudományos méréseknél is. Mit jelent pél
dául, hogy azt találták, hogy egy fajta hélium hőmérséklete csak két
fokra van az abszolut nulla ponttól. Egész értekezést kellene írni. te
le matematikai képletekkel. hogy ennek a látszólag tapasztalatot kife
jező mondatnak az értelmét lássuk. A tudományos tapasztalat tehát ném
egyszerű passziv tudomásulvétele a külsö világban történő dolognak,
hanem az elme aktiv közrcmüködésével születik meg. Tehát a külső

világ megismerésében sem jutunk el a veqső válasz megadásáig, ha nem
sikerül legalább részben tisztáznunk a megismerést közvetítő tudat ter
mészetét.

Egyik legnagyobb nehézség ebben az, hogya tudat világa és a külső

reális világ. tanulmányozásukhoz egész más módszert kívánnak és más
fajta törvényeknek engedelmeskednek. Ezért nehéz mindkettő felett egy
szerre urrá lenni. Aki az egyikben járatos, nem bizonyos, hogy a má-
sikban is helyes eligazodást talál. Még a rendszeres gondolkodáshoz
szokott emberre! is megesik. hogy idegen területen tévedésbe esik. Jordan.
a neves fizikus például így ír egyik könyvében: ..A skolasztikusok (kö
zépkori filozófusok) nagyon komolyan tárgyalták a kérdést. hány bú
zaszem kell hozzá. hogy "rakást" alkossanak. mert két-három szem méll
nyilvánvalóan nem ad rakást. de tízezer már igen. Nincs véleménykü
lönbség a felett. hogy mai felfogásunk szerint az a kérdés. hogy hány
búzaszem kell a rakáshoz. nem probléma, hanem csak látszatprobléma".
Ebben míndnyájan hajlandók vagyunk igazat adni [ordannak, és azt gon
doljuk, hogy nagyon is henye időtöltés ilyen látszat-problémával ve
sződni. Annál nagyobb meglepetéssel olvassuk Borelnek. a neves francia
matematikusnak a valószínűségről szóló könyvében a következőket: "A
szofízmák között.. amelyeket a görögök ránk hagytak, egyik sem érde
melte meg jobban. hogy átélje a századokat, mint a "buzaszem-rakás"
problémája. Ez ugyanis nem tekinthető pusztán a szellem játékának.
hanem tipikus példája egy gyakori nehézségnek. amellyel a praktikus
életben is. meg a tiszta életben is találkozunk."

Nem részletezhetjük itt Borel valószínűséqszámítással kapcsolatos
eszmefuttatását. de néhány gyakorlati példára rámutatunk. amelyekben
ugyanaz a probléma. mint a búzarakás példájában.



Itt van például a kis gyermekek ingyenes utazása a vasúton. Két
ségtelenül méltánytalan volna, ha azegynapos ujszűlöttet magával vivő

anyával két jegyet fízettetnének. Viszont a húsz éves ifjú igazán nem
várhatja, hogy ingyen utazzék, mert az anyjával megy. Hol húzzuk meg
a határt? A két éves ingyen utazzék, a hat éves nem? Mí dönti el a
kérdést? A vasúttársaságok a négy' éves korhatártá.llapitották meg, de
míkor hatalmi szóval igy döntöttek, nyilván sokféle szempontot vettek
figyelembe s a feladat számukra semmiképpen sem volt látszat prob
léma, hanem valóságos.

Vagy ha egy könyvkiadó háromszáz lapos könyvek sorozatát adja
ki egységes formában, egységes áron, nyil ván nem vesz fel a sorozat
ba egy száz Iaposat. vagy ötszáz laposat, de nem' valószínű, hogy el
utasít egy! kétszázkilencvenkilenc lapos kéziratot. Hol lesz megint a
határ? Nyilván sokféle szempentot vesz figyelembe, amikor eldönti ezt
a számára pagyon is komoly, valóságos problérnát.

Jordan tehát tévedett, amikor látszatproblemáról beszélt. Igy van
ez sokszor más területen is. A teológia és a filozófia szakemberei szá
mára bizonyosnak látszó okfejtéseket sokszor gyerekes mcséknek tartja,
más tudományág elsőrangú szakembere, aki azonban a tárgyalt kérdé
sekbe nem hatolt be kellőképpen, hanem csak felszinesen ítélkezik a
saját tudománya területén - csakis ott, - érvényes okoskodásokkal.
Igy keletkeznek néha a szélsőséges nézetek.

A tudat és a külsö világ kapcsolatáról az egyik szélsőséges felfogást
már röviden érintettük. A filozófiai idealizmus feHogása az, amely csak
a tudat élményeit [cgadja el végső valósáqnak s azt vallja, hogy ezeken
túl a tudattól függetlenül létező külső világról nem lehet beszélni. Egy
másik szélsőség volt a mult század mechanikus materializrnusa, amely
azt mondta, hogy csak anyag van, a tudat és a gondolat csak az agyvelő

anyagának váladeka. foszforeszkálása stb. Haeckel híres "Weltratsel"
cimű munkájában felveti a kérdést: "hogyan keletkezik a tudatos él
mény?" s válaszol rá: "Az érzeteknek a centrális idegrendszeren való
tükrözése által." Chwolson, a kiváló orosz fizikus gúnyosan füzi hozzá:
"Tükröt mindenki látott, tehát ez a definíció senkinek sem lehet ho
mályos, w:gy értelmetlen." Nyilvánvaló, hogy Haeckel megoldása csak
játék a szavakkal.

A dialektikus materializmus már sokkal jobban látja a problemába
rcitőző nehézséqeket. Haldanc például "A marxizmus filozófiája és a
tudományok" círnű munkájában így ír: "Ott állunk a lélek és az agy
viszonyának problémája előtt. Ma még nem lehet választ adni erre a
kérdésre, mível még nem rendelkezünk a szükséges adatokkal. és azt
hiszem, annál is kevésbbé, mert itt már olyan ellentmondásokról és an
cínómiákról van szó, amelyek sokkal sulyosabbak a fizikusok előtt álló
ellentmondásoknál. Ezért is van, hogy Engels néhány megjegyzés kivé
telével nem nyult ehhez a problémához. Az utóbbi ötven évben nyert
ismeretek még azt sem engedik meg nekünk, hogya kérdést helyes for
mában feltegyük."

Még bőséges terület vár tehát kivizsqálásra, ha a tudat természetét.
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keressük. Mí csak a fizika oldaláról teszünk ebben az irányban némi
próbálkozást.

A fizikai világkép újabb Iejíödésének természetére érdekesen vilá
gítanak rá Planck szavai: "Nagyon figyelemre méltó, hogy noha a fi
~ikai világkép mínden javításához és egyszerűsítéséhez mindíg ujfajta
megfigyelések. tehát az érzékelhetö világ jelenségei adják meg a lökést.
mégís a fizikai világ szerkezetében mindiq jobban eltávolodik az érzéki
víláqtól. Szemléletes. eredetileg egészen anthropornorf színezetű jelle
gét mindjobban elveszíti, az érzetek növekvő mértékben kikapcsolódnak
belőle. Lényege míndínkább az elvontság felé tolódik, s közben tisztán
formális matematikai operáctok mindig jelentősebb szercpet játszanak
benne."

Plancknak ez az állítása nyilvánvaló mindenki előtt, aki a modern
fizika fejlödését figyelemmelkíséri.

Mi volt például a relativitás elmélet kiindulása. Olyan kísérletet
próbáltak kieszelni, amely közvetlenül igazolja ét föld tovahaladását. mí
közben, a nap körül kering. A fizikusok legnagyobb csodálkozására mínd
ezek a kísérletek - a leghíresebb volt köztük a Míchelson-Iéle fénytani
kísérlet - eredménytelenek maradtak. Ugy látszott, hogy a föld egyen
letes tovahaladása semmiféle megtapasztalható jelenségben sem árulja
el magát. Ennek a megmagyarázására állitotta fel Einstein 19ü5-ben a
speciálls relativitás elméletet, amely a térre és időre paradox erednie
nyeket hirdetett, de az egyenleteiből kapott mínden következtetés teljes
összhangban volt a tapasztalattal. Már ez is nagyobb matematikai el
mélyülést kivánt a tanulmányozójától. de még tovább ment az 19l5-ben
kidolgozott általános relativitás elmélet. amelyik már a gravitációs je
lenségekre is magyarázatot adott. Ez már annyira elvont. matematikai
jellegű elmélet, hogy Einstein szavai szerínt nem volt fél tucat ember
nél több a világon. aki kezdetben teljesen megértette volna.

A relativitás elmélethez hasonló képet nyujt az új atomelmélet.
Amikor Bohr 1913-ban először alkalmazata a quantum elméletet az atom
szerkezetének meqrnaqyarázására, elgondolása - legalább alapgondola
tában - hamarosan népszerű lett. mert az atommag körül keringő elek
tronok nagyon szemléletes képet adtak. De egy évtizeden belül kide
rült. hogy ha az atomvilágban tapasztalható jelenséqeket meg akarjuk
érteni. akkor ezt a szemléletes képet fel kell adnunk. s helyébe komoly
differenciál egyenletek kerülnek. Ezek semmit sem tudnak nyujtani a
szemléletünk számára. hanem csak a számító ész tudja belőlük levonni a
következtetéseket. hogy ezeket azután a tapasztalati világban igazolva
lássa. Hasonlókat lehetne elmondani a modern fizika más terűleteiről is.

Ez a matematikai jellegű fizikai világkép a tudat. a szellem munkája
ként jelentkezik. ezért természetéből a. szellem természetére következtet
hetünk. A műböl mindig következtetni lehet az alkotóra. A fizikai világ
kép míndínkább elvont matematikai jelleget ölt. így nyilván a szellem
nek is az a természete, hogy otthonos a matematika elvont szímbólu
maiban. Hogyan magyarázható ez meg?

Egyik elterjedt nézet, amelyet Conforth is kifejt a "Tudomány az
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idealizmus ellen" c. munkájában. a következő: "Tudatom nem létezik
agyamtól függetlenül. mert az agyamban lévő szürke anyagnak megvan
az a sajátossága (hogy míképpen, azt még nem tudjuk pontosan), hogy
működése r em pusztán fizikai, 'hanem - mint mondani szokás 
szellemi is. Vagyis létrehozza a tudatot, tudatos oldala van. Tudatom
megváltozhatik és szárnos különféle állapoton mehet keresztül. de
sohasem lesz több, mínt valami anyagi dolognak, az agyamban végbe
menő folyamatnak tudatos oldala. Ha pedig azt képzelern róla, hogy
függetlenül létezik, akkor képtelen hibát követek el."

Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva, Conforth azt vallja, hogy
a fizika elvont, matematikai természete is az agy szürke anyagában
játszódó folyamat egyik oldala; hogy ez miképpen történik, arról nem
tud határozottat mondani.

Az anyagi agy pusztán anyagi működésének eredményei lennének
tehát az elektromosságtan Maxwell-eqyenleteí, Einstein egyenletei, az
atomelmélet Schrödinger- vagy Dirac-Iéle eqyenlete, stb. Anyagból szár
maztak, igy ezeknek is anyagi dolognak kell lenniök, merthogy valami
képp léteznek, azt nem lehet tagadni. De hát anyagi dolgok ezek?
Nem az egyenletek leírt fOrmáira gondolunk, hanem a bennük kifejezett
gondolatra, az értelmükre. Beszélhetünk róla, hogy milyen magasak,
SZélesek, milyen nehezek, szögletes vagy köralakúak? Vagy van olyan
anyag is, amelynek se súlya, se térbelisége nincs?

Egy másik nehézségre mutat rá Borel, a francia matematikus, "Le
Hasard" (A véletlen) círnű munkájában. Előzőleg ismerteti híres szem
léletes példáját, amelyet "a gépiró majmok csodájának" nevezett el.
Gondoljuk el - mondja -, hogy egy míllíó majmot megtanítanak a
gépírás technikájára s ezek nap-nap után telekopogtatnak vaktában le
ütött betűkkel vagy huszonöt-harmincmillió lapot. Amikor ezeket meg
vizsgálják, kiderül. hogy a hétfőn teleírt lapok szórul-szóra megegyez
nek a következő hétfőn az egész világon együttesen kiadott könyvek
szövegével, hozzávéve még mindazoknak a beszedeknek a szöveqét, ame
lyet ezen a napon elmondanak. És a következő napokon ugyanez az
eset meqísmétlödík. Lehetséges ez? Nyilván semmiféle természet törvény
sem tiltja, hogy ha a következő hétfőn megjelenő első könyv "világ"
szóval kezdődik, a megfelelő majom véletlenül éppen ennek a szónak
betűit üsse le. De minél inkább növekszik a betűk száma, annál kisebb
lesz a megegyezés valószínűsége, úgyhogy a gépíró majmok csodáját
senki sem hiszi el.

Ezekután foglalkozik Borel azzal az elqondolással, hogy a gondolat
csak kisérő jelensége az anyagi folyamatnak. Ebben az elméletben 
mondja - legnehezebben megmagyarázhatónak látszik előttem az a
tény, hegy az anyagi mechanízmus puszta játéka tudná létrehozni a
könyveket, amelyekben a legelvontabb eszmék és a legösszetettebb ér
zelmek jutnak kifejezésre, oly könyveket, amelyeknek oly csodálatosan
nagy a hatása - az emberek közvetítésével - a természetre. Ez a
csoda, hasonló a gépiró majmok csodájához. de még valószínűtlenebb."

Jogában áll valakinek minden lelki jelenséget anyagi erők játékának
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tekinteni, de azt el kell ismernie, hogy ez a felfogás egy lépésse! sem
viszi előbbre a lelki jelenségek megértésében. Az értelem bámulatos
megismerő erejét az anyagból megmagyarázni nem tudjuk. Csodálatos
haladást tett már az élettelen anyag tudománya, színte csodákat tudunk
létrehozni, de míndez a nagy tudásunk semmit sem segít bennünket, ha
azt akarjuk kideríteni, hogyan keletkezik a gondolat, különöscn az el
vont gondolat az agyban.

. Az agyvelő szerkezete őnmagában is nagyon bonyolult probléma.
Az agyvelő idegsejt jeinek száma kereken kétezer míllíó, s ezek valami
módon mind kapcsolatban vannak egymással. Ezért az agyat telefon
központhoz hasonlíthatnók, amelynek azonban nem pár ezer előfizetője

van, hanem a föld mínden lakója. Aki már látott pár ezer előfizetővel

dolgozó központot és látta a drótok szömyű össze-vísszasáqát, az némi
képet kap arról, hogy mílyen nehéz feladat az agy idegsejt jei kapcso
latának áttekintése.

Pedig ez még csak kezdete lenne a feladatnak, az igazí nehézségek
még csak ezután következnek. Hogyan lesz a külsö benyomásból gondo
lat. Azt tudjuk, hogy mikor a külsö inger az érzékszervek idegeire hat,
ott elektromos természetű változások jönnek létre s ezek az elektromos
rezgesek terjednek tovább az idegszálakban az agy felé, Az agyba te
hát elektromos változások jutnak, de erről közvetlen tapasztalással sem
mit sem tudunk, hanem egész más benyomásunk támad: egy kép kelet
kezik lelkünkben, szemléletünk van, rnelódíát hallunk stb. Mt csinálja
meg ezt az átalakulást? Erre nincs válasz.

Azt is tudjuk, hogy az aqyban állandóan elektromos rezgések van
nak. Ezeknek a rezgésszáma más pihenés, más erősebb szellemi munka
idején, sőt a betegségek is módosítják,

Meg is van már a törekvés, hogy egyes betegségek keletkezését a
rezgésszám megváltozásából előre megállapítsák, míkor még más jelen
ség nem árulja el jelenlétüket. Az agy tehát olyan, mint valami csodá
latos elektromos műszer, gépezet, de ez a tudásunk még semmit sem
mond nekünk arról, hogyan keletkezik bennünk a fájdalom, ha látjuk
a távirat szövegét, hogy édesanyánk meghalt.

Nem tudjuk tehát megmondani, hogy az agy szürke anyagának
míképpen van meg az a sajátsága, hogy komplikált érzelmeket és elvont
gondolatokat is termel. Ezért érthető, hogy sok embert nem eléqít ki
ez az elmélet, hanem inkább azt gondolják, hogya tudat, a szellemiség
egy másik, az anyagtól függetlenül létező szellemi valóságnak, a léleknek
a megnyilvánulása. Amint a tudat mellett azon kivűl van reális anyagi
világ, épp úgy fordítva az anyagi világ mellett azon kivül van a tudat,
a lélek, mint különálló szellemi világ. Ennek a szellemi valónak különle
ges erői, képességei vannak s azért nem egyszerüen passzive veszi tudo
másul a kivülről érkező benyomásokat, hanem azokat aktive fel tudja
dolgozni s igy eljut a külső világ valóságának meqismeréséhez. A reális
világ tehát számára megismerhető.

A különálló lélekben való hitet megerős!iti bennünk az is, hogy
a tudat a vallás világát is megismeri. Egy olyan újabb világot a reálisan
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létező anyagi világ mellett, amelyik nem anyagi létezőkkel foglalkozik,
hanem szellemi valóságokkal. Az .ember ezt a másik világot harmóniába
tudja hoznia saját, anyagi világba is beletartozó létezésével, sőt saját
létezésének értelmét is csak a szeHemi világ közvetítésével tudja meg
váltani. Az embert éppen az különbözteti meg más létezöktől. hogy
keresi, kutatja létezésének értelmét. Ez megint arra utal, hogy nem pusz
tán anyag. Felfoghatatlan rejtély lenne, mondja Du Bois Reymond, hogy
az atomok össze-vissza örvénylő halmaza számára mért nem marad
örökre közömbös, mi történik benne és vele. Ezért keres az ember ma
gában az anyagon kivül mást is. Igy az anyagtól független létező és épp
ezért örök sorsra rendelt szellemi való, a lélek az ember gondolkozá
sának állandó tárgya; marad.

MIND JOBBAN ...
Mínd jobban összevegyülök
a természettel, ami ősibb

a gondolatoknál. Szivem
nyara után ősz van s esőzik

oly hosszan és türelmesen.
minthogyha ez volna a legjobb.
Remélem. hogy havazni és
hogy fagyni is ily könnyeden fog,

hogy nem lesz fogcsikorgatás,
hogy nem leszek kétségbeesve!
A föld, fa télen alszik és
mindenki ezt kell hogy kövesse:
szemét be kell majd hunynia
és nem gondolni semmi másra,
csak a mindnyájunknak igért
tavaszra, a feltámadásra,

mikor a holtak harsonák
szavára felszedik a testet,
beléje öltöznek megint,
nyujtoznak és társat keresnek,
az atyjuk pedig, az az Úr,
ki olyan derült, mínt a nyári
égbolt, mit nézni nem lehet,
csak szemlehuny va egyre látni,

az Isten s arca egyre nő,

mint valamikor még az éden
kertjében a felébredő

első emberpár idejében
és mintha nem lett volna bűn,

olyan .tesz minden ujra: reggel,
a teremtésnek reggele,
egész szelid tíqrísszemekkel.
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