
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelios Vid

A Genezáret tavának északnyugati
peremén, közel Kafarnaumhoz nagy
tömeg gy ült ös ze, hogy meghall
gassa jézus tanítását. jézus, nyil
ván hogya tolongás elől menekül
jön. egy hajócskába szállott. s mí
után leült a sokasággal szemben,
amely a parton állott, példabeszédet
mondott a magvetőről. Szavart ek
ként örökitette meg Má1é:

..Egy földmiívelő kiméne vetni. ÉS
amint vetett, némely szemek az út
félre esének. s jövének az égi ma
darak. fölevék azokat. Mások meg
köves helyekre esének, hol nem volt
sok földjük. és hamar kike'ének, mert
nem voltak mélyen a földben. De a
forró napon megcsapván azokat a
hőség, rrunthogy nem vala gyöke
rük elszáradtak. Mások tsrnct tö
visek közé esének. és fölnövén a
tövisek. elfojták azokat. Mások pe
dig jó földbe hullának és terrné a
hoztak. egyik százszorosat. másik
hatvanszoro-at, rnásík narrntncszoro
sat. Akinek fmct vannak a hallásra,
hallja meg." Más fordítás szerlnt:
"Melyik százat, melyík hatvanat. me
lyik harmincat egy után."

Egyik legismertebb példabeszéde
ez jézu nak. Az értelme is világos
nak látszik: az isteni igéket nem
egyenlőképen fogadják be és szívle
lik meg az emberek. s igy a belőlük

fakadó áldá, is egyénenként külön
böztk. E sorok írójának, de aligha
nem az olvasónak sem jutott tehát
eszébe. hogy a példabeszédben sze
replő három számnak különösebb je
lentőséget tulaidonítson, Annál ér ..
dékesebbnek találhatjuk. hogya harí
egyetem egyik tanára, A n t o n i o
Q u a c q u a r e Ili egész könyvet
tudott összeállítani azokról a magya
rázatokról. amelyeke: az elmult sdök
hittudósai fiízték köréjük. A könyv
címe: "A keresztény élet hármas
gyümölc-e: 100, 60 és 30." S mínt
az Os'servatore Romano
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megállapítja a könyvről szóló V. F.
jelzésű teljedelmés í.mertetéséhen,
már a eimnek ez a sajátságos meg
fogalmazása szerencsé.en utal arra.
hogy a szerzö a számok sokszor já
tékos értelmezésén keresztül volta:
képen azt a kérdést Vizsgálja, hogy
rntként alakult a földöntúlr jutalom
ról a keresztény társadalom felfo
gása.

Legtöbbet az egyházatyák korá
ban foglalkeztak a három számmal
- fej'! kí .Quacquarelli -, ami ter
mészete, is, rnert ez volt az .az idö
szak. amikor az allegória kimagasló
helyet foglalt el a szent szövegek
magyarázásában. Előtérbe került az
a nézet, hogy rntután a kereszténv
'hit:et és egyháza t a vértanúk teré
bélycsuették ki, az isteni igék ná
luk bizonyultak a legtermékenyeb
beknek. következésképen őket illeti
a s-ázszoros iutalorn is Észszerűnek

látszott később, amikor már elmultak
az üldözések, hogy a HÜZe&9,:,g lép
jen a vértanúság örökébe. A szüzes
ség ugyanis, mínt elszakadás a test
kivánság:'! ól, hasonló a vértanúság.
hoz, amely lemondás a tes.í élet
ről. A szűz Istenhez és nem a test
hez köti lelkét s ennyiben megismét
li a véranú áldozatát. Az igére hall
gatóknak harmadik csoportja az
özvegyeké . és a házasoké, akik
csak kisebb érdemekre hivatkozhat
nak.

A vértanú mindvégtg az el-ö ma
radt a keresztény társadalom érté
kelésében, még azután LS, hogy csak
elvetve akadhattak mártirok. Éppen
az alkalom ritkasága miatt azonban
a három szám értelmezésén él né
melyek rnrnt ,.versenyen k.vülieket"
rnellözhetőknek vélt ék a vértanúkat.
Végül is két értelmezés tett szert
népszerűségre Az egvik szerínt 100
a vértanúk. 60 a szüzek és 30 a
többi keresztények jutalma. A másik
értelmezés már külön csoporttá



nyilvánítja az özvegyeket és a [u
talmazás mértékét ekként állapitja
meg: 100 a szüzeké, 60 az özvegye
ké és 30 a többteké. Az első értel
mezés abban a korszakban általános,
amely Szent Cipriánnal kezdöjik és
Szent jeromossal végződik. A máso
dík értelmezés a középkornak ab
ban a szakaszában divík, amely
Aquinói Szent Tamásíg terjed.

A könyv szerzője már SZEnt Ta
mástól számí.ja a rnodern értelmezés
szakaszát. Nevesebb magyarázók
ebből az ídöből: Certosaí Dénes,
Erasmus, )ansen, az exegéta, Kál
vin és Cornelius a Lapide. Ez a mo
dern ér.elmezés arra a szárnmtztt
kátóI mentes, természetes felíogásra
tér vissza, amely a kereszténység
kezdetén uralkodott, abban az ídő

ben, amely az evangelistáklól Irene
usig tartott Lényege ennek, hogy
Jézus a három számmal rnínden kü
lőnösebb szándék nélkül egyszerűen

csak az isteni igék termékenységét
és áldásos voltát kívánta érzékeltetni,
Kimutatja azonban Quacquarellí,
hogy ez a természetes magyavávat
sohasem ment teljesen feledésbe,
mert a későbbi korokban is voltak

.mtndig 'hirdetői, igy a többi között
Szent Agoston és Nagy Szerit Ger

.gely, sőt idevehetjük Tertulljanust is,
aki a természetes rnagyaráza.ot álta
lános 'elvnek vaüotta az összes pél
dabeszé.dek értelmezésénél.

•
Köztudornású, hogy a nem-fizikus

számára csupa rejtvény mindaz,
.arnít egy újabban készült fizikai
könyvben vagy értekezésben olva
sunk. Sajnálatosabb azonban, hogy
még a művelt közönségnek szánt
írásokat is csak azok érthetik meg,
akik már előzetesen szerzett, meg
lehetősen komoly szakismeretekkel
rendelkeznek. Hova-tovább eljutunk
oda, hogy még az ilyen népszerűsí

tő irások is csak akkor érhetik el
igazában a céljukat, ha a publiká
lás előtt egy második népszerű .i-

. tésen mennek át, a fogalmakat is

tisztázó olyan átdolgozáson, ame
Iyet jobb, ha nem az eredeti szer
ző, maga a szaktudós végez. Ebben
a régi felfogásomban erősített meg
Ge r n o t E d e r tanulmánya ls,
amelyet a W o r t u n d W a h r~

h e i t tett közzé. Pedig a dolgozat,
amely az atomfizika jelenlegi mérle
gét vonja meg, bizvást megérdemli
a legszélesebb körök ftgyelrnét.

Eder maga is látja a nehézsége
ket s míndjárt a bevezetőben felve;.
ti a kérdést: rniért van az, hogy
a mai fizika eredményeinek megér
tése olyan maga; követelményeket
támaszt a laikusok gondolkodást ké
pességével szemben? S erdemben
ezt feleli rá: azért, mert a vizsgált
jelenségek rnind kívülesnek a lát
hatóság határain és csak "szükség~
beállítások' segítségével nyerhetnek
némi szernléletességet. A klasszikus
fizikának. amin az 1900 előtti flZi~

kát értjük, megvolt az az előnye,

hogy tétdeit szemléltetnt tudta: azt
például, hogy a bolygók a Kepler
féle törvények szertnt mozognak, sa
ját szemünkkel ellenőrtzhettük. Mi~

nél mélyebbre hatolunk azonban az
anyagi világ apró részleteibe, annál
kevésbbé tudjuk szemléletessé ten
ni a ftzíkaí folyamatokat. Függetle
nül ugyanis attól, hogy velünk szű

lettek-e vagy ké-őbb szeréztük meg
szernlélett formáinkat, ezek a formák
annyira a rníndennapí elet adottsá
gaihoz és terj-edelmeihez Igazodtak,
hogy kudarcot vallunk velük a mil
Iiárdszorosan ki.ebb méretek között,

Amikor az anyagi Világot 92 ter
mészetes elemre sikerült vísszavezet
ni, ezeket az elemeket e Világ épí.
tökövetnek foghattuk fel. llverféle,
a számunkra érzékelhető világból
vett képzetekkel próbáltuk azután az
atomok maca/artását iS vizsgální. Az
elektron felfedezése zavarta meg
először a 92 elem rendszerét. Eb
ben a rendzerben ugyanis a hidro
gén a legkönnyebb elem, az elek
tronnál azonban. amely a negativ
elektromosság legkisebb hordozója,
olyan súlyra bukkantunk, amely kö-
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zel kétezerszer kisebb. mtnfa hid
rogénatomé.

Az elektronok úgy mutatkoztak,
mint az atomok tulajdonképeni al
kotóelerneí. Min.1'hogy azonban ma
gának az atomnak nincs elektromos
töltése és az atom sokkal nehezebb
is az elektronnál. fel kellett tételez
ni, hogy az elektron, illetve elektro
nok mellett egy súlyosabb, pozitív
töltésű rész ts van benne. A termé
szetes rádióaktivitás adta meg a
segt.öeszközt az atom szerkezetének
ku.atásához, Az alfa-sugarakat.
amelyeknek hordozói pozitív tö té
sű súlyos részecskék, keresztül le
hetett küldení az atomokon. Az atom
belsejének ilyen kitapogatása nyo-
mán megállapították azután, h.igy
az atom közepeben egy pozítív töl
tésű súlyos mag fekszik, amelynek
átmérője kb. uzezerszer kisebb, mmt
az atom külső burkáé, az atombu
tok többi térségében pedig elektro
nok helyezkednek el. A természetes
rádíóaktívitás módot adot. az atom
mag vízsgá.árára is. A már emlí e.t
alfa-sugarak, mínt súlyuk és tölté
sük mutatta, a rádióaktív el.rnek
atommagjából származnak. Ezeknek
a rádióaktív elemeknek magas től

tés.zámú magjaik vannak s a töl
tés csökkenése a mag megváltozá
sát vonja magával. A mag megvál
tozásával új atommagok s ezzel új
elemek keletkeznek. A természetes
rádióaktív elemek sugaraival Sike
rült olyan atommagoka is szétrom
bolni, amelyek egyébként szilárdak.
Az első tudós, aki egy elemet me i

térséges úton más elemmé változta
tott, Ruthertord volt.

Nyilvánvaló lett tie hát. hogy a pe
riodikus rendszer egyes elemei az
ért különböznek egymástól. rnert
különbözöek az atommagjaik. Ám ki
derült, hogy maga az atommag is
összetétel. s hogy természeét éppen
az összetétel mílyensége határozza
meg. Két elemi részec kéböl épül fel
a mag: az egyik a proton, a másik
a neutron, A proionnak pozitiv töl
tése van s ez alkotja a hidrogén-
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atom magját. (A könny fi hidrogén
atom magjában csak egy proton
van, a nehéz hidrogéna!om magjá
ban még egy neu .ron ís.) A neu
tron tömege kb. azonos a protoné
val. elektromos szempontból azonban
semleges. Az atommag töltése így
kízá. ólag a protonok .zárná.ól függ.
magának azal'omnak törnegét pe
dig - mtnthogy az elektronok tö
mege a maggal .szernben elhanyagol
ható - a pro.onok és neutronok.szá.
ma együttesen határozza meg. Igy
például az aranyatommagja 79 pro
tonból és 118 neutronból áll, míg ai'
alta-sugarak részecskéi 2 protont és
2 neu. ront taralmaznak. Az atom
ma gok sugarai egybilüomod centi
méterig mennek, mig az atomok su
garai a százrníllíomod centiméter
nagyságrendjében sorakoznak.

Az atomfizika nagy teljesítménye
volt. hogy az anyagi valóságok
szerkezetét és tulajdonrágart három
elemi részec kére. mínt megna'áro
zó tényezőxre: protorira. n.utronra
és elektronra vezette vissza. S eny
nyiben az atomfizika - hangsúlyoz
za Eder - még a szemléletesség
hez is tarthata magát. Ám az elemi
részecskéknek ez a pusztán testszerü
beállr'ása két tekintetben. bizonyult
elégtelennek. E'őször azért, mert
ezek a részecskék hullámjeleriségeker
mutatnak, amelyeket már nem í ha
tunk le a klasszikus fizika fogalmai
val, másod zor azért, mert maguk
az elemi részecskék között IS át
változási jelenségek lépnek fel, ami
már az elemi részecske fogalmát is
kérdésessé te 'zi.

Az első pontra vonatkozóan pél..
dáként megemlíti Eder, hogy elekt
ron-sugarak. amelyeket krí ttályrá.:
cson kükíünk át, olyan elhajlási je
len"lgeket mutatnak, amilyeneker <J
hullárnoptíkából ismerünk, sőt e su
garak interferencia útján erő íthetlll
vagy meg is semmtsíthe ik egymást.
S ezt a hullám-természetet nemcsak
elektronoknál. de más any'\~hul1á-·

moknál is megfigyelték. Ml több, az
elektronok rnozgását az atommag-



törOlS'1:intén hulJámfolyamatnak te.
kinthetjük. annál iS inkább, mert
CSfJklS ebben az esetben iu'un'c he
Iyes eredményekre az atornpektru
mokat, molekulakötéseket és más
;elcnségeltet illetően. Azt a mód
szert, amely az atomfizikai problé
mákat hullámegyenletek segttség»
vel igyek~z:k megoldani, nevezzük
hullámrnechaníkának.

Hogy az anyag fizi1{ai felfogásá
ban alapvető fordulat következett be,
azt az anyag megjelenési módiaínak
ez a kettős természete magyarázza.
Az elemi részecskék hol testnek, hol
oftullámnak mutatkoznak. A testszerű

megjelenés rnódot : ad az atomszer
kezet szemléletes felfugására, beszél
hetünk például az atommag 1ömegé.
röl, terjedelméről és hőm 'rsékleté
ről, csupa olyan tulajdonságról,
amelyek megszokottak a klarszí'cus
fizikában. Másfelől azonban egész
sorával találkozunk a jellen égeknek,
aminő például az anyazsugara'c el
hajlása és a rádiöak'tvttás, amelyek
kétségtelenül bizonyítják az anyag
részec-kéinek hullámtermészetét.

A tisztánlátást megkönnyítő, Ion
tos mozzanatként emeli ki Eder:
vannak területek; ah 0,1 a részec-kék
hullámhosszúsáza a környező tárgy
nagy~ágához képest annyira kícsín v,
hogy a hullámtul1jdonságokat fi.
.gyeImen kívül hagyhatink. Igy pél ..
dául az elektron mozvását a köd
kamrában bízvást kezelhetjük úgy,
mínt ahogy az elektromo', töltésil
g-olyóc-káét kezelte a klasszikus fi·
zika: ami az elektron el1térését illeti
az elektromos és a mágneses tér
ben, számításaink igy is helyetek
lesznek. Más azonban a helyzet, ha
ef{Y elektronsuaarat krístályporon
küldünk keresztül. A krtstályatomok
egymástól való távolsága ugvanís
annyira csekély, hogy hozzámérh-t
jUk az elektronok hultámbosczúságá
hoz; Igy azután az áthatolt su~ár a
beesés irányában elhajlási gyűrüket

rajzol ki a fényképlemezen.
Az első tehát amit a "hullám és

restecske" :-. problémára vona'ko-

zöan meg kell állapitanunk, az, hogy
az anyag. e ke képének alkalmazha
tá-i köre kölc~ö"ö~'en korlátozza
.egymást. Az elhatárolás pedig azok.
nak a rnéreteknek alapján történi~

arnelvek között valamely meghatá
rozott folyama\ lejátszódik. Ezeket a
határokat, vagyis hogy míkor hasz
nálhatjuk a testecske és míkor 8
hullám Iocalrnát, jelöl! meg a Heí
senberg-féle bízonytalanságí reláció.
Amit azonban legíő'céppen és rmn
denekelöt szem előtt kell tartanunk.'
az az, hogy rnínd a kettő, tehát a
hullám is, meg a testecske is, az
atomarts anyagnak c-upán a mu
ta.kozásí módját, a "képér' jelenti,
olyan képeit, amelyeket mt a ben.
nünket környezö Világ rnak-oszkopt,
kus szemléletéből vettünk. Mert eb
ből következík: nincs semmi ellent
mondás abban, hogy a jelen égek
magyaráza'ánál sem az egyik. sem
a másik képet nem használhatjuk
folyamato-an: csupán azt [elentí ez,
hogy a makroszkopíkus fog'llmakat
nem alkalmazba'juk korlátlanul az
atorn-méretű világra.

*
Nyilvánvaló azonban - fejti ki a

toyábbiakba." Eder -, hogy amint
ma ~ tudomanyokban is nem a kép,
hanem a tárgynak megfelelő foO'alom
a döntő, a rnodern fízíkában is "olyan
fogalmakra van szükség, amelyeket
a kísérletek igazolnak. A legfonto.
sabb fogalom ezídöszertnt a ,Ilul-
lámmező". '

Mez?n a teret, vagy a tér-ídő-foly

tono ságot kell érlent, amelyben fi.
zikai folvarnatok mennek végbe·
vagy fiZikai állapotok állnak fenn.
Két elek.ron jelenléte például flzl.
kai állapotot. egy fénykvantu-n ki
bocsátása fizikai folyamatot j -lent.
Hogy az ilyen mezü állapotait és
folyamatait megragadhassuk. 8'1: új
fizika a "mezl'inagysáogokat" dolgoz
ta ki. E mezönagyságok jellemzője,

hogy nem az elemi részecskék tö
megével. sebességével vagy bármi
más tulajdonságával azonosak, ha-
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nem gondolatbeli, illetve matematt
kai segftöeszközök ahhoz, hogy a
keresett tulajdonságokat m"gálIapit.
bassuk. Hullámmezökröl pedig az
ért beszélünk, mert a mezőnagysá

gok részére olyan hullámegyenleteket
Sikerült találni, amelyek az anyag
hullámszerű tulajdonságait helyesen
adják vis-za. A hullámrnező tehát
- hangsúlyozza Eder - teljesen
elvont fogalom és szemléletessé nem
is tehető.

A hullámmezök mezőnagyságaiban

azonban nem az az izgalmas. hogy
eleget tesznek egy hullámegyenlet
nek, vagyis míntegy a viz tükö r rez
gései médjára szélesednek ki, ha
nem az. hogy merőben újak és a
klas-ztkus f'zikába be sem íllesrt
hetök a reájuk vonatkoztatott Iel
tételek. Ezek a feltételek az úgyne
vezett kvantumfeltételek vagy fel
cserélődési relációk. Kvantumfeltéte
leknek azért hívjuk őket, mert a
mezönagyságokat akként szabják
meg, hogy az elemi ré:zecskék tu
lajdonságai többszörözötten, ,.kvan
toltan' jelennek meg: azaz mínt e,gy
legkisebb mennyíség egész számú
többszörösei. Igy például az elektro
mos töltés mindig egé' z számú
többszöröse egy legkisebb töltés
mennytségnek, az úgynevezett elek
tromos elemi kvantumnak, ami egyen
lő az elektron töltésével. Ugyanezt
a .többszörözésr találjuk az energiá
nál, impulzusoknál stb. A kvanturn
feltételek tehát, amelyeknek a mező

nagyságokat alárendeljük. az elemi
részecskéknek épp-n azokat a je
lenségeit szolgálta'[ák nekünk. ame
lyeket az anyag testecske- vagy ré
szecskeképéből ismerünk. A hullám
mézök kvantumelrnélete pedig, ahogy
az atomarts állapotoknak ezt a ke.
zelését nevezzük, fogalmi és formá
lis módon egyesíti az összes fizikai
jelenségeket, amelyeket mí szemlé
letes módon akár a hullám, akár
a testecske képéhez rögzlünk. Az
anyag tehát csak azért tűník fel
janus-arcúnak, mert nincs számára
kellő szernléletünk, holott él kvan-
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tumelmélet fogalmi szkérnája tgenís
képes arra, hogy a fizikai törvény
szerűségeket egyértelmű módon ma
gyarázza.

Némelyek persze hajlandók lenné
nek arra, hogy az egész kvantumel
rnéletet olybá vegyék, mínt a fiZi·
ka visszavonulását a íorrnáltsba, a
tisztán matemattkatba. és pedig an
nakutána. hogy kudarcot vallott a
valóságnak, a realításoknak megra
gadásában, Ebbe a kisértésbe 'azon
ban Eder szerlnt csak azok esnek,
akik tartalmat csupán a szemléletes
ítéleteknek tulajdonítanak, mig az
elvont tételeket legfeljebb .,szükseg
kíjáratnak' nézik. Ezzel szemben -
írja Eder - okkal és joggal álla
píthatjuk meg, hogy a mezönagysá.
goknak az egye i részecskék helyé
be történt bevezetése lényegbevágó
fordulatot hozott az anyag felfogá
sában. A fordulat annak felismerésé
ben áll, hogy nem az egyes részecs
kék határozzák meg tulajdons igaík
kal mechanikus módon a természeti
történéseket, hanem éppen ezek a
tulajdonságok maguk is a kvantálás
következményei. .

Ha jellemezni akarnók az anyag
felfogásában beállott változá t 
mondja Eder -, akkor úgy fejez
hetjük ki magunkat. hogy az anyag
szerkezetét ma sokkal "szoclálisabb
nak" fogjuk fel, rntnt az a megíté
lés, amely előbb az atomokat majd
az elemi részecskéket akarta' meg
tenni az anyagi valóság legutolsó
kis tömbjeivé. Elhíbázotti.ak látszík
eszerint még az a törekvés ls, hogy.
az elemi részecskéket próbáljuk te.,
kinteni az anyagi világ vég-ö hor;
dozóínak. Vannak nundenesetre. nem
is kevesen, akik szemére vetik en
nek a ftzfkának. hogy mmöségeket
rnennytségekre csökkent vissza 8 erní
att azután szükségszerűen egyoldalú
és hiányos vetületét nyujtja a való
ságnak. A "mennYIség" és a ..mínö
ség" különválasztásának azonban itt
csupán közhelyes jelentősége van,
hiszen ha az atommaghoz egy pro
tont hozzáadunk vagy elvonunk 11.~



iöte. nyomában megváltozik a ké
miai alapanyag s ezzel együtt a ré
gi alapanyag tulajdonságait az új
alapanyag tulajdonságaivá alakul
nak át Az a kifogás tehát, hogy az
új fizika lemond aminőségek be
ható vtzsgálásáról, voltaké-ren azt
domborí Ja ki, hogy ez a fizika ép
pen a lényegesre összpontosítja Ií
gyeimét.

Az elemi részecskék míndegyík
fajtája számára saját mezőnagysá

gokkal rendelkezünk. Egy bizonyos
mezőnagy ,ág csak egy bizonyos
kvantum-félét, illetve részecskét pro
dukálhat. Igy az elektronok, a pro
tonok. de a fénykvantumok részére
is saját rnezönagyságamk vannak.
Már most ezeket a részecskéket ön
magukban is vtzsg'álha.juk, példá
ul elektronokat, amelyek egészen
egyedül tar.ózkodnak a térben. Az
ilyen teret az elektronok vákuum
mezőjének hívluk. Ezzel a vákuum
.mezővel azonban nagyon keveset
kezdhetünk. Mert ha valami módon
észlelni kivánjuk az elektrcnt, meg
kell vílágttanunk: a fényt például
kitériti az elek.ron s mi egy elhaj
lási kororigocskát látunk. A jelleg
zetes tehát nem az, hogy a részecs
ke rniként viselkedik önmagában,
hanem hogy 'miként víszonylík szom
szédságához, Ftgyelmünk ar-a írá
nyul, hogy rniként befolyásolják egy
mást a részecskék, másként kífrjcz
ve: a mezök kölcsönhatását kutat
juk.

Ha például az elektron t fénnyel
megvíiágítjuk és a fény el térítést
szenved, akkor itt kölc önha'ás ment
végbe az elektronmező és az elekt-
romágneses rnező vagy Iénykvan

turn-rnezö között. A fénykvantumok
ugyanis csupán következményei az
elektromágneses mezö kvantáltágá
nak. Elektromágneses mezőn tudva
levően azt a teret értjük. arnelvben
elektromos és mágneses Jelenségek
lépnek fel. Közbevetőleg rne-rjegyzí
Eder, hogya ..rnezö" fogalma éppen
az elektromágnesesség területéről

való. rníkor Ls a tér mínden pontjá-

ban egy meghatározott elektromos,
illetve mágneses erő uralkodik:
Maxwell érdeme, hogy a fényt
elektromágneses jelenségnek ismer
tük fel. Visszatérve azonban ki;'
indulásunkra, a két mező kölcsön.
hatása nemcsak abban áll, hogy
a fénykvantumokat az elekt
romágneses rnezö zavarja, hanem
abban ís, hogy az elektronok fény
kvantumokat - fotonoknak is mond
juk - tudnak termelni és elnyelni.
Az atomok bármíféle spektruma iS
csak annak nyomán jön létre, hogy
az elektronok az atomburokban
egyik állapotból egy másikba men
nek át s a közben felszabaduló
energiát fénykvantumok formájában
adják le.

Az elemi részecskék mezöinek ez
a kölcsönhatá-a [uttat el nunket
ahhoz a második ponthoz, amelyet
a testszerü felfogás válságáról szól
va ernlttettünk. Ha ugyanis a köl
csönhalás cak az elektronpálya za
varására vagy a fénysugár eltéríté
sére szoritkoznék, még elképzelhet
nénk olyan fíztkát, amely egyénisé
get és saját törvényszérüséget tulaj.
donít az elemi részecskéknek. Am
előfordulnak olyan kölcsönhatások,
amelyekben ré.zecskék keletkeznek
és semmisülnek meg. Igy például
egy energiában gazdag fénykvantum
egy elektronná- és egy pozttronná
eshetik szét, A pozitron ugyanazok
kal a tulajdonságokkal bir, mtn] az
elektron, csak éppen pozitív töl
tésfi.

Uj részecskék keletkezésének Ilyen
lehetősége rnárís lényegesen kíböví
tette az elemi részeckék körét, Az
utóbbi évek egyik legfontosabb fel
fedezése a mez.i«. ,\ szó "közbül
sőt" jelent. Ez a részecske ugyanis
nem olyan könnyű, rrunr al: elektron
vagy a pozitron, de nem is olyan
nehéz, mínt a proton vagy a neu-

. tron A mezonra a kozmtkus sugár
zásban bukkantak rá. Kozmíkus a
jel7ői,e annak az energiában reild~
kívül gazdag sugárzásnak. amely a
világürből érkezik s amikor légkö'"



rűnkbe ütközík, atomrombolásokat
végezve elemi rérzecskéket változtat
át. Mindezt az igen nagy mag.1s'':Íg
ban kitett fényképlemezeklen kisér
hetjük figyelemme!. Legutóbb kide
rült az i''', hogy többféle mevon van,
Ma már különben egész skáláját. is
merjük az elemr részecskéknek 5 ez
a skála nyilván nincs lezárva.

Eder valószínűnek tartja, hogy
miként az elemeknek pertodíkus
rendszerük van, ugyanúgy majd a',"
elemi részecskéket is hasonló rend
szerbe sorolhatjuk. S a különbség
alkalmasint csak az. hogy amíg az
atomok túlnyomó többsége állékuny.
addig ezeknek az elemi ré'zec3i<~

nek zöme igen rövid idő alatt szót
esík. Allékony elemi rés-ecskét
ugyanis keveset ismerünk. Ezek a
proton-neutron. az elektron, a neu"
rtno éi a foton. A töhbi elemi' ré
szecske igen rövid idö alaf r<1:Jid
ezeknek az állékony részecskéknek
valamelyikére bomlik szét. Hogy mi
a neutnno, alább még megtudjuk.
Itt' csak azt jegyezzük meg, hogy a
protont és a neu.ront közös névvel
nuklcounak. vagyis ma !Y'iIlDgn1k
'szokás hívni, rnert egy pozitiv, ill et
~ egy negativ töltés leadása esrten
egymásba mehetnek át.

A rnezonnak is van persze rn-r-ö
je s ez a mező az ér navvjeler tő-vi
gil. mert ezerosan ü"szefü~g a mag
erőkkel. Ahopy az atom hurok cHe
trónjait az atornmaztioz kö.t a" ':1-":
trotnos vonzás, teh it az elck~'!'o:núg

neses rnező, ugyanúgy köti egymás
hoz bent az atommagb-tn a nukleo-vo.
kat a mezonmezö, A mezonok a me
zoonmezők kvantu-uaí, rnként a En".,
kvanturnok az elektromáane 'es me-ö
kvantumai. Ha egy elektron megvál
íoztatja az állapotát, fénykvantumo
kat bocsáthat ki: ha egy nuk
leon. tehá!' iC'gy prot-in vagy neutron
változtatja meg' állapotát, mezono':
állhatnak elő Ez történi', t-rmés-e
tes úton a k07.f11jl(U~ ~"N'Í.'·7.:'l" p"o
tonjaíva], amelyek a lénkörbe ütköz
nek. de a folyamatot már mestersé
gescn is elő tudjuk idézni. A rnagré-
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szecskék és a mezonok kölcsöntra
tása, ellentétben az eíektromágnese-.
mezőével, igen erős. Ez abban nyIl-.
vánul meg, hogy egy proton sokkal
előbb és könnyebben terme! egy
mezont, nunt e.gy fénykvantumot. Az
erős kölcsönhatás miatt adódna'c a
magerők szám.zerű meghatá-ozása
körül a nagy matematikai nehézsé
gek, amelyeket még nem sikerült le- .
küzdeni,

. Az atomfizikai kutatásban most
két új terület vár feltárásra. Az
egyik a magerők szerkezetének
megállaptiáa. a máSik az elemi ré
szecskék rendszerbe foglalása.

•
Aki E eddig mondottakat figye

lemmel tudta ki'-érni. megsejthette.
hogy rnekkora kisérlett ügyescégre
és mekkora elméleti rröf~szítésr' volt
szükség, míg ennyire juthatott a
tudomány az anyag szerkezetének
mcgtsmeré-ében. Láttuk, hagy az
CgYl'S elemi részecske fogalma mi
ért és rníkónt szorul- háttérbe a rnezö
fogalma rnözött, s láttuk azt i:, hogy
az egyes elemi részec-kék mező:

nem valamí elSZigetelt ~-aiá'-'örvé'y

szeű 'égnek vannak ;1J1vetv~;, h-nem
l'gyn~á sal folytonos kölcsönhatásban
állnak. Elemi részecskék keletkez
hrtnck, mf'g'cmmisülhet"ek és egy.
rnásb» rnrhetnek át. Ha az atom
még':> általában állékony. ennek az
a magyarázata, hogy állékony nuk
lenokból é'> elektronokból éoül fel.
Az elemi részecskék azonran a köl
csön h'l tás folytán' mind,.rokonok'
egymással. Ime a bizonyság: a pro
ton, ha eg-y pozi'iv töW,li rnezont
bocsát ki. neutrónba mehet át; a
mezon igen gyor,'anegy kisebb po
zitiv mezon-a és egy neutrtnóra 
egy igen' könnyű, elektromos szem
pontbólemleges részecskére - esik
szét: a könnyű mezon i'i!Tl-ét szét
esik egy pozltronra {5 két neutrtnó
ra; a pozitron csakhamar találkozik
egy elek'ronnal elek'ronok
ugyani&; bőven vannak a térben -
s ezzel együtt a ,.pár-sem:ní'ülés'·
útján egy fénykvantummá sugárzik



'sz,(.1; a íénykvantum ujból termel
bet lCgy elektron-pozitron párt s
most az egész folyamat forditott
rendben ísmé.lűdhetík. Az elemi ré
$.CCsk·éknek ez a rokonsága abban
iS megnyílvánulhat, hogy két pro
ton heves összeütközésénél nemcsak
fénykvantum ok, hanem kűlőnböző

mezonfaj.ák is előállhatnak. Minél
nagyobb az energia, annál több
képvíselő]e jelenik meg a termelt
sugarakban az elemi ré zecskék ská
lájának. Nagyon nagy energiák ese
tében már az anyag -egyctemes ke
veredéséről beszélhetünk. Az elemi
részec kék ilyen egyetemes kcvere
désének az anyag egyetemen mező

je felel me~. Ennek az egyetemes
mezönek kidolgozása és kíclemzére
a jövö évek v3f.{Y évtizedek flzíkájá
nak legnagyobb feladala.

Tanulmánya befejező réS7,éb,~lI

Eder ősszvfogialia az atomiíztkat kl·
tátásoknak mindazokat az edrligi
eredményeit'. amelyek elvi [elentösé
g-/lek.

t. Nincsenek az élettelen terme
szetben monaszok módjára <:l cizi g c'·
telt alap-építőkövek. Demokritos,
Leibniz i, ól a mechanisz tíkus fizika
errevonatkozó t::,"'elét módosit-mt ldl.

2. A fizikai állapotoknak és folya
niatoknak 8Z anYl!!; n~nd(>?et:' szer
k.ezete ::;zoi1{::11 alapul. Ncm nyert
"ehát igazo;á;;~ az esetlegesség, LI -,'6
!t't1en.szeríi,.:;g sem a mechann.zttkus,

sem a voluntarísztíkus természettel..
fogá} értelmében.

3. Az élettelen természetben sa
ját törvényczerűség uralkodik.

4. Az anyag szerkezete nem szem
léletes. Azok a próbálkozások, hogy
a fizika "szemléletes képet" adjon
elénk az anyagról. kudarcra vannak
í.élve.

5. A természett folyamatok keze
lési rnódja annyiban hylernorpinsz
tíkus, hogy olyan valaminek szerke
zetét Vizsgáljuk, ami önmagában
nem érdekel mtnket, rníután ös.zes
tulajdonságait a szerkezet [ellémzi.
- Hylemorphízmuson tu-ívalvöen
azt az arístotelest felfogást értjük,
hogy rnínden lé.ező, érzékelhető va
lóság első-anvagból (hylé) é- ala
kí'ó elvből. formából (rnorphé) áll

6. A fogalomképzés iránya annyi
ban pozittvtsztikus, hogy a termé
szeti folyamatok lehető legtakaréko
sabb leírását, szorgalmazzuu.

Leszűr végül Eder egy ismeretel
méleti következtetést ts. Eszerint az
a rnunka arnJvet az a'1v0.g l"nyegé
nek megismerése okából végez az
ember, semmr'cépen sem ..rrlag'Í~ól
értetődő". Inkább az tűnik ki. hogy
az ember együtt nő a dolgokkal,
amelyekkel kölcsönhatásban áll, s
arnennvíben níncsenek rrrir bizonyos
vcleszülctetr alap-trukturát, a saját
természetét is alakitja rajtuk.


