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OKSÁG ÉS VÉLETLEN A MINDENSÉGBEN

Költészet és természettudomány: a szellem birodalmának nagyon tá
voleső tartományai. Vezet-e híd egyikből a rnásík felé? A válasz erre a
kérdésre nagyon is függ a kortól, amely felveti. A múlt század a maga
merev mechanisztikus természettudományával. amely az ernberből szinte
gépet csinált, lehúzta la sorompót a költészet és tudomány között. A mai
természettudományos világkép azonban új helyzetet teremtett. A dolgok
rejtett mélységeiJbe nyúló meglepő meglátásaival nem egyszer megmoz
gatta a költők fantáziáját is. Érdekes példája ennek Szemtér Ferenc ta
nulmánya a Nyugat 1936. szeptemberi számában ,,1\ költő és a világ
egyetem" címmel. Gellért Oszkár is megemlékezik erről Egy író élete a
"Nyugat" szerkesztőségébencímű könyvében. Szemlér így ir: "Az új ter
mészettudomány már nem állítja, hogy a külső világ tárgyi mívoltáról
többet tudna, mint a költő saját öntudatának belső világáról. Képletesen,
amíg a költő a bezárt szobát saját álmaival tölti meg, addig a természet
tudós kétségbeesett figyelemmel hallgatózik kifelé az éjszakába és az on
nét beszűrődő zajokból igyekszik megállapítani, hogy mi is történik oda
kinn. Amde mindketten egyazon sötét szobában vannak, és legjobban ten
nék, ha a nyomasztó éj és az egyedüllét elviselhetővé tételére összebarát
koznának."

A továbbiakban 'Szemlér Eddington és Heisenberg felfogását tolmá
csolva arra a vélekedesre jut, hogy az ember nem tudja megismerni az
objektív világot, tapasztalati ismereteinek nincs objektív jelentőségük, és
így ,a determinizmus Is csak metafizikai szemléletnek tekinthető. Szemlér
a világ tágulásának elméletét is elfogadja, és ebből a világ teremtett vol
tára következtet. Gellért beszámolójának végén megjegyzi: "Ma már úgy
látom, hogy az egész tanulmányt a szubjektív ideálizmus szelleme hatja
át, de megvallom. akkor ez la tanulmány meggyőzőerr hatott rám."

Ehhez hasonló megnyilvánulások jórészt a múlt század merev mecha
nizmusának visszahatásaként jelentkeztek az emberek gondolkozásában.
Hogy ezt jobban megértsük, röviden át kell tekintenünk, milyen képet
rajzolt a jnúlt század klasszikus fizikája a külső világról. Galilei és New
ton mechanikája volt a kiindulás. Ennek alapvető egyenleteihez osak a
részecskék kezdő helyzetét és sebességet kellett ismerni, és akkor az
egyenletek a későbbi helyzetet már teljes pontossággal megadták. A jö
vőt tehát a jelen állapot pontosan meghatározza.vés ezt a determinisztikus
felfogást a mozgástanból a természet minden más jelenségére átvitték,
sőt az emberre is alkalmazták. Szemükben az ember csupán egy komp
likált géppé lett, aminek szabad akaratáról természetesen még csak be-
szélni sem lehetett. .

De Broglie mutatott rá ennek a felfogásnak egyik ihiányára. A klasz
szíkus fizika egy önmagában létező objektív világot vett fel, amelyben a
jelenségek teljesen függetlenül folynak le, tekintet nélkül arra, hogy va
Laki megfigyeli-e azokat, vagy sem. A ·fiúkusok ugyan régebben is tud
ták, hogy ha kísérleteznek. megfigyelneik, ezzel a jelenség lefolyását né
mileg befolyásolják, de meg voltak róla győződve, hogy kellő elővigyá

zatossággal ezt a zavaró hatást tetszésszerinti kicsivé tehetik s végül is
meg tudják állapítani, hogyan működik a világ önmagában, minden külső

behatástól mentesen. "Az anyagi világot igy olyan formában próbálták
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leírni - mondja Broglíe -, ahogyan egy tiszta szellem tehetné, aki erről
a világról közvetlenül, minden kísérlet nélkül tudna ismereteket szerezni.
Ez pedig a metafízikába való ártJlépés."

Schrödinger, a Nobel-díjas fizikus is kiemelte annak a felfogásnak
paradox voltát, amely az embert a maga megfigyelésével egészen ki akar
ja zárni a világból. A világképhez az anyagót az érzékek, a szellem orgá
numaigyűjtik össze, a világkép mindenkí számára szellemének alkotása,
mégis maga a szellem idegen marad ebben a képben, nincsen számára
semmi hely. Ezt a drága árat kellett fizetni azért, hogy kielégitő fizikai
világképet lehessen alkotni

Mindezeket a gondolatokat különösen éles fényben vetette fel a XX.
század radíkálís új elmélete, a kvantumok tana. Amikor Planck 1900-ban
a sugárzás törvényeinek megalapozására először mondta ki, hogy a fény
forrásból a sugárzás nem folytonosan áramlik ki, hanem kis energia
csomagokban. ez csak a szakfizikusokat érdekelte. Lassanként azonban
mint több tüneményre alkalmazták a kvantum elméletét, és Einstein,
Bohr s mások munkáí aLapján az atomelmélet iS új képet kapott. Kűlö
nősen nagy jelentőségű lett De Broglie gondolata, hogy az elemi részek
nek, például az elektronnak, hullámtermészete is van.

A fizikusok a külsö világ [elenségeinek leírására többféle fogalmat
alakitottak ki. Ilyen volt a részecske, vagy máskép anyagi pont fogalma
is. Gondoljunk például egy nyugalomban levő mákszemre, A tér egy meg
határozott helyét foglalja el, azon túlmenően semmi sem mutatja jelen
létét. (Klterjedésétől, nagyon gyenge gravítációs -terétől, s jelentéktelen
hősugárzásától.eltekíntünk.) A tér minden helyére odagondolhatunk egy
ilyen anyagi pontot, aminek- helyét három koordináta határozza meg egy
ailtalmasan kiválasztott rendszerben, egy szebában például a három koor
dináta a két szomszédos faitól és a padlótól való távolság. Az anyag1i. pont
helyzetének meghatározása a három adat értékének pontos megadását
kivánja.

A részecske kép mellett kialakult a hullám fogalma is. Gondoljunk
például az egész tömegében hullámzásban levő tengerre. Ehhez hasonló
esetekben-a mozgást nem a tér egy meghatározott helyéhez kötjük, ha
nem a mozgás a tér nagy részét - esetleg képzeletünkben az egész teret
- kitölti, s mindenütt jelentJkezik.Ezért a hullámkép különösen alkal
mas a tiszta mozgás szemléltetésére. A részecske és a mozgás kapcsola
tában jelentkező paradoxonra egyébként már Zénon rámutatott, laki Kr.
e. 500 körül született. A részecske - Zénon nyílvesszőrőlbeszélt - egy
adott pillanatban a tér meghatározott helyén van, ezért am kell monda
nunk, akkor nyugszik. Ha az egyenest, amelynek irányában mozogní gon...
doljuk, végtelen sok pont sorozatának gondoljuk, és az időt is különálló
időpontok sorozatának, akkor beszélhetnénk arról, hogy az egyes idő

pontokban az egyes pontokiban van a részecske, de az átmenetről nines
elképzelésünk. Ugyanerre utalt később Arisztotelesz is. De ha ilyen prob
lémáktól el is tekintünk, akkor is nyilvánvaló az ellentét az egy helyhez
kötött részecske és a tér nagy részére szétfolyó hullámmozgás között. Az
atomfizikafejlődése. mégis azt adta eredményül, hogy az atom részecs
kéinek - elektron, proton stb. - bizonyos [elenségeknél hullám, más
jelenségeknél pedig részecske tuíajdonságuk van. Ezt De Broglíe először

elméletileg vezette le, de később igen sok kísérlet is igazolta. A kérdés
az lett, hogyan lehet ilyen ellentmondó tulajdonságokat egymással ki
egyeztetni.
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Ha mereven akarnánk ragaszkodni a részecske pontos térbeli elhe
lyezkedéséhez, s ugyanakkor mozgásának, sebességének meghatározott
értéket tulajdonítanánk, ez az egyeztetés sehogy sem sikerülne. Heise~

berg ezt hires határozatlansági relációjában úgy fejezte ki, hogy: minél
pontosabbanmérjük meg a részecske helyét, annál elmosódottabb értéket
kapunk a sebességére. Ez a határozatlansági reláció nem tilalomfa akar
lenni, hanem inkább azt fejezi ki, hogy az elemi részecskéknek nem ha
tározhatjuk! meg egyidejűleg a helyét is, meg oa sebességát is. A tér szer
kezetéről való elgondolásunkat kőzönséges méretű, makroszkőpikus tes
tek segítségével alakítottuk k,i, ezért elképzelhető, hogy ez mikroszkó
pikus testekre nem érvényes, Megszekott méretű testeknél, például egy
kis ólomgolyónál, van értelme arról beszélni, hogy. elindul "A", pontból
egy meghatározott irányben és meghatározott sebességgel; egymásután
elfoglalt helyzetei együttesen kiadják a pályát, amelyen végül "B" pont
ba érkezik. Az elemi részecske is eljuthat "A"-b61 "B"..Jbe, de it~ már a
fi:mka semmi alapot sem nyújt arra, hogy azt mondhassuk: egymásután
ezeket és ezeket a helyzeteket foglalj la el határozott sebességgel; itt a
"pályának" nincs értelme. Ezt Heisenberg igy fejezte ki: "Mialatt a klasz
szíkus fizika tárgya egy objektív történés a térben és időben, amelynek
létezése szempontjából la megfigyelés nem lényeges, addig a kvantumel
mélet olyan tüneményeket tárgyal, amelyek csak a megfigyelés pillanatá
ban villannak fel' a tér-időben, és .a közbeeső időben róluk tett tér-időbeli
kijelentések értelmnélkülíek."

Am ha a mondottak szerint egy adott pillanatban nem lehet határo
zott helyet és sebességet tulajdonitaní az atomi részecskének. akkor a to
vábbi mozgás állapota sem lesz olyan mereven determinált, mint a klasz
szíkus fizika tanította. Ezért szokták mondani, hogy az atomfizikában az
okság elve elveszíti. érvényességét, sőt egyes túlzók már az elektronok
szabad akaratáról beszéltek. Érdemes ezt a kérdést közelebbről megvízs
gá1ni.

Változás a fizikai' determinizmus megítélésében

A klasszikus fizika a maga determinizmusát arra alapította, hogy a
kisérleti itapasztalat szerint a fizika világáhan törvények uralkodnak, ame
lyek pontosan megszabják la jelenségek lefolyását és nem engednek sem
mi kibúvót. A feldobott kőnek pontosan azon la pályán kell mozognía,
amelyet tehetetlensége és a nehézségi erő meghatároz, s hasonlóan van
a fénytani, elektromos és egyéb [elenségeknél, amint azokat a közönségss
méretek világában ,a makroszkópíkus testeknél megfigyeljük. Ezek a szí
górúan érvényesülő törvények megengedik-e az atomok világában a hatá
rozatlanságot?

Nézzük egy tartóba zárt gáztömeg viselkedését. A fizikus megméri
térfogatát, hőrnérsékletét,nyomását, s megállapítja, hogy ezek között pon
tos törvényszerűség mutatkozik. A gáz azonban atomokból áll, s ezek szá
ma 1-2 literes edényben is több ezer trillió. Ezek az atomok, illetőleg a
belőlük összetevődő molekulák nagy. sebességgel' röpködnek :ide-oda, neki
ütődnek az edény falának s így hozzák létre.a gáz nyomását. A klasszikus
fizika, azt gondolta, hogy ezek mínd hasonló tulajdonságúak, mint az apró
ólomgolyócskák. tehát a mechanika ismert törvényei érvényesülnek ná
luk. Ha mindegyiknek ismernők a kezdő pilLanatban a helyét és sebessé
gét, akkor további mozgása már egészen meghatározott lenne, s ezt elv
ben ki is lehetne számítani.' Minthogy azonban a megfigyelő ember élete
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alig 2-3 míllíárd másodpercig tart, minden másodpercben több milliárd
részecskét kellene megfigyelnie ahhoz, hogy a gázhalmaz valamennyi ré
szeeskéje sorrakerüljön. Ebből következik, hogy a gázhalmaz atomi nívón
való megfigyelése nyilván lehetetlenség. A molekulának csak átlagos vi
selkedését tudjuk megállapítani és így csak a statisztika módszereível
dolgozhatunk. Mivel azonban igen nagy számú részecskéről Vian szó, az
így kapott törvények gyakorlatilag nagyon pontosak.

Borel egyik szemléletes példájával illusztrálhatjuk ezt. Gondoljunk el
két edényt, egyikben oxigén, a másikban hidrogén Vian. Ha összekötjük
őket egy csővel, la kétfélegiáz összekeveredik, s hamarosan kialakul az
egyensúly. A klasszikus fizika gáztörvényei szerínt mindegyikben ugyan
annyi lesz a hidrogén és az oxigén. Vegyük .most figyelembe, hogy mind
két gáz molekulákból ál], amelyek ide-oda röpködnek. Megtörténhet,
hogy egy pillanatban több oxigén molekula repül jobbra, mint hidrogén,
s akkor ott az oxigén kissé túlsúlyra jut. Viszont kri is számíthatjuk, mek
kora a valószínűsége annak, hogy az egyiJk edényben néhány másodper
cen keresztül egy százezred résszel több lesz az oxigén, mínt a hidrogén.
Gondoljuk el - mondja Borel -, hogy nagyon 80k majmot megtaní
tunk írógépen kopogtatni, s ezek több éven át reggeltől estig kopogtat
nak. Mi ai valószínűsége annak, hogy ra hét egy napján így mindig elké
szül a pontos mása míndazoknak a nyomtatványoknak, könyveknek, új
ságoknak, amelyek a következő hét megfelelő napján megjelennek az
egész földgolyón, és még a pontos szövege is míndazoknak a szavaknak,
amelyeket azon a napon az egész emberiség az összes elképzelhető nyel
veken kimond? Ez a valószínűség nullának tekinthető, mert a majmok
nak ez a csodája nyilván lehetetlenség. Nos r- jelenti ki Borel -, ugyan
ilyen mértékben lehetetlen, hogy a gázok emlitett keveredésenél az egyik
gáz egy százezrednyi túlsúlyra jusson a másikkal szemben. A sok trillió
molekula közül néhény ezer, lakár néhány millió is megsértheti mozgá
sában a mechanikai törvényeket, az egész gáztömeg átlagos viselkedésé
ben- azonban ez nem mutaükozík meg, a statisztikai törvények ugyan
azok maradnak. Ezért mondotta ,a magy.ar Neumann, ra világhírű fizikus,
hogy a közönséges tapasztalatban a makroszkópíkus testeknél jelentkező

törvényszerűségmég nem dönti el, hogy van-e a természetben determi
nizmus, mert hogy ezt megállapíthatjuk, az osak a nagy számok törvény
szerűségéből következík. Igazában csak az atomszrinten való vizsgálódás
döntheti el a kérdést, már pedig az új atcmfizika itt a determinizmus
ellen beszél. .

A klasszikus f~ osak a makrszkópíkus tüneményeknél látott de
termínízmust: hogy az atomi nívón is megvan ez, azt egyszerűen osak
feltételezte. De Bom szerint már la makroszkopíkus testeknél sem volt
egészen logikus az eljárás. Ennek ígazolására a klasszikus f!izika abból
indult ki, hogy ,a pont kezdő helyzete pontesan meghatározott. De van-e
fizikai értelme - mondja Born -, hogy a pont kezdő távolsága például
n cm, ahol n a kör kerületének számításánál használt végtelen tizedes
tört. Nyilván nincs fizikai lehetőség, hogy különbséget tegyünk az első

100 jegye által megadott n és a teljes n között, Matematbkaílag a 100
jegyig kiszámított n különhözikaz 1000 jegyre kiszámított n-től, de ha
szám valami távolságot jelent, fizikaiLag nem tudunk köztük különbséget
tenni. Akkor pedig a jövő állapot meghatározása sem lehet teljes pontos,
nem érvényesülhet ,a merev determinizmus. Ezt Barn egyszerű példával
is szemlélteti, Járjon egy kis golyócska 10 méter távolságban levő két
rugalmas fal között .állandó sebességgel ide-oda, még pedig másodper-
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cenként éppen egy métert tegyen meg. Megindulása után 5 másodperc
múlva éppen középen lesz a két fal között, 10 másodperc múlva a túlsó
falhoz ér, ott visszaverődik, s 15 másodperc rnúlva újra a két fal közötti
felező pontban lesz. Ha sebessége változatlanul megmarad - akár sok..
ezer éven át is - minden időpontban egyszerű számítással megtudjUIk,
hogy hol lesz a golyó. De csak akkor, ha abszolút pontossággal tudjuk,
hogy sebessége egy méter másodpercenként. Semmiféle fizikai méréssel
nem tudjuk azonban megmérni, hogy nem tér-e el ettől mondjuk a milli
méter ezredmilliomod részével. Ez nagyon kis érték, de az eltérés 33 év
alatt már egy millimétert adna, tízezerszer ennyi idő alatt az eltérés már
10 méter lenne. Ha tehát ezermilliomod milliméternyi hibával tudjuk meg
mérni a golyó sebességet - pedig a valóságban még nagyobb hibákkal
kell számolnunk -, aikikor 330 OOO év alatt már 10 méter lesz a hiba,
s mivel ez a két fal egymástól való távolsága, a valóság az, hogy semmit
sem tudunk arról, hogy hol van a két fal között a golyó. Ezért Born sze
rint a klasszikus fizika determinízmusa csalóka kép, amelyet matema-
timi-logikai fogalomalkotásunk túlbecsülése idézett elő. .

Borti nem áll egyedül ezzel a felfogásával. Bohr, Heisenberg, Dirac,
Pauli - yalamermyien Nobel-díjas tudósok - szintén azt vallják, hogy
csak valószínűségről, s nem merev előre meghatározottságról lehet be
szélni a természetben, a fizikai törvények csak statisztikai törvények.
Pauli például Bernhoz írt levelében így beszél: "Minden a régihez vissza
térő magyarázattal szemben (Schrödinger; Bohm stb. és bizonyos rnér
tékben Einstein is) részemről bizonyos vagyok abban, hogy a természet
törvények statísztikus jellege határozza meg a törvények stílusát, legalább
néhányévszézadre, Lehet, hogy később, például az élet tüneményeivel
kapcsolatban, majd valami egészen újat találnak, de visszavezető útról
álmodozni (mert csak álomról lehet szó), olyan útról, amely visszavezet
ne Newton és Maxvell klasszikus stílusához. előttem egészen reményte
lennek látszik. Es hozzátehetjük, ez az álom még csak Rem is szép."

Ezzel szemben tény, hogya régiek közül Einstein, Schrödinger,
Planck és 25 éves ellenkező nézet után a De Broglie is, újabban pedig
Bohm Vigier, Jánossy és mások nagy kitartással keresték és még kere
sik a módot, hogyan lehetne a fizika determinisztikus felfogását továbbra
is biztosítani. - .

A szakszerű okfejtésekkel itt nem foglalkozhatunk, de külön meg
említjük Planck érdekes próbálkozását. Born okoskodásának igazat ad
annyiban, hogya jelenségek világában valóban nem lehet abszolút pon
tos adatokkal dolgozni. Ez azonban osak az ember számára lehetetlen,
aki érzékszerveivel és mérőeszközeivel maga is része a természetnek, s
alá van vetve törvényeinek. Gondoljunk el azonban egy ideális szelle
met -'- mondja PLanck -, akire nem áll semmi ilyen megkötöttség, aki
nem a közvetett emberi módon, hanem abszolút pontossággal közvetle
nül látja a természet minden jelenségét és adatát, ezek alapján a jövőt

is teljes pontossággal előre látja. Hiába hozzák fel ezzel szemben azt a
kifogást - jelenti Ici Planck -, hogy ez az ideális szellern csak a saját
szellemünk alkotása, már pedig agyunk is atomokból áll, tehát alá van
vetve a fizikai törvényeknek. Nincs ugyanis semmi kétségünk, hogy gon
dolatban át tudunk lépni minden fizikai törvényt, hiszen például nehéz
ség nélkül el tudunk gondolni olyan világot, ahol a testek felfelé esnek,
ahol a tűz nem éget stb. Azt sem lehet mondaní, hogy az ideális szellem
csak a mi gondolatainkban él fi velünk együtt eltűnik a világból, mert ak
kor igazi következetességgel azt is kellene mondanunk, hogy a Nap is
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csak érzékeléseinkben jelentkezik számunkra. Mi azonban igenis hisszük,
- folytatja Planck -, hogy Vian reális külső világ, bár az a közvetlen
kutatás alól kivonja magát. Igy abban sem akadályoz semmi, hogy higy
jünik az ideális szellem létezésében, bár az sohasem' lehet tudományos
kutatás tárgya. Ha pedig valaki az ideális szellem felvételét logikátlan
nak, tartalmatlannak, feleslegesnek nyilvánítariá, azt ikell neki felelnünk,
hogy nem minden kijelentés értéktelen a tudomány számára, amit nem
lehet logikailag megalapozni. Galilei, Kepler, Newton és sok más nagy
tudós számára a tudománnyal való szenvedélyes foglalkozásnak alapja
az '9. hitük volt, hogv a mindenségben értelmes rend uralkodik. Ezt a hi
tet se lehet logikailag senkire se rákényszeríteni, bár enélkül érthetet
len rejtély maradna, hogy a jövő eseményeket leg-alább bizonyos fokig
eszméinknek megfelelően tudluk irányítani. A külső világ és az emberi
szellem között harmónia uralkodík. A legtökéletesebb harmóníát az ideá
lis szellem feltételezésében találjuk -'- fejezi be okoskodását Planck -,
aki a természeti erők működését és az emberi szellemi élet tüneményeit
a legtökéletesebb módon a legkisebb részletekig át tudja tekinteni a
múltban. jelenben és jövőben. S ebben találjuk meg a szígorú kauzalí-

, tásnak alapját is.

Determinizmus és kauzalitás

Planck elzondolását persze nem mindenkí fogadja el, de ezzel kap
csolatban ajkalom adódik a kauzalitás és a determinizmus' viszonyát vizs
gálnunk. Az új fizikai felfogás követői, akik tagadják a determinízmust,
nem. akarják ezzel együtt az oksági kapcsolatot is elvetni. Born egyik
előadásában azt mondia: "ÚrN látszik előttem, hogya determinizmus
és a kauzalitás egyenlővé tétele önkényes észavartokozó." Vannak de-

. termínísztíkus vonatkozások, amik nem kauzálísak. Ilyenek például vas
úti menetrendek és minden előadás műsora, Megfordítva se kell az ok
sá~i viszonvnak merev kauzalitást kifejeznie. Még a fizikában sem. Gon
doljunk például a Compton-effektusra. A fénysugár kis enersriacsomók
ból, fótonokból áll. Ha egy ilyen nagy energiájú fóton rrekíütődik egy
elektronnak, azt oldalt taszít; a, s közben energiaveszteség mi,lltt a saját
rezgésszáma is csökken. Az új kvanturnelmélet szerint is a fóton taszí
tása az oka az elektron kírnozdulásának, s ha pontosan ismerjük a fó
ton mozaásmennyíségét és energiáját - ezek rezgésszámával és hullám
hosszával függnek össze -, pontosan ki tudjuk előre SZámítani az elek
tron irányeltérítését és a fóton rezgésszám-változését, De még sincs
merev determinizmus, képleteinkben semmi sem beszél egyidejűleg az
ütközés helyéről és idejéről. A determinista okság helyett tehát egy mó
dosított orosági kapcsolatot kell bevezetnünk az új atomfizikában.

Ez a felfogás általános 'kezd lenni. Marx György ·iS erről beszél
Túl az atomfizikán című könyvében, ahol a következőket írja: "A ter
mészet már az atomfizikában megtanított arra, hogy a' szigorú mecha
nisztikus determinizmusnakaz a formája, amelyet a klasszikus fiziká
ban' feltételeztek, az atomok esetében nem alkalmazható, Ehelyett a
kvantumelmélet az atomi részek mozgásának olyan kauzális leírását adta

. meg. amely helyesen tükrözi e méretekben a kezdetiállapotna:k és a
külső feltételeknek az anyag mozgására gyakorolt befolyását." Ehhez
azonban még hozzá kell tűznünk, hogya kvantumelmélet további fejlő

,dése azt mutatta, hogy az elemi részek belső tulajdonságainak vizsgála
tában az elmélet rnödosításra szorul. Először Heisenberg vetette fel an-
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nak a lehetőségét, hogy az oksági összefüggés fizikai megfogalmazását
bizonyos kis hossZJÚsá~on, az ún. elemi hosszon belül tovább is módosí
tani kell. A legutóbbi években a szovjet Bogoljubov végzett alapvető

munkát a kauzális ősszefüggés fogalmának tágításában. Heisenberg arra
is rámutatott, hogy ,a soimt emlegetett új egyenlete által 'leirt folyama
tok során helyről-helyre és pillanatról-pillanatra nem alkalmazható a
kvantumelmélet kauzalitáefogalma. Ez ugyanis bizonyos események be
következésére negatív valószínűséget adna, ami nyilván abszurdum.

Mindezek alapján am kell mondanunk, hogya merev determinisz
tíkus törvények korszaka elmúlt a fizikában és csak valószínűsé$!eltről

lehet beszélni. De nem szabad azt gondolnunk, hogy ezzel a véletlen
uralma kezdődik. Törvények azért tovább is lesznek, s a bizonytalanság
.nem is nagy. Egy példán szemléltetjük ezt. Régóta igyekszik a tudomány
minél pontosabb időmérő berendezéseket előállítani. Az ingaórák pon
tossága hamarosan nem elégítette már ki a tudományos igényeket, s he
lyettük az atomokban lejátszódó nagy pontosságú periodikus mozgáso
kat kezdték használni. Pedig ezek az atomórák a kvantumelmélet ural- .
ma alá esnek. Legnagyobb pontosságot a hidrogén atom felhasználásával
dolgozó atomórák igérnek. A hidrogén atom a magból (próton) és a kö
rülötte keringő elelotronból áll. Ez a két elemi részecske kis mágneshez.
hasonló tulajdonsáagal is bír és más lesz az energiája 'aszerint, arnint
egynevű vagy ellenkező nevű sarkok vannak egymással szemben. Ezt az
energdakülőnbséaét az atom ki ic:; tudja sucározní, s í,gy keletkezik az
a 21 centiméteres sugárzás. amelyet a rádlócsillagászat olyan eredmé
nyesen használ a vilázrrrindenséa szarkezetének kutatásáea. A hidrogén
atomnak ezt a változását időmérésre Ls lehet használni. A Nature 1962. de
cember 8-i száma beszámolt- a precíziós elektromágneses mérések har
madik nemzetközi konferenciájáról, amelyet 1962.- augusz-tusában tartot
t'aJk meg Coloradoben. Itt két amerikai tudós előadta a hidrogén atom
órával végzett kísérleteit. Két függetlenül megalkotott és fü~getlenül be-
szabályozott készülék annyira pontosan egyformán működött, hogy mín
den billió rezgés közül csak egyben volt eltérés. Két ingaórához hason
lítva ez azt jelentené, hogy harmincezer év alatt egy másodperc lenne
közöttük az eltérés.

A mechanisztikus determinizmus eleitése más szempontból is válto
zást hoz a felfogásunkba. A múlt század természettudósa hajlandó volt
csupán komplikáltabb gépezetet látni az emberben. Már Jeans szemléle
tesen mutatott rá,' hogy mit is jelenténe az anyagi világ í:leterrninizmu
sának emberre V1alÓ alkalmazása. "Eszerint valakit arra 'inteni - mond
ja -. hogy erkölcsösen. vazv a közösségre hasznosan viselkedjék, uavan
annyit érne, mint az órát figyelmeztetni, hogy pontosabban járjon."

Amikor a mechanikai determinizmust megbuktattaaz atomvíláa bi
zonytalansága, közben felvetették .a gondolatot, hogy itt most hely kínál
kozik az ernber szabad akarata azámára. De éppen az atomóra oéldála
mutatja, hogy nagyon kis játszótér maradna az akarat szabadságának
gyakorlására, még a mikeofízikai kauzalitás mellett is. Annyi igaz, hogy
most már senki sem tagadhatja a szabad akaratot egyszeruen a természet
determínízmusa miatt. Érdekesen V1ilág:ítja ezt meg Borel a véletlenről

szóló könyvében, "Az agy mozgásaí - úgymond -, amelyek megfelelnek
az· emlberi gondolatnak, biztosan épp annyira komplfkáltak, mint a gá
zokban levő molekuléké, Az egyik is, a másik is tudományosan determi
nált, amikor a mí megszekott méreteinken figyeljük meg őket. vagyis' kö-
veti a törvényeket, amelyeket ugyan még nem ismerünk mind, de remél-
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jük, hogy majd még megismerjük. De van, amit sohasem tudunk teljesen
analizální, ti. ,az agyban lejátszódó tüneményeket molekuláris máretekben.
így mindig lehetetlen marad számunkra annak eldöntése, van-e determi
nízmusa finom részletekben."

A szabad, akarat kérdése szerintünk nem fizikai probléma és így nem
a fizikai érvekkel lehet eldönteni. Igazat adunk Schrödingernek, amikor
azt mondja, hogy az ember szabad akarata és az atomok törvényszerű

ségei annyira más síkon vannak, hogy a szabad akarat igazolására éppúgy
nem hivatkozhatunk az atomokra, mint ahogy az atomok világában sem
hivatkozhatunk valamely jelenség magyarázatában arra, hogy az atom
éhes, vagy fáj valamije.

Vallás és fizika

Mé~ eg;y probléma kínálkozjk tárgyunkkal kapcselabban. Babits Mi
hály 1933-'ban. mikor már nazvbeteg volt, könyvek olvasásával töltötte
ki a hosszú órákat, s a N1Juqat december l-i számában reflexiókat füz
olvasmánvalhoz. Többek kőzőtt Eddington könvve is kezébe került. Ebből

tudta meg. hogy ..l927-től (Heisenberg bizonytalansáei relációia) megint
szabad a fizikusnak vallásosnak lennie, mert a fizik~i törvények csak sta
ti<;Z'tik,ai törvények, az e~es atomra v,a~ annak alkotórészeire felmond
ják a szolzálatot, szabadon iáriák kiszámíthatatlan táncukat. ahogy Isten
akarata vagv a saját kedvük viszi őket". Eszerint a világ lényege a sza
baPs~<r, a csoda csak nazvon valószínűtlen, de mégis mindi~ meatörtéri
het. O azonban aztgondolj.a - írja Babits -. hogy új Einsteinek. Plan
ckok, Rutherfordok jö:hetnek, ám aki ilzazi vallásos szellem, a jövóben
sem for:ti.a hitét alárendelni a tudományos teóriák változásainak. "Vallást
vazv viláznézetet adni számunkra a 'tudománv lezkevésbé illetékes" 
jelenti ki Babits. És szavait más is meserősítí, Schrödinaer egyik könvvé
ben (Geist und Materip.l felveti a kérdést, adhat-e a tudomány segítséget
a vallás kérdéseiben ? Elsősorban azokra a kérdésekre gondol, amelyek a
.másík világra", a halál utáni életre és hasonlókra vonatkoznak. S oda
következtet, hogy ha az idő természetét behatóan vizsgáliuk, rájövünk,
hozv azt a mi szellemünkben alkottuk meg. az időnek tehát nem lehet
hatalma sem a szellem életbe-trívására, sem annak megsemmisitésére.

K.6.tsélltelen, hozv sokan hi.c;'lünrk .'1 lélek halhabatlansásában, de -alísrha
Schrödinqer gonrlol.atmenetpneik hatására. Annál is inkább. rnert meg
gyön!!Ült a tudománvos eredrnénvek v~q'teleMéltébM1 való hit is. Milne.
a neves anllnl k-oz.moqoniku~. azt íri,q Modern Cosmoloau círnű könvvében,
hoetv a mal fiziknsTI'lk f'lm<§lptj fizj1d.ról írt könyve 10 év alatt rendszenint
elévül. s bár a filozófiáról ·jObb véleménve Vian. mf,gisazt mondja, hogy
ha az eP."fflzen szakítani akar a múlttal és ,.örök időre" akar új e"!et és
földet építer-L akko" ,~l1<otá,s~i erősen szeavednek ..az idő molvát61". Ed
dinnton nediz. ~ki feltárta előttünk a csíllaeok belső szerkezetét, íltv ír:
..Kűlönösen saiát szakmámhan. a osillazászatban nehéz mecmondani. hozv
.rnennvíben állunk biztos talaion. Igen sok következtetést ha-val kell alá
támasztani. Bizonv, sokszor énpen a legáltalánosabban elfogadott ered
ményekről derül ki, hogy azok a Iegíngatazabbak."

Je~e7.zÜJk meg, hozv az a vallás, amely csak a tudománvra akarna
támaszkodni. icren íngovánvos talajon állna. Ez viláalík ki a fizikai né
zetek fejlődéséből is. A XVIII. és XIX. század fizikáia determinisztikus
volt, de akkor is voltak hitetlen és hívQtermészettudósok. ~rdekes, hogy
Newton, bár az ó mechanikájából fejlődött ki a frzikai determinizmus,
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nem hitte, hogy a mechanika törvényei mereven megszabják a világ to
vábbi fejlődését. Azt gondolta, hogyanaprendszerben a bolygok, üstökö
sök kölcsönös befolyása zavart idéz elő, s időnként szükség van Isten köz
vetlen beavatkozására, hogy a rendszer állandóan fennmaradhasson.
Laplace fejlesztette tovább Newton eredményeítcs ő már úgy vélte, hogy
egy olyan szellem, amely az összes részeoskék helyzetét és sebességet is
merné, egy adott pillanatban s a szükséges nagyszámú egyenletet is meg
tudná oldani, a jövő minden eseményét előre látná. A naprendszerben
működő erőket lis részletesebben figyelembe vette, mint Newton, és úgy
látta, hogy a mechanikai erők önmaguik !biztosítják a naprendszer állandó
ságát, nincs SZÜIkSég 'tehát Isten rendet csináló tevékenységére. Ezért fe
lelte Napoleonnak, aki megkérdezte tőle, hogy míért hiányzik Isten neve
nagy munkájából: "Nekem erre la hipotézisre nincs szükségem." Ma azon
ban a tudomány már nem tekinti kielégítőnek Laplace érveit a naprend
szer állandóségáról. A XIX. 'Század nagyobb szígorüségot kívánt a ma
tematíkában, minta XVIII. század. A nagy Weierstrass élete utolsó évei
ben, és Poincaré is sokat fáradozott a probléma megoldásában, de vég
leges eredmény máig nincsen.

A XX.. század új fizikát hozott, amely szakított a mechanikai deter
mínizmussal. Vallási téren a helyzet azonban lényegében nem változott.
Vannak ma is fizikusok, lakiJk hisznek, s vannak akik nem hisznek. Akik
hívőnek vallják magukat, nem beszélnek arról, hogy azért hisznek, mert
a fizikai törvények statisztikusoknak bizonyultak. InkáIbb Planckkal
együtt az "ég kegyéről" beszélnek, amely Plancknak is megadta, hogy
gyermekkora óta mélyen begyökerezett lelkébe ",a semmi által meg nem
ingatható hit a Míndenhatóban, és végtelenűl Jóban". A fizika eredmé
nyeí imegkönnyíthetdk a hívő tudós számára Istenéhez való közeledését,
de magához a hithez más is kell.' Míként katolíkus vallásunk dogmája
szögezi le: "A hittény a kegyelem segítségével jön létre, még pedig mín
den egyes mozzanatában."
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