
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."

•
KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

OBUDAI PÉKEK
Obudán minden és mindenki pék
pék a könyvtáros s pékek a gerlicék
kenyérszag leng az 6 Duna felett
kenyérként puposodnak a hegyek

Az 6budai pékek fehér köpeny"ben járnak
kenyérből sütnekhaj6t a haj6gyárnak

Az 6budai pékek repülnek reggelente
s füstöt fújnak ha leszáll a naplemente

Obudán kenyérért sír a csecsemő
pékségre vágyik a borbély Jenő

péklegényeket lát álmában Maris
és a Főtéren a gázlámpa is

Az óbudai pékek ős-r6maiak

s A,Milával szemben Buda-pártiak
a kalácsot -uarkocsos Arpádnak ők fonták
s friss cip6val köszöntik a kiscelli Madonnát
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AJANLAS:

úrnöm. te minden Cellek Asszonya
Érted. e pékszagú zenebona
add, hogya magasba szökelljen minden kémény
s ne puhuljon (L bőr a sváb anyókák térdén
rUhádonarannyal ragyogjon minden redő

s Neked hódoljon a szobor-temető

hisz Tiéd a barátok ó kolostora
s verses szivem, Kiscell úrasszonya!

OSZI FOSZLÁNYOK
I.

Madarak és fák, papírból kívágva
más, mint az árnyék, nohd egysíkú
Arnyék, árnyék! be sokra vagy te képes
tudsz jelképezni és torzítani
De a papírkivágás oly merev
csupán egy síkja, matt kontúrja van
pedig Gül Baba rózsákat nevelt
s a tehenet áldotta 2arathustra

II.
Aztán a csend, az istenadta
néha alszik, de máskor eleven
harcol vele ,a tücsök m~g a hullám
s legyőzi a végtelent a parány
Hová lett a régi, a puha jóság
az őz ugatni kezd, h(l megriad
nem történt semmi, kondít rá a csend
s szemet hunya kényszerűség kopója

III.
(újra Vísegrádon)

Mit gondolnak az éjszakáról
a katicabogarak?
A verőfény sűríti a ködöt
de a hold az a régi marad
nem giccs .....;, fiatalság
~san döccen a csorba kövön
aztán gyilkosok lépnek be a tájba
foszlik a kis boci húsa a szájban

IV.
(Slawomír Mrozekhez)

Van aki a hóembert szereti,
más meg a sakkot.
Az ember író,
erre-mea-arra kapkod.
Rímeket hesegetni
jobb, mint legyeket.
Ostobaság ellen verekedni
tudj, szeretet !

V.
(Verseimről)

Az elsőt a képzelet adta,
a második a gondolat fattya,
a harmadik nincs.
Nem vagyok én sem,
csorbc a késen.
Ints!
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