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FIZIKA ÉS FILÜZOFIA HEISENBERG MŰVEIBEN

Werner Heisenberg kétségkívül egyike a mostani természettudós ge
neráció legnagyobb és legérdekesebb egyéntségeinek. Neve elválasztha
tatlanul hozzákapcsolódik az anyag elemi részecskéinek mozgását leíró,
un. kvantum-mechanikához, mint ahogy Galilei és Newton neve a "klasz
szikus" fizikához. Heisenberg tudományos eredményeinek értékét nem is
vonja kétségbe senki - erről tanúskodik a 33 éves korában neki ítélt
Nobel-díj, szarnos (köztűk a budapesti) egyetem díszdoktorátusa - de
annál hevesebb viták folynak filozófiai nézetei körül. A dolog annál
érdekesebb, mert Heisenberg számára a fizika és filozófia nem az emberi
kultúra két különálló területe, hanem a kettő a lehető legszorosabban
kapcsolódik egymáshoz: Heisenberg filozófiája részben elméleti fizikai
kutatásaínak tudatosan alkalmazott előfeltétele, részben tudományos
eredményeiből vont logikus következtetések foglalata.

Erről az izgalmas tárgykörről szeretnénk a következő lapokon rö
vid összefoglalást nyújtani azoknak az olvasóknak. akik nem rendelkez
nek olyan matematikai és fizikai ismeretekkel, hogy Heisenberg munkáí
val közvetlenül foglalkezhassanak.

Ha Werner Heisenberg tudományos eredményeit és filozófiai felfo
gását meg akarjuk ismerni, akkor mindenek előtt meg kell próbálnunk
gondolatait beleilleszteni az európai gondolkodás fejlődésének történetébe.
Lord Rutherford szerint - akinek pedig színtén számos új meglátást kö
szönhet a fizika - "a legritkább eset, hogy egy természettudományos felfe
dezés a tudósvilág alapos szellemi előkészítése nélkül jött volna létre". A
kvantum-meehanika is, egyrészt szervesen kapcsolódik a modern fizika tör
ténetébe, másrészt nem egyetlen ember, hanem egy egész tudós-generáció
szellemi erőfeszítésénekaz eredménye. A kvantum-mechanika a dán Niels
Bohr professzor körül csoportosult fizikusok, az ún. "koppenhágai iskola"
munkája. Ennek a munkaközösségnek egyik tagja volt annak idején Hei
senberg is. Hogy most mégsem a koppenhágai iskola eredményeirőlbeszé
lünk, hanem kifejezetten W. Heisenberg munkájáról, annak több oka van;
Az egyik az, hogya "nagy nemzedékből" ma már ő az egyedüli, aki még
rníndig aktívan dolgozik, ezáltal mintegy képviseli a régi iskolát. A másik,
hogy ennek a munkaközösségnek a tagjai közül Heisenberg foglalkozott
legalaposabban filozófiai kérdésekkel. Végül, mert még ma is töretlenül.
az eredeti szellemben fejleszti tovább a köppenhágai iskola által kidolgo
zott elméletet.

A kvantum-meehaníka kialakulása

A kvantum-meohanika megalkotására azért volt szükség századunk
20-3D-as éveiben, mert a régebbi, a Newton-féle mechanika már nem volt
elégséges az újabban felfedezett jelenségek magyarázatára. Ezek a jelen
ségek két csoportba- oszthatók: 1. az egyik részük akkor lép fel, amikor
igen gyors (a fénysebességet megközelítő) mozgásokról van szó - ezekkel
a relativitás-elmélet foglalkozik; 2. a másik részük az anyag eddig ismert
legkisebb részecskéinek mozgásával kapcsolatos - ezeknek leírására és
magyarázatára szolgál a kvantum-mechaníka, Jelen alkalommal csak az
utóbbival 'kívánunk foglalkozni.

Már az antik görög bölcseletben felmerült az a gondolat, hogy az
anyag, a materia, tovább már nem osztható részecskékből ("atomos" any-
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nyi, mínt "oszthatatlan") áll, de a modern természettudományba csak a
19. század elején került bele ez az elképzelés. A 19. század kémiája az ele
meknek (vas, arany, ezüst, kén stb.) sem fizikai sem vegyi eljárással to
vább már nem aprózható részeeskéit tartotta az anyag építő-köveinek és
ezeket nevezte atomoknak. Az utolsó századforduló körül azonban nem
-esak az derült ki, hogy az anyag végső, oszthatatlan részecskéi az atom
nál sokkal kisebbek, hanem az is, hogy ezen részecskék (proton, neutron.
elektron és még több mint 30 más elemi rész) mozgásukban nem követik
.a megszekott mechanikai törvényeket. így például ezek a részecskék nem
vehetnek fel és nem adhatnak le akármilyen kis mennyiségű energiát, ha
nem csak a természettörvényektől szigorúan meghatározott adagokat,
"kvantumokat' (Max Planck felfedezése.) A kísérletekből Ikésőbb az is
kiderült, hogy a térben szabadon haladó fény szintén "kvantumos termé
szetű", azaz a tőle hordozott energiát szintén csak bizonyos, a Planck-féle
törvénynek pontosan megfelelő adagokban tudja leadni (Einstein-féle
foto-elektromos hatás), tehát részecske, korpuszkula módjára viselkedik
Viszont ha a fény nagyon szűk nyíláson halad keresztül, elveszti korpusz
kula jelleget és hullám-természetűvé válik: mintha lüktető felhővé ala
kulna, energiáját lökésszerűen szétszórja egy pontból kiindulva a gömb
sugarak irányában. A fénynek tehát kettős arcuLata van: hol mint részecs
ke, hol mint hullám jelentkezik.

Ennek alapján merült fel a gondolat, egyelőre csak feltevés formájá
ban (L. de Broglíe), vajon az anyag elemi részecskéinél nem hasonlá-e a
helyzet, nem kettős arculatúak-e ezek is? nem viselkedik-e az anyag is
egyszer korpuszkula, máskor hullám módjára? Hiszen a relativitás-elmé
let szerint az anyag és az energia egyenértékű, egyik a másikba átalakul
hat szigorú matematikai törvényszerűség szerint.

Ezt a merész hipotézist később sikerült kísérletileg is igazolni. mégis
.az elgondolásnak az a legnagyobb eredménye, hogy ennek felhasználásá
val sikerült a kvantum-mechanika matematikai apparátusát kidolgozni.
Az elméleti fizikusok L. de Broglie gondolatának felhasználásával meg
tudták keresni azokat a képleteket, egyenleteket, amelyek az anyag elemi
-részecskéinek a mozgás-törvényeit foglalják magukban.

Ezeknek az egyenleteknek a levezetésénél az elméleti fizikusok általá
ban a következőkben bemutatott gondolatmenet szeránt járnak el. Például
az a feladat, hogy megállapítsuk és matematikailag leírjuk a mozgó anyagi
részecskék viselkedését, midőn azok sebes rajban nagyon szűk résen ha
ladnak át, majd a réstől egy bizonyos távolságban fotografáló lemezbe üt
közve elnyelődnek. Mindaddig, míg a részecskék nem érnek a réshez, moz
.gásukban a Newton-féle törvényeket követik, úgy viselkednek, mintha 
mondjuk - apró sörétszemek volnának. Ha tehát a részecskék külső eró
1ől nem szerivednek behatást, egyenes vonalú pályán, egyenletesen mozog
nak. A réshez érve azonban kölcsönhatásba kerülnek a rés széleivel és
azért eltérnek eredeti pályájuktól és megváltozik eredeti" sebességük is.
Hogy az eltérés milyen természetű, arról a fotografáló lemez ad felvilá
-gosítást: ahol egy részecske becsapódik, ott a lemez megfeketedik. A le
mez állapotát megint csak a szokásos fizikai fogalmakkal tudjuk leírni:
.a megfeketedés a becsapódó részecskék számától, energia-állapotától stb.
függ. Problematikus marad azonban a részecskék és a rés széleinek köl
csönhatása és ezt követően az egyes részecskék viselkedése a rés és a fo
tografáló lemez között. A tapasztalat szerint ezen a helyen nem lehet a
megszokott mérési eljárásokat minden további nélkül alkalmazni és azért
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a Newton-féle mozgási törvények sem érvényesek. Itt van a kvantum
mechanika birodalma.

Heisenberg ezt az érdekes helyzetet a következőképpen magyarázza.
Hogy valamely részecske mozgás-állapotát teljesen ismerjük, ahhoz
két egyidejű adatra van szükségünk, tudnunk kell a térben elfoglalt he
lyét és az impulzusát. (A Newton-féle fizika meghatározása szerint az im
pulzus az anyagi pont tömegének és sebességének szorzata.) Az ún. "kö
zép-nagyságú" testeknél. amilyen például egy ólomgolyó, vagy akár egy
száguldó autó ennek a két adatnak egyidejű meghatározása nem okoz kü
lönösebb nehézséget - de Heisenberg szerint, elvileg lehetetlen egy elek
tronra vonatkozólag. Ennek az első pillanatra hihetetlennek tűnő állítás
nak az a magyarázata, hogy míg a kőzépnagyságú testnél maga a mérés
nincsen befolyással a mérendő fizikai jelenségre, az elemi részecskéknél a
rnérés megváltoztat ja a mérendő mennyíségeket, tehát magát a jelenséget is
befolyásolja. Ha például egy elektron helyét akarjuk pontosan meghatá
rozni, akkor azt meg kell világítanunk. A megvilágító fóton maga is ener
gia-hordozó, az elektronnal való találkozása alkalmával megváltoztatja an
nak impulzusát is. Egy ólomgolyó, vagy az autó esetében ez a hatás elha
nyagolható. Fordítva, ha az impulzust akarjuk mérni, akkor az elektront
ütközesbe kell hozni egy másik részecskével. amelynek már előzetesen is
merjük az energiáját. A mérés azonban csak akkor lesz pontos, ha 'közben
semmi zavaró hatás nem lép fel, tehát az ütközésnél fótonok sincsenek
jelen, vagyis ha teljes a sötétség. Ekkor viszont a részecske helyét nem
hidjuk tökéletes pontossággal mérni. Két egyidejű mérésnél tehát a nyert
'eredmények szükségképpen határozatlanságot, pontatlanságot foglalnak
magukban. Heisenberg elméleti megfontolások alapján kimutatta, hogy
két összetartozó adat mérésénél fellépő hibák szorzata mindíg állandó. (Ez
.a Heisenberg-féle határozatlansági, vagy bizonytalansági relácíó.)

Visszatérve most már az eredeti feladatra, az elektron viselkedésének
VIzsgálatára (az eltérítő rés és a felfogó lemez között), világosan látjuk,
hogy azt nem lehet az eredeti Newton-féle képletekkelleírni, 'mert a kép
1etekbe nem tudunk pontos adatokat helyettesíteni. Mintha - Heisenberg
kifejezésével élve - a hely és impulzus-adatok "elkenődtek" volna. Az
elektronnak nincs szigorúan körülhatárolt helye, sem meghatározott im
pulzusa : mintha az elektron felhőszerűen szétterűlt volna, impulzusa pe
dig mintha lüktetne. Az anyag felhőszerű elterülését, az impulzus lükteté
sét fizikailag "hul1ámnak" nevezzük, matematikai leírására külön képle
tek, az ún. hullám-függvények szelgálnak. Ezek lépnek tehát a klasszikus
mechanika fogalmainak, illetőleg egyenleteinek helyébe. Persze a valóság
ban a részecske nem szóródík szét, csak a róla való tudásunk korláto
zott, határozatlan. Ha a rés mögött felfogjuk az elektront, megint mint ré
szecske jelentkezik, de hogy hol és milyen impulzussal, arról a hullárn
egyenlet nem tud pontos felvilágosítást adni. A kvantum-mechanika csak
a valószínűséget mondja meg, ha pedig nagyon sok elektronból álló, ún.
elektron-sugárról van szó, akkor a statisztikus középértékeket szelgáltatja.

Ebből a leírásból az is kitűnik, hogy az elemi részecskék világában
-egy folyamat (pl. az elektron-raj áramlása) kétféle arculatot ölthet: mí
kor egy elemi részecske szabadon száguld, akkor mint térben körülha
tárolt korpuszkula jelentkezik, ha ellenben egy makroszkópikus test ré
széről behatás éri (pl. egy rés szélein elhajlást szenved, vagy egy mérő

eszközzel kerül kapcsolatba), akkor elveszíti tér és időbeli körülhatá
roltságát és hullámszerűen viselkedik. Maga a jelenség alapja, a rnatéría,
lényegében ugyanaz maradt, de megváltozott megjelenési formája. Kor-



puszkula és hullám együtt soha nem lép fel, hanem vagy az egyik, vagy
a másik. A két megjelenési forma csak együtt írja le a matéria teljes
mivoltát, a kettő egymást kiegészíti. (Ez a Bohr-féle komplementarítási,
kiegészítésí elv.)

A kvantum-mechanika koppenhágai értelmezése

A ikvantum-meahanika matematiikai kifejtését 1924-27 közott 
mint már említettük - a Niels Bohr köré csoportosuló fizikus gárda
végezte el. Ennek a kis csoportnak kiemelkedő tagjai voltak többek közt
M«x Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli és Werner Heisenberg. Az
elmélet fényesen bevált: segítségével sikerült pontosan leírni az elemi
részeoskék mozgását a szabad térben, elhajlásukat, ha rácsen haladnak
keresztül. A kvantum-mechaníka egyenletei helyesen írják le az elektron
viselkedését az atomon ibelül, az atom-mag befolyását az elektronra, elekt
ronok egymásra való hatását stb. De nemcsak a már meglévő tapaszta
lati ismereteket sikerült velük megmagyarázni, hanem segítségükikel új
jelenségeket is meg lehetett jósolni.

Egy matematikai elmélet azonban mindig csak absztrakció, a való
ságnak csak számadatokkal kifejezhető oldalát írja le, más vonásairól
nem ad felvilágosítást. A matematikai elmélet tehát, hogy valóban a ter
mészet leírása legyen, értelmezést kíván, azaz pontosan meg kell hatá
rozni, hogy milyen tárgyakra vonatkozik és a természeti tárgyaknak mi
lyen összefüggéseit írja le. Ez az értelmezés nem tisztán a természet ob
jektív megfigyelésén alapszik, hanem szükségképpen összefügg azzal,
hogy mi az értelmezőnek: a felfogása a) az emberi megismerésneIk a való
sághoz való viszonyulásáról (ismeret-elmélet), b) a fiziJkai tárgyak lénye
géről és alapvető tulajdonságairól (ontológia) és c) a tárgyak egymással
való lkapcsolatának (pl. ok-okozati összefüggés) alapvető tőrvényszerú

ségeiről (természet-filozófia).

A kvantum-mechaníka fizikai alapelveinelk és filozófiai elgondolá
sainak kifejtése ugyanazon fizikus-gárdának a munkája, amely magát (a
matematikai elméletet megalkotta és azért általában mint koppenhágai
értelmezést szokás emlegetni. Évekig tartó szellemi erőfeszí1ésból, sok
szor reménytelennek látszó próbálkozásokból és elkeseredett vitákból szü
letett, és Heisenbergnek azóta már klasszikussá vált munkájában nyert
határozott formát. (L. a tanulmány végén felsorolt irodalmat). A N. Bohr
köréhez tartozó fizikusok általában egyetértenek az értelmezés alapgon
dolataíban, de a részletes kifejtésben vannak közöttük elég lényeges kü
lönbségek is. Itt most azt az értelmezést vesszük alapul, amely Heisenberg
munkáíban krístályosodott ki.

a) Heisenberg ismeret-elméleti felfogása abból indul ki, hogya kvan
tum-mechanika felépítésében alapvető szerepet játszik a határozatlansági
reláció. Ennek pedig az az ismeret-elméleti jelentősége, hogy az emberi
megismerésnek eleve átháglhatatlan korlátai vannak. Elvileg lehetetlen
ség egy kvantum-folyamatot szigorú pontossággal ellenőrizni: az elemi
részecskék fizikai állapotát csak olyan faikig lehet megmérni, amennyit
a határozatlansági reláció megenged. A pontatlanság, a bizonytalanság
nem kizárólag műszerek tökéletlenségéből származik, hanem a termé
szemek és az embernek a viszonyából, és azért teljesen, kiküszöbölni
soha nem lehet. Heisenberg szívesen hivatkozik Weizsiicker mondására:
"A természet előbb volt, mint az ember, és az ember előbb, mint a ter
mészettudomány." A természettudomány soha nem tudja levetni antropo-



morf jelleget. A mérési eredmények pontatlanságából ered a kvantum
mechanika statisztíkus jellege, vagyis hogy míndíg csak nagy számú ré
szecske által létrehozott hatás összegezett eredményét adja meg. Az
egyes részecskék fizikai állapotáról nincs módunkban pontos értesüléseket
szerezni, Amit tudunk, az osak valószínűség, de hangsúlyoznunk kell,
hogy a valószínűség nem véletlent jelent, hanem "mintegy tendenciát egy
bizonyos történés megvalósulására. Matematikai fogalmazása az ősi 'dyna
mis'-nak, vagy a 'potentia'-nalk Aristoteles filozófiájában. A fízikai reali
tásnak egy érdekes formája, ami mintegy középen foglal helyet a puszta
lehetőség és a megvalósultság között" - írja Heisenberg.

b) A koppenhágai iskola egyes tagjai hajlottak a pozitivizmus felé, fő:'

leg az elmélet kidolgozásának kezdeti időszakában. A pozitivizmus csak
a ,.közvetlen adottságokat", az észleleteket, a mérési adatolkat tartja tény
leges valóságnak és elvben lemond arról, hogya tapasztalati adottságok
forrását keresse. A pozitivista filozófia szerínt a fizikai jelenségek nem
valóságos létezők, hanem csak az észleletekből kialakított konstrukciók,
amelyeket az ember teremtő jellegű megismerő képessége hoz létre. Ez
zel szemben Heisenberg ontológiai értelemben realista, vagyis hisz a dol
gok valóságos, tényleges létezésében, de ugyanakkor a "reális Létezés"
fogalmának óvatos használatára int. A "reális" a latin "res" szóból szár
mazik és dolgot, tárgyat jelent, tehát valami foghatót, amilyen a fa, a
kő vagy az ólomgolyó. Az anyag elemi részecskéi azonban - kvantum
fizika szerint - nem hasonlítanak az ólom-golyóhoz, mert bár térben és
időben körülhatárolhatók, de ugyanakkor erőtér, energia-mező is tarto
zik hozzájuk. Ez az erőtér pedig maga is "valóságos létező", hiszen be
lőle újabb részeesikék származhatnak, vagy fordítva, egy részecske egé
szen beleolvadhat, szétszóródhatík az erőtérben. - Az atom belsejében
nem tudjuk megadni egy elektron helyét, impulzusát, nem tudunk meg
határozott "pályát" tulajdonítani neki - minden erre vonatkozó pró
bálkozás elméletileg is, kísérletileg is csődöt mondott. Ennek ellenére
mégsem állíthatjuk, hogy "nem létezik", "nem valóságos", hanem csak azt,
hogy létezése másféle, mint amilyenhez az érzékelhető tárgyak világá
ban szokva vagyunk. Talán Aristoteles "materia prdrna't-jához hasonlít,
amely puszta lehetőség, de mégis a legkülönbözőbb dolgok származhat
nak belőle - veti fel Heisenberg a gondolatot.

c) A koppenhágai iskola természet-filozófiai szempontból szakít a me
chanika determinisztikus felfogásával, amely bár lassankint fejlődött iki,
mégis a 19. században már kezdték "magától értetődőnek" tekinteni. A
determinisztikus természet-felfogás szerint a természeti folyamatok olyan
szeros ok-okozati összefüggésben vannak egymással, hogy valamely fi
zikai rendszer jelenlegi állapota szükségképpen maga után vonja egy kö
vetkező állapot létrejöttét. Más szóval: ha ismerjük egy fizikai test je
lenlegi helyzetét és mozgását, továbbá a reá ható erőket, a Newton-féle
törvények segítségével pontosan ki tudjuk számítani bármely más idő

pontban (múltban, vagy jövőben) meglevő fizikai állapotát. A kvantum
elmélet szerint ez az elemi részecskék tartományában nem így van. Itt is
érvényes ugyan az okság elve, de csak tágabb értelemben: mánden fizi
kai állapot valamely előző áll.apot következménye, de ezt a következ
ményt előre pontosan meghatározni nem tudjuk. A jövőre vonatkozólag
csak valószínű következtetésekkel élhetünk. Egy részecske helyét, vagy
impulzusát csak a Heisenberg-féle határozatlansági relációtól megadott
határok között tudjuk megjósolni. Világos példája ennek aradioaktiv
bomlás. Egy gramm rádium pontos számítások szerint 1600 esztendő alatt
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felerészben elbomlik - de nem tudjuk megmondani, melyik atom fog
a !következő pillanatban felbomlani és melyik él még ezer esztendők múl
tán is. Az "előre jelzés" csak statísztíkus jellegű, de nem determinisztikus.

A kvantum-mechanika koppenhágai értelmezésének kritikája

Bármennyire újak és szokatlanok is a kvantum-meohanikai eljárá
sok a régi fizikán nevelődött tudósok számára, kénytelenek használni,
mert a tudomány jelenlegi állása nem ad módot azok megváltoztatására.
Minden változtatást kísérlet eddig vagy csak program maradt, vagy olyan
elméleti !következményekre vezetett, amelyeknek ellentmondanak a kí
sérleti tények. Egészen más azonban a helyzet a kvantum-mechanika fi
lozófiai értelmezésével kapcsolatban. Minden filozófiai értelmezés ui. alap
vetően függ az ember világnézeti beállítottságától. A világnézetnek azon
ban nem csak értelmi, hanem erős érzelmi összetevőri is vannak, érthető

tehát, hogy a kvantum-meol1anika különbözö értelmezései körül heves
viták folynak.

a) Ismeretelméleti vonatkozásban jelenleg lényegében az emberi meg
ismerés határairól folyik a vita. Mint már említettük, a kvantum-mecha
níka kia1alkulásánalk kezdeti szakaszában ismeret-elméleti szempontból
szerepet játszott a pozítívízmus is. Később azonban a vezető teoretikusok
egyre jobban eltávolodtak ettől az állásponttól, Heisenberg pedig hatá
rozottan elutasította a pozitivista filozófiát. Heisenberg és kritíkusai kö
zött a vélemény-különbség nem is abban van, hogy a fizikai létezők egy
általában megismerhetők-e, hanem hogy milyen mértékben ismerhetők

meg.

Heisenberg szerint az emberi megfigyelésnek és így minden isme
retnek - legalább is az atom-fízikán belül -" szü!kségképpeni korlátai
vannak. ,,Minden kísérletí eredmény megítélésénél figyelembe kell venni
a tárgynak ÉS a megfigyelőnek kölcsönhatását ... ez a kölcsönhatás pe
dig részben számításba nem vehető változásokat idéz elő ..." (éppen en
nek: a ténynek matematikai fogalmazása a határozatlansági reíácíó.) Mi
vel tehát az elemi részecskék fizikai állapotát lehetetlenség pontosan meg
határozni, a mozgásukat leíró egyenletek is csak hullám-egyenletek lesz
nek. A hullám-egyenletek pedig a részecskék további sorsára vonatko
zólag csak valószínű következtetéseket engednek meg. Innen ered a kvan
tum-mechanika statísztikus jellege, ami - Heisenberg szerint -- éppen
tudásunk korlátozott [ellegét árulja el. "Ahol biztos ismereteink van
nalk - írja - ott nincs szükségünk statisztiikára."

A koppenhágaí iskola kritíkusaí ezzel szemben hangsúlyozzák, hogy
a fizikai mennydségek a tárgyak objektív jellemzői és nem csak a meg
figyelés eredményei. Igaz, jelenleg nem állnak rendelkezésünkre olyan
megfigyelési, illetve mérésí eljárások. amelyek lehetővé tennék, hogy az
atomi jelenségeket megfigyelhesslik maguknak a jelenségeknek a meg
zavarása nélkül. A mérések pontatlansága azonban - szermtük - nem
szükségképpení, nem az emberi tudás tökéletlenségét jellemzi általában,
hanem csak tudásunk jelenlegi helyzetét. A szovjet V. A. Fok határozot
tan kijelenti: "Elvi ellenórizhetetlenség nem létezik; ami van, az ellen
őrizhető ..." Ami pedig a kvantum-mechanika statísztikus jellegét illeti,
a krítíkusok arra hivatkoznak, hogy a statisztíkus törvények nem tudá
sunk kcrlátozottságát bizonyítják, hanem csak arra utalnak, hogya folya
matban nagyon sok elemi rész szerepel és ezeknek együttes viselkedését
figyefjük meg. A kvantum-folyamatokban nem véletlenek uralkodnak,
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hanem az ún. ,,kvantum-sokaságok" objektív törvényszerűségei. Ezek
írják Ie a kvantum-mechaníka törvényeit a maguk egészében, az egyes
részecskék állapotát pedig csaik azoknak a sokasághoz való viszonyában.
(D. I. Blohincev)

Ez az elgondolás, bár eddig részletesen kidolgozva nincsen, rendkí
vül érdekes és Heisenberg maga is foglalkozik vele. Egészében azonban
nem tartja elfogadhatónak. Szerinte a kvantum-sokaságok elméletének
sarkalatos pontja az egyes részecskéknek a sokasághoz való "tartozása".
Ez nyilvánvalóan kölcsönhatást jelent, erre pedig megint csak érvényes
a határozatlansági reláció és így az új elmélet lényegében a koppenhágas
értelmezésnek más nyelven való kifejezése,

b) A másik filozófiai terület, ahol a kvantum-mechanika értelme
zése körül vita folyik, az ontológia. Az ontológia a filozófiának az a ré
sze, amely a létezők legáltalánosabb tulajdonságaival foglalkozik. Itt rég
től fogva két irányzat áll egymással szemben. A realizmus azt vallja,
hogy a világ tárgyai valóságos és objektív létezők, érzékszerveink ezek
ről tájékoztatnak bennünket. Viszont az ontológiai idealizmusnak az az
álláspontja, h~ valóságos létezése csak az emberi tudatnak van. A tár
gyak képét osak tudatunik alkotja meg és így teljes bizonyossággal soha
sem tudjuk megmondani, hogy van-e rajtunk kívül valóságosan létező

világ.
A köppenhágai iskola egyes tagjai hajlottak az idealizmus felé, Hei

senberg azonban elvetette ezt a felfogást. Szerínte a fizikai világ tényle
ges valóság, róla igaz ismereteket nyerünk a megfigyeléSiSeI és méréssel,
- de a létező világ egyes tartományai egészen más természetűek, mint
azok, amelyeket a míndennapí életben megfigyelümk és amelyeket a New
ion-féle fiZiIka leír. így a kvantum-mechanika objektumait nem határoz
hatjwk meg a megszokott fogalmak segítségével. Az elemi vészek tulaj
donságait, kölcsönhatásukat. állapotváltozásaikat csak a kvanturn-me
chanika matematikai apparátusa fejezi ki. Szemléletes megjelenítésük le
hetetlenség.

Az ellentétes felfogás hívei viszont azt mondják, hogy mínden leírás
és magyarázat csak akkor érdemli meg ezt a nevet, ha szemléletes. va
gytis ha az általánosan használt fizikai fogalmak szerepelnek benne. Mivel
a fiziJkai világ valóban létezik és létezéséről tudomásunk van, szükség
képpen lehet olyan fogalmakat találni, amelyek a szemléletességet bizto
6Ítj.ák. Ennek a felfogásnak. " "alapelgondolása az, hogy az elemi részecs
ke bonyolult erőtérrel rendelikező valóságos korpuszkula. Ez a korpusz
kula mozgás közben valóságos pályát ír le, de erőtere befolyásolja a moz
gás [ellegét és éppen ez magyarázza .az olyan jelenségeket, mint a szó
ródás ..." és ez hozza létre a hullámszerű sajátságokat (J. V. Szacskoo):
Ezt az elgondolást L. de Broglie is magáévá tette és megkísérelte annak
matematikai kidolgozását. Az erőtér azonban olyan bonyolult, hogy tisz
tázása eddig még nem sikerült és így egyelőre nem beszélhetünk a kvan
tum-mechanika új értelmezéséről.

c) A természet-filozófia terilletén a köppenhágai iskola az okság el
vének új megfogalmazásával váltotta ki a legnagyobb ellenkezést és eb
ben a vonatkozásban történtek a legkomolyabb kísérletek, hogya kvan
tum-elméletet a fizika determinisztikus jellegének megfelelően alakítsák
at. A figyelemre legméltóbb próbálkozás D. Bohm nevéhez fűződik, Bohm
az elemi részecskéket a Newton-féle mechanika tömegpontjaihoz hasonló
valóságos strukturáknak tartja, de ugyanúgy a kvantum-mechanikától
leírt hullámokat is objektív létezőknek tekinti. Szerinte a hullám-felü-
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letekre merőleges vonalak adják meg az egyes részeoskék lehetséges pá
lyáját. Hogy ezek közül a lehetséges pályák közül melyik valósul meg,
az a részecske és az ellenőrző berendezés kölcsönhatásától függ. A köl
csönhatást jelenlegi műszereink segítségével nem tudjuk pontosan meg
mérni, (érvényes tehát a Heisenberg-féle határozatlansági reláció), de el
vileg mégis kell a részecskéknek olyan jellemző adatokat tartalmazniok,
amelyek ezt a kölcsönhatást meghatározzák. Ezeket az adatokat nevezi
Bohm ,.rejtett paramétereknek". Ha a rejtett paramétereket sikerülne
teljes pontossággal megállapítani, akkor az egyenletek segítségével már
lépésről lépésre követní tudnánk a részecskék viselkedését és így vissza
állna a mechanika determinisztikus jellege. A rejtett paraméterek eddig
kivonták magukat a megfigyelés alól, de Bohm reméli, hogy az anyag
szerkezetének pontosabb vizsgálata során ezekre is fény derül.

Az anyag szerkezetének igen kis távolságokon belül és igen rövid idő

közökben való vizsgálatától Heisenberg is nagyon sokat vár. Úgy hiszi,
hogy a matériának még mélyebb és számunkra még ezekatlanabb sajátsá
gai bukkannak majd elő és az okság elvét is újra kell majd fogalmazni,
de az új fogalmazás még kevésbé fog hasonlítani ahhoz, amelyet a deter
minizmus kidolgozott.

A kvantum-mechaníka koppenhágai értelmezése és a vele ellentétes fel
fogások között a vita még nincs lezárva. Az eszmecserék közben a nézetek
is alakulnak s ha ilyen helyzetben egyáltalában szabad [óslásba bocsátkez
nunk, csak annyit mondhatunk: a végeredmény minden bizonnyal egy
magasabb fokú színtézis lesz az ellentétes vélemények között.

A kvantum-mechanika további fejlődése

Mikor a múlt század elején a kérnia újra felelevenitette és tudomá
nyos bizonyosság fokára emelte az atom-elméletet, kb. 50 különféle olyan
anyagot ismertek, amelyeket már nem lehetett kémiai úton további alkotó
részekre bontani. Ezeket nevezték "elemelknek". Az elemi anyagok legap
róbb részeit, amit már fizikailag sem lehetett tovább aprózni, hívták ato
moknak, Ekkor úgy tűnt, hogy ezzel a felfedezéesel szétfoszlik a termé
szet-bölcselők ősi álma, hogy a világ valamilyen egységes ősanyagból ke
letkezett. Eg-észen "új távlatokat nyitott azonban az 1895-ben felfedezett
rádióaktívitás. Kiderült, hogy az oszthatatlannak hitt atom igazában egész
világ: részeIkből áll és ezeknek szigorú törvényekkel meghatározott struk
túrájuk, szerkezetük van. Ekkor újra éledt a remény, hogy a világ talán
mégis egységes alapkövekből áll és ezeket a hidrogén-atom magjában vél
ték felfedezni. De a remény most nem valósult meg. mert a kutatók egyre
másra fedeztek fel újabb "elemi" részecskéket, amelyeknek a száma je
lenleg 30 körül van.

Az anyag ma ismert legkisebb részecskéi azonban nem mind mutat
keznak igazán elemi résznek, vannak közöttük olyanok, amelyek két más
részecske összeolvadásának tekinthetők. (Ezért is nem lehet megmondani
az elemi részek pontos számát.) Sőt az elemi részeik: egymásba át is ala
kulhatnak. Nagy erejű ütközesek alkalmával bármelyik részecske minden
más fajtájú részeeskévé alakulhat. Ez vezette Heisenberget arra a me
rész következtetésre, 'hogy "minden részecske valamiképpen csak megnyi
latkozása. formája az alapmatériának, amelyet éppen oly joggal nevezhe
tünk energiának is".
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Az anyagi világ keletkezésének kérdése Heísenberget már kora ifjú
ságától kezdve foglalkoztatta és egész életében izgató probléma maradt
.számára. Titolk1ban mindíg remélte, hogy egyszer sikerülni fog az anyag
egységes szerkezetét megérteni és ezzel tudományosan megalapozni az an
tik filozófia elképzelését a világ egységéről. A gondolat újra és újra visz
szatér Heisenberg munkáiban, míg végül lis 1958...ban nyilvánosságra hozta
.,az elemi részecskék egységes tér-elméletéről" szóló dolgozatát, amely a
kvantum-mechanika tovább fejlesztése és mintegy Heisenberg életmű

vének betetőzése.

Heisenberg elképzelése szerínt az anyagnak nem az egyetlen, de nem
is a legjellegzetesebb megjelenési formája a ezéttörhetetlennek látszó kor
puszkula (a próton, neutron, elektron), hanem a körülötte kialakuló erő

tér. Az erőtér éppúgy "anyagi" realitás, mint a csomósodási hely, ame
lyet mint .,részecskét" veszünk észre. Hiszen vannak esetek, amíkor ebből,

Ji rezgés-szerűen terjedő erőtérből újabb részecske keletkezik, vagy for
-dítva, egyes részecskék az erőtérbe szóródnak szét. Az őseredeti matéria
tehát nem lehet más, mint valamely hatalmas erőtér. Az erőtér ,a maga
realitásában egyben "potentia", Aeistoteles értelmében vett .Jehetőség",

TIlintegy "materia prima", amelyben azonban tendenciák, irányulasok van
nak az egyes létformák megvalósítására. Az erőtérnek alapvető sajátos
sága, hogy egyes helyei igen erős !kölcsönhatásban vannak egymással,
aminek a következtében a tér-erősségben változások támadnak. A válto
zások egyes helyeken rendkívüli nagyságú csomósodásokat hoznak létre
és éppen a csomósodasok azok, amik mint részecskék jelentkeznek. A re
szecskék tömeget és mozgását, az erőtér részeinek egymásra való hatása
szabja meg. Az egymásra való hatásoknak szükségképpen 'megvannak az
egységes természettörvényei, amelyek alapján - fűzi tovább Heisen
berg a gondolatot - fel lis lehetne írni azt a formulát, amelyből a re
szecskék sajátosságai levezethetők volnának.

Hosszas próbálkozás után sikerült is Heisenbergnek egy olyan egyen
letet szerkesztenie, amely matematikai képbe foglalja az anyag legáltalá
nosabb tulajdonságait. Ezeknek a legáltalánosabb anyag-tulajdonságoknak
legnagyobb részét az ún. megmaradási törvények alkotják: az energia, az
elektromos töltés, az impulzus megmaradása. Ezek a tulajdonságok a
Heisenberg-féle képletböl maguktól kiadódnak. Jelentkeznek egyes szím
metria-tulajdonságaik is (pl. ha van egy negatív töltésű részecske, akkor
kell lenni egy ugyanolyan tömegű és ugyanolyan abszolút értékű pozitiv
töltéssel rendelkező részecskéneik is).

Heisenberg maga is kifejezi képletének próbálkozás-jellegét, sőt mint
rnondja, az sem bizonyos, hogy a felvetett probléma matematikailag egy
általában megoldható. Mégis, úgy látszik, a kísérletek sokban igazolják
Heisenberg elgondolásának helyességét. Így bebizonyították, hogy sokkal
több elemi részecske van, mint amennyit sikerült észlelni, de ezek olyan
rövid életűek,hogy kímutatásuk egyelőre1ehetetlen - de' átalakulási tör
vényszerűségük olyan, mint Heisenberg feltételez. Sőt, ami még súlyo
sabban esik latba, a képlet segítségével sikerült eddig ismeretlen jelensé
geket is megjósolni. Mindennek ellenére még valószinűleg sok idő fog el
telni, míg ,a tudomány végleges ítéletet tud mondani Heisenberg képleté
nek érvényességéről. "De még akkor is, ha annyi más próbálkozás után
c Heisenberg-féle is zsákutcának bizonyul, a tudomány története azok közé
a bátor próbálkozások közé sorolja majd, amelyek az anyag mélyén rej-

209



tett törvényszerűségekfeltárását célozták ..." - írja egy kiváló magyar
atomfizikus, Marx György professzor. És hozzátehetjük, Wem·er Heisen-·
berget azokkal a legnagyobb gondolkodókkal állítja egy sorba, akiket ő

olyan nagyra értékel és akikért olyan nagyon lelkesedik, amilyenek Tha
les, Anaximandros, Proton és Aristoteles.

Werner Heisenberg életrajza és főbb művei

Werner Heisenberg 1901. december 5-én született Würzburgban. Édes
apja akkor gimnáziumi tanár volt, de rövidesen a müncheni egyetemre
hívták meg a görög nyelv tanárának. W. Heisenberg Münehenben végezte
gimnáziumi tanulmányait, majd ugyanott iratkozott be az egyetemre. Fi
zikát A. Sommerfeldnél hallgatott. A világhírű tudós felfigyelt kiváló te
hetségű tanítványára és az első évet végzett fiatalembert 1921. nyarán ma
gával vitte Göttingenbe, hogy ott meghallgassa Niels Bohrnak az atomfizi
káról szóló előadásait. A Bohrral való találkozás döntő befolyással volt
Heisenberg életére. A doktori diploma megszerzése után kétszer is töltött

. egy-egy évet Koppenhágában és ott együtt dolgozott Bohrral, akit egyéb
ként többször is felkeresett, hogy megbeszélje vele tudományos problé
máit. A Bohr köré csoportosuló többi elméleti fizikussal is meleg baráti

_ kapcsolatba került és velük együtt dolgozott az 1924-27. közőtti évek
ben a kvantum-mechanika matematikai apparátusának megalkotásári. Tu
dományos munkáinak elismeréséül 1933....ban mint Iipesei professzor kapta
meg a fizikai Nobel-díjat. A következő években a kvantum-mechanika
továbbfejlesztéséri és újabb területekre való alkalmazasán dolgozott. De
mivel nyíltan Emstein mellett foglalt állást és állandó összeköttetést tar
tott fenn az emigrációban élő tudósokkal, a hitleri rendszertől egyre több
zaklatásnak volt kitéve, azért lassanként csaknem teljesen visszavonult
a nyilvános szerepléstől. A háború után néhány munkatársával együtt
Göttingenben megalapította a Max Planck-intézetet, mint a régebbi ber
lini fizikai kutató laboratórium jogutódját és ennek igazgatója lett. 1957
ben 16 más atomfizikussal együtt emlékiratot juttatott el a német szö
vetségi kormányhoz, amelyben elítéli az atombomba használatát és til
takozik Németországnak atomfegyverekkel való ellátása ellen.

Heisenberget az elméleti fizika terén ma az egyik legnagyobb szak
tekintélynek tekintik. Tudományos eredményeit a szocialista országokban
is nagyra értékelik, amint ez kiváló szovjet fizikusok nyilatkozataiból is
kitűnik. Ugyanezt bizonyítja az 1964 tavaszán a budapesti egyetemen
átnyújtott díszdoktori oklevél és az a lelkes ünneplés, amelyben ugyan
-ezen év szeptemberében a Weimarban (NDK) tartott előadása alkalmával
a hallgatóság részesítette.

W. Heisenberg jelenleg a müncheni egyetemen az elméleti fizika ta
nára.

Heisenberg tudományos dolgozatainak legnagyobb része folyóiratok
ban jelent meg 1924-től kezdve. Nagyobbszabású művei, amelyek fizikai
és filozófiai nézeteinek összefoglalását tartalmazzák, a következők: V álio
zások a természettudomány alapjaiban (1935); A kvantum-elmélet fizikai
aLapelvei (1942); Az atom-magok fizikája (1943); Előadások a kozmikus
sugárzásról (1943); A mai fizika világképe (1955 - magyarul 1958); Fi
zika és filozófia (1955. angolul, majd ua. évben németül is); Az elemi ré
szecskék térelméletének jejlődése (1963).
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