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~EINSTEIN TUDOMÁNYOS ÉS EMBERI' NAGYSÁGA
Tíz esztendeje, hogy Albert Einstein meghalt és hatvan éve, hogy

..a relativitáselméletet megfogalmazta. Einstein rendkívül népszerű volt
és nagyon szerétték nemcsak mint tudást, de mint embert is. E ikét ma
nőségéről, a tudásról és az emberről szerétnénk itt képet adni.

Az első világháború utáni években történt, hogy Einstein egyszeri
be világhírű lett. Egy napfogyatkozás alkalmával ugyands angol tudósok
Délamerikában és Afrikában csillagászati felvételeket készítettek és en
nek alapján kísérletileg bebizonyosodott Einstein előzetes állítása, misze
rint a Nap gravitációs terében a fénysugarak elgőrbülnek, és így a Nap

.közelében napfogyatkozáskor készült felvételeknek különbözniük kell az
ugyanerről az égi részletről készült más felvételektől. Ez a bizonyítás
keltette fel az emberek érdeklődését. A rendkívül nagy lelkesedést .a há
ború utáhi lelkiállapot is magyarázza. Végre megfeledkezhetnek a ro
mokról és a sírokról és a csillagok titkaiba tekinthetnek. Annál is inkább
reményteljes volt a lelkesedés, mert egy német tudós eredményeit a velük

.még nemvégen ellenséges angolok Igazolták és így egyben az áhított
nemzetközi béke csillagát vélték felragyogni.

A relativitás elmélete

A relativitás, a viszonylagosság kérdése nem új a fizikában. A
Newton által felismert törvényeiket nemcsak abban a környezetben,
rendszerben tartjuk érvényesnek, arniben lejá tszodnak, hanem minden
más, az előzőhöz !képest egyenletes mozgású rendszerben is. Hiszen a
mozgó hajón vagy vonaton (amelyek eszményi esetben egyenes, egyen
letes mozgású rendszerek) is mérhető a billiárd golyó útja, sebessége,
óránk mozgása, tárgyak esése, és nem szoktunk külőnbséget teimi az
ilyen és a nyugvó rendszerben mért adatok között.

De vizsgáljuk meg közelebbről is a mozgásjelenségeket. Ha egy hajó
egyenes irányban és egyenletesen mozog, mérhető sebessége mondjuk
V. Felette repül egy madár C sebességgel. Ha a hajó utasa a madár se
bességét méri, nem az ,ÍJgazi sebesség értékét kapja, hanem csak azt a
különbséget, ami a madár és a hajó sebessége között az időegység alatt
mutatkozik, feltéve, hogy a madár a hajóval egy irányiban repült, A ma
dár sebességének az utas által mért értéke tehát C-V; ha pedig a madár
a hajóvalellenkező irányba repül, C+V. Az utas tehát relatív sebességet
számol, az abszolut sebességet nem tudja meg. A mozgás értékelése ezek
szerint attól függ, milyen rendszerben mérjük. Sőt fordítva is mond
hatjuk: az egy rendszeren belül végzett észlelések alapján nem tudjuk
eldönteni, hogy a rendszer nyugvó vagy egyenletesen mozgó. Amikor en
nek ellenére a föld mozgását el akarták dönteni, az elektromosság vagy a
fény jelenségét vették segítségül. Feltételezték, a sebességek összetevé
sének fenti példája szerínt, hogy a fény sebessége a földön, mint mozgó
rendszeren a forgás irányában C - V, az ellenkező irányban C+V. ne
bármilyen ötletes kísérleteket eszelt ki tükrözessel és interferenciajelen
séggel Michelson és Morlay, a két chicagói fizikus, eredményűk nemleges
lett. Végül arra a meggyőződésre kellett jutniok, hogy a fény terjedési
sebessége független a rendszer sebességétől. amelyben m,érik. Erre ~

, akkor meghökkentő jelenségre adott átfogó választ Einstein az idő relatí-



vi~ magyarázatával. A fény másodpereenként 300 OOO km-t tesz
meg, ennek értéke C. A föld V sebessége 30 km másodpercenkint. A rné
rési eredmény azonban mindIkét irányban mindig C. Ez pedig csak úgy
lehet, hogy a föld mozgó rendszerében 1 másodperc nem ugyanannyi,
mint egy elképzelt nyugvó rendszerben. Az idő nagysága a rendszer se
bességétöl függ, amelyben az időt mérjük, tehát az idő is relativ.

Az idő viszonylagosságát a gyakorlati életben is elgondolhatjuk. Ami
kor azt mondjuk, hogy a vonat hét órakor étkezik, akkor ez azt jelenti,
hogy az órám kWsmutatójának a hetes számon kell lennie, amikor a vonat
az állomásra érkezilk. Azt azonban senki sem gondolta végig, hogy a
mozgó vonaton - azaz egy rnozgó rendszenben - az óra mozgása meg
változik. Pedig mérések bizonyítják, hogy az egyik rendszerben mért
egyidejű események nem egyidejűek a másikban. Ez annyit jelent, hogy
a vonaton lévő ember órája és a reá várakozó ember órája az állomáson
nem mutat azonos időt. Az igy mérhető adatok értéke azonban a mi se
bességeínk világáhan olyan Jdasiny eltérést mutat, hogy a klasszikus
mechanika felfogása a gyakorlatban megmaradhat. Az új szemlélet az
atomi szerkezet vizsgálatánál vált jelentőssé, ahol a részecskék sebessége
megközelítheti a fény sebességét,

Ezek azok az első forradalmi elvek, amelyeken ra. speciálís relativi
tás elmélet alapszik, természetesen számunkra elvont matematikai bizonyí
tásokkal. Einstein ezt közölte az Annalen der Physik 1905-ben megjelenő
kötetében "A mozgó testek elektrodínamíkája" eimmel, és innen keltezik
a relatívitáselmélet történetét. A fizikusok egy ideig nem értették meg
őt, majd később hevesen t'iltakoztak ellene. Hiszen módszerében, új
aJ.apállásában és főleg következményeiben gyökeresen megváltoztatta a
Newton-Galilei szemléletet, de egyben annak hibáit kiküszöbölte és ál
talánosított megoldásokat adott.

1. Feleslegessé vált az éter fogalma. Az addig használatos hullámel
mélet feltételezett valami mechanikai közeget, amelyben a hullámok 
a vízhullám megfigyelése alapján - terjednek. Az elektromágneses és
fényhullámok számára ilyenre nines szükség, hiszen a fény a csillagközi
tereken is áthatol, ahol levegő sina>. A bebízonyíthatatlan éter-fogalom,
amely eddig a térelméletet a mechanikai elmélettel összekötötte, felesle
gessé vált.

2. A tömeg és az energia a klasszikus fizikában egymástól teljesen
független fogalom volt. A relativitás elmélete bebizonyítja, hogy az ener
gia nem súlytalan, hanem meghatározott tömege van, a tömegnek vi
szont energiája van. Ha az energia mennyisége változik, megváltozik a
tömege is. Ndncs tehát !két megmaradási elv, amely vagy az anyagra vagy
az energiéra vonatkozik. De az energiaváltozással együttjáró törnegfc
gyatkozás olyan kicsiny, hogy a makrofizikában a tudomány nem vehette
észre. Nagy jelentősége lett azonban ennek az utána következő évtizedek
atomkutatásaiban. A két mennyiség átszámítására meg is adta Einstein
,az egyszerű iképle1Jet: E = m. c2, ahol ,E ep; energia, m a tömeg és c a
fénysebesség értéke. A relativitás elmélet ezek szerint elveti a tömeg és
az energia közötti megkülönböztetést: mínden tömeg óriási eoergiakész
letet rejt magában és minden energia-egység csekély tömeggel rendelke
zik. A tőmeg-energia viszonyból még egy megdöbbentő tény derült ki.
A tömeg a maga nemében nem változatlan, hanem függ a sebességtől.

A relatirvitás elmélet kimutatja, hogy a fény sebességénél nagyobb sebes
ség nem létezik. Hogy egy testet nem lehet a fénysebességet meghaladó
sebességre felgyonsítani, eet csak azzal magyarázhatjuk, hogy külsőleg-



"'közölt energia hatására nem a mozgás sebessége növekedik korlátlanul,
hanem a test tömege gyarapodik a sebesség fokozódásával. Ha a test
sebessége megközelítené a fény sebességet, a tömegnek végtelen naggyá
kellene lennie. Ha viszont egy test saját tömege alakul át energiává és
ezzel növekedő sebességű mozgást nyer, akkor a fénysebesség közelében
a test tömege eltűnik.

3. A tömeg relativitásával együtt a hosszúság is relatív, Ha egy autó
busz a fénysebesség felével jhaladna, 15%-kal megrövidülne. ha pedig a
sebessége elérné a fény sebességét, az autóbusz méretei a tömegével
-együtt a mozgás irányában eltűnnének.

A relativitás szerint a körülöttünk lefolyó jelenségek mlikéntje 
melyben világunket matematikailag jellemezzük - független a rendszer
mozgásától, ha ez a mozgás egyenesvonalú és egyenletes. Ha azonban
nem ilyen a rendszer, akkor más megismerési képet mutat, ahol nem ér
vényes a jelen világunkat leíró euklidesi geometria. Tehát a geometria,
rnínt a világ matematikai leírásának mérésí rendszere is relatív, azaz a
mozgási rendszertől függő.

Az einsteini feltevést a mozgó óra járásáról, azaz az ádő relativitá
sáról, Ives ragyogóan bebizonyította. Hidrogénatommal hajtotta végre,
amelyet olyan természetes órának fogott fel, amelynek "ketyegése" az
atom szabályos rezgése volt, és a rezgésszámait a színképvonalak mutat
ták. Valóban kitűnt, hogy a mozgó hidrogénatom megváltoztatja a rez
gésszámait a relativitás elmélete ezerint.

Az einsteini relativitást Herman Mínkowskí öntötte geometrikus for
mába. Az ő meghatározása az, hogy "az 'idő a negyedik dimenzió". A vi
lágban történő eseményeket fizikailag tehát négy szám jellemzi: három
a helyre, egy pedig az időre vonatkozik. Minkowski kimutatta, hogy cél
szerűbb, ha az események hátterének nem a "teret", hanem a "tér-időt"

tekintjük.
Amíg a speciálls relativitás elmélet a mozgásban a tehetlenséggel

dolgozik, addig az általános relativitás elmélet kiterjed a fizika minden
kérdésére, mert szemleletébe bevonja él gravítációt, a nehézségi gyorsu
lást is.

Einstein elméletei tudvalevőleg nem a kísérletek tömegéből szület
tek. Igy gyökeresen eltér a korabeli és a mai fizikusok eljárásától. Gyer
mekded módon szokott egyszeru dolgokon csodálkozni és ötleteiből úgy
nevezett "gondol<lJtkísérlete~et"szerkesztett, Így elmélkedett az esés ter
mészetén is. A következőt képzelte: Egy liftet igen nagy magasságból sza
hadon ejtünk, miközben a benne lévők és a külsők Egyaránt megfigye
lést tesznek. A két rendszer, a földé és a mozgó felvonóé most nem egyen
letesen mozgó, hanem gyorsuló. Ha a liftesnő menet közben elejtené pél
dául a púdentartóját, az a liIltben láthatólag egy helyben maradna, mert
ha minden test egyenlő gyorsulással esik a föld felé, akkor egymáshoz
viszonyítva nyugvó állapotban van. Ha viszont a dobozt meglökik, akkor
egyenletes mozgásba kezd, rníg a padlóra nem érkezik. Tehát ebben a
rendszerben minden test vagy nyugalmi állapothan van, vagy egyenes
vonalú egyenletes mozgást végez, amíg valami erő mczgásában meg nem
változtatja. Most tehát nem történt más, mJint hogya newtoni tehetetlen
ségi törvényt kiterjeszti úgy, hogy a nyugalmi állapotot vagy az egyen
letes mozgást a gravitáció befolyásolja. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy a
rendszer mozgási állapota Iétesíti a gravstácíós teret és ebben úgy visel
kedik a test, mintha a tehetetlensége szerínt mozogna. Einstein ezért
száműzi a gravitációs erőt és helyébe a "világ" - azaz a tér-idöböl álló



négvdímenaíós sokaság - mozgásí állapotát helyezi. A gravitációs de
ret és minden olyan erőteret, mely a testekre hat, úgy fogja fel, mintha a
rendszer mozgásí állapota létesítette volna és a test ebben a rendszerben
tehetetlensége folytán mozogna, Ezzel olyan általánosításhoz jutott, mely
lyel az egyik rendszerből a másikba léphetett át, ahol a mczgás az elő

zőhöz képest nem is egyenletes. Nagyon érdekes a fénysugár viselkedése
ilyen gravitációs térben értelmezve. Ha abban a bizonyos liftben egy
külső valaki két szemben lévő oldalon lyukat fúr és azon fénysugánat
bocsát be a gravitációs értékkel zuhanó liftbe, aikkor az nem a vele
egyenlő magasságban lévő lyukon hagyja' el a felvonót, hamern alacso
nyabb helyen. A fénysugárnak megvan az energiája, az energiának tö
mege van és ez lefelé .elhajlik a gravitációs térben. Természetesen a Iif t
ben az elhajlás értéke egészen jelentéktelen, de a csillagok fénye a Nap
!közeIében már jól mérhető adatot mutat. A fénysugár előre kiszámított
görbülésének fentemlitett kísérletes bizonyítása az egész civilizált világ
képzeletét megragadta.

Igénytelen jóság

Az einsteini tudományos gondolatok megfontolása után érdekel min
iket, hogy hogyan viselkedett ez a magányosan elmélkedő ember - aki
sohasem kereste a nyilvánosságot -, amikor hiirtelenül a világ leghíre
sebb emberévé vált, alkit felmagasztaltak és kinevettek egyszerre. Mindez
különös volt számára. Hirtelen támadt hímevének ő volt legkevésbé tu
datában, még akkor is, ha saját vitalatása ezt nagyban elősegítette. M€Ig
érezhetjük ezt fényképein Látható tekintetéből is. Magával ragadó volt
szemének tündöklő csillogása, viselkedésének megkapó lágysága, üdítő

humora, mellyel a közhelyeket is súlyos bölesességgé változtatta. Jellemző

volt minden magatartására, hogy az saját egyéni gondolkodásának ered
ménye, ami nem befolyásolható, bármit is mondanak kortársai. Környe
zetéhez való viszonyát sajátmaga így jellemzi: "Szenvedélyes érdeklődé

sem a szoeiális igazság és a szociális felelősség iránt számomra megfogha
tatlan ellentétben állt azzal, hogy sohasem igényeltem a férfiakhoz és a
nőkhöz fűződő személyes kapcsolatot. Egyedűl járom az utamat, nem tet
mettem közösségí munkára. Teljes szívemből sohasem tartoztam egy or
szághoz vagy államhoz vagy baráti körhöz, de még saját családomhoz
sem. Ezeket a kapcsolatokat míndíg valamilyen bizonytalan érzés kí
sérte: felszabadítani magam minden kötöttség alól, és az az óhajom, hogy
magamba visszavonulhassak - az évek során csak fokozódott. Néha ke
serű ez az elszigeteltség, de mégsem sajnálom, hogy nem élvezem a kór
nyező világ megértését és rokonszenvét. Tudatában vagyok annak, hogy
ez bizonyos fajtájú veszteséget jelent, de ezért a veszteségért kárpótol az
a tudat, hogy függetleníteni tudtam magam mások szokásaitól, vélemé
nyétől és előítéleteitől és így nem esem kisértésbe, hogy belső békémet
ilyen bizonytalan alapokra helyezzem." (Mein Weltbild, 1934.)

Külső megjelenése árasztotta benső életének gazdagságát. Ha be
s.reLt vele az ember, prófétára vagy művészre emlékeztető arca és főleg

mindig sugárzó szeme meghatotta. De szemének sugárzása sohasem kö
zelre, hanem távolra, talán a csillagokra irányult. Bár személyes prob
lémák nem érdekelték. ennek ellenére hűségesenmegírt például egy aján
lólevelet és azt valamilyen szellemes megjegyzés és vidám nevetés kere
tében nyújtotta át, hacsak nem volt biztos tudomása arról, hogy az il
lető szélhámos, Könnyen elhii.tte, amit mondtalk neki, mert ő jó volt és jé.
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is akart lenni, és mert sokkal egyszerűbb hinni a jóban, mint bizalmat
Iankodní.

Ha vele megismerkedni könnyű is volt, igazában megismerni nehéz
feladat lett volna. Annak ellenére, hogy sok emberrel tartott kapcsola
tot, mégis megmaradt magányosnak. Számára a magány, az elszigeteltség,
az élet egyszerűsége a munka Iehetőségét jelentette. Mindenütt sel!,Ített,
ahol csak jót tehetett. Ezrével írta az ajánlóleveleket, mert nevének va
rázsos hatása volt. Százakat látott el jótanáccsal, nagy türelemmel foglal
kozott például egy őrültte1 is, alkin a család véleménye szerint csak ő

tudott segíteni. De mindezek után nagy örömmel ragadta meg am a pil
lanatot, amikor visszatérhetett munkájához.

Amikor a londoni Albert Hallban beszédet mondott a hitledsták ál
tal elüldözött tudósok ügyében, a tiltakozás után egy helyen azzal vigasz
talta őket, hogy egy tudós számos munkakörben jól elhelyzekedhet anél
Ikül, hogy tudományos elmélkedéseiről és kutatásairól Iemondana, így
példának hozta a világítótorony őrének a munkáját. Ezt a példát a közön
ség gúnyolódásnak vette, pedig ő halálos komolyan gondolta, hiszen úttö
rő gondolatast ő Is, mint a svájci Szővetségi Szabadalmi Hivatal alkalma
zottja fogalmazta meg. Sok ember életművét azonban a külső formák
határozzák meg.

Míndíg igénytelen volt és boldognak tudta magát azért, mert soha
életében nem kellett a mindennapí kenyérért harcolnia. A fizikát azon
ban soha nem használta anyagi alapnak, azt szinte egy középkori tu
dós áhítatával olyan szent dolognak tartotta, amit a míndennapí érdekek
től ÓVinÍ kell.

Sokan nem tudták egyszeru emberséget azokkal a "különcségekkel"
összeegyeztetni, amiket külsőleg tapasztaltak rajta. "MiéI'lt visel hosszú
hajat, nevetséges víharkabátot, miért jár nadrágtartó, harisnyatartó, öv
nélkül, míért nincsen gallér az ingén, míért nem köt nyakkendőt?" A
választ egyszeruen fogalmazza. meg Leopold Infeld, aki évekig közvetlen
munkatársa volt és atyai barátjaként tisztelte: "Az egyszerű, magányos
életből következik, hogy szükségleteit a rninimumra csökkentse, A hosz
szú haj feleslegessé teszi a gyakori nyíratkozást, harisnyatartó nélkül jól
megvan az ember. Az egyetlen bőr 'Viharkabát hosszú évekre megoldja
a zakó problémáját. Nadrágtartó sem feltétlenül szükséges, mínt ahogy
a hálóing vagy a pizsama sem. így mínimálisra csökkentette igényeit:
e1ég volt a cipő, alsónadrág, nadrág, ing és a viharkabát, mert ezek va
lóban szükségesek. A készlet további csökkentése már nehézségekbe üt
között volna."

Az élete igy láthatóan elszigetelt volt a társadalma életétől. Hogy
magányában mégis az emberszeretet izzott, azt nagyfokú természetes jó
ságának és alázatosságának kös:uönhette.

"Legtöbbet oa Iízákán kívül az emberi jóságról tarurltam tőle - vallja
Infeld visszaemlékezésében. - A világ legjobb embere volt. Jóságának
forrása a magányos ember benső kötelességérzete. Ez irányította belülről

kifelé a jósághoz és a közösségérzéshez. Ilyen erényeknek kettős forrása
lehet: szívből és fejből eredhet, Az ő jósága a világos gondolkodásból for
rásozik és elszakad minden érzelmi talajtól."

Természetes alázatosságát jól kifejezi, hogy semmi jelentőséget sem
tulajdonitott a hírnévnek, sót egyszeruen nemkívánatosnak tartotta. Ha
csak körülményei engedték, nem vett tudomást hírnevéről, s az elért di
csőség egy szememyit sem változtatta meg. Bizonyos folkig restellte is
ezt: "Csalónak érzem magam a személyem körüli nagy reklám míatt, hd-



szen nincs rá semmi ok." Népszerűségének nagy részét - főként ott
ahol elméletét nem dsmerték - emberi jóságának köszönhette. csak nagy
nehézségek árán tudott felfogni olyan índítékokat, melyeket saját életé
ben nem tapasztalt. így képtelen volt megérteni, hogyan lehet különbsé
get termi ember és ember között, "Én mindenkível egyformán beszélek, a
szemetessel ugyanúgy, mint az egyetem elnökével."

Az atomerővel való' visszaélés ellen

Mindebből nyilvánvaló, hogy tanítása nemcsak nagy hatást gyako
rolt a tudósok és a közvélemény felfogására, de súlyos erkölcsl-politikai
kérdéseket is vetett fel. Az atomenergia története a tömeg-energia kap
csolatának problémájával kezdődött, megoldását pedig Einstein nyújtotta.
Ennek felelösséget maga is tudta és az elsők közé tartozott, aki az urán
meghasadásának felfedezése után felfigyelt arra a veszélyre, amit az
atomerővel való visszaélés jelent. 1939 augusztus 2-áJn Roosevelt elnökhöz
Intézett levelében annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy "az
urán elem a legközelebbi jövőben 'egy új és fontos energiaforrássá ala
kítható át", és hangsúlyozta, makkora veszélyt hozhat az egész világra
egy atombomba Hitler kezében. Évekig folytatta Einstein szenvedélyes
harcát az atomenergíával való visszaélés ellen és a világbéke fenntartá
sáért,

A háboru után üzenetet küldött az amerikai népnek, melyben töb
bek között a következőket mondja: "Rajtunk, tudósokon, akik ezt a
szörnyű erőt felszabadították, rajtunk áll, parancsolóan bennünket terhel
a felelősség az atomenergia árányításáért, azért, hogy. ez az emberiség
jólétét szolgálja és ne a megsemmisítését idézze elő ... A tudomány idézte
fel azt a fenyegetést, de a tulajdonképpeni probléma az emberek agyá
ban és szívében rejlik. Meg kell változtatni dcortársaínk szívét, de nem
mechanikus úton, hanem azzal, hogy megváltoztatjuk saját szívünket és
bátran kiállunk ... Csak ha szívünkben és szellemünkben megtisztultunk.
csak akkor lesz meg a bátorságunk, hogy legyőzzük azt a félelmet, amely
most a világot próbára teszi ..."

A társadalom mai válságáért a kapitalista .rendszert tette felelőssé

Einstein. "Ennek a bajnak az elhárítására csak egyetlen módszer van: a
gazdaságot szecialista alapokra kell felépíteni, az embereket erre kell ne
velni, erre ikell érettekké tenni ... A nevelés feladata lesz az emberek
veleszületett képessége mellett ldfejleszteni az egyes emberben' embertár
saival szembeni felelősséget, ahelyett, hogy - mint ezt ma teszik - a
hatalmat és a sikert dicsőítenék."

Tudomány és élet

Einstein nemcsak nagy tudós, nagy ember, de nagy filozófus is volt,
aki a tér...időben és a geometriárban folytatott meddő spekulációknak véget
vetett és az összefüggés világos kérdésfeltevésével új utat mutatott a
megismerésben. Az idealizmus felfogásával szemben. amely szarint az
emberi értelem nem képes cl valóságot megismerni, mindig élesen oa va
lóság fennállását és megismerhetőségét vallotta. Einstein hitt az emberi
szellem ama képességében, hogya természetet nemcsak megfigyelheti, de
meg is ismerheti. Sommerfeld professzor mesélte: "Megkérdeztem egy
szer Einsteint, akit a legnagyobb mai filozófusnak tartok: Létezik-e reális
világ a tudatunkon kívül? - Igen, én hiszek benne - volt a válasza."
Az akkor divatos Berkeley-féle fenomenológiai és pozitivista felfogással
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nem értett egyet. Clausiu8, Boltmann és Gibbs át is törte a fenomenoló
giai fizika korlátait és az atomoknak már reális létet tulajdonítottak, pe
dig akkor még alig tudtak bizonyítékokat találni.

Mégis sok helyen Einsteirit idealistának tartjláJk, pedig éppen realista
voltát bizonyítja, amikor óvatosságra int abban a vonatkozásban, hogy
egyszerű megfigyeléseinket még ne azonosítsuk a valósággal. A jelenségek:
csak alapul szelgálnak a lényeg kutatására, Az emberi ész a tapasztalatból
szüntelen elvonások útján jut el az általános Ismeretig. A fizrlJkai meg
ismerésről mondja híres fejtegetésében: ,,A fizikai fogalmak az emberi
elme szabad találmányai és ezeket - mint azt esetleg hihetnénk - a
külső világ nem írhatja körül egyértelműen. ~A "freíe :&fiindungen" 
szabad találmányok - kifejezésben a "frei"-6zót nem olyan értelemben
használja Einstein, hogy valaki kénye-kedve szerint önhatalmúari fel
állít egy tételt, hanem olyan értelemben, hogyatapasztalatot absztrahálja
abból a célból, hogy a tapasztalatból eljusson az elvont megismerésig 
jegyzi meg magyarázatul Infeld.) Amikor a valóság megismerésén fára
dozunk, olyasfajta helyzetben vagyunk, mint az az ember, aki meg akar
ja érteni a tokba zárt óra mechanizmusát. Látja az óralapot. a mozgó
mutatókat, sőt hallja a ezerkezet ketyegését is, de nem tudja kinyitni a
tokot. Ha ötletes, aikkor megfigyeléseirvel mindenben megfelelő képet al
kothat magának ra mechandzmusról: sohasem lehet azonban biztos abban,
hogy az ő képe-e az egyetlen, amely megfigyeléseire magyarázatul szol
gál. Sohasem hasonlíthatja viszont össze a maga alkotta képet a valósá
gos mechanizmussal, sőt az ilyen összehasonlításnak még a lehetőségét

sem tudja elgondolni. Mégis bizonyosan hisz abban, hogy tudásanyaga
gyarapodásának eredményeként a valóság képe állandóan egyszerűbbé

válik és érzékszervei útján nyert benyomásaiból az mind többet tartal
maz. Hihet ugyanúgy a tudás eszményi határában, sőt abban is, hogy az \
emberi értelem már közreledik ehhez az eszményi határhoz, Odáig is el
mehet, hogya tudásnak ezt a bizonyos eszményi határát tárgyi igazság
nak nevezze." (Eínstein-Infeld közös művének: Evolution of Physics, 1939,
"A mozgás rejtélye" című fejezetéből.)

Míndezzel Einstein úgy gondolja, hogya megismerésnek nincsenek
alapvető korlátai és hogy az ember az állandóan gazdagabbá és sokolda
lúbbá váló tapasztalatokat belső összefüggéseikben is meg fogja érteni
egy olyan elmélet útján, mely egyre jobban kielégíti az egységre és a
logikai zártságra vonatkozó kívánalmat. Ha további filozófia megfontolá
sait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy azok túlmennek a fizikai megismerhető

ség problémáin. Minden vallási és világnézeti elkötelezettség nélkül, a
természetes ész kutatásaival fogalmazza meg életelveit és igazságait.

Kutatja az emberi életnek értelmét, célját: "Milyen különös is ,a mí
helyzetünk, a föld gyermekeié ! Mindenki egy rövíd látogatásra van itt
Nem tudjuk, hogy milyen célból, néha mégis azt gondoljuk, hogy meg
sejtjük ezt. A miridennapi élet szempontjából mélyebb reflexió nélkül is
tudjuk azonban: másokért vagyunk itt! Először azokért, akiknek moso
lyától vagy jólététől függ saját boldogságunk is, azután azokért is, akik
ismeretlenek és akiknek sorsával az együttérzés kapcsol össze, Mínden
nap számtalanszor gondolok arra, hogy az én külső és belső életem még
élő vagy már elhalt emberek munkáján nyugszik, és hogy meg kell fe
szítenem magam, hogy ugyanolyan mértékben adjak, amilyenben kaptam
vagy még kapok ! Van bennem egy törekvés a megelégedettségre és mégis
sokszor megül az a tudat, hogy embertársaim munkájából többet igény
lek a kelleténél. A társadalmi osztálykülönbségeket nem találom jogosul-
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taknak és végső fokon erőszakoltaknak tartom. Azután úgy gondolom;
hogy egy egyszeru és igénytelen külsejű élet mindenkinek jó, testnek és
léleknek egyaránt ... Saját létünk és a teremtmények értelmét és célját
keresni tárgyilagos nézőpontbólmindig haszontalan dolognak tűnt nekem.
Másrészt minden embernek vannak bizonyos eszményei, amelyek törek
véseit és itéleteit irányítják. Ilyen értelemben a kényelmet és a szeren
esés életet sohasem éreztem öncélúnak (ezt a fajta etikai alapot úgy is
nevezem, mint a "sertésasorda eszménye"). Az én eszményeim, melyek
előttem ragyogtak, mdndig boldog életörömmel töltöttek el: ezek a jó
ság, szépség, igazság. Mindig üresnek tűnt volna számomra az élet, ha nem
éreztem volna, hogy a hasonló felfogásúakikal egyezem. azután, ha nem
foglalkoztam volna az Objektívvel, a míndenkor Elérhetetlennél a művé

szet és a tudományos kutatás terén. Az emberi törekvések köznapi céljait:
a vagyont, külső sikert, fényűzést, fiatal éveim óta megvetendőknek

éreztem."

"Kozmikus" vallásosság

Einstein vallásos beállítottságú, vallásossága azonban kissé panteista
ízű. Azokra a lelki szükségletekre utal, amelyek a vallásos érzést nélJkü-
lözhetetlenné teszik az ember számára, '

"A legszebb, amit megélhetünk: a titokteljesség - írja Mein Welt
bild cimű könyvében. - Ez az az alapérzés, amely az igazi művészet és
tudomány bölcsőjénél áll. Aiki ezt nem ismeri lés már nem tud csodálni és
csodálkozni, az szímte halott és szemei kialudtak. A titokzatosság élménye
- még ha félelemmel keveredve is - hozta létre az emberi vallásossá
got. A számunkra áthatolhatatlan Létezőnek a tudata, a legmélyebb Ér
telem és a legragyogóbb Szépség számunkra bár csak a legprimitívebb
módon hozzáférhetők, ez a tudás és érzés teszi a vallásosságot. Ilyen ér
telemben és csak ilyen érlelemben tartozom a mélyen vallásos embe
rek közé ..."

"Mi az életünk értelme és mi az élet értelme általában? Feleletet
erre a kérdésre adni, annyit jelent, mínt vallásosnak lenni. Te kérdezed,
van annak egyáltalán értelme, hogy ezt a kérdést fe1tegyük ? Aki a saját
életét és embertársai életét értelmetlennek találja, az nemosak szeren
esetlen, hanem alig életképes ... MÍJnd az, amit az ember tesz vagy ikigon
dol, azért történik, hogy bizonyos igényeét kielégítse 'és, hogy fájdalmait
csillapítsa, Ezt mindig szem előtt kell tartará, ha az ember a szellemi
irányzatok fejlődését meg akarja tartani. Mert az érzés lés vágyódás a
mozgatója mínden .gmberi törekvésnek és alkotásnak. Melyek azok az ér
zések és igények tehát, melyelk az embereiket a vallásos gondolkodásra és
a legtágabb értelembe vett hitre vezették ? Ha ennek utána nézünk, ha
marosan látjuk, hogy a vallásos élet bölcsőjénél különféle érzések ál-
Ianak ..."

"Minthogy a létnek ezen a fokán még kicsi szokott lenni az okozati
összefüggések belátása, az emberi szellem többé-kevésbé analóg létező

ket vetít elibénk és hatásától függnek azok a dolgok, arniktől félünk (éh
inség, betegség, halál iránti félelem) .. , Ilyen értelemben szűletík meg a
félelem vallása. A vallásos ténykedés másodék forrása a szociálís érzés.
A vezetés, a szeretet, a támasz utálnti. vágy adja az ösztönzést a szociális
és a monális Isten-fogalom kialakítására. A gondviselés Istene az, aki vé
delmez, meghatároz, jutalmaz és büntet ... A zsidó nép szentírásában jól
megfigyel.hető ez a fejlődés a félelem vallásosságából amorális vallásos
ság felé, A folytatása pedig az Újszövetségben található. Az összes kul-
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turnépek vallásossága, a keletieké is, főleg morális vallásosság ... Mind
ezek mellett van azonban egy harmadik foka a vallásos élménynek, mégha.
ritka is tiszta változatban. Úgy akarom nevezni, hogy kozmikus vallásos
ság. Ezt egy olyan ember számára, aki semmit sem tud arról, nehéz ért
hetővé tenni, mert nem felel meg neki semmi emberszerű Isten-fogalom.
Az egyed érzi az emberi vágyak és célok semmiségét és azt a fönséget és
csodálatos rendet, amely a természetben és a gondolkodás világáhan meg
nyilvánul. Úgy találja az egyedi létet, mint a fogságnak egy fajtáját, és
a lét együttesét, mírst egységeset és értelemmel teljeset akarja megélnd.
Ilyen kozmikus valláscsságra mutató ösztönzések találhatók korai fejlett
ségi foikon IJémely Dávdd zsoltárban és még néhány prófétánál... Kér
dés, hogyan közölhető ez a kozmíkus vallásosság'embertől emberig ? Úgy
tűnik nekem, hogy a művészetnek és a tudománynak a legfontosabb
funkciója volna, hogy ezt az érzést a felfogásra képesek köréberi feléb
ressze és életben tartsa. így eljutunk a tudomány és a vallás közti vo
natkozás olyan felfogásához, amely igen külőrrbőzik a megszokottól, Az
ember ugyanis a történeti szemlélet alapján hajlamos arra, hogy a tudo
mányt és a vallást, mint kibékíthetetlen ellentéteket tekintsd, és pedig
igen könnyen érthető oikból ... Azonban állítom, hogy a kozmíkus vallá
sosság a tudományos kutatásnak a legerősebb és legnemesebb ösztőnzője.

csak aki fel tudja mérní azt a véghetetlen odaadást és megerőltetést,

amely nélkül tudományos teremtő gondolatok nem jöhettek volna létre 
osak az tudja annak az érzésnek erősségét felfog.ni, amelyből egyedül
nőhet ki a közvetlen gyakorlata élettől elvonatkoztatott munka. Milyen
mélységes hit ikellett a Wlágot felépítő Ertelemben és milyen vágyakozás
megértéséhez, hacsak ennek egy kis visszatükröződéseás megvolt Kepler
ben és Newtorz.ban, ,akik ki tudtáik bontakoztatni a sok év magányos
munkájával az égi működések mechanizmusát ... CSaIk annak, aki életét
hasonló céloknak szentelte, van eleven elképzelése arról, hogy mi lelke
sítette ezeket az embereket és mi adott nekik erőt számtalain sikertelen
ség ellenére, hogy céljuikhoz hűségesek maradjanak. Ez a kozmíkus val
lásosság az, amely ilyen erőt ád, Egy kortárs nem Igazságtalanul mondta,
hogya mí általában materialisztikusan beáillitott korunkban a komoly
kutatók az egyedül mélyen vallásos emberek ... A kutató minden törté
nésnek az okságától van áthatva, Az. ő vallásossága a természetbörvények
harmóníájának elragadtatott csodálatában rejlik, amelyben egy olyan
megfontolt Értelem nyilatkozik meg, hogy a 1egbölcsebb emberi elgondolás
és elrendezés ezzel szemben teljesen értéktelen visszatükröződés csupán.
Ez az érzés az ő életének és törekvésének vezető motívuma, ameny
nyire ezzel felül tud emelkedni az önző kívánságok szolgasága fölé, Két
Ségkívül ez az érzés rokon azzal, amely mínden idők vallásos teremtő
egyéniségeit eltöltötte."

Mindezek a gondolatok mélyen áthatották Einsteint. Tudta és vállalta
élete célját és ezzel a teljes élettel nyugodtan várta a' halált: "Az. élet el-·
ragadó, pompás színjáték. Tetszik nekem. Ha azonban közőlnék velem,
hogy három óra múlva meg kell halnom, ez igen kis hatást tenne rám.
Megfontolnám, miként hasznosítanám legjobban hátralévő három órámat..
Elrendezném papírjaimat és nyugodtan lefeküdném, hogy meghaljak."

,,1955. április 18-án valóban meghalt Einstein - emlékezik vissza
lnfe1d. Meghalt mínden időknek valószínűleg legnagyobb fizikusa. Meg
hWt a kimondhatatlan jóságá ember, aki a VIi1ág Jelkiismerete volt, aki
szavát míndenkor az elnyomottakért, mindenkor a zsarnokság ellen hal
latta ... és aki a természet "titkain át jutott el Istenhez."
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