
Divine action via
quantum jumps?
Gondolatok a kvantumfizika vallásfilozófiai
értelmezésének lehetőségéről

Feltehetőleg nincs még egy természettudományos elmélet, amelyet
olyan gyakran hoznának filozófiai és teológiai problémákkal kap-
csolatba, mint a kvantumfizikát. Nem számít, hogy a test-lélek
problémáról vagy a feltámadás metafizikai lehetőségéről van-e szó,
úgy tűnik, mintha a kvantumfizika minden egyes (vagy legalábbis
nagyon sok) kérdésre megoldással szolgálna.

Ez a jelenség ugyanakkor már csak azért is igen különös, mert
egy olyannyira bonyolult fizikai elméletről van szó, amelynek meg-
értése, helyes interpretációja nem csak a nem-szakmabelieknek
okoz komoly fejtörést. A Nobel-díjas amerikai fizikus, Richard P.
Feynman meg volt győződve arról, hogy nincs egyetlen olyan em -
ber sem, aki megértené a kvantumfizikát.1 Miért akkor ez a majd-
hogynem beteges „kvantum-hype”?

A következőkben — ahelyett, hogy megoldást nyújtanék erre a
komplex nyitott kérdésre — egy valamivel szerényebb problémát
fogok tárgyalni.2 Azt a vallásfilozófiai kérdést fogom feszegetni, mi-
lyen mértékben ad választ a kvantumfizika az isteni cselekvés kérdé-
sére. Elsőként definiálom az úgynevezett speciális isteni cselekvés
(special divine action) általános problémáját és megfogalmazom azon
kritériumokat, amelyek teljesítése szükséges feltétele minden megol-
dásnak. Ezután röviden vázolom a kvantumfizika alapvető tulajdon-
ságait, valamint az ezekkel összefüggő úgynevezett interpretációs
problémát. Végül értékelem a különböző értelmezési lehetőségeket a
kezdetben megfogalmazott szükséges kritériumok tükrében.

Az isteni cselekvés kérdése összetett vallásfilozófiai probléma. Egy-
részről a teremtés kérdését foglalja magába, vagyis azt a kérdést, hogy
a világ Istennek köszönheti-e eredetét (creatio ex nihilo) és fennállását
(creatio continua). Ezt a kérdést az úgynevezett theisztikus (vagyis is-
tenhívő) pozíció természetesen igennel válaszolja meg. Az isteni cse-
lekvés kérdése másrészről azt a problémát veti fel, beszélhetünk-e egy-
általán — a világ teremtésétől és fenntartásától eltekintve — egyedi
esetekben történő isteni cselekvésről, azaz olyan partikuláris törté-
nésekről, amelyeket Isten egy adott helyen, egy adott időpontban hajt
végre. Az utóbbi kategóriába tartoznak például a csodák, valamint azon
isteni cselekvés, amely imameghallgatásra vezethető vissza. Míg a te-
remtés kérdése Isten és a teljes világ kapcsolatának meghatározását
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foglalja magába, a speciális isteni cselekvés problémaköre általában
Isten és a világ egy igen kis része közötti viszonyt tartja szem előtt.

A keresztény hagyomány több, a speciális isteni cselekvést meg-
határozó modellt ismer. A német vallásfilozófus, Armin Kreiner azt ja-
vasolta, rendezzük el ezeket a modelleket egy képzeletbeli skála men-
tén.3 A skála egyik végén az úgynevezett maximalista pozíció helyezkedik
el, az ellentétes végen pedig a minimalista, olykor deistának is nevezett
pozíció. A maximalista álláspont értelmében nem csak néhány törté-
nés vezethető vissza ténylegesen speciális isteni cselekvésre. A maxi-
malista nézet minden egyes partikuláris történést speciális isteni cse-
lekvésként értelmez — a történések úgymond Isten mindenhatóságának
kifejezői. A minimalista pozíció — amint azt elnevezése is elárulja
— csak és kizárólag a világ teremtését tekinti isteni cselekvésnek, és
ebből kifolyólag tagadja a speciális isteni cselekvés lehetőségét. A mi -
nimalista álláspont értelmében Isten ugyan megteremti a világot, de
azt a teremtés után magára hagyja, tovább nem törődik vele. Az egyes
történések ezek szerint csakis a természeti törvények vagy/és szabad
akarattal rendelkező teremtett lények döntésének eredményei.

Míg a maximalista modellt olyan prominens teológusok is előny-
ben részesítették, mint például Martin Luther, a minimalista modell
keresztény körökben mindig kisebbségi vélemény maradt. Ugyan-
akkor nyilvánvaló, hogy a maximalista modell nem problémamen-
tes; amellett, hogy a rossz eredetének problémáját tovább élezi, ösz-
szeegyeztethetetlen a szabad akarat megvalósulásával. Hiszen ha
minden történés közvetlen isteni cselekvés, akkor minden rosszat is
Istenre kell visszavezetni, a szabad akarat pedig nem működhet, mert
nem marad olyan történés, amit más okozhatna, mint Isten. Többek
között ezen problémákból fakadóan kísérelték meg a vallásfilozó-
fusok újra és újra egy köztes megoldás kidolgozását. Az alternatí-
vák a képzeletbeli skálán valahol a két véglet között helyezhetőek
el — attól függően, melyik modellhez állnak közelebb tartalmilag.
Pontosabban fogalmazva, az alternatív modelleket azon események
gyakoriságának alapján lehet a skálán felsorakoztatni, amelyeknek
közvetlenül Isten az okozója.

A speciális isteni cselekvés alternatív modelljeit általában két cso-
portba sorolják: a szakirodalomban úgynevezett intervencionalista
(interventionist special divine action) és nem-intervencionalista (non-
in ter ventionist special divine action) modelleket különböztetnek meg
egymástól. Az intervencionalista pozíció abból indul ki, hogy min-
den speciális isteni cselekvés egyfajta beavatkozásként értelme-
zendő, ami különösképpen a természeti törvények megsértését fog-
lalja magába. A nem-intervencionalista pozíció ezzel ellentétben
tagadja, hogy az isteni cselekvés a természeti törvények megsérté-
sét feltételezné. Utób bi modell képviselőinek persze meg kell mu-
tatniuk, hogy feltételezésük az adott természeti törvények tükré-
ben lehetséges, ha nem akarnak ellentmondásba kerülni a modern
természettudományokkal.
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A nem-intervencionalista modelleknek tehát szükségük van egy em-
pirikus bázisra. Ha Isten a természeti törvények megsértése nélkül
okoz egyedi történéseket, akkor a természeti törvényeknek olyan tu-
lajdonságokkal kell rendelkezniük, amelyek ezt lehetővé teszik. Nyil-
vánvaló, hogy abban az esetben, ha az Univerzum egy kauzálisan zárt,
determinisztikus rendszer, vagyis ha minden természeti eseménynek
kizárólag azt megelőző, másik természeti események az önmaguk-
ban elégséges okozói, akkor minden speciális isteni cselekvés inter -
ven cionalista. Ebben az esetben a nem-inter ven cionalista pozíció
tarthatatlan. A nem-intervencionalista modellnek következésképpen
olyanfajta lényegi és benső természeti nyitottságra van szüksége,
amely saját autonómiájának megsértése nélkül lehetőséget ad egy
valamilyen értelemben külső4 ok alkalmankénti megjelenésére.

Ezen a háttéren érthetővé válik, miért éppen a kvantumfizika az a
természettudományos elmélet, amely nem-intervencionalista mo-
dellek esetében reális empirikus alapnak tűnik: a mai fizika egészé-
ben egyedül5 a kvantumfizika mozgásegyenletei nyújtanak lehető-
séget nem-determinisztikus interpretációra. Míg ugyanis a klasszikus
newtoni fizika esetében a mozgásegyenlet és a kezdeti feltételek egy
tetszőleges időpontban való ismeretében minden későbbi (és ko-
rábbi) esemény pontosan előrejelezhető, a kvantumfizikai mozgás -
egyenlet, az úgynevezett Schrödinger-egyenlet, egyedül valószínűsé-
gek kiszámítását teszi lehetővé. A heisenbergi bizonytalansági reláció
ezen felül azt is megtiltja, hogy egy adott időpontban egy adott fizi-
kai rendszer minden tulajdonságát pontosan ismerjük.

A kvantumfizika igen furcsa és a hétköznapi tapasztalati megisme -
réssel ellentétes tulajdonságait legjobban az úgynevezett kétrés-kí-
sérlet alapján lehet szemléltetni. A kísérlet felépítése igen egyszerű:
Egy átlátszatlan lemez egyik oldalán egy fényforrást, a lemez túl-
oldalán pedig egy ernyőt állítunk fel; az átlátszatlan lemezen két
keskeny, párhuzamos rés húzódik. A forrásból sugárzó fényhullám
nagy része a lemeznek ütközik, míg kisebb része áthalad a réseken.
Következésképpen az ernyő mindegyik pontja mindkét résből kap
hullámokat. A forrástól az ernyőig a két résen keresztül megtett út
hossza azonban általában nem lesz azonos, a hullámok egyes he-
lyeken felerősítik, más helyeken pedig kioltják egymást (interferen-
cia). Az eredmény ezért sötét és világos sávok jellegzetes képe lesz.

A jelenségben az a figyelemre méltó, hogy ugyanilyen sávszerkeze-
tet kapunk akkor is, ha a fényforrást elektronokat (azaz részecskéket)
kibocsátó ágyúval helyettesítjük. Ez a jelenség annál különösebb,
mivel nem kapunk sávokat, hanem csupán összefüggő elektronel-
oszlást az ernyő mentén, ha csak egy rést helyezünk el a lemezen.
Ezért amikor egyenként indítjuk az elektronokat, arra számíthatnánk,
hogy vagy az egyik, vagy a másik résen haladnak át, vagyis úgy vi-
selkednek, mintha csak egy rés lenne a lemezen. Más szóval egyenle-
tes eloszlást várnánk az ernyőn. A valóságban azonban abban az eset-
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ben is megjelennek az ernyőn a sávok, ha egyenként küldjük át a két-
réses lemezen az elektronokat. Úgy tűnik, mintha az egyes elektronok
(a fényhullámhoz hasonlóan) egyszerre mindkét résen átmennének.
Ezt a jelenséget a kvantumfizikában szuperpozíciónak nevezik.

Ugyanakkor, ha megpróbáljuk egy kiegészítő fényforrás segítsé-
gével megállapítani (megmérni), melyik résen is megy át az adott
elektron, ismét a folytonos eloszlást kapjuk meg az ernyőn, amellyel
az egyréses lemez esetében már volt dolgunk. Úgy tűnik tehát,
mintha a mérés a szuperpozíció állapotát megszüntetné és az elekt-
ront egy adott (mérhető) állapotba kényszerítené. Ezt a jelenséget a
kvantumfizikában kollapsznak nevezik.

A szuperpozíció és a kollapsz jelenségének helyes értelmezése a
kvantumelmélet felfedezése óta — tehát több mint száz (!) éve —
minden, csak nem egyértelmű; ez az úgynevezett kvantumfizikai
interpretációs probléma.

Első pillantásra tehát, legalább fenomenális szinten, kétségtelenül egy
nem-determinisztikus elmélettel állunk szemben a kvantumfizika ese-
tében; a mozgásegyenletek és kezdeti feltételek egy adott időpontban
való ismerete legfeljebb valószínűséggel történő elméleti előrejelzé-
sekre ad lehetőséget. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a kvantum -
fizikai indeterminizmus csak tudásunk és/vagy a szükséges információ
hiányát tükrözi-e, tehát episztemológiai értelemben interpretálandó,
vagy tényleges, azaz ontológiai indeterminizmusról van-e szó. Ahhoz,
hogy ezt a dilemmát eldönthessük, szükségesnek bizonyul a determi -
nizmus fogalmának valamivel precízebb meghatározása.

Az úgynevezett metafizikai determinizmus álláspontja értelmében az
Univerzumban minden egyes történés szükségszerű következménye más
természeti esemény(ek)nek. Mint ahogy egy film összes történése a tel-
jes film leforgása előtt el van döntve, ugyanúgy befolyásolhatatlan a
természeti események kimenetele. Az idő múlása, ami látszólag a tör-
ténések nyitottságának garanciája, illúzió. Az idő puszta fogalma kö-
vetkezésképp legfeljebb arra használható, hogy irányt adjon az egyes
történéseknek és segítsen nekünk a múltat, jövőt és jelent egymástól
megkülönböztetni. A metafizikai determinizmust nyilvánvalóan nem
lehet empirikus elméletek segítségével megkérdőjelezni. Aki ezt az ál-
láspontot képviseli, annak min den természeti bizonytalanság látszó-
lagos; ami véletlennek tű nik, az valójában szükségszerű. Az ellenté-
tes látszat eredete minden esetben tudás- vagy/és információhiány.

Ahhoz, hogy a determinizmus fogalmát természettudományos el-
méletekkel kapcsolatba tudjuk hozni, szükséges a pozíció olyanfajta
(át)definiálása, ami ezt lehetővé teszi. Ezen célra alkalmas a kiszámít-
hatóság elvének bevezetése. Itt — a metafizikai determinizmus sal el-
lentétben — semmiféle álláspontot nem foglalunk el a priori. A kiszá-
míthatóság elve ehelyett egyfajta kritérium arra, miként dönthetjük
el, hogy a metafizikai determinizmus (legalább) meggyőző állás-
pont-e. Ez a kritérium konkrétan a jövőbeni események elméleti elő-
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rejelzésének (kiszámításának) pontossága. Egyértelmű, vagyis pon-
tos kiszámíthatóság esetén a metafizikai determinizmus pozíciója igen
valószínűnek tűnik (newtoni fizika). Csupán va lószí nű ségbeni kiszá-
míthatóság esetében inkább az indeterminizmus tűnik igaznak.

A metafizikai determinizmus és a kiszámíthatóság elve közötti
logikai reláció egy „ha akkor”-kapcsolat. Ha a metafizikai determi-
nizmus igaz, akkor a kiszámíthatóság kritériumának mindenkép-
pen eleget lehet tenni. Ellentétes esetben, vagyis ha a kiszámítható-
ság kritériumának az adott természettudományok tükrében nem
lehet eleget tenni, akkor a metafizikai determinizmus csupán való-
szí nűtlennek (bizonyossággal hamisnak viszont nem) tekinthető.

Összefoglalásul még egyszer a két pozíció közti legfontosabb kü-
lönbség: míg a metafizikai determinizmus úgymond előírja, milyen
legyen az oksági összefüggések karaktere az Univerzumban, a ki-
számíthatóság elvének alkalmazása felveti a kérdést, milyen típu-
súak az oksági összefüggések az Univerzumban.

Természetesen fel lehet tenni most a kérdést, miért képviselik még-
is sokan a metafizikai determinizmus álláspontját, tekintet nélkül a
kiszámíthatóság elvére. Habár végleges válasz erre a kérdésre nem
adható, két főbb okot azért meg lehet nevezni: az első ok azzal a ténnyel
függ össze, hogy a természettudományos elméletekkel ellentétben me-
tafizikai téziseket nem lehet kísérleti alapon, objektívan megdönte-
ni. Egy metafizikai álláspont képviselete mindig szubjektív összete-
vőktől is függ. Még ha lehet is érvelni egy metafizikai vélemény ellen,
az adott érvek elfogadása sok esetben attól függ, mennyire erős a szub-
jektív motiváció. A második ok a kiszámíthatóság elvének elutasítá-
sa. A kiszámíthatóság elve csak akkor fogadható el adekvát krité-
riumként, ha nem pontos (vagyis valószínűségi) előrejelzéseket
egyértelműen ontológiai értelemben szükséges interpretálni. Abban
az esetben ugyanis, ha valószínűségi állítások csupán episztemológiai
értelemben is interpretálhatóak, a kiszámíthatóság elvének elfogadása
nem szükségszerű. Ek kor a valószínűségi bizonytalanság nem egy
természeti tulajdonságot tükröz, hanem a mi tudás- vagy/és infor-
mációhiányunkat. Az, hogy a kiszámíthatóság elve a kvantumfizi-
kai valószínűség estében adekvát kritérium-e, következésképp azon
múlik, hogyan kell értelmezni a kvantumfizikai valószínűségeket.

A valószínűség matematikai fogalom. A valószínűség-számítás el-
mélete következésképpen úgynevezett axiómákra (vagyis bebizo-
nyíthatatlan feltételezésekre) épül. Minden függvény P: E → [0, 1],
amely kielégíti a három Kolmogorov-axiómát,6 valószínűségi függ-
vénynek tekinthető.

Ahhoz, hogy a formális matematikai jeleket a fizikai világra al-
kalmazni lehessen, a kettőt valamifajta relációba kell hozni. Erre alap-
vetően két lehetőség van. (1) A valószínűségi kifejezéseket lehet egy-
részről episztemológiai értelemben interpretálni. Egy esemény
bizonytalan valószínűsége ebben az esetben abból a tényből ered,
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hogy mi nem rendelkezünk elég információval az adott esemény kö-
rülményeiről és/vagy a megfelelő természeti törvényekről. Ezt az
értelmezést szubjektív valószínűségi interpretációnak nevezik. (2) A va-
lószínűségi kifejezéseket lehet másrészről ontológiai értelemben in-
terpretálni. Egy esemény bizonytalan valószínűsége ebben az eset-
ben egyfajta lényegi és benső természeti nyitottságot tükröz, amit
akkor sem tudnánk megszüntetni, ha rendelkeznénk minden, a fi-
zikai szituációt jellemző lehetséges információval. Ezt az értelmezést
objektív valószínűségi interpretációnak nevezik. Egyértelmű, hogy ha
van olyan természeti jelenség, amelyet csakis objektív valószínűséggel
lehet jellemezni, akkor a metafizikai determinizmus álláspontja ha-
mis. A szóban forgó kérdés persze az, hogy a kvantummechanikai
valószínűségek ilyen objektív értelemben interpretálandók-e.

Első pillantásra nem kizárható, hogy a kvantumfizikai valószínű-
ségeket helyesen szubjektív értelemben kell interpretálni. Ugyan-
akkor az objektív értelmezés is reális opciónak tűnik első látásra.
A különböző interpretációs lehetőségek szemléltetésének céljából
ajánlatos visszatérni a fent bemutatott kétrés-kísérlethez. Itt konk-
rétan azt a kérdést kell megválaszolnunk, mit jelent és mi követke-
zik abból, hogy csak bizonytalan valószínűséggel lehet előre jelezni,
melyik résen megy át az ágyúból kilőtt elektron.

A szubjektív valószínűségi értelmezés alapján az előrejelzés bi-
zonytalansága csak és kizárólag a számunkra hiányzó tudásra, illet -
ve információra vezetendő vissza; a hiányzó tudás valamint infor-
mációk birtokában képesek lennénk teljes bizonyossággal kiszámítani,
melyik résen megy át az elektron a kétrés-kísérletben. Következés-
kép pen az ernyőn megmutatkozó diszkrét csíkok is csak a tudatlan -
sá gun kat tükrözik, és nem a természet egy lényegi és benső tulajdon -
ságára vezetendők vissza.

Az objektív valószínűségi értelmezés alapján az előrejelzés bizony -
talansága nem a mi tudatlanságunk következménye, illetve annak mér-
 hető megnyilvánulása, éppen ellenkezőleg. A bizonytalanság ter mé-
szeti tulajdonság, ezért ontológiai indeterminizmus ra vezetendő vissza.

Mindaddig, amíg nem teljesen egyértelmű, hogy melyik valószí-
nűségi értelmezés a helyes, nyilvánvaló, hogy csak utóbbi értelmezés
esetében alkalmazható a kiszámíthatóság elve, mint empirikus érv, il-
letve kritérium a metafizikai determinizmus ellen. Az első esetben a
metafizikai determinizmus a priori igaz álláspont, annak hamissága
még csak szóba sem jöhet — bizonytalanság ide vagy oda.

Ezen háttér ismeretében aligha meglepő, hogy a kvantumfizikai va-
lószínűségek helyes értelmezésének kérdése vitatott mind a fiziku-
sok, mind a filozófusok között. A különböző interpretációs javasla-
tok leginkább a mindenkori metafizikai preferenciákat tükrözik.

Az úgynevezett sokvilág-interpretáció,7 valamint a bohmi mechanika8

esetében a metafizikai determinizmus álláspontjának helyessége nem

...és ismét
a kétrés-kísérlet

Kvantumfizikai
indeterminizmus?

7Vö. Bryce S. DeWitt:
The Many-Universes
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megkérdőjelezhető; az Univerzumban semmiféle lényegi és benső
nyitottság nem lelhető. Ami véletlennek tűnik, az valójában tudat-
lanságunk objektív megnyilvánulása. Ezt a metafizikai alapbeállí tott -
ságot tükrözi a mindenkori valószínűségi értelmezés is: a sokvi lág-
interpretáció értelmében egy úgynevezett multiver zum ban, azaz
ren geteg elszigetelt univerzum sokaságában élünk. Az egyes uni-
verzumok azért jönnek létre, hogy minden lehetséges állapot tény-
leges legyen. Mivel a lehetséges állapotok mindegyike egyetlen uni-
verzumban nem valósul meg, a mindenkori lehetséges állapotok
egyenként egy ezen célra létrejött univerzumban valósulnak meg.
A kétrés-kísérlet esetében például létrejön egy új univerzum csak
azért, hogy az elektron ott, azon a résen menjen át, amin ebben az
univerzumban nem ment át. A bohmi mechanika álláspontja szerint
a kvantumfizika látszólag indeterminisztikus formalizmusa nem tel-
jes, azt ki kell egészíteni (determinisztikussá). Az újonnan bevezetett
egyenlet értelmében a hullámfüggvény vezeti a részecskéket, ame-
lyeknek ezúton definiált tartózkodási helyük és pillanatnyi sebessé-
gük van minden egyes időpontban. Az ennek ellentmondó valószí-
nűségi bizonytalanság az egyes pozíciók és sebességek számunkra
alapvető mérhetetlenségére vezethető vissza.

Az úgynevezett propenzitás-interpretáció9 és a különböző kollapsz-
elméletek az előbbiekkel ellentétben a matematikai formalizmusból
indulnak ki és alkalmazzák a kiszámíthatóság elvét; a metafizikai
determinizmus itt — következésképpen — nem a priori igaznak tar-
tott elmélet. Mind a propenzitás-interpretáció, mind a kollapsz-el-
méletek objektív értelemben interpretálják a kvantumfizikai való-
színűségeket; az előrejelzés bizonytalanságát a természet lényegi
és benső nyitottságára vezetik vissza.

Kiinduló kérdésünk az volt, hogy milyen mértékben ad választ a
kvantumfizika a speciális isteni cselekvés kérdésére. Láttuk, hogy
természettudományos elméletek csak a nem-intervencionalista mo-
dellek esetében relevánsak. Ezért megfogalmaztuk minden nem-
intervencionalista megoldás szükséges feltételeként az ontológiai
indeterminizmust, ami egyidejűleg olyan lényegi és benső termé-
szeti nyitottságot kell hogy implikáljon, mely lehetővé teszi az isteni
cselekvést a teremtett világ autonómiájának megsértése nélkül.

A kvantumfizika természeti eseményeket csupán valószínűségi
kiszámíthatósággal tud előre jelezni. Ezért — érvelésem következ-
ményeként — objektív valószínűségi értelmezés esetén a kiszámít-
hatóság elvének alapján a kvantumfizika egyfajta empirikus érv-
nek tekinthető a metafizikai determinizmus ellen. De beszélhetünk
ezért olyanfajta ontológiai indeterminizmusról, amely a speciális
isteni cselekvést a teremtett világ Istentől kapott autonómiájának
megsértése nélkül teszi lehetővé?

A vallásfilozófiai szakirodalomban többfajta javaslat létezik nem-
intervencionalista kvantumfizikai modellekre.10 Ezek a modellek
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alapvetően két csoportra oszthatóak. Az első csoport modelljei az
isteni cselekvést a szuperpozíció szintjén lokalizálják; Isten szerintük
képes az egyes valószínűségek manipulációjára anélkül, hogy a va-
lószínűség megőrzésének elvét megsértené. A második csoportba
tartozó modellek értelmében Isten egyes alkalmakkor a kollapsz
okozója, vagyis ő dönti el, melyik lehetséges állapot lesz tényleges.

Ha megvizsgáljuk a két prominens indeterminisztikus interpretá-
ció-típus tükrében, sikerül-e ezen nem-intervencionalista modellek-
nek az isteni cselekvést a fenti szükséges kritérium értelmében meg-
határozni, negatív választ kell adnunk: a vizsgált nem-inter ven cionalista
modellek ugyanis olyan kauzális hézagokat posztulálnak a természet -
ben, amelyek betöltésére csak egy külső ok, vagyis Isten képes. Az eb-
ben az értelemben vett indeterminizmus ugyanakkor nem ontológiai,
hanem legfeljebb episztemológiai szinten keresendő. Az ontológiai in-
determinizmus mindig egy bizonyosfajta természeti autonómiát
tükröz, azt jelenti, hogy egyes események végső oka nem objektiválható,
mert a rendszer szabadságának kifejezője; kauzális hézagok, amelyeket
csak Isten tudna betölteni, tehát ki vannak zárva — per definitionem!
A fenti nem-intervencionalista modellek következésképp nemcsak a
bonhoefferi „hézagok Istenével” operál nak, de egy metodológiai hi-
bát is elkövetnek, hiszen természetfeletti okokat vezetnek be feltéte-
lezett természeti jelenségek megmagyarázására; ellenkező esetben
ugyanis intervencionalista modellekről kellene beszélni.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a kvantumfizika indeter-
minisztikus interpretációi nem alkalmasak az isteni cselekvés nem-
intervencionalista értelemben vett megoldására. A felvázolt lényegi
és benső természeti autonómia ugyanakkor talán azt a szabadsá-
got nyilvánítja ki, amelyet Isten végtelen szeretetéből ajándékozott
teremtményeinek. Ha pedig ez a szabadság a teremtés igazi értéke,
amely esetlegesen a rossz problémáját is képes (legalább) érthetővé
tenni,11 akkor a fent vázolt nem-intervencionalista mo dellek visz-
szautasításával többet nyerünk, mint amennyit vesztünk, hiszen
ezek a modellek éppen ezen szabadság létezését kérdőjelezik meg.

Nem-intervencionalista
modellek — kauzális

hézagok
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A neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azok-
hoz, akik rendszeresen járnak templomba, de azokhoz is, akik
inkább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek
tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas drámaként mutatja be,
amely átalakítja emberségünket, és bevon bennünket Isten vég-
te len életébe és szeretetébe.
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