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TUDOMANY ES MITOLOGIA-

Shaw Bernhard irja valahol, hogv a kiiz6pkori
ember azon vitizott, h6ny angval f6r el a tii 1o-
kin, mig a mai azon, h6ny elektron. A jeles ir
gfnyol6d<i nyilv5n arra c6.lzott, hogy mild a k6t
iparkodds bolonds6g, s a kiiiijnbs6g csak annyi,
hogy amaz a trilvil6got akarta megismerni, emez

- 6ppoly kev6ss6 exaktan - a fijldet s ami kii-
riiliitte van. Nem eg6szen iey 6ll a dolog; az em-
ber nem bolond, elejdt6l fogva roppant komolyan
vette a fiiladatot, amit a vil6g megismer6se rritt
red. 6s exaktsdgban sem volt sohasem hidny. A cso-
dilatos inkibb az, hogv ebben a megismer6sben
nincs l6nyeges haladds, illctve hogy az ember m6r
a kezdet elej6n eljutott a megismer6s sz6ls6 hatd-
raihoz, ameddig k6pess6gei elvihetik. Ellenben v6l-
tozott a szeml6"let m6dja s a nyelvi 6s k6pkincs,
amellyel szeml6let6t leirni igyekezett. Mert a
nyelwel, a kif ejez6ssel rnindig sok volt a baj, e

az ember m:ir korin meg6.rezte, hogy szellemi be.
rendezked6se, felfogr5 6s 6rtelmez5 k6pess6ge nem
alkalmas a t6le fiiggetlen val5sdg megragad6sira,
vagyis az objektiv megismer6sre.

Az ismeretlen anyag.

Ebbe az alkati fogyatkozdsunkba a tudom5ny
ma is l6pten-nyomon beleiitkiizik, Heisenberg. a
modern fizika nagy rittiir6je, az rij vilSgszeml6let
egyik alkot6ja igy ir: ,,Gondolkodisunknak 6s
nyelvkincsiinknek hozzialkalmaz6sa az atomfizika
tapasztalataihoz csakrigy, mint a relativit6s-elm6let-
hez, mindenesetre nagy neh6zs6gekkel j6r". Min6l
kijzelebb hatolunk a vil:ig megismerds6ben a 16-
nyeghez, annil t6bb jelers6ggel tal6lkozunk, ame-
lyeknek valridi mibenl6t6t, miiktid6se m6dj6t nem
ismerjiik, csak hatrisait figyelhetjiik meg. ,,Minden
firadozdsndl, hogy a val6sigot Sbrdzoljuk, riigtiin
olyan f ogalmakba iitkijziink, amelyekre sem k6-
piink, sem szavunk nincsen" - mondja Jeans, a
mdsik nagy rittiir6. Ezekre a jelens6gekre 6s fogal-
makra puszta fed6szavakat faragni kiinnyfi dolog,
de ett6l a hom:ily nem oszlik; csak az vSlik vil6-
gosabbd, hogy 6rz6keink s az 6ket megfinomit6
mriszereink eltorzitva vagy sehog.rsem kijzretitik
hozzink 'a valisdgot. -\z az eljiras. hogv valamit
amit nem ismeriink, de amiben a dolgok alapele.
m6t tiszteljiik, Atomnak neveziink el. nem sok-
ban kiiliinbiizik a ndsik eljSrdst6l. ameilJel ar
egyiptomiak ,,q l6rez6k alkot15jdt. az ijnmagJtdl
val6t" Atumnak keresztelt6k s e neven ti:ztel-
t6k. Ha nem tudjuk, mi az Atom vael mi az
Atum s hogyan lisz Atomb6l vagv -A,iumb6l a
vildg, a dolog egyremegy. Eppen az atomr6l ir.la
Jeans: m6g egyszeriibb alkatrdszekb6l ,ll.
amelyeknek, mint hissziik, csak k6tf6le fajrnja
yan I ezt a kett6t proton 6s elektron n6vvel jeliil-
jiik... a n6lkiil, hogy a leghev6sbb6 is tudndnx,
mit jelentenek czek a szavak." A proton 6s az
elektron csak akkor 6szlelhet6. ha atommd egre-
siil 6s mozgdsba f og; atomon kiviil 6s ntugai-i
6llapotban soha senkinek sem sikeriilt fiilfedez-
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nie 6ket: nem egyebek, nint r :-: r i::::lt
pontjai. Ami mozgdsukat illeti. P.-:. r-r ^: -

vetkeztetett, hogy minden atomnak ::j:i r:r:rr-
mennyis6ge van, quantuma, amely a rezgi: tul-
ldmhosszdval arinyos. A quantumot Ein:tein rl-
den sugdrzisndl kimutatta, ezek teh6t korpu.z-
kul6risak, anyagi term6szettiek 8 az ri. n. photo-
nok alakj6ban fejtik ki hatdsukat,6rik 6rz6kl6-
siinket. Sebess6giik a korpuszkulSris eug6rzic
egyetemes sebess6ge: 300.000 km misodpercen-
kint, viszont energiiluk a hulldmhosszt6l, a rez-
g6ssz6mt6l fiigg; ennek mozgdsi sebess6ge azonban
eg6szen m6s, mint a korpuszkuliris stgSrzisi,
vagyis nem anyagszerii. V6giilie sikeriilt kimutatni,
hogy a protonok 6s elektronok a r6rben rigy
mozognak, mint anyagi korpuszkul6k, anyagba
iitkijzve azonban mint hull6mok. Ami annyit mond,
hogy az az iemeretlen valami, amit anyagnak hi-
vunh, nem mindig anyagezerfi, Ennyit tudunk az
anyagr6l.

A megloghatatlan er6.

Az anyag mellett a m:isik lagy viligalkot6
jelens69 az er6. Err6l megint igy ir Jeans: ,,Egy
m6sik alkateleme is van minden anyagnah, ame-
Iyet energidnah ne-eziink a n6lkiil, hogy a leg-
kev6sbb6 is tudn6k, miceoda." Az energiao mint
eddig tudtuk, rigy jtin l6tre, hogy az atomban az
elektron 6lland6an kiiriiz a proton kiiriil, e e kiiz-
ben photonokat ltik ki a t6rbe. IIa igy van, mind
az atom, mind a photon alkat6nak meg hellene
vdltoznia, azonban egyik eem kiivetkezik be. Bohr
Niels Kopenh6g6ban egy hipot6zissel igyekezett
dthidalni a neh6zs6get, amely szerint az atom
ugrdsszeriien; 6tmenet n6lkiil kiiltinbiiz6 6llapoto-
kat vehet fel, e ekkor energidt bocs6t ki magdh,il
egy-egy teljee photon alakj6ban. Ez az elm6let
nem minden esetbon vilt be. de rdsiil Ein:tein 6s
m6sok kijzremrik6d6s6sel sikeriilt meedllspilani a
kiivetkez6ket: minden elektronrak tdbb. kiilitn-
biiz6 p6l;.6ja raD a proton Lijriil: ha sugdrzis 6ri
az atoBot. er.il pJl'djukr6l a mdsikra ugra-
nak 6t : ekkor l6relhh. ki a photont, 
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hen azonbu :em az 3ton narlsiga, sem az elek-
tron rli :zima n:r v jitozik. S ez az atomanyag,
ez a moz:is az- ami r6es5 fokon a vildgegyetemet
a)kot;a is iletben tartja. IIa az atom a kiliivellt
e:er:ia a:io'ihan fogyna, a minders6g a misod-
pt:.' bilironodresze alatt megsemmisiilne: szikrit
re!xe. Ba azonban semmin6 sug6rzds sem iitkijzik
az atomba. akkor az elektronok 6tt6rnek ri. u,
minimilis pdlyijukra, ezen kiirtiznek, de photont
nen bocs6lanak ki. 0ri6si eredm6ny ez a megSlla-
pit6;, de nem hallgathatjuk el a gyanrinkat sem,
hogl' a k6rd6s loga ezzel m6g nem hullt ki. Bele-
nyugodtunk abba, hogy nem tudjuk mi az anyag
6s mi az er6, de bele kell-e tiirSdniink abba is,
hogy nem tuiljuk, mi ennek a ,,minim5lis" er6nek
a forrdsa? Er6fogalmunh ugyanis egyiittjir azzal I
k6pzettelo hogy az erSnek forr6sa van: h6v6ttozis,
t6rfogatvdltozds (robbands) vagy ak6rmi. De akkor
mi a forrdsa annak az er6nek, amely az elektro-
nokat minimdlis p6ly6jukon 6lland6 mozgdsban
tartja? A protonok 6e elektronok ellent6tee tiil-
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