16lo'. Y6gs6 fokon mindez a determinizmus 6s
indeterminizmus probl6mijinak itt v6zolt elem-

mondja
z|s6ben csricsosoilik ki.
,Lehet
olyan
Jeans -, hogy a determinizmus tiszt6ra
statisztikai jellegfi rlolog, mint anilyenre egy biztosit6 int6zet vagy a montecarl5i jit6kbank bizza

magdt." (Val6sz"inG6gi szimit6s.i Einstein

igy

nyilatkozik: ,,Az a nyers hasznf iatm6d, ahogyan
mi az oks6gelvet alkalmazztk, eg6szer feliiletes

valami. Olyanok vagyunk, mint a gyermek. aki a
verset a rimek szerint it6li meg, de a ritmushoz
mitsem 6rt. Yagy olyanok, mint a niivend6k, aki
zongorizni tanul s minden egyes hangot csak a

kiizvetlen el6tte j6r6val vagy az utina jiiv6vel

hoz

iisszefiigg6sbe.

Egy bizonvos fokig

eiegend6,

amig valamely nagyon egyszerff 6s primitiv szerzem6nyr6l van sz6; de egy Bach-fuga interpret6ci5jihoz nem jutunk el vele,

A Maxuell-l6le il6mon.
Az ismeretlen valamit, ami az atomok indeterminilt viselked6s6t ,,okozza", a tudominy ,,Maxwell-f6le d6monnak" nevezi, mert Maxwell Clark,
,

angol tuil6s ,.szem6lyesitette meg" egy ,,jelk6pes"
figuriban, d6monban ezt a jelens6get. Einstein
szerint az atomonbeliili tilSgban hatSrozottan jelen
vhn, Azonban mffkiid6s6nek nyomaival anndl gyakrabban talSlkozunk. min6I inkibb el6rkeziink a
jelens6gek feilettebb. dsszetettebb, egy6nibben ta-

golt vif6g6nak bonyolult sziiv6ilm6nyei k626, azaz
mindjobban megkiizelitjiik az eleven 6letet. Val6szinfi, hogy Sltal6ban az ,,anyrg" s a testiink
nem vonhatia ki mag5t az atomfizika tijrv6nvei
al6l, de m6g val6szinfibb, s6t bizonvos4ak lStszik,
hogy a,,val6sziniis6gek" statisztika.i tiirv6nyei
nem vonatkoznak re6. Az eddig id6zett vizsgil6dtik s'SltalSban a tudomdnyos kiizv6lem(ny vezet6i megegyeznek abban, hogy min6l magasabbrendiien szervezelt az 6.let (az organizmus 6s az

orga-

nizmusok sziivets6ge: a t6rsadalom), annil nagyobb
a k6pess6ge, hogy megsziikj6k a valiszintis6g sta-

tisztikai tiirv6nye,i el6l. Err6l a pontr6l igen tigas kilitdsok nyilnak a viz,sgil6il6s mds. teriiletei'
fel6 (szerves 6let, ember), de az6rt dlljunk meg
itt. Nem sz6lunk arrr6l, hogy a tudomSny t6rgya
ett6l a fordul5pontt6l kezdve tiibb6 nen az ,,olsjektiv val6,s.5g", nem maga a term6szet, hanem
els6sorban a mi megfigyel6siink a term6szetr6l
(Heisenberg). Arr6l sem, hogy eziltal a legmagasalrbrendfien szer\ezett 6let, vagyis az ember s
vele a szellem vonul be a term6szet vizsg6lat6nak
kiir6be; a l6nyeg az, hogy az ij szeml6let a r6ginbk elvi siellemictlens6g6t kikiisziibiili vil6gk6piinkb6l.
Tiinddrek 6s atomoh.
Az ember, sziilet6s6t6l fogva eg6szen a XIX.
szizadig, alkatdhoz ill6 szer6nys6ggel viselkedert;
tudta ugyan, hogy tev6keny rEszese a teremt6snek,
vagyis a term6szetnek, de tudta azt is, hogy a
v6gs5 dolgok el vannak rejtve ismerete e161. A
XIX. ez6zad embere kil6pett ebb6l a tart6zkodrisb61 6s az anyag-er5-ok-t6r-id6 l6ncolat6nak

a szil6rd biztonsdg alapj6ra
rij sz{zad embere sz6ttiirdelni
kezdi ezt a l6ncot, mert lassan felismeri, hogy
,,a m,indens6g v6gs6 t6nyei teljeoen kiviilesnek a
tudom6ny biroilalm6n; s6t tal6n vagy val6szinfi-

egybekov6csolSs{val
v6lt helyezkedni. Az

l"g
lem

g rejtve fognak maradn,i az ember'i 6rte." (Jean,s.) Kivdnatos le4ne, hogy min6l

tiibben ritvegy6k a tud6sok 6s.hivdk e szer5ny, de
tudom6nyosan is megokolt, tart6zkod6 modordt, s
meg6rts6k, hogy a v6gs6 t6nyek anyagi dbrizol{sa
nem egy6b antropomorf k6psorozatn6l, amelynek
segits6g6vel a term6szet titkait megjelenitjiik
magunk el6tt 6s kiiliinf6le sz6t6ri nevekhel nrhizzuk fiil.
Nem tudjuk, mib6l 611 6s hogyan 6l a vil6g, de
tapasztaljuk, Iragy 6rthetetlen er6k mfikiidnek kii-

riiliittiink, titokzatos hatisok 6rnq! nem rudni
honnan, a vilSg tele megfoghatailan l6nyekkel,
,,d6monokkal", szellemek, dzsinek, villik, lid6rcek,
boszorkdnyok, angyalok, iirdiigiik sereg6vel 6s
eg6.szen mindegy, hogy ,ezeket a n6pies elneyez6seket haszniljuh-e r6juk, vagy pedig er6, delej,
kal6ria, proton, elektron, photo! n6vvel illetjiik
6ket. Tiind6rt, lid6rcet ember n'em .lStott, csak
jelenl6tiik hatdsdra f ormilja meg alakjukat k6pzelet6ben 6ppen rigy, ahogyan protont, elektront
sem litott egvetlen tud6s sem. csak i.lenl;tiik
hatisaib6l sz6mitgatva formSlja meg 5br6ikat. Nem

ismerjiik 5ket, de elej6t6l f ogva minden

exakt

k6pess6$iinket latbavetjiik mibenl6tiik exakt negismei6s6re, minden lehets6ges eszkiizt 6s m6dszert

kifundilunk, hogy kirt6kony hat6saikat. azaz
rosszakaratukat semlegesitsiik. a kedvez6elcet,
azaz j6indulatriakat el6segitsiik. Ejf6lkor biiv6s
kiirt vonunk magunk kiir6, ruhinkat cseng6kkel
aggatjuk tele, tiizet szitunk mindenf6le praktik6kkal, melynek parazsin kere,sztiil belel6tunk

ez

emberek ve,s6j6be, varizsig6ket morrnolunk, ig6ziink 6s itkozunk, vagy pedig elsiit6titjiik szobin.

kat, szigetel6 lap bfivkiir6be iiliink, kis6rteti f6nyt
villantunk fiil, mely 6tjir csontot-vel5t, rontdsa
ellen 6lommhl, gumival prepardlt var6zskiipenyt
iiltiink s- az el6ir5s szavait i.sm6telgetjiik; ral6rba.
brijunk, melybSl csak szemiink 6s ormnk hegve
rill ki, hogy lithatatlan dzsinek kitanulhatatlan,
fett6z6 6rtalma,inak elej6t vegyiik, v6gtelen tisz-

tit5, bemosakod6 szertartisoknak vetjiik ali magunkat s kisebb-nagyobbrangri, beavatott papok
6s papn6k eg6sz hada segiti a szigorri liturqia betartisit, mert a legkisebh t6ved6s v6gzetes kiivetkezm6nyekkel j6rhat; akaratunkat 6s gondolatunkat puszta tekintetiinkkel itplintiliuk misok lclk6be 6s agy6ha, szervezetiink aurrijit k6zritevi;ssel Stsugirozzuk a beteg hiv6 szet'rezet6be oiiviis

6s szuggesztiv szavak kis6ret5ben, vagy 6lomes6be
zdrva ugyanezt a delejt, bomb6zzuk 6t, nem felejtve a szuggesztiv ig6ket, mert tudjuk, hogy a

hatis 6pp annyira hit dolga is, nint az exakt
er6k6; megfoghatatlan 6s 6rthetetlen er6ket fogunk igiba, egy gombot nyomunk meg s szob6nk
sarkiban biinbiilni kezd a newyorki opera k6rusa,
gy6nyiirbe ejtve lelkiinket, de egy t6ves gombnyom6sra rlgyanez az er6 agyonvig; 6jnek idej6n
6riisi, neszteleniil mozg6 6gyfssiivekkel cserk6sziink az 6gboltozaton, szemiinkbe gyiijtve 6s
megnagyitva azt a lehetetlen valamit, amit a csillagmiri6d sz6t sz6t rz itrber, s amit mi f6nynek
neveziink; Japinban negmozdul a fiild, mire z6rt
szekr6nyben, iiveg miigiitt ijedt ugrdndoz6sba fog
egy irrin 6s kabbalisztikus jelekkel int: vesz6ly,
vesz6ly; vilSgt6l elzirt szettllyeink siit6tj6ben seJtelmes k6k, ziild, lila f6nyek vill6dznak, f6lelme-
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