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Tom Keve: TRIAD,
The Physicist, the Analysis, the 
Kabbalists

tom keve fizikus, angliában él, az 1956-
os forradalom sodorta el magyarország-
ról. könyvében a modern fizika, kivált a 
kvantumfizika abszurdnak látszó állításait 
bonyolult és áttételes módon összekapcsolja 
az õsi zsidó gondolkodással, a kabalával. a 
magyarországról és környékérõl, ausztriából, 
Csehországból, németországból kiinduló 
tudóssorsok átvezetnek angliába, dániá-
ba és amerikába, közben a gondolkodás 
mélyrétegeiben megõrzõdnek a középkori 
vagy még régebbi áramlatok. itt tehát nem a 
nácik elõl menekülnek a sorsüldözött zsenik, 
akiket fajelméleti õrületek kergetnek részint a 
tudóslétbe, részint olyan pusztító szerkezetek 
létrehozásába, mint az atombomba, hanem 
alkotások egyik döntõ forrásává válik a zsidó 
hagyomány, az õsi misztika. 

hogyan lehet ilyesmit megmutatni? Sem-
miképpen sem a képletekbõl, kísérletekbõl, 
készülékekbõl vagy kísérleti elrendezésekbõl. 
mikroszkóppal bele kell nézni a tudósok alig 
dokumentálható gondolkodásmódjába. a 
szerzõ bravúros formát talált ehhez, sõt talán 
az egyetlen lehetséges formát: a félfikciót. 
kiválasztotta a századelõ szellemi életének 
néhány rendkívüli befolyást gyakorolt 
szereplõjét. elolvasott róluk nagyon sok 
mindent, egyes esetekben egymás közti 
levelezésüket is. Föltérképezte személyes 
kapcsolataikat, és életre keltette õket. meg-
próbálta elképzelni, mi forgott a fejükben éle-
tük valóban megtörtént fordulópontjain és 
tudományos eredményeik megszületésekor, 

illetve hogyan függhettek össze a sorsfordu-
lók és gondolatok. 

az egyik fõszereplõ, a pszichoanalitikus Fe-
renczi Sándor hol mesterével, Sigmund Freuddal 
beszélget Bécsben, hol konferenciára utazik 
vele amerikába, ahol meghallgatják ernest 
rutherford, az atomfizika egyik megteremtõ-
jének elõadását, aki mellesleg befogadta la-
boratóriumába a fiatal hevesy Györgyöt és 
barátját, niels Bohrt. utóbbiak sivár manches-
teri szállodai szobájukban lelkesülten sütik ki 
éppen az új atommodell alapgondolatait. a 
pesti kávéházban Ferenczi az itteni matema-
tika központi alakjával, Fejér lipóttal cseveg, 
majd fontos tanulmányt ír a nyugatba, mely-
ben ernst mach filozófiájának apropóján a 
matematika és a pszichoanalízis kapcsolatáról 
is értekezik. máskor vacsorán van rokonainál, 
neumannéknál, ahol ortvay rudolffal, Fejér-
rel, neumann miksával és persze fiával, jános-
sal vitázik. hevesy legjobb barátja és munka-
társa, a bécsi Fritz Paneth, szintén Freudhoz 
kötõdik, mivel édesapja Freud kollégája. Pa-
neth jól ismeri a Breuer családot. Freud joseph 
Breuert tekinti a pszichoanalízis felfedezõjének, 
az õ fiát, robertet saját egyetlen igazi követõ-
jének. robert Breuer felkeresi barátját, machot 
egy sakkpartira, és nála ismeri meg a késõbbi 
nobel-díjas csodagyereket, Wolfgang Paulit, 
aki pszichés bajai miatt hamarosan Freud 
egyik tanítványa és legnagyobb riválisa, Carl 
jung páciense és tanításainak egyik követõje 
lesz. a kis világot alkotó emberek sétálnak, 
látogatják egymást, vonaton vagy hajón ülnek, 
és közben társalognak. Beszélgetésükbõl las-
sanként kibontakozik a modern fizika világké-
pe, amelynek legfõbb elemeit Bohr és Werner 
heisenberg csaknem önpusztító belsõ küz-
delmei és a cselekmény hátterében meghú-
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zódó, alig megközelíthetõ albert einstein 
munkája hozta létre. 

hogy a regény szereplõit igazán megis-
merhessük, visszatérünk a 18. századi Po-
zsonyba, Chatam Sopher rabbi, az ortodox 
zsidó gondolkodás akkori vezetõjének 
környezetébe, ahol Ferenczi, Paneth, Pauli 
õsei tanultak, és ahova a történet legtöbb 
szereplõje családi, társadalmi viszonyai révén 
kapcsolódik. rendkívül élénk és hihetetlenül 
érdekes leírást kapunk a zsidó közösség 
életmódjáról, szokásairól, erkölcseirõl és 
fokozatos modernizálódásáról. Végül Paulit 
kísérve eljutunk neumann jános amerikai 
házába is, ahol Wigner jenõ, kármán tódor 
és a matematikus Paul Bernays (híres rabbi 
leszármazott és Freud-rokon) vitatkoznak. 
utóbbi Pauli barátja, munkatársa neuman-
nak és a sûrûn emlegetett, ám rémes pszichés 
állapota miatt jelen nem lévõ kurt Gödelnek, 
a nem teljességi tételek megalkotójának. 

a több mint háromszáz oldalon keresz-
tül zajló páros vagy társasági beszélgetések, 
magányos gondolkodások mozaikjából 
kirakódik valamiféle világlátás, álláspont, 
amelyet az intellektuális kör néha csak 
implicit módon többé-kevésbé magáénak 
érez. a végletekig leegyszerûsítve ez a ka-
bala hatásán alapul, melynek alapmûveit, 
a Zohar-t és fõleg Gemátriá-t, az õsökként 
szereplõ tudós rabbik ragyogóan ismerték 
és értelmezték. tudásuk lassanként eltûnt a 
mindennapokból, de csonkjai megmaradtak 
a családi hagyományban akkor is, amikor a 
közben szekularizált családok elfeledkeztek 
az õsi vallási tanokról. a kabalisztikus hagyo-
mány, részben tudatosan, megjelenik Freud 
mûveiben és keve könyvének lapjain felidé-
zett beszélgetéseiben, morfondírozásaiban. 
rajta keresztül átmegy a pszichoanalízisbe, 
Ferenczi gondolkodásába. utóbbi összeveti 
a pszichoanalízist a matematikával, és nagy 
hasonlóságot vél felfedezni a kettõ lényeg-
ében, mondván, egyik sem a külvilággal 
foglalkozik, hanem az emberi gondolko-

dással, csak nem egyformán fejezik ki ma-
gukat. Bohr nyomán a modern fizika alkotói 
ugyanezzel a dilemmával viaskodnak: a 
teljességgel matematikai nyelven kifejezõdõ 
kvantumfizika esetleg egyáltalán nem a világ-
ról szól, hanem a tudósok gondolkodásának 
mûködésérõl. arról, hogyan és milyen képet 
tud az ember alkotni a világról, miközben 
esetleg semmi tudomása nincs a dolgokról, 
úgy, ahogy ezek ténylegesen vannak. talán 
minden emberi tudás voltaképpen magáról 
az emberrõl szól, ahogy az õsi tanok tanítják. 
ezzel a kabalisztikus gondolkodás átment a 
modern tudomány tartalmába. 

az átmenetet illusztrálja a számokhoz 
való viszony. a Gemátriá héber nyelven 
íródott, mely a betûket és számokat ugyan-
azokkal a jelekkel jelöli. minden jelcsoportot 
lehet szónak is és számnak is olvasni, még-
pedig egyszerû természetes számnak; a 
számok és fogalmak egymásba fordíthatók, 
bizonyos számok fordíthatóságuk miatt 
misztikus értelmet kapnak. az egész számok 
iránti tisztelet és érdeklõdés fönnmarad Bohr 
atommodelljében az elektronpályák kvan-
tumszámaiként. utóbbiak megalkotásában 
döntõ szerepet játszott a számmisztikától 
kísértett Pauli, akit a 137-es szám üldözött.

a nagyon érdekes, de nehéz olvasmány, ha 
mondanivalója nem is találkozik a recenzens 
elgondolásaival, a modern tudomány sokszor 
emlegetett, ám elemzõen alig érintett és rele-
váns komponenseit taglalja. Végre kilép a gon-
dolkodástörténet diszciplínák közé szorított 
kontextusából. Fölhívja a figyelmet a fizikán 
kívüli területek, esetünkben a pszichoanalízis 
termékeny kisugárzására, ezúttal nem az 
irodalomban vagy néprajzban, hanem a leg-
keményebb természettudományban. hogy 
így volt-e vagy sem, lehet és érdemes is vitatni. 
(Tom Keve: TRIAD, The Physicist, the Analysis, 
the Kabbalists. London, Rosenberger and 
Krausz, 2000. 362 p.)
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