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Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 

 

Valószínűségi és paradox logikák 
Általában logikán az arisztotelészi kétállapotú (igen-nem) logikát értjük, amelyben 

egy állítás vagy igaz, vagy hamis. Ennek matematikai leírását a Bool-féle algebra szolgál-
tatja, amit a digitális számítógépek tervezésénél és a szoftvereknél alkalmaznak. Ellen-
ben a megfigyelt jelenségek egy csoportja ok-okozat összefüggések szempontjából 
nemcsak e két állapottal jellemezhető. A 20. században kidolgozták a több-állapotú, és a 
valószínűségtartalmú logikákat is. Ezek közül a legismertebb a fuzzy-logika, amelynek 
alapján az iparban és a haditechnikában sikeresen működnek szabályozó készülékek. 

A logikai következtetés szintjén elvileg az ok és a következmény sorrendje felcserél-
hető. A kvantumfizikában, de nem csak ott, gyakorlatilag is felmerült e kérdés aktualitá-
sa. Újabban inkább a jelenségek között fennálló erős korrelációról beszélünk, mintsem 
oksági kapcsolatról, különösen az erősen statisztikus jellegű törvényszerűségek esetén, 
mint amilyen a radioaktív bomlás. Azonban a teleologikus szemlélet szerint – amit álta-
lában tudománytalan elképzelésnek tartanak – a jelenségek úgy alakulnak, hogy köze-
lednek az előre meghatározott végső állapothoz. Ilyen kettős okságú (kauzális és teleo-
logikus) rendszer a technikában és a természetben egyaránt létezik, pl. a DNS molekula. 
Az elemi műveletek többnyire kauzálisak, a rendszer viselkedése azonban teleologikus. 
Arra a kérdésre, hogy a világegyetem egészére nézve érvényesülhet-e egyféle teleologi-
kus elv, nem lehet egyértelmű választ adni. Talán a káoszelmélet keretében kereshet-
nénk a választ, amennyiben ez az elmélet alkalmazható lenne az egész világegyetemre. 

 

Gödel tétele. A racionális következtetés korlátai 
A racionális következtetések gyakorlata még a vallásos gondolkodáson belül is léte-

zik. Aquinói Szent Tamás szerint az ok-okozati láncon visszafelé haladva szükségszerű-
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en el kell érkeznünk egy abszolút végső okhoz, amelyből minden ered, Istenhez. Az 
entrópia-törvény is az Istenbizonyítékok közé tartozik (19. sz. vége, Vatikán). A mai tu-
dományos gondolkodás a végső okot az anyag fogalmában látja. 

1931-ben Kurt Gödel, német matematikus kimutatta a kétállapotú logika korlátait. 
Abból indult ki, hogy bármely logikai rendszerben léteznek egyrészt axiómák (elfoga-
dott alapigazságok), másrészt következtetési szabályok, amelyek segítségével a már elfo-
gadott helyes kijelentésekből újabb meg újabb kijelentéseket lehet származtatni. Gödel 
szerint egy logikai rendszer nem lehet egyszerre teljes és ellentmondásmentes. Bármely 
ellentmondásmentes logikai rendszer keretein belül megfogalmazható olyan szintakti-
kailag értelmes kijelentés, amely a rendszer axiómakészletén belül se nem bizonyítható, 
se nem cáfolható. Ha viszont az axiómakészletet kiegészítjük, ezáltal a rendszert teljessé 
téve, akkor önellentmondóvá válik, tehát bármely értelmezhető állítás igazolható is, és 
cáfolható is. Tudjuk, hogy a természettudományokban alkalmazott logika nem teljes, és 
nem lehetünk biztosak abban sem, hogy ellentmondásmentes. Gyakran ugyanazt a je-
lenséget több, egymásnak ellentmondó elmélettel is meg lehet magyarázni, és ugyanab-
ból az elméletből gyakran ellentétes következtetéseket is le lehet vonni. 

Az is kétséges, hogy az ember mennyire képes logikusan gondolkozni. Freud sze-
rint: noha az ember tud racionálisan gondolkozni, de azt nem arra használja, hogy op-
timális döntéseket hozzon, hanem inkább, hogy tudattalan eredetű, érzelmi-indulati in-
díttatású cselekményeihez racionálisnak tűnő magyarázatokat eszeljen ki. A pszichológi-
ában nem is lehet ok-okozatiságról beszélni, mivel egy oknak több következménye le-
het, és minden következménynek sok oka van. C. G. Jung szerint amit okságnak vélünk, 
az legtöbbször ún. szinkronicitás, vagyis a dolgok együttes történése határozott egyirá-
nyú oksági kapcsolat nélkül. 

Sokáig úgy vélték (Galilei és Newton nyomán), hogy a természet törvényei matema-
tikai nyelven vannak megírva, és a természet igyekszik követni a matematikai egyenle-
tekben felállított szabályokat. Mégis úgy tűnik, hogy épp fordítva van: a tudósok addig 
törik a fejüket, ameddig sikerül olyan egyenleteket kieszelni, amelyek viszonylag jól il-
leszkednek a megfigyelhető jelenségekhez. 

 

A „koppenhágai modell” és a komplementaritás 
A kvantummechanika tudományfilozófiai értelmezése sok vitát kavart a fizikusok 

között. A komplementaritás elvére épülő „koppenhágai modell” egyik aspektusa a fény 
részecske-hullám kettős természete. Bohr szerint e két jelleg egymást kiegészíti. Ugyan-
csak komplementer helyzet áll fenn egy részecske impulzusa és helyzete között is: az 
egyiknek a pontos ismerete kizárja a másik pontos ismeretét (a határozatlansági elv ér-
telmében). A megfigyelőtől független, teljesen objektív mérés elvileg nem létezhet. 
Amíg a részecske nincs megfigyelés alatt, addig hullámfüggvényként létezik. Amint 
mérni kezdjük, részecske sajátosságokat kezd mutatni. 

Stephen Hawking szerint bármely fizikai elmélet csupán absztrakt modell, és csak 
annyiban érdekes, amennyiben előjelzései összhangban vannak a megfigyelésekkel.  

 

Antianyag és vákuumfluktuáció 
P. Dirac szerint a vákuum, a légüres tér tele van negatív energiájú elektronokkal, 

amelyeket nem tudunk észlelni, mivel nem tudunk velük kölcsönhatásba lépni. Ha egy 
fotonnal sikerülne egy ilyen elektront kiütni, akkor a helyén egy pozitív „antirészecske” 
maradna. 1932-ben sikerült kimutatni az elektronnal azonos tömegű, de pozitív töltésű 
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részecskét, az elektron antirészecskéjét, a pozitront. Később rendre sikerült megtalálni a 
többi részecske antirészecskéjét is, lehetővé téve antianyag előállítását.  

Másfelől pedig, a kvantummechanika határozatlansági tétele értelmében az elektro-
mos és a mágneses tér ingadozásának a szorzata nem lehet nulla, ami annyit tesz, hogy 
ezeknek az értékei folyamatosan ingadoznak a zérus érték körül. Ennek eredményekép-
pen az üres térből szüntelenül fotonok bukkannak elő, majd tűnnek el ismét. Némelyi-
kük energiája akkora, hogy sikerül negatív energiájú elektront kiemelni ebből a vákuum-
térből. Ezt a jelenséget vákuumfluktuációnak nevezzük. A modern fizika legújabb 
paradoxona, hogy míg a vákuum zsúfolásig tele van elektronokkal és fotonokkal, addig 
a tömör anyag térfogatának mintegy 99,9999999999999%-a üresnek mondható.  

 
Összefoglalta: Kovács Zoltán,  

Dr. Héjjas István (2007) Ezoterikus fizika. ANNO kiadó, Budapest – könyve alapján. 
 
 

 
 

 
Honlapszemle 

http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/ a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
honlapja. Az intézmény százéves történetében kiemelkedően érdekes, hogy az épülete 
adott otthont a Trianon után Kolozsvárról Szegedre átköltözött magyar egyetemnek. 

A honlap nemcsak a külalak és a tartalom szempontjából érdekes (bármely iskola méltón 
vehetne róla példát), hanem értékes információkat közöl a tananyaggal kapcsolatosan is. 

A főmenü Tananyag pontjára kattintva számos dokumentummal találkozhatunk, 
amelyek főleg matematika és fizika szakköri, szorgalmi, versenyfeladatokat tartalmaznak 
témakörönként csoportosítva (pl. egyenletrendszerek, kombinatorikus geometria, 
Pitagorasz-tételével megoldható feladatok, gráfok, algebrai kifejezések, azonosságok, 
prímszámok, függvények stb.). 

 

 
 

Jó böngészést! 
K. L. 


